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Megje len ik e lap m i n d e n hónap 1-én és 15-én. 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatási 
intezet , tehát az összes óvodák, e lemi , felső nép- é s polgári iskolák, 
tanító- s óvóképző-, va lamint gyógypedagógiai intézetek egy pél-
dányban, i n g y e n . A lap m e g k ü l d e s e iránti fo lyamodványok, az 
iskola l é t e z é s é t igazoló és az i l le tékes kir. tanfe lügyelő által 
lá t tamozott községi e lőljárósagi b izony í tvánnyal együtt, a „Nép-
tanítók Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A h e l y s é g (a m e g y e 
megje lö léséve l ) és az u to l só pósta világosan kiírandó. 

Előf izetés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 5 0 fillér. — Egy n e g y e d évnél k e v e s e b b 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előf izetés i pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A hirdetések á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
d e n egyes szóért, m i n d e n közlés után 6 fillér fizetendő. Az i l y 
m ó d o n mindenki á l tal kiszámítható h i r d e t é s i díj e lőre k ü l d e n d ő 
bo. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal e g y hetvenket ted r é s z é t 
t evő pet i t nyomásií é s egyliasábü sora 1 korona. Ezek a d í jak i s 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 
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I. HIVATALOS RÉSZ. 
Körrendelet. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői 
kirendeltségnek. 73.31S 910. sz. a.) 

A „Néptanítók Lapja" tekintettel az 
előreláthatóan bekövetkező költségveté-
sen kívüli állapotra a múlt év végén 
megszűnt. 

Bár a jelzett ok ezidőszerint is fenn-
forog, mégis, mivel oly általános s a 
tanítóság által könnyen hozzáférhető 
hivatalos jellegű közlöny, melyben a nép-
iskolákat, kisdedóvó- és gyógypedagógiai 
intézeteket és azok tanítói személyzetét 
érintő általános rendeleteim, elvi határo-
zatok, s a megüresedett és az 1907. évi 
XXVI. t.-c. 20. §-a értelmében rendsze-
rint pályázat útján betöltendő állami 
elemi népiskolai tanítói állásokra vonat-
kozó pályázati hirdetések közhírré tehe-
tők, nem jelenik meg, már pedig a jel-
zett hivatalos közleményeknek széles 
körben való közlését úgy a közérdek, 
mint a tanítók egyéni érdeke parancso-
lólag követeli, a „Néptanítók Lapjá"-t 
folyó évi július hótól kezdődőleg a m. 
kir. egyetemi nyomda kiadásában hiva-
talos jelleggel s további intézkedésemig 
klen/lenesen újólag megindítom. 

Ezen, minden hó 1 -én és 15-én meg-
jelenő népoktatási és kisdedóvási hiva-
talos közlöny, melyet a hiteles s hiva-
talos közlés jóghatályavíU ruháztam fel, 

közölni fogja minden az elemi, polgári, 
gazdasági ismétlő, iparos- és kereskedő-
tanonc-iskolákat, kisdedóvó- és gyógype-
dagógiai intézeteket, azok gondnokságait 
és iskolaszékeit, felügyelő-bizottságait, 
tanítói személyzetét érintő törvényeket, 
általános rendeleteimet, utasításaimat, elvi 
határozatokat, döntvényeket, a betöltendő 
tanítói, óvónői állásokra, a tanítóképző-
intézetekbe, a tanítók részére rende-
zett gyakorlati és gyógypedagógiai tan-
folyamokra való felvételekre vonatkozó 
pályázati hirdetéseket, kinevezéseket, 
áthelyezéseket, nyugdíjazásokat és vég-
kielégítéseket, jutalmazásokat, tanköny-
vek és taneszközök engedélyezését, jóvá-
hagyását, kitiltását és minden egyéb 
hivatalos közzététel végett kiadott közle-
ményt. 

A tanítóság érdekében a jelzett hiva-
talos közleményeken kívül a lap nem 
hivatalos részében továbbra is fenntar-
tom a „Tanítók Tanácsadója" című rovatot, 
melyben a lap szerkesztője hozzá intézett 
megkeresés alapján akár egyes tanítók, 
akár pedig tanítói egyesületek által fel-
vetett és a tanítói szolgálati viszony 
körébe eső, vagy a népoktatást általában 
érintő kérdésekben a tanítókat tájékoz-
tathatja. 

Ezen nem hivatalos részben röviden 
ismertetnek még a tanítókat, óvónőket 
érdeklő újabb irodalmi1termékek s közöl-
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tetnek a tanügyi és a tanítói egyesületek 
köréből vett hírek. 

Ezen közlöny, mely évfolyamonként 
bekötendő és megőrizendő, a jelzett inté-
zeteknek — mint eddig — továbbra is 
díjtalanul megküldetik. 

Erről kir. Tanfelügyelő urat, tudomás-
vétel s miheztartás végett értesítem, azzal, 
liogy egyidejűleg felkértem az egyház-
megyei főhatóságokat, hogy a felekezeti 
elemi népiskoláknál és kisdedóvodáknál 
megüresedett állásokra vonatkozó pályá-
zati hirdetmények ezen lapban szintén 
tétessenek közzé, amit a községi jellegű 
népiskolákra és kisdedóvó-intézetekre 
nézve ezennel elrendelek. 

Budapest, 1910. július hó 8-án 
Zichy. 

Körrendelet 
a b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v e k és a b ű n v á d i p e r r e n d t a r t á s 
k iegész í tésérő l é s m ó d o s í t á s á r ó l szóló 1908. évi X X X V I . 
t . -c ikknek a ftatalkorúakra v o n a t k o z ó m á s o d i k f e j e z e -
t é b e n fogla l t r e n d e l k e z é s e k f o l y t á n az á l lami, k ö z s é g i , 
e g y e s ü l e t i ( t á r s u l a t i ) és magán - , é s izrael . h i t f e l e k e z e t i , 
e l emi , felső n é p - , po lgá r i , i p a r o s - és k e r e s k e d ö t a n o n c -

i s k o l á k r a h á r u l ó f e l a d a t o k t á r g y á b a n . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. 149.500 900. sz.) 

A büntetőtörvénykönyvek és a bürmídi per-
rendtartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 
1908. évi XXXVI. t.-cikknek (büntető-novella, 
Bn.) a fiatalkorúiikra vonatkozó második feje-
zetében foglalt rendelkezések a kir. igazságügy-
miniszternek 20.001/1908. I. M. sz. a. (1908. 
R. T. 1116. lap) kiadott rendelete értelmében, 
1910. évi január hó 1-én hatályba lépnek. E 
törvényes rendelkezésekből s általában a gyer-
mekek és a fiatalkorúak erkölcsi védelmének 
társadalmi feladataiból (patronázs) fontos tenni-
valók hárulnak az elemi felső nép- és polgári 
iskolai, valamint az iparos- és kereskedőtanonc-
iskolai hatóságokra és ezeknek az iskoláknak 
tanítóira is. E tennivalók felől, a törvényes ren-
delkezésekre hivatkozással, tájékoztatásul a kö-
vetkezőket közlöm. 

I. 
A Bn. 15. §-a akként intézkedik, hogy a 

hatóság oly gyermeket, aki tizenkettedik élet-
évének betöltése előtt bűntettet vagy vétséget 
követett el, megfenyítés végett az iskolai ható-
ságnak adhat át, az iskolai hatóság pedig a 
gyermeket megdorgálhatja vagy iskolai elzá-
rással fenyítheti. 

A Bn. 16. §-a szerint a bíróság intézkedhe-
tik aziránt, hogy az, aki a bűntett vagy vétség 
elkövetésekor életének tizenkettedik évét már 
meghaladta, de tizennyolcadik évét még be 
nem töltötte (fiatalkorú), ha a büntethetőséghez 
szükséges értelmi és erkölcsi fejlettsége nem 
volt meg, iskolai fenyítést kapjon. 

A Bn. 33. §-a szerint a fentide'zett §-ok rendel-
kezései kihágás esetében is alkalmazást nyernek. 

A Bn. idézett §-aiban említett iskolai fenyí-
téknek alkalmazása a mindennapi tanköteles 
gyermekkel és az ismétlő-tanköteles fiatalkorú-
val szemben az iskola tanítóját illeti ; a bíró-
ságnak vagy más hatóságnak akár az iskola 
igazgatójához, akár a helyi iskolái hatósághoz 
(gondnokság, iskolaszék, iparos- és kereskedő-
tanonc-iskolai bizottság) intézett megkeresésére 
tehát a gyermek vagy a fiatalkorú ellen az 
iskolai fenyítéket a fegyelem gyakorlására jo-
gosított tanító alkalmazza. 

A tanító a megkeresés alapján a megfenyí-
tendő gyermek vagy fiatalkorú előtte ismert 
egyéniségének figyelembevételével és a közölt 
tényállás, valamint a vétkesség fokának mérle-
gelése után szabja ki az iskolai fenyítéket. 

Az iskolai fenyíték nemei, figyelemmel a Bn. 
15. §-ára, a következők: 

1. Szóbeli megdorgálás magánosan (négy-
szemközt). 

2. Szóbeli megdorgálás a tanítótestület, a 
gondnokság, az iskolaszék, vagy az ipariskolai 
bizottság előtt. 

3. Iskolai elzárás, éheztetés nélkül. 
4. Iskolai elzárás, éheztetéssel. 
A dorgálást mindenkor komolyan, de jóindu-

lattal kell foganatosítani. A tanító a szeretet hang-
ján, megfelelő esetben szigorral szóljon tanítványá-
hoz s törekedjék arra, hogy az intelem a gyermek 
vagy a fiatalkorú magaviseletére és erkölcsi érzü-
letére mennél mélyebb hatást gyakoroljon. 

A tanító tárja fel a gyermek vagy a fiatal-
korú előtt jellembeli hibáit, erkölcsi fogyatko-
zásait, rossz szokásait és jóindulatú tanácsadás-
sal oly módon igyekezzék őt helyes magavise-
letre szoktatni, hogy kiérezze abból a jóakaratot 
és a szeretetet s ezzel a gyermek vagy a fiatal-
korú bizalmát nyerje meg. 

Különösen óvakodni kell a gyermek vagy a 
fiatalkorú nyilvános megszégyenítésétől ; ezért 
tilos az osztály vagy a tanulótársak tudomására 
hozni azt, hogy a gyermek vagy a fiatalkorú 
büntetendő cselekményt követett el és a dor-
gálás alkalmával el kell őt tiltani attól, hogy 
cselekményével tanulótársai előtt dicsekedjék. 

Az iskolai elzárás csak nappali órákra terjedhet 
ki és mindenkor csak felügyelet mellett történhetik. 

Az iskolai fenyítéket a megkereséstől számí-
tott 8 napon belül kell alkalmazni s ennek 
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megtörténtéről a tanító (igazgató) az iskolai 
gondnokság, az iskolaszék, az iparos-, kereskedő-
tanonc-iskolai bizottság útján a megkereső 
hatóságot a megkeresés vételétől számítandó 
15 napon belül értesíti. 

E szabályok figyelmen kívül hagyása az 
1907. évi XXYI. t.-cikk 14. §-ának 1. f ) , illetve 
1907. évi XXVII. t.-cikk 22. §-ának 1 . i) pont-

jába, a felső nép- és polgári iskolai tanítóknál 
pedig az 1876. évi XXVIII. t.-cikk 7. §-ába 
ütköző fegyelmi vétséget állapítja meg. 

Azt- a tankötelest, akit megfenyítés végett 
•az iskolai helyi hatóságnak adtak át, az 18(38. 
évi XXXVIII. t.-cikk 1. §-a alapján nyilvános 
iskolába járásra kell kötelezni, kivéve, ha a 
szülő, vagy a gyám az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cikknek 6. §-ában biztosított jogára hivatko-
zással ragaszkodik a tankötelesnek házi vagy 
magánintézeti tanításához. Ezekről a tanköte-
lesekről a tanító szigorúan bizalmas följegyzést 
készít, feltüntetve a kiszabott iskolai fenyítés 
végrehajtásán a hatását is. A bíróság vagy más 
hatóság megkeresésére alkahnazott iskolai fenyí-
téket vagy a most említett följegyzéseket a nö-
vendék bizonyítványában feltüntetni nem szabad. 

II. 
A Bn. rendelkezései értelmében az erkölcsi 

romlás veszélyének kitett vagy züllésnek indult 
. gyermekekkel és fiatalkorúakkal szemben az 

erkölcsi megmentés és a nevelés szempontjait 
kell érvényre emelni, hogy az ily gyermekekben 
és fiatalkorúakban rejlő társadalmi veszély mái-
keletkezésében elfojtassék és az abból eredhető 
társadalmi baj megelőztessék. 

Minthogy ezen a téren a bíróságok és a 
rendőri hatóságok magukban kellő eredménye-
ket elérni már csak azért sem képesek, mert 
számukra csak akkor nyílik alkalom a fiatal-
korúval foglalkozásra, amikor már valamely 
büntetendő cselekmény elkövetése a nagyobb-
fokú erkölcsi veszélyt bizonyítja és minthogy a 
Bn. 15. és 16. §-ában az iskolai fenyítéknek, 
mint a gyermek és a fiatalkorú erkölcsi meg-
mentése érdekében fontos intézkedésnek meg-
állapításával maga a törvény reá utal arra, 
hogy az érintett célt előmozdítani az iskolai 
hatóságoknak is kötelessége : ennélfogva az 
iskolai hatóságoknak és a tanítóknak törvény-
szabta és nemes hivatásukból eredő feladata 
közreműködni abban, hogy a környezetükben 
erkölcsi romlás veszélyének kitett, vagy züllés-
nek indult gyermekek és fiatalkorúak a becsü-
letes, munkás társadalom javára megmentessenek. 

Különösen a tanítónak van legtöbb alkalma 
növendékei erkölcsi állapotának és fejlődésének 
megfigyelésére, mert azoknak magaviseletét és 
•életviszonyait nemcsak az iskolában, hanem 

lehetőség szerint az iskolán kívül is figyelemmel 
kell kísérnie s szükség esetében a tanulók szü-
leivel közvetlenül is kell érintkeznie, és így ő 
még idejekorán észreveheti a veszélyt, amely 
növendékének erkölcsi fejlődését fenyegeti. 

Az ily veszély a legkülönbözőbb tünetekben 
jelentkezhetik s legszembeszökőbb alakjában a 
tiltott cselekményekre hajló vagy erre felhasz-
nált, iskolakerülő, vagy alkoholista növendékek-
nél, a prostituált kisleánynál, a testi sértés 
nyomait magán hordó (mártír), testi munkával 
túlterhelt, testileg degenerált vagy egyébként 
abnormális gyermeknél nyilvánul meg. 

A különböző alakban jelentkező veszély okai 
számtalan tényezőre vezethetők ugyan vissza, 
de legtöbbnyire a környezet az, amelyből a 
gyermek vagy a fiatalkorú erkölcsi fejlődésére 
legkárosabb befolyások eredhetnek. Mihelyt 
tehát a veszély tünete jelentkezik, elsősorban a 
környezetet kell megvizsgálni, amelyben a ve-
szélyeztetett gyermek vagy fiatalkorú él. 

Itt különösen szem előtt kell tartani a kö-
vetkezőket : 

a) Ha a szülők önhibájukon kívül, például 
betegség vagy foglalkozás hiánya miatt időle-
gesen nyomorognak, és ebből folyólag nem 
teljesíthetik nevelési és felügyeleti kötelességei-
ket, ilyenkor a szülők helyzetén kell megfelelően 
segíteni, hogy gyermekük erkölcsi fejlődése is 
biztosítva legyen. 

b) Ha a szülők állandó anyagi zavarokkal 
küzdenek, mert állandó nagy aránytalanság áll 
fenn a jövedelmük és eltartásra szoruló család-
juk között, vagy ha épen maga a családfen-
tartó nyomorék, gyógyíthatatlan beteg, eltűnt, 
vagy részeges stb., ily esetben már esetleg 
szükség lehet a gyermek vagy a fiatalkorú ér-
dekében külön intézkedésre is. 

c) Nagy mértékben veszélyes a gyermek 
vagy fiatalkorú fejlődésére a környezet akkor, 
ha a szülők vagy a gyám nevelési kötelessé-
geiket elhanyagolják és a gyermekeket kész-
akarva teszik ki züllés veszélyének (pl. a gyer-
meket gazdaságilag kiaknázzák, velük erejüket 
meghaladó munkát végeztetnek, éjjeli helyisé-
geikben foglalkoztatják, prostituáltai?: környeze-
tében engedik élni stb.), ha a szülők visszaélése 
odáig fokozódik, hogy a gyermeken büntetendő 
cselekményeket követnek el (a gyermektől az 
étkezést bűnös célzattal elvonják, rajta súlyos 
testi sértéseket ejtenek, vagy erkölcstelen me-
rényleteket követnek el rajtuk, őket koldulásra, 
lopásra, orgazdaságra vagy más büntetendő 
cselekményekben való közreműködésre szorítják, 
leánygyermeket prostituálnak.) 

Az a) alatti esetekben forduljon a tanító 
(igazgató) közvetlenül valamely helyi vagy or-
szágos jótékonysági egyesülethez, hogy ez a 

1* 
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szülők helyzetét megismerve, azokon a körül-
ményekhez képest segíthessen. 

Ily jótékony - egyesületnek címe a kir. tan-
felügyelőtől megtudható. 

A b) és c) alá sorolható eseteket pedig a 
tanító a tényállás pontos ismertetése mellett 
jelentse be az iskolai gondnokságnak (iskola-
széknek, iparos-[kereskedő-]tanonc-iskolai bi-
zottságnak), amely az elnök által mielőbb össze-
hívandó ülésen a fennforgó körülményeket meg-
vizsgálva, határoz afelől, vájjon az iskolai 
növendék erkölcsi fejlődése és megmentése ér-
dekében az illetékes hatóságnál valóban szük-
séges-e lépéseket tenni s ha ezt szükségesnek 
találja, a tanító (többtanítós iskolánál az igaz-
gató-tanító) az esetet az összes körülmények 
pontos földerítése és az iskolai gondnokság 
(iskolaszék, iparos-[kereskedő-]tanonc-iskolai bi-
zottság) határozatának csatolása mellett, további 
intézkedés végett, hivatalosan (portómentesen) 
bejelenti a fiatalkoriaknak a 27.400/909. I. M. 
számú igazságügyminiszteri rendelettel szerve-
zett felügyelő hatóságához. 

Fiatalkorúak felügyelő hatósága van minden 
kir. ítélőtábla székhelyén és minden oly kir. 
törvényszék székhelyén, amelynek területén 
javító-, nevelőintézet vagy fiatalkorúak befoga-
dására szolgáló fogház van. 

A bejelentéshez, amelyet a felügyelő hatóság 
elnökéhez kell címezni, kitöltve mellékelni kell 
az a) alatti mintának megfelelő környezet-
tanulmányt. 

E jelentés alapján a felügyelő hatóságnak lesz 
feladata a gyermek sorsát érintő további lépé-
sek megtétele. 

III. 

A fiatalkorúak bűnügyeivel foglalkozó bíró-
ságokat, ideértve a rendőri büntetőbíróságokat 
is, irányítólag befolyásolja minden adat, amely 
a fiatalkorú terheltnek iskolai életére vonatko-
zik. A bíróság részben pártfogók útján, részben 
közvetlenül a tanítótól fogja az idevonatkozó 
adatokat bekívánni. A tanító (igazgató-tanító) 
a fiatalkorú erkölcsi és értelmi fejlettségére, 
iskolai előmenetelére s magaviseletére vonatkozó 
adatokat teljes őszinteséggel közölje a hozzá-
forduló pártfogóval vagy bírósággal. A párt-
fogó vagy a bíróság által a tanítónak tudomá-
sára hozott esetet hivatalos titoknak kell 
tekinteni és a megkeresést oly tapintattal kell 
teljesíteni, hogy abból a fiatalkorú jövőjére 
semmiféle hátrány ne származzék. 

IV. 
A Bn. 1. és 21. §-a szerint a bíróság azt a 

fiatalkorút, akinek a bűntett vagy vétség el-
követésekor a büntethetőséghez szükséges értelmi 

és erkölcsi fejlettsége megvolt, ítélethozatala 
nélkül, megfelelő figyelmeztetés után, szigorú 
szabályokhoz kötött felügyelet mellett, egyévi 
időre próbára szabadon bocsáthatja. 

Ha a próbaidő kifogástalanul eltelt, a bíró-
ság az elkövetett cselekmény miatt folyamatba 
tett eljárást megszünteti ; ha azonban a fiatal-
korú a próbaidő alatt újabb büntetendő cselek-
ményt követ el, iszákos, csavargó vagy erkölcs-
telen életmódot folytat, vagy egyébként az 
erkölcsi züllésnek jeleit mutatja, vagy a fel-
ügyeleti szabályokat megszegi, a bíróság e 
tények megállapítása után újabb határozatot 
hoz és a fiatalkorút javító-nevelésre vagy fogház-, 
vagy államfogház-büntetésre ítéli. 

Továbbá a Bn. 25. §-a alapján a m. kir. 
igazságügyminiszter a fiatalkorát a javító-nevelő-
intézetből a felügyelőhatóság meghallgatása 
után kétévi próbaidőre kísérletileg szabadon 
bocsáthatja. 

E próbaidő kifogástalan elteltével a szabadon-
bocsátás véglegessé lesz. Ellenkező esetben az 
igazságügyi miniszter elrendelheti a kísérletileg 
kihelyezettnek az intézetbe való visszaszállítását. 

A Bn. 29. §-a értelmében pedig a fogház-
büntetésre vagy államfogház-büntetésre ítéltet, 
ha szorgalmat tanúsított és javulásának jelét 
adta, a fogházbüntetés vagy államfogház-biinte-
tés kétharmad részének kitöltése után az igaz-
ságügyminiszter, a felügyelő hatóság meghallga-
tása után, föltételes szabadságra bocsáthatja. 
A föltételes szabadságra bocsátott fiatalkorú 
magaviselet és életmód tekintetében külön sza-
bályok alatt áll. Ha e szabályokat az ítéletben 
megállapított büntetési idő letelte előtt meg-
szegte, az igazságügyminiszter elrendelheti a 
fiatalkorú visszaszállítását az intézetbe. 

A próbára bocsátás esetében a bíróság, a 
kísérleti kihelyezés és föltételes szabadonbocsá-
tás esetében pedig a fiatalkorúak felügyelő 
hatósága a fiatalkorit felügyeletét erre alkalmas, 
megbízható egyénre (pártfogóra) bízza. 

A fiatalkorúakkal való közvetlen érintkezé-
süknél fogva elsősorban a tanítók vannak 
hivatva arra, hogy a próbárabocsátásnak, a 
kísérleti kihelyezésnek és a feltételes szabad-
ságrabocsátásnak fentjelzett eseteiben a hatóság 
megkeresésére az akár tanköteles korban levő, 
akár azon túllevő fiatalkorúak fölötti felügyeletet 
elvállalják és ezzel a fiatalkorúak erkölcsi védel-
mében a hatóságoknak segédkezzenek. 

A pártfogó kötelességeit a részére esetről 
esetre kézbesítendő útmutatás fogja tüzetesen 
felsorolni. 

A pártfogónak általában az lesz a köteles-
sége, hogy a fiatalkorú magaviseletére az út-
mutatásban foglaltak szem előtt tartásával gon-
dosan felügyeljen, a fiatalkorát tanáccsal és 
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tettel igyekezzék a becsület útján megtartani, 
s ha a fiatalkorú újabb büntetendő cselekményt 
követ el, iszákos, csavargó vagy erkölcstelen 
életmódot folytat vagy egyébként az erkölcsi 
züllésnek jeleit mutatja, vagy a felügyeleti 
szabályokat megszegi, erről a pártfogót kiren-
delő hatóságnak jelentést tenni. 

V. 
Bízom abban, hogy a hazai tanítóság, amely 

legközelebb áll a gyermekekhez és a fiatal-
korúakhoz, ismert ügyszeretetével és lelkesedé-
sével fogja a gondjaira bízott ifjúság erkölcsi 
veszélyben forgó elemeinek megmentését célzó 
állami és társadalmi tevékenységet a fentjelzett 
keretekben előmozdítani, sőt még azon túl-
menőleg is a szükséges társadalmi egyesületek 
létesítésében közreműködésével támogatni. 

Erről Tanfelügyelő urat miheztartás és to-
vábbi eljárás végeft értesítem azzal, hogy az 
egyházmegyei főhatóságokat hasonló intézkedés 
megtételére egyidejűleg fölkértem. Felhívom 
ennélfogva Tanfelügyelő urat, hogy jelen ren-
deletemben foglaltak pontos megtartása fölött 
őrködjék s különösen iskolalátogatásai alkal-
mával hasson oda, hogy az elemi, felső nép-, 
polgári, iparos- és kereskedőtanonc-iskolák ta-
nítói e téren is kiváló tevékenységet fejtsenek ki. 

Budapest. 190;' december 16-án. 
A miniszter helyett : 

Tóth 
államtitkár. 

A) m inta a 14!) 500,900. V. K. sz. rendelethez. 

iskola. 

Környezettanulmány.* 

gyermekről vagy fiatalkorúról. 

* A környezettanulmány a hatóság tájékoztatására 
szolgál, avégből, hogy a gyermek vagy fiatalkorú ter-
helt egyéniségét, értelmi és erkölcsi fejlődését és 
életviszonyait megítélhesse. Erre a célra, nem szükséges 
a környezettanulmányban feltett kérdések mindegyi-
kére választ adni, mert e kérdések inkább csak arra 
nézve kívánják a figyelmet felhívni, hogy minő irány-
ban kell puhatolózni. A szerzett adatokat ahhoz képest 
kell feljegyezni, amint azok az adott esetben a gyer-
mek vagy fiatalkorú egyéniségének és életviszonyainak 
megítélése szempontjából jelentőseknek látszanak. A 
környezettanulmányt lehetőleg nem a gyermek vagy 
fiatalkorú jelenlétében kell kitölteni, hanem vele és 
esetleg környezetének tagjaival a feltett kérdések szem 
előtt tartásával folytatott beszélgetés eredményéhez, 
valamint a tapasztaltakhoz képest kell válaszolni a 
környezettanulmányban feltett kérdésekre. 

1. A gyermek vagy a fiatalkorú családi és 
utóneve : 

2. Születésének éve, hónapja és napja: 

3. Születésének helye : 
Község : 
Megye : 
Ország : 

4. a) Községi illetősége : 
Község : 
Megye:...-
Ország : 
b) Utolsó állandó lakóhelye: 
Község : 
Megy e : — 
Ország : . 

5. a ) Anyanyelve : 
b) Nyelvismerete : 

6.*Vallása: róm. kath. — 
gör. kath. — gör. kel. — ág. ev. — ref. — 
unit. — izr. — egyéb (névszerint). 

7.* Származása : 
törvényes —• törvénytelen. 

8.*a) Foglalkozása: 
*b) Fenntartotta-e magát ebből ? -
igen — nem. 
c) Ha nem, ki tartotta e l? 
szülője — férje stb. 
d) Van-e vagyona? _ 

9*a) Műveltsági foka: 
nem ír — nem olvas — csak olvas — 
ír, olvas. 
b) Jár-e iskolába és ha igen, hova? 
c) Minő iskolának melvik osztályát végezte 
el? 

10. a) Van-e testi vagy szellemi fogyatkozása 
és minő ? 
b) Vannak-e rossz szokásai, szenvedélyei, 
kóros hajlamai és minők ? 
veszekedő természetű — kártyás — csa-
vargó — erkölcstelen stb. 
c) Kikkel érintkezik rendesen, s nem ve-
szélyeztetik-e erkölcsi fejlődését azok, akik-
kel rendesen érintkezik? 
d) Fogyaszt-e rendszeresen szeszes italt 
(bort, sört, pálinkát stb.) nagyobb mér-
tékben? — igen — nem. 
e) Mértékletesen? igen 
— nem. 

11. a) Elnek-e a szülei? 
igen, mindkettő — csak az apa — csak 
az anya. 
b) Ha a szülei nem élnek, kik a legköze-
lebbi rokonai vagy hozzátartozói és hol 
laknak ? -

12. a) Atyjának családi és utóneve? 
b) Anyjának családi (leánykori) és utó-
neve : 



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 . SZÁM. 

c) Szüleinek foglalkozása: -
d) Szüleinek lakása : — 

13.*a) Szülei vagy azok közül egyik: 

vagyontalan •— némi vagyonnal bír — 
vagyonos. 
b) Szülei élveznek-e valamilyen segélyt? 

igen — nem. 
14.*a) Szüleinek háztartásában él? ... 

igen — nem. 
b) Ha nem, kinek háztartásában él?. 

munkaadójának — fér-
jének -— rokonának stb. 

15. a) Annak az egyénnek, akinek háztartásá-
ban él, foglalkozása: 
b) Háztája rendes-e? 
c) Miként bánik a fiatalkorával? (nem 
bánik-e durván, kegyetlenül, erkölcsi fej-
lődését veszély eztetőleg?) 

16. A szülők vagy akinek háztartásában él, 
nem folytatnak-e iszákos, erkölcstelen vagy 
csavargó életmódot ? — 

17. A szülők otthon dolgoznak-e, vagy házon 
kívül és mily időben? 

18. a) A szülők gyermekeinek száma és kora? 

b) Hány szorul ezek közül szülői ellátásra ? 

c) Mivel foglalkoznak a gyermekek ? — 

19. a) Mi a szülők szándéka a fiatalkorú ter-
helt jövőjére vonatkozólag ? 
b) Óhajtanák-e, hogy javító-, nevelőintézet-
ben neveltessék ? 
c) Tudnak-e jótékony intézményt vagy oly 
személyt megnevezni, aki a fiatalkorú ter-
helttel törődik, neveléséhez hozzájárul? 

20. a) Mit adnak okul a szülők, ha a fiatal-
korú bűncselekményt követett el? 
b) Mi az iskola véleménye e tekintetben? 

21. a) Mily intézkedést tartana az iskola kí-
vánatosnak a fiatalkorú erkölcsi megmen-
tése és jövője érdekében? -
b) Nem látja-e őt környezetében erkölcsi 
romlásnak kitéve ? -

22. Az iskola esetleges további megjegyzései 

Kelt — évi hó — napján. 

(Aláírás.) 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : * 

Jelen minőségében áthelyezte : Papp 
László gyuliczai és BuziUa Liviusz kapruczai 
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen : özv. Jánné 
Ficzere Irma hatvani áll. el. isk. tanítónőt az. 
egri áll. el. isk.-hoz ; özv. Zombory Zsigáné 
garamszentbenedeki áll. kisdedóvónőt a kolozs-
vári áll. kisdedóvodához ; Égető Ilona duna-
vecsei áll. kisdedóvónőt a kucsulátai áll. kisded-
óvodához ; Kádas Ida tornyai áll. kisdedóvónőt 
az izai áll. kisdedóvodához; Antal János ínakói-
tanyai áll. el. isk. tanítót a lisznyójíataki, Kordea 
György alsóucsai áll. el. isk. igazgató-tanítót 
a fogarasi, Lipcsey Károly kaposvári áll. el. 
isk. tanítót a szatmárnémetii, Huber Ferenc 
makói-tanyai áll. el. isk. igazgató-tanítót a 
kaposvári, Machay Irma temeskutasi áll. el. 
isk. tanítónőt az érdi, Mordinyi János simony -
kisugróczi áll. el. isk. tanítót az aszósi, Szabóné 
Demeter Berta csíkszentgyörgyi áll. el. isk. 
tanítónőt a csíkszeredai, özv. Olajkár Sándorné 
óradnai áll. el. isk. tanítónőt a kisvárdai, Kruty 
Károly verbócz-chvojniczai áll. el. isk. tanítót a 
miava-blahói, Saskeöy József sztanesófalvaligeti 
áll. el. isk. tanítót a gyulavarsándi, Sanek 
Sarolta abaújszinai áll. el. isk. tanítónőt az új-
fazekasvarsándi, Nikolics Zsigmond gajdasoli 
és Nikoliesné Kaiser Emilia plosiczi áll. el. 
isk. tanítót, illetve tanítónőt a sajkáslaki, Veress 
Katinka magyargyerőmonostori áll. el. isk. tanító-
nőt a kétegyházai, Opricescu Péter duleói áll. 
el. isk. tanítót a burzsuki, Burger Ferenc Pest 
vármegye kir. tanfelügyelőségéhez berendelt 
áll. el. isk. igazgató-tanítót, Czáró János és 
Czáró Jánosné székelykevei áll. el. isk. tanítót 
ill. tanítónőt, Szenes János debreczen-tanyai áll. 
el. isk. tanítót a rákospalota-újfalui, Vachó 
János és neje szegvári, Szász Ferenc simén-
falvai, La Borda Margit szilágyii, Nagy Mihály 
sátoraljaújhelyi, Linelch Paula kispesti, Békás-
syné Bereczky Mária munkácsi és Lenkei Sze-
réna borsai áll. el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket 
a kispest-munkástelepi, László Lajos és neje 
torontálalmási áll. el. isk. tanítót ill. tanítónőt a 
szegvári, Michna Mihály türkösi áll. el. isk. igaz-
gató-tanítót és Michnáné Berlauszky Mária 
nyitraújlaki áll. el. isk. tanítónőt a torontálalmási, 
Stanez József szegvári áll. el. isk. tanítót a 
sátoraljaújhelyi, Bucsy Jenő seprősi áll. el. isk. 
tanítót a szegvári, Nagy Géza szamosfalvai áll. 
el. isk. tanítót a seprősi, Matus Laura piszkei 
áll. el. isk. tanítónőt a kispesti, Bubin Emilia 
kucsulátai áll. el. isk. tanítónőt a piszkei, Szabó 
Teréz nagyveszverési áll. el. isk. tanítónőt a 

* Jelen felsorolásban csak azok az új döntések van-
nak megemlítve, melyek az elmúlt június hó 15-től 
kezdődően érkeztek a szerkesztőséghez. 
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nyitraújlaki, Bögözyné Godácsy Gizella mező-
terebesi áll. el. isk. tanítónőt a munkácsi, Zrínyi 
Győző muraszentesi áll. el. isk. tanítót a bagola-
sánczi, Zsigmond Irma zborói áll. el. isk. tanító-
nőt az alsódabasi, Timon Margit budakeszii 
áll. el. isk. tanítónőt a budafok-kelenvölgyi, 
OnderJcó Rózsi kiskapusi áll. el. isk. tanítónőt 
a budakeszii, Tóth Endre e's neje, szül. Hilberth 
Jolán pátkai áll. el. isk. tanítót ill. tanítónőt a 
csepeli, Lassmann Irma istvánföldi áll. el. isk. 
tanítónőt a kistétényi, Saly Kornélia mező-
sámsondi áll. el. isk. tanítónőt az istvánföldi, 
Lendvay Be'la esantavéri áll. el. isk. tanítót a 
monori, Nagy Irma Örkényi áll. el. isk. tanító-
nőt a soroksárpéteri-pusztai, La Boche Judit 
talpasi áll. el. isk. tanítónőt a vecsési, Szűcs 
Gyula újmoldovai áll. el. isk. tanítót az isaszegi, 
Csellár Albert vágbányai áll. el. isk. tanítót az 
újmoldovai, özv. Keinerné Ballon Eleonóra 
óradnai áll. el. isk. tanítónőt a szigetcsépi, 
Kemény Ilma medgyesegyházai áll. el. isk. 
tanítónőt az óradnai, Frey Dezső csongrád-
tanyai áll. el. isk. tanítót a nagykovácsii, Haláss 
István kolozsvári áll. el. isk. tanítót az újpesti, 
Láber Gizella torontálalmási áll. el. isk. tanító-
nőt a ráczkeresztúri, Mesei Szilárd kisházai áll. 
el. isk. tanítót a beéli, Strasser Elvira zala-
szentgróti áll. el. isk. tanítónőt a kunszent-
mártoni, Szabó László és neje, szül. Hientz 
Regina szentgericzei áll. el. isk. tanítót ill. tanító-
nőt a magyarbodzai, Erdődy Sándor bessenyő-
pataki áll. el. isk. tanítót a szatmárhegyi, Vörös 
Julianna csukási áll. el. isk. tanítónőt a szatmár-
udvarii, ifj. Schmidt Antal istvánföldi áll. el. isk. 
tanítót az istvánvölgyi, Bernjén Nándor makó-
tanyai áll. el. isk. tanítót az ilonczai, Jahns 
Imre rozsnyóradnai áll. el. isk. tanítót a tóvárosi 
áll. el. iskolához folyó évi x szeptember 1-i ha-

K i nevezte : Bedc Emil oki. tanítót a forgács-
kuti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Baltáii Kál-
mán kisberki rom. kath. el. isk. tanítót a kapos-
vári áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Gry Sándorné 
szül. Boros Jolán oki. tanítónőt a gurahonczi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Farkas Ida oki. 
tanítónőt a hatvani áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Ssedlacsek Gizella oki. kisdedóvónőt a 
niczkyfalvai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Stampfl Vilma oki. kisdedóvónőt a koháriházai 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Kovács 
Katalin oki. kisdedóvónőt a gararűszentbenedeki 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Barabás 
Ilona oki. kisdedóvónőt a csicsókeresztúri áll. 
kisdedóvodához kisdedóvónővé. 

Nyugdíjat utalványozott: Begányi Ernő 
tuzsinai rom. kath. el. isk. tanítónak évi 1040 
K-t ; Stern Simon verbói izr. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1580 K- t ; Piláthy 

Ferenc nemesmittai rom. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1020 K- t ; Csomár József ungpinkóczi 
ref. tanítónak évi 1500 K- t ; Kóltay Alajos 
stomfai rom. kath. el. isk. tanítónak évi 1760 
K-t ; Láczay József ungmogyorósi ref. el. isk. 
tanítónak évi 1500 K-t; Seni Ignác naszódi 
alapítv. közs. el. isk. tanítónak évi 1800 K-t ; 
Philipp János iglói elaggott ág. hitv. ev. el. 
isk. tanítónak évi 2700 K-t ; Laszczik Gyula 
előszálláspusztai róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1500 K- t ; Kohuth János poprádfalvi róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1500 K-t; Székely 
József porvai róm. kath. el. isk. elaggott tanító-
nak évi 1700 K- t ; Szabó Kálmánné szül. Papp 
Ilona lippai áll. el. isk. tanítónőnek évi 640 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Modrán János bongárdi nyug. gör. 
kel. el. isk. tanító özv., szül. Bordea Évának 
évi 400 K-t ; néh. Zsupina Manó décsői nyug. 
gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. Jurcsenkó 
Máriának évi 300 K-t; néh. Baránek István 
nyug. jánosházi róm. kath. tanító özv., szül. 
László Ottiliának évi 400 K - t ; néh. Kovácsilc 
Gábor tótkomlósi ág. hitv. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Brózik Ilonának évi 660 K-t, Ilona,Edit 
és István nevű kiskorú árváinak egyenként 110 
K-t, együtt 330 K-t mindössze 990 K-t; néh. 
Diczig Adám nagykárolyi róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Szolomájer Máriának évi 720 K-t, 
József és Alajos nevú kiskorú árváinak egvenke'nt 
120 K-t, együtt 240 K-t, mindössze 960 K- t ; 
néh. Dufkay László karczagi róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Kiss Annának évi 670 
K 40 f-t ; néh. Maró András nyug. borosznói 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Kovács Teréznek 
évi 720 K-t ; néh. Végli Rezső katymári róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Hnatkovszky Máriá-
nak évi 660 K-t, Ilona és Rózsa nevű kiskorú 
árváinak egyenként 110 K-t, együtt 220 K-t, 
mindössze 880 K-t ; néh. Petrasovits Ignác 
nyug. nádasdi róm. kath. tanító özv., szül. 
Wimmer Máriának évi 300 K-t. 

Pályázatok. 
A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi 

miniszter az alább felsorolt és az 1907. évi 
XXVI. törvénycikkben megállapított illetmé-
nyekkel egybekötött állami elemi iskolai tanítói 
és tanítónői állásokra f. évi augusztus hó 4-iJci 
lejárattal pályázatot hirdet. 

Abauj - Torna vármegyében : Abaujszina : egy 
tanítónői állás (r. kath. vallás igazolandó). Kassa : 
7 tanítói, 4 tanítónői állás (áthelyezést kérő, családos 
állami tanítók előnyben részesülnek). Ujssállás : egy 
tanítói állás (r. kath.). — Arad: Baja: egy tanítói 
állás. Ecsetpuszta : egy tanítói állás (i\ kath.). 
Kurtics: egy tanítói, két tanítónői állás. Medgyes-
egyháza : egy tanítónői állás (ág. ev. vallás igazolandó). 
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Talpas : egy tanítónői állás (r. kath.). — Bars : 
Simonykisugrócz : egy tanítói állás (r. kath. kántori 
képesítés igazolandó). — Bács-Bodrog : Bácskeresztúr : 
egy tanítónői állás (gör. kath. vallás és a rutén nyelv 
ismerete kívánatos). Csantavér (tanya) : egy tanítói 
állás. Szabadka (tanya) : öt tanítói, öt tanítónői állás. 
Szilágyi : egy tanítónői állás (r. kath.). Zsahlya : egy 
tanítói állás (ág. ev. kántori képesítés igazolandó). — 
Bereg : Szolyva-qyártelep : egy tanítónői állás. Mezö-
terebes : egy tanítónői állás. — Besztercze-Jíaszód : 
Majer : egy tanítói állás (gör. kath. vallás és gazdasági 
képesítés igazolandó) ; Oradna : egy tanítónői állás. — 
Békés : Gyula (biczerei tanya) : egy tanítói állás 
(gazdasági képesítés igazolandó). Kétegyháza : egy 
tanítói állás (róm. kath.). — Bihar: Izsó/jallaga : egy 
tanítónői állás. Kóhány : egy tanítói állás. — Belé-
nyesi tanfelügyelőségi kirendeltség kerületében : 
Kisháza : egy tanítói állás. Belényes : két tanítói állás. 

Borsod : Miskolcz : három tanítói, négy tanítónői 
állás [áthelyezést kérő családos állami tanítók előny-
ben részesülnek). Miskolcz (vasúttelepi iskola) : egy 
tanítói, egy tanítónői állás. — Brassó : Türkös : egy 
tanítói állás. — Csanád : Battonya (külkeriilet) : egy 
tanítónői állás. Makó (tanya) : négy tanítói állás 
(három állásnál ref. vallás és ezek közül egy állásnál 
a ref. kántori képesítés igazolandó). Magyarbávhegyes 
(Hárytanya) : egy tanítói állás (róm. kath.). — 
Csík : Csíkpálfalva : egy tanítónői állás (róm. kath. 
vallás, kézimunkatanítási képesítés igazolandó). 
Csikszentgyörgy : egy tanítónői állás (róm. kath.). 
Lázárfalra : egy tanítónői állás (r. kath. vallás és 
kézimunka tanítási képesítés igazolandó). — Csongrád : 
Hódmezővásárhely (külterület) : öt tanítói állás (egy 
állásnál r. kath. vallás, négynél ref. vallás igazolandó. 
Szeged (külterület) : kilenc tanítói állás (r. kath.). 
Szegvár (külterület) : egy tanítói állás (r. kath.). 
Szentes (külterület) : egy tanítói állás (r. kath.). — 
Esztergom : Nyergesújfalu : egy tanítói, két tanítónői 
állás (r. kath.). — Fejér : Alsószentiván : egy tanítónői 
állás (r. kath.). Baracs: egy tanítói, egy tanítónői 
állás (r. kath.). — Fogaras : Alsóuesa : egy tanítói 
állás. Kucsuláta : egy tanítónői állás. Sárkány : egy 
tanítónői, állás. — Gömör-Kisliont s Nagyveszverés : 
egy tanítói állás (ág. ev.) Rakottyás : egy tanítói 
állás (ref. kántori képesítés igazolandó). Rozsnyórudna : 
egy tanítói állás (ref. kántori képesítés igazolandó). — 
Győr s Pátka: egy tanítói, egy tanítónői állás (r. kath.).— 
Hajdú : Debreczen (tanya) : két tanítói állás (réf.). 
Ilajdúdorog : egy tanítónői állás (r. vagy gör. kath.). — 
Háromszék: Bölön : egy tanítói állás (unitárius kán-
tori képesítés igazolandó). Kézdiszentlélek : egy tanítói 
állás (r. kath.). Székelytamásfalva : egy tanítói állás 
(ref. kántori képesítés igazolandó). — Hont : Nagymaros : 
egy tanítói állás (r. kath.). •— Hunyad : Alsószüvás : egy 
tanítói állás. Bur jánfalra : egy tanítói állás. Kernend : 
egy tanítói állás. Sárfalva : egy tanítói állás. — J.-X.-
K.-Szolnok : Jászberény (tanya): egy tanítói állás (r. 
kath. vallás, gazd. képesítés igazolandó). Kúnszent-
márton (belterület) : három tanítónői állás (r. kath.). 
Kúnszentmárton (külterület) : két tanítói állás (r. kath.). 
Sákóczifalva : egy tanítónői állás. Székvény : egy 
tanítói állás (r. kath., gazd. képesítés igazolandó). — 
Kolozs : Kiskapus : egy tanítónői állás. Kolozsvár : 
egy tanítói és egy tanítónői állás (áthelyezést kérő 
családos tanítók előnyben részesülnek). Magyargyerő-
monostor: egy tanítónői állás (réf.). Nagykapus: egy taní-
tónői állás (réf.). Szamosfalva : egy tanítói állás (r. kath., 
kántori képesítés igazolandó). — Krassó-Szörény : Csu-
kás : egy tanítónői állás (r. kath.) Tiszovicza : egy tanítói 
állás (gör. kel.). Valealunga : egy tanítói állás (r. kath). 

Xémetbogsáni kir. tanfelügyelőségi kirendeltség 
kerületében: Duleo: egy tanítói állás (r. kath. kán-

tori képesítés igazolandó). Vaskó : egy tanítónői állás 
(r. kath ). — Lip tó : Bessenyőpatak : egy tanítói állás. 
Demévyfalu : egy tanítói állás (ág. ev. kántori képe-
sítés igazolandó). — Maros-Torda : Illyésmező : egy 
tanítói állás. Mezösámsond : egy tanítónői állás (r. 
kath.). Radnótfája (Illobus-fatelep) : egy tanítói állás. 
Szentgericze : egy tanítói állás (ref. kántori képesítés 
igazolandó) és egy tanítónői állás. — Máramaros : 
Farkasrév : egy tanítói állás (gör. kath. kántori képe-
sítés igazolandó). Borsa : egy tanítónői állás. — 
Moson : Lajtafalu : egy tanítónői állás. Moson : egy 
tanítói, egy tanítónői állás (r. kath.). Nyúlás : egy 
tanítói állás (r. kath., gazdasági képesítés igazolandó). — 
Xyitra : Bajmócska : egy tanítói állás. Hrussó : egy ta-
nítói állás (ág. ev.). Nagylápos : egy tanítónői állás (r. 
kath.). — A szeniczi kir. tanfeliigyelőségi kirendelt-
ség kerületében: Verbőcz-chvojnicza: egy tanítói állás 
(ág. ev.). — Pest: Örkény : egy tanítónői állás (r. kath.). 
Rákosszentmihály : egy tanítói állás (róm. kath.) ; 
Tass : egy tanítói állás. — Sáros : Zboró : egy tanító-
női állás (róm. kath.). —• Szatmár : Kőfárremete : 
egy tanítónői állás. Lajosvölgy : egy tanítói állás 
(róm. kath. kántori képesítés igazolandó). Nagybánya 
(felsőbánya-utcai telep) : egy tanítói állás Nagy-
bánya (veresvizi telep) : egy tanítói állás ; Privékfalva : 
egy tanítói és egy tanítónői állás. — Szilágy : Szent-
péterfalva : egy tanítói állás (gör. kath. vagy gör. 
kel. vallás és kántori képesítés kívánatos). — Szolnok-
Doboka : Középfalva : egy tanítói állás ; Ormány : 
egy tanítói állás. — Ternes : Sztancsófalvaliget : egy 
tanítói állás (róm. kath.). — A verseci kir. tan-
feliigyelőségi kirendeltség kerületében : Bavaniste : 
egy tanítónői állás (r. kath. vallás és kézimunka-tanítási 
képesítés kívánatos). Dubovácz : egy tanítói állás (gör. 
kel. szerb, kántori képesítés igazolandó). Gajdasol : egy 
tanítói állás (gör. kel. szerb kántori képesítés igazo-
landó). Nagyszredistye : egy tanítói állás (ref. kántori 
képesítés igazolandó) ; Plosicz : egy tanítónői állás (róm. 
kath.). Székelykeve : egy tanítói és egy tanítónői állás 
(r. kath.). Temeskutas : egy tanítónői állás (r. kath.) — 
Tolna : Gindlicsalád : egy tanítónői állás (réf.). — 
Torontál : Csősztelek : egy tanítónői állás. Istvánföld : 
egy tanítói állás (r. kath. kántori képesítés igazo-
landó). Óbessenyú : egy tanítói és egy tanítónői állás 
(r. kath.). Rudna : egy tanítói állás (r. kath. kántori 
képesítés igazolandó). Szerbkeresztur : egy tanítói állás 
(gör. kel. szerb vallás igazolandó). — A pancsovai 
kir. tanfeliigyelőségi kirendeltség kerületében: 
Torontálnlmás : egy tanítónői állás (r. kath.). — Tren-
csén : Alsózboró : egy tanítói állás. Thurzofalva : egy 
tanítói állás. Vágbánya : egy tanítói állás. — Udvar-
hely : Siménfalva : egy tanítói állás (unitárius). — 
Ugocsa : Tiszaszászfalu : egy tanítói állás (r. kath.). — 
Vas : Muraszentes : egy tanítói állás (r. kath.). — 
Veszprém : Pénzeskútpuszta : egy tanítói állás (r. kath.). 
— Zala: Molnári: egy tanítónői állás. Zalaszentgrót : 
egy tanítói állás (r. kath. kántori képesítés igazo-
landó). — Zemplén : Karcsa : egy tanítói állás 
(r. kath.) és egy tanítónői állás (réf.). 

A jelzett állásokra csakis oly magyarhonos 
okleveles tanító illetve tanítónő pályázhatik, 
aki az állásonkint esetleg jelzett különös fel-
tételeknek is megfelel. A születési anyakönyvi 
kivonattal, tanítói oklevéllel, esetleg működési 
bizonyítvánnyal, kántori vagy inás képesítést 
igazoló okmánnyal, családi és anyagi helyzetére 
vonatkozó elöljárósági bizonyítvánnyal felszerelt 
kérvények csakis azon kir. tanfelügyelőségnél 
adhatók be, amelynek kerületéhez az illető 
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iskola tartozik. Áthelyezést kérő állami elemi 
iskolai tanítók kérvényeiket saját kir. tanfel-
ügyelőik útján nyújtják he. Figyelemmel az 
1907. évi XXVI. törvénycikk 20. §-ára, a köz-
vetlenül vagy más úton már benyújtott vagy 
benyújtandó, akár áthelyezés, akár kinevezés 
iránti kérvények ezen pályázat keretében figye-
lembe nem vehetők. 

Amennyiben folyamodó azt kérvényében ki-
fejezésre juttatja, pályázati kérvénye egy vár-
megye valamennyi állására is figyelembe jöhet. 

n . NEM HIVATALOS KÉSZ. 
Hírek. 

— Halász Ferenc. E hónap 5-én 
meghalt Halász Ferenc, miniszteri taná-
csos a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumban. Fofyó hó 7-én temették el 
a kerepesi-úti temetőben. Volt miniszterei, 
tisztviselő-társai és jóbarátai vették körül 
koporsóját, amely fölött a búcsúztató 
gyászbeszédet a minisztérium államtit-
kára, Náray Szabó Sándor mondotta el. 
Nincs helyünk megírni élete folyását és 
alkotásait; a magyar tanító világ régen 
és jól ismeri Halász Ferencet. De ismeri 
ezeket a virágzó, pompás alkotásokat 
— a magyar állami elemi iskolákat — 
immár egész Magyarország. Északon, hol 
a rutén nép őrzi Rákóczi zászlaját — 
és délen, hol a török világ szenvedései-
ből a magyar-szerb testvériség ébrede-
zik — keleten, hol katrincás román 
fáták dalától hangos a hegyoldal — és 
nyugaton, hol derék svábjaink német 
szóval s magyar szívvel áldják az Istent 
és királyt: mindenütt, amerre magyar szó 
zeng és magyar kultúra terjed, városok-
ban és falvakban, rónákon és hegytető-
kön, száz és ezer állami népiskola beszél 
Halász Ferencről és hirdeti szervező vas-
kezét, fajszerető meleg szívét, nevének 
örök emlékezetét . . . Magyar tanítók, ez 
a kihűlt szív tiértetek lüktetett, ez a 
kialudt energia nektek adott kenyeret, 
ez a nyugovóra tért s a faltörő kosnak 
várfalakat rendítő erejéhez hasonlatos 
munka a ti jó sorsotokat teremtette meg. 
Gyújtsatok hát Halász Ferencnek szíve-

tekben örök-mécsest, hogy emlékezete 
valóban örökkévaló legyen! . . . 

— A szerkesztőség köréből. Lapunk tör-
ténete ez év elején új eseménnyel gazdagodott. 
Apponyi Albert gróf, volt vallás- és közokta-
tásügyi miniszter ugyanis szóbeli utasítással a 

"Néptanítók Lapját beszüntette. Zichy János gróf, 
a mostani vallás- és közoktatásügyi miniszter 
pedig — meg nem ingatható abbeli hitünk, 
hogy igaz örömére és hasznára az immár 
32.000 lélekre rúgó magyar tanítóságnak — 
lapunkat a mai formájában újból és ideig-
lenesen megindította. Az ú j lap terjedelme 
tette indokolttá azt, hogy a miniszter úr a 
szerkesztőség hat tagját, névszerint Jancsó 
Benedek központi szolgálattételre berendelt 
középiskolai tanárt, Farias Sándor tanító-
képző-intézeti igazgatót, Krolopp Alfrédet, a 
földmívelésügyi minisztériumba berendelt gazda-
sági akadémiai tanárt, Hadd N. Lajos orszá-
gos ének- és zeneoktatási felügyelőt, Sztankó 
Béla tanítóképző-intézeti tanárt és Székely 
Károly székesfővárosi igazgató-tanítót rovat-
vezetői, illetve főmunkatársi állásuktól — 
elismerését fejezve ki az illetőknek sikeres 
munkálkodásukért — egyidejűen felmentse. A 
most megjelent lap összeállításával és szerkesz-
tésével miniszterünk Petróczi István központi 
szolgálattételre berendelt kir. tanfelügyelőt 
bízta meg; ugyancsak miniszteri megbízással 
a szerkesztésben segédkezik és szükség esetén 
a szerkesztőt helyettesíti Molnár Lajos dr., 
központi szolgálattételre berendelt kir. tan-
felügyelő. Midőn kötelességszerűen mindezek-
ről értesítjük olvasóinkat, egy pillanatig meg 
kell állanunk a távozó régi szerkesztőség tagjai-
nál, kiknek mellére miniszterünk is az elismerés 
érmét tűzte fel. Megállunk a válás szomorúsá-
gával szívünkben egy pillanatig, hogy az ébredő 
s ú j erőivel nagy ideálok felé törő magyar 
népoktatás lelkes szolgálatáért együtt mind-
nyájuknak és külön-külön mindegyiküknek a 
magunk és olvasóink nevében szíves, forró 
köszönetet mondjunk. 

— Változások a közoktatásügyi minisz-
tériumban. Mióta utoljára írtunk olvasóink-
nak, sok olyan fontos változás történt a 
kultuszminisztériumban, ami tanítói világun-
kat közelebbről is érdekli. Őfelsége a magyar 
király ezidei március hó 1-én kelt legfelsőbb 
kéziratával vallás- és közoktatásügyi minisz-
terré Zichy János grófot nevezte ki. Kinevezé-
sekor a következő életrajzi adatokat közölték : 
I f j . gróf Zichy János 1868 május 30-án Nagy-
lángon született ; középiskoláit a kalksburgi 
jezsuita - kollégiumban, azután pedig Székes-
fehérváron végezte. A jogot előbb Berlinben 
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hallgatta s azután Budapesten fejezte he, ahol 
1892-ben megszerezte az államtudományi tudor-
ságot. Egyetemi hallgató korában Budapesten 
megalapította a Szent Imre önképző-egyletet. 
1893-ban Fejér megye tiszteletbeli aljegyzője, 
1894-ben a cenzus alapján főrendiházi tag 
lett. 189o-ban megházasodott, nőül vévén gróf 
Zichy Géza leányát, Margit grófnő csillag-
keresztes hölgyet. 1896 óta képviselő ; az 
1896—1901-iki országgyűlésen a zurányi kerü-
letet képviselte. Ehhez még hozzátehetjük, hogy 
Zichy János gróf népszerűsége igazában a 
legutóbbi képviselőválasztásoknál igazolódott 
be, mikor is egyszerre három helyen, Egerben, 
Pécsett és Szabadbárándon választották meg 
nagy lelkesedéssel képviselőnek. Még a válasz-
tások előtt lett Zichy gróf — mint nagy barátja 
a gyermekvédelemnek — egy igen fontos tár-
sadalmi intézménynek, az „Országos Gyermek-
szanatorium-EgyesUlef-neb kormányzó elnöke. 
Elnöksége alatt az egyesület számos és súlyos 
adományozások révén máris virágzásnak indult. 
A közéletben általában kiváló szónoknak és 
diplomatának ismerik el . . . A másik fontos 
változást Náray Szabó Sándor miniszteri taná-
csosnak és az elnöki osztály vezetőjének állam-
titkári címmel és jelleggel való felruházása 
hozta meg ; különösen azért is, mert a minket 
érdeklő népoktatási ügyek az új államtitkár 
ügykörébe mentek át. Náray Szabó Sándorról 
nincsenek közelebbi életrajzi adataink. Min-
denki ismeri azonban a szakkörökben érdemeit, 
melyeket a gyógypedagógiai ügyek mintaszerű 
vezetése körül s általán a népoktatási kérdé-
sekben való buzgólkodásával szerzett. Halász 
Ferenc miniszteri tanácsos elhalálozásával az 
állami népiskolák ügyeivel foglalkozó Vl/a. 
ügyosztály egyelőre Tomanóczy Gyula minisz-
teri tanácsossal új főnököt kapott, aki az 
idő közben ebbe az ügyosztályba rendelt Ea<lnay 
Rezső miniszteri osztálytanácsossal és Neiszer 
Antal miniszteri titkárral karöltve vezeti az 
osztály ügyeit. A minisztériumban történt többi 
változás már kevésbbé érdekelheti közelebbről 
olvasóinkat. 

— Tanfelügyelök előléptetése és kine-
vezése. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Ember Jánost, Győr vármegye érdemes kir. 
tanfelügyelőjét, a törvényes illetményekkel a 
YII. fizetési osztály harmadik fokozatába 
kinevezte és egyidejűen ugyanezen minőségé-
ben Baranya vármegyébe áthelyezte. Ktdiszéky 
Ernőt, az eddigi baranyavármegyei kir. tanfel-
ügyelőt a miniszter Hont vármegyébe, a hont-
megyei kir. tanfelügyelőt, Sz'ancsek Zoltánt 
viszont Zólyom vármegyébe, a zólyomvárme-
gyei kir. tanfelügyelőt, Matavovszky Bélát pedig 
Győr vármegyébe helyezte át, jelen minőségük-

ben. Két^ kir. segédtanfelügyelőt, névszerint 
Bárány Árpád pestvármegyei és Padányi An-
dor székesfővárosi kir. s.-tanfelügyelőt tanfel-
ügyelői kirendeltség, illetve önálló tanfelügyelői 
kerület vezetésével bízott meg a miniszter; és 
pedig az elsőt a pancsovai kir. tanfelügyelői 
kirendeltség vezetésével, a másodikat pedig 
— f. évi szeptember hó 15-től kezdődő hatálv-
lyal ideiglenesen — Tolna vármegye kir. tan-
felügyelőségének vezetésével. A pancsovai kiren-
deltség vezetője, Radvány Ferenc kir. tanfelügyelő 
ugyanekkor a pestvármegyei kir. tanfelügyelő-
séghez került. Itt említjük még meg azt, hogy 
a miniszter Bene Lajos háromszékvámiegyei és 
Pesthy Jenő hontvármegyei kir. tanfelügyelői 
tollnokokat ugyanezen minőségükben kölcsönösen 
áthelyezte. 

— A Délmagyarországi Tanító-Egylet 
július hó 11—13. napjain Dettán tartotta 
meg 44-ik nagy- és közgyűlését. Schenk 
Jakab egyleti elnök megnyitó beszédében üd-
vözli az egybegyűlt kartársakat, akik mintegy 
500-an jelentek meg. Majd az elnök indítvá-
nyára a nagygyűlés táviratban üdvözli gróf 
Zichy János minisztert; és miután az elnök 
kegyeletes szavakban megemlékezett a taní-
tóság ügyének a napokban elhunyt egyik leg-
önzetlenebb barátjáról, Halász Ferencről, a 
nagygyűlés elhatározta, hogy az elhunytnak 
érdemeit jegyzőkönyvileg örökíti meg. Hogy a 
tanítóság érdeklődéséhez és esetleg hasonló 
irányú munkálkodásához anyagot szolgáltassunk, 
közöljük olvasóinkkal, hogy e közgyűlésen 
miféle eszmékkel foglalkoztak kollégáik. Mező 
Dániel temesvári tanító »A tanítóképzés 
reformjairól" tartott előadást ; eszméit a tanító-
képzőnek akadémiává való fejlesztése köré 
csoportosítja. Szauer Mátyás grabáczi tanító 
„Társadalmi kérdésekről" tartott érdekes elő-
adást, melyben az anyagi szociálizmus híveinek 
törekvéseivel szemben érdekesen fejtegeti a 
maga ellenkező nézetét, mely szerint a nevelés 
és oktatás általánosítását s így a szellemi 
vagyon közösséget hirdeti. Schmidt Antal 
istvánföldi tanító „A szociális nevelés kellé-
keiről" tartott előadást, melyben hosszadal-
masan vázolja s ostorozza a társadalom sok 
ferde kinövését, melyek okát különösen a jó 
nevelés hiányában látja. Greguss Gyula székely-
kevei tanító „A szabadság, szeretet és akarat-
erő fejlesztése a családi és iskolai nevelés 
által" címen tartott előadást. Zomora Samu 
omori tanító „A szabadgondolkodás irány eszméi 
és a tanítók" címen értekezett. Czabán í"'amu 
„A Néptanítók Lapja és a tanítóság" c. elő-
adásában ezen lapnak újra megindítása mellett 
érvelt. Az egyesület szótöbbséggel Czáró János 
ellenindítványát fogadta el, mely szerint a 
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DTE azt a nézetet teszi magáévá, hogy he-
lyesebb olyan hivatalos lapnak a megindítása, 
melyben az összes tanügyi rendeletek, pályá-
zatok, értesítések stb. adassanak közre. Ezzel 
az egyesület tudtán kívül annak megvalósítását 
követelte, amit lapunk mai formájában való 
megjelenéssel miniszterünk immár teljesített is. 

— Méhtenyésztési tanfolyamok Maros-
vásárhelyt. A földmívelésügyi miniszter közli 
velünk : A m. kir. földmívelésügyi minisztérium 
által Marosvásárhelyen létesített mintaméhesen 
az erdélyrészi méhtenyésztők számára az 1910. 
év nyarán tanfolyamok fognak tartatni és pedig 
július 4-töl 16-ig és augusztus 1-től 13-ig 
néptanítók részére. Egy-egy tanfolyamra 20—20 
hallgató vétetik fel és ellátási segélyképen a 
tanítók napi 3 koronát kapnak. A résztvenni 
szándékozók felhívatnak", hogy bélyegmentes 
kérésüket az erdélyrészi (székelyföldi) minisz-
teri kirendeltséghez címezve, a Marostorda, 
Tordaaranyos vármegyékben lakók közvetlenül 
Marosvásárhelyre, a szilágy vármegyeiek Buck-
wein Béla kirendeltségi megbízott címére (Szi-
lágysomlyó), a kolozsvármegyeiek dr. Csérer 
Lajos kirendeltségi megbízott címére (Kolozs-
vár), a kisküküllővármegyeiek Mayerffy György 
kirendeltségi megbízott címére (Dicsőszentmár-
ton), az alsófehérvánnegyeiek dr. Kovács Dezső 
kirendeltségi megbízott címére (Nagyenyed), az 
udvarhelyvármegyeiek Székelyhidy Viktor kiren-
deltségi megbízott címére (Székelyudvarhely), a 
háromszékvármegyeiek Benkő Pál kirendeltségi 
megbízott címére (Sepsiszentgyörgy), a csíkvár-
megyeiek Kiss Ernő kirendeltségi megbízott 
címére (Csíkszereda) mielőbb nyújtsák be. 

— Jutalom az inasközvetítésnél közre-
működő tanítóknak. A kereskedelemügyi 
miniszter és a székesfőváros által fenntartott 
„Budapesti ipari és kereskedelmi munkásköz-
vetítő-intézet " (VIII., József-körút 36.) az ipar-
testületek és a néptanítók segítségével az egész 
országra kiterjedően végzi az inasközvetítést. 
Az ipartestületek közlik vele a mesterek neveit, 
kiknek inas kellene s hajlandók azt az ellátás, 
ruházás és a tanoncviszonyból kifolyó költségek 
vállalása mellett négy esztendőre szerződtetni. 
A tanítók pedig bejelentik az ipari pályára 
kívánkozó fiúkat és közreműködnek az elhelye-
zési munka lebonyolításánál. Az intézet ilyen 
módon minden évben több száz szegénysorsú 
fiút helyez el inasul. A kereskedelemügyi minisz-
ter űr — méltányolni kívánván a közremű-
ködők önzetlen és eléggé fáradságos munkáját 
— az idén is egyenként 50 korona jutalmat 
engedélyezett 10 tanítónak, névszerint : Bosga 
Hilárnak (Borgóprund, Beszteroze-Naszód vm.); 
Medvéd Mátyásnak (Sztarcsova, Torontál vm.) ; 
Papp Jánosnak (Szóváros, Szolnok-Doboka vm.) ; 

Kordes Jánosnak (Zenta, Bács-Bodrog vm.); 
Sostarich Eleknek (Horváthásos, Vas vm.) ; 
JurenJca Mártonnak (Jánostelek, Pozsony vm.); 
Atanaezliovics Vlajkónak (Bavaniste, Temes vm.) ; 
Máthé Lajosnak (Izsópallaga, Bihar vm.); Va-
szilcsin Györgynek (Hegysúr, Pozsony vm.) ; és 
Bálint Jánosnak (Tatárosbányatelep, Bihar vm.). 
Az intézet ez alkalommal újból kéri a vidéki 
népiskolák tanítóit : világosítsák f'el a szegé-
nyebb sorsit növendékek szüleit, hogy az ipari 
pályán sokkal jobb sorsot biztosíthatnak a gyer-
meküknek, mint aminőt a cselédkedéssel vagy 
napszámoskodással elérhetnek, s ha akadnak 
vállalkozók a mesterség tanulására, jelentsék 
be ezt egy levelezőlapon az intézetnek. 

— Egy igazgató ünneplése. Szép ünnep-
lésben volt része az elmúlt hónapban a buda-
pesti tanítóság egyik legkiválóbb tagjának, 
Jlomsong Gézának, akit huszonötéves tanítói 
munkássága alkalmából kartársai nagy ünne-
péllyel üdvözöltek. A hatóságok részéről ott 
volt az ünnepélyen Mosdóssy Imre kir. taná-
csos, tanfelügyelő, a főváros képviseletében 
dr. Wittinger Gyula tanácsjegyző, az I. kerületi 
iskolaszékek képviseletében pedig Szebeny An-
tal orsz. képviselő és Platthy György fővárosi 
bizottsiígi tag. Mosdóssy Imre tanfelügyelő a 
tanfelügyelőség nevében meleg szavakkal üdvö-
zölte Moussongot. Utána Bárczy István polgár-
mester és gróf Festetics Géza tanácsos, vala-
mint a főváros közoktatásügyi osztályának 
nevében dr. Wittinger Gyula tanácsjegyző tol-
mácsolta azoknak legmelegebb szerencsekívá-
natait. Utána az 1. kerületi iskolaszék nevében 
dr. Szebeny Antal orsz. képviselő buzdította 
Moussongot a további fáradhatatlan munkára. 
A hatósági üdvözlések után a budapesti tanító-
testület nevében Rákos István, a tanítóegye-
sületek országos szövetsége nevében pedig 
Burcsics Ernő üdvözölte az ünnepeltet. Az 
üdvözléseket a társegyesületek kiküldöttei fe-
jezték be. Az üdvözlésekre Moussong megha-
tottan köszönetet mondott kartársainak, akik 
arcképpel és a budapesti tanítótestületnek, amely 
Istók János készítette plakettel lepte meg. A 
jubileumra a vidéki egyesületek részéről Mous-
songhoz mintegy 25 irat és 60 üdvözlő-sürgöny 
érkezett. 

— Jelen számhoz mellékelve van a „ Nép-
tanítók Lapja" 1909. évfolyamának 10 oldalra 
terjedő tartalomjegyzéke. 
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— Tanfelügyelői és tanítói jubileum. 
Yarjassy Árpád kir. tanácsos, Arad vármegye 
kir. tanfelügyelője az elmúlt napokban ünnepelte 
meg immár 25 éves szolgálatát. Az ünnepelt-
nek ama nemes buzgalmáért, melyet új állami 
népiskolák szervezésénél fejtett ki, a magyar nép-
oktatás őszinte hálával tartozik. A másik jubi-
láns Kudzsir község érdemekben gazdag taní-
tója, Murányi Árpád, ki a napokban ünnepelte 
meg tanítói működésének harmincadik évfor-
dulóját. Egész Hunvad vármegye tanítósága részt 
vett a szép ünnepségen, amelyen Dénes Károly 
kir. tanfelügyelő a nyugalomba vonuló igaz-
gató-tanítónak átadta a közoktatásügyi minisz-
ter elismerő okiratát. 

— Katholikus tanítók kiállítása. A Ma-
gyarországi Katholikus Tanítók Országos Bi-
zottsága évi közgyűlésével kapcsolatban a 
Szent István Társulat Szentkirályi-utcai helyi-
ségeiben tanszerkiáliítást rendezett. A tanszer-
kiállítást július 4-én, hétfőn délután nyitotta 
meg Jordán Károly elnök, aki után Ember 
Károly ismertette a kiállítás anyagát, melynek 
főjellemvonásai : egyszerűség és tartalmasság. 
Célja, hogy a reáliák tanításának újabb vívmá-
nyait bemutassa. A bizottság nevében köszönetet 
mondott a Szent István Társulatnak, a székesfővá-
rosnak és az orsz. kézimunkára nevelő egye-
sületnek a kiállításon való részvételükért. Ezután 
dr. Éber Mihály, JBóda Béla és ifj. Muzsinszky 
József mutatták lie számtani módszeres eljárá-
saik előnyeit. A kiállítást sokan látogatták 
meg. Megjelent többek között gróf Zichy 
Ovula pécsi püspök, a kiállítás védője is, aki 
legteljesebb elismerését fejezte ki a látottak 
felett. 

— Az Eötvös-alap dolgai. Az Eötvös-alap 
orsz. tanítói segélyegyesületnél az utóbbi időben 
előfordult egyenetlenségek alkalmából a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 46.731. sz. a. kelt rende-
letével az alap elnökségét elismerésben része-
sítette. „Az elnökségnek — így szól a ren- , 
delet — az Eötvös-alap érdekei megóvását | 
célzó lelkiismeretes és gondos eljárásáról meg-
elégedéssel szereztem meggyőződést és bizton 
elvárom, hogy a jelentésében vázolt s az alap 
sikeres munkáját akadályozó torzsalkodások vala-
mennyi tényező odaadó közreműködésével vég-
leg meg fognak szűnni." — Az alap f. évi 
augusztus 26-án megtartandó közgyűlésére a 
tagok az ország minden részéről nagy számmal 
készülnek. — Nagy feltűnést keltett pár hó-
nappal ezelőtt a tanítóság között az is, hogy 
az Országos Eötvös-alap elnöksége a Ferenc 
József Tanítók Háza gondnokát a kultusz-
miniszternél szabálytalan vagyonkezelés miatt 
följelentette. A följelentésre a miniszter vizs- ! 
gálatot rendelt el. A vizsgálat megejtetvén, ez 

ügyben a miniszter 46.731. sz. a. alatt követ-
kező végzést küldte az Eötvös-alap elnökségé-
nek : rBár nem helyesen járt el a Ferenc József 
Tanítók Háza gondnoka akkor, midőn egyes 
kiadásokat felhatalmazás nélkül eszközölt, más-
részt azonban tekintettel arra, hogy amint az 
a vizsgálati jegyzőkönyvből kitűnik, a gondnok 
ezen kiadások eszközlésénél is jóhiszemű-
leg járt el s nagyobbrészt az eddig dívott 
szokást követte, míg az újabb szabályzatok 
életbelépése és illetve az elnöki figyelmeztetés 
óta egyáltalában tartózkodott ilyen kiadásoktól 
s végül tekintettel arra, hogy mindezen kifo-
gásolt tételekre nézve az Eötvös-alap közgyű-
lése a gondnok részére a felmentvényt már 
megadta, ez ügyben további intézkedésnek szük-
ségét fennforogni nem látom." 

— Méhészeti tanfolyam Kolozsvárott. 
Az Erdélyrészi Méhészegyesület Kolozsvárt, 
liázsongárdi méhtelepén az 1910. év folyamán 
két méhészeti tanfolyamot tart, július 5—22-ig 
és augusztus hó 2—19-ig, a néptanítók ré-
szére. Céljuk ezen tanfolyamoknak, hogy az 
azokon résztvevők a méhtenyésztés elméleti és 
gyakorlati ismereteit elsajátítsák, valamint hogy 
a méhkaptáraknak és a méhészeti segédeszkö-
zöknek házilag való elkészítését is megtanulják. 
Minden egyes vidéki tanfolyam-hallgató annak 
tartama alatt 3 korona napi segélyezésben 
részesül. A pályázni szándékozók felhívatnak, 
hogy folyamodványukat előljáró hatóságaik út-
ján az Erdélyrészi Méhészegyesület elnökségé-
hez Kolozsvárra mielőbb nyújtsák be. 

Könyvek ismertetése. 
* A kultuszminisztérium ügy- és sze-

mélybeosztása. A kultuszminisztérium hatás-
körélje tartozó hatóságok és a nagyközönség 
részére tárgy- és névmutatót állított eyrvbe 
Gocsál Kálmán kultuszminisztériumi elnöki 
segédhivatali igazgató. E mutató magában fog-
lalja a miniszter és államtitkárok fogadási nap-
jait, az államtitkárok felülvizsgálata alá tartozó 
ügyosztályokat, a minisztérium ügyosztályainak, 
számvevőségi osztályainak és segédhivatalainak 
összes ügykörét, helyiségeinele elhelyezését, a 
minisztériumban alkalmazott tisztviselők rangr-

. . . P 
sorát, valamint a minisztérium fönnhatósága alá 
tartozó összes hivatalok, intézetek stb. tárgy 
szerinti hovatartozását. Az ügy- és személy-
beosztás a magánfeleknek megkönnyíti ügyeik-
nek személyes lebonyolítását. Kapható Lam pel 
R. (Wodianer F. és Fiai) féle könyvkereske-
désben, Budapest, VI., Andrássy-út 21. sz. a. és a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium kapusá-
nál. Ára. 1 korona. Tájékoztatásul még csak 
annyit jegyzünk meg, hogy a minisztériumban 
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történt több és fontos változás révén ez a 
különbén hasznos füzet bizonyos tekintetben 
már — elavult. 

* Évkönyv. (A Széchenyi-Társulat 25 éves 
avasi működésének évfordulója alkalmából. Irta 
Marosán Viktor.) Huszonöt éve, hogy a 
Széchenyi-Társulat megkezdte működését az 
Avasban. A társulatnak a közművelődés terén 
kifejtett működését ismerteti ez a füzet. A Szé-
chenyi-Társulat működése és céljai ez évkönyv 
tanúsága szerint termékeny talajra találtak az 
Avasban, mit a gyermekmenhelyek, a vándor-
könyvtár s a felnőttek oktatásának intézménye, 
ennek népszerűsége bizonyít. 

* Módszeres Énekeskónyv. (Az elemi nép-
iskolák III. osztálya számára az ú j Tanterv és 
Utasítás alapján ír ta: Szűcs Gyula, áll. tanító. 
I. füzet. Ara 50 fillér. Szatmár, Lőwy Miksa 
bizománya, 1909; engedélyezve a 99.363/1909. 
sz. min. rendelettel.) Szűcs Gyula könyve mód-
szeresen útbaigazító tanítási diszpozíciókban a 
hangjegyszerinti énektanítást célozza anélkül, 
hogy egészen mellőzné a III. osztályban még 
egészen okadatolt ű. n. hallásszerinti eljárást. 
A bevezető elméleti rész egészen elválik a 
technikai gyakorlatoktól, s ezek sem illeszked-
nek szervesen a dalokhoz. Az utasítás igen 
nyomatékosan hangsúlyozza, hogy e mozza-
natoknak teljesen át kell szőniök egymást s 
mindig csak annyi elméletet kell közölni, amennyi 
a gyakorlatokban s az ezekhez fűződő dalokban 
okadatolást és alkalmazást talál; s ez annyit 
jelent, hogy a szemléltetésnek, az érzékletek 
számonkérésének, az ezekhez csatlakozó névnek 
és jegynek, az elméleti fejtegetésnek, a begya-
korlásnak, a gyakorlati alkalmazásnak egy tárgyi 
egységet kell alkotnia. Szűcs könyve mindössze 
— egy esztendőre — 12 igen rövidke technikai 
gyakorlatot közöl. Igaz másfelől, hogy a dalsoro-
zat 20 szöveges dalból áll, melyet szövegnélküli 
énekléssel szerző gyakorlatoknak is kíván tekin-
teni. A dalok közül sajátságos dallamot kapott 
a „Vagyok olyan . . . " s „Egy az Isten" című 
dal, melynek eredeti dallamát szerző más hang-
neművé tette ; az utóbbi valóságos hipomik-
szolidformát öltött, teljesen idegent mai hang-
nemeinktől. Nem való a füzetbe a „Madarasi 
csárdában", „Körül csillagos az ég" című 
két dal. 

* Oláh Gábor írói arcképei. (írói arcképek. 
Budapest, 1910. Singer és Wolfner kiadása. 
Fájdalom, az arcképsorozat elseje, Gyulai Pál 
és. egyik dísze, Mikszáth Kálmán azóta már 
elköltözött az élők közül.) Sok nagy kritikus 
ment át ifjú korában a költészet iskoláján, sőt 
a magyar irodalomtörténet kiváló kritikusai 
mindvégig megmaradtak költőknek is ; így, 
hogy csak a három legkimagaslóbbat említsük, 

Kölcsey, Bajza, Gyulai. Az ő útjokon jár Oláh 
Gábor is. Egyszerre tíz, nagyobbrészt élő magyar 
írót mutat be Oláh Gábor e legújabb munkájában. 
Három esztétikust : Gyulait, Beöthyt, Péterfvt ; 
három regényírót : Mikszáthot, Herczeget, Gár-
donyit ; négy lírai költőt : Vajdát, Kiss Józsefet, 
Szabolcskát és Ady Endrét. Ez arcképek nagy 
részét bizonyára velünk együtt ismeri az olvasó, 
de így egymás mellé állítva és néhány újjal 
kiegészítve, teljes fogalmat adhatnak Oláh Gábor 
irodalmi olvasottságáról és irodalomtörténeti 
ismereteiről, esztétikai ízléséről és kritikai íté-
leteiről, jellemző tehetségéről és stílművészetéről. 
Meg kell vallanunk, hogy Oláh Gábor jól fel-
készülve fogott arcképei megfestéséhez. Renge-
teg területről, az egyes írónak egész irodalmi 
munkásságából szedi össze a vonásokat az arc-
képezéshez. Megragadóan tudja kezdeni fejtege-
téseit és csattanósan szokta végezni. Bevezető-
soraival nemcsak hangulatot kelt, hanem előre 
sejteti mondanivalójának a lényegét. Herezegre 
így hívja fel a figyelmünket: „Mikor Jókai 
fejéről lehullt a magyar mesemondás arany-
koronája : halálos ágyán két örököse osztotta meg 
birodalmának gazdagságát; az egyik Mikszáth 
volt, a másik Herczeg Ferenc." Kiss Józsefre 
\igy mutat rá, mint a „Jehova" költőjére : 
„A zsidó faj tragikus. sorsában van valami 
zord, ószövetségi szépség ; a végzettől vert, 
sajtolt silány ember sarkat vet a hatalmaknak 
s imádja Jehovát, az egyetlent, még a halál 
pitvarában is." Gyulai képét az ecset utolsó 
vonásaival így nyomja erősen a lelkünkbe : 
„Ugy jár ma is közöttünk, mint egy eleven 
szimbólum, aki többet jelent, mint amennyit 
látunk benne. Mikor elhalad mellettünk, az a 
sajátságos érzés ejt rabul, hogy a NlX-ik szá-
zad Magyarországa ment el mellettünk lassú, 
golyóról biccentő, de kemény lépésével." A sze-
lídlelkű, a harmonikus költészeti! Szabolcskától 
pedig e hathatós felszólítással válik meg a 
szerző: „Aki lelkéből kibocsátotta a galambokat, 
bocsássa ki a sasokat i?.u 

* A női kézimunka tanításának módszere. 
(Vezérkönyv kézimunka-tanítónők számára. Az 
ú j népiskolai s különösen az új polgári iskolai 
tanterv tekintetbe vételével írta Sucher Eleonóra. 
Kiadja Lampel R. — Wodianer F. és Fiai r.-t. — 
könyvkiadó-vállalata Budapesten. Ara 2 korona.) 
A 130 oldalas könyv, mely tulajdonképen egy 
füzete csak a Néptanítók (Népnevelők) Könyv-
tára címet viselő vállalatnak, három főrészből 
áll. A bevezetésben a szerző a női kézimunkával 
az iskolában általában és a kézimunkatanítás 
módszerének történetével foglalkozik. Az anyag 
maga két részre, pedagógiai és technikai részre 
oszlik. A pedagógiai részben szó van a kézi-
munkatanítás jelentőségéről általában, a kézi-
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munkáról mint egyik eszközéről az önfenntar-
tásnak és mint iskolai tárgyról s a vonatkozó 
tantervekről; majd ugyanezen részben a jó ízlés, 
a divat, a díszítés, a stilizálás stb. szempont-
jait tárgyalja az írónő. Itt foglalkozik még a 
tanítás külső rendjéről és módszeréről. A tech-
nikai részben a horgolás, kötés, keresztöltés, 
varrás, foltozás, liimzés különböző fajtáit talál-
juk meg. Itt van szó a különböző szabás-
rajzokról is. Ezután a fehérnemű-, a felsőruha-
és a gépvarrást tárgyalja a szerző. A könyvet, 
melyet 3-S szövegkép, 5 szabásrajz és 11 kép-
melléklet élénkít, bátran ajánlhatjuk olvasóink 
figyelmébe. 

* Szociológiai nyomozások. (írta Kenedi 
Géza. Megjelent a Franklin-Társulat kiadásában. 
Két kötet.) Kenedi Géza könyvében megtaláljuk 
mindazokat a kérdéseket, melyek nap-nap után 
előkerülnek az újság hasábjain, tudományos és 
magántársaságainkban. Csak a címét soroljuk 
fel egynéhány cikknek, hogy mindenki lássa, 
minő problémákkal foglalkozik Kenedi könyve. 
A cikkek négy részben vannak csoportosítva. 
Ez összefoglaló címek : a láthatár, a feminizmus, 
romlások és energiák. Különösen érdekes a 
feminizmusra vonatkozó cikksorozat és a rom-
lások és energiák néhány cikke. Kenedi Géza 
müve nem a szó szoros értelmében vett tudo-
mányos mű. Szerző azok közé tartozik, kik 
kiválóan alkalmasak a nagy gondolatok nép-
szerűsítésére. Mestereit megérti, tanításaikban 
meglátja a jót épúgy, mint a gyengét s hozzá-
férhetővé teszi a közönségnek az előtte eddig 
ismeretlen forrásokat. Szükségesnek tartjuk, 
hogy munkájának néhány sorát közöljük. Na-
gyon élesen világít rá azokra, kik a nagy 
eszméket a maguk csekélységének érvénvesíté- [ 
sére és igazolására akarják kihasználni. E maró 
gúnnyal írt sorai a következők: „A kor merész 
gyermeke leül és ír. Közönségesen asszonyról, 
aki a férjét megcsalja. És akiről a merész író 
kimutatja, hogy egészen elfogadható természeti 
okok indították. Tehát amit tett, az az emberi 
faj tökéletesedésének történetében egy jelenték-
telen epizód. Es akkor a többiek azt mondják, 
hogy az az úr a szociologikus iskola híve . . . 
Szónokol a tudományokhoz hozzászagolt fiatal-
ember. A társadalmi osztályok elválasztó-falait 
le kell rombolni, de azonnal. Az állam foglalja 
le a fölösleges magánvagyont. A papok, mint 
akik a népet tudva butasággal lenyűgözik, ki-
kergetendők. A földbirtok, mint a tömegek 
elnyomásának legjobb eszköze, lefoglalandó. 
A tőke annál inkább. A nemzeti érzületet pedig 
ki kell szabadítani a kiváltságos osztályok 
kezéből, mivel a nép elnyomására használják. 
Es akkor az is szociológia . . . Szalon filozófiát 
ír vagy harsog a harmadik, Megállapítja, hogy 

a házasság intézménye az uralkodó osztályok 
kegyetlen joga. Nvűg a személyes szabad ren-
delkezésen. A nőnek rabigába döntése. A vagyon-
halmozás eszköze. És forrása a tömeges erkölcs-
telenségeknek. És ez is szociológia . . . Soha a 
tudománynak egyetlen köpenyegét sem hasz-
nálta a gondolat nélkül való gondolkodás annyi 
mindenfélének az. elpalástolására, mint ezt. 
És soha a tudálékosság egyetlen gondolatrend-
szerrel sem élt olyan arcátlanul vissza, mint a 
szociológiával. 

Tanítók tanácsadója. 
(E rovatban választ a jövőben csakis álta-

lános kérdésekre adunk ; és pedig oly általános 
kérdésekre, melyek a tanítók szolgálati viszo-
nyaira s általán népoktatási témákra vonat-
koznak. Ugyanezen keretben egyes tanítóknak 
egyes esetekre vonatkozó kérdéseire sem itt, 
sem levélben nem válaszolunk ; de lelietően ez 
esetekben is eljárunk. A válaszbélyeggel vagy 
válaszlappal ellátott leveleket szintén a fenti 
értelemben bíráljuk el ; levélbeli választ azonban 
soha sem adunk. Az összegyűlő válaszbélyegeket 
az Eötvös-alapnak szolgáltatjuk át.) 

H. Hedvig. Tbcse. A gyermekekkel az I. 
osztályban rendszerint ülve olvastatunk, egy-
részt, mert nem jól tudják még tartani a köny-
vet, másrészt, mert ügyetlenek még az utána 
mutatásban és a felállással elvesztik a sort. 
A II. osztálytól fölfelé azonban már állva szo-
kás olvastatni, ami nem zárja lei azt, hogy a 
gyermekek ülve is olvashassanak. — P. J. 
Khlmágy. Ha államsegéllyel egészítették ki 
fizetését, hivatalból fogják rendezni nyugdíj-
igényét. Amennyiben iskolafenntartója egészí-
tette volna ki, folyamodni kell érte azon iratok 
melléklésével, amelyekből a magasabb nyugdíj-
igény kiviláglik. — Sz. L. Mliács. A magyar 
tannyelvű elemi iskolák részére kiadott tan-
tervbe nincs beállítva óra valamely idegennyelvű 
olvasás tanítására. — Sz. J. Dgyvgyár. Az 
elemi iskola is adhat ki bizonyítvánvmásolatot, 
mely teljesen úgy állítandó ki, mint az eredeti 
bizonyítvány. Felül odaírandó, hogy „másodlat", 
és arról a napról keltezendő, melyen a másodlat 
kiadatott. Rendszerint az a tanító írja alá, aki 
azon időben a megfelelő osztályt vezeti, vagy 
aki a másodlatot kiállította. — S. V. Szszbadja. 
Az illetékegyenértéket, ha más rendelkezés nem 
történt, rendszerint a haszonélvező fizeti. — 
A. I. Tvárkony. 1. A díjlevélben biztosított 
járandóságokért az iskolafenntartó szavatol és 
ő köteles azokat a tanító közbejötte nélkül 
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behajtani s a tanítónak szabályszerű, időben 
kiszolgáltatni. Ha ezt megtagadná, forduljon 
panasszal a közig, bizottsághoz. 2. A javadalmi 
földek után az adót a tanító fizeti. — K. A. 
Szszeg. Az árvát megilleti elhunyt atyja után 
ennek félévi fizetése és lakáspénze. Ezt az iskola-
fenntartó köteles fizetni. Mivel a gyermek atyja 
5 évnél tovább, de 10 évnél kevesebb ideig 
szolgált, igénye lehet árvasegélyre. Az ilyen 
teljes árvákra nézve a kir. tanfelügyelő hiva-
talból tesz előterjesztést; szíveskedjék azért az 
illetékes tanfelügyelő figyelmét az esetre fel-
hívni. — Z. M. Ont ugyanolyan lakás illeti 
meg, mint a hajadon tanítónőt. Amennyiben 
lakása a törvényes kellékeknek meg nem felelne, 
kérheti, hogy vagy ezt alakítsák át a törvé-
nyes követelményeknek megfelelően, vagy a 
szabályszerű lakáspénzt adják meg. Ha iskola-
fenntartója erre hajlandó nem volna, forduljon 
panasszal a közig, bizottsághoz. A törvény a 
nőtanító lakásilletményét nem állapítja meg 
kifejezetten. .A mi véleményünk szerint a nős 
tanító részére biztosított^ lakásilletménynek 2/3-a 
illeti meg. — K. K. Agris. Iskolafenntartója 
köteles önnek 3. korpótlékát is megadni, még 
pedig a 2. korpótlék esedékességének napjától 
számított 5 évre. Ha sajátjából meg nem ad-
hatná, államsegélyért kell folyamodniok. Az 1. 
és 2. korpótléknak 100—100 K-val való kiegé-
szítésére a fenntartó 1910 szeptember előtt nem 
kötelezhető. Ha addig államsegélyért nem folya-
modnak, az iskolafenntartó részéről biztosított-
nak fogják tekinteni a törvényben megállapított 
legkisebb fizetést és a szabályszerű korpót-
lékokat. Ebből pedig nagy kellemetlenség szár-
mazhatik úgy önre, mint iskolafenntartójára. 
Ha a most esedékes 3. korpótlékát meg nem 
adnák, forduljon panasszal a közig, bizottsághoz.— 
I). K. Fbánya. A díjlevélben biztosított és az 
álláshoz kötött javadalmat megcsonkítani nem 
szabad, még abban az esetben sem, ha a pályá-
zati hirdetményből kihagyták. Az közig, bizott-
ságnál keressen orvoslást. — M. N. Dszekcső. 
1. A hittan tanításával a tanítót csak az egyház-
megyei főhatóság — és nem a hitközség — 
bízhatja meg. Az állam, mint iskolafenntartó, 
szokott fizetni a hitoktatónak bizonyos tisztelet-
díjat. 2. Ha önként vállalta el a tanítást, nem 
követelhet külön díjazást. Kérni : kérhet és mél-
tányosságból valószínűleg meg is fogják adni. 
3. Ezt bizonnyal úgy érti, hogy alkalmazhat-
nak-e júniusig segédtanítót ? Erre az a válaszunk, 
hogy: igen. — P. I. Tszget és Juris 75. 
1. Tarthatnak ugyan a nép anyanyelvén is 
ismeretterjesztő felolvasásokat, de csak a magyar 
nyelven tartott előadások után számíthatnak 
tiszteletdíjra. 2. Legalább is 25 hallgatónak kell 
lenni. 3. Azt nem szükséges bevárni, hogy a 

bejelentett felolvasásokat tudomásul vette-e a 
minisztérium, vagy sein. Megkezdhetik azonnal.— 
Fontos. 1. A gör. kath. (egyesült) egyház a 
nagy egyházszakadás által a kath. egyháztól 
elvált, de azzal utóbb, az 1439-iki flórenci zsinat 
következtében, ismét egyesült és ezen közös-
ségben saját egyházi nyelv, liturgia és fegye-
lemmel bíró s épen ezért görög szertartású 
katholikusnak nevezett egyház. NálunklI.Ulászló 
1491-ben nevezte ki az első püspököt. A XVII. 
és XVIII. században a magyar kath. főpapság 
és az államhatalom törekvései folytán a keletiek 
visszatérése a kath. egyházba nagy arányokat 
öltött. A gör. kath. egyháziján az egyházkor-
mányzat, a római pápa főnökségének elismerése 
mellett, öt pátriárka kezében összpontosul 
(antioehiai Libánon hegyén, a chaldeusoké Bag-
dadban, az örményeké Libánon közelében), ezek 
az érsekeknél magasabb hierarchiai fokon álla-
nak ; az érsekeknek nincsenek suffraganeus püs-
pökeik, kivéve nálunk, hol a balázsfalvi (gyula-
fehérvár-fogarasi) érsekség alá a nagyváradi, 
lugosi és szamosújvári görög szertartású püs-
pökök tartoznak ; ugyancsak vannak suffra-
ganeusai a lembergi és a konstantinápolyi gör. 
szert, érseknek. 2. Az illető egyház főhatósága 
által kiadott szeverzet az irányadó. Ezt mi 
nem ismerjük. — A. K. Hrtkovei. A minisz-
térium minden esetre kedvezően fogja fo-
gadni, lia a Horvátországban működő Julián-
tanítók is tartanak népszerű ismeretterjesztő 
felolvasásokat s nem fog kitérni a honorálás 
alól. Az előadások megtartását igazoltassák az 
iskolai hatósággal. — B. Sz. Szntye. A hasz-
nálatra adott tanítói lakással a telekkönyvi 
tulajdonos rendelkezik. A használatra adás nem 
azonos a korlátlan rendelkezés jogával. A hasz-
nálat az ön személyéhez van kötve s ennélfogva 
annak átruházása más személyre a telekkönyvi 
tulajdonos beleegyezése nélkül nem eszközölhető. 
Ehhez csak nincs szükség paragrafusra? Vagy oly 
nehéz megérteni azt, hogy aminek nem a tulaj-
donosa, azzal tetszése szerint nem bánhat el. — 
K. G.-né. Állami alkalmazott állásától való 
felfüggesztés esetén ezen minőségéből eredő 
kedvezményeket még korántsem veszítette el, 
mert a felfüggesztés magában véve nem jelenti 
azt, hogy állását elveszíti. Hiszen fizetésének is 
bizonyos hányadát s teljes lakpénzét fegyelmi 
ügyének befejezéséig élvezi. Véleményünk sze-
rint tehát a felfüggesztett állami tanító vagy 
óvónő arcképes igazolványát teljes jogossággal 
megtarthatja, illetőleg lia annak érvénye lejár, 
megújíthatja. — Tanító. Tudomásunk szerint 
a Ferkl-féle földgömböt csakis Prágában készí-
tik. De ha esetleg másutt is kiadnák, amiben 
azonban kételkedünk, a kitiltásra vonatkozóan 
megjelent rendelkezés erre is kiterjed. — 
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K. G. Bhád. 1. Úgy az 1875. évi XXIX. t.-c. 
27. §-a, mint az 1886. évi XXII. t.-c. 138. §-a 
kifejezetten a néptanítókat menti fel a községi 
adó' fizetése alól. Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
azonban a polgári iskolákat népoktatási tan-
intézeteknek jelöli meg. A képesítés is felső 
nép- és polgári iskolákra szól. Ezen az alapon 
teliát hivatalaik után járó jövedelmeikre nézve 
a polgári iskolai tanítók is mentesíthetők a 
községi adó alól. 2. A kereseti adó helyesen 
állapíttatott meg ; mert ha két helyről élvezi 
fizetését, a kettős jövedelem után nem külön-
külön vetik ki az adó.t, hanem a kettőt össze-
vonják, s ekkor természetesen magasabb a 
kivetett összeg is, mintha külön-külön adóz-
tatnák meg. — Polgár. 1. Az adóhivatalnak 
nem kell bevárni azt, hogy az utóbb kivetett 
nyugdíjintézeti járulék beszedését akkor kezdje 
meg, mikor az előzően kivetett összeg letör-
lesztetett. Sőt, miután a járulék behajtása minisz-
teri rendeleten alapul, a megjelölt időponttól 
kezdve és a megállapított részletekben köteles-
sége ezeket a fizetésből levonni. Fölösleges 
fáradság volna a reklamáció. 2. Tisztán 1200 K 
után IV. oszt. kereseti adó fejében 14 K fize-
tendő. Ezen adó kivetése fokozat — és nem 
százalék — szerint történik. A táblázatot hely 
szűke miatt itt közzé nem tehetjük. — 
Kemeues. Ha a törvényes időben, arra való 
hivatkozással, hogy nem 'ön a tkvi tulajdonos, 
fölebbezett volna a kivetés ellen. Nagyon való-
színű, hogy fölmentik a kataszteri költség meg-
fizetése alól. Most azonban ezzel már alaposan 
elkésett. — 0 . 1'. Itnócz. Szíveskedjék nyugdíj-
könyvecskéjének 11. lapján található adatokhoz 
alkalmazkodni. Vagy vegye magának még azt 
a fáradságot, hogy a könyvecskében levő tör-
vényszakaszokat, melyeknek ismeretére minden 
tanítónak szüksége van, figyelemmel elolvassa, 
mert nekünk a nyugdíjtörvényeket illetően nem 
áll módunkban önt teljesen tájékoztatni. Sajná-
latos jelenség, — és ezt a naponként hozzánk 
érkező levelekből állapítjuk meg — hogy szá-
mos olvasónknak fogalma sincs arról, hogy 
nyugdíjkönyvecskéje mit tartalmaz. — Ii. M. 
Egrhát. 1. Ha csupán fizetéskiegészítési állam-
segélyt élveznek, ennek mennyisége kölcsönös 
csere esetén természetesen nem változik. De 
hozzájárult-e a cseréhez mind a két iskolafenn-
tartó, mert az önök megállapodása még nem 
elégséges. 2. Amennyiben a személyes megjelenés 
a pályázati hirdetésben kiköttetett, lehet a 
dolgot sommás per útjára terelni. Ellenkező 
esetben aligha volna sikere. — Szt. B. Bhza. 
A magántanulók behatásának nincsenek külön-
leges formái, avagy föltételei. — Iskolaszéki. 
A más községben lakó és az iskolát fenntartó 
hitfelekezethez tartozó egyénre 5%-os iskolai 

adót csak ugyanazon községben levő birtoka 
után lehet kivetni. Más községben levő birtok 
nem szolgálhat a kivetés alapjául. Részvény-
társaságok hitfelekezeti iskola céljaira meg nem 
adóztathatók. 2. A hitfelekezetek a 46.249/886. 
sz. miniszteri rendelet alapján jogosultak iskoláik 
céljaira 5%-nál magasabb adót kivetni s az 
adóhátralékok behajtásához a közigazgatási 
hatóságok segélyét is igénybe vehetik. — 
M. B. Htvan. A magas szolgálati időt tekintve, 
a személyi pótlék engedélyezése azt a látszatot 
keltheti, hogy az csupán a nyugdíjigény s ez-
által a nyugdíjösszeg emelése szempontjából 
történt. Az iskolafenntartó is nem az állás 
javadalmakép, hanem személyhez kötötten adta 
meg a nagyobb illetményt. Ez okból nem tud-
hatjuk, hogy a beszámítás tekintetében a minisz-
térium minő állást fog elfoglalni. Az illető 
folyamodjék ezért és csatolja az iskolaszéknek 
vonatkozó határozatát. — K. I. Kbrény. 1. Fize-
tése állása elfoglalásának napjától jár. 2. A pár-
bérre nézve díjlevelének rendelkezése akke'pen 
szól, ho'gy azt október hó elején kapja. Ez a 
kitétel nem foglalja magában azt, hogy az egész 
évre járó rész előre beszedessék, mint aminő 
értelmezést ön ad ; fölötte méltányos már az is, 
hogy hét hónapra eső részt adják meg előre. 
3. Ne várjon semmiféle felhívást, hanem azonnal 
jelentkezzék a nyugdíjintézetbe való fölvételre. — 
Vsrány. Önnek igaza van abban a tekintetben, 
hogy vizsgálat nélkül bizonyítványt nem adhat. 
De hogyan jön ahhoz az a volt tanuló, aki 
annak idején az iskolát rendesen látogatta s 
ebből kifolyóan jogot szerzett a bizonyítványra, 
hogy az ő mulasztásán kívül álló okokból újabbi 
vizsgálatának díjait fizesse r Ha az önök hibá-
jából elkallódtak az előmeneteli naplók, akkor 
ezt enyhítsék legalább azzal, hogy a vizsgá-
zóktól ne kívánjanak díjakat. — X. Az iskola-
fenntartó megadta önnek a törvényszerű lakás-
pénzt és kertilletményt. Joga van tehát ahhoz, 
hogy az iskolai épületben levő szobából önt 
kilakoltassa. A lakáspénz évnegyedes előleges 
részletekben jár. 

Szerkesztői üzenetek. 
Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük lapunk barátait, 

hogy a „Hírek" című rovatunk fenntartása és gazda-
gítása céljából a fontosabb közoktatásügyi események-
ről bennünket értesíteni szíveskedjenek. 

Tarta lom : I. Hivatalos rész. — II. Nem hivatalos 
rész : Hírek. — Könyvek ismertetése. — Tanítók 
Tanácsadója. — Szerkesztői üzenetek. 

Ajs összeállításért és szerkesztésért felelős: 
l'etróczy István. 

Budapest, 1 6 ! > 1 0 . Nyomatott a M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megje len ik e l a p m i n d e n h ó n a p l - é n és 15-én. 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyaro r szag i n é p o k t a t á s i 
i n t eze t , t e h á t az ös szes óvodák , e l e m i , fö lső n é p - és po lgá r i i sko lák , 
t a n í t ó - s óvóképző- , v a l a m i n t gyógypedagóg ia i in t éze tek egy pé l -
d á n y b a n , i n g y e n . A lap m e g k ü l d e s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k , az 
isko la l é t e z é s é t igazoló és az i l l e t é k e s k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l 
l á t t a m o z o t t községi e lő l j á rósag i b i z o n y í t v á n n y a l együ t t , a „ K é p - ; 
t a n í t ó k L a p j a " s ze rkesz tőségéhez k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e 
m e g j e l ö l é s é v e l ) é s az u to l só p ó s t a v i l ágosan k i í randó . 

E l ő f i z e t é s i ár : Egy évre 1 0 k o r o n a , f é l é v r e 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 5 0 fil lér . — E g y n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
időre e lő f i ze t é s t n e m f o g a d u n k eL — Az e lőf izetés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k árszabása. — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
d e n egyes szóér t , m i n d e n k ö z l é s u t á n (3 fillér fizetendő. Az i l y 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e lőre k ü l d e n d ő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o l d a l egy l i e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t evő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b ú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k 13 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, V. KEK., HOLD-UTCA 16. SZÁM, II . EMELET. MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, I . KEK., ISKOLA-TÉR 

Kéziratokat nem acimiJk vissza. 

I. HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Jelen minőségében áthelyezte : Beney 
Antal királyhegyesi és Kisapáti Lukács maros-
vásárhelyi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen. 

Kinevezte : Dunainé Bányai Etelka oki. 
tanítónőt a nagybecskereki áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé. 

Visszahelyezte: Dus Gábor újpesti áll. el. 
isk. igazgató-tanítót a pancsovai ;'H. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat u t » l v á ; i / á o t t : Lmujm I ' . tei 
hagyinásláposi áll. el. isk. tanítónai évi 1160 
K-t ; Demjén Kálmán tokaji ref. el. isk. tanító-
nak évi 1040 K-t ; Scultéty Antal vajszlói 
munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1200 K-t ; Szekula Péter nagyszántói munka-^ 
képtelen gör. kath. el. isk. tanítónak évi 720 
K-t; Ferencz József csíkkarczfalvai^róm. kath. 
tanítónak évi 1440 K-t ; Komesz Ágost alsó-
marosváradjai gör. kath. tanítónak évi 900 K- t ; 
Givuleszku Prótás soborsini gör. kel. el. isk. 
tanítónak évi 1160 K-t ; Niedermayer Tóbiás 
(jeliért pankotai róm. katli. el. isk. tanítónak 
évi 1640 K-t; Opiin Lázár rakittai gör. kel. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1040 K-t ; 
Miok Nesztor resiczabányai áll. el. isk. tanító-
nak évi 1360 K- t ; Dochicza János maroskáp-
talani gör. kath. tanítónak évi 560 K-t; Früh-
ivirth Samu pozsonyi ág. liítv. ev. el. isk. taní-
tónak évi 2700 K-t ; Brünyi Miklós brezon-
falvai áll. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1040 K-t ; Hergott Adolf beszterczebányai róm. 
kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 2200 
K-t; Szabó Albert békési elaggott ref. el. isk. taní-
tónak évi 2180 K-t ; Otonoga István kustélyi gör. 
kel. román hitf. el. isk. tanítónak évi 700 K-t ; 
Rosenzweig Mór lugosi izr. el. isk. tanítónak 
évi 1520 K-t ; Kotrosits István horvátlövői 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K- t ; 

Albert József hódmezővásárhelyi elaggott ref. 
el. isk. tanítónak évi 2000 K- t ; Szántó Gusz-
táv szentesi áll. el. isk. tanítónak évi 1900 
K-t ; Füzesi. Ágoston henészi közs. el. isk. 
tanítónak évi 1940 K-t ; Lukács János lippaí 
gör. kel. román hitf. el. isk. tanítónak évi 920 
K-t; Varró Miklós uzdiszentpéteri ref. el. isk. 
tanítónak évi 600 K-t ; Nóvák Berta temesvári 
„Mi asszonyunk"-ról nevezett iskolanővérek által 
alkalmazott világi el. isk. tanítónőnek évi 320 
K-t; 07" Popp Arfahé sziil. Fajiioi* J u l « f w -
v;Li köa». ei. isk. tanítónőnek évi 1640 K - t ; 
Tutsek Ilona hatvani áll. el. isk. tanítónőnek 
évi 1660 K-t ; Kálmán Vilma püspökladányi 
közs. óvónőnek évi 440 K-t ; Nánási Róza 
hajdúszoboszlói közs. munkaképtelen óvónőnek 
évi 700 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Bleier József nyug. szalkszentmártoni izr. 
tanító özv., szül. Hanák Páninak évi 510 K-t ; 
néh. Nöthling Dániel nyug. nagyszékelyi ref. el. 
isk. tanító Vilmos nevű kiskorú árvájának évi 
166 K 13 f - t ; néh. Mondik Endre szatmár-
németii róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Plank Izabellának évi 760 K- t ; néh. Popovics 
Dániel nyug. közs. el. isk. tanító özv., szül. 
Pecurár Paraszkivának évi 300 K-t ; néh. Kovács 
Pál nyug. miszlai tanító özv., sziil. Balaskó 
Erzsébetnek évi 628 IC 80 f - t ; néh. Elmer 
János tiszapolgári nyug. róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Klumeczky Amáliának évi 
494 K 50 f-t ; néh. Barna István vámosoroszii 
ref. tanító Mária nevű kiskorú szülőtlen árvá-
jának évi 150 K-t ; néh. Tóth Ferenc őrszent-
péteri nyug. ref. el. isk. tanító özv., szül. 
Munkácsi Eleonórának évi 700 K-t ; néh. 
Tuschter József nyug. regőczei tanító özv., 
szül. Jáksó Renátának évi 480 K-t ; néh. 
Banyár János gajári róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Roszkopf Máriának évi 740 K-t , 
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Miklós, Mária és Vilmos nevű kiskorú árvái-
nak egyenként 110 K-t, együtt 330 K-t, mind-
össze 1070 K- t ; néh. Petuker Pál szinfalusi 
róm. kath. el. isk. tanító Erzsébet, Károly, 
Ferenc és Margit nevű kiskorú árváinak egyen-
ként 133 K 33 f-t, együtt 533 K 3 2 ' f - t ; 
néh. Szegedi Jenő karczagi ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Asztalos Ilonának évi 660 K-t, 
Ilona, Béla, László és Lenke nevű kiskorú árvái-
nak egyenként 110 K-t, együtt 440 K-t, mind-
össze 1100 K-t. 

Pályázatok. 
A magv. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter az alább felsorolt községekben levő és 
az 1907. évi XXVI. t.-cikkben megállapított 
illetményekkel egybekötött áll. elemi iskolai 
tanítói és tanítónői állásokra f. évi augusztus 
hó 10-iki lejárattal pályázatot hirdet. 

Arad vármegyében : Hódos : egy tanítói állás. — 
Bács-Bodrog : Apatin : egy tanítónői állás. — Bereg : 
Kopár : egy tanítói állás (gör. kath.). — Besztercze-
Naszód : Hordó : egy tanítónői állás. — Biliar : 
Gyapjú: egy tanítónői állás. — A l»rá(li kir. tan-
felügyelöségi kirendeltség kerületében : Geébe : egy 
tanítói állás (réf.). — Hajdú : Débreczen-maesi puszta : 
egy tanítói állás. — Háromszék : Páva : egy tanítónői 
állás (réf.). — A kecskeméti kir. tanfeliigyelöségi 
kirendeltség kerületében: Fülöpszállás: egy tanítói 
állás (réf.). — Krassó-Szörény : Brezonfalva. : egy 
tanítói állás (r. kath. kántor). — A németbogsáni kir. 
tanfeíiigyelöségi kirendeltség kerületében: Besicza-
Itánya, : egy tanítói állás. — Pest : Csepel : egy tanítói 
és egy tanítónői állás (róm. katli.). — Szatmár : Ki-
rálydarócz : egy tanítói és egy tanítónői állás (réf.). 
Misztótfalu : egy tanítónői állás. Szatmárzsadány : egy 
tanítónői állás (róm. vagy gör. kath.). — Tolna : 
Dombovár : két tanítói állás. — Torda-Aranyos : Vár-
falva : egy tanítónői állás. — Torontál : Bánlak : egy 
tanítónői állás (róm. kath.). Szörecjh : két tanítónői 
állás. Torontálerzsébetlak : egy tanítónői állás (róm. 
kath.). — Ugocsa : Eakasz : egy tanítói és egy ta-
nítónői állás (róm. v. gör. kath.). — ling : Druget-
Jiáza : egy tanítónői állás (gör. kath.). 

A Néptanítók Lapjának f. évi július 15-én 
megjelent 1-ső számában a pátkai (Győr vm.) 
áll. el. isk. tanítói és tanítónői állásokra vonat-
kozóan megjelent pályázatot ezennel hatályon 
kívül helyezem ; a szentesi-tanyai (Csongrád 
vm.) áll. el. isk. tanítói állásra vonatkozólag 
pedig megjegyeztetik, hogy a folyamodóknak 
nem rom. kath., hanem református vallásúaknak 
kell lenniök. 

A jelzett állásokra csakis oly magyar honos, 
okleveles tanító, illetve tanítónő pályázhatik, 
aki az állásonként esetleg jelzett különös fel-
tételeknek is megfelel. A születési anyakönyvi 
kivonattal, tanítói oklevéllel, esetleg működési 
bizonyítvánnyal, kántori vagy más képesítést 
igazoló okmányokkal, családi és anyagi hely-
zetére vonatkozó előljárósági bizonyítvánnyal 

fölszerelt kérvények csakis azon kir. tanfel-
ügyelőségnél adhatók be, amelynek kerületéhez 
az illető iskola tartozik. Áthelyezést kérő áll. 
el. isk. tanítók kérvényeiket saját kir. tanfel-
ügyelőik útján nyújtják be. Figvelemmel az 
1907. évi XXVI. t.-cikk 20. §-ára, a közvetle-
nül vagy más úton már benyújtott vagy be-
nyújtandó, akár áthelyezés, akár kinevezés iránti 
kérvények ezen pályázat keretében figyelembe 
nem vehetők. 

Amennyiben folyamodó azt kérvényében ki-
fejezésre juttatja, pályázati kérvénye egy vár-
megye valamennyi állására is figyelembe jöhet. 

Betöltendő a felsörónai állami óvónői állás. 
Illetmények : 900 korona fizetés, 240 korona dajkatar-
tás, szabad lakás. Kellékek: óvónői oklevél, magyar 
honosság igazolása, esetleges előző szolgálat bizony -
lása, születési anyakönyvi kivonat. A bélyegeit kér-
vény a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címezve, 
f. évi szeptember hó l-ig Máramaros vármegye kii', 
tanfelügyelőjénél nyújtandó be. 

II. NEM HIVATALOS RESZ. 
Hírek. 

— Tanítók hálája. Egyik fővárosi 
napilapban olvassuk: „A magyar tanító-
ság nagynevű pártfogójának, Gönczi/ Pál 
volt vallás- és közoktatásügyi állam-
titkárnak, szobrot emelnek Hajdú vár-
megye tanítói. A szoborleleplezés fényes 
ünnepségek köziött szeptember 4-én lesz, 
Szóboszlón. Az ünnepségre meghívták a 
kultuszminisztert is." íme, Hajdú vár-
megye tanítósága az érc vagy a márvány 
keménységével hirdeti, hogy mily erős 
köztük a közszellem és mily érdek nélkül 
szent nekik a magyar közoktatás. Mert 
Gönczy Pál már nem hatalmas állam-
titkára a hajdúi tanítóknak, hanem 
csendes lakója a temetőnek. Szép a barát-
ság tanáccsal-tettel támogató barátunk 
iránt ; még szebb a hálája szerető fiúnak 
szerető anyja iránt; de legszebb a hű-
séges kegyelet elhunyt nagyjaink irányá-
ban, kikhez már nem köt semmi más, 
mint ugyanazon eszméknek szeretete és 
lankadást nem ismerő szolgálata. 

— Nyugalomba vonuló tanfelügyelő. Mikor 
valaki otthagyja tisztviselő-pályáját, mely neki 
díszt és sokszor nagy hatalmat adott, akkor 
szokott kiderülni munkálkodásának értéke. Mikor 
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pedig mi, a visszamaradó és továbbdolgozó tábor 
azt látjuk, hogy egy-egy kollégánkat mint keresi 
fel pályája alkonyán a közelismerés, ebből 
önkéntelenül is erőt merítünk ahhoz, hogy 
hasonlóképen mi is érdemeket szerezzünk fajunk 
és hazánk szolgálatában. Tihanyi Domokos kir. 
tanácsos, Tolna vármegye kir. tanfelügyelője, 
július hó 1-én nyugalomba vonult. Ez alka-
lomból jól felfogott kötelességünknek tartjuk 
annak a jelentésnek leközlését, mellyel Tolna 
vármegye alispánja a vármegye törvényhatósági 
bizottságának július hó 20-án megtartott köz-
gyűlésén Tihanyi kir. tanfelügyelőtől a vármegye 
nevében elbúcsúzott: „Az ő távozásával a mi 
népoktatásügyünk törhetetlen buzgóságú lel-
kes bajnokát, a tek. törvényhatósági bizottság 
által is nagy áldozatkészséggel támogatott 
magyarosítás ügye pedig valóságos apostolát 
vesztette. Mert a népoktatás minden barátja igazi 
örömmel gyönyörködhetett az ő önfeláldozó 
működésének óriási eredményeiben és az ő cél-
tudatos vezetésének úgy az oktatás folyton erős-
bödő intenzivitása, mint a tanítóság színvonalának 
emelkedése útján megnyilvánuló érvényesülésé-
ben. A magyar nyelv terjesztése terén pedig 
valósággal úttörő munkát végzett és odaadó 
lelkesedésével, lankadatlan kitartásával hűséges 
végrehajtójává szegődött annak a magasztos 
nemzeti missziónak, amelyet vármegyénk közön-
sége a magyarosítás i alap megteremtésével a 
millénium alkalmával magára vállalt. Távozása 
tehát a mi vármegyei közéletünknek súlyos 
veszteségét jelenti. Teljes mértékben átérezve 
azt, hogy Tolna vármegye fenkölt gondolkodású 
közönsége a hazájával és nemzetével szemben 
példásan teljesített kötelesség öntudatával vissza-
lépő köztisztviselőtől a közelismerésnek azt a 
babérágát meg nem vonhatja, melyet a közélet-
nek szentelt munkás élet alkonyán az ily puritán 
jellemű tisztes férfiúnak csak a közélet adhat: 
javaslom, hogy a tek. törvényhatósági bizottság 
Tihanyi Domokos kir. tanácsos nyugalomba 
vonulása fölött érzett osztatlan sajnálkozásának 
kifejezésre juttatása mellett vele szemben méltán 
kiérdemelt nagyrabecsülését és hazafias elismeré-
sét nyilvánítsa . . . " Itt említjük meg azt, hogy 
a vármegye tanítóegyesülete a budapesti Tanítók 
Házában 4000 koronás alapítvánnyal Tihanyi-
szobát létesített. íme, a gyönyörű példa : 
mennyi áldás van a munkán — szinte több, 
mint amennyi a kalász a tolnai földmíves arany-
színben gyümölcsöző mezején — amelyet a 
magyar^ közoktatásnak szentelünk. 

— l'j segédtanfelügyelö. A közoktatás-
ügyi miniszter Gosztonyi József közp. szolgá-
lattételre berendelt áll. el. isk. igazgató-tanítót 
a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába az 1904. 
évi I. t -c. értelmében megillető személyi pót-

lékkal kir. segédtanfeliigyélövé kinevezte és szol-
gálattételre továbbra is a központba rendelte. 

— Tanítói nagygyűlések. A „Magyar-
országi Tanítóegyesületek Szövetsége" augusztus 
hó 24-én és 25-én tartja üléseit Budapesten, a 
vármegye székházában, következő sorrend sze-
rint: Augusztus 24-én délelőtt 9 órakor elnök-
ségi ülés ; délután 2 órakor az országos tan-
szer- és papiroskiállítás megtekintése ; 5 órakor 
igazgatósági ülés. Augusztus 25-én délelőtt 8 
órakor a Szövetségtanács közgyűlése, melynek 
főbb tárgyai az elnöki előterjesztéseken kívül: 
A tanítóképzés reformja. Előadó : Simkó Endre. 
Az egységes tanítói fizetés. Előadó : Ember 
Sándor. A nyolcosztályú népiskola. Előadó : 
Halász Adolf. Indítványok a tanítóság részéről 
két héttel a közgyűlés előtt terjesztendők be 
a szövetség elnökéhez, Moussong Géza igaz-
gatóhoz Budapest, I., Czakó-u. 6. — Az Eötvös-
alap választmányi ülése augusztus hó 25-én 
délután 4 órakor lesz a Ferenc József tanítók 
házában ; a közgyűlés pedig 26-án reggel 8 
órakor a Vármegyeházban. 

— A népoktatás a közigazgatási bizott-
ságoki) an. Az ország népoktatási ügyei kellő 
világításban azokban a tanfelügyelői jelenté-
sekben mutatkoznak, melyeket szerte az ország-
ban a vármegyék tanfelügyelői a közigazgatási 
bizottságok ülésein tesznek. E jelentések érde-
kesebbjeiről az alábbiakban számolunk be : 
Nyitra vármegye közigazgatási bizottságának 
júliusi ülésén élénk megütközést keltett Takács 
Béla kir. tanfelügyelőnek az a bejelentése, hogy 
a privigyei járásbeli Nagycsansa község kép-
viselőtestülete valóságos sztrájkba lépett, amidőn 
arról volt szó, hogy a képviselőtestület az ott 
tervezett állami elemi iskolához való községi 
hozzájárulások ügyében határozzon. A kitűzött 
ülésen sem az elöljáróság, sem a képviselő-
testület részéről nem jelent meg senki, úgy 
hogy a tanfelügyelő eredménytelenül volt kény-
telen távozni. A verbói róm. kath. felekezeti 
iskola tanítója ellen, ahol a gyermekek a meg-
ejtett vizsgálat szerint egv szót sem tudnak 
magyarul, a közigazgatási bizottság a fegyelmi 
eljárást elrendelte s egyúttal a tanító által élve-
zett állami segély megszüntetése iránt intéz-
kedett. — Csanád vármegye közigazgatási bizott-
ságának utolsó ülésén jelentést tett a kir. 
tanfelügyelő, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter köszönetét nyilvánította özv. Jakab ff y 
Istvánné és özv. Vernár Gyulánénak, akik 4001) 
koronával járultak a dombegvházi iskola léte-
sítéséhez. Örvendetes tudomásul vette a bizottság, 
hogy Csanád vármegye elsőnek hajtotta végre 
az ingyenes népoktatásról szóló törvényt. (?) 
A miniszter szeptember hó 15-e't tűzte ki záros 
határidőül, a vármegye területén már március 

9* 
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hóban befejeztettek az előkészítő munkálatok. 
A minisztérium már több iskola államsegélyére 
nézve nyilatkozott is, nevezetesen a nagylaki 
evangélikus iskolák ügyében, ahol az állam-
segély folyósítása megakadt, mivel az egyház-
fenntartó hatóság vonakodik a törvény követel-
ményeinek megfelelni. Elrendelte a közigazgatási 
bizottság, hogy a nem-magyarajkú községekben 
összeírassanak azon nemzetiségű szülők, akik 
gyermekeiket magyarnyelvű oktatásban is akar-
ják részesíteni. Ahol 30 szülő akad ilyen, a 
bizottság gondoskodik iskola felállításáról. — Vas 
vármegye közigazgatási bizottságának legutóbbi 
ülésén konstatálta a kir. tanfelügyelő, hogy 
eddig ez évben 400 iskolát vizsgált meg a 
tanfelügyelőség s azokban kielégítő állapotokat 
tapasztalt. A magyarnyelvi bizottság a szombat-
helyi és németújvári járásokban tett idei kőr-
útjában a magyar nyelvben való örvendetes 
előhaladásról szerzett kellemes, megnyugtató 
tapasztalatokat. A jánosházi ipariskola községi 
jellege megállapíttatván, a nagyközség annak 
fenntartására utasíttatott. 

— Egy elmebeteg tanító tragédiája. Saj-
nálatos esetről adnak hírt Székesfehérvárról : 
Eggenberger Lajos 46 éves felcsúti tanítót 
már régebben nyugdíjazták elmebaja miatt 
s azóta otthon, a családja gondozásában élt. 
A család a mult esztendőben Felcsútról Válba 
költözött, magával vive az elmebeteg tanítót 
is, akit hozzátartozói féltő gonddal ápoltak. 
A szerencsétlen emberen, aki eddig elég nyugod-
tan viselkedett, mult vasárnap kitört az elmebaj 
és egy őrizetlen pillanatban elrohant hazulról. 
Kezében egy nagy konyhakést szorongatva fu-
tott végig az utcán és mindenkit leszúrással 
fenyegetett. A falu népe ijedten menekült az 
őrjöngő útjából. Ekkor aztán olyan brutális 
dolog történt, ami szinte páratlanul áll a kul-

. túra történetében. Ahelyett, hogy a szeren-
csétlen embert igyekeztek volna valamiképen 
ártalmatlanná tenni, a falu népe szinte fel-
lázadt és borzalmas, vad hajszát intézett a 
beteg ember ellen. Az emberek vasvillákkal, 
kaszákkal és dorongokkal fölfegyverkezve, ül-
dözőbe vették az őrjöngőt, aki a földekre me-
nekült. Itt utolérték őt és vad kegyetlenség-
gel nekirontottak. Utötték-verték, amíg életet 
sejtettek benne. A boldogtalan embernek a 
fejét a felismerhetetlenségig összezúzták és a teste 
is tele van súlyos sebekkel. Mikor a felbőszült 
emberek elvégezték véres munkájukat, áldozatukat 
vérében fekve otthagyták az úton. Később a köz-
ségi orvos vette ápolás alá Bekötözte sebeit és 
beszállíttatta a székesfehérvári Szent György 
kórházba, ahol megállapították, hogy a tanító 
sérülései halálosak. A csendőrség az embertelen 
tettesek ellen megindította az eljárást. 

— Tolna vármegye magyarosító alapít-
ványa esedékes kamatai a magyarosítás terén 
legkiválóbb eredményeket felmutatott tanítók, 
tanítónők és óvónők, valamint a magyar nyelv 
elsajátítása terén leginkább kitűnt tanulók kö-
zött a folyó évben is kiosztásra kerültek. Ju-
talomdíjképen az előbbiek között szétosztásra 
került 4065 korona, míg a tanulók ösztöndíja 
gyanánt kiosztatott 813 korona. A magyarral 
vegyesajkú községekben Dubnitzky Irma hő-
gyészi tanítónő, Sterlis Lajosné tolnai óvónő 
és Horváth Mihály mázai tanító fejenként 150 
korona; Kring Ödön gyönki, Aikelin Lajos 
udvari-i tanítók és Sárközi Etel zombai tanítónő 
fejenként 100 korona; Barreisz Adél kocsolai 
tanítónő és Nieder Mariska zombai menház-
vezetőnő 50—50 korona jutalomdíjat kaptak. 
A nem-magyarajkú községekben : Wikkert Lajos 
bonyhádi, Buss Henrik felsőnánai, Weil András 
keszőhidegkúti, Harsán yi Szilvia bátaszéki, 
Csentery Péter bátaszéki, Sicher János apari, 
Walter Antal czikói, Hüdebrancl Miksa izményi, 
Töpfer Emma kistormási, Schneider Oszkár 
györkönyi, Hommer József györkönyi tanítók 
és tanítónők fejenként 150 korona; Lakatos 
József szálkai, Antal György majosi, Vadas 
Károly mórágyi, Bozsin Nesztor bátaszéki, Bo-
ros József varsádi, Müller Emilia bátaszéki, 
özv. Gyén Béláné bátaszéki, Kerner Tóbiás 
nagyszékelyi, ifj. Kring Gyula kétyi, Tedeski 
Róza németkéri, Kresz János kisdorogi, Schlenker 
Mihály bonyhádi és Brunner András parii ta-
nítók, illetve tanítónők egyenként 100 korona; 
Scholc Anna hőgyészi, Bóring Frigyesné kétyi, 
Hetlinger Mária bátaszéki, Grósz Ilona bony-
hádi és Schröder Laura kurdi tanítónők, illetve 
óvónők 50—50 korona jutalomdíjban része-
sültek. A tanulók között 32 népiskolában lett 
ösztöndíj kiosztva. A jutalomdíjak és ösztön-
díjak kiosztására a magyarosító-bizottság a tör-
vényhatósági bizottság tagjait kérte fel. 

— A tanyai gyermekek beiskolázása. A 
népoktatásnak egyik legnehezebben megoldható 
problémájával a tanyarendszerü helyeken talál-
kozik a hatóság, a tanfelügyelő egyaránt. Scossa 
Dezső, csongrádvármegyei tanfelügyelő a vár-
megye közigazgatási bizottsága útján javaslatot 
terjesztett föl a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumhoz, hogy ez a probléma megoldást nyer-
jen. Az alföldi tanyarendszerü vidékeken ugyanis 
fontos szociális kérdés annak a keresztülvitele, 
hogy a tankötelesek másképen iskoláztassanak, 
mint egyéb helyen. Scossa szerint az volna ennek 
a formája, hogy a nyári félévben, a heti 1—2 
félnapot leszámítva, a 10 éven felüli gyermekek, 
akikre szükség van a mezei munkálatoknál, 
felmentetnének a tanulási kötelezettség alól. 
A kisebbek, sokkal csekélyebb számban lévén, 
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ily módon alaposabb iskoláztatásban részesül-
hetnének. A tíz éven felüliek ellenben a téli 
félévben, mikor a gazdaság körül alig van 
számbavehető elfoglaltság, rendes iskoláztatásra 
lennének kötelezve. Ehhez kapcsolódik a tan-
felügyelő kiegészítő jelentése, amely az írni-
olvasni nem tudók téli tanfolyamáról számol be, 
örvendetesen emlékezve meg a haladásról. Amit 
az élet kényszere elvesz a szegény embertől 
kiskorában, igyekszik azt később maga meg-
szerezni. 

— Küldöttség Zichy János grófnál. Pén-
teken délelőtt Tiszaföldvár nagyközség kül-
döttsége tisztelgett Zichy János gróf kultusz-
miniszternél, hogy tőle a hat éve vajúdó államo-
sítás végrehajtását kérje. A küldöttség szónoka 
Kiss Ernő dr., a kerület népszerű képvise-
lője, kifejtette azokat az okokat, melyek a 
községi iskolák államosítását követelik. Zichy 
gróf válaszában a legmelegebb pártfogását 
ígérte meg ez ügyben s kilátásba helyezte e 
régen húzódó ügy kedvező elintézését. A kül-
döttségben részt vettek: Tóth Bertalan ref. lel-
kész, Brózik Károly ág. ev. lelkész, Czingell 
Mihály főjegyző, Tóth Gábor közs. főbíró, Sallay 
Ferenc igazgató és Stark Béla tanító. 

— A fővárosi tanítók fizetésrendezése. 
A nyugdíjszabályzat életbeléptetése után a fő-
város valószínűen újra előveszi a fizetésrendezési 
javaslatot. Kiszivárgott hírek szerint a fizetésjaví-
tás szerényebb méretű lesz, csak a lakbérben mu-
tatkozik némi emelkedés. Eszerint a fővárosi 
tanító 1400 koronával és 600 korona lakásbérrel 
kezdené fizetését és szolgálatának első tizenkét 
évéig kétévenként 200—200 koronával emelked-
nék a fizetése. Fokozatosan tehát kétévenként 
1600, 1800, 2000, 2200 és 2400 korona lenne a 
fizetése. Majd a 12. szolgálati év után három-
évenként történnék a 200—200 koronás fizetés-
emelkedés. Ekkor tehát háromévenként 2600, 
2800, 3000, 3200, 3400 és 3600 korona lenne 
a fizetés. A régi fizetéssel és pótlékkal szemben 
ez a korpótlék és drágasági pótlék nélkül való 
fizetésjavítás csupán az első hét szolgálati év-
ben jelentene fizetésjavítást és még ezenkívül 
a 25—27-ik szolgálati években mutatna csekély 
javulást, a többi években azonban 200—460 
korona fizetésredukciót jelentene, ami aztán a 
lakbérben térülne meg. A lakbér ugyanis az első 
évben 600 korona, a következő 6 évben 900 ko-
rona, ismét 9 éven át 1000 és megint 9 évig 1200 
korona lenne. A vezetőtanítók fizetése 3000 koro-
nától 3400 koronáig háromévenként emelked-
nék ; az igazgató-tanítók pedig 3600-tól 4400-ig 
háromévenként 400 koronával emelkednék. 

— Pályázat földrajzi olvasmányokra. 
Farkasfalvi Kornél temesvári főreáliskolai tanár 
nemrégiben a középiskolai tanáregyesület temes-

vári körében előadást tartott a földrajz okta-
tásának reformálásáról, amelyben szükségesnek 
jelentette ki a földrajzi ismeretek terjesztése és 
ébrentartása végett az ifjúsági könyvtáraknak jó 
földrajzi olvasmányokkal való ellátását. Hogy 
ennek a szükségletnek kielégítését elősegítse, 
pályázatot hirdetett tíz ilyen olvasmányra, ame-
lyek egyenként ' 100 korona pályadíjjal jutal-
maztatnak. Apályamunkák ez év december 31-ig 
Chólnoky Jenő dr.-hoz (Kolozsvár, egyetem) 
küldendők be. A pályázat nvilt és a pálya-
munkák elbírálására az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület földrajzi bizottsága fog bíráló-
kat kiküldeni. 

— A csere-lappéldányokat, melyeket ka-
punk, kérjük a lap fején jelzett új szerkesztő-
ségi címre megküldeni. 

Könyvek ismertetése. 
* A magyar jellem és magyar dialektus 

címen egy nagytekintélvű német tudományos 
folyóirat : a lipcsei Neuland des Wissens érdekes 
tanulmányt közölt, mely kivételesen nagy lelke-
sedéssel szól rólunk, magyarokról. íme : Petőfi 
Sándor nemcsak szorosan vett hazájában a leg-
kedveltebb és legolvasottabb költő, de a kül-
földön is a legnépszerűbb. Nemcsak minden 
müveit európai nyelven olvassák, de lefordították 
különféle ázsiai nyelvre is, sőt költeményeinek 
nagy részét a holt latin, ógörög és héber nyelvre 
is átültették. Öt tekintik a magyar szellem leg-
pregnánsabb kifejezőjének... A magyar saját-
ságai közé tartozik, hogy valamennyi nemzettől 
eltérően a neveknél nem a keresztnevet, hanem 
a családi nevet teszi előre ; így : Petőfi Sándor, 
nem pedig Johann Wolfgang Goethe. S míg 
a német azt mondja : Herr Hauptmann, az olasz : 
Signor Capitano, a francia: Monsieur le Capi-
taine, az angol : Mister Captain, a magyar így 
fejezi ki magát : Kapitány úr ! A francia azt 
mondja : Madame Staël, s a magyar : Beniczkyné 
úrnő. Ilyen névjegy: „Madame Emile Zola", a 
magyarban nem képzelhető. Nyelvbúvárok ala-
posan vizsgálták ós kutatták a magyar nyelv 
rokonságának kérdését, de pozitív eredmény 
nélkül. Utóbb azt akarták bebizonyítani, hogy 
a finn-ugor népekkel van rokonságban, de ez 
sem talált hitelre. Annyi bizonyos, hogy a ma-
gyar nyelv az altái nyelvrendszerhez tartozik, 
s mint ilyen, a többi európai nép nyelvétől, az 
ú. n. indogermán nyelvektől teljesen különbözik. 
S minthogy sem a román, sem a germán s 
szláv nyelvekkel közös érintkezési pontjai nin-
csenek, a többi európai nemzetek a megtanulásra 
igen nehéznek tartják s nem is tanulják meg, 
míg a magyar lehetőleg több nyelvet tanul meg, 
s lia nem is bírja azokat tökéletesen, érti őket 
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és olvas azokon. A magyar nyelv az összes 
európai nyelvek között egyike a legcsengőb-
beknek, legdallamosabbaknak és legtökéleteseb-
beknek. A magyar nyelv nem ismer nemi meg-
különböztetést, mindamellett nem keletkezhetik 
benne oly félreértés, mint p. o. a németben, ha 
mondják: „ihre Kinder lieben sie", ami épen 
tizenhatféleképen értelmezhető. Tekintsük csak 
a magyar nyelv lapidáris rövidségét, ha azt 
mondjuk „látlak", a némettel szemben. A magyar 
írásban nincsenek néma betűk s a magyar orto-
gráfíában távolról sem találhatunk logikai hiányt. 
Nem csekély dolog az az egység sem, mit a 
magyar nyelvben találunk. A magasműveltségű 
egyén és a paraszt ugyanazt a nyelvet beszéli ; 
az eperjesi ember épen úgy megértetheti magát 
a kaposvárival, mint p. o. a szegedi a szepsiszent-
györgyivel, míg a francia vidéki ember a párisit 
alig érti meg, s hányféle variációja van a német 
nyelvnek. Költői szempontból nincs európai 
nyelv, mely oly ritmikus, hajlékony, szógazdag 
és dallamos volna, mint a magyar. Egy művelt 
nyelv hexameterei sem közelítik meg annyira 
Homéros és Virgilius époszainak versmértékeit, 
mint Vörösmarty művei, és Arany alexandriai 
versei méltán fölveszik a versenyt a legkiválóbb 
francia alexandrinistákkal. 

* Lélektani előadások tanítók számára. 
(Irta James W . a cambridgei egyetem tanára. 
Fordította Ozorai Frigyes dr. Lampel R. könyv-
kiadó-vállalata, Budapest. Ara 1 korona.) Kül-
földi neves író nézetei, melyekből hazai tanító-
ságunk sokat okulhat. Tizenöt pontba foglalja 
lélektani problémáit a szerző, ily főcímeken : 
a lélektan és tanítás művészete ; a tudatfolya-
mat ; a gyermek mint cselekvő szervezet ; a 
nevelés és cselekvés ; a visszahatások szüksége ; 
velünkszületett és szerzett visszahatások ; a 
velünkszületett visszahatásokról; a szokás 
törvényei; a képzetek társítása; az érdeklődés; 
a figyelem ; az emlékezet ; a képzetek megszer-
zése, az appercepció ; az akarat. Ezen előadások 
körében nagyon érdekesen fejtegeti James W., 
hogy mit várhatnak a tanítók a lélektantól és 
hogy mily álláspontot foglaljon él a tanító a 
gyermektanulmánnyal szemben. A tanító fel-
adata — mondja szerzőnk — a gyermeket 
cselekvésre nevelni. Egy benyomás se maradjon 
megfelelő visszahatás nélkül. Sok megszívlelni 
valót találunk a munkában : a félelem- és sze-
retetről, a kíváncsiságról, az utánzásról, versen-
gésről, a becsvágyról és küzdelemről,. A szoká-
sokat idegrendszerünk élő lénye plaszticitásának 
tulajdoníthatjuk. Ne tarts erkölcsi prédikációkat, 
ragadd meg az első alkalmat, kíséreld meg a 
megerőltetéshez szükséges képességet gyakorlás 
útján fönntartani — mondja az író a tanítóknak. 
Az érdeklődés zeg-zngos voltáról és a tudat-

mező uralkodó részeiről, a zseni és a figyelem-
ről találunk érdekes fejtegetéseket. Az érdek-
lődés és szeretet az egyedüli tényezői az emberi 
alkotóképesség megítélésének, —- mily nagyszerű 
tétel. Ebbinghaus kísérlete az emlékezet meg-
mérésére, — mily perspektíva messzi jövő felé. 
A 25-ik életév után csak kevesen ismerkednek 
meg új tudományos elvekkel — hirdeti James 
W. Minden tudatállapotnak megvan az iránya, 
hogy cselekvéssé váljék. A megfontolás jelen-
sége, a zavaró akarat. Az igazi cselekvés az 
esetnek helyes felfogásától függ. Micsoda gya-
korlatias és mégis magasnívójú előadásai ezek 
egy elsőrangú, gondolkodó agynak. Csak azt 
kívánjuk, olvassák el és tanuljanak belőlük a mi 
tanítóink is. 

* Gazdasági nőnevelés és megélhetés. 
(Irta Fischer-C.olbrie Ágost dr., kassai püspök. 
Mildner Ferenc akad. könyvkereskedésének bizo-
mánya.) A 17 oldalas füzetben az illusztris 
szerző abból az aktuális kérdésből indul ki, 
hogy miért tódulnak annyian a tanítónői pá-
lyára; és 13 ponton át mindig érdekesen fog-
lalkozik tárgyával, a nőkérdéssel. A tanulmány 
sorrend szerint a következő kérdésekről érte-
kezik : 1. A nő megélhetése. 2. Hajdan : a régi 
család munkája. 3. Most : a női munka elérték-
telenedése. 4. Túlzások. 5. Vissza a női munká-
hoz. 6. A háziasszony gazdasága. 7. Női mű-
veltség. 8. Cselédkérdés. 9. Kenyérkereset. 
10. Egészségügyi szempontok. 11. Országos 
szempontok. 12. Vallási szempontok. 13. Intézeti 
kiképzés. A könyvecskét különösen tanítónő-
olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

* Szociális levelek. (írta Gaal Mózes. Lam-
pel R. r.-t. könyvkiadóvállalata. Budapest, 1909. 
Ára 1 korona.) Ezen ismeretlen cím alatt olva-
sóink ismerős tartalommal találkoznak. A füzet 
legnagyobb részét ugyanis Gaal Mózesnek ama, 
egy néptanítóhoz intézett levelei töltik ki, 
melyek annak idején és először a Néptanítók 
Lapjában jelentek meg. A munka II. felében 
A tanult ember és a nép közös cím alá gyűjtve 
a szerző a következő alcímeken intézi taní-
tásait — mintegy folytatólagosan —. a tanító-
sághoz : A nép lelke, keressük továbbá a nép 
lelkét, miként kell munkálni a nép lelkét, a 
nép hite, a pap és az iskola, a jellem-nevelés, 
munkaszeretet, a hitetlenség orvossága, a fej-
és hazaszeretet. Gaal Mózes előadásait, melyek 
magas és nemes intenciókon épülnek fel, szí-
vesen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Olyanok 
ezek az élet ismeretén alapuló oktatások, hogy 
vasárnaponként bátran el lehetne mondani őket 
a — templom prédikálószékein is. 

* Uj magyar férfikarok zsebkönyve. 
(Szerkesztette Hévfy Géza, temesvári áll. tanító-
képző-intézeti tanár, kiadja a Polatsek-féle 
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könyvkereskedés Temesvárott. Ara 3 korona 
40 fillér.) Egészen igaz, amit Révfy müve elő-
szavában mond, hogy a tanító valóságos leté-
teményese a nemzet nagy része zenei kultú-
rájának. Révfy könyve azon derék líttörők 
nyomán halad, kik a magyar férfikar-irodalom 
megalapozásában oly nemes buzgalommal, oly 
nagy szakértelemmel, oly művészi ízléssel s oly 
erős fajszeretettel vettek részt. Bartalus-Gyer-
tyánffy, Huber, Göll, Káldy, a Zsasskovszkyak, 
Zimay, Ábrányi Kornél stb. alapvető munkás-
sága ma is útmutatóul szolgálhat azoknak, kik 
ily irányú antológiák összeállításával akarnak 
közreműködni a magyar dal terjesztésének haza-
fias munkájában. Révfy könyve 127 négy-
szólamú magyar férfikart tartalmaz. A haza-
fias dalok gazdag sorozatát Erkel Himnusza 
nyitja meg, s e sorozatot kisebb-nagyobb 
terjedelmű, egyszerűbb vagy művésziesebb ki-
dolgozású, s ígv technikailag is könnyebben 
vagy nehezebben megtanulható s előadható 
dalok nagy választéka alkotja. A dalköltők 
között ott találjuk Farhas Ödön, Ga il Ferenc, 
Kapi Gyula, Kárrász Rezső, Varga József, 
Zichy Géza gr., Zoltai Mátyás, Fövenyessy 
Bertalan, Huber Károly, Köveshuti Jenő, Po-
gátsclinigg Guido és Szőüösy Attila dr. nevét; 
a műdalok sorozatában — melyet Beethoven-
nek Isten dicsőségéről írt hatalmas hevületü és 
fenséges himnusza nyit meg — Horváth Ákos dr., 
Kirchner Elek, Major I. Gyula, Göll János, 
Sarudy Ottó, Szentgály Gyula szerzeményeivel 
találkozunk. Az alkalmi dalok nemzeti emlékünne-
peinknek fényét és hatását méltókép fokozni 
fogják azon művészies kidolgozású darabokkal, 
melyeket az októberi gyásznapra s Erzsébet 
királyné emlékére Losovy Mihály, Eötvös emlé-
kére Szt ára József, márc. 15-re Káldy-Egressy, 
Szügyi József, Lányi Ernő, a koronázási ünnep 
évfordulójára Mihalovich Ödön, Várfóldi Elek 
írtak ; a békenapra Mozart szövetségdalának 
egyszerűségében is megkapó szép dalát vette 
fel a szerző. A műnek egyik legnagyobb ter-
jedelmű s értékben is kiváló része az, mely 
dalegyvelegeket foglal magában, s melyeknek 
érdemes szerzői : Angyal Armand dr., G aal 
Ferenc, Hoppe Rezső, Kerner József, Mácsai 
Sándor, Starch Henrik, Szentgály Gyula, Vár-
földi Elek, Veres Gábor ; a legtöbb e ciklusban 
Lányi Ernő szép kardalaiból való. Néhány esti 
dal, közöttük Beethoven és Schubert ismert 
dalai, alkalmasan illeszkedik bele a gyűjtemény 
változatos anyagába. Kedves ismerőseink a régi 
diákkántusokban annyira kedvelt a Csokonai 
dalok, melyek egyikét („A reményhez" címűt) 
Hoppe Rezső, másikát („A tihanyi echohoz" 
címűt) Szügyi József alkalmazta karra. Viszont 
mintha új hangok csendülnének meg a Losovy 

és Szentirmay Vadászkaraiban, amennyiben ez 
a műfaj nálunk eddig alig talált müvelőre. 
Egy-két bordal is akad a gyűjteményben ; ebben 
a nemben Hoppe és Losovy élénk kardalai 
mellett Kárrász »Borozó dal" c. szerzeményét 
emeljük ki ; ez a frissen pezsdülő dal minden 
eredetisége mellett is eszünkbe juttatja Men-
delssohn Török bordalát, melynek kedélyessé-
gével szemben érdekes ellenképet ad e dal 
csapdosó hevülékenysége. Az indulok között 
ott találjuk a Rákóczi-induló dallamát, melyet 
Wekerle László dr. szövegére alkalmazottan 
JBáton Lajos írt át igen szépen férfikarra. 
Kisebb terjedelmű tréfás dalok, népdalok, kuruc 
dalok, jeligék s gyászkarok fejezik be a tartal-
mas gyűjteményt. A tartalom e rövid és össze-
vont felsorolása amíg egyfelől a mű gazdagsága 
mellett szól, addig a felsorolt szerzők neve 
egyben a mű kiválóságáról is beszédesen tanús-
kodik. De nem szabad említetten hagynunk a 
mű összeállítóját sem e gazdag névsorból, ki 
nemcsak mint anyaggyűjtő, de mint a kardalok 
irodalmának termelő munkása is méltóképen 
csatlakozik a föntebb említettekhez „Hunyadi", 
„A Grand Caféban", „Hegyi beszéd" stb. c. 
sikerült dalaival. Révfy könyvét a legmelegeb-
ben ajánljuk t. tanítótársaink s különösen a 
dalkör-vezetők figyelmébe és érdeklődésébe. 

Tanítók tanácsadója. 
(E rovatban választ a jövőben csakis álta-

lános kérdésekre adunk ; és pedig oly általános 
kérdésekre, melyek a tanítók szolgálati viszo-
nyaira s általán népolctatási témákra vonat-
koznak. Ugyanezen keretben egyes tanítóknak 
egyes esetekre vonatkozó kérdéseire sem itt, 
sem levélben nem válaszolunk ; de lehetően ez 
esetekben is eljárunk. A válaszbélyeggel vagy 
válaszlappal ellátott leveleket szintén a fenti 
értelemben bíráljuk el ; levélbeli választ azonban 
sohasem adunk. Az összegyűlő válaszbélyegeket 
az Eötvös-alapnak szolgáltatjuk át.) 

Karnagy. A tanítók számára biztosított 
katonai kedvezményre, valamint az orsz. tanítói 
nyugdíjalapba való fölvételre csakis rendszeres 
tanítói álláson működő tanítóknak van igényük.— 
T. S. Sztandrás. Kérdéseivel szíveskedjék az 
illető gimnázium igazgatóságához fordulni. Azt 
is írja meg: milyen az előképzettsége, mert 
enélkül nem mondhatják meg, miből kell külön-
bözeti és hány osztályról kell rendes osztály-
vizsgálatot tennie. — H. M. Gycsanak. Kér-
déseire megfelel a Nemzeti Tornacsarnok 
igazgatósága: Bpest, VLLL, Szentkirályi-u.26.— 
Kjdacs. A mi véleményünk szerint nem tart-
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ható vissza semmi a „tanítói illetmény" címén 
befolyó természetbeni járandóságokról csak azért, 
mert ezek értéke (mennyisége) a díjlevélben 
biztosított átlagot meghaladja. Forduljon panasz-
szal a közig, bizottsághoz, ott meg fogják a 
dolgot vizsgálni és igazságot tesznek önök 
között. — 1 \ Iván. Sokszor megüzentük már, 
hogy, ha saját kérésére nevezik ki állami isko-
lához, jelenlegi és állami iskolai fizetése között 
fennálló különbözetét csak mint személyi pót-
lékot kapja meg, míg állami iskolai fizetése el 
nem éri jelenlegi fizetését. Ettől kezdődőleg a 
szabályszerű időben lép elő és kapja az állami 
tanítóknak biztosított illetményeket. — S. Re-
sicza. Ha önként hagyja el a tanítói pályát, a 
nyugdíjintézettel szemben minden igényét el-
veszti, tehát végkielégítésre sem tarthat számot. 
A nyugdíjintézetnek csak addig lehet tagja, 
míg a tanítói pályán megmarad. — S. I . Nká-
szon. Az első kérdést szíveskedjék világosabban 
föltenni, mert nem tudjuk, mit ért az alatt, 
hogy a magánfoglalkozást melyik naplóba kell 
bevezetni. — Az iskola címére érkező külde-
ményeket az iskola igazgatója, ha ilyen nincs, 
a tanító veszi át. — M. Anyafalva. Ont egy-
házmegyei főhatósága szólította fel az állás 
elfoglalására, az iskolaszék hivatalába bevezette, 
tehát állását hivatalosan el is foglalta október 
8-án. Ettől a naptól jár tehát a fizetése is. Ha 
megtagadnák, forduljon a közig, bizottsághoz, 
mert mások pereskedése miatt ön nem veszít-
heti el egyhavi fizetését. Az államsegély átíra-
tása iránt az iskolafenntartónak kell folya-
modnia. — A. B. C. A kivonást rendesen 
pótlékozással kell végeztetni. Megértetni és 
gyakoroltatni azért az elvevéssel is kell. — 
B. J. Nbecskerek. Az értesítőt a tanító is, az 
igazgató-tanító is aláírja. — Cz. J. Pacsér. 
Az Utasítás 36. §-a szerint évenként kétszer 
— január- és júliusban — küldendő be a 
nyugdíjkönyvecske az adóhivatalnak, mely azt 
portómentesen tartozik visszaküldeni. Jelentse 
be az esetet az adóhivatal főnökénél, hivat-
kozással a Vkm. 76.000/1907. sz. rendeletével 
kiadott Utasítás 36. §-ára. — F. Mszék. Ha 
az iskolafönntartó sajátjából rendezhette a tanítói 
fizetést, 1907 július 1-től köteles a törvényben 
biztosított legkisebb fizetést megadni. 1908-ban 
lett volna esedékes első korpótléka. Ezt volt 
iskolafönntartójával szemben követelheti. Ha 
meg nem adnák, forduljon panasszal a közig, 
bizottsághoz. Korpótlékra szerzett igényét új 
iskolafenntartójának is respektálnia kell. — 
B. (*. D.-Haláp. Tegye meg, amit a kir. tan-
felügyelő ajánlott. — Törvényes. Előbbi leve-
lező-lapja valószínűleg elkallódott s így nem 
tudjuk : mit kérdezett a román ünnepekre vonat-
kozólag. Ilyen esetekben meg kell ismételni a 

kérdést. Az ünnepekre vonatkozó rendelkezés 
benne foglaltatik az Utasításban. Mi sem mond-
hatunk egyebet, mint amit az Utasításban amúgy 
is megtalál. — Cs. J. Z. Ami díjlevélszerüleg 
biztosítva van, azt vagy természetben, vagy 
készpénzben ki kell szolgáltatni. Amennyiben 
megtagadnák, éljen panasszal a közig, biz.-nál. — 
U. M. Yerseg. „Valami ok" még nem szol-
gálhat alapul a tanítási órák meg nem tartására. 
Lehetnek olyan okok is, amikor a tanító egy-
szerűen csak bejelenti, hogy a tanításra nem 
jöhet el; rendszerint azonban kérni kell a föl-
mentést. Határozott választ csak abban az 
esetben adhatnánk, ha közölte volna azt az 
„okot". Kanapépörökbe nem avatkozunk. — 
R. S. Pöstyén. A törvény erre nézve kifeje-
zetten nem rendelkezik. — I f j . R. I. Hogy a 
kir. járásbíróság hogyan fog ítélni ügyében, 
nem tudhatjuk. Hogy milyen ítélet a legvaló-
színűbb, az attól függ, —• amit levelében nem 
említ — milyen fokú volt a testi sértés ? mit 
igazol az esetleg fölvett látlelet? — K. B. 
Yincze. Néh. Pukala János pozsonyhidegkúti 
tanító özvegyének kegydíja 86.296/1909. sz. a. 
már folyósítva van. — Dekkei' I. A községi 
jegyzőnek adott természetbeni lakás középület 
jellegével nem bír. — Gusztin M. 1. Nem 
portómentes. 2. Jelzett napon a himnusz eléne-
keltetése helyénvaló volt a tempiombuu is. 
Emiatt nem lehet kellemetlensége. — K. B. 
Tknye. 1. A kertilletmény ügyéről e rovatban 
már sokszor megemlékeztünk s ismertettük a 
minisztériumnak e tekintetben elfoglalt elvi 
álláspontját. 2. Ha a kántortanító vette fel az 
ön osztályába beírt tanuló tandíját, akkor ehhez 
valószínűleg joga is van. De ha nem volna, 
vigye az ügyet az iskolaszék elé. — H. A. J á s d . 
Az özvegy követelése jogtalan. 

Szerkesztői üzenetek. 
Lázár S/,.-mik Nvárad, és többeknek. A tanítói 

pályázatok és pedig úgy az állami, mint a községi 
és felekezeti állásokra, csakis lapunkban jelennek meg. 
A beküldött 10 filléres bélyeget az Eötvös-alapnak 
fogjuk átadni. — Cikkek beküldőinek. Sajnos, lapunk 
mai formájában önálló cikkeket nem közöl. — Lasz 
S. dr.-nak és a Néptanítók Lapját Üdvözlőknek. 
Szíves megemlékezését és- meleg üdvözletét őszinte 
szívből köszönjük. — Schlosz L.-nak, Rsz. Köszö-
nettel vettük és vesszük a jövőben is a kéziratot, de 
— sajnos — egyelőre nincs módunkban tiszteletdíjjal 
honorálni a beküldött közleményeket. 

Tartalom : I. Hivatalos rész. — Pályázatok. — 
II. Nem hivatalos rész : Hírek. — Könyvek ismer-
tetése. — Tanítók Tanácsadója. — Szerkesztői üze-
netek. 

Az összeállításért és szerkesztésért felelős: 
Peti óczy István. 

Budapest, 2 4 ! > 1 0 . Nyomatott a M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap m i n d e n hónap 1-én és 15-én. 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magvarországi népoktatási 
intezet , tehát az összes óvodák, elorrti, fe lső nép- é s polgári iskolák, 
tanító- s óvóképző-, va lamint gyógypedagógiai intézetek egy pél-
dányban, i n g y e n . A lap m e g k ü l d e s e iránti fo lyamodványok, az 
iskola l é tezésé t igazoló és az i l l e tékes kir. tanfe lügye lő által 
lá t tamozott községi előljárósagi b izony í tvánnyal együtt , a „Nép-
tanítók Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A h e l y s é g (a megye 
megje lö léséve l ) é s az u t o l s ó posta vi lágosan kiírandó. 

Előf izetés i ár : Egy évre 10 korona, f é l évre 5 korona, 
n e g y e d é v r e 2 korona 5 0 fillér. — Egy n e g y e d évné l kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk eL — Az előf izetés i pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A hirdetések á r s z a b á s a . — A pá lyázat i h i r d e t é s e k n é l min-
d e n egyes szóért, m i n d e n közlés után 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó . l o u mindenki által k i számítható hirdetési díj e l ő r e küldendő 
be. Egyél) h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenket t ed részét 
t evő pet i t nyomású és e g y h a s á b ú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : . KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, V. KEB. , HOLD-UTCA 16. SZÁM, I I . EMELET. MAGT. KIR. EGYETEMI NÏ031DA, I . KEK., ISKOLA-TÉB S. 

Ivéziratoltat nem ailvuili: vissza. 

1. HIVATALOS RÉSZ. 

Az iij igazgató-tanítók. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az 1910. évi 54.574. sz. a. kelt 
rendelkezésével Simkó Géza krasznok-
vajdai, Újhelyi János felsőmislyei, G ável 
Ferenc szepsii, Barabás Lajos marosújvári, 
Ertl Vendel gyulafehérvári, Martin Vazul 
kisenyedi, Bányai Péter novoíyi, Arnold 
János soborsini, Kovách Berta pankotai, 
Stegena Andor aradi, fíarla Vilma komló-
bányatelepi, Kálmán József aranyosmaró ti, 
Plesz Lenke brassói. Petonssky A una hosszu-
falu-alszegi, Demutli Gyula bajai, özv. 
Turner Józsefné titeli, Tótli Lajos jános-
falvi, Varghám Tegze Júlia belényesi, 
Mészáros János munkácsi, Velenczey Lajos 
munkácsi, Sebestyénné Hadházi Ida besz-
terczei, özv. Csirák Gyuláné békéscsabai, 
Bihari Ágoston hagymádfalvai, Papp 
Gusztáv esküllői, Fiedler János miskolczi, 
Schissel Mária kőrösbényai, Vágó Pál 
magyarbánhegyesi, Ligeti Ármin csanád-
megyei kir. tanfelügyelőséghez berendelt, 
Kovács Ignác csíkverebesi, Éltes András 
gyímesi, Keviczky Ferenc csongrádi, Zsák 
Lajos szeged-külterületi, Lernyei József 
piszkei, Harbáes Béla érdi, Mittner Zoltán 
fiumei, Liptai János jolsvai, Foltz József 
jolsvai, Buthy Antal gyömörei, Molnár 
Ferenc debreczen-ohattelekháza-pusztai, 
Zágoni Sándor étfalvazoltáni, Győrbiró 

Dániel kökösi, Mihályfalm Károly kisboros-
nyói, Kolaeskorszky János egri, Imrefi József 
gyöngyösi, Mihálcsik Ferenc hatvani, özv. 
Koffronné Schnegon Ilka petrozséuyi, 
Lantos Gusztáv vajdahunyadi (csángó-
telep), Horváth Ferenc szolnoki, II. Fuesek 
Gyula szolnoki, Imreh Lajos kiskunhalasi, 
Kolumban Ágost erzsébetvárosi, Péterfi 
Ferenc gogán-gogánváraljai, Kasztos Géza 
kiskapusi, G aal Pál nagyalmási, Bodnár 
Margit ógyallai, Huszár Imre lugosi, 
Bizler József orsovai, Gömöry Józsefné 
lugosi, G atlasz Paula liptószentmiklósi, 
Benedek János harezói, Szabó Lajos sza-
bédi, Szembratovics Szilárd máramaros-
sziget-feketemező-telepi, Sehichta Dezső 
tiszaveresmarti, Heveder Ferenc fekete-
erdői, özv. Garami Béláné mosoni, Jákó 
Dénes halmágyi, Tókos Bálint homoród-
hévizi, Paulinyi, Dániel losonczapátfalvi, 
Murányi Ede nezsestei, Péter Mária vág-
sellyei, Bernát András révaújfalui, Jancsóné 
Papp Ilona sándoregyházi, Kneppo János 
pestvármegyei kir. tanfelügyelőséghez be-
rendelt, Vörösvári Béláné és Jeszenszky Etel 
kispesti, Csörgeőné Marc Hedvig soroksári, 
Hlavacsek István újpesti, Pornói János új-
pesti, Siikösd Ferenc monori, Iluszka Her-
min Örkényi, Ónodyné Grosschmied Antónia 
erzsébetfalvai, Végh Gábor újpesti, Szla-
tinszky Antal kispesti, Jurek József pozsony-
megyei kir. tanfelügyelőséghez berendelt, 
Fúria Károly bártfai, Ringer Ferenc kis-
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szebeni, Sághj Sándor Géza kaposvári, 
özv. Fiklyné Labek Mária kaposvári, 
Szíjártó György csoronfalvai, Földes Antal 
kismartoni, Vass Károly hagymásláposi, 
Ilalász Mór szatmárnémetii, Ifosvai István r ' 
szamoslippai, Krespay Ágoston vamfalui, 
Stark Mór szeniczi, Kiss Sámuel nagy-
szebeni, Tamaskorics József sztraczenai, 
Nagy Albert krasznai, Lázár Gábor zilahi, 
Virág Sándor meny ói, Osráth Albert ördön-
gösfüzesi, Máthé Kálmán dési, Tlittner Jakal) 
szolnokdobokamegyei kir. tanfelügyelő-
séghez berendelt, Weszely Ferenc temes-
megyei kir. tanfelügyelőséghez berendelt, 
özv. Szentpéteryné Haller Zsuzsa tordai (ó), 
Vincze Béla tordai (új), Zsigmond Pál 
mezőkapusi, Szabó Sándor nagybecskereki, 
Diensztl Emilia nagyl^cskereki, Nuszbaum 
Hubert zsombolyai, Kostyálné Medny ánszky 
Filomér csaczai, Gzink Antónia trencséni, 
Nagy Sándor boczkói, Dávid Gyuláné 
stubnyafürdői, Bicsánszky Matild mosóczi, 
Bákosi Bálint homor ódalmási, Mántó György 
székelykeresztúri, Jánó Sándor székely-
száldobosi, Jósa Gábor bibarczfalvi, 
Lőrinczné Molnár Etelka nagyszőllősi, 
Kotyó Márton ungmegyei kir. tau fel-
ügyelőséghez berendelt, KunscJi György 
magashegyi, Sinkwich Dénes vaskorpádi, 
Wolf Ádám jaszenovai, Vár y József 
nagykanizsai, Faller József zalaegerszegi, 
Gyömörei Miksa zalalövői, Simkó Mária 
mádi, Molnár István bodzásújlaki, Bogdán 
Albert zólyomvármegyei kir. tanfelügye-
lőséghez berendelt, Paládiné Joó Emma 
szatmárnémetii áll. el. isk. tanítót, illetve 
tanítónőt az 1907. évi XXVI. t.-c. 9. 
szakasza alapján jelenlegi állomáshelyén 
igazgató-tanítóvá, illetve igazgató-
tanítónővé léptette elő. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Gruber Károly 

mosontarcsai rom. kath. plébánosnak, aki a 
mosontarcsai róm. kath. felekezeti iskola újra-
építésére 1130 koronát adományozott. 

Jelen minőségében áthelyezte : Hissa 
Károly és neje, szül. Veöröss Vilma kúnos-
vágásai áll. el. isk. igazgató-tanítót és tanító-

nőt a kunszentmártoni áll. el. iskolához ; Szász< 
Irén pávai áll. el. isk. tanítónőt a magyargorosz-
lói áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Bartha Gyula dr. 
nagykanizsai munkaképtelen áll. polg. isk. igaz-
gató-tanítónak évi 4fi00 K-t; Ilrusstek Endre 
kiszombori áll. el. isk. igazgató-tanítónak évi 
1100 K-t ; Péterfi Áron homoródalmási áll. el. 
isk. igazgató-tanítónak évi 2000 K- t ; Glasser 
Gyula zalaszentgróti elaggott áll. el. isk. igaz-
gató-tanítónak évi 2000 K-t; id. Orbán Endre 
sajószentandrási áll. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 2340 K-t ; Kása Illés gyomai 
munkaképtelen közs. gazd. ism.-isk. tanítónak 
évi 1360 K-t ; Béres János székelytamásfalvi 
közs. el. isk. tanítónak évi 1660 K-t ; Geor-
gescit János munkaképtelen szkorei közs. el. 
isk. tanítónak évi 1520 K-t; Korhets Celesztin 
munkaképtelen apátfalvai közs. el. isk. tanító-
nak évi 1460 K- t ; Zimányi László hódosczé-
pányi róm. kath. el. isk. elaggott tanítónak évi 
1500 K-t; Méhes Benő bakonyszentlászlói 
róm. katli. el. isk. tanítónak évi 1520 K-t ; 
Pesslen György munkaképtelen tolnanémedi 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 980 K-t ; 
Hajlamáss János nagymágócsi (ótompafalui) 
munkaképtelen urad. róm. kath. el. isii. tanító-
nak évi 1580 K- t ; Kausli Kálmán kékkúti 
munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1280 K-t; Merscher Ferenc munkaképtelen 
bácskertesi róm. katli. el. isk. tanítónak évi 
1100 K-t; Klepács István nagykálnai róm. 
kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1700 K-t; Biron Gyula nagytikvánvi gör. 
kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1160 K-t ; Sstánes Pál vajdaszegi gör. kel. el. 
isk. tanítónak évi 800 K-t ; Kiss Mihály kis-
szaniszlói ág. hitv. ev. el. isk. elaggott tanítónak 
évi 1500 K-t ; Vaideán János nagykostélyi 
gör. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
940 K-t ; Ssiics Gyula dobresti gör. kath. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 860 K-t ; 
Olár Sándor kásapataki gör. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 920 K-t ; Sselis-
tyán László novolyi gör. kath. el. isk. tanítónak 
évi 320 K-t; Sanka János munkaképtelen 
borgóbeszterczei gör. kel. el. isk. tanítónak évi 
1020 K-t; Tálos Gergely munkaképtelen árdányi 
gör. kath. el. isk. tanítónak évi 900 K-t ; Papp 
Gergely nyírbátori ref. el. isk. tanítónak évi 1500 
K- t ; Baum Ármin perbetei izr. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1200 K-t ; Rob Péter alsó-
várczai gör. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 1500 K-t; Flontás László szatmárudvarii 
gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1400 K-t ; 
Bévay János nagypásztélyi gör. kath. el. isk. 
tanítónak évi 680 K-t; Horváth István kis-
varsányi ref. el. isk. tanítónak évi 1500 K-t ; 
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Kárászon József hegyközszentimrei ref. el. isk. 
tanítónak évi 1500 K- t ; Román János kajlai 
gör. kel. el. isk. tanítónak évi 660 K-t ; Schäfer 
Mihály elaggott kistormási ág. ev. el. tanítónak 
évi 1820 K-t ; Beibe János kisfentősi gör. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1260 K-t ; Fraszinkár 
Sándor felsőkörtvélyesi munkaképtelen gör. kel. 
el. isk. tanítónak évi 920 K-t; Nagel János 
kisbodaki róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1700 K-t ; Tormásy József badacsonytomaji 
elaggott róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1700 
K-t ; l'ap László drágosfalvi munkaképtelen 
gör. kath. el. isk. tanítónak évi 960 K-t ; 
Kohn Móric csaczai izr. el. isk. tanítónak évi 
2400 K-t ; Hasjjrai István öreglaki róm. 
kath. elemi iskolai tanítónak évi 1640 K- t ; 
Iván József gyulakisrománvárosi munkakép-
telen gör. kel. el. isk. tanítónak évi 1560 K- t ; 
Hermann János józsefházai róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1280 K-t; Lautner Adolf gyomai 
munkaképtelen ág. h. ev. el. isk. tanítónak 
évi 1300 K- t ; Reichenfhal Armin téthi munka-
képtelen izr. el. isk. tanítónak évi 1160 K- t ; 
Brendusian Lucia Melania balázsfalvai gör. 
kath. munkaképtelen óvónőnek évi 520 K-t ; 
Kalas Sámuel vajdai ref. el. isk. elaggott taní-
tónak évi 1500 K-t; M.üotay Lajos albisi 
munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak évi 
1480 K-t ; Rizner Károly felsőbotfalusi ág. h. 
ev. el. isk. tanítónak évi 1300 K-t; Boczkó 
Jánosné szül. Máriássy Emma munkácsi áll. 
polg. isk. tanítónőnek évi 1900 K-t; Nóvák 
Sándorné szül. Kovács Kornélia diósgyőri áll. 
vasgyári el. isk. tanítónőnek évi 2040 K-t ; 
Radó Sámuelné szül. Flesch Debora nagy-
váradi izr. el. isk. tanítónőnek évi 740 K- t ; 
Márk Imréné szül. somlyai Szabó Vilma hajdú-
nánási ref. el. isk. tanítónőnek 1910. évi szep-
tember hó 1-től 1911. évi augusztus hó végéig 
terjedő időre ideiglenesen 600 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Miklós Jenő medeséri áll. el. isk. tanító 
János nevű kiskorú árvája részére 163 K 3 3 f - t ; 
néh. Fröhlich Pál volt balassagyarmati áll. el. 
isk. tanító özv., szül. Kirchner Vilmának évi 
780 K-t, Erzsébet és Ilonka nevű kiskorú árvái-
nak egyenként 130 K-t, együtt 260 K-t, mind-
össze 1040 K-t ; néh. Kynczell Ferenc nyug. 
bakabányai áll. tanító özv., szül. Piffkó Katalin-
nak évi 600 K-t ; néh. Békeß Elek zalakoppányi 
közs. el. isk. tanító özv., szül. Fekete Karóim-
nak évi 620 K-t, József és Mária nevű kiskorú 
árváinak egyenként 103 K 33 f-t, együt 206 K 
66 f-t, mindössze 826 K 66 f - t ; néh. Kéri 
István nagyszénási nyug. urad. tanító özvegye, 
szül. Sitkei Rozáliának évi 634 K-t ; néh. Kráhl 
Kálmán vámosgyörki nyug. róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Binder Emiliának évi 450 K-t ; 

néh. Konkoly Károly vissii ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Puskás Eszternek évi 660 K-t, 
Elemér, Adél, Erzsébet, Gizella, Ilona, Zoltán, 
Berta, Károly és Lén nevű kiskorú árváinak 
együtt 660 K-t, mindössze 1320 K-t ; néh. 
György Ferenc zsipi nyug. ref. el, isk. tanító 
özv., szül. Csizi Idának évi 660 K-t ; néh. 
Lackner Sámuel belecskai ág. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Schäffer Margitnak évi 640 K-t, 
János, Ernő és Aladár nevű kiskorú árváinak 
egyenként 106 K 66 f-t, együtt 319 K 98 f-t, 
mindössze 959 K 98 f-t. 

Pályázatok. 
A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter az alább felsorolt községekben levő és 
az 1907. évi XXVI. t.-cikkben megállapított 
illetményekkel egybekötött áll. el. isk. tanítói 
és tanítónői állásokra f. évi aug. 25-iki lejá-
rattal pályázatot hirdet: 

Belényesi kir. tanfeliigyelőségi kirendeltség kerü-
letében : Magyarcséke : egy tanítói állás. — Fogaras 
vármegyében : Alsókomána : egy tanítói állás. Zernest : 
egy tanítói állás (róm. katli. vallás, kézirajz és szlöjd-
tanítási képesítés igazolandó). — Gömör-Kisliont : 
Gsetnek: egy tanítónői állás (r. k.), egy tanítónői 
állás (ág. h. ev.). — Hunyad: Lindzsina: egy tanítói 
állás. — Kecskeméti kir. tanfeliigyelőségi kiren-
deltség kerületében : Kúnszentmiklós : egy tanítói 
állás (réf.), egy tanítónői állás. — Szafmár : Gyökeres: 
egy tanítói állás (gör. kath.). — Szilágy : Ákos : 
egy tanítói állás (réf.). 

A kellően, legalább is tanítói oklevéllel fel-
szerelt kérvények azon kir. tanfelügyelőségnél 
nyújtandók be, amelynek kerületéhez az illető 
iskola tartozik. A kir. tanfelügyelők megkerü-
lésével akár közvetlenül, akár más hatóság 
útján benyújtott vagy benyújtandó kérvények 
ezen pályázat keretében figyelembe nem vehetők. 

(A 85.539/910. számhoz.) 
A m. kir. vallás- és közokt. miniszter a folyó évi 

október hó 1-én Komáromban megnyitandó m. kir. 
gazdasági tanítóképző-intézetbe való fölvételre pályá-
zatot hirdet. A tanfolyam két évre terjed. A hallgatók 
az intézetben laknak és ott teljes ellátásban részesül-
nek. Az I. évfolyamra fölvétetik : ingyenes helyre 
10 hallgató ; fizetéses helyre, előzetesen két egyenlő 
részletben fizetendő évi 400 korona díjjal 5 hallgató, 
összesen 15 hallgató. 

Pályázhatnak 24-ik életévüket még be nem töltött, 
ép, erős és egészséges oly nőtlen egyének, akiknek 
lehetőleg általános jeles népiskolai tanítói oklevelük van. 

A kérvényeket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez címezve, folyó évi augusztus 
Jhó 31-ig azon tanítóképző-intézetek igazgatóságaihoz 
kell benyújtani, mely intézeteknél folyamodók tanítói 
oklevelüket kapták. Már működésben levő tanítók 
kérvényeiket a működésük helyére illetékes kir. tan-
felügyelőséghez tartoznak benyújtani. 

A beérkezett kérvényeket a kir. tanfelügyelő, illetve 
a tanítóképző-intézet igazgatója és az intézethez be-
osztott gazdasági szaktanár átvizsgálják s felvételre 
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csak azokat hozzák javaslatba, kik a gazdasági tanítói 
pályára való rátermettségüknek már tanítói szolgá-
latuk alatt is tanújelét adták, illetve azokat, kik a 
tanítóképző-intézet négy évfolyama alatt a mezőgaz-
dálkodás iránt legnagyobb hajlamot és kedvet mutattak. 

A kir. tanfelügyelők, illetve az igazgatóságok a 
folyamodványokat és jelentésüket közvetlenül avallás-
és közoktatásügyi miniszterhez teijesztik fel. 

A gazdasági tanítójelölteket, a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter javaslatára, a m. kir. föld-
mívelésügyi miniszter veszi fel. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott kérvényekhez a 
következő okmányokat kell csatolni : aj keresztlevél ; 
bj tanítói oklevél ; cj erkölcsi bizonyítvány ; d) a testi 
és szellemi épségről szóló orvosi bizonyítvány ; 
e) esetleg szolgálati bizonyítvány. 

Akik fizetéses helyre folyamodnak, még a községi 
elöljáróság előtt kiállított szülői vagy gyámi nyilat-
kozatot is tartoznak kérvényükhöz csatolni, melyben 
a szülő vagy gyám kinyilatkoztatja, hogy az intézetbe 
felvett hallgatót a tanfolyam egész tartamára a szük-
séges ruházattal és eszközökkel ellátja, nemkülönben az 
évi élelmezési díjat is a szabályszerű időben megfizeti. 

Ingyenes helyre folyamodók részéről a szülők va-
gyoni állapotát és a kiskorú gyermekek számát föl-
tüntető hiteles községi bizonyítvány is csatolandó. 

Kelt 1910 augusztus hó 6-án. 
Tomanóczy s. k., 

min. tanácsos. 

(A 85.539/910. számhoz.) 
A m. kir. vallás- és közokt. miniszter a folyó évi 

október hó 1-én Kecskeméten megnyitandó m. kir. 
gazdasági tanítónőképző-intézetbe való fölvételre pályá-
zatot hirdet. A tanfolyam két évre terjed. A hallgató-
nők az intézetben laknak és ott teljes ellátásban része-
sülnek. Az I. évfolyamra fölvétetik : ingyenes helyre 
8 hallgatónő ; fizetéses helyre, előzetesen két egyenlő 
részletben fizetendő évi 400 korona díjjal 4 hallgatónő, 
összesen 12 hallgatónő. 

Pályázhatnak 22-ik életévüket még lie nem töltött, 
ép, erős és egészséges nők, akiknek lehetőleg általá-
nos jeles eredményt feltüntető népiskolai tanítónői 
oklevelük van. 

A kérvényeket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez címezve, folyó évi augusztus hó 31-ig 
azon tanítónőképző-intézetek igazgatóságaihoz kell 
benyújtani, mely intézeteknél folyamodók tanítónői 
oklevelüket kapták. Már működésben levő tanítónők 
kérvényeiket a működésük helyére illetékes kir. tan-
felügyelőséghez tartoznak benyújtani. 

A beérkezett kérvényeket a kir. tanfelügyelő, illetve 
a tanítónőképző-intózet igazgatója és a gazdaságtant 
előadó tanárnő átvizsgálják s felvételre csak azokat 
hozzák javaslatba, kik a gazdasági tanítónői pályára 
való rátermettségüknek már tanítónői szolgálatuk 
alatt is tanújelét adták, illetve azokat, kik a tanítónő-
képző-intézet négy évfolyama alatt a háztartási teendők 
és kézimunka iránt legnagyobb hajlamot és kedvet 
mulattak. 

A kir. tanfelügyelőségek, illetve az igazgatóságok 
a folyamodványokat és jelentésüket közvetlenül a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjesz-
tik fel. 

A gazdasági tanítónüjelölteket, a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter javaslatára, a m. kir. föld-
mívelésügyi miniszter veszi fel. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott kérvényekhez a 
következő okmányokat kell csatolni : 

a) keresztlevél ; bj tanítónői oklevél ; c) testi és 
szellemi épségről szóló orvosi bizonyítvány ; d) eset-
leg szolgálati bizonyítvány. 

Akik fizetéses helyre folyamodnak, még a községi 
elöljáróság előtt kiállított szülői vagy gyámi nyilat-
kozatot is tartoznak kérvényükhöz csatolni, melyben 
a szülő vagy gyám kinyilatkoztatja, hogy az intézetbe 
felvett hallgatót a tanfolyam egész tartamára a szük-
séges ruházattal és eszközökkel ellátja, nemkülönben 
az évi élelmezési díjat is a szabályszerű időben meg-
fizeti. 

Ingyenes helyre folyamodók részéről a szülők va-
gyoni állapotát és a kiskorú gyermekek számát fel-
tüntető hiteles községi bizonyítvány is csatolandó. 

Kelt 1910 augusztus hó 6-án. 
Tomanóczy s. k., 

min. tanácsos. 

Betöltendő a kóbori állami Ó T Ó I I Ö Í állás. Illet-
mények : 900 korona fizetés, 240 korona dajkatartás 
és megfelelő lakpénz. Kellékek : óvónői oklevél, ma-
gyar honosság igazolása, esetleges előző szolgálat 
bizonylása, születési anyakönyvi kivonat. A bélyegeit 
kérvény a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
címezve, f. évi szeptember hó lo-ig Nagyküküllő vár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtandó be. 

TI. NEM HIVATALOS KÉSZ. 
Hírek. 

— Az ÓVÓllÖ. Szelídség, ártatlanság, 
szentség és szerelem, mindez benne van 
ebben az egy fogalomban : gyér mái. Az ó-kor 
művelt pogánya Ámor istent tisztelte 
benne ; a keresztény hit és művészet 
pedig szárnyakat adott a gyermeknek 
és az ég angyalait személyesítette meg 
a kisdedben. Semmi sem bájosabb, mint 
a kis gyermek játéka, és semmi sem 
meghatóbb, mint a kis gyermek halála, 
A szerető és szenvedő emberi szív dobo-
gása folytatódik gyermekünkben ; az 
apák rég kihűlt tekintete és az anyák 
rég elhalványult mosolya támadt fel 
új életre benne. A liliom fehérsége, a 
madár csicsergése, a világ reménysége 
veszi azt körül, aki a gyermekekkel foglal-
kozik. Égető tűzzel süt a forró földre a 
nap ; tanár, tanító, tisztviselő szabad-
ságra menekül előle. Csak az óvónők 
munkája nem szünetel e kánikulában. 
Messze kiható, új nemzedéket nevelő 
munkájuk előtt e nehéz napokban — 
emeljünk kalapot. 

— Szabadságon. Zichy János gróf vallás-
és közoktatásügyi miniszter a múlt július hó 
27-től kezdődően megkezdette hat hétre szóló 
szabadságát; ugyanekkor ment hatheti szabad-
ságra Náray Szabó Sándor államtitkár is. 
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Molnár Viktor államtitkár a külföldön töltött 
szabadságáról megérkezvén, folyó augusztus hó 
8-án, hétfőn vette át hivatalát. Ugyanezen héten 
kezdte meg hatheti szabadságát Neiszer Antal 
miniszteri titkár a Vl/a. ügyosztályból ; ügy-
körét a szabadságáról e hó 22-e'n vissza-
érkező Iiadnay Rezső osztály-tanácsos látja 
el. Itt említjük meg azt is, hogy folyó hó 
9-én Petrúczy István, lapunk felelős szerkesz-
tője ötheti szabadságáról a fővárosba vissza-
érkezett. 

— Két kinevezéshez. A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter Mandl Lajos dr. miniszteri 
segédtitkárt miniszteri titkárrá, Cselőtei Lajos dr. 
miniszteri fogalmazót pedig miniszteri segédtit-
kárrá nevezte ki. Olvasóinkat azért érdekeli ez a 
két kinevezés, mivel az új titkár annak a VI/c. 
ügyosztálynak egyik legszimpatikusabb és leg-
szorgalmasabb tagja, mely az állami óvónők és 
a községi, valamint felekezeti el. iskolai tanítók 
ügyeivel foglalkozik ; az ú j segédtitkár pedig 
egyik legtanultabb és legtehetségesebb tagja a 
Vl/a. ügyosztálynak, mely osztály tudvalevően 
az állami elemi iskolai tanítók dolgait látja el. 
Ügy Mandl dr., ki leginkább az áll. óvodai 
építkezéseket, mint Cselőtei dr., ki az államo-
sítások fontos ügyeit látja el, egyaránt meg-
érdemlik tanítóink és óvónőink közbecsülését. 
Minden akta, mely kezükön megy át, olvasóink 
érdekeit viszi előre. 

A tanfelügyelöségek köi'éböl. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter Lengyel Róbertet, 
Csík vármegye kir. tanfelügyelősége vezetésé-
vel megbízott segédtanfelügyelőt a VIII. fize-
tési osztály 3. fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. 
értelmében megillető személyi pótlékkal tan-
felügyelőnek nevezte ki ; Fischer Gyulát, a 
veszprémvármegyei kir. tanfelügyelőséghez be-
rendelt állami elemi iskolai tanítót pedig a 
baranyavármegyei kir. tanfelügyelőséghez eddigi 
minőségében áthelyezte, illetve szolgálattételre 
rendelte. 

— Gazdasági tanító- és tanítónőképző-
intézet felállítása. A földmívelésügyi m. kir. 
miniszter az önálló gazdasági népiskoláknál 
alkalmazandó tanerők kiképzésére a komáromi 
m. kir. földmíves-iskolával kapcsolatban a folyó 
év őszén m. kir. gazdasági tanítóképző- s a 
kecskeméti m. kir. földmíves-iskolával kapcso-
latban m. kir. gazdasági tanítónőképző-intézetet 
állít fel. Mindegyik intézet tanfolyama 2 évre 
terjed s az első évfolyamokra való fölvételek 
iránt a pályázatok lapunk mai számának hiva-
talos részében már meg is jelentek. Örömmel 
üdvözöljük a földmívelésügyi miniszternek ezen 

nagyfontosságú elhatározását, mert ezen inté-
zetek felállításával a gazdasági szaktanítók, 
illetve szaktanítónők kiképzése végleges ren-
dezést nyer. Az eddig alkalmazott gazdasági 
szaktanítók ugyancsak kétéves tanfolyamot vé-
geztek, de evégből egy-egy m. kir. földmíves-
iskolához rendszerint csak egy okleveles tanító 
volt beosztva, gazdasági szaktanítónőkké pedig 
eddigelé négyhetes gazdasági tanfolyamot vég-
zett okleveles tanítónőket neveztek ki. A gazda-
sági tanító-, illetve tanítónőképző-intézet félállí-
tásával a gazdasági népoktatási törvényjavas-
latnak — mely a politikai viszonyok miatt 
törvényerőre eddigelé nem emelkedhetett — 
egy igen fontos része a megvalósulás stádiu-
mába lép. 

— Az árvíz áldozata. Szolnok-Doboka 
vármegye északkeleti részében július hó 24-én 
óriási felhőszakadásszerű záporok pusztítottak, 
s ennek nyomán nagy árvizek keletkeztek. 
Ilyen felhőszakadás volt Felőr községben is. 
Az ár veszéllyel fenyegette az iskolát is. Mellék-
épületeit pedig teljesen elsodorta. A szomszéd 
házból hazamenő Farkas Ilona áll. óvónőt s a 
nála Szatmár megyéből szünidőző nővérét, 
Farkas Irént, amikor a patak hídján át akar-
tak menni, az ár elsodorta. Az óvónő a jtisz-
kos hullámokban lelte halálát. A szerencsétle-
nül járt fiatal óvónőt július 26-án temették el. 
A temetésen ott volt az egész község. Meg-
jelent Gönci Ferenc kir. tanfelügyelő is, 
továbbá Torma Miklós nvug. alispán, Betegh 
István nagybirtokos és a szomszédos községek 
tanítói teljes számban. 

— Tanfelügyelő jubileuma. Az elmúlt 
június hónapban ünnepelte Baranya vármegye 
tanítósága Ktüiszcky Ernő, királyi tanácsos 
huszonötéves tanfelügyelőségének emlékezetét. 
Ez alkalomból a jubiláló tanfelügyelőt számosan 
üdvözölték. írásban üdvözölték többek közt : 
Wajdits Gyula prépost-kanonok, a pécsi püspöki 
tanítóképző-intézet tanári kara, Benyovszky 
Móric gróf, Oshegyi József alispán, Bajza 
István dr. pénzügyigazgató, Schultz Károly 
esperes-plébános, Lébovits József kerületi főrabbi, 
a Pécsegyházmegyei Róm. Kath. Tanítóegye-
sület, Schell Antal esperes-plébános, a Győr-
vidéki Tanítóegyesület, a Mosonvármegyei Álta-
lános Tanítóegyesület és sokan mások. A Pé-
csett megjelenő Népoktatás című tanügyi lap 
a jubileum alkalmából ünnepi számot adott ki. 

— Az óvónő becsülete. Két évvel ezelőtt 
följelentette a pestmegyei tanfelügyelőségnél 
Reinhardt Irina visegrádi óvónőt ifj. Ábrányi 
Kornél dr., államvasúti titkár. A följelentés 
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azt állította, hogy az óvónő az iskolában nem 
tanít, hanem udvarlókkal mulat. A közigazgatási 
bizottság fegyelmi vizsgálatot indított az óvónő 
ellen, s akkor kiderült a leány teljes ártatlan-
sága. Reinhardt Irma most már rágalmazásért 
és hamis vádért följelentette a titkárt a pest-
vidéki törvényszéknél, amely azonban áttette 
az ügyet a szentendrei járásbírósághoz, mert 
az ügyben csak rágalmazást látott. A szent-
endrei járásbíróság tegnap tartott tárgyalásán 
iíj. Ábrányi Kornél dr. elmondotta, hogy vádját 
az óvónő elbocsátott cselédjétől hallotta és 
fogalma sem volt arról, hogy légből kapott 
hazugság. Emiatt, de különösen azért is, mert 
a fegyelmi eljárás kiderítette az óvónő teljes 
ártatlanságát, kötelességének tartja, hogy ünne-
piesen bocsánatot kérjen. Reinhardt Irma védője 
kielégítőnek találta a vádlott nyilatkozatát s a 
vádat elejtette. Miután ifj. Ábrányi Kornél dr. 
az ezerhétszáz korona ügyvédi és egyéb költség 
kifizetését magára vállalta, a bíróság a további 
eljárást megszüntette. 

— A Magyar Ref. Tanítók Orsz. Egye-
sülete folyó hó 24-én délelőtt 9 órakor Buda-
pesten, a Lónyay-utcai ref. főgimnázium gyűlés-
termében tartja közgyűlését. Tárgysorozat: 1. 
Megnyitás. 2. Jelentések a m. évi határozatok 
végrehajtásáról, pénztárvizsgálatról. 3. Alap-
szabálymódosítás. Előadó : Kovács Alajos. 4. 
Népisk. szervezet s szolgálati pragmatika. Elő-
adó: Sinlca Lajos. 5. Ref. népisk. tankönyvek 
előállítása. Előadó : Dobó Sándor. 6. Szeretet 
szózata a tanítótestvérekhez. Értekezés, tart ja: 
Szalóhj Dániel. 7. Indítvány a félárú vasúti-
jegy-kedvezménynek a nyugdíjas tanítókra ki-
terjesztése tárgyában. 8. Szabályszerűen bejelen-
tett indítványok. 9. Tisztújítás. — A közgyűlést 
megelőzőleg ugyanazon helyen, 8 órakor a 
választmány tart ülést. 

— Megjutalmazott tanítók. Vas vármegye 
magyarnyelvű bizottsága 2000 koronát fordí-
tott azon agilis tanítók megjutalmazására, kik 
a magyal- nyelv terjesztésében a legszebb sike-
reket mutatták fel. Százötven korona jutalom-
ban részesülnek: Sostarics Elek horváthásosi, 
Eigl Maxem vághegyi, Benda Stefánia tobaji 
és Magdics Károly felsőcsatári tanítók. Kilenc-
ven korona jutalmat kapnak : Kin János alsó-
medvesi, Tomsics Antal csémi, Fábiánlcovits 
József németlövői, Halvachs Adolf tobaji, Bren-
ner Imre újtelepi, Schicherle Ferenc pásztor-
házai, Háfner István németcsencsi, Szélestei 
Sándor pusztaszentmihályi, Háfner Mina német-
csencsi és Schwarcz Károly szenteleki taní-
tók. Hatvan korona jutalomban részesülnek: 
Hunyadi Nándor kisnardai, Kaiser Ida szent-
eleki, Szám Ferenc barátfalvai, Francsics Rezső 
szenteleki, Kővágó Jolán marátfalvai, Knor 

Gyula szenteleki és Gálos Antal alsómedvesi 
tanítók. Húszkoronás aranyat kapnak : Ker-
tész Emilia csémi, Sirsch Mária németlövői, 
özv. De-Bivó Gyuláné szenteleki tanítónők és 
a németújvári óvónő. 

— Nagykikinda küldöttsége Zichy János-
nál. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
f. év tavaszán rendelte el, hogy Nagykikindán 
a községi jellegű polgári fiúiskolát a város 
most már mulhatlanul szervezze. Ezen rende-
letnek eleget téve, a képviselőtestület a szerve-
zés előmunkálatait befejezte. Egyben azonban 
küldöttséget menesztett a kultuszminiszterhez, 
mely küldöttség 150.000 koronát és 36 hold 
földet ajánlott fel a kormánynak azon esetre, 
ha a most szervezett négyosztályú polgári 
iskola helyett a miniszter a vármegye kir. tan-
felügyelője által kidolgozott tervezet szerint hét 
osztályú gazdasági irányú felső polgári isko-
lát létesít, állami jelleggel. Ezen küldöttséget 
július hó 27-én vezette a miniszter elé Bogdán 
Zsivkó, volt nagykikindai polgármester, ország-
gyűlési képviselő s meggyőző érvekkel ajánlotta 
a közoktatásügyi miniszter figyelmébe az ú j 
tervezetet, melynek megvalósításához Nagy-
kikinda város 200.000 koronát meghaladó 
anyagi áldozattal hajlandó hozzájárulni. Zichy 
János gróf kultuszminiszter kijelentette a kül-
döttségnek, hogy ilyen iskola felállítása egy-
előre precedens nélkül áll. Most dolgozik azonban 
az iskolák reformján s e reform megvalósulá-
sáig keres módot arra, hogy Nagykikinda város 
legalább kísérletképen megnyithassa polgári 
gazdasági iskoláját. A küldöttség ezután Serényi 
Béla gróf földmívelésügyi miniszter elé járult, 
aki válaszában kijelentette, hogy a küldöttség-
előadta terv neki igen szimpatikus. Tanulmány 
tárgyává teszi a dolgot s érintkezésbe lép ebben 
a kérdésben a • kultuszminiszterrel. Alkalmunk 
volt bepillantani a tervezetbe, melynek szak-
szerű összeállításában Grézló János kir. tanfel-
ügyelőn kívül Szenes Adolf, Urhegyi János 
felső kereskedelmi iskolai tanárok, Szülik Antal 
áll. polg. iskolai igazgató, Graselly és Lukácsy 
földmíves-iskolai igazgatók vettek részt. Öröm-
mel látnók a polgári iskolai intézmény ilyetén 
kiépítését. 

— Az öreg tanítók nyugdíjazásáról. 
A közoktatásügyi miniszter ezidei 61.956. sz. a. 
a képesítéssel nem bíró vagy üem szabály-
szerűen képesített tanítóknak a tanítói pályá-
ról való eltávolítása ügyében rendeletet adott ki. 
E rendelet miatt Szabó István (nagyatádi) ország-
gyűlési képviselő a parlamentben meginter-
pellálta a minisztert. A rendelet — szerinte — 
sok öreg tanítót, akik a magyar népnevelésnek 
sok szolgálatot tettek, szegénységbe, nyomorba 
taszít. Az interpellációra Zichy János gróf, 
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vallás- és közoktatásügyi miniszter a követke-
zőkben válaszolt : T. Ház ! Az a rendelet tény-
leg az 1907. évi XYH. t.-cikk végrehajtását 
szorgalmazza, annak szelleméből folyik és a 
törvény intenciójának teljes mértékben meg-
felel. Az interpelláló megnyugtatására ki kell 
jelentenem, hogy idézett rendeletem nem ter-
jed ki azokra a tanítókra, akik bár képesítés 
nélkül, de az 1868 : XXXVIII. t.-c. kihirde-
tésekor már hivatalban voltak, tanítási jártas-
ságukat igazolták, ennélfogva tehát képesített 
tanítóknak tekintendők. Én abban a vélemény-
ben vagyok, kívánatos, hogy ezek az öreg 
tanítók, akik a tanítás szempontjából már nem 
felelnek meg a modern igények kívánalmainak, 
nyugdíjaztassanak. Azon leszek azonban, hogy 
az illetők az 1907 : XXVII. t.-c. szerint őket 
megillető javadalom alapján nyugdíjaztassanak. 
(Helyeslés.) Egyáltalán pedig foglalkozni akarok 
azzal a tervvel, hogy a képesítő nélküli tanítók 
a törvényes képesítés megszerzésére záros határ-
időt nyerjenek és velük szemben minden tekin-
tetben a legmesszebbmenő elnézés gyakorol-
tassák. (Helyeslés.) Kérem válaszomat tudomásul 
venni. (Altalános helyeslés.) Szabó István és 
a Ház tudomásul vették a választ. 

— Áthelyezések a főváros iskoláinál. 
A főváros tanácsa a közoktatási ügyosztály 
előterjesztésére a III. ker. timárutcai elemi 
iskola vezetésével Georgi Sándor igazgató-
tanítót bízta meg, az ő helyére pedig a III. 
ker. szentendrei-úti elemi iskola vezetésére 
Reisinger Gyula iparostanonciskolai igazgatót 
küldte ki. Elhatározta a tanács, hogy a VII. 
ker. Murányi-utcai elemi iskolát, tekintettel 
osztályainak az egységes vezetést és ellenőrzést 
megnehezítő túlnagy számára, kettéválasztja s 
a leányosztályok vezetését Győrffy János igaz-
gató-tanítóra, a fiúosztályok vezetését pedig Biczó 
Dániel iparostanonciskolai igazgatóra bízza. A 
VII. ker. nefelejtsutcai és Elemér-utcai iskolák 
épületeinek bérlete a jövő iskolaév elejével meg-
szűnik és ez iskolák tanulói számára a VII. ker. 
Hernád- és Dembinszky-utcák sarkán új iskola-
épület készül. A nefelejtsutcai elemi leány-
iskola megszűnésével annak vezetőjét, Székely 
Károlyt, a tanács a VII. ker. versenytéri 
elemi iskola vezetésével, az Elemér-utcai elemi 
iskola megszűnésével pedig Brédl Sándor igaz-
gató-tanítót a VII. ker. arénaúti elemi fiúiskola 
vezetésével bízta meg. Az arénaúti elemi 
leányiskola vezetésére a tanács Pintér Zsig-
mond tanítót, Hargitai Flóris igazgató-tanítót 
pedig a Vll. ker. Hernád- és Dembinszky-utcai 
elemi leány- és Gyuris Géza igazgatót az ugyan-
ott lévő elemi fiúiskola vezetésére küldte ki. 
A tanács egyúttal, tekintettel arra, hogy a 
IV. ker. gróf Károlyi-utcai elemi iskola veze-

tője szabadságolását kérte s így ez iskola 
vezetése iránt a jövő tanévben amúgy is intéz-
kedni kell, felhatalmazta a közoktatásügyi 
osztályt, hogy addig is az iskola vezetésével 
Ehrlich Béla tanítót bízhassa meg. 

— A népoktatás a közigazgatási bizott-
ságokban. Torontál m július havi közigaz-
gatási bizottsága ülésén jelentette be Grézló 
János kir. tanfelügyelő az 1907. évi XXVII. 
t.-cikk végrehajtása tárgyában foganatosított 
intézkedéseinek eredményét. Az ülés örvendetes 
tudomásul vette a magyar nyelv tanítása 
érdekében kifejtett ellenőrző intézkedéseinek 
foganatosítását, valamint a kir. tanfelügyelő 
tervszerű államosítási programmját. Elismeréssel 
honorálta a bizottság a vármegye területén élő 
magyar analfabéták tanítása érdekében kifejtett 
munkálkodásról szóló statisztikai kimutatással 
kapcsolatos jelentést is, mely szerint 37 köz-
ségben volt ily tanfolyam, közel 1200 hallgatóval, 
kik közül 630-an állották ki sikerrel a vizs-
gálatot. Itt említjük még meg, hogy Torontál 
vármegyében másfél év alatt 32 magyarul nem 
tudó tanító kérte nyugdíjaztatását, melyet a 
kultuszminisztérium nagy részben már el is 
rendelt. — Szabolcs vármegye közigazgatási 
bizottsága a Kállay András féle tanítói ösztöndíj-
alap ezévi kamatait Tóth György nyíregyházi gör. 
kath. tanítónak és Szalay Gyula büdszentmihályi 
ref. igazgató-tanítónak ítélte, mint akik a nép-
oktatás terén kiváló eredményt mutattak fel. 

— A Gömörkishontmegyei ált. tanító-
egyesület e hó elején tartotta Tornaiján évi 
rendes közgyűlését, Szombathy László elnöklésé-
vel. A gyűlésen a megyei tanítóság nagy szám-
ban jelent meg, mert a tanítóságot egy igen 
közelről érdeklő ügy, a tanítói internátus volt 
napirenden. Szombathy László elnök hosszabb 
beszéddel nyitotta meg a gyűlést. Azt mon-
dotta, hogy a nyugodt politikai viszonyok között 
most már a parlament elé kerül a tanítók nyug-
díjügyének revíziója, melyre a tanítóság már 
tizenhét éve vár. Ezután Bihari Sándor a gömör-
megyei tanítók alapítandó internátusáról tartott 
érdekes előadást. Végül a folyó ügyeket tár-
gyalták. Délben bankett volt, melyen számos 
felköszöntő hangzott el. Este az internátus 
javára színielőadás volt. Színre került Molnár 
Ferenc bohózata, A doktor úr. 

— A FMKE központi igazgató-választ-
mánya július 22-én tartotta ülését Dessetvffy 
Emil gróf elnöklete alatt. A gyűlés Clair Vil-
mos főtitkár előadása után örvendetes tudomá-
sul vette az elnökség jelentését, hogy néhai 
Repcsik János nyug. tanfelügyelő 161.800 ko-
rona egész vagyonát az egyesületnek hagyomá-
nyozta, azzal a kikötéssel, hogy a hagyomány 
kamatai a nyitra—bars—honti nyelvhatár köz-
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ségeiben magyar nyelvi tanfolyamok fönntartá-
sára fordíttassanak; elhatározta, logy , az egye-
sület ezévi egyetemes közgyűlését Érsekújvár 
városában augusztus 24-én tartja meg ; a málna-
pataki óvó 1911. évi dologi kiadásainak fede-
zésére 198 koronát engedélyezett; elhatározta, 
hogy az ősz folyamán a nyelvhatáron ifjúsági 
könyvtárakat szervez Mocsonok, Kolon, Molnos, 
Mártonfalu, Család, Kisvicsáp, Komjátli, Lapás-
gyarmat, Egyháznagyszeg, Mezőkeszi, Holies, 
Alsójattó és Szkacsány nyitramegyei, Zsitva-
apáti, Alsószelezsény, Név er, Maholány, Bélád, 
Szelepcsény, Nemcsény, Garamkovácsi és Garam-
szentbenedek barsmegyei, úgyszintén Börzsöny, 
Csali, Dacsókeszi, Deménd, Egeg, Szob, Hont-
varsány és Mária-Nosztra hontmegyei közsé-
gekben ; belép tagul a Magyar Társadalom-
tudományi Társaságba; végül öt éven át évi 
100 korona segítséget szavazott meg a nagy-
béliczi kath. ifjúsági egyesületnek, amennyiben 
a FMKE által előírt szabályzat alapján meg-
alakul. 

— Miniszteri köszönet. A bátorkeszii 
községi kisdedóvoda részére özvegy bátorkeszi 

Rubele Istvánné úrnő 1000 koronás alapítványt 
létesített, melynek kamataiból ennek az óvo-
dának leszerelése gazdagodik. A jótékony 
alapítónak Zichy János gróf vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter, Esztergom vár-
megye kir. tanfelügyelőjének előterjesztésére, 
köszönetét fejezte ki. 

— Vj haladási napló. Az elemi népiskolák 
részére miniszteri rendelettel kötelezően előírt, 
praktikus, új beosztású Tanmeneti haladási 
napló, a következő rovatokkal: 1. óra; 2. nap-
szak ; 8. osztály ; 4. tanított tantárgy és tan-
anyag; 5. csendes foglalkozás (osztályonként); 
6. módszeres megjegyzések ; 7. észrevételek 
(a napló láttamozása) II. kiadásban megjelent 
s kizárólag a szerzőnél kapható. E naplót 
szerkesztette Belitzky Gusztáv losonczi állami 
tanítóképző-intézeti tanár, Losonczon. Az egész 
évre egy osztálynak, avagy osztatlan iskolának 
60 ív szükséges. Ára a 00 ívnek 3 K 80 f. 

Jutalonikönyvek. A Kaláni bánya- és vas-
kohó-részvénytársaság igazgatósága a puszta-
kaláni állami elemi népiskolának folyó évi jún. 
hó 20-án tartott évzáró-vizsgálatai alkalmával 
a jó magaviseletű és előmenetelü tanulók között 
80 korona értékű könyvet osztott szét jutalom-
képen. 

— A csere-lappéldányokat, melyeket ka-
punk, kérjük a lap fején jelzett új szerkesztő-
ségi címre megküldeni. 

Halálozás. Szatlmager János, nyugalma-
zott kántortanító életének 75-ik évében, 55 évi 
tanítóskodás után Kenyerin elhunyt. Áldás em-
lékére ! 

Könyvek ismertetése. 
* A Julián-Egyesület jelentése. 

Egy 29 oldalas füzetben számol be 
Széchenyi Béla gróf, a Julián-Egyesület 
elnöke, ezen egyesület 1910. évi műkö-
déséről. Hangsúlyozza a jelentés, hogy 
nem használta a magyarosítás kicsinyes 
eszközeit, hanem csalt arra fordította 
erejét, hogy a mesterséges (horvát) be-
olvasztási kísérletekkel szemben meg-
védelmezze, az ottani magyarságot. Az 
egyesület legutóbbi jelentése óta a 
Julián-iskolákban 17 új tanterem nyilt 
meg. A tanítószemélyzet száma 65-ről 
S2-re emelkedett; a tanulók száma 
pedig 4629-ről 537l-re szaporodott fel. 
(Ebből 4569 magyar, 639 német, 75 
horvát-szerb, 88 egyéb.) A magyar 
államvasúti, a református felekezeti és 
a Julián-egyesületi iskolák népességé-
nek száma pedig a folyó tanévben már 
meghaladta a 10.000-et. Az egyesület az 
iskolák székhelyein és másutt is a fel-
nőtt magyarság részére tanfolyamokat 
rendezett, melyekre mindössze 580 ma-
gyar felnőtt jelentkezett. Utóbbi időben 
25 gazdasági népkönyvtárt és 7 ván-
dorkönyvtárt létesített a Julián-Egyesület. 
Immár összesen 100 helyen 148 könyv-
tárral rendelkezik. Naptárát az idén 
23.000 példányban bocsátotta közre. 
Tanácsára újabban 30 új magyar hitel-
szövetkezet alakult meg ; s így a magyar 
hitelszövetkezetek száma felrúg 6 5-re. 
A Julián-tanítók szervezik, vezetik ezen 
szövetkezeteket. A szlavóniai magyar 
fiúkat Dunántúlra mesterségbe adja az 
egyesület. íme, mennyi buzgó munka, 
s rajta mennyi áldás, mégis azt írja a 
jelentés, hogy újabban felhők tornyo-
sulnak a szlavóniai magyarság egén. 
A túlzó horvátok azt remélik, hogy 
„sikerül nekik az összes magyar iskolák 
sommás bezáratását kicsikarniok". Látszik a 
jelentésből, hogy emiatt aggodalom 
szállotta meg az egyesület vezetőségét. 
Mi egy pillanatra sem hisszük, hogy 
valaha is szó esliessék ilyesmiről. Külön-
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ben le kellene tennünk a tollat és abba-
hagynunk minden magyar munkát. 
Hiszen, kik a magyar népoktatást szol-
gáljuk hideg számítással s forró lelkese-
déssel, ilyen gondolatoknak lehetővé 
tételével megtagadnék — önmagunkat. 
Azt a kétszázezer magyar embert ott 
lenn a Dráva-Száva közén egy hatalmas 
érzés' tölti be — írja a jelentés — 
mely felülemeli a horvátok kicsinyes 
akadéskoskodásain. Ez az az érzés, mely 
ott harcolt a honfoglalás csatáiban, ez 
az az érzés, melyet a török idők két-
százéves vihara sem tudott kioltani, ez 
az az érzés, mely nagyjaink lelkét 
áthatotta, midőn a romokon felépítet-
ték az új Magyarországot, s ugyanez 
az érzés az, mely a téli hajnalon át 
viszi, sodorja a szlavóniai magyar gyer-
meket a magyar iskolába. . . . Nos, ez 
az az érzés is, mely e magyar iskolák 
bezárását nem engedi — soha sem. 

*Arad vármegye és Arad sz. kir. város 
népoktatásügye 1885—1910-ig. (Összeállí-
totta és kiadta Kehrer Károly, kir. segédtan-
felügyelő. Ara G kor.) A vaskos, 296 oldalas 
munka Varjassy Árpád, aradi kir. tanfelügyelő 
huszonötéves munkásságának emlékére készült. 
A könyv bevezetésül Varjassy Árpád kir. tan-
felügyelőnek és kir. tanácsosnak életrajzát 
hozza; ugyancsak a könyv elején találjuk meg 
a jubiláns jól sikerült arcképét is. Majd Arad 
vármegye népoktatásügyét általában vázolja a 
szerző. Érdekes végeredményként konstatálja 
Kehrer, hogy abban a megyében, ahol 1885-
ben csak 49 magyar tannyelvű iskola műkö-
dött, ott ma (1910-ben) 304 tanerővel, 126 
tisztán magyar tannyelvű iskola hirdeti az 
állam magyar nemzeti jellegét. Ezután — a 
szervezés sorrendjében — a megye és város 
népoktatási intézeteivel és azok fejlődésének 
részletes történetével foglalkozik a munka. 
Érdekes világot vetnek a megye és város nép-
oktatási viszonyaira a könyvben levő statisz-
tikai táblázatok. A könyv végén mint a jövő 
feladatát állítja oda az író : a megye közel 
50.000 mindennapi tankötelese közül 13.696 
beiskolázatlan iskolaköteles gyermek beisko-
lázásának lehetővé tételét. I t t állapítja meg 
Kehrer kollégánk azt, hogy — a községi jel-
legű és felekezeti népiskolák szervezése a 
megyében a községek és felekezetek szegény-
sége miatt leküzdhetetlen akadályokba ütköz-

vén — a tankötelezettség végrehajtását kizáróan 
állami népiskolák szervezésével biztosíthatjuk. 
A könyvhöz csatolva van Arad sz. kir. város 
és Arad vármegye 1885. évi és 1910. évi tan-
ügyi állapotát feltüntető két térkép is. Meg-
jegyezzük még, hogy a munka tiszta jöve-
delme az Aradvidéki Tanítóegyesület tulajdonát 
képező aradi Diák-Otthonban (konviktus) el-
helyezett tanítók gyermekei javára teendő 
„Varjassy Árpád alapítvány" tőkéjének gyara-
pítására fog fordíttatni. 

*A vörös kakas. (A megelőző tűzrendészet 
kisebb elbeszélésekben és versekben. Irta : 
Kránitz József, a veszprémi járás tűzrendé-
szeti felügyelője. Ára 1 kor. 60 fillér.) A 82 
oldalas könyv olycélú versek és elbeszélések 
gyűjteménye, mely a gyermeket már az iskolá-
ban, az óvóban, gyermekmenhelyen rászoktatja 
a tűzzel, gyufával való bánásmódra, helyes 
preventivákra, megelőző tűzrendészetre. Érde-
kelheti e könyvecske olvasóinkat már csak 
azért is, mivel az állami elemi népiskolák tűz-
biztonsága és a növendékek menekülési módja 
ügyében ezidei 12.005. sz. a. a közoktatásügyi 
miniszter is rendeletet bocsátott ki. Ezzel 
kapcsolatosan az az igyekezete a szerzőnek, 
hogy a magyar gyermekvilággal — mely nem 
egyszer ludas a tüzesetekben — a tűzoltóságot 
megismertesse és megszerettesse. Adja Tsten, 
sikerüljön igyekezete ! 

* A modern pedagógia útjain. (Tanul-
mányok. í r ta Weszely Ödön dr. A Franklin-
Társulat kiadása. Ára 8 korona.) Mintegy íze-
lítőül adjuk a tanulmányoknak címeit, melyek-
kel a szerző foglalkozik. íme sorrend szerint: 
A tudományos pedagógia feladatai. A szociál-
pedagógia fogalma. A kultúra és a pedagógia. 
A nevelés fogalma és célja. A pedagógia és 
pszichológia viszonya. A jellemképzés problé-
mája. Az egyéniség. A módszer kérdése. J. Vé-
leménykülönbségek. il . A módszer fogalma a 
filozófia történetében. III. A módszer peda-
gógiai szerepe Herbartig. IV. Herbart. V. Ziller. 
Vi. Rein és társai. VII. Natorp. VIII. Sallwürk 
és Messmer. IX. Meumann, Lay, Seyfert, Linde. 
X. Az eddigiek összefoglalása. XI. A módszer 
fogalmának meghatározása. XII. Hányféle a 
módszer ? XIII. Módszer és rendszer. XIV. A 
tudomány módszere és a tanítás módszere. XV. 
A tanítás módszere. A grammatika szerepe a 
pedagógiában. Az irodalmi tanítás jelentősége 
és módszere. Az írásbeli dolgozatok pszicho-
lógiája. 1. Az írásbeli dolgozatok jelentősége. 
H. A helyesírás megtanulása. III. A fogal-
mazás tanítása. IV. Irodalom. A koedukáció 
kérdése. A nemi felvilágosítás. Uj reform-
iskolák. A kulturális munka szervezése. 
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— A Balaton térképe. A napokban jelent 
meg a Balaton és környékének legújabb, topo-
gráfiái felvételek alapján készült turista-
térképe, mely egyúttal a vasúti és hajózási 
összeköttetéseket is feltünteti. A térkép, mint 
jó kalauz, bizonyára hasznos szolgálatot tesz 
mindazoknak, kik a Balaton szépségeiért lel-
kesednek. A térkép kiadásával a Balaton-kultusz 
munkájában fontos lépés történt. A térkép 
összehajtva, úgy hogy zsebben könnyen hord-
ható legyen, címlappal és hátul 4 nyelven, 
a térkép megértéséhez szükséges szöveggel 
ellátva kapható : Heisler és Kózol könyvkiadó-
nál, Budapest, II. ker., Várkert-rakpart 1. Ára 
1'20 K. Megrendelhető a kiadónál, valamint 
Németh József könyvárusnál Budapest, I. ker., 
Fehérvári-út 15. és minden hazai könyvkeres-
kedésben is. 

Tanítók tanácsadója. 
Szkalos S. Losonc/tamási. Kívánsága sze-

rint itt közöljük az 1808. évi XXV11I. t.-c. 
133. §-át. íme: „Tanítói hivatalra ezentúl csak 
oly egyének képesítettek, akik valamely nyil-
vános képezdében az egész tanfolyamot bevé-
gezték s a kötelezett vizsgákat letevén, (bélyeg-
mentes) tanítói oklevelet nyertek ; vagy lia nem 
végeztek is nyilvános képezdei tanfolyamot, 
mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgát 
nyilvános képezdében sikerrel kiállották. Azon 
nem-okleveles tanítók, akik a jelen törvény 
kihirdetésekor már hivatalban voltak, állomásai-
kon meghagyatnak ugyan, de kötelességük az 
iskolákat vizsgáló főhatóság előtt tanításbeli 
jártasságukat és ügyességüket igazolni. Akik 
ezt igazolni nem tudják, a nyári szünnapok 
alatt a legközelebbi képezdében póttanulásra 
köteleztethetnek." — H. J. Knzsa. A hon-
védelmi miniszternek 32.500/890. sz. alatt ki-
adott körrendelete értelmében a közös had-
sereg és a honvédség kötelékébe tartozó azon 
póttartalékosok, kik az 1889. évi VI. t.-cikk 
32. §-ában foglalt kedvezményhez képest mint 
tanítók, vagy mint tanítójelöltek osztattak be, 
vagy helyeztettek át utólagosan póttartalékba, 
amennyiben nyolcheti katonai kiképzés céljából 
nem állanak tényleges szolgálatban, kivételes 
engedély nélkül nősülhetnek s így nősülés 
tekintetében csakis a köztörvények és sza-
bályok alá esnek. — Többeknek. Addig, 
míg a miniszter úr a szerkesztőség rendelke-
zésére újabb munkaerőt nem bocsát, szigorúan 
alkalmazkodnunk kell azon utasításhoz, hogy 

e rovatban csak a tanítók szolgálati viszonyai 
körébe tartozó és | általános érdekű, vagy a 
népoktatást általában érintő kérdésekről adunk 
tájékoztatást. Annak megállapítását, hogy mit 
tartunk közérdekűnek és hogy ennélfogva mily 
kérdéseket érintünk ezen rovatban, magunknak 
tartjuk fenn. Arra sem vállalkozhatunk, — inert 
megbízatásunk körén ez is kívülesik, — hogy 
minden egyes, tisztán személyi érdekű kérdésre 
levélben válaszoljunk. A szerkesztőség mostani 
személyzete napot s éjt összetéve sem volna 
képes az ezzel járó munka teljesítésére. — 
M. 1. Rendes özvegyi segély díjra csak azon 
nyugdíjra jogosult tanító özvegyének van igé-
nye, kinek férje legalább 10 beszámítható éven 
át szolgált és a házasság egy évig tartott. 
A hátramaradt gyermekek azonban teljes sze-
génység beigazolása esetén kaphatnak segély-
pénzt akkor is, ha az elhunyt szülőnek 5 évi 
szolgálata van, illetve ennyi ideig volt tagja 
az orsz. tanítói nyugdíjintézetnek. 2. A poli-
tikai községre, mint ilyenre, adót kivetni nem lehet, 
de mint vagyonjogi személyre igen.—B.H.Nbjom. 
A felekezeti iskolák felállítására és fenntartá-
sára egyetemlegesen csak az ill^jbö felekezethez 
tartozó hívek anyagi hozzájárulása vehető 
igénybe. Ha azonban más hitíelekezethez tar-
tozó gyermekek a létező felekezeti iskolába 
járnak, szüleik az 1868. évi XXXVII. t.-c. 
45. §-a alapján ezen iskola költségeihez ugyan-
azon módon és arányban kötelesek járulni, 
mint azon hitfelekezet tagjai, mely az iskolát 
fenntartja ; feltéve természetesen, hogy más 
iskola fenntartásához nem adóznak. A hozzá-
járulás azonban a 24.957/872. sz. a. kiadott 
rendelet értelmében csak az iskola fenntar-
tásával kapcsolatos kiadások fedezésére, de 
nem egyúttal új iskola létesítésével fel-
merülő rendkívüli költségekre terjed ki. — 

Szerkesztői üzenetek. 
Olvasóinkhoz fordulunk újból azzal a kéréssel, hogy 

az érdekesebb vagy fontosabb tanügyi eseményekről 
bennünket értesíteni szíveskedjenek. — Többeknek. 
Önálló cikket és verset nem közölhetünk ; kéziratokat 
vissza nem adunk. — Barna S. Lapunk mai formá-
jában semmit nem proponálhatunk ; csak megtörtént 
eseményeket van módiink regisztrálni, de kezdeménye-
zési jogunk nincsen. 

Tartalom : T. Hivatalos rész. — Pályázatok. — 
II. Nem hivatalos rész : Hírek. — Könyvek ismer-
tetése. — Tanítók Tanácsadója. — Szerkesztői üze-
netek. 

Az összeállításért és szerkesztésért felelős: 
Petróczy István. 

Budapest, 1!>10. Nyomatott a M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A M. K I R . V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n hónap 1-én és 15-én. 

M e g k a p h a t j a e l j ipot m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
intézet, t e h á t az összes óvodák , e lemi , fe l ső n é p - é s p o l g á r i iskolák, 
t a n í t ó - s óvóképző- , v a l a m i n t gyógypedagógia i i n t é z e t e k egy pé l -
d á n y b a n , i n g y e n . A l a p m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k , az 
i sko la l é t e z é s é t igazoló é s az i l l e t ékes kir . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l 
l á t t a m o z o t t községi e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „Nép-
t a n í t ó k L a p j a " s ze rkesz tő ségéhez k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e 
m e g j e l ö l é s é v e l ) és az u t o l s ó p ó s t a v i lágosan k i í r a n d ó . 

E lő f i ze tés i á r : Egy év re 10 k o r o n a , f é l é v r e 5 korona , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 5 0 fillér. — Egy n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
i d ő r e előf izetést n e m f o g a d u n k el. — Az e lőf ize tés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k ár szabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
d e n egyes szóért , m i n d e n köz lés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
be . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d részét 
t e v ő p e t i t n y o m á s ú és e g y l i a s á b ü sora 1 k o r o n a . Ezek a d í jak ia 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Y. KEB. , HOLD-UTCA 16. SZÁM, I I . EMELET. M AGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

I-véísiratoltat nem adunk vissza. 

I. HIVATALOS ltÉSZ. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter : 

A Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző 
Bizottság felelős ajánlatára a népiskolai ifjú-
sági könyvtárak hivatalos könyvjegyzékébe 
iktatta a következő műveket : 

1 . S Z Í V Ó S Béla: A hajdúság. Kis könyvtár. 
11. szám. Lampel R. Ára 60 fillér. 

2. Sarándi Pál : Az elpusztult birodalom. 
Kis könyvtár. 1 3. szám. Lampel R. Ára 60 
fillér. 

3. Petőfi Sándor összes költeményei. Kiadta 
és életrajzzal ellátta Kardos Albert. Hegedűs 
és Nándor kiadása. Debreczen. Ára 2 korona 
40 fillér. 

Mind a három mű a könyvtárjegyzék máso-
dik csoportjába, a nagyobb tanulóknak, főleg 
az ifjúsági egyesületek tagjainak ajánlható mü-
vek közé tartozik. 

Tankönyvül engedélyezte és az engedé-
lyezett középiskolai tankönyvek jegyzékébe 
88.013/1910. sz. a. felvette a következő című 
könyvet : Az Ovilág (Európa, Ázsia és Afrika) 
földrajza, középiskolák II. osztálya számára, 
írták Jákó János dr. és Ujházy László közép-
iskolai tanárok. Második, átdolgozott kiadás. 
126 fametszettel. Budapest. A Szent István 
Társulat kiadása. 1910. Ára 2 korona. 

Kinevezte : Boldis Dezső dr. jogtudort fize-
tés nélküli kir. segédtanfelügyelővé és szolgá-
lattételre Baranya vármegye kir. tanfelügyelő-
ségéhez rendelte; Szandtner Pál jogszigorlót 
f. évi szept. hó 15-étől kezdődő hatállyal 
ideiglenes minőségben fizetés nélküli kir. tan-
felügyelőségi tollnokká és szolgálattételre a 
székes-íováros kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; 
Keleti Gyula dr. államtudort ideiglenes minő-
ségben fizetés nélküli kir. tanfelügyelőségi 
tollnokká és szolgálattételre Pest-Pilis-Solt-

Kiskún vármegye kir. tanfelügyelőségéhez 
rendelte ; Kármán Miklós bölcsészettudort 
ideiglenes minőségben fizetésnélküli kir. tan-
felügyelőségi tollnokká és szolgálattételre Pest-
Pilis-Solt-Kiskún vármegye kir. tanfelügyelősé-
géhez rendelte ; Imre István nyárszói községi 
el. isk. tanítót a kétegvházai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Rösslerné Néder Margit kisszent-
gróti róm. kath. el. isk. tanítónőt a zalaszent-
gróti áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Szemere 
Gyuláné szül. Bauerníeind Veron szegedi közs. 
el. isk. és Szegle.thy Mariska oki. tanítónőt a 
palotaújfalui áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké ; 
Athanaczkovics Miléna oki. tanítónőt a ezrepajai 
(volt határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé. 

Jelen állásában megerősítette: Nedomacsky 
Krisztina zsupanaki (volt határőrvidéki) közs. 
el. isk. tanítónőt; Popovics Julia kusiczi (volt 
határ őrvidéki) közs. el. isk. tanítónőt. 

Jelen minőségében áthelyezte : Komjáthy 
Győző hunyadvármegyei kir. tanfelügyelőségi 
tollnokot a fejérvármegyei kir. tanfelügyelőség-
hez ; Bene Lajos hontvármegyei kir. tanfel-
ügyelőségi tollnokot az udvarhelymegyei kir. 
tanfelügyelőséghez és Benéné Kába Katalin 
sepsiszentgyörgyi áll. el. isk. tanítónőt a, szé-
kelyudvarhelyi áll. el. isk.-hoz ; Wolf Ádám 
jaszenovai, Szmilyanszky János temesmoraviczai 
és Krausz János gyülvészi áll. el. isk. tanító-
kat kölcsönösen ; Czavar A. Gyula nagybuttyini 
és Perontka Emil zimbrói áll. el. isk. tanítókat 
kölcsönösen; Dézsy Dénes válaszúti álL el. isk. 
tanítót az aranyrákosi ; Báder Gizella válaszúti 
áll. el. isk. tanítónőt a györgyfalvai, Siposs Géza 
aranyosrákosi és Belle Róza györgyfalvai áll. el. 
isk. tanítót, ill. tanítónőt pedig a válaszúti áll. 
el. isk.-hoz ; Buday Éva nagybuttyini és Borsos 
Ida sárisápi áll. el. isk. tanítónőket kölcsönö-
sen ; Szitás Piroska alpestesi és Both Piroska 
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vajdahunyadi áll. el. isk. tanítónőket kölcsönö-
sen; Hudákyné Czauner Erzsébet faluszlatinai 
áll. el. isk. tanítónőt a máramarosszigeti és 
Páoelné Bodroghy Ilona alsószombatfalvi áll. 
el. isk. tanítónőt a faluszlatinai áll. el. isk.-hoz ; 
Gárnánné Goptsa Anna szatmárzsadányi áll. el. 
isk. tanítónőt a felvinczi áll. el. isk.-hoz ; Hajgató 
Károly nagyidai áll. el. isk. igazgató-tanítót a 
máramarosszigeti áll. el. isk.-hoz ; Zomboryné 
Piller Ida máramarosszigeti áll. el. isk. tanító-
nőt az ökörmezői, Pászicán Sándorné huszti 
áll. el. isk. tanítónőt a máramarosszigeti, Krespay 
Gyula ökörmezői áll. el. isk. tanítót a huszti 
áll. el. isk.-hoz; Dombrády Piroska kevermesi 
és özv. Eiszdorferné Szőnyi Ilona vetési áll. 
el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Stein Miklós 
csákovai és Szeitz Bernát udvarszállási áll. el. 
isk. tanítókat kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Teleky János, a 
kolozsvármegyei kir. tanfelügyelőséghez beren-
delt áll. polg. isk. tanítónak évi 1180 K-t ; 
Zách György remetemezői áll. el. isk. tanítónak 
évi 680 K-t ; Ferenczi Lajos felsőrákosi áll. el. 
isk. tanítónak évi 2400 K-t ; Németh Ferenc 
szombathelyi közs. el. isk. igazgató-tanítónak 
évi 2260 K-t ; Konda Péter jankahidi kqzs. 
el. isk. tanítónak évi 780 K-t ; Virágh László 
kecskeméti bullószögi községi pusztai el. isk. 
tanítónak évi 1420 K-t ; Sata Mihály gyimes-
középloki róm. kath. el. isk. kántortanítónak 
évi 1700 K- t ; Weber József királydaróczi róm. 
kath. tanítónak évi 1700 K-t ; Szilágyi László 
piskárkosi gör. kath. tanítónak évi 1700 K-t; 
Rosszai Endre mezőcsáti róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1400 K-t; Auerbach Miklós kő-
vágóörsi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1500 
K-t ; Krespal Demeter reszegei gör. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1500 K-t; Kovács Dénes sóváradi 
ref. el. isk. tanítónak évi 1700 K-t ; Szabó 
János valkói róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1780 K-t ; Wladár János frivaldnádasi róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1500 K-t; Sebestyén 
József dunaalmási ref. el. isk. tanítónak évi 1700 
K-t ; Forgáts Antal szarvaskői róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1500 K-t ; Gregorich Ignác 
borisfalvai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1500 
K-t; Mertich Viktor darufalvai róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1760 K-t ; Tichy Alajos 
czifferi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1500 K-t ; 
Varga Ferenc egyházasszecsődi róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1500 K-t ; Szabó Kálmán 
sütőpusztai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
2400 K-t ; Jankó József magyarbéli róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1500 K-t ; Babilya János 
mucsonyi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1700 
K-t ; Benedek Frigyes ókörtvélye.-i ág. hitv. ev. 
el. isk. tanítónak évi 1500 K-t; Szalóky Dániel 
erdőcsokonyai ref. el. isk: tanítónak évi 2080 

K-t ; Simrák János dömösi róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1700 K-t ; Petter Ágoston 
bátaapáti ág. ev. el. isk. tanítónak évi 
1500 K- t ; Vesedszky Pál pitvarosi ág. ev. el. 
isk. tanítónak évi 1500 K-t; Kotzián József 
horvátzsidányi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1500 K- t ; Dány János mosonszentjánosi róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 2340 K- t ; Bitye 
János tötösi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 
1500 K-t ; Chudán László talaborfalvai gör.' 
kath. el. isk. tanítónak évi 2400 K-t ; Ziskay 
Rezső szeniczei róm. kath. el. isk, tanítónak évi 
1620 K-t ; Mányok Ferenc szakcsi róm. kath.el. 
isk. tanítónak évi 800 K-t; Barbon Aurél 
tomesti gör. kel. el. isk. tanítónak évi 800 K-t; 
Albert Lőrinc bölöni unit. el. isk. tanítónak 
évi 1500 K-t ; Csuthy Mihály molnaszecsődi 
ref. el. isk. tanítónak évi 1500 K-t ; Stanlcovies 
János gecsei róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1500 K-t ; Rniszl József szkacsány-hradistyei 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1500 K-t ; 
Muslea Candid brassói gör. kel. el. isk^ tanító-
nak évi 2400 K- t ; Butnariu Zosim brassói 
gör. kel. el. isk. tanítónak évi 2600 K-t ; 
Páczner Adolf sukorói róm. kath. el. isk. taní-
tónak évi 1700 K- t ; Szombaty Pál gömör-
szőllősi ref. el. isk. tanítónak évi 1500 K-t; 
Baloghné Zakariás Gizella felvinczi áll. el. isk. 
tanítónőnek évi 1920 K-t; özv. Csonka F. 
Mihályné, sz. Szanter. Karolina Etel bátmonos-
tori róm. kath. ^ el. isk. tanítónőnek évi 1160 
K-t ; Schönfeld Áron Amoldné szül. Láng Irma 
váczi izr. el. isk. tanítónőnek évi 1120 K-t ; 
Schivetz Franciska csőszteleki áll. kisdedóvó-
nőnek évi 440 K- t ; Wittinger Antalné, szül. 
Metzker Anna törökbálinti róm. kath. kisded-
óvónőnek évi 440 K-t ; Gömöri Lajosné, szül. 
Fischhof Vilma szegedi izr. kisdedóvónőnek 
évi 540 K-t ; Németh Márton simonmajorfáczán-
kertpusztai közs. el. isk. tanítónak évi 1960 K-t; 
Dimer Sámuel szepesremetei közs. el. isk. tanító-
nak évi 1500 K- t ; Maksa József tiszasalamoni 
ref. el. isk. tanítónak évi 1500 K- t ; Seiler 
Gábor villányi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1680 K-t; Mihájlovics István lalasinczi gör. 
kel. el. isk. tanítónak évi 1120 K-t ; Kondoro-
vich Tódor kőröstopai gör. kath. el. isk. taní-
tónak évi 1080 K- t ; Hajdú Sándor nagyári 
ref. el. isk. tanítónak évi 1440 K-t ; Çserny 
István nagyvarsányi róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 680 K-t ; Tóth János máramarosszigeti 
ref. el. isk. tanítónak évi 1700 K- t ; Márkus 
Sándor szentlázári gör. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1040 K-t ; Máté András nagyváradi ág. 
hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1400 K-t ; 
Csizmás Miklós gyulavarsándi gör. kel. el. isk. 
tanítónak évi 960 K-t ; Lehóczky Lajos boldog-
kőváraljai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
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1660 K-t ; Weinberger Simon öcsödi izr. el. 
isk. tanítónak évi 1520 K-t ; Maxim Kelemen 
aranyosszentmiklósi gör. kath. el. isk. tanítónak 
évi 620 K-t ; Beleznay Elemér jászberényi róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1540 K-t ; Szuchy 
Antal szuliakállói gör. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1260 K-t ; Mihalca György naszódi alapít-
ványi el. isk. tanítónak évi 1020 K-t ; Gamper 
Ferenc csékúti róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1080 K-t ; Pázmány Jenő garamrudnai kincs-
tári róm. kath. el. isk. tanítónak évi 2060 K-t ; 
Polgár Antal felsőberkifalui róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1500 K-t; Catarig Miklós naszódi 
alapítványi el. isk. tanítónak évi 1160 K-t ; 
Horona Gergely felsőpusztaegresi gör. kath. 
el. isk. tanítónak évi 520 K-t ; Kánya István 
kispaládi ref. el. isk. tanítónak évi 1080 K-t ; 
Ocsenás Jánosné szül. Yilkovszky Mária diós-
győr-vasgyári áll. el, isk. tanítónőnek évi 900 
K-t ; Pap Jánosné szül. Medveczky Teréz gyalui 
áll. el. isk. tanítónőnek évi 1240 K-t ; özv. 
Sstajicsné szül. Pecsenovits Zsófia beodrai gör. 
kel. szerb hitf. el. isk. tanítónőnek évi 1140 
K-t ; Torl:os Gizella lika miskolczi közs. óvónő-
nek évi 760 K-t ; Fiók Albert nagylétai ref. 
el. isk. tanítónak évi 1480 K-t ; Mitrik József 
tiszabezdédi róm. kath. isk. tanítónak évi 1400 
K-t ; Molnár János rákospataki gör. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1200 K-t ; Szabó Mihály 
marosjárai ref. el. isk. tanítónak évi 640 K-t ; 
Ozábal Antal morvaszentjánosi róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1280 K- t ; Zsupánszky István 
melenczei gör. kel. szerb hitf. el. isk. tanítónak 
évi 1640 K-t; Pojtovici Miklós nagykomlósi 
gör. kel. román hitf. el. isk. tanítónak évi 
1340 K- t ; Csincea Romulusz gledényi gör. 
kath. isk. tanítónak évi 860 K-t ; Galgóczi 
Ábrahám galgóczi izr. el. isk. tanítónak évi 
1460 K- t ; Schtiffer György lippai áll. el. isk. 
igazgató-tanítónak évi 2400 K-t ; Mikula 
Györgyné szül. Giwisck Anna nagypeleskei 
tanítónőnek évi 1620 K-t ; Mikida György 
nagypeleskei áll. el. isk. igazgató-tanítónak évi 
1960 K-t ; Kálin Imréné szül. Bolváry Ilona 
szatmárhegyi áll, el. isk. tanítónőnek évi 1040 
K-t ; Cseh Lajos alsócsernátoni áll. el. isk. 
tanítónak évi 1600 K-t ; Csekme Mózes zabolai 
áll. el. isk. tanítónak évi 1720 K-t; Kovács 
Dénes zilahi áll. s. közs. polg. fiúiskolái taní-
tónak évi 4100 K-t ; Schwartz József vas-
vörösvári róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1500 K-t ; Horváth Béla alsóőri róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1720 K-t ; Kiszling Pál 
aszófői róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1020 
K-t ; Somlói Lőrinc lontói róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 980 K-t ; Deák János nagygékesi 
ref. el. isk. tanítónak évi 1220 K-t; Nagy 
Lajos nagyrőczei áll. el. isk. tanítónak évi 

1660 K-t ; Nagy Dániel szegedi áll. el. isk. 
tanítónak ideiglenesen évi 800 K-t ; Minisán 
Antal nagyszentmiklósi gör. kel. román hitf. 
el. isk. tanítónak évi 1160 K-t; Szűcs Dávid 
kopacseli közs. el. isk. tanítónak évi 1200 K-t ; 
Brassován Györgyné szül. Kliczin Zsófia verseczi 
gör. kel. szerb hitf. elemi iskolai tanítónőnek 
évi 800 K-t; Kristó István csíkszentkirályi 
róm. kath. elemi iskolai tanítónak évi 1200 
K-t ; Podivinszky Alajos újbeszterczei róm. 
kath. elemi iskolai tanítónak évi 1280 K-t; 
Komlósi Antal tassi róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1220 K-t; Engl Márton verseczi közs. el. 
isk. tanítónak évi 940 K-t ; Petrovits Dusán 
aracsi gör. kel. szerb hitf. el. isk. tanítónak 
évi 1820 K-t ; Nagy Vilmos szajáni róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1100 K-t; Tlieodorán 
Ipathie dabjoni gör. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1560 K-t; Morár Miklós cseresesi gör. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1160 K-t; Bokosinyi 
Antal nyírlugosi róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1340 K-t; Mihály József nagy teremi áll. 
el. isk. igazgató-tanítónak évi 2400 K-t; Tomory 
Erzsébet galambosi áll. óvónőnek évi 780 K-t ; 
Kerekes József monoki ref. el. isk. tanítónak 
évi 1400 K-t ; Arany Mihály pátkai ref. el. 
isk. tanítónak évi 1920 K-t; Béndek József 
zsombolyai áll. s. községi polgári iskolai tanító-
nak évi 4040 K-t. 

-Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néli. Varga Lajos kaposvári áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Horváth Ilonának évi 720 K-t, 
Anna és Gizella nevű kiskorú árváinak egyen-
ként 120 K-t, együtt 240 K-t. mindössze 960 
K-t ; néh. Zsoldos Lajos kiskunhalasi áii. el. 
isk. tanító özv., szül. Munkácsi Bertanak évi 
720 K-t, három kiskorú árvájának egyenként 
120 K-t, együtt 360 K-t, mindössze 1080 K-t ; 
néh. Kiirthi Rezső kocsóczi nyug. áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Vály Ludovikának (Lajka) 
évi 720 K- t ; néh. Mess Mihály nyug. linden-
feldi közs. el. isk. tanító özv., szül. Halten-
wanger Juliannának évi 450 K-t; néh. Bépay 
Mihály bunkóczi nyug. közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Petróczy Rozáliának évi 440 K-t ; 
néh. Boskulecz Vazul nyug. pártái közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Zsebelyán Máriának évi 
382 K-t ; néh. Rott József dunakömlődi róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Rézbányai Her-
min Jolánnak évi 660 K-t, József, Margit, 
Ferenc, Ida és Anna nevű kiskorú árváinak 
egyenként 110 K-t, együtt 550 K-t, mindössze 
1210 K- t ; néh. Krummer József nyug. mágócsi 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Bauman 
Veronikának évi 648 K- t ; néh. Serca Atanáz 
munári gör. kel. román hitf. el. isk. tanító Jenő 
nevű kiskorú árvájának évi 150 K-t; néh. Láng 
Gusztáv békéscsabai ág. hitv. ev. eL isk. tanító 

4* 
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özv., szül. Áchim Máriának évi 823 K 40 f- t ; 
néh. Szilágyi József nyug. madarászi gör. kel. 
tanító özv., szül. Jónás Katalinnak évi 380 K-t ; 
néh. Hadaró István nyug. medgyesfalvai gör. 
kel. el. isk. tanító özv., szül. Bács Máriának 
évi 300 K-t ; néh. Maálc Lajos herendi nyug. 
ref. el. isk. tanító özv., szül. Kurta Zsuzsannának 
évi 640 K-t ; néh. Domnieza Flórián nyug. 
lénárdfalvai gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Bud Ilonának évi 300 K-t ; néh. Horváth Fe-
renc volt sikátori róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Ágoston Juliannának évi (560 K-t, Géza 
nevű kiskorú árvájának 110 K-t, együtt 
770 K-t; néh. Horényi Pál nyug. nagykanizsai 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Csermák Erzsébetnek 
évi 660 K-t, Erzsébet nevű kiskorú árvájának 
110 K-t, együtt 770 K-t; néh. Juhos Béla 
zilahi nyug. áll. el. isk. tanító özv., szül. Mar-
kovicsAnnának évi 780K-t ; néh. BotisDemeter 
nyug. bárdfalvi gör. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Maurer Karóimnak évi 700 K-t ; néh. 
Hammer József györkönyi ág. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Klein Henriettenek évi 680 K-t, 
József, Károly és Henriette nevű kiskorú árvái-
nak egyenként 113 K 33 f-t, együtt 340 K-t, 
mindössze 1020 K- t ; Uhlmann Józsa (Erzsébet) 
gyulai izr. el. isk. kézimunkatanítónőnek évi 
500 K-t; néh. Cziegélbrier Kálmán alsózborai 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Cziegelbrier 
Kornéliának évi 720 K-t, Hajnalka nevű kis-
korú árvájának pedig 120 K-t, mindössze 
840 K-t; néh. Schwarcz Adolf bolesói nyug. 
izr. el. isk. tanító özv., szül. Brichta Teréziá-
nak évi 450 K- t ; néh. Hildák György újszo-
molnoki nyug. gör. kath. tanító özv., szül. 
Butala Annának évi 300 K-t, József nevű kis-
korú^ árvájának pedig 50 K-t. 

Árvaliázba való fölvételét elrendelte : 
néh. Szoboszlay Mór volt nagyrőezei áll. polg. 
isk. tanító Eszter nevű árvájának a debrecze-
nibe ; néh. Dobozy János volt gönczi róm. kath . 
el. isk. tanító Gabriella és Márta nevű árvái-
nak a debreczenibe ; néh. Bodnár Sándor volt 
nvírii róm. kath. el. isk. tanító Piroska nevű 
árvájának a debreczenibe, Gizella nevű árvájá-
nak a kecskemétibe ; néh. Futó József volt 
túrkevei ref. el. isk. tanító József és Zoltán 
nevű árváinak a debreczenibe, Sándor nevű 
árvájának a kecskemétibe ; néh. Madarász Imre 
volt krasznai áll. el. isk. tanító Ilona nevű 
árvájának a kolozsváriba; néh. Rozner Rezső 
volt szentadorjáni áll. el. isk. tanító Emilia nevű 
árvájának a kecskemétibe ; néh. Golarics János 
volt lajosmizsei közs. el. isk. tanító Béla, Gyula 
és István nevű árváinak a kecskemétibe ; néh. 
Kelemen László volt csorvási róm. kath. el. 
isk. tanító Margit nevű árvájának a debre-
czenibe; néh. Waiter János volt deteki róm. 

kath. el. isk. tanító Gyula nevű árvájának a 
debreczenibe ; néh. Sztankó Ferenc volt tárnoki 
róm. kath. el. isk. tanító Jusztina nevű árvá-
jának a debreczenibe ; néh. Konkoly Károly 
volt vissii ref. el. isk. tanító Gizella, Ilona és 
Zoltán nevű árváinak a kecskemétibe ; néh. 
Petheó Antal volt lucskai ref. el. isk. tanító 
Zoltán és Árpád nevű árváinak a kecskemé-
tibe ; néh. Bekö Béla volt bogdásai ref. el. isk. 
tanító Zoltán nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Szirbik Albert volt jászkarajenői ref. el. 
isk. tanító Jolán nevű árvájának a kecskemé-
tibe ; néh. Székely Géza volt etei ref. el. isk. 
tanító Zoltán nevű árvájának a debreczenibe ; 
néh. Riezkó Dániel volt nagyszeretvai ref. el. 
isk. tanító Ilona nevű árvájának a debreczenibe ; 
néh. Schorr József volt silingyai ág. ev. el. isk. 
tanító József , nevű árvájának a debreczenibe ; 
néh. Lovass Árpádné szül. Krancz Gizella volt 
czeglédi róm. kath. el. isk. tanítónő Erzsébet és 
Gizella nevű árváinak a kecskemétibe ; néhai 
Bartos János gyergyótölgyesi áll. el. isk. tanító 
Béla nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Kéler Gyula volt kecskeméti közs. el. isk. 
tanító Gyula nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Veres Ferenc volt bögözi áll. el. isk. 
tanító Ferenc nevű árvájának a debreczenibe; 
néh. Némethy Gergely volt harasztosi áll. el. isk. 
tanító Katalin nevű árvájának a kolozsváriba ; néh. 
Csizi Miklós volt pásztói áll. polg. isk. tanító 
László nevű árvájának a debreczenibe ; néh. 
Bütz Péter volt joódi gör. kath. el. isk. tanító 
Titusz nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Ssüágyi József volt mároki ref. el. isk. tanító 
József nevű árvájának a debreczenibe ; néh. 
Gaál Gergely volt pusztabánházai áll. el. isk. 
tanító Géza nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Präger Ferenc volt kozárdi rom. kath. 
el. isk. tanító Jenő nevű árvájának a kecske-
métibe ; néh. Miklós Jenő volt medeséri, később 
kobátfalvi áll. el. isk. tanító János nevű árvá-
jának a kecskemétibe. 

Pályázat. 
A rákospalotai istvántelki főműhelytelepi állami 

óvónői állásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
állással egybekötött illetmények : 800 korona fizetés, 
100 korona személyi pótlék, 800 korona dajkatartás 
és 360 korona lakáspénz. A bélyegeit kérvény, mely-
hez óvónői oklevél, magyar honosság igazolása, eset-
leges előző szolgálati bizonyítvány és születési anya-
könyvi kivonat csatolandó, a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez címezve, f. évi szeptember hó 15-ig 
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún megye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtandó be. 

Budapest, 1910 július hó 30-án. 
A miniszter meghagyásából : 

Kacshorics, 
• miniszteri tanácsos. 
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II. MM HIVATALOS RESZ. 
Hírek. 

Repcsik-alapítvány. Életének 83. 
évében Beszterczebányán — hol olyan 
súlyosan nehezedik a szláv nyelvhatár a 
magyarra — meghalt Repcsik János, nyu-
galmazott kir. tanfelügyelő. Élete folyása 
el nem évülő bizonyíték arra, hogy — 
bár testét zsugori módon sanyargatta — 
lelkében mindig a legtisztább ós leg-
nagyobb ideálokért lelkesedett. Mikor 
kitört a szabadságharc, a fiatal piarista 
letette papi ruháját és mint katona szol-
gálta — ideálját; mikor vége lett a 
harcnak és a halálos béke nehéz beteg-
ségként kínozta a nemzetet, a katonából 
tanár lett és így szolgálta új formában 
régi ideálját — a magyar kultúrát ; 
mikor pedig Maros-Tordában, Torda-
Aranyosban lassanként megértette, hogy 
egy legújabb, a legvégső és legnagyobb 
harc zúdul a magyarra — a fajok és 
nemzetiségek harca — akkor a professzor 
tanfelügyelővé lett. Mikor végül meghalt, 
egész 161.800 koronányi vagyonát a 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egye-
sületnek hagyta örökül, azzal a rendel-
tetéssel, hogy e tőke kamatai mindenkor 
az idegenajkú ifjúság közt a magyar nyeb 
terjesztését szolgálják. Amit hányt-vetett 
élete oly szépen igazolt, azt végső rendel-
kezésében ezen egyszerű szavakkal pecsé-
telé meg: elhatároztam, hogy egész vagyo-
nomat nemzetem szolgálatára áldozom... íme, 
a szürke Repcsik Jánosban ugyanaz a 
nyugtalan tűz égett egyforma lobogással, 
amely ugyanakkor az egykori Petrovics 
Sándort Petőfivé avatta. Az öreg Repcsik 
János szeme messze látott; abba a jö-
vendő időbe, amelyben a magyar nép-
oktatás győzelme vagy eleste egy lesz 
a nemzet győzelmével vagy elestével. Ha 
egyszer megírják népoktatásunk törté-
netét, ez a név ne hiányozzék onnan, 
mert mi — kiket eskü kötelez a magyar 
népoktatás szolgálatára — bizonyságot 
tehetünk arról, hogy nincs és nem volt 

olyan tanfelügyelő, aki Repcsik János 
nemes cselekedetéből ne meríthetne lelke-
sedést, ne nyerne gyönyörű példát és ne 
tanulhatna hazafiságot... Dicsőség kísérje 
emlékezetét ! 

— Neiszer Antal dr. Ő Felsége a magyar 
király Neiszer Antal dr. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszteri titkárnak az osztálytanácsosi 
címet és jelleget adományozta. Neiszer Antalt, 
ki az állami elemi iskolák ügyeivel foglalkozó 
Yl/a. ügyosztálynak egyik vezető tisztviselője, 
olvasóink már régóta és jól ismerik. A széles 
látókört bepillantó adminisztratív erőnél csak 
a gyakorlati, szervező-tehetség nagyobb benne ; 
a pedagógust csak a jogász tudása múlja felül ; 
a hivatalos ügyek és azok rendje iránt való 
nagy szeretetével csak tanítóink és tisztviselő-
társai iránt melegen érző, jó szíve vetekedhetik. 
Minden tulajdonságai a magyar népoktatás leg-
előkelőbbjei és leghivatottabbjai közé sorozzák 
már ma is Neiszer Antalt. De nagyon kellene 
csalódnunk a jövőben, ha nem látnók meg e 
királyi kitüntetésben annak a kibontakozó fényes 
karriémek tisztán látható jeleit, melyek mintegy 
predesztinálják ezt a férfiút az ország állami 
népoktatásának egyik elismert vezetőjévé. Hisz-
szük tehát, hogy Neiszer kitüntetése nemcsak 
a közoktatásügyi minisztériumban, hanem az 
egész magyar tanítóság körében őszinte örömet 
és teljes megnyugvást fog kelteni. 

— Egy kitüntetéshez. Ő felsége, a magyar 
király Forth Bélának, a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium Vl/a. ügyosztályában szolgá-
latot teljesítő számtanácsosnak a számvevőségi 
aligazgatói címet és jelleget adományozta. Ez 
a királyi kitüntetés oly férfiút ért, aki munkás 
életének színe-javát a mi olvasóinknak, a ma-
gyar tanítóságnak szentelte. Porth Béla a 
minisztérium Vl/a. ügyosztályában immár húsz 
esztendeje foglalkozik az állami tanítók fizetés-
ügyeivel. Nagy és nehéz része volt az 1907. 
évi XXVI. t.-cikk megalkotásában ; amennyiben 
az államháztartás egyensúlya és a többlet szem-
pontjából szükséges számításokat a törvény 
létrejöveteléhez ő szolgáltatta. Porth Béla az, 
aki az évi állami költségvetésnek az állami 
elemi iskolai tanítókra s úgyszólván az egész 
állami népoktatásra vonatkozó részét össze 
szokta állítani. Hogy mily fontos pozíciót tölt 
be, azt elismerte néhai nagynevű főnöke, 
Halász Ferenc miniszteri tanácsos is, aki Porth 
Bélát így szokta bemutatni : íme, az én pénzügy-
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miniszterem. Lelkünkben igaz örömmel sietünk 
úgy olvasóink, mint a magunk nevében e ritka 
kitüntetés alkalmából azzal a szeretettel üdvö-
zölni az új aligazgatót, amily munkás szeretet-
tel kezeli ő a mi tanítóink ügyes-bajos dolgait. 

— A Pesti Hírlap miíléniumi alapja. 
A Pesti Hírlap, mely újságnak mindig érzéke 
volt a népoktatási kérdések fontossága iránt, 
évenként, Szent István napján jutalomdíjakat 
oszt ki azon tanítók között, akik nemzetiségi 
nyelvterületen érdemeket szereznek a magyar 
nyelv oktatása terén. A 60—60 koronás jutal-
mat ezidén a következő kilenc érdemes tanító 
kapta meg: Sztanlcaninecz Emil gör. kath. 
tanító, Bereznek (Máramaros m.) ; Nagy Ferenc 
áll. tanító, Törökudvar (Muraköz) ; Kühn Dávid 
izr. tanító, Tapolyhanusfalva (Sáros m.); Pongrácz 
István ág. ev. tanító, Nagybánhegyes (Csanád m.); 
Bányai András ev. ref. tanító, Mezőmadaras 
(Marostorda m.) ; Ujj György áll. tanító, Alsó-
török (Zólyom m.) ; Beskó Antal róm. kath. 
tanító, Jókő (Nyitra m.) ; Vass Gábor áll. ig.-
tanító, Ránkfüred (Abaújtorna m.) ; Szvitélszky 
Emil róm. kath. tanító, Nagyberezna (Ung m.). 

— Halász Ferenc-utca Szatmárnémetiben. 
Az igazi érdemeket mindig nyomon kíséri az 
elismerés. Szatmárnémetiből értesítenek bennün-
ket, hogy a város törvényhatósága — meg-
emlékezvén Halász Ferenc min. tanácsosnak 
elhunytáról — nemcsak a város népoktatása 
körül kifejtett nagy buzgalmát ismerte el, nem-
csak emlékét s érdemeit iktatta jegyzőkönyvébe, 
hanem azt is elhatározta, hogy egyik utcáját, 
hol palotaszerű áll. el. iskolát építtetett az el-
hunyt, Halász Ferenc-utcának nevezi el. A vár-
megye közig, bizottsága szintén jegyzőkönyvben 
örökítette meg Halász Ferenc emlékezetét s 
egyúttal elhatározta, hogy a budapesti Ferenc 
József Tanítók Házában tett szobaalapítványt 
Halász Ferenc-alapítványnak nevezi el. 

— Kitüntetett tanítók. Jól megérdemelt 
kitüntetés érte Szmetana Nándor paráczi 
igazgató-tanítót. Szmetana ugyanis oly szép 
és értékes sikereket ért el az analfabéták 
oktatása körül, hogy az Országos Közművelő-
dési Tanács őt az első díjjal, 100 korona pénz-
jutíűommal tüntette ki. A díjat a Tanács elnöke, 
Károlyi Mihály gróf levél kíséretében küldötte 
meg. Levelében kifejti, hogy a pénzjutalommal 
csak elismerésüket akarták kifejezni Szmetanának, 
mert fáradhatlan tevékenységét érdeme szerint 
honorálni úgy sincs módjukban. — Az aradi 
Kölcsey-Egyesület Trefort-díját ezidén is 300 
koronára egészítette ki s a népnevelés terén szer-
zett érdemeik elismerése fejében Munteán Gyula 
magyarádi, Csóky Gusztáv pankotai cigányiskolai 
és Németh János buttyini áll. iskolai tanítók 
között egyenlő arányban felosztotta. Nevezettek 

iskoláit előzetesen az egyesület által kiküldött 
két szakférfiú vizsgálta meg. 

— A népoktatás Győr vármegyében. Ember 
János kir. tanfelügyelőt a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Győr vármegyéből Baranya vár-
megyébe helyezte át. Győr vármegyéből való 
távozása alkalmából a megye és város közigaz-
gatási bizottsága előtt beszámolt Ember János 
a megyében eltöltött háromévi működéséről. 
E működés eredményeit a kir. tanfelügyelő a 
következőkben foglalta össze: Győr vármegye. 
Új állami iskola nyílt meg Kúnszigeten, Győr-
ságon, mely iskolák szervezési előmunkálatai 
korábbi keletűek. Uj állami iskolai épület léte-
sült Bőnyrétalapon (két tanteremmel, két tanítói 
lakással). Kúnszigeten (három tanteremmel és 
három tanítói lakással). Új áll. óvodai helyiség 
Kónyban (két tanteremmel, egy óvónői lakással). 
Nagyobb lendületet vett a hitfelekezeti iskolák 
fejlődése. Bővült a gyarmati róm. kath. iskola 
1, a téti ev. iskola 1, az abdai róm. kath. 
iskola 1, az öttevényi róm. kath. iskola 1 tanítói 
állás szervezésével. A szépen indult fejlődés-
folyamot meghátráltatta az állami költségvetés 
hiánya, úgy, hogy a következő fejlesztések csak 
1911 január hó 1-én nyerhetnek teljes befeje-
zést. Ebben az időben bővül: a kisbaráthegyi 
róm. kath. iskola 1, a nagybaráthegyi róm. 
kath. iskola 1, a nyalkai róm. kath. iskola 1, 
a nyúlfalui róm. kath. iskola 1, a ravazdi róm. 
kath. iskola 1, a győrszentiváni róm. kath. 
iskola 2, abalonyi róm. kath. iskola 1, a sövény-
házi róm. kath. iskola 1, a keszii ág. ev. iskola 
1 tanítói állással és tanteremmel. U j épületet 
nyert : a ravazdi róm. kath. iskola (2 tanterem), 
a nagybajcsi róm. kath. iskola (2 tanterem, 

1 tanítói lakás), a győrszentiváni róm. kath. 
iskola (2 tanterem, 1 közművelődési terem, 
2 tanítói lakás), az abdai róm. kath. iskola 
(1 tanterem, 2 tanítói lakás). Szervezés alatt 
álló (részben befejezett) a győrsági és a kis-
inóriezhidai áll. el. iskola és a zselykei uradalmi 
iskola. Szervezés alatt állanak: a felpéczi, téti, 
koronczói és nagybarátfalui áll. óvodák. Az 
1907. évi XXVI. t.-c. alapján nyert igazgatói 
címet és 200 korona fizetéssel bíró személyi 
pótlékot egy áll. tanító (Buthy Antal, Gyömöre). 
Az 1907. évi XXVIL t.-c. alapján jutalmazási 
természetű s fizetés jellegével bíró 200 korona 
személyi pótlékot nyert 13 hitfelekezeti tanító, 
a hitfelekezeti megoszlás aránya szerint. Győr 
város. Győr városban két áll. el. iskolának, a 
révfalusinak és a gyárvárosinak szervezési elő-
munkálatai már készen voltak. Egyiket hiva-
tali elődje végezte, a másikat a város 
polgármestere élőszóbeli tárgyalással teljesí-
tette. Az ő idejére a befejezés munkája esik 
csupán. A város áldozatkészségéből emelt 
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gyárvárosi áll. iskola és óvoda épületén 
most történnek az utolsó símítások és jórészt 
el vannak hárítva a révfalusi iskola megépíté-
sének nehézségei is. Átszervezés alatt áll a 
győrrévfalusi községi menedékház is áll. óvodává. 
Igazgatói címet és 200 korona személyi pót-
lékot nyert 3 állami és 3 felekezeti tanító. 
A kir. tanfelügyelő beszámolóját mind a két 
közigazgatási bizottság nagy figyelemmel fogadta. 
Győr vármegye közigazgatási bizottsága nevé-
ben Ziskay Antal dr. kir. tanácsos, és Goda 
Béla főispán mondottak a távozó tanfelügyelőnek 
köszönetet. Győr város közigazgatási bizottsága 
pedig, Goda Béla főispán indítványára, Ember 
János tanfelügyelőnek működéseért köszönetet 
szavazott s távozása fölött sajnálkozását fe-
jezte ki. Ezt jegyzőkönyvbe is iktatta. 

— Szlöjd-tanfolyam Szilágy megyében. 
Szilágy megye kir. tanfelügyelője, a megye 
törvényhatóságának anyagi hozzájárulásával és 
az Országos Kézimunkára Nevelő Egyesület 
segélyével, f. évi július hó 1-től kezdődőleg 4 
hetes szlöjd-tanfolyamot rendezett Szilágy megye 
tanítósága részére. A tanfolyam vezetésével a 
tanfelügyelő Bíró Sándor karánsebesi áll. isk. 
tanítót bízta meg. Harminckét tanító, tanítónő 
vett részt a tanfolyamon. A foglalkozási idő 
reggel 7-től d. u. 1 óráig volt megállapítva, 
de a derék tanítványok, a hőség dacára nagy 
szorgalommal foglalatoskodtak késő esti órákig 
a tanfolyam munkatermeiben. A tanító és tanít-
ványok munkásságának bizonysága volt az a 
díszes kiállítás, melyet folyó hó 28-án rendez-
tek s mutattak be Zilah város érdeklődő közön-
ségének. A közönség nagy érdeklődéssel szem-
lélte a két tantermet zsúfolásig megtöltött papír-, 
agyag- és famunkákat. A kiállítás végeztével 
Nagy Károly kir. tanfelügyelő, a nagyszámú 
közönség előtt, a tanfolyamot bezárta. A hall-
gatók vezetőjüket, Bíró Sándort, díszes album-
mal és ízléses írókészlettel lepték meg. 

— Moson vármegye tanügyi viszonyai. 
A közigazgatási bizottságnak legutóbb meg-
tartott ülésén Jánossy Gyula tanfelügyelő az 
utóbbi évek munkásságáról számolt be. Eszerint 
e határszéli vármegyében a magyar kultúra 
nagy tért hódított magának, úgy, hogy az 
azelőtti német és horvát tannyelvű iskolákban 
ma a tannyelv teljesen magyar. 16 új iskola és 
13 kisdedóvó épült és az iskolaépítésekre for-
dított összeg 1,054.000 korona. Legközelebb 
19 új kisdedóvó épül állami támogatással s 
lVo-os vármegyei pótadó segítségével, és így 
egy község sem fogja nélkülözni a magyaroso-
dás e hasznos intézményét. A közel jövőben 
több iskolát és gazdasági iskolákat létesítenek. 
A közigazgatási bizottság elhatározta, hogy 
felkéri a kath. és ev. egyházi hatóságokat, hogy 

a templomokba is vigyék be a magyar nyelvet 
és. vezessék be fokozatosan a magyar isteni-
tiszteleteket. Felhívta továbbá a közig, bizottság 
a községeket és tanítóságot, hogy a magyaro-
sítás előmozdítására és továbbképzésére minden 
községben ifjúsági egyesületeket alakítsanak. 

— A Máramarosi Közművelődési Egye-
sület ezidei június hó 28-án tartotta meg köz-
gyűlését. Bökényi Dániel, az egyesület titkára, 
a közgyűlés elé terjesztett jelentését megkiildötte 
nekünk is. Ebből a jelentésből látjuk, hogy a mult 
évben az egyesület kiadta Máramaros vármegyé-
nek fali és kézi térképét és megindította a 
Közművelődési Naptárt egyelőre — 1000 pél-
dányban. Az egyesület két téli gyermekotthont 
tart fenn, egyiket Dobonyoson, a másikat Ökör-
mezőn. Alapot gyűjt az egylet közművelő-
dési ház építésére is. A közgyűlés napjáig, 
1908. évi február hó 10-től kezdődően, a köz-
művelődési ház építkezési alapjára befolyt: 
adományokból 5819 korona, gyűjtésekből 743 
korona, mulatságok jövedelméből 2361 korona, 
kamatokból 163 korona, összesen 9087 korona. 

— Tolna vármegye közigazg. bizottsága 
f. hó 10-én Simontsits Elemér alispán elnöklete 
alatt tartotta rendes havi ülését. Az ülésen Nagy 
Béla kir. segédtanfelügyelő bejelentette, hogy 
a gindlicsaládi áll. iskolánál 1, a dombovári 
áll. iskolánál pedig 2 tanítói állomásra a pá-
lyázat már ki van írva, így ezen iskoláknál a 
jövő tanév elején a túlzsúfoltság megszűnik. 
A tolnai és bölcskei áll. iskola fejlesztése pedig 
tárgyalás alatt van. Az egyes előadott ügyek 
közül a következőkről emlékezünk meg : A köz-
igazgatási bizottság tudomásul vette Padányi 
Andor székesfővárosi kir. segédtanfelügyelőnek 
Tolna vármegyébe való áthelyezését és a kir. 
tanfelügyelői hivatal vezetésével való megbíza-
tását. A medinai tanítók felhívattak, hogy gazda-
sági tanfolyamra menjenek, hogy ezáltal ottan 
a községi gazdasági ismétlő-iskolát fel lehessen 
állítani. Paks község két községi iskola felállí-
tására köteleztetett. A pálfai községi állandó 
menedékház 1911. évi költségvetése jóváhagya-
tott! A szekszárdi polgári leányiskola új épüle-
tének átvétele iránt a bizottság felírt a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. A kövesd-
pusztai községi iskolai célra 1930 koronáért 
megvett épület megvételi szerződése, átalakítási 
terve és költségvetése véleményezés végett az 
államépítészeti hivatalhoz áttétetett. Miniszterhez 
jelentés tétetett, hogy külön szaktar.ítós gazda-
sági ismétlő-iskolát a felszólított nagyobb köz-
ségek közül egy sem kíván. A bátai róm. kath. 
iskola VI. tanítói állomásának szervezésére a 
miniszter 3 évi halasztást engedélyezett. Báta-
széken a harmadik községi állandó menedékház 
állíttatott fel. Simontornya község második 
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községi gazdasági ismétlő-iskolát állított fel. 
A mözsi róm. kath. iskola IV. tantermének 
kibővítésére egy évi halasztás engedélyeztetett. 

— A Házinyúltenyésztök Országos Szö-
vetsége (Budapest, Csillaghegy) most számolt 
be félévi működéséről. Jelentéséből megismertük 
a Szövetség közgazdasági tevékenységét, amely-
ből csak a következőket kívánjuk kiemelni : 
A Házinyúltenyésztők Országos Szövetsége 
ugyan nem veri a nagydobot, de közgazdasági, 
szociális és népnevelési tevékenysége minden 
tájékozott gazda előtt ismeretes. Tóth Ferenc, 
a Szövetség titkára, a Házinyúltenyésztő című 
munkájának ingyenes kiosztásával oly érdek-
lődést keltett fel a házinyúltenyésztés iránt, 
amely várakozását felülmulta. A Szövetség 
tavasz óta száznál több szegény tenyésztőt 
juttatott ingyen kiváló tenyésztőanyaghoz. Tíz 
helyütt — legutóbb Marosvásárhelyt és Dicső-
szentmártonban, a székelyföldi kirendeltség meg-
hívására — előadást tartott a házinyúltenyész-
tésről. Az ősszel több vidéki városban lesz 
házinyúlkiállítás. A tenyésztett anyag értékesítése 
immár nem okoz gondot. A Szövetség a kiválóan 
sikerült tenyésztőanyagot tenyésztőállatok cél-
jára, bármiféle állatot pedig levágás céljára 
kilogrammonként 80 fillérért élősúlyban, tehát 
a hízott marha áránál jóval drágábban, meg-
vásárol. A székesfőváros Központi Vásárcsar-
nokában fenntartott vágószékünkben állandóan 
friss házinyulat szerezhet be olcsó áron fogyasztó-
közönségünk. A Szövetség négyszáz ólas, állandó 
kiállítási jellegű nyúltelepét nap nap mellett az 
érdeklődők és tanulni vágyók serege látogatta, 
az ország minden részéből. A tenyésztés iránya 
és módja számtalan összejövetelen és gyűlésen 
megállapíttatott és a Szövetség hivatalos lap-
jában, a Csillaghegyen megjelenő Házinyúl-
tenyésztés és Értékesítésben tárgyaltatott. A szak-
irodalom termékei is szaporodtak. Megjelent 
Mahacsek Ferencnek A belga óriásnyúl tenyész-
tése és ápolása című munka, amelyre bármely 
fajta tenyésztőjének nélkülözhetetlen szüksége 
van és melyet 1 korona 20 fillérért küld meg 
a Szövetség. 

— Intézet-áthelyezés. A Naschitz-féle fel-
sőbb leányiskolát, elemi fiú- és leányiskolát, 
óvóiskolát, internátust, gyermekinternátust és kü-
lön kurzusokat az igazgatóság higiénikus szem-
pontokból VII., Thökölv-út 77. sz. alá helyezte át, 
egy tágas kerttel rendelkező, modem villába. 

— A csere-lappéldányokat kérjük a lap 
fején jelzett új szerkesztőségi címre megküldeni. 

— Vizsgálatok a Pedagógiumban. Az 
1910/11. évi magánosztályvizsgálatok szept. 
28—29-ig fognak megtartatni a Pedagógium-
ban. Ennélfogva mindazok, akiknek a vizsgá-
latra igényük van, de meghívót nem kaptak, 

jelentkezhetnek az igazgatóságnál (Budapest, 
I., Győri-út 13.) szeptember 20-ig bezárólag. 
Később jelentkezők nem vétetnek figyelembe. 

— Halálozások. Faragó Károly közs. tanító 
f. évi augusztus 19-én 32 éves korában, tanítói 
működésének 13-ik évében elhunyt Kecske-
méten. — Moussong Gyula ürömi róm. kath. 
kántortanító f. évi aug. 18-án életének 57-ik, 
tanítói működésének 33-ik évében elhunyt. — 
Glázer Gyula életének 64-ik, tanítóskodásának 
43-ik, igazgató-tanítóságának 11-ik évében 
aug. hó 22-én elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Egyesületi élet. 
- A Magyarországi Tanítóegyesületek 

Országos Szövetségének igazgató-tanácsa f. 
évi augusztus hó 24-én délután ülést tartott 
Moussong Géza elnöklésével. Az elnök a gyűlés 
megnyitása után jelentette, hogy a szövetség 
örvendetesen gyarapszik. Simon Pál főtitkár 
közölte a legutóbbi igazgatósági ülés óta be-
jelentett csatlakozásokat. Ezután bemutatta a 
közgyűlés elé terjesztendő évi jelentését, amely 
felöleli a szövetség egész tavalyi működését és 
részletesen foglalkozik a tanítóság összes fel-
színen levő kérdéseivel. Bejelentette, hogy a 
szövetség elnöksége több kérvényt adott be a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, ezek 
közül az országos tanítói nyugdíjtörvény reví-
ziójára vonatkozó kérvényre Berzeviczy Albert, 
a képviselőház elnöke is megígérte támogatását. 
Ugyanebben az ügyben memorandumot nyújtott 
be az elnökség a képviselőház közoktatásügyi 
bizottsága tagjaihoz. A gyűlés foglalkozott ez-
után azokkal az ügyekkel, amelyek a szövetség-
tanács csütörtöki ülése elé kerülnek; tárgyalta 
a benyújtott indítványokat, amelyek felett élénk 
vita indult meg. 

A szövetség közgyűlését másnap reggel Moussong 
Géza elnök hosszabb, tartalmas beszéddel nyitotta 
meg, amelyben rámutatott a tanítóságnak ország-
szerte megnyilvánuló hazafias és lelkes munkás-
ságára. A magyar tanítóság állandó önképzése 
folytán magas értelműfejlettséget tanúsít, munkás-
ságának értéke nemesak az iskola négy fala, hanem 
a tanítóegyesületekben fölvetett pedagógiai kér-
dések tárgyalásában, valamint a társadalom 
körében kifejtett közhasznú és hiunanitárius 
megnyilvánulásokban tükröződik vissza. Mind-
ezek dacára nem jutott eddig a magyar tanító-
ságnak az elismerés az a foka, amely kultúr-
államokban a tanítóságnak osztályrészül jutott. 
Az elnök rámutatott az állam és társadalom' 
kötelességére, amelyek hivatva vannak a tanítóság 
megélhetési viszonyait nemzeti szempontból is 
elviselhetőbbé tenni. A tanító ma már — úgy-
mond — nem a „nemzet napszámosa", hanem 
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a kultúra valóságos apostola, a népnevelés, a 
népművelés vezetője. E fárasztó és sorvasztó 
munkáért a tanítói nyugdíjtörvényt humánusabb 
és igazságos alapon kell sürgősen megreformálni. 
Hangoztatta az ország tanítósága egyetemének 
óhajaként is, hogy a kormány a tanítók régi 
kérésének megfelelően a tanítóknak harminc-
éves szolgálatuk után a teljes nyugdíjjogosult-
ságot adja meg. A tanítóság nehéz munkája 
mellett ugyanis 90% megőrlődik negyvenéves 
szolgálata előtt és így a pihenésre alig van 
alkalma. A tetszéssel fogadott elnöki üdvözlés 
után a közgyűlés az elnök indítványára 0 fel-
ségéhez hódoló táviratot küldött nyolcvanadik 
születésnapja alkalmából. 

Az elnök ezután meleg szavakkal üdvözölte a 
vall.- és közokt. miniszter megjelent képviselőjét, 
Radnay Rezső osztálytanácsost, ki megköszönte a 
közgyűlés szíves üdvözlését és örömének adott ki-
fejezést afelett, hogy a szövetség megtalálta azt az 
útat, amelyen haladnia kell és hogy a nemzeti esz-
mék egyesítésének nagy és fenséges gondolatát 
vette fel- programmjába. Jól tudja, hogy a 
tanítók küzdenek és fáradnak, igaz kartársi 
egyetértéssel hatalmas munkát végeznek a nem-
zeti kultúra szolgálatában. A tanítók Széchenyi 
István legkiválóbb jelszavát és főeszméjét kö-
vetik és a magyar nemzet jövőjét munkálják 
meg. Örül, hogy a szövetség nem az egyesek 
érdekében, hanem a tanítóság összességének 
érdekei javára működik. Ismeri a tanítóság 
óhajait, tudja, hogy a tanítók fizetésének egysé-
gesítése és a nyugdíjtörvény revíziója legfőbb 
kívánságuk. A kormány el nem zárkózik' ez 
óhajok elől, de kérte a közgyűlést, hogy kíván-
ságaival legyen türelemmel, amíg az ország 
gazdasági helyzete meg fogja engedni az óhajok 
teljesítését. Annak a reményének adott végül 
kifejezést, hogy a tanítóság jogos érdekei mi-
előbb kielégítést nyernek. 

A közgyűlés hosszas éljenzéssel és tapssal 
fogadta a miniszter képviselőjének szép sza-
vait, amelyekért az elnök külön is köszö-
netet mondott. Moussong elnök ezután meg-
emlékezett a tanítóság két élő vezéréről, 
Kozma Lászlóról és Péterffy Sándorról, majd 
meleg szavakban elparentálta Halász Ferenc 
miniszteri tanácsost, a tanítók igaz barátját és 
a múlt évben elhalt Lakits Vendel és Somlyay 
József igazgatósági tagokat. Ezután Simon Lajos 
főtitkár terjesztette be évi jelentését, amely a 
szövetség egész működésére kiterjeszkedik. — 
Csuha István felhívta a közgyűlés figyelmét a 
hajdúmegyei Gönczy-Egyesület által Hajdú-
szoboszlón felállítandó Gönczy Pál szobor lelep-
lezési ünnepélyére. Gönczy, aki tanítóból lett 
államtitkár, megérdemli, hogy minden tanító-
egyesület küldjön néhány képviselőt az emlék-

ünnepélyre. Az ünnepély szeptember 4-én 
Hajdúszoboszlón lesz. A közgyűlés örömmel 
fogadta a felhívást. Ezután a népiskolai tanítók 
és tanítónők képzéséről és • képesítéséről érte-
kezett Simkó Endre tanítóképezdei igazgató. 
Határozati javaslatában azt az óhajtást tolmá-
csolta, hogy a nem állami tanítóképző-intézetek 
állami segéllyel emeltessenek a kellő színvonalra 
és a középiskolák mintájára megfelelő állami 
ellenőrzés és felügyelet alá helyeztessenek. 
A tanítóképzés szerinte elsősorban az állam joga 
és kötelessége ugyan, de a törvényes követel-
mények szigorú megtartása mellett a hitfele-
kezetek, községek, társulatok és egyesek is 
tarthatnak fenn ily intézetet. Előadásában ezután 
foglalkozott a tanítóképesítés, a kántorképesítés 
és általános tanítóképzési intézkedések kérdé-
seivel. Simlcó határozati javaslata fölött élénk 
vita indult meg, amelyet Ember Sándor nyitott 
meg. Reakciósnak mondotta Simkó javaslatát, 
amely a visszafejlesztés politikáját szolgálja és 
nem felel meg a XX. század kultúrális szükség-
leteinek. Ellenjavaslatot terjesztett a közgyűlés 
elé, amely szerint a közgyűlés mondja ki, hogy 
az egységes állami tanítóképzés elvi alapjára 
helyezkedik, illetve fenntartja az ötödik egye-
temes tanítógyűlésnek erre vonatkozó határo-
zatát. Magyarországon a nemzetiségi és fele-
kezeti viszonyok egyenesen megkövetelik az 
egységes állami tanítóképzést, ha a népnevelés 
terén eredményes munkát akarunk végezni. 
Többek hozzászólása után a közgyűlés Simlcó 
javaslatát elvetette s Ember határozati javas-
latát nagy többséggel elfogadta. Ezután előadá-
sok következtek. Ember Sándor „Az egysé-
ges tanítói fizetés" címen értekezett; kívánta 
annak a kimondását, hogy a nem állami taní-
tók alapfizetés, előhaladás és végellátás tekin-
tetében az állami tanítókkal egyenlő ellátásban 
részesüljenek. Halász Adolf „A nyolcosztályú 
népiskola" című előadásában művelődési, köz-
gazdasági, erkölcsi és közegészségügyi okokból, 
tehát fontos nemzeti érdekből szükségesnek 
mondotta a nyolcosztályú népiskola szervezését, 
illetőleg a meglévő hatosztályú népiskola nyolc-
osztályúvá való fejlesztését. Kívánja a minden-
napos iskolaköteles kornak a 14-ik, illetőleg a 
15-ik életévig való kiterjesztését, továbbá, hogy 
a nyolcosztályú népiskolák, a helyi viszonyokhoz 
mérten, ipari vagy mezőgazdasági munkálkodással 
kapcsolandók egybe. A közgyűlés e két felol-
vasást élénk tetszéssel fogadta és a bennük 
foglalt határozati javaslatokat elfogadta. Végül 
a benyújtott indítványok tárgyalására került a 
sor. A közgyűlés több egyesület indítványára 
elhatározta, hogy a kereskedelemügyi minisz-
terhez kérvényt intéz aziránt, hogy a tanítók 
családjai és a nyugdíjas tanítók is részesüljenek 
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vasúti kedvezményben. Az esztergomvidéki 
tanítóegyesület indítványt tett aziránt, hogy a 
szövetség írjon fel a törvényhatóságokhoz az 
iskolásgyermekek pálinkaivása és dohányzásának 
eltiltása dolgában. A közgyűlés kimondotta, hogy 
ez a kérdés az egyes megyei tanítóegyesületek 
elé való. Háda József egy tanítókat útbaigazító 
és jogvédelemmel ellátó iroda felállítása dolgában 
terjesztett be indítványt. Eziránt a kormányhoz 
ír fel a szövetség. Néhány kisebbjelentőségü 
indítvány letárgyalása után a közgyűlés véget ért. * 

* * 

-j- Az Eötvös-alap országos ttanítói segély-
egylet osztóbizottsága f. évi augusztus hó 25-én 
délután a Ferenc József Tanítók Házában 
Trájtler Károly elnöklésével ülést tartott. A gyű-
lésen Mosdóssy Imre kir. tanfelügyelő is részt 
vett. Az osztóbizottság Székely Károly és Kapy 
Rezső gondnok előadása után 9140 korona 
alapítványi kamatot osztott ki ösztöndíjként 
tanítók gyermekeinek. 200 korona ösztön-
díjat egy főiskolai hallgató, 100—100 korona 
ösztöndíjat 38 főiskolai hallgató és tanítóképző-
intézeti növendék, 55 korona ösztöndíjat egy 
gimnázista és 40—40 korona ösztöndíjat két 
tanuló kapott. Ezeken felül negyvenhatnak jut-
tattak 100—100 korona, egynek 55 korona és 
ötnek 50—50 korona segélyt. A segélyek és 
ösztöndíjak kiosztása körül nagy vita volt az 
osztóbizottság tagjai körében. 

Az egyesület f. évi aug. 26-án d. e. Pest vár-
megye székházának nagytermében tartotta ezévi 
rendes közgyűlését. A gyűlést Trájtler Károly 
alelnök nyitotta meg s üdvözölvén a megjelen-
teket, bejelentette, hogy Ujváry Béla kir. 
tanácsos, az alapnak hosszú éveken át volt 
elnöke, lemondott. Ezután felolvasta Ujváry-
nak a közgyűléshez intézett búcsúlevelét, amely-
ben megokolja az elnöki tisztségről való le-
mondását. A közgyűlés sajnálattal vette tudo-
másul Ujváry Béla lemondását és Pallos 
Albert indítványára elhatározták, hogy az 
Eötvös-alap háláját és • elismerését sürgönyben 
tolmácsolja Ujváry előtt. Az elnök ezután 
bejelentette, hogy Péterffy Sándor, az alap 
megalapítója, hozzá intézett levélben lemondott 
a tiszteletbeli elnökségről. A közgyűlés egy-
hangú határozattal a lemondást nem fogadta 
el és lelkesedéssel tüntetett Péterffy mellett. 
Elhatározták, hogy sürgönyileg üdvözlik és 
kérik, hogy továbbra is maradjon meg az 
Eötvös-alap tiszteletbeli elnökének. Az elnöki 
jelentés kapcsán Gergely István helyettes szám-
tartó szólalt fel és bejelentette a közgyűlésnek, 
hogy az Eötvös-alap vagyonából 3000 koronás 
tételt le kellett írnia, mert az alapítványok között 
egy teljesen értéktelen 3000 koronás biztosí-

tási kötvényt talált. Bácz József ellenőr indítvá-
nyozta, hogy a közgyűlés háromtagú bizottságot 
küldjön ki annak megállapítása végett, vájjon 
történt-e mulasztás és ha igen, ki felelős ezért. 
E kérdés körül igen élénk vita fejlődött ki. 
Minké Béla szerint elsősorban a régi elnökség 
felelős a mulasztásért, de felelős a felügyelő-
bizottság és a választmány is. Gergely István, 
továbbá Kemény Simon, Sturcz György, Mesz-
lényi Zoltán felszólalása után Biró István 
kérte a közgyűlés tagjait, hogy tartózkodjanak 
a szenvedélyes kifakadásoktól. Sajnálattal látja 
a viszályt a tanítóság körében, amely most is 
oly kérdés felett vitatkozik, amely tisztán jogi 
és könyvelési kérdés. Indítványozta, hogy 
ebben az ügyben a vitát zárják be. A köz-
gyűlés ily értelemben határozott és Ember 
Károly indítványára elhatározta, hogy a szám-
vizsgáló-bizottságot kiegészíti Tóth József 
nyug. kir. tanfelügyelő, Arányi Antal és Bene-
dek Vince tagokkal, akik megvizsgálják a 
vita tárgyává tett tételt és a legközelebbi köz-
gyűlésnek vizsgálatukról számoljanak be. Székely 
Károly főtitkár terjesztette ezután elő évi jelenté-
sét, amely örömmel állapítja meg, hogy a februári 
közgyűlés óta öt új alapítványt tettek az egyesü-
letnél. Bejelentette, hogy a bukarest-kerületi 
magyar tanítók testületileg beléptek az Eötvös-
alapba. A jelentés felemlíti, hogy a munkácsi 
tanítóegyesület az alapszabályok módosítására 
tett indítványt. A jelentést a közgyűlés tudo-
másul vette. 

Végül a választásokra került a sor. A 
szavazás eredménye a következő : leadtak 
összesen 217 szavazatot, amelyből Trájtler 
Károlyra, az eddigi ügyvezető alelnökre esett 
95, Bákos István alelnökre 88 és Ember Ká-
rolyra 34. Számtartóvá Gergely Istvánt válasz-
tották meg 115 szavazattal, Sebő Bélának 101 
szavazatával szemben. Jegyzővé Bartha Pált 
választották meg, 1 szavazattöbbséggel. A vá-
lasztmányt három taggal egészítették ki, még 
pedig Háda Józseffel, Búza Jánossal és Hajnal 
Adolffal. Az elnök kihirdette a választás ered-
ményét és magát is, tiszttársait is megválasz-
tottnak jelentette ki. Az elnök ezen kijelenté-
sére többen azt vitatták, hogy az elnököt 
abszolút szótöbbséggel kell választani, Trájtler 
azonban ezt a többséget nem nyerte el. Az 
ellenzék óvást jelentett be az elnök megválasz-
tása ellen. 

— Az Iparostanonciskolai Tanítók Or-
szágos Egyesülete f. évi augusztus hó 27-én 
tartotta 111. rendes közgyűlését Budapesten. 
A közgyűlés iránt nagy érdeklődés mutatkozott, 
mert az ország minden vidékéről jöttek el a 
tanítók, hogy a közgyűlésen részt vehessenek. 
A közgyűlést, mivel a lelépő elnökök közül 
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egyik sem volt jelen, Orsovszky Gyula nyíregy-
házi ipariskolai igazgató nyitotta meg és egy-
szersmind indítványozta, hogy a közgyűlés 
napirendjét változtassa meg olyformán, hogy 
a tisztújítást első tárgyul vegye. A közgyűlés 
elfogadta az elnök előterjesztését s elnökké 
választotta Mártonffy Márton udvari tanácsost és 
országgyűlési képviselőt, alelnökké Csizik Gyula 
székesfővárosi iparrajziskolai tanárt és szakfel-
ügyelőt, Orsovszky Gyula nyíregyházi ipariskolai 
igazgatót. Főtitkár lett : Birton Imre székesfővá-
rosi iparostanonciskolai igazgató, titkár : Albrecht 
István székesfővárosi ipariskolai tanító, pénz-
táros : Kados Aladár székesfővárosi ipariskolai 
igazgató ; ellenőrök lettek : Stures György és 
Nagy Lajos, szintén székesfővárosi iparos-
tanonciskolai igazgatók. Ezenkívül a közgyűlés 
60 választmányi tagot választott. A tisztikar 
megalakítása után egy négytagú küldöttség 
ment az elnök lakására, hogy őt az elnökség 
elfogadására és a mai közgyűlés vezetésére 
felkérje. Amikor az új elnök a terembe belé-
pett, hosszantartó taps és éljenzés fogadta. 
Orsovszky Gyula ildvözölte az új elnököt, 
aki meghatva mondott köszönetet a tanítóság-
nak, hogy őt, dacára annak, hogy megválik 
eddig viselt állásától, ilyen lelkesedéssel üdvözli. 
A közgyűlés második tárgya Szűcs Izsó nagy-
váradi ipariskolai igazgató előadása volt. Az 
iparostanonciskolai rajzoktatás reformjáról érte-
kezett. Az előadás iránt is nagy érdeklődés 
mutatkozott, annál is inkább, mert előadását a 
saját iskolájában készült rajzoknak bemutatásá-
val élénkítette. Ezután a titkári jelentését mutatta 
be Barton Imre főtitkár, melyet a közgyűlés Jóssá 
Dániel felszólalása után tudomásul vett. .lózsa 
titkári jelentésének azon részéhez szólt, amely 
a mult évben tervezett kiállítással foglalkozik. 
Felszólalása következtében a közgyűlés elha-
tározta, hogy a kérdéses országos iparos-
tanoncoktatási kiállítást a jövő iskolai év 
végén okvetlenül rendezni fogja. A titkári 
jelentés tudomásul vétele után rPausch Ráfael 
székesfővárosi ipariskolai igazgató igen élve-
zetes felolvasásban ismertette, hogy milyen 
anomáliák származnak abból, hogy az iparos-
tanonciskolai tanítók fizetése sem törvényileg, 
sem rendeletileg szabályozva nincsen. Végül 
bemutatta határozati javaslatát, melyet a köz-
gyűlés egyhangúlag tudomásul vett, illetve el-
fogadott. Végül következett volna még Barton 
Imre főtitkár a tanonciskolái szervezet- és 
tantervre vonatkozó előterjesztése, de mivel a 
választmánv a kérdéssel előzőleg nem foglal-
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kozott, a közgyűlés, tekintettel az előhaladott 
időre is, ezt a tárgyat levette a napirendről. 
Több kisebb indítvány elintézése után az elnök 
éltetése mellett a közgyűlés véget ért. 

Könyvek ismertetése. 
* Philosophiai essayk. Irta Bárány Gero 

dr. A német, angol és francia irodalom 
majdnem garmadával termi a legkülönfélébb 
essay-gyűjteményeket. Nálunk csak elvétve 
akadunk ilyenekre. Míg külföldön úgyszólván 
sablonná váltak az essay-kötetek, Magyar-
országon még újdonságsfcámba jönnek. Újdon-
ság a Bárány Gerő dr. könyve is, sőt meg-
lepetés, mert a magyar filozófiai irodalomnak 
— sajnos — csak gyéren kultivált mezejéről 
való. Bárány Gerő majdnem úttörő ezen a 
téren, mert tudtunkkal filozófiai essayk gyűj-
teményes kiadására előtte nálunk senki sem 
vállalkozott. Összesen tizenöt cikket ad a szerző 
ezen könyvében és pedig a következőket : 
1. Lapozgatás a filozófia történelmében. 2. Kant 
Immanuel. 3. Schoppenhauer és a pesszimizmus. 
4. Pesszimizmus vagy optimizmus ? 5. Solfeggio. 
6. Phüosophema. 7. A világrejtélyek. 8. Az 
ősvalóság. 0. A mindenség egysége. 10. Felelet 
egy megoldhatatlan kérdésre. 11. A lélek nagy-
ságéi. 12. A saisi kép. 13. Korunkról kortár-
sainknak. 14. A kultúra végső kérdéseiről. 
15 Az eszményekről. Bárány Gerő tehát nem 
egy témát variál, hanem a legkülönfélébb témá-
kat boncolgatja. De azért valamennyi cikkének 
együttvéve egységes, felemelő a hatása. Minu-
ciózus, de nem aprólékoskodó íróval van dol-
gunk s nem amatőr-filozófussal, hanem született 
gondolkodóval, akinek lelki szükség az elmél-
kedés s a dolgok furcsa rendjén való tudós 
töprenkedés. Tud szuggerálni a maga átérzett 
igazságával. Könyve nemcsak felvilágosít, de 
nevel is. Ára 3 Iv 50 f. Megjelent Budapesten, 
a Lampel R. cégnél. 

* Utazás a levegőben. írta Berget Alfonz. 
Fordította Bogdánfy Ödön. Budapest. Kir. M. 
Természettudományi Társulat. Hasznos és el-
ismerésreméltó szolgálatot tett a Kir. Magyar 
Természettudományi Társulat ennek a kis 
műnek a kiadásával. Mindazok, akik a levegő 
meghódításának a problémájával foglalkoznak, 
vagy e probléma iránt érdeklődnek, sok, his-
tóriailag és technikailag érdekes adatot fognak 
ebben a könyvben találni. A szerző minden 
mondanivalójáról egy rövid bevezetésben s két 
fejezetet kitevő, szakszerű értekezésben számol 
be. Az első fejezet a kormányozható léghajóról 
szól; hogy mi is tulajdonképen a kormányoz-
ható léghajó, milyen az azt mozgásba hozó 
szerkezet s hogy a levegőnyomásnak minő 
törvényével van a léghajónál dolgunk. Meg-
tudjuk, hogy milyen lassan fejlődött ki a lég-
hajóból a kormányozható léghajó s mi volt az 
oka ennek a lassú fejlődésnek. A súly, a se-
besség, az egyensúly, a levegő ellenállásának 



20 
A( * y, . H 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 . SZÂJI. 

meghatározása és hasonló fontos kérdések meg-
oldására volt szükség a féjlődés folyamán. 
Szerző bemutatja sikerült képekben a legneve-
zetesebb kormány ózható léghajókat, köztük 
Zeppelin léghajóját, a „Bayard Clément" nevü 
kormányozható iéghajót, a szerencsétlenül járt 
„République" léghajót s néhány sikerült fény-
képfelvételt léghajókról. A könyvecske második 
fejezetében a repülőgépről kapunk részletes le-
írást. A repülőgép egészen más szerkezet segé-
lyével akarja a repülés feladatát megoldani. 
A madár repülését, ennek a repülésnek a tör-
vényeit veszi számításba. A feladat megoldását, 
ha nem is tökéletes sikerrel, de már is meg-
találták, még pedig három alakban: 1. madár-
szárnyú szerkezettel ; 2. csavarszárnyú szerke-
zettel ; 3 sárkányszerkezettel. Szerző részletes 
leírást ad ezekről a szerkezetekről s egészben 
kimeríti mindazt, amit eddig, a legutolsó időig, 
a repülőgépek fejlődése terén az emberi lele-
mény és buzgalom elért. Ezt a fejezetet is 
képek tarkítják s a laikus olvasó így, szemlél-
tetve sok mindent megért, ami képek és ábrák 
nélkül homályban maradt volna előtte. Ismé-
teljük, hogy Berget Alfonz könyve időszerűsége 
mellett kiválóan hasznos is, és a Kir. Magyar 
Természettudományi Társulat jó szolgálatot 
tett annak szakavatott emberrel való lefordít-
tatásával. A mű ára 2 K 50 f. 

* A Társadalmi Múzeum Értesítője. Máso-
dik évfolyam; 1. szám. 1910 január—február. 
A Társadalmi Múzeum szerkesztésében és ki-
adásában megjelenő ezen értesítő tizenkét, rész-
ben szociálpolitikai és munkásvédelmi, részben 
szociális egészségügyi cikket tartalmaz. Jelesül 
a következőket: A sport és az egészség. ír ta 
Okolicsányi Kuthy Dezső. — Famegmunkáló 
gépek védőkészülékei, ifj. Cratd Károlytól. — 
A munkások rokkantsági és aggkori biztosítása, 
Pethő Sándortól. — A kispesti állami munkás-
telep, Virágh Andortól. — Az anyaság védelme, 
Deutsch Ernő főorvostól. — A külföldi szociá-
lis törvényhozás az 1909. év második felében. 
—.Magyar szociálpolitika. — Az otthoni munka 
szabályozásáról szóló angol törvény, Sidó Zol-
tán dr.-tól. — A német ipartörvény módosítása. 
— A gümőkórellenes mozgalom haladása a 
külföldön 1909-ben, Okolicsányi Kuthy Dezső-
től. — A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
alkoholmentes étterme, Lányi Márton dr.-tól. 
A magvas és közérdekű cikkek említett soro-
zata a legjobban igazolja azt, hogy a Társa-
dalmi Múzeum céltudatos működésében első-
rangú munkásokra támaszkodhatik. Az Értesítő 
évenként hatszor jelenik meg, legalább ötívnyi 
terjedelemben. Előfizetési ár egész évre 4 K, 
mely összeg az Értesítő kiadóhivatalához : 
— Budapest, VI., Csengery u. 31. sz. alá — 

küldendő. Szerkesztőség : V., Mária Valéria utca 
12. szám. 

* Az ifjúság testi nevelése. í r t a : Mosso 
Angelo, turini egyetemi tanár. Fordította és 
bevezető tanulmánnyal ellátta: Karafiáth Má-
rius dr. Budapest, Lampel R. könyvkereskedése. 
Ezzel a művel kezdette meg a Magyar Athle-
tikai Szövetség Könyvtára sorozatos kiadását. 
A művet Mosso Angelo, a turini egyetem kiváló 
élettan-tanára írta ; ő volt az elsők egyike, 
akik korunk túlzásig vitt szellemi nevelé-
sében látták azt a nagy veszedelmet, mely társa-
dalmunkat elfajulással fenyegeti. Műveinek egész 
sorozatában síkra szállt az agyat túlterhelő 
szellemi munka csökkentése mellett, s az ész-
szerű élettani alapon nyugvó testi nevelést, a 
testgyakorlást hirdette, melyek által a nemze-
dékek megerősödnek, megszépülnek. Elveti a 
német tornarendszert s helyébe az élettanilag 
és egészségtanilag egyedül jogosult testgyakor-
lást, természetes mozgásokkal járó játékot kí-
vánja az iskolákban meghonosíttatni. Mosso 
müve nem amatőrmunka ; állításait természetes 
tapasztalatokra alapítja s érvelése mindig tudo-
mányos. Szerinte nem csontos öklöt, vastag 
izmot, bikatarkót, hanem egészséges s a beteg-
ségnek ellentálló szervezetet kell a testi neve-
léstől követelni; a célszerűség irányának a fő 
fundamentuma! Érvelésének a célja: térjünk 
vissza a klasszikus kor testnevelési módszerei-
hez ! Mindezt népszerű alakban, vonzó stílusban 
s világosan, meggyőzően mondja el. A müvet 
Karafiáth Marius dr., Bars vármegye tb. főorvosa 
fordította le magyarra s a könyv elé megfelelő 
tanulmányt is írt. A könyvhöz előszót Bárczy 
István, Budapest székesfőváros polgármestere 
írt. Az előszóban Mosso könyvét mindazoknak 
a figyelmébe ajánlja, akik a magyar testnevelés 
dolga iránt érdeklődnek. A vaskos könyv ára 
3 korona. Kapható minden könyvkereskedésben. 

* Szatmár vármegye népoktatása az 
1905—1910. években címen jelent meg Bodnár 
György, Szatmár vármegye agilis kir. tanfel-
ügyelőjének terjedelmes jelentése a vármegye 
és Szatmár város népoktatásának legutóbbi 
fejlődéséről. E jelentésből megtudjuk, hogy a 
legutóbbi 5 év alatt a tankötelesek iskolaláto-
gatása a vármegyénél 8"3, Szatmár törvh. jog-
gal fölruházott városánál pedig 8"8 százalékkal 
javult, amit az iskolák és tanítói állások sza-
porítása eredményezett, mert ez alatt az idő 
alatt az elemi népiskolák száma 34-gyel, a 
tanítók száma pedig 79-cel emelkedett. A 445 
népiskola közül 335-ben magyar a tannyelv, 
ami nemzetiségekkel vegyes lakosságú vár-
megyében igen szép eredménynek mondható. 
A 65 állami népiskola fenntartására és más-
jellegű népiskolák segélyezésére évi 705.422 
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koronát fordít az állam, ezenkívül 5 év alatt 
külön 1,249.326 koronájába került a saját 
iskoláinak elhelyezése. A lefolyt 5 év alatt 
2 állami polgári iskola is állíttatott fel (Máté-
szalkán és Nagykárolyban), a tanítók iskolázó 
gyermekei részére pedig fölépült Szatmáron a 
tanítói konviktus, melyben 120 tanuló helyez-
hető el. Mindezeket egybevetve, azt látjuk, hogy 
Bodnár György kir. tanfelügyelő 5 éves mű-
ködése alatt jelentékeny lendületet nyert Szat-
már vármegyének és Szatmár városának nép-
oktatásügye. Mindazáltal van a jelentésnek egy 
szomorú pontja is, mert 7500 tanköteles még 
mindig nélkülözi Szatmár vármegyében az 
iskola áldásait, amin a községek szegénysége 
miatt csakis az állami iskolák tömegesebb 
engedélyezésével lehet segíteni. A vármegye és 
Szatmár városának közigazgatási bizottsága el-
ismerő köszönetét fejezte ki a kir. tanfelügyelő-
nek eredményes munkálkodásáért és mindenre 
részletesen kiterjedő jelentéséért. 

* Erzsébet, a védangyal címmel 64 oldalra 
terjedő, ízléses kiállítású kis füzetkében 2 fel-
vonásos énekes gyermekszínmü jelent meg 
Pécsett. Szerzője Loverzlcy Ernő, kir. tanfelügy. 
tollnok. Az 1. felvonásban példákkal tünteti fel 
a családi nevelés félszegségeit s ezek káros 
következményeit, s hogy az elhanyagolt, vagy 
a rossz nevelés sokszor mily mélyen sülyeszti 
le az embert. Ügyesen tudta szerző ennek minta-
képéül Lucchenit, Erzsébet királyné gyilkosát 
előtérbe állítani s egyben a részeges Péter 
szerepben pedig az alkohol káros hatását tárja 
olvasói elé. A II. felvonás egy Erzsébet-ünne-
pélyt mutat be, hosszabb beszédekkel, szava-
latokkal. A színdarabkát itt-ott kedves melódiák 
tarkítják, amelyeket Székely Márton zeneköltő 
komponált, míg a szöveget a szerző írta. Kap-
ható Weidinger N. utódai könyvkereskedő cég-
nél; ára 1 korona 20 fillér. 

* Állami tanítók névjegyzéke. Az állami 
elemi népiskoláknál 1910. évi május hó végéig 
tényleg alkalmazott tanítók és tanítónők szol-
gálati helyét és a beszámítható szolgálati idő 
kezdetét feltüntető újabb kimutatás, melyben a 
tanítók a hivatalos eskü letételének időrendjében 
vannak csoportosítva, a Lampel-cég kiadásában 
megjelent. Á 150 oldalra terjedő füzet ára 3 kor. 

Tanítók tanácsadója. 
(E rovatban választ a jövőben csakis álta-

lános kérdésekre adunk ; és pedig oly általános 
kérdésekre, melyek a tanítók szolgálati viszo-
nyaira s általán népoktatási témákra vonat-
koznak. Ugyanezen keretben egyes tanítóknak 
egyes esetekre vonatkozó kérdéseire sem itt, 
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sem le félben g e m ^laSzohmk^ de lehetően ez 
esetekl en is eljárunk. A válaszbélyeggel vagy 
válaszl ippal ellátott leveleket szintén a fent.i 
értelemben bíráljuk el ; levélbeli választ azonban 
soha sem adunk. Az összegyűlő válaszbélyegeket 
az Eötvös-alapnak szolgáltatjuk át.) 

Ignotus. l .Sem törvényben, sem rendeletileg 
nincs megállapítva, hogy a tanítói lakáshoz 
minő mellékhelyiségek tartoznak? Az 1907. évi 
XXVI. és XXVII. t.-c. a természetben való 
lakást akkép állapítja meg, hogy annak két 
szoba, konyha, kamarából és a legszükségesebb 
mellékhelyiségekből kell állani. Szerintünk ide 
sorozhatok az űrszékeken és kúton kívül : a 
fáskamra, külön az iskola és külön a tanító 
használatára, a sertés- és tyúkól s a sütő-
kemence. Az állam a tanyai iskoláknál ezen 
mellékhelyiségeken kívül rendszerint még tehén-
istállót is építtet. Mosókonyhát és a meg-
levőn kívül külön kamarát tehát nemcsak 
hogy nem „követelhet", de eredményre való 
kilátással nem is kérhet. Egyébként ajánljuk 
figyelmébe, hogy előzetesen szerezzen tájékoz-
tatást arról, vájjon az állam, vagy a község 
köteles-e az iskola, a lakások és a szükséges 
mellékhelyiségek elhelyezéséről gondoskodni, 
mert önöknél a közoktatási kormány — tud-
tunkkal :— erre nem vállalkozott. 2. Ha a 
hitoktató óráit pontosan meg nem tartja, tes-
sék ezt a tantestületi, esetleg pedig a gond-
noksági ülésen szóvátenni. Ismétlődés esetén 
tegyenek jelentést a tanfelügyelőnek. 3. Az 
állami tanító a nagy szünidőben is köteles eltá-
vozásáról a gondnoksági elnököt és az igaz-
gató-tanítót értesíteni. Felmerülhetnek oly ese-
tek, amidőn a tartózkodás helyét nevezetteknek 
tudniok kell. — Hmvhely. A Wechselmann-
féle alapítvány kamataiból nyugdíj- vagy segély-
összegek adatnak oly tanítóknak és tanítónőknek, 
kik az ország valamely elemi iskolájában leg-
alább 25 évig működtek, hivatalos működés 
tekintetében felsőbb hatóságuk megelégedését 
kinyerték és sem szociáldemokrata, sem anti-
szemita izgatásokat elő nem mozdítottak. A nyug-
díj vagy segély odaítélésénél előnyben részesülnek, 
kik a felsőbb hatóságtól nyert elismerés fokát 
illetően legméltóbbak és legszegényebbek. Az 
alapítványból nyert összeget az illető haláláig, 
elhalálozás után pedig az özvegy ugyancsak 
életfogytáig kapja. Az évi összeg 200—400 K 
között váltakozik. Az alapítványt kezelő hit-
községi elöljáróság üresedések esetén pályázatot 
hirdet ki. Most eredménytelenül folyamodnék. — 
Kéreg. Csak a látszat szól ön mellett, az igazság 
ellenben nem az ön részén van. Vagyis teljes 
jogosultsággal vonják le a kántortanítói java-
dalmat képező földek évi bérének azon részét, 

NÉPTANÍTÓK LAPJ .. 



16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1. SZAM. 

amely nyugdíjaztatásának időpontjától a f. év 
végéig jár. Annyi bizonyos, hogy akkor, amidőn 
állását elfoglalta, ön sérelmet szenvedett. De 
miután annak idején énnek orvoslása érdekében 
mit sem tett, az anyagi károsodást önnek kell 
elszenvednie s nem róhatja át az utódra. Nagyon 
valószínű azonban, hogy utódja abba bele sem 
nyugodnék, így tehát a kifogásolt hónapokon 
át az iskolafenntartónak kétszeresen kellene 
fizetni. A gazdasági év szerinti számítás nem 
helyénvaló. Hiszen akkor az ön utódja, ha pl. 
csak fél éven át volna ottani állásában, ezen 
időre a kántortanítói földek jövedelméből, mely a 
javadalomnak föltehetöleg nagyobb részét képezi, 
az ön érvelése szerint semmit sem kaphatna. — 
Z. 1. Csak azon elemi iskolai tanuló tehet 
javítóvizsgálatot, ki legfeljebb két tárgyból nyert 
elégtelen osztályzatot. Ha a javítóvizsgálaton 
akár csak egy tárgyból elbukik, köteles az osz-
tályt ismételni. — Tisztaság. A tanítói lakás 
jókarbantartásáról, lia e tekintetben más meg-
állapodás .nem jött létre, — mint ahogyan sok 
állami iskolánál van — mindig az iskolafenn-
tartó tartozik gondoskodni. A kántori lakás 
fenntartása az egyház terhe. A fenntartás fogal-
mától el nem választható a meszeltetés ; de már 
a sároltatás semmi esetre nem tartozik oda, tehát 
nem is terhelhető azzal a fenntartó. A tanterem 
és az ehhez tartozó mellékhelyiségek összes 
fenntartási szükségletét az iskolafenntartó kö-
teles ellátni. A tantermet és a tanítói lakást 
évenként egyszer, a nagy szünidőben szokták 
kimeszeltetni ; az előbbi stíroltatása rend-
szerint a nagyobb szünetek idején, szükség 
esetén többször is, történik. — M. I. Lfő. 
1. Miután kertjének nincs meg a törvényben 
megállapított kiterjedése, követelheti annak 
kiegészítését, vagy a hiányzó terület egyén-
ér t két. Ha nem adják meg, panaszt emel-
het a közig, bizottságnál. Megkívánhatja a 
bekerítést is, mert enélkül az átadott területet 
kertnek nem használhatja. 2. Csak ha telek-
könyvi tulajdonosa volna az ingatlannak, tilt-
hatná el az átjárást. (Levélben nem válaszolunk, 
ennélfogva a beküldött bélyeget az Eötvös-alap 
céljaira fordítjuk.) — Krpes. 1. A múltban 
ugyanezen rovatunkban sokszor tudattuk, hogy 
a minisztérium községi és felekezeti iskolák 
tanítóinak törvényszerű lakáspénz élvezete esetén 
is megállapít kertváltságot. Ha az iskolafenn-
tartó megtagadja annak kiszolgáltatását, hivat-
kozással az 1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-ában 
foglaltakra és az alkalmazott gyakorlatra, fordul-
jon panaszával a közig, bizottsághoz. 2. Javadalmi 
jegyzőkönyvében megállapított kötelességei közé 
tartozik a kántorságban való segédkezés. E címen 
tehát külön díjra nem támaszthat igényt. — 
Y mező. Korpótlékát államsegélyként kapta; 

nyugdíjigényének megfelelően valci emelése tehát 
hivatalból történik. A járulék kivetését egyelőre 
még ne kérje; talán a jövő év elejével, ha ez 
addig nem rendeztetett. —- I. A. Gyvári. Amint 
soraiból kivesszük, arra van kilátása, hogy saját 
kérésére fog kineveztetni állami tanítóvá. Ily 
esetben az 1907. évi XXVI. t.-c. utolsó pontja 
nyer alkalmazást, amely szerint az állami szol-
gálatba kinevezett tanító új illetményeinek meg-
állapításánál figyelembe veendő az előző szol-
gálatban élvezett illetmény, amelynek a törvényes 
kezdőfizetésen felüli többlete személyi pótlék 
címén adatik meg. Számításba csak a fizetés 
és a . korpótlék vehető, így tehát ön, föltéve, 
hogy az uradalom megadja az 1907. évi XXVII. 
t.-c. szerint járó 400 K korpótlékot, évi 1000 K 
fizetést és 400 K személyi pótlékot kapna. Ez 
a személyi pótlék öt évi állami szolgálata után 
fizetésének ugyanily összeggel történendő emel-
kedésével teljesen megszűnnék s ekkor volna 
évi 1400 K fizetése. Tehát körülbelül 15 évi 
állami szolgálat után érné el azt a fizetést, amit 
most különféle címeken élvez. Állami szolgálatba 
való kineveztetésével eszerint sokat veszítene. Az 
ön által előadottak csak akkor nyernének alkal-
mazást, hogyha iskolája állami kezelésbe átvétet-
nék s ezáltal ön is átlépne állami szolgálatba. — 
K. A. Névtelen levelekre nem felelünk. — 
Többeknek. Az ingyenes népoktatásról szóló 
törvény végrehajtására vonatkozó utasításnak 
első része még ez év elején adatott ki. Ez 
vonatkozott azon tandíjakért engedélyezendő 
kárpótlásra, amelyek a tanítói javadalom ki-
egészítésére fordíttattak. Ezen körrendeletben 
jeleztetett, hogy azon tan- és fölvételi díjak 
kárpótlásául adandó államsegélyeket illetően, 
melyek nem tartoztak a tanítói javadalomhoz, 
vagyis az iskola dologi szükségleteire fordít-
tattak, utóbb fog rendelkezés kibocsáttatni. 
Ennek kiadása rövid idő alatt megtörténik. 
A rendeletben fel lesznek sorolva a kérvényezés 
módozatai és hogy minő mellékletek csatolandók 
az iskolafenntartók részéről. Kárpótlásul az az 
összeg fog megállapíttatni, mely megfelel az 
illető iskola 1905/6 — 1907/8. tanévi költség-
vetésében ily díjak címén előirányzott összegek 
évi átlagának. Azon okból, mert a kárpótlás 
összegét az 1910/11. tanév elejéig nem fogják 
megkapni, sem tan- sem fölvételi díjat szedni 
nem szabad. 

Tartalom : I. Hivatalos rész. — Pályázat. — II. Nem 
hivatalos rész : Hírek. — Egyesületi élet. — Könyvek 
ismertetése. — Tanítók Tanácsadója. 

As összeállításért és szerkesztésért felelős : 
Petróezt István. 

Budapest, 4 8 ! > 1 0 . Nyomatott a M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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ÉRTESÍTÉS. 
Tisztelettel értesítjük a tanító urakat, tanítónő úrasszonyokat és úrleányokat, 

hogy a Gyulai—Radnai—Thótt-féle Nemzeti olvasókönyvekből az Y—YI. 
OSZtály Számára szolgáló kötet is megjelent. Ezzel a kötettel tehát szerzők 
a népiskolák számára szerkesztett olvasókönyveik sorozatát befejezték. 

Ezen Y—YI. oszt. olvasókönyv a vallás- és közokt. m. kir. minisztérium 
1910. évi július hó 4-én 66.103. sz. a. kelt rendeletével engedélyeztetett. Bo l t i 
ára 1 K 35 f, nettó-ára 1 K 05 f. 

Az olvasókönyvről a hivatalos bírálat a következőket mondja: 
A jelen kötettel szerzők a népiskolák számára 

készített olvasókönyveik sorozatát befejezték. A felső 
két osztály olvasási anyagát ők is egy kötetbe fog-
lalják, mint Gáspár óta az olvasókönyv-szerkesztők 
mind, amit különben az Utasítás is ratifikált, ameny-
nyiben az V—VI. osztály olvasókönyvének az anyagát 
együttesen, egy pontban állapítja meg. Fölösleges 
mondanom, hogy ez a befejező kötet ugyanabban a 
szellemben készült, mint a megelőző kötetek : ugyan-
azok a vezérelvek, ugyanaz a pedagógiai tapintat és 
kényes irodalmi ízlés az olvasmányok megválasztásában, 
ugyanaz a műgond, finom stílusérzék és nyelvmüvészet 
az anyag átdolgozásában. Sőt szerzőknek bizonyos 
kvalitása, mint pl. az irodalomban való nagy tájé-
kozottságuk, a népiskola utolsó két osztálya, tehál; 
11—12 éves gyermekek számára szerkesztett olvasó-
könyvben még jobban érvényesülhetett, mint az előbbi 
kötetekben. A tanulók fejlettebb értelme nemcsak meg-
engedi, hanem épenségesen megköveteli, hogy a nem-
zeti irodalom mind tágabb mezejéről kerítsünk immár 
valamivel komplikáltabb tartalmú és művésziebb for-
májú olvasmányt. De nemcsak a szorosabb értelemben 
vett nemzeti irodalomból, hanem a különféle szakiro-
dalmak köréből vett olvasmányoknak is helyet kell 
ebben a kötetben adni. S mivel a szerzők átallották 
az Utasítás megállapította keretet a közkézen forgó 
olvasókönyvekben előtalált darabokkal kitölteni, maguk-
nak kellett az olvasmányok legnagyobb részét elő-
teremteniük, amely munkát csakis az irodalomban való 
nagy jártasság mellett lehetett sikerrel elvégezniök. 
Ezeket az újonnan forgalomba hozott olvasmányokat 
— ez a jelen olvasókönyvnek egyik főérdeme — szerzők 
majdnem kivétel nélkül irodalmunknak olyan forrá-
saiból merítették, amelyek az iskolai oktatás számára 
eddig még nem voltak fölfedezve. Legnagyobb részük 
irodalmi és pedagógiai szempontból egyaránt beválik, 
némelyike pedig épenségesen mintaszerű. Akadhatna 
talán valaki, aki némely elbeszélő olvasmány ellen 
(pl. Csipisz és Csitri, A puszta leánya stb.) azt a ki-
fogást teszi, hogy híjával van az erkölcsi tanulságnak. 
De nagy tévedés volna a népiskolai olvasmányul válasz-
tandó költői alkotást mindig csak a „morál" mértékével 
mérni. Ha csak a „morál" ellen nem vét, úgy bízvást 
elláthatjuk a pedagógiai fémjelzéssel, nagy esztétikai 
értékénél fogva. Legkülönbeknek azonban a természet-
tudományok és a társadalmi tudomány köréből vett 
olvasmányokat ítélem. Tárgyi jélességüknél, a leg-
nemesebb értelemben vett népszerűsítő előadásuknál 
és számos nemzeti vonatkozásuknál fogva ezek az olvas-
mányok elsőrendűeknek mondhatók. A hazai vonat-

kozások számtalan szálaival szövik át szerzők a világ-
történelemből kerített olvasmányokat is, úgyannyira, 
hogy a világtörténelmi események a hazaiaknak sokszor 
mintegy hátterül szolgálnak. 

A könyvnek mindvégig keresetlen, egyszerű és finoman 
csiszolt stílusa, valamint kifogástalan magyarságú nyelve 
külön kiemelendő. 

Egynéhány botlást és helyesírási következetlenséget 
könnyű lesz kiigazítani. Ilyenek : 

a 43. lapon : „gyűlölet támadt a főurakban a király 
iránt" helyesen : a király ellen. 

a 77. 1. : „Hát azért eszünk, mert vannak sütemé-
nyek, édes cukrok, kalácsok" helyesen : sütemény, 
cukor, kalács. 

199. és 356. 1. : villanyosság — holott egyebütt 
mindenütt helyesen : villamos vagy villámos. 

260.1. : (Vámbéry) „1858-ban feljött Pestre az akkori 
nagy közoktatási miniszter, Eötvös József báró segít-
ségével". 1858-ban Magyarországon nem volt miniszter, 
hanem helytartótanács. 

264. 1. : „uralkodjék az egész rozoga környék fölött" 
helyesen : környéken. 

184.1. : „könyhullások" helyesen : könnyhullatások. 
388. 1. : „Ezeket hívtak szűrszabónak" helyesen : 

szűrsza&ófcnak. 
127. 1. : „Húsz-huszonöt év előtt" és 228. 1. : „Pár 

száz esztendő előtt" helyesen : évvel és esztendővel 
ezelőtt. 

276. 1. : „Damjanich" és öt sorral azután : Dam-
janics. 

A 80. 1. : Az olvasmány címe : „Debrecen" és az 
olvasmányban mindvégig Debrecen — a 271. 1. pedig 
Debreczenből. Épúgy hibásan egyszerű c-vel Körmöc-
bánya, Selmecbánya (145—146. 1.) és Bereck (281.1.), 
de már 147. 1. helyesen : Miskolcz. 

Sok helyen (46., 144., 390. 1.) éppen, máskor meg 
(157., 162., 167., 168., 179. és 197. 1.) épen. 

Némelykor ép oly, ép úgy, máskor épúgy, époly, 
még máskor éppúgy, éppoly. Lásd a Csipisz és Csitri 
című olvasmányt a 388. 1. 

A 310. 1. : higyje — helyesen : higgye. 
Sokszor éjszaka (129., 140., 333., 395. 1.), sokszor 

pedig éjtszaka 433. és másutt. 
A Gyulai—Badnai-Tkótt-féle olvasókönyvet a nép-

iskolák V. és VI. osztálya számára feltétlenül ajánlom 
az engedélyezésre. 

Kelt Budapesten, 1910. évi június hó 20-án. 

Jíadó Vilmos, 
nyug. áll. tanítónőképző-intézeti igazgató. 

E külsőleg is szép és kedves kiállítású, páratlan müvésziességgel és gazdagon illusztrált 
könyvet a legmelegebben ajánljuk a t. tanítóság figyelmébe, megjegyezvén, hogy mutatványpéldá-
nyokkal — bevezetés végett — díjtalanul és portómentesen, készségesen szolgálunk. 

Budapesten, 1910. évi szeptember hó. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Katholikus kántornak, esetleg helyettes kántornak 

ajánlkozik képezdét végzett, kellemes hangú tanító-
jelölt. (Okleveles kántor.) összes kántori teendőkben 
jártas. Kitűnő működési bizonyítvánnyal. LengyelLászló 
Béla, Pécsett , Fürdő-utca 2. szám. (33—11—2) 

A l iptókonszkai ev. leányegyház tanítói állomá-
sára okleveles tanító kerestetik. Javadalmazása : lakás, 
kert, az egyháztagoktól különféle cím alatt, hivataloB 
fölvétel szerint, 457 korona 70 fillér ; államsegély 
542 korona. Tannyelv : tót-magyar. Pályázati határidő : 
1910 szept. 10. Liptószentiván, 1910 július. 25. Király 
Kálmán, iskolaszéki elnök. (53—III—2) 

A marczalt i polgári iskolaegyesület egy újonnan 
rendszeresített tanítói állásra pályázatot hirdet. Évi 
fizetés : 1600 korona, lakbér 400 korona. Az állás az 
első évben ideiglenes és szeptember hó 1-én elfogla-
landó. A pályázati kérvények augusztus hő 18-ig Boncz 
László egyesületi jegyzőhöz címezve küldendők. Az 
iskola államsegélyes és az államosítás iránti lépések 
megtétettek. (59—E-2) 

A vásárhely i (Zemplén megye) ref. előkönyörgő-
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. I. Fize-
tés : 259 korona államsegéllyel 1000 korona törzs-
fizetés és államsegéllyel fedezendő korpótlék. Két szoba, 
konyha, kamarából álló lakás és melléképület ; 1200 
f -öles kert használata. Előkönyörgői teendőkért külön, 
évi 200 K. II. Kötelességek : a 6 osztályból álló osz-
tatlan, mindennapi népiskola és ismétlő-iskola törvény-
szerinti vezetése. Az összes kántori és előkönyörgői 
teendők teljesítése. Az eddigi szokás és gyakorlat sze-
rint az egyházi jegyzői tiszt végzése. A megválasztott 
tanító kötelezett tagja a felsőzempléni réf., egyetemes 
tanítóegyesületnek. Az állás f. évi október hó 1-én 
foglalandó el. A pályázati kérvények f. évi szept. hó 
15-ig Hutka József lelkészhez, Bánócz (u. p. helyben) 
adandók be. (64—II—2) 

Felsőkublnl ág. hitv. ev. népiskolához ezennel 
pályázat hirdettetik:. Jövedelem : 1000 korona alap-
fizetés és a törvényes korpótlékok, valamint megfelelő 
lakás, melléképületeivel és kerttel.Tankötelesek száma: 
25—30. Tannyelv : tót. Pályázhatnak okleveles tanítók, 
esetleg tanítónők. Kellőleg fölszerelt folyamodványok 
aug. 20-ig a lestini ág. hitv. ev. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Pósta : Felsőkubin, Árva m. (67—II—2) 

A berdárkai ev. káútortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma : államsegéllyel 1000 korona. 
A pályázatok szept. 9-ig nyújtandók be a kisfekete-
pataki lelkészi hivatalhoz. (2615—II—2) 

A czeg lédi ág. hitv. evang. egyház a nyugdíjazás 
folytán megüresedett egyik kántortanítói állására pá-
lyázatot hirdet. Javadalma : lakás, mely áll 4 szoba, 
konyha, éléskamra, pince, faszín ; 53'/a hold tanítói 
föld haszonélvezete (1100 Q'-ölével számítva). Készpénz 
460 korona az egyház pénztárából, tandíj 200 korona, 
szintén az egyház pénztárából, és temetési stólát. 
A három tanító vezetése alatt álló iskolánál ezidő-
szerint a III. és IV. osztály teendőinek ellátásával 
bízatik meg. Pályázhatnak a gyakorlati téren mái-
több év óta sikerrel működő kántortanítók. A pályázat 
határideje : szept. 8. A kellően fölszerelt jelentkezések 
alulírott lelkészhez küldendők be. Czegléd, 1910 júl. 
29. Török József, evang. lelkész. (69—H—2) 

A s z e g h e g y i (bácskai) ág. hitv. ev. magyar tár-
sulati iskolánál megüresedett tanítói állásra 1910 aug. 
18-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 1100 korona, 
100 korona lakbér és kertilletmény. A német nyelv 
tudása megkívántatik. (82—II—2) 

Pusztai magániskolába keresünk tanítónőt, ki a 
négy elemi osztályt tanítani tudja. Fizetés : 800 ko-
rona, lakás, fűtés és világítás. Folyamodványok Montag. 
P u s z t a k e n g y e l küldendők. " (119—11—2) 

H e l i v á g á s a i (u. p. Nagyhársas, Szepes m.) róm. 
kath. kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetés : 
egyezer korona. Tannyelv : tót. Azonnal lehet jelent-
kezni. Moys László, lelkész. (143—III—2) 

Pályázat a k i s ú j s z á l l á s i református egyház elemi 
fiúiskolájánál megüresedett tanítói állásra. Ezen állásra 
megválasztott tanító javadalma : 1. 1080 korona törzs-
fizetés. 2. 300 korona lakbér. 3. 20 korona kertillet-
mény, évnegyedes részletekben előre fizetve az egyházi 
pénztár által. 4. Az 1907. évi XXVII. t.-c. szerinti 
korpótlék az államtól. Kötelessége : ezidőszerint az 
V. fiúosztály egyházkerületi tanterv szerinti tanítása, 
minden második köznap és vasárnap délután a növen-
dékek templomba, istenitiszteletre vezetése és esetleg 
az iskolaszék által időről időre kijelölendő más fiú-
osztály vagy osztályok tanítása. Pályázók oklevéllel, 
keresztlevéllel s az esetleges működést igazoló bizo-
nyítványaikkal fölszerelt kérvényeiket augusztus hő 
28-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz adják be. Meg-
választott tanító köteles állását 1910 szeptember hó 
15-én elfoglalni. Kisújszállás, 1910 augusztus 8. Nag3r 

István ref. lelkész, islíolaszéki elnök. (167—II—2) 
Pusztai tanító, római kath., okleveles, nős, szep-

tember 1-ére vagy 10-ére belépésre fogadtatik. Évi 
fizetése : készpénz 500 korona, konvenció és egyéb 
mellékjárulék. Pályázatok okmánymásolatokkal, me-
lyek vissza nem küldetnek, Bäsch Lajos gazdaságának, 
u. p. P u s z t a p ó (Szolnok m.) kéretnek. (192—II—2) 

Parócza i (Nógrád) ág. hitv. evang. tanító java-
dalma : 1000 korona. Tót nyelv szükséges. Érújfalu, 
p. Alsósztregova. Algőver István, lelkész. (133-11—2) 

Karnai (u. p. Alvincz, Alsófehér m.) községi isko-
lánál a tanítói állás üresedébe jött, miért is annak 
betöltésére pályázatot hirdetek. A tanító javadalma-
zása : évi 600 korona törzsfizetés, 4 öl tűzifa hehyett 
40 korona, természetbeni lakás (2 szoba, 1 konyha, 1 
pince, padlás) és az iskola kertjéből 1 t hold, becs-
értékük (haszonbérük) 200 korona. A tanító fizetésének 
1000 koronára való kiegészítését a magyar állam fogja 
eszközölni s ezirányban a kellő lépések meg is tétettek. 
Pályázati határidő : folyó évi szeptember 15. Az állást 
elnyerni óhajtók fölszerelt kérvényeiket ezen határ-
időig adják be az iskolaszéki elnöknek. A tanítási 
nyelv : magyar és román. Karnán, 1910 augusztus hó 
1-én. Maxim Emil, iskolaszéki elnök. (137—I —1) 

A n izsnai (Nyitra vm.) községi elemi népiskolánál 
lemondás folytán egy rendes tanítói állás jöt t üre-
sedésbe, amely állással a kántori állás is összefüggés-
ben van ; melyre ezennel pályázatot hirdetünk. Java-
dalmazás : 1. 1000 korona évi fizetés, melyből 258 
korona 44 fillér államsegély. Ezen fizetést előleges 
havi részletekben a községi pénztár szolgáltatja ki. 
2. Megfelelő szabad lakás. 3. Kántori jövedelem díj-
levél szerint : évi 237 korona 20 fillér, mely részben 
készpénzfizetés, részben pedig gabonajárandóságból áll. 
Megjegyeztetik, hogy a kántori jövedelem a tanítói 
fizetésbe nincsen beszámítva és a 258 korona 44 fillér 
államsegély folyósítására a megválasztott tanító vára-
kozni köteles. Ezen állásra okleveles tanítók folya-
modhatnak. A fölszerelt kérvények f. évi szeptember 
8-ig bezárólag a községi iskolaszéki elnökséghez nyúj-
tandók be. Az állás f. évi szeptember 12-én elfog-
lalandó. Nizsnán, 1910 augusztus 4-én. Iskolaszéki 
elnökség. (153—1—1) 

A verbó i (Nyitra vm.) áll. s. nyilvános polgári 
iskolákban jövő tanévre 2 nyelvészi, 2 matematikai, 
1 rajztanári állásra pályázatot hirdetünk. Legalább 
alapvizsgázott, esetleg középiskolai tanáij elöltek szá-
míthatnak alkalmaztatásra. Rajztanári állásra okleveles 
hiányában rajztanításra képes okleveles elemi iskolai 
tanítók pályázhatnak. Fizetési föltételek igazgatónál 
(Verbó) tudhatók meg. Daday Dezső, igazgató. Reich 
Samu, gondnok. (212—I—1) 
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Pályázat a t i szakürt i református egyház szőlős-
kerti iskolájának rendes tanítói állomására. Javadalom : 
1000 korona, melyből 400 koronát az egyház, 600 
koronát pedig az állam ad ; korpótlék az államtól ; 
lakás, megfelelő mellékhelyiségekkel, és kert. Köte-
lesség : az I-—VI. vegyes osztálynak a tiszántúli egyház-
kerületi tanterv szerint való tanítása ; vallás- és ének-
tanítás a mintegy 4 kilométernyire fekvő községi 
iskolában hetenként egyszer. Fuvardíj címen az egyház 
25 koronát ad. Novembertől májusig vasárnap délelőtt 
istenitisztelet tartása a tanteremben. A személyesen 
megjelenő tanító előnyben részesül. Elválasztott tanító 
20 korona költözködési költséget kap. Kellően föl-
szerelt kérvények beadási határideje : 1910 szept. 8. 
Tiszakürt (Jász-Nagy-Kún-Szolnok m.), 1910 ang. 6. 
Szász Gusztáv ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(197—II—1) 
A t arczavajkócz i református kántortanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Fizetése: 1000 korona, melyből 
516 korona államsegély, 134'64 korona tandíjváltság, 
88'40 korona készpénz, 240 liter búza, 12 hektoliter 
rozs, 6 kh. és 1495 öl szántóföld haszonélvezete, 4 bécsi 
öl (16 méter) tűzifa beszállítva, 4 darab marhára legelő, 
stóla, törvényszerű lakás és keit. Kellően fölszerelt 
pályázati kérvények szeptember 3-ig küldendők be a 
református lelkészi hivatalhoz. Az állás szeptember 
17-ig elfoglalandó. Tarczavajkócz (Abaújtorna m., u. p. 
Rozgony), 1910 augusztus 11. Erős Károly, ref. lelkész. 

(229—1—1) 
Szélporubai leányegyházközség pályázatot hirdet 

kántortanítói állásra. Jövedelem : lakáson és két kprten 
kívül 1100 korona (ebből 500 korona készpénz). Taní-
tási nyelv : tót. Jelentkezhetni f. évi szeptember hó 
15-ig a szmrecsáni (Liptó m.) ág. h. ev. lelkészi hiva-
talnál. (231—1—1) 

N a g y v á r a d város közs: polgári leányiskolájánál 
nyugdíjazás folytán megürült rendes tanítónői állásra 
pályázatot hirdetünk. Javadalmazás : 1600 korona alap-
fizetés, 600 korona lakáspénz s ötödéves korpótlék 
címén évi 100 korona, mely öt ízben válik esedékessé. 
Az alapfizetés a vonatkozó miniszteri rendeletek értel-
mében a szolgálati idő arányában államsegéllyel egé-
szíttetik ki. Pályázhatnak a nyelv- és történettudo-
mányi szakcsoportból képesített polg. iskolai tanerők. 
Szabályszerűen fölszerelt s a községi iskolaszékhez 
címzett kérvények szeptember hó 10-ig alulírotthoz 
küldendők. Nagyvárad, 1910 augusztus 4. Dr. Adóiján 
Ármin, iskolaszéki elnök. (233—I—1) 

A bükkaranyos! ref. egyház kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Javadalma : 10, hold föld, termény 
és szolgálmány, az államsegély kérésekor 672 koronára 
értékelve ; államsegély 322 korona ; kétszobás lakás, 
mellékhelyiségekkel és kerttel. A pályázatok szept. 
10-ig adhatók be a bükkaranyosi ref. lelkészi hivatalhoz 
(u. p. Emőd). Az állás azonnal is elfoglalható. 

(235—II—1) 
A madaras! róm. kath. iskolaszék újonnan szer-

vezett 2 tanítónői állásra pályázatot hirdet. Mindegyik 
tanítónő évi javadalmazása külön-külön : községtől 
800 korona fizetés, 200 korona lakbér, 20 korona kert-
illetmény, 4 öl lágy tűzifa házhoz szállítva, megfelelő 
államsegély, évötödös korpótlék. Kötelesség : a reájuk 
bízott osztályt vezetni, kézimunkára tanítani, ismétlő-
iskolában külön díj nélkül oktatni, bajavidéki tanító-
egyletnek tagja lenni. Személyes megjelenés előny. 
Megválasztott tanítónők állásuk elfoglalása napjától 
élvezik javadalmazásukat. Kérvények szeptember 20-ig 
az iskolaszékre címezve, nagyságos és főtisztelendő 
Klanszky Ferenc apát-esperes-plébános úrhoz, János-
halmára küldendők. Madaras (Bácsbodrog vm.), 1910 
augusztus 7-én tartott iskolaszéki ülésből. Nóvák 
Ferenc, iskolaszéki elnök. Árvay Ferenc, iskolaszéki | 
jegyző. (237—1—1) I 

A n a g y m á g o c s i községi elemi iskolánál (Újtompa-
hát-tanya) újonnan rendszeresített tanítói állásra 
szeptember 15-ig bezárólag pályázatot hirdetünk. 
Fizetés : 1000 korona, lakás, kert, melléképület. Pá-
lyázhatnak római katholikus tanítók. A gazdasági 
ismétlő-iskola vezetésében jártasok előnyben részesül-
nek. A megválasztott állását a választás után azonnal 
tartozik elfoglalni. A róm. kath. hittant a tanító külön 
díjazás nélkül köteles tanítani. A kérvények a községi 
iskolaszék címére küldendők. Nagymágocs, 1910. évi 
augusztus 12-én. Iskolaszék. (239—I—1) 

Megújított pályázat. Az eperjes i ág. hitv. evang. 
I. egyház polgári leányiskolájában megüresedett ren-
des tanszékre július 20-ikán kiírt pályázat megújíttatik. 
Az 1910 szept. 15-ig elfoglalandó állásra okleveles, a 
nyelv- és történettudományi szakcsoportra képesített, 
ág. hitv. ev. vallású polgári iskolai tanítók vagy tanító-
nők pályázhatnak, kik a német nyelvet is bíiják. 
Előnyben részesül, aki a modem rajzolásban és festés-
ben jártas. A megválasztott köteles leend heti leg-
feljebb 22 órában szaktárgyain kívül esetleg más tár-
gyat is tanítani. Fizetése, államsegéllyel együtt : 
kezdőnek 2000 korona, 4 évi működéssel bírónak 
2200 korona ; a lakbér 480 korona. A megválasztan-
dónak nyugdíjjogosultságát az országos törvények biz-
tosítják. A kellően fölszerelt kérvények f. évi szept. 
8-ig alulírt iskolaszéki elnökhöz intézendők. Eperjes, 
1910 aug. 14-én. Korbély Géza, ev. lelkész. (244-1-1) 

Pályázat a p ir icse l (Szabolcs megye) református 
egyház I—VI. osztályú kántortanítói állására. Java-
dalom : új lakás, 527 Q-öl kert, párbér és szolgál-
mányváltság 283 K 60 f, tandíjváltság 169 K 27 f, 
2P69 kat. hold föld, paróchiális kerthez csatolt ka-
száló 20 K, 1 öl kemény tűzifa, stóla 40 K, a község-
től ismétlőiskola-tanításért 40 K, államsegély 260 K. 
Felszerelt kérvények szeptember hó 11-ig alulírthoz 
küldendők. Személyesen megjelenők előnyben része-
sülnek. Ha nőtlen tanító választatik, egy év alatt 
köteles megnősülni. Barcsa Endre, iskolaszéki elnök. 

( 2 4 7 - 1 - 1 ) 
Jankahíd községben a magyar-román tannyelvű 

községi tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Pályázati 
határidő : 1910. évi szeptember hó 10. A tanító java-
dalmazása az 1907. évi XXVII. t.-cikkben megállapí-
tott illetményen felül még évi 10 K iroda- és 40 K 
tanítógyűlési átalányból áll. Kötelessége : az I—VI. 
vegyes osztályokat vezetni s a román gör. kath. kán-
tori teendőket díjtalanul elvégezni. A magyar nyel-
ven szerkesztett és szabályszerűen okmányolt kérvé-
nyek fenti határidőig a községi iskolaszék címére 
küldendők. Jankahíd (Torontál m.), 1910 aug. 10-én. 
A községi iskolaszék. (253—1—1) 

A felsőzárosi ág. hitv. evang. egyházhoz tartozó 
Vidornya leányegyház számára tanító kerestetik. 
Fizetése : 1000 K, megfelelő lakás és kert. Pályázatok 
az ág. hitv. ev. egyház lelkészi hivatalához (Felsőzáros, 
via Puhó, Trencsén m.) szeptember 8-ig benyújtandók. 

(255—1—1) 
A bátaapát i evang. kántortanítóí állásra pályázat 

hirdettetik. Javadalom különféle címeken, hivatalos 
becslés szerint : 1522 K 40 f. A német nyelv tudása 
megkívántatik. Pályázati határidő : szeptember 5. 
Pósta Mórágy (Tolna m.). Kracher György, ev. lelkész. 

(257—11—1) 
P u s z t a v i l á g o s i tanyai elemi népiskolai tanítói 

állás betöltendő. Évi javadalom : 500 K, ellátás, mosás, 
világítás, fűtés és takarítás. Az állás első záróvizsgáig 
próbaidőhöz van kötve. Pályázatok „Világosi gazdaság, 
pósta Lepsény" címre intézendők. (263—I—1) 

Csécse község róm. kath. kántortanítói állására 
betegség miatt helyettes kerestetik. Azonnal elfogla-
landó. Díjazás megegyezés szerint. Galbács Jánosné. 

( 2 6 4 - 1 - 1 ) * 



20 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 . SZÂJI. 

Frivaldnádasi (Trencsén m.) róm. kath. iskolánál 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : állam-
segéllyel 1000 K, törvényszerű lakás. Pályázati határ-
idő : szept. 5. Tannyelv : magvar-tót. Iskolaszéki elnök. 

(251—1—1) 
Pályázathirdetés. A szkoréi (Fogaras vm.) 3 tan-

erős, román tannyelvű községi iskolánál megüresedett 
igazgató-tanítói állásra pályázat hirdettetik, melyre a 
kérvények folyó évi szeptember hő 15-ig alulírott 
iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. Az állás javadalma 
a következő: 1. Államsegély 900 K és a községi 
pénztárból 100 K. 2. A törvényes ötödéves korpótlé-
kok államsegélyből fedeztetnek. 3. Természetbeni 
lakás a községi iskola új épületében. Zenében és a 
gazdasági szakban jártasok előnyben részesülnek. Kö-
teles egyházi énekkart szervezni és a gyermekeket 
vasárnapok és ünnepnapok alkalmával a templomba 
vezetni és a szent mise alatt énekelni. Személyes 
megjelenés kívánatos. Szkoré, 1910 augusztus hó 15. 
Dávid Pop János g. kath. román lelkész, iskolaszéki 
elnök. (259—1—1) 

A jármii ref. egyház pályázatot hirdet egy elemi 
iskolai tanítónői állásra. Fizetése : évenként az egyház 
pénztárából 100 K, állami fizetéskiegészítés 1000 K 
és tisztességes lakás. Kötelessége : az egyháztanács által 
kijelölendő osztályok tanítása. Pályázatok folyó évi 
szeptember hó 4-ik napjáig küldendők Jármi községbe 
(Szatmár m.), a ref. lelkészi hivatalhoz. Állás szeptem-
ber 15-én elfoglalandó. Jármi, 1910 augusztus 17. 
Ref. lelkészi hivatal. (260—1—1) 

Hajmáskéri (Veszprém m.) református iskolához 
1910 szeptember 1-től 1911 május 31-ig terjedő időre 
okleveles, ideiglenes tanító kerestetik. — Fizetése : 
havonként 60 K, egyszobás lakás és fűtésre 4 méter 
fa. Kötelessége : az I—VI. osztályú rendes, úgyszintén 
az ismétlő-tankötelesek rendszeres tanítása az itt meg-
állapított tanterv szerint, továbbá a kántori teendők 
ellátása és lelkésznek akadályoztatása esetén helyet-
tesítése. Okmányok a ref. esperesi hivatalhoz, Balaton-
füredre küldendők, 1910 szeptember 10-ig. Jákói Pál, 
ref. lelkész. (261 - I — 1 ) 

A t emeskubin i községi óvoda-felügyelőbizottság, 
a „Délvidéki Tanügy" f. évi 6. számában: 1. 700 K 
törzsfizetéssel, 2. 50 K faváltságárral, 3. 114 K lakás-
pénzzel és 4. 168 K dajkatartási átalánnyal egybe-
kötött II. számú óvónői állásra közzétett pályázati határ-
időt 1910. év végéig meghosszabbítja. Kérvények a 
községi óvoda-felügyelőbizottsághoz, Temeskubinba 
intézendők. Götz István, elnök ; ifj. Wenner Ferenc, 
jegyző. ( 2 6 9 - 1 - 1 ) 

Ä p u s z t a m l z s e l uradalom 6 osztályú elemi isko-
lájához hajadon tanítónő kerestetik. Javadalmazás : 
készpénz 960 K, tűzifa 12 űrméter, természetbeni lakás, 
konyhakerttel. Pályázók küldjék képességüket igazoló 
okmányaik másolatát — melyek vi>sza nem küldet-
nek — „Mizsei uradalom intézőségének, pósta Jász-
telek" címre. Az állás legkésőbb október 1-én elfog-
lalandó. (270—1—1) 

Állást keres okleveles osztálytanító, r. kath., nőtlen, 
23 éves ; magyar, német, horvát nyelvet beszél, tar-
talékos tiszt, zeneértő. Cím : „Róm. kath. tanító, 
Megye-pusz ta , Tolnatamási (Tolna m.)." (271-1-1) 

Kajdacs i (Tolna m.) református egyház orgonista-
kán tortanítói állására pályázatot hirdetek. Javadalom, 
a konventi utasítás szerint hivatalosan értékelt díj levél 
alapján : készpénz 750 korona ; 2 (kettő) bécsi öl ke-
mény, hasábos tűzifa, házhoz hordva, helyi értéke 
80 kor. ; egynegyed úrbéri telek szántóföld, haszon-
béri értéke 240 korona; 1200 Pl öl házikert, haszon-
béri értéke 50 korona ; szép, új lakás. Az előd a köz-
ségigazdasági ismétlő-iskoláért évi 100 koronát kapott. 
Pályázati határidő : szeptember 5. Állomás azonnal 
elfoglalandó. Személyes megjelenés kívánatos. Tantó 
János, lelkész. (298—Ir-1) 

A bácskertes i r. kath. kántortanítói állás nyug-
díjaztatás folytán megürülvén, arra szept. 11-ig pályá-
zat hirdettetik. Javadalma : 1. a) készpénzben 201 K 
76 f, bj terménybeli járandóságok megváltása címén 
218 K 24 f, cj búzamegváltás (ötven pozsonyi mérő) 
333 K 32 f, Bácskerfces község pénztárából negyedévi 
előleges részletekben ; 2. '/< telekföld (9 884/IÖUO hold) 
és az ehhez tartozó legelőilletmény (3 107:I IGOO hold) 
haszonélvezete, — adóteherrel ; 3. tíz öl lágyfa, ter-
mészetben kiszolgáltatva és a házhoz szállítva ; 4. a 
törvényes korpótlék; 5. természetbeni lakás, mely áll: 
3 padlós szoba, két konyha, éléskamra, pince és 
istállóból ; 6. kertilletmény 20 K ; 7. 3867 lélek után 
stólajövedelem, nevezetesen : a) keresztelés utáni ava-
tástól 32 f, házassági avatástól 32 f, h) jegyesek hir-
detésétől 70 f, c) énekes misétől 40 f, d) liberás 
misétől 1 K, ej jegyesmisétől 1 K, f ) örökös misék 
után körülbelül 120 K, g) kis halott után 50 f, hj öreg 
halott után 1 K. i) búcsúztatókért mérsékelten sza-
badon számítható díj szedhető. Ostyasütésért külön 
díj nem jár. Kötelességei : az iskolaszék által kijelölt 
osztályt vezetni és az ismétlő-iskolában díj nélkül 
tanítani ; mindennemű kántori teendőt végezni ; a 
templomi összes istenitiszteleteken orgonálni, énekelni ; 
a népet és iskolásokat egyházi énekre tanítani ; ke-
reszteléseknél, avatásoknál, esketésnél, betegek ellátá-
sánál segédkezni. — Csak tanítói és kántori oklevéllel 
bírók s kik a gregoriánumban jártasak, pályázhatnak. 
Pályázók a választás napján, szeptember 15-én délelőtt 
9 órakor személyesen tartoznak megjelenni és magukat 
a szokásos próbának alávetni. A megválasztott köteles 
állását azonnal elfoglalni ; fizetése az elfoglalás nap-
jától folyósíttatik. A kellően felszerelt kérvények a 
bácskertesi r. kath. iskolaszék- és községi képviselő-
testületnek címezve, nagyságos és főtiszt. Meszner 
István apátplébános, kerületi esperes úrhoz, Bezdánba 
(Bács m.) küldendők. Kürtösy Antal plébános, iskola-
széki elnök. Nagy János, iskolaszéki jegyző. (272-1-1) 

Az al9Órétfalui (Trencsén vármegye, Puhó mellett) 
róm. kath. kántortanítói állás betöltendő. Javadalma : 
lakás, melléképületekkel ; készpénzben, államsegéllyel 
780 K ; földben és terményben 220 K. Kötelessége : 
a mindennapi és ismétlő-iskola vezetése és a kántori 
teendők végzése. Próbaorgonálás kötelező. A meg-
választott próbaorgonálási útiköltségre 20 koronát kap. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Választás szept. 6-án. 
Pivarcsy Nándor plébános, iskolaszéki elnök. 

(274—II—1) 
Az a lsószendi ref. kántortanítói állásra pályázatot 

hirdetek. Javadalma : lakáson, kerten kívül tizenkét 
hold föld megművelve, 896 liter rozs ; az egyháztól 
140 korona, államsegély 638 korona. Kötelessége : hat 
osztály vezetése, lelkész távollétében istenitisztelet 
végzése. Okleveles tanítók pályázhatnak. A pályázatot 
szept. 15-ig Jakab János szendszalai ref. lelkészhez 
kell beadni. Személyesen megjelenők előnyben része-
sülnek. (275—1—1) 

Gyertyánkút (Veszprém vármegyében) Lókúthoz 
tartozó puszta államilag segített községi iskolájánál 
betöltendő tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : évi 1000 K, egy szoba, konyha, negyed hold 
házikert, lakáspótlékul három hold föld ; r. kath. 
kántori szolgálatért burgonya- és failletmény. Szüle-
tési, tanképesítő és szolgálati bizonyítványokkal el-
látott, egy koronás bélyegű kérvények 1910 szept. 12-ig 

i Veszprém vármegye tanfelügyelőségéhez küldendők. 
(276-1—1) 

Kiskunfé legyházára róm. kath. káutorságban 
teljesen gyakorlott, jóhangú sggédet keresek. Fizetése : 
havonként 30—40 K fix és 15—20 K gyertyából. 
Ágyneműn, mosáson kívül ellátás. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Pályázatnál lehetőleg személyes meg-
jelenést kérek. Bartha Lajos, főkántor. (277—I—1) 
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Képzőt végzett r. kath. tanítójelölt (jövőre képesí-
tőzik) ideiglenes tanítónak, esetleg nevelőnek ajánl-
kozik. Kántoriakban segédkezik. S a j k á s g y ö r g y e 
(Bácska). Farády László. (278—I- 1) 

Az ugornyai református kántortanítói állásra 
pályázatot nyitok. Javadalom : az egyháztól és állam-
tól 1100 K, ezenkívül 18 hold szántóföld, 1 hold 
kert, tisztességes lakás. Kötelesség : egy-hat osztályú 
iskola vezetése, hétköznap könyörgés és vasárnap 
egyszeri prédikálás. Lehetőleg családos egyének pályáz-
hatnak, kik jó oklevéllel bírnak. Állás szept. 6-ra 
elfoglalandó. Ugornya, u. p. Vásáros-Námény. Rácz 
Jenő, ref. lelkész. (280-1—1) 

A s zepesremete i községi elemi népiskola egyik 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalom : 
a) törzsfizetés 1000 (ezer) korona, mely áll : 876 K 
készpénzhői, 40 köbméter tűzifából, házhoz szállítva 
és 28 korona szénapénzből ; h) szabad lakás az iskola-
épületben ; c) az iskolaépület mögött levő konyha-
kertnek fele. Minthogy ezen állás az evang. egyháznál 
a másik kántorral felváltva végzendő kántori teendők-
kel van egybekötve, miért 96 koronát az egyháztól 
élvez, azért csak kántori képesítéssel bíró ág. hitv. ev. 
tanító választható meg. Azon esetben, lia az evang. 
egyház a megválasztott tanítót a vallástanítással meg-
bízná, ezt a szokásos díjazás mellett elvállalni köteles. 
A kellőképen felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
szept. 18-ig dr. Kreichel Artúr, iskolaszéki elnökhöz 
nvujtandók be. Dr. Kreichel Artúr, iskolaszéki elnök. 

(283—II—1) 
Bácsbodrog megye óbecsei járásához tartozó s köz-

vetlenül a Tisza folyó mellett fekvő, 10 ezer lakost 
számláló P é t e r r é v e nagyközségben újonnan szerve-
zett iparostanonc-iskolai tanítói állásra ezen el pályázat 
hirdettetik. Felhívatnak ennélfogva a pályázni szán-
dékozók, hogy életkorukat, erkölcsi magaviseletüket, 
eddigi alkalmaztatásukat s elméleti, valamint gyakor-
lati képzettségüket igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket 1910. évi szeptember hó 15. napjáig 
alulírott községi elöljárósághoz annál is inkább nyújt-
sák be, mert a később beérkező kérvények figyelembe 
vétetni nem fognak. Az állás javadalmazása : évi 
1400 korona fizetés, mely havonkénti előleges részle-
tekben, — és 300 korona lakbér, mely negyedévi 
előleges részletekben lesz részére, szabályszerűen bé-
lyegzett nyugtájára, a község pénztárából kifizetve. 
Ezenkívül az 1907. évi XXVII. t.-cikk 1. §-ában elő-
írt korpótlék élvezetére is igénnyel bír. A megvá-
lasztott tanító csupán az egyévi próbaidő elteltével 
fog állásában végleg megerősíttetni. Az állás folyó 
évi október hó 1-én foglalandó el. A megválasztandó 
tanítótól megkívántatik, hogy az iparostanonc-iskolá-
bani tanításra az 1893. évi 33.564. számú vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri rendelet 53. §-ában előírt 
képesítéssel, avagy polgári iskolai tanítói oklevéllel 
bírjon ; továbbá, hogy az iparostanonc-iskola mind 
a három osztályába, valamint az előkészítő-osztályba 
beiratkozandó összes tanköteleseket a fentebb idézett 
miniszteri rendeletben előírt összes elméleti és gya-
korlati tantárgyakban, valamint a rajzolásban is egy-
maga tanítsa. A tankötelesek száma jelenleg 55-öt 
tesz ki. Péterréve, 1910. évi aug. 17-én. Molnár 
János, bíró. Dr. Sztarcsevics Jenő, jegyző. (286-1-1) 

Ref., negyedéves tanítójelölt (magántanuló), praxissal, 
segédkántornak, nevelőnek ajánlkozik. Kezdőket né-
metre, hegedűre, zongorára, polgárira, gimnáziumra 
előkészít. Ajánlatok Gellért mérnök úrhoz, S o m o -
koson (Szolnokdoboka m., via Magyarlápos), kül-
dendők. (308-1—1) 

A kosnál román tannyelvű községi elemi iskolánál 
tanítói állásra pályázatot hirdetek szeptember 15-ig. 
Javadalmazása : évi 1000 korona, természetbeni lakás, 
kert és tűzifa. Gazdasági iskola vezetéseért évi 100 
korona. Trutia, elnök. (311—I—1) 

A sz in i református egyház orgonista-kántortanítói 
állására pályázatot hirdetek. Javadalma: 1020 korona 
készpénz az egyház pénztárából, havi előleges részle-
tekben, 30 méter kemény tűzifa, stóla, korpótlék. 
Kötelessége : az orgonista-kántortanító teendőinek 
végzése. Megjegyzendő, hogy a jövő évben épül 2 új 
iskola s beállíttatik egy új tanerő ; továbbá, hogy 
orgona most nincsen, de a közel jövőben beszerezzük. 
Okmányokkal felszerelt kérvények szeptember 10-ig 
alulírotthoz küldendők. Megválasztott köteles állását 
szeptember 18-án elfoglalni. Szin, postahely (Abauj-
torna megye). Háger Miklós református lelkész, 
iskolaszéki elnök. (293—1—1) 

Hajdú vármegye, Balmazújváros határában fekvő 
görögtanya i , nyilvánossági joggal bíró, magán elemi 
népiskolában a tanítónői állás betöltendő. Javadalma-
zás : évi 1000 korona készpénz, szabad lakás, fűtés, 
világítás. Pályázhatnak, tekintet nélkül a felekezetre, 
okleveles tanítónők. Pályázatok Lichtschein Dezső és 
Samu címére, Balmazújváros. (294—II—1) 

G y o m a község iskolaszéke egy gazdasági ismétlő-
népiskolai tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhat-
nak azon képesített és gyakorlatot szerzett nős tanítók, 
kik a gazdasági ismétlő-népiskolai tanításra két nyári 
tanfolyam sikeres befejezésével képesítést szereztek. 
Évi javadalom : 1000 korona készpénz, 300 korona 
lakbér és 3 öl kemény tűzifa. Ha a tanító a gazdaság-
tani ismeretek tanítása terén a törvényes követelmé-
nyeknek megfelel, még 200 korona államsegélyre is 
számíthat, és a rendes korpótlék A személyes meg-
jelenés előnyös. Kötelessége : a községbeli összes 
ismétlőiskola-köteles mindkétnembeli növendékek taní-
tása, a gazdaságtani és kertészeti ismereteknek úgy 
elméleti, mint gyakorlati oktatása. Kellőleg felszerelt 
folyamodványok Nagy Ernő dr. községi iskolaszéki 
elnökhöz folyó évi szeptember hó 11-ig nyújtandók 
be. Az állás október hó 1-én foglalandó el. Gyoma, 
1910 augusztus 22. Koncsek Gy. József, ideiglenes 
jegyző. (295—1—1) 

A hódmezővásárhe ly i róm. kath. iskolaszék egy 
belterületi tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályáz-
hatnak tanítónők is. Javadalma : a hitközségtől 800 K 
és 300 K fizetéskiegészítési államsegély és az évötödös 
korpótlékok. Lakás természetben, vagy a törvény-
szabta lakbér, és kertilletmény fejében 20 K. Kérvé-
nyek az iskolaszékhez címezve, szeptember 7-ig alul-
írottnál adandók be. Hódmezővásárhely, 1910 aug. 22. 
Bernátsky Ferenc, apátplébános. (299—I—1) 

Nagykörösre okleveles vagy képezdét végzett, 
r. kath. segéd-kántortanító kerestetik, ki tanításban, 
kántorságban teljesen jártas, jóhangú, józan életű. 
Fizetése : havi 50 korona, lakás, fűtés, világítás. Állás 
szeptember 15-én elfoglalandó. Kérvények alulírotthoz 
intézendők. Ulrich Béla, kántortanító. (300 I—1) 

A nyergesúj fa lu i cementgyár tulajdonosa által 
fenntartott s államilag engedélyezett gyári elemi 
iskolához okleveles, nőtlen tanító kerestetik folyó 
tanévre. Az illető 800 korona évi díjazásban részesül, 
azonkívül lakást, fűtőanyagot és világítást kap. Az 
iskola tanulóinak száma cirka 30. A kellően, másod-
latokkal felszerelt folyamodványok Sátori Miksa gyá-
ros úrhoz intézendők Nyergesújfalura, Esztergom 
megyébe. (3ßl—I—1) 

Á m i a v a i ág. hitv. ev. egyház írtványi iskolába 
tanítót keres. Fizetés : 600 korona készpénz ; 50 po-
zsonyi mérő ' rozs ; 4 mérő alá való szántóföld ; 6 öl 
tüzelőfa, melyből a tanterem is fűtendő. Tannyelv : 
tót. Pályázatokat szeptember 17-ig elfogad : az iskola-
széki elnökség. Miava (Nyitra m.). (302—II—1). 

Liptó megye L i s zkó fa lvára róm. kath. II. tanító 
kerestetik. Fizetése : 1014 korona. Orgonálásban jár-
tasok előnyben részesülnek. Pályázati határidő : szep-
tember 13. Iskolaszék. ' (330—1—1) 
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A sándorfalvai (pancsovai kir. tanfelügyelői kiren-
deltség, volt határőrvidéki) községi, magyar-tót tanítási 
nyelvű elemi iskolánál újonnan szervezett II. tanítói 
állásra ezennel pályázatot hirdetek. Az állomással 
a következő illetmények vannak egybekötve : évi 
törzsfizetés 1000 korona ; természetbeni lakás mellék-
helyiségekkel, udvarral, kerttel ; 6 m3 kemény tűzifa, 
beszállítva ; irodaátalány 8 korona. Felhívom a pályázni 
óhajtókat, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumra címzett, szabályszerűen bélyegekkel 
és kellően fölszerelt folyamodványukat f. évi szep-
tember 15-ig Torontál vármegye kózigazg. bizottságá-
hoz, Nagybeeskerekre küldjék be. A folyamodók ma-
gyar állampolgárságukat és azt, hogy a tót nyelvet 
oktatóképességgel bírják, okmányilag tartoznak iga-
zolni. Ág. ev. vallás igazolandó. Pancsova, 1910. évi 
augusztus hó 10-én. Ráskó László, kir. s.-tanfelügyelő. 

( 9 / h - I - l ) 
A sándorfalvai (pancsovai kir. tanfelügyelői ki-

rendeltség, volt határőrvidéki) községi, magyar-tót taní-
tási nyelvű elemi iskolánál lemondás folytán meg-
üresedett tanítói állásra, ezennel pályázatot hirdetek. Az 
állomással a következő illetmények vannak egybekötve : 
évi törzsfizetés 1000 korona ; természetbeni lakás mel-
lékhelyiségekkel, udvarral, kerttel ; 6 m3 kemény 
tűzifa, beszállítva; irodaátalány 8 K. Felhívom apályázni 
óhajtókat, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumra címzett, szabályszerűen bélyegekkel 
és kellően fölszerelt folyamodványukat f. évi szep-
tember hő 15-ig Torontál vármegye közigazg. bizottsá-
gához, Nagybecskerekre küldjék be. A folyamodók 
magyar állampolgárságukat és azt, hogy a tót nyel-
vet oktatóképességgel buják, okmányilag tartoznak 
igazolni. Az ág. ev. kántorság igazolandó, melyért 
az egyház körülbelül 300 korona temiénybeli fizetést 
ad. Pancsova, 1910. évi augusztus hó 10-én. Ráskó 
László, kir. s.-tanfeliigyelő. (10 h—I—1) 

A berzászkai községi elemi iskolánál 1000 korona 
készpénzfizetéssel, lakás- és konyhakert-járandósággal 
egybekötött tanítói állás betöltendő. Szabátyszerűen 
felszerelt és a vallás-közoktatási miniszter úrhoz cím-
zett folyamodványok folyó évi szeptember hó 8-ig 
Krassó-Szörény vármegye közigazgatási bizottságához 
küldendők be. Lúgos, 1910. évi augusztus hó 9-én. 
Gombkötő Antal, kir. segédtanfelügyelő. (11 h-I-1) 

Zsidói iPest m.) rk. kántortanítói állásra szep-
tember 12-ére pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
6 khold, 1169 -öl földdel, 70 pár utáni párbérrel s 
egj'éb járandóságokkal 600 korona ; ehhez a kérvé-
nyezés alatt álló 400 korona államsegély ; lakás, kert. 
Folyamodványok galgamácsai plébániára címzendők. 

( 3 0 5 - 1 - 1 ) 
A f e l sökázsmárki ref. egyház kántortanítói állá-

sára pályázat hirdettetik. Javadalma : 1000 korona, 
melyből 588 korona államsegély ; továbbá 7 kat. hold 
szántóföld, melyet a hívek, dolgoznak ; 12 köböl rozs ; 
6 méter tűzifa, beszállítva. Pályázati kérvények 
szeptember 4-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Az 
állás szeptember 10-én elfoglalandó. Pályázati kér-
vények a lelkészi hivatalhoz küldendők (u. p. Léh). 

(309—1—1) 
Az a lmakeréki (Nagyküküllő m.) ág. hitv. evang. 

egyház másodtanítói állására pályázatot hirdet. A taní-
tási nyelv : .német. Javadalma : törzsfizetés 1000 korona 
és a törvényszerű ötödéves korpótlék ; szép lakás, kert 
és négy öl tűzifa, hazaszállítva. Kötelességei : a minden-
naposok oktatása és az egyházi zenekarban segédkezés. 
A kérvények szeptember hó 12-ig az almakeréki ág. 
hitv. evang. iskolaszék elnökéhez küldendők be. 

( 3 1 0 - 1 - 1 ) 
A gibárti református előkönyörgő-kántortanítóságra 

a Néptanítók Lapja 3. számában hirdetett pályázat 
határideje szeptember 10-ig meghosszabbíttatok. 

( 3 1 3 - 1 - 1 ) 

Segéd-orgonista-kántortanítónak ajánlkozok. Cím : 
„Oki. tanító'-, Fe l söábrány (Bihar). (319—1—1) 

Magyarkanizsára (Szeged mellett) róm. kath. 
segédkántort keresek. Fizetése : havonként 24 korona, 
élelmezés, lakás, fűtéssel. Gyertyajövedelem szépen 
van. Leveleket mielőbb kérem. Önállóan hivatalviselők 
előnyben. Kek, főkántor. (312—III—1) 

A k l sszántó i ref. egyház pályázatot hirdet I—VI. 
oszt. vegyes népiskolájának kántortanítói állására. 
Javadalom: 1. Párbérpénz, búza és zab váltsága 337 
korona 44 fillér. 2. 6 kat. hold 413 Q ö l szántóföld, 
díjlevél szerinti értékelése 300 korona. 3. Tandíjváltság 
az államkormány által megállapítandó összeg (a kér-
vényre a tanfelügyelőség által 425 korona hozatott 
javaslatba). 4. Faváltság 56 korona. 5. Földek munka-
váltsága 61 korona 61 fillér. A készpénzfizetés havon-
ként előre adatik ki javadalmas részére. Földekadóját 
egyház fizeti. Kötelessége : I—VI. oszt. vegyes nép-
iskolában circa 55—60 tanulónak a tiszántúli egyház-
kerületi tanterv szerinti tanítása ; istenitiszteleten s 
temetések alkalmával éneklés vezetése ; kánonikus 
órákon templomi istenitisztelet végzése. Kellően föl-
szerelt kérvények f. évi szeptember 10-ig ref. lelkészi 
hivatalhoz adandók be. Kisszántó (u. p. Bors, Bihar m.), 
1910 augusztus 23. Keresztesi Károly ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök. (314 — 1—1) 

A k l s szentgrót l rk. elemi népiskolánál megüre-
sedett osztálytanítói állásra pályázatot hirdetek 1910. évi 
szeptember 5-ig bezárólag. Javadalma : 1000 korona 
és pedig 800 korona államsegély és 200 korona a 
községtől. Egy a legszükségesebben bútorozott szoba. 
1 öl fa, behordva és felvágva. Kötelessége a meg-
választottnak : az I. és II. vegyes osztályt tanítani ; 
hittant beemléztetni, az ismétlő-iskolásokat tanítani, 
a féi'fitanítónak a kántorságban segédkezni, a nőtanító-
nak a kézimunkát tanítani és a veszprémegyház-
megyei Gondviselés tagjának lenni. A folyamodványok 
alulírotthoz küldendők. Schneller Jenő plébános, isksz. 
elnök. Zalaszentgrót. (327—1—1) 

A v e s z t é n y i (Szeben vm.) román tannyelvű, községi 
elemi népiskolánál megüresedett harmadik tanítói állás 
betöltésére ezennel pályázat nyittatik. Javadalmak : 
1. Alapfizetés ÍOCO korona és pedig: a község major-
sági pénztárából 548 korona, a volt I-ső román határőr-
ezred iskolai alapjából 100 korona, állami segélyből 
352 korona. 2. A törvényes évötödös korpótlék. 
3. Megfelelő lakás, az iskola épületében. 4. Termé-
szetbeni lakás. A jobb képesítéssel bírók s azok, kik 
a tanulóifjúság kórusát oktatni és vezetni képesek, 
előnyben részesülnek. A kellően felszerelt kérvények 
legkésőbb folyó évi szeptember 11-ig alulírt iskola-
szék címére küldendők be. Vesztény, 1910. évi augusz-
tus hó 25-én. A községi iskolaszék : Papiu János, 
elnök. Stoia Tivadar, jegyző. (329—I—1) 

Rákoscsaba (Pest m.) község iskolaszéke ezennel 
pályázatot hirdet a községi elemi iskolához újonnan 
szervezett 2 (kettő) osztálytanítói állásra. Az állások 
javadalma: 1. Egyenként 1000—1000 korona évi törzs-
fizetés, melyből 100—100 koronát a közs. pénztár fizet, 
míg 900—900 korona államsegéllyel lesz fedezve. 2. 
Egyenként évi 60—60 korona kertpótlék. 3 A törvényes 
korpótlék. 4. Természetbeni lakás, megfelelő mellék-
helyiségekkel. Felhívatnak tehát a pályázni szándé-
kozók, hogy szabályszerűen felszerelt pályázati kérvé-
nyüket f. évi szeptember hó 9-én d. e. 12 óráig annál 
is inkább adják be, mert ellenkező esetben kérelmük 
figyelembe vétetni nem fog. A választás a községi 
iskolaszék által f. évi szeptember hó 10-én d. e. 
9 órakor fog megtartatni. Rákoscsabán, 1910 augusz-
tus 26-án. A községi iskolaszék. (332—I—1) 

A l s ó s z t r e g o v á n (Nógrád) kath. kántortanítói 
állásra, törvény szerinti kötelességek és javadalmazás 
mellett, szept. 20-ig pályázat hirdettetik. Bővebbet 
Kaminszky Ágoston plébánosnál. (349—I—1) 
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Bazin város ág. hitv. evang. egyliáz árvaházi és 
kántortanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom : 
készpénzben 1446 korona 52 fillér, 24 köbméter 
tüzelőfa (120 korona értékben), esetleg az államtól 
200 korona, hitoktatási tiszteletdíj, azonkívül stólák. 
Kétszobás lakás, konyha, kamara, faraktár, pince és 
fél kert. Az 5 éves korpótlékot az árvaház pénztára 
fizeti. Kötelesség : a fiúárvaházban, hol jelenleg 10 
árvafiú van, naponta egy órán át oktatás és egyéb-
ként a fiúk magaviseletének ellenőrzése, az állami 
népiskolában, ahová az árvafiúk is járnak, 8 heti órák-
ban a vallástan oktatása, a kántori teendők végzése 
és a templomi énekkar vezetése. Megkívántatik a 
magyar és német nyelv teljes tudása. (335—I—1) 

A szabadkai izr. hitközség iskolaszéke egy helyet-
tes férfitanítói állomásra ezennel pályázatot hirdet, 
5 hónapi időtartamra. A hitközséghez intézendő folya-
modásokhoz mellékelni kell : születési bizonyítványt, 
elemi tanítói oklevelet, valláserkölcsi viselkedésről 
szóló bizonyítványt, tanítói szolgálatról szóló iskola-
hatósági bizonyítványokat, s a pályázatban feltünte-
tendő a családi állapot és a családtagok száma. A 
megvá asztott helyettes férfitanító teendői közé tar-
tozik a 1Y. osztály vezetése 5 hónapig ; javadalma-
zása : havi 80 korona. Különös súlyt fektetünk a 
héber tantárgyak alapos tanítására. A pályázat határ-
ideje folyó évi szeptember 12. Szabadkán, 1910. évi 
augusztus 26. Dr. Hajnal József, iskolaszéki elnök. 

( 3 3 7 - 1 - 1 ) 
Pályázat a lemondás által megüresedett k í g y ó s i 

ref. egyház orgonista-tanítói állására. Fizetése: 1. Állam-
segély havi részletekben 854 K. 2. Az egyháztól havi 
részletekben 226 K. 3. Ivétvékás kenderföld (haszon-
érték) 5 K. 4. Temetési stóla ötévi átlagban 9 K. 
5. Természetbeni lakás, kerttel. Fenti fizetésekért 
köteles a tanköteleseket a tiszántúli ref. egyházkerület 
tanterve szerint vezetni. Templomi szolgálatoknál 
orgonálni. A kanonikus órákat végezni. A pályázni 
kívánók kellő okmányokkal fölszerelt kérvényeiket 
folyó évi szept. 18-ig az alantírott lelkészi hivatalhoz 
beküldeni szíveskedjenek. A személyesen megjelenők 
előnyben részesülnek. Kelt Kígyós, u. p. Beregszász. 
1910 augusztus 27. Dávid Lajos, ref. lelkész. 

(340-1-71) 
Kecskemét th. város közs. iskolaszéke pályázatot 

hirdet egy elhalálozás folytán megüresedett városi 
rencles tanítói és egy a választás folytán valószínűleg 
megüresedendő rendes pusztai tanítói állásra. Java-
dalom : 1. A városi rendes tanítónak: 420 K lakbér, 
20 K kertilletmény, az első évben 1000, azután 4 éven 
át 1200 és azontúl 1400 K fizetés és a törvényes 
korpótlék. Az első évi 1000 koronás fizetésnek 1200 
koronára leendő kiegészítéseért a választás után azon-
nal folyamodik az iskolaszék az államhoz. 2. A pusztai 
tanítónak: természetbeni lakás, 1100 K (esetleg nem 
államsegélyes iskolánál 1140 K) fizetés, 2 hold fold 
haszonélvezete 60 K értékben és a törvényes korpótlék, 
végre 60 K fűttetési és tisztogatási átalány. A pusztai 
tanító tartozik a 2 hold földből V« holdat faiskola 
céljaira használni. A megválasztott tanítók tartoznak 
a reájuk bízandó bármely iskolát a törvény értelmében 
mindenben lelkiismeretesen ellátni és minden tárgyat 
a tanterv szerint tanítani. A folyamodványhoz csato-
landók : keresztlevél, oklevél, szolgálati bizonyítványok, 
vagy ilyenek nem létében erkölcsi bizonyítvány, to-
vábbá legújabb keletű orvosi bizonyítvány ; mindez 
eredetiben vagy hiteles másolatban. Csak férfitanítók 
pályázhatnak. A kérvények f. évi szept. hó 15-ig 
Gömöry Sándor, iskolaszéki elnökhöz intézendők. 

(341—1—1) 
Erőteljes baritonhangú, róni. kath. segédkántort 

keresek. Fizetése : havi 30 K és ellátás. Ágyneműt, 
mosást nem adok. Khirer József, Szentesen. 

(350—1—1) 

Szomotoron (Zemplén m.) a református kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetése : a java-
dalmi jegyzőkönyv szerint 1000 K-n felül. Kétszobás 
lakás, melléképületek. Választás folyó évi szeptember 
25-én lesz. Személyes megjelenés előnyös. Nagy Károly, 
ref. lelkész. (336—1—1) 

A kocs i ( Komárom megye) református egyház kisebb 
fiú- és leányiskola tanítói állására. Díj levél. Az egyház 
pénztárából készpénz 900 korona. Állami fizetés-
kiegészítés. Minden halottól 50 fillér. Természetbeni 
lakás és 300 öl kert. Kötelesség: Az első és második 
osztályok tanítása. Az ismétlő-fiúk oktatása. Minden 
halottat kikísérni és a kántornak az éneklésben segéd-
kezni. Akadályoztatás esetén lelkésznek és kántornak 
segédkezni. Az istenitiszteleteken megjelenni köteles. 
A pályázati kérvények nagyságos Czike Lajos esperes 
úrhoz, O-Szőny (Komárom megye) küldendők szeptem-
ber 12-ig, a szabályszerűen felszerelt okmányokkal 
együtt. Kocs (Komárom megye), 1910 augusztus 27. 
Sebestyén Dávid, ref. lelkész. (343—1—1) 

Bil léd község iskolaszéke pályázatot hirdet a köz-
ségi jellegű elemi népiskolájának V—Vl-ik leány-
osztályához egy róm. kath. kántortanítói állásra, mely 
állás javadalmai a következőkben állapíttattak meg : 
a) Kántori járandósága : négy hold szántóföld és 4500 
hívő utáni stólajövedelem. Ezekkel szembeni köteles-
ségei a helybeli r. kath. plebániahivatal irodájában 
betekinthetők. Véglegesítése a főt. egyházmegye jóvá-
hagyásától függ. b) Tanítói javadalma : 1. 1200 ko-
rona törzsfizetés. 2. Természetbeni lakás a 138 ö. i. 
számú házban a hozzátartozó belsőséggel és kerttel. 
3. 400 r -öl pótkert használati joga. 4. 10 korona 
irodai átalány és jogosultnak törvényszerű korpótlék. 
Az iskola tannyelve a magyar, de a német nyelv 
tudása is okvetlenül szükséges. A szabályszerűen fel-
szerelt kérvények f. é. szept. hó 8-ig a billédi közs. 
iskolaszék címéré beterjesztendök. Kelt Billéden, 1910. 
évi aug. hó 20-án. Spiritza Imre, iskolaszéki jegyző. 

(345—1—1) 
Szombathe ly r. t. város községi iskolaszéke egy 

rendes osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Ezen 
állás javadalma : 1200 korona törzsfizetés, 420 korona 
lakásbér, 20 korona kertilletmény és az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 3. §-ában biztosítottá korpótlékok. A 
megválasztott tanító saját osztályában a népoktatási 
törvényekben és rendeletekben megjelölt tantárgyakat 
köteles tanítani ; továbbá a gyermekeket vasár- és 
ünnepnapokon templomba, valamint körmenetekre 
is tartozik elkísérni. Születési, illetőségi, erkölcsi 
bizonyítványokkal, tanítói oklevéllel, esetleg szolgá-
lati bizonyítványokkal felszerelt és egykoronás 
bélyeggel ellátott kérvények f. évi szeptember 10-ig 
alulírott iskolaszéki jegyzőhöz küldendők be. Később 
érkező folyamodványokat figyelembe nem vesszük. 
Szombathely, 1910 augusztus 25. Kiss, iskolaszéki 
elnök. Pálffy Boldizsár, iskolaszéki jegyző. (346—I—1) 

Pályázat a kor láthe lmeczi (Ung vm.) ref. kántor-
tanítóságra. Javadalom : lakás, kert, stóla és 1000 
korona. Ebből 624 korona államsegély, a többi ter-
mény és föld : féltelki földilletmény, 9 köböl 
gabona, 3l/2 köböl búza, 8 öl fa, 9 iga félnapi mun-
kája, 4 szekér széna, 9 korona 20 fillér és tandíj 120 
korona. Kötelesség : kántorizálás és énekkarvezetés, 
kánonikus órák tartása és lelkész helyettesítése, jegyző-
könyvvezetés. Próbaéneklés megkívántatik. A három 
legjobb pályázó 10—10 korona útiköltséget, hat pedig 
ingyen-fuvart kap. Pályázati határidő : szeptemberül0. 
Varga Károly, iskolaszéki elnök. (240—I—1) 

Mosonújfalu róm. kath. iskolaszéke osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet. Tannyelv : magyar. Fizetése : 
1000 korona ; egy, a legszükségesebbekkel bútorozott 
szoba, fűtéssel. Pályázati határidő : szept. 8. Horvát 
nyelv és kántorság tudása előnyös. Az állás szept. 
15-én foglalandó el. ( 3 4 2 - 1 - 1 ) 
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A nekézseni református kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Fizetése : 25 köböl gabona, 70 korona 
munkaváltság, hús-ár 70 korona, bor-ár 21 korona, 
földbérlet 244 korona, tandíj 140 korona, államsegély 
268 korona, 12 méter tűzifa és stóla, egy hold föld, 
jövedelme 24 korona, kényelmes lakás, 600 f -öl 
kerttel. A lakás iij onnan épült. Kötelessége : az iskolás-
gyermekek tanítása ; hétköznap, vasárnap az isteni-
tiszteleteknél, temetéseknél énekelni ; lelkész akadá-
lyoztatása esetén hétköznap imádkozni, vasárnap 
prédikálni, összes jövedelem : 1200 korona. Okleveles 
férfitanítók pályázhatnak. Pályázati kérvények szept. 
10-ig a lelkészi hivatalhoz adandók be. Az állás szept. 
15-én elfoglalandó. Nekézsen (u. p. Sáta, Borsod m.). 
Vasúti állomás helyben. Rozgonyi László, iskolaszéki 
elnök. (109—1—1) 

Pályázatot hirdet a révaranyosi református egy-
ház kántortanítói állásra szept. 10-ig. Állás szept. 15-ig 
elfoglalandó. Javadalom : lakás, kert, 584 korona ; 
ezer koronáig kiegészítés folyamatban. Kötelesség : 
jelenleg I—III. vegyes osztály vezetése ; kántori teen-
dők. Kérvények ref. lelkészi hivatalhoz Révaranyos, 
pósta Kopócsapáti (Szabolcs vármegye) küldendők. 

(201—1—1) 
A lentöi leányegyházközség tótul tudó kántor-

tanítót keres. Fizetése 1044 koronára van felszámítva. 
Pályázat határideje : szept. 15. Az állás azonnal el-
foglalandó. A pályázóknak közelebbi fölvilágosítással 
a nagylibercsei (Nógrád megye) evangélikus lelkész 
szolgál, kihez is a pályázatok benyújtandók. 

(205-1—1) 
A kiskorú gróf Wenckheim Henrik és Sándor békés-

megyei c sorvás l határbeli birtokán levő hatosztályú, 
róm. kath. elemi iskolában megüresedett néptanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Pályázhatik oklevéllel bíró 
tanító vagy tanítónő. Az állás legkésőbb ez év okt. 
1-én elfoglalandó. A pályázati kérvények (kereszt-
levéllel és oklevéllel fölszerelten) 1910 szept. 8-ig 
alulírott címére küldendők. A tanító, illetve tanítónő 
javadalmazása : 600 korona készpénz, 12 hektoliter 
búza, 8 hektoliter árpa, 8 hektoliter szemes tengeri, 
2 kocának legelő, naponkénti két liter tej és 40 ko-
rona iskolatakarítási átalány. Ezenkívül kerttel és 
udvarral bíró természetbeni lakást nyerend és szabad 
tengericsutka-tüzelést. Békés, 1910 aug. 10. Báró 
Drechsel Gyula dr., urad. ügyész. (210—I—1) 

A józse fháza l ref. egyház kántortanítói állomá-
sára szept. 8-iki határidővel pályázat hirdettetik. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Fizetése : 933 korona 70 
fillér készpénz, 15 hold (1200 •-ölével) föld, 8 darab 
marha- s 4 darab sertéslegeltetési jog; stóla, lakás, 
kert. A községi faiskola és gazdasági ismétlő-iskola 
vezetéseért 150 korona. Kötelessége : az I—VI. osztályú, 
osztatlan, vegyes népiskola tanítása, a kántori teen-
dők végzése, kánonikus órákon s akadályoztatás esetén 
a lelkész helyettesítése. A megválasztott legalább 
1 évi szolgálatra kötelezi magát. Józsefháza (u. p. 
Aranyosmed^yes, Szatinár megye) 1910 aug. 10. Miszti 
Mihály, ref. lelkész. (216-1—1) 

Az árvát fa lv l államilag segélyezett községi isko-
lánál üresedésben levő tanítói állásra pályázatot hir-
detek. Ezen állomással évi 1000, azaz egyezer korona 
fizetés, törvényszerű korpótlék és természetbeni lakás 
van összekötve. A pályázatban csakis oly református 
vallású tanítók vehetnek részt, akik a református 
énekvezér-lévitai teendőket kifogástalanul végezni 
tudják. Az énekvezér-lévitai teendőkért a választandó 
tanító a református egyháztól külön díjazásban része-
sül. A pályázati kérvények okmányolva hozzám szep-
tember 10-ig adandók be ; az azután érkezettek figye-
lemben nem részesülnek. Pósta helyben. Árvátfalván, 
1910. évi augusztus hó 24-én. Héczei Dénes, iskola-
széki elnök. (344_I_1) 

A turolukai (Nyitra m.) ág. ev. egyház nyugdíja-
zás folytán megüresedett kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Istenitisztelet nyelve : tót. Javadalma : 
lakáson kívül készpénzben és terményekben 1114 ko-
rona. Szabályszerűen fölszerelt folyamodványok 1910. 
évi szept. hó 10-ig küldendők be a turolukai ág. ev. 
lelkészi hivatalhoz. Szemian Lajos, ev. lelkész. 

(214-1—1) 
A t emesvár i állami tanítóképzőben megüresedett 

gazdasszonyi állásra pályázat hirdettetik. A pályázó-
nak nemcsak gyakorlatilag kell értenie mindenféle 
gazdasszonyi teendőkhöz, hanem tudnia kell a sokféle 
jegyzéket vezetni. Fizetése lakáson és teljes ellátáson 
kívül : évi 600 korona. Az alkalmazandó gazdasszony 
— a fennálló szabályrendelet értelmében — semmi-
féle hozzátartozóját nem hozhatja magival az inté-
zetbe. A bélyegtelen kérvényben születési adatok, 
családi állapot, eddigi működés feltüntetendők, eset-
leges működési bizonyítványok mellékletével. A kér-
vény az intézet igazgatóságához küldendő be és pedig 
szept. 10-ig. Az igazgatóság. (339—1—1) 

Pártái (Temes m., volt katonai határőrvidék) köz-
ségi, nem-magyar tannyelvű elemi iskolánál újonnan 
szervezett tanítónői állásra pályázatot hirdetek. Java-
dalmazás : 1000 korona törzsfizetés, természetbeni 
lakás vagy 200 korona lakbér, 16 m3 kemény hasáb-
tüzifa, 20 korona irodaátalány és 20 korona kertillet-
mény. Miután ezen iskolára gör. kel. szerb anyanyelvű 
és vallású tanulók vannak utalva és a szerb anyanyelv 
tanítandó, a gör. kel. szerb nyelv tudása okmányilag 
igazolandó. Folyamodók okmányolt és bélyeges kér-
vényüket — melyhez a magyar honosság igazolása is 
csatolandó — 1910. évi szeptember 10-ig a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrhoz intézve, a verseczi ki-
rendelt kir. tanfelügyelőnek küldjék be. Versecz, 1910 
augusztus 23-án. Molnár József, kir. s.-tanfelügyelő. 

(354-1—1) 

u m n c T r c r i / h l n U t 1 k o t . í v 

Első magyar vili. erőre berendezett liangszergyár 

S T O W A S N K I t J Á N O S , 
cs. és kir. udvari szállító, 

a magy. kir. operaházi tagok, a m agy. kir. országos Zene-
akadémia, az összes budapesti színházak, az összes 
fővárosi iskolák, hadsereg stb. szállítója, a hangfokozó-
gerenda és a javított Rákóczitárogató feltalálója 

= = = = = BUDAPEST. = & 
II., Lánchíd-utca 5. 

Gyár: Öutöház-utca 3. 

Magyarország legnagyobb vonós- M 
és fúvóhangszerek gyára. ^ ^ ^ 

Ajánlja mindennemű saját gyárában készült hang-
szereit, úgyszintén húrokat és hangszer-alkatrészeket. 

Hegedűk vonóval 8 K-tól 
Harmóniumok 90 „ 
Tárogatók 70 „ 

Í W " T a n í t ó u r a k n a k Á r k e d v e z m é n y . 
Áijegyzék kívánatra ingyen küldetik. 

¥ 
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A z i s k o l á k 
fertőtlenítése és portalanítása 

a tüdővész terjedésének meggátlására 
kötelező miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizáró-
lag a „Fónagy-féle Dustless"-gyár : 

ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA 
Budapest, VI., Szív-utca 26/n. 

szám alatt lehet megrendelni. Telefon : 177—77. 
Miniszteri rendeleteket és utasí-
tásokat kívánatra megküldünk. (5) (11-4) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, 
lskolaberende-
zések, torna-

készülékek és 
óvodaberende-
zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

újonnan ki-
adott árjegy-

^ zéké t , ingyen 
és bérmentve. 

(3—11—4) 

k j ITj If n i . " a néptanítók kedvelt, tartalmas és 
" " jj "VJ1 magas nivójú szépirodalmi folyó-
iratának legújabb száma, Bardócz Tivadar tanító szer-
kesztésében, előkelő,, gazdag tartalommal jelent meg. 
Megrendelhető az „Új Kor" kiadóhivatalában, Zsigái-
don (Pozsony m.). Előfizetési ára : egy évre 5 K, fél-
évre 2 K 50 f. Mutatványszámot ingyen küld 
kiadóhivatal. (49—II—2) 

Első leánykiházasító • egylet 
mint szövetkezet. Gyermek- és életbiztosító-intézet. 
Budapest, VI., Teréz-körút 40—42. Az intézet saját 
házában. Alapíttatott 1863. évben. Ezen intézet a 
gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik, 
a legolcsóbb díjtételek ós a legelőnyösebb föltételek 
mellett. Ismertetővel, tervezetekkel és mindennemű 
fölvilágosítással készséggel szolgál úgy az intézet 
igazgatósága, mint az egyes vidéki főügynökségek. 

(66—VI —2) 

SC HUND A V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIK. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) BUDAPEST. (52-34) 
Föüzlrt : IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár : IV., 
Magyar-utca 26. és Vili.? Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Hamióniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Mielőtt hegedűt vesz, 
kélje a magyar királyi zeneakadémia házi 
hangszerkészítőjének legújabb képes ár-
jegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva 

ingyen és bérmentve küld : 

REMÉNYI MIHÁLY, 
a hangfokozó - gerenda feltalálója, 

Budapest, Király-utca 58. 
Javítások szakszerűen, a legolcsóbb 

árak mellett. 
REMÉNYI hangfokozó-gerendája által 

bármely g3*engehangú hegedű vagy gor-
donka sokkal szebb, erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. (1200—30—25) 

M 4 G Y A B H Á Z I I P A R . 

E É K I M l I M K l K , 
szövetek és minden-
nemű fonalak leg-
olcsóbb árakban és 
nagy választékban 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
kézimunka-nagyiparosnál, 

B U D A P E S T , 
Dessewffy-u. 5. 1 8 8 3 
Saját árúházában. 

Telefon 109—06. 

Kiválasztásra 
szívesen küldök. 

(2—X—3) 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és harmónium - gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és.erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hnngil harméninmok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (655—26—20) 
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Sérvben szenvedőknek! 
Keleti-féle legújabb cs. és kii-, szab. 
sérvkötő pneumatikus gummipe-
lottával, a legtökéletesebb a maga 
nemében ! Nem csúszik, nem okoz 
kellemetlen nyomást és rendkívül 
kitűnő fekvése által felülmúl min-
den más gyártmányt. Arak : Egy-
oldalas 12 K. Kétoldalas 24 K. 
Gummi görcsérharisnyák, egye-
nestartók, ortkopédiai fűzők, test-
egyenesítő-gépek, műlábak, mű-
kezek, valamint a betegápolás és 
betegkényelemhez való összes cik-
kek saját gyáramban legpontosab-
ban készülnek. Nagy képes ár-
jegyzék Ingyen és bérmentve. 

K E L E T I I . , 
orvosimüszergyáros, Budapest, IV., 
Koronaliereeg-utca 17. A főtiszte-
lendő szervita-rend zárdapalotájá-

ban. Alapíttatott 1878. évben. 
(657—Xn—9) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREÜ és FUCHS 
testvéreknél 

B U D A P E S T , VI . ker., Teréz-körút 8 /k . 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88 -59 . (0—11—4) 

MOGYOROSSY 
CIMBALOM 

Román, illetve román-magyar tan-
nyelvű elemi iskolák tanmenete. 
(Egytanítós, 6 oszt. iskolák részére készült, de benne 
foglalt utasítások alapján bármely efajta iskolához 
alkalmazható. Áru, portómentesen szállítva, 2 K. Meg-
rendelhető : Dáncs Gyula tanítónál, Kaczkó (Szolnok-
doboka m.). (87—II—2) 

Énekek ref. temetési alkalmakra, 
a zsolt. és dics. dallamára. Ára 2 kor. Cím: Föve-
nyessy ref. tanító, Alsószuha (Gömör m., u. p. Ragály). 

(170—II—2) 

P Á R T O L J U K A I I O M I P A B T ! 
C l « n » szállítja a miniszteri)eg ajánlott s 
J? i e t J J . C U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy l/i bádogszelence '/« klg. 18 m* ter. kor. 7.— 

„ »/« „ »/« . 9 m8 ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Új má zo lá s i és von&Iozásl utasítással 

(292—III—1) 
G r e s c h i k G y u l a , 

L Ő C S É N . 

H A E M Ó N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ é.TARSA 
BUDAPEST, 

X., Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön száz&lékengedmeny. (353—I—1) 

Az elemi népiskolákat kötelező 
t a n s z e r b e l i fölszerelések 

legjobb beszerzési forrása: 
E R D É L Y é s S Z A B Ó laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 
Árjegyzék ingyen és bérmentve ! 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen! 
Telefon 42—05. (1212—20—14) 

Horovitz Adolf, Nagyszombatban 
ajánlja közkedvelt naplóit : 

Haladási napió 
a miniszteri minta szerint csinos, kemény kötésben 

8 hóra 2 kor. 50 fill., 10 hóra 3 kor. 

Matulay-féle Tananyagnapló 
csinos kemény kötésben 

8 hóra 3 kor., 10 hóra 3 kor. 50 fillér. 
Valamennyi népiskolai nyomtatvány. Mintaívek 

kívánatra ingyen. (324—III—1) 

kitüntetve : Budapest 
J § f ö H. 1896, Pécs 1907, London 

^ a g f e t e a g ^ * ^ ^ 1 9 0 8 ) B é c s 1 9 0 7 j arany— 
1 IB® í v f ^ l l f c j j érmekkel és díszoklevél-

BH badalmak a világ összes 
HM Y all Ujj Uj] kultúrállamaiban cim-
§ ^ J | y HH balomra és gramofonra. 

* I l Hegedűosztály-vezető : 
V V Bárány Dezső, híres mes-

ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kéljen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyíir. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Ri'ikóczi-üt 71. (179—IX—2) 
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Mindenféle raj ĵJiSfet 
nagy választékban van raktáron Horovitz Adolfnál, 
Xa{/y8Zombatban. Kérje ingyen és bérmentve a 
(324) legújabb Népiskolai Képes Tudósítót, ai—i) 

Miniszterileg engedélyezve 118.213/190». sz. a. 

Módszeres kézikönyvek! 
Térképes Földrajz IY. oszt. Nettó ára 60 fill. 
Ugyanaz az Y. oszt. számára 50 fill., VI. oszt. 
számára 50 fill. Helyesírási Gyakorlatok II—VI. 
oszt. együtt 30 fill. Megrendelhetők a szerző 
V A DAY J Ó Z S E F N É L , Nagyváradon . 
A Földrajztanítás Vezérkönyvének új, átdol-
gozott kiadása szintén megjelent. Ára nettó 

(245) 8 kor. (Két kötet.) (III-l) 

1K fnrintprt r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
l j IUI I l i ICI L ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

Krausz F. és Társa 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 09. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

( 4 - 1 1 - 4 ) 

A nm. vallás- és közokt. minisztérium által elrendelt 

népiskola i könyvtárak 
számára könyvjegyzéket ingyen és bérmentve küld a 
(308) Polatsek-féle könyvkereskedés, Temesvár, (i—i) 

— n l ^ l n — 
Nincsen kockáza t ! 

Bármely iskolának megküldöm 15 napi próbaidőre 
a Boda-féle 152.342/909. sz. a. min. eng., ugyancsak 
60.472/910. sz. a. az állami elemi iskolák részére 
alkalmasnak talált és engedélyezett, továbbá az orsz. 
kath. Tanács által 32/910. sz. alatt eng. és díszok-
levéllel kitüntetett, ezer koronával jutalmazott mecha-
nikai számoló-olvasó szerkezetet (melyen mind a négy 
alapműveletet, a törteket, területszámítást, métert 
hűen szemlélhetjük). Teljes felszereléssel, 64 betűből 
álló olvasókészülékkel, 30 db törtkartonnal, 3 db 
osztásjelzővel állítható méterrúddal, vezérfonállal és 
utasítással együtt 45 K. Tanerőknek 10°/o kedvez-
mény ! Számos elismerőlevél, hivatalos bírálatok iga-
zolják gyakorlati értékét. 

Megrendelhető a feltalálónál : Boda Béla, Rigács, 
u. p. Ukk (Zala m.). 

Vezérfonalat kívánatra ingyen küldök bárkinek. 
( 3 8 5 - 1 - 1 ) 

m\i 

Előfizetési felhívás 

ELŐFIZETÉSI A l t : 
Egész évre 10 kor. — fill. 
Félévre 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 5 0 fill. 
Előfizetést naptár szerint kikerekített egy évnegyednél 
kevesebb időre nem fogadunk el. Az előfizetési és hirdetési 
díjak nem a szerkesztőségbe, hanem a kiadóhivatalba 
küldendők póstautalvánnyal be, következő cím alatt: 

A Néptanítók Lapja Kiadóhivatalának 
m BUDAPEST, I. (Vár), Iskola-tér 3. szám. _ 
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M a g y a r S z é p í r á s 
a neve ama 104.988 909. sz. alatt engedélyezett olcsó 
és jó írófüzet-sorozatnak, amely Horovi tz Adolf 
kiadásában Nagyszombatban megjelent. 12. szám, 

(3-24) fokozatos tanmenet szei'int. (Hí—l) 
EűV-effy szóm ára csak 2 fillér. 

Tanítóknak százanként (vegyesen is)l K 50 f. Mutatvány-
sorozat 30 f ellenében (bélyegekben is) bérmentve. 
= Ugyanaz német és tót nyelvre is kapható. 

r „ p r A l áll. ig.-tanító, 6 tanerős iskolától. Tiszta 
UdCl Cl magyar község, középiskolákkal bíró magyar 
várostól 5 kilométernyire. Gyönyörű lakás, egészséges 
vidék. Cím: „Áll. isk. igazgatóság", Torja (Háromszék 
megye). (147—II—2) 

Az olvasástanítás legjobb módszere 
Péter József eljárása a betüszemélyesítés alapján. 
Minisztérium által engedélyezett (4828/1905.) Vezér-
könyv ára, küldéssel, 1 K 70 f. Hozzátartozó segéd-
eszközökkel: talpon álló, mozgatható pléhbetűk, szótagos 
kártyák, falitáblákkal együtt, a pénz előleges bekül-
dése ellenében 15 K. A szerzőnél kapható : Vágsellye 
(Nyitra m.). (62—V—2) 

P e p r p l áll. igazgató-tanítópár bányahelységből, 8 
UoC I Cl tanerős iskolától, még 3 tanerővel bíró igaz-
gató-tanítópárral is. Nagy lakás, kertekkel. Ingyen 
fűtés és villanyvilágítás és 300 K tiszteletdíj. Jánossy, 
Lupény. (250—1—1) 

K o r o k ü i á n l n t n b a t n é m e t nyelvben, zongorá-
IVCICÜ a j d U K H l m c H ban és kézimunkában per-
fekt, okleveles, gyakorlattal bíró tanítónőktől. Vizsgára 
készítendő két ieányom egyike a IV. elemi, másika 
a III. polgári iskolát végzi ; továbbá tanítania kell 
még német nyelvre és zongorára harmadik leányomat 
is, aki a mult tanévben végezte a IV. polgárit. Pályá-
zatok fizetési feltételek megjelölésével Benedicty Kál-
mán, ui<id. kasznár, Kőrösladány (Békés megye) címre 
küldendők. (125—1—1) 

Cserél állami tanító Dunántúlról. Cím : Győr, 
Hosszú-utca 47. (127—1—1) 

TfOrpcplf ® éves fiam s 3 éves leányom mellé 
IV.C1 CùCli. tanítónőt, róm. kath. vallásút s olyant, 
aki a német nyelvet is bírja s üres idejében felesé-
gemnek a házvezetésben segítségére lenne. Fizetése : 
teljes ellátás és havi 30 korona. Állás szept. 15-én el-
foglalható. Elekes Árpád tiszttartó, Harasztos (Torda-
Aranyos megye). (230—I—1) 

Egy szerény igényű, raj- l / o r p c p t 
zolni jól tudó tanárjelölt UCVC1UI KCl C6CK. 
három fiam és egy 2-ik elemi osztályú leányom mellé, 
ki képes a II. latint, II. és IV. polgári osztályt taní-
tani és jő eredménnyel a vizsgát letétetni. Fizetése : 
szerény koszt, lakás, mosás és világításon felül havon-
ként 30 korona, a jóeredményü vizsga letétele után 
külön 200 korona. Kiss Ferenc g. intéző, pósta Tót-
komlós. (304—1—1) 

Okleveles tanítónőt keresek 
szeptembertől kezdve, I. és II. elemista két gyermekem 
mellé ; szerény igényű és házias leányt, kit család-
tagnak fogunk tekinteni. Fizetése : havi 40 korona és 
ellátás. Útiköltsége megtéríttetik. Cím : Nemes Károly 
gazdasági intéző, Mezőszengyei (Torda-Aranyos megye). 

( 1 1 0 - 1 - 1 ) 

Keresek oki., róm. kath. tanítónőt 
szeptember hó 10-re, 2 leányom mellé; az egyik az 
elemi iskola I-ső, a másik a III-ik osztályát végzi. Zon-
goratanítás és német nyelv kívántatik. Kérek ajánla-
tokat fizetési igény megjelölésével és esetleg fényképpel. 
Sürger János gyógyszerész, Szalárd (Bihar megye). 

(116-1-1) 

A nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 
előírt és beszerezni kötelezett (1907. évi XXVII. t.-c.) 

tanszerek és taneszközök 
a Polatsek-féle könyvkereskedésben, Temesváron. 

(308) Árjegyzék ingyen és bérmentve. (I—1) 

Okleveles, keresztény tanítónőt keres 
szept. 15-től budapesti család 8 éves fiú és 7 éves 
leány mellé, aki azokat a 3-dik és 4-dik elemi osz-
tályból előkészítené és idejét reggel 9-től este 9-ig, 
esetleg délután 3-tól este 9-ig az ő nevelésüknek 
szentelné. Ajánlkozók, kik a német nyelvet folyé-
konyan beszélik, előnyben részesülnek. Oklevéllel 
és esetleges eddigi működést feltüntető bizony-
latokkal fölszerelt részletes ajánlatok, fizetési igények 
feltüntetése mellett, szept. 10-ig következő címre kül-
dendők : Pál Alfréd dr., országgy. képviselő, Czegléd-
Berczelcserő, Pest megye. (249—I—1) 

Okleveles tanítónőt keresek 
zongoraismerettel két leányka és egy fiú ötödik osztály 
tanítására. Évi fizetés : 600 korona, vizsgadíj ÍOO korona. 
Niczky grófné, Ostffyasszonyfa. (279—II—1) 

Figyelmeztetés ! 
A „Néptanítók Lapja" elmaradt számainak pótlólag leendő meg-

küldése végett nem ezen igazgatósághoz, hanem, a P. T. Sz. Gy. III. r. 
485. §-a 3. pontja értelmében, azon pósta- és távirdaliiva tálhoz kell 
mindenkinek fordulni, amelynek az elmaradt számot kézbesíteni 
kellett volna. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 



4 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
11 

P e o r á í Kolozs r. t. városból, sósgyógyfüi-dőhelyről, 
U ù O l C l 5 tanerős áll. el. iskolától tanító. (232—1—1) 

Egy szerény igényű, oki. tanítónőt 
keresek falura, ki I-ső polgárista leányomat tanítani 
és az év végével vizsgáztatni lesz köteles. Azonkívül 
a kezdő zongoratanítást is vállalnia kell. Fizetés meg-
egyezés szerint. Cím : Weinzierl Gyuláné, körjegyző 
neje, Zabálcz, u. p. Batta (Krassó-Szörény megye). 

(134 -I—1) 

Oki, izr. tanítónő kerestetik 
szeptember elejére 2 gyermekhez, az elemi iskola I. 
és IY. osztálya tanítására. Német nyelv tudása és 
vallástan tanítása kívántatik. Zongoraismerettel előny-
ben részesül. Fizetési igények, bizonyítványmásolatok 
és fénykép küldendő : Freyer Leó, Kralován (Árva 
megye). (152—1—1) 

Evangélikus nevelőnő kerestetik 
9 éves leányka mellé ; zongora, német nyelv meg-
kívántatik. Havi fizetés : 40 korona. Ajánlatokat Schmidt 
Pál jószágigazgató, Béke, p. Csall-Csötörtök, kérek. 

(157—II—1) 

Keresek oki., ref. vallású tanítónőt 
nevelőnőnek szeptember elejére, akinek kötelessége 
lenne I—Il-ik polgárista leánygyermekeket tanítani 
és az év végén Komáromban levizsgáztatni. Zongora 
és német nyelv tanítása megkívántatik. Fizetés : meg-
egyezés szerint. Cím : László Dávid kir. járásbíró, 
Nagyigmánd (Komárom m.). (171—I—]) 

Ref. vallású, áll. tanítónő szilágymegyei, kies fekvésű 
községből (jegyzőség, pósta, urad. tisztség helyben) 
p e p r p l n i fih^ít alföldi megyékben levő, vasúti 
U a c l c l u l U l i a j L állomással bíró nagyobb községbe. 
Megegyezés végett szíves ajánlatok „Róm. kath. kántor 
úrnak Hódmezővásárhely" címre kéretnek. 

( 1 9 6 - 1 - 1 ) 

OkL, keresztény tanítónőt keresek 
pusztára,' két leányom mellé, II. felső leányiskola és 
IV. elemi tanítására. Zongora, német tudása meg-
kívántatik s kezdő francia. Fizetés : 50 korona havonta. 
Galgóczy Gézáné, Doboz, Békés megye. (303—I—1) 

= Tanítók segítsége! = 
Minden tanítónak legkésőbben a tanév megkezdése-
kor okvetlenül be kell küldeni a kir. tanf.-hez a 
tananyagbeosztást (részi, tantervezet) és órarendet. Az 
egytanítós iskolák kidolgozott, falra felfüggeszthető, 
hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann-fóle részletes 
tantervezet 1 K, órarenddel együtt 1.20 K. A III—VI. 
oszt. egy teremben 80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. 
egy teremben 60 f, órarenddel 70 f. Egy oszt. egy 
teremben 30 f, órarenddel 40 f. Póstaportó 10 f. 
Az összeg előre küldendő be HUSZÁR ALADÁR könyv-
: : kereskedőhöz, SZATMÁR. : : 

(290—VI—1) 

T A M Í T é 
készen kapja az általa vezetett osztály Tananyag-
beosztását, óratervét, órarendjét és haladási napló-
ját minden osztály részére. Kapható kizárólag : 
DOSZTÁL KÁLMÁNNÁL, DICSŐSZENTMÁRTON. 
Árjegyzék ingyen. (323—IV—1) 

Oki. tanítónő, szerény igényű, róm. kath. 
kereste t ik pusztára, három leánykához, I—IV. elemi 
tanítására. Német társalgás és zongorázni tudás szük-
séges. Fizetés megegyezés szerint. Belépés szeptember 
1—15-ig. Ajánlatot kér Riedl Antal uradalmi intéző 
neje, Heréd, Nógrád megye. (254—II—1) 

p r Ä & s tanítónőt keresek 
az elemi I., II., III. osztály tanítására, 3 fiú és 2 leány 
mellé. Fizetés : havi 30 korona és teljes ellátás. 
Németül beszélők előnyben részesülnek. Tiszaberczel, 
Szabolcs m. Hrabovszky Sámuel. (288—1—1) 

Keresek tanítónőt 
(izraelita vallású előnyben). Fizetési igényeik az aján-
lathoz csatolandók. Dr. Gellériné, Brückenau (Temes-
vár mellett). (265—1—1) 

Oki., kath. vallású férfitanitót keresek 
2 elemi iskolás gyermekem mellé. Fizetése : ágyneműn 
kívül havonként 30 korona és teljes ellátás. Ajánla-
tok bizonyítványmásolatokkal, melyek vissza nem 
küldetnek, szeptember ötödikéig alulírotthoz külden-
dők. Kováts Emil uradalmi intéző, Szentrókus (pósta 
Csáktornya). (262-1—1) 

Az előfizetési és hirdetési díjak nem. a szer-
kesztőségbe, hanem a kiadóhivatalba küldendők 
be, következő cím alatt: 

A Néptanítók Lapja Tekintetes Kiadóhivatalának 
Budapest, 

I. ker., Vár, Iskola-tér 3. sz. 
Egyetemi nyomda igazgatósága. 
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A 3IAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET szíves figyelembe és a tanulók haszná-
latúra bevezetésre ajánlja a nrn. vallás- és közök t. 111. kir. minisztérium 
megbízásából budapesti térképészeti intézetében — hazánk egyetlen szak-
intézete — készült, iskolai használatra engedélyezett, a modern térkép-
sokszorosító technika tökéletességével kiállított, jutányos árú kéziatlaszát: 

Földrajzi atlasz megyei térképekkel. 
Tervezte KOGUTOWICZ M. Tartalma 16 nagy térkép, sok melléktérkép és kép. A tanítók 
részére külön kimerítő magyarázó-szöveggel. Miniszteri engedélyezés száma 125.911—09. 

Ára a megyei térképpel eg-yiitt 7() fillér-. 
T a r t a l w m : 1. Az iskolaterem képe. Az iskolaterem alaprajza. A kisebbített mérték. Nagyobb lakóház 

képe és alaprajza. — 2. Alapfogalmak. Kisebb lakóház és képe alaprajza. A Göncölszekér és a sarkcsillag. A Föld 
görbültsége. A szélrózsa. A budapesti Vámház-körút képe és alaprajza. — 3. Alapfogalmak a térképméret meg-
értéséhez, 9 térképen. — I. Budapest tervrajza. — 5. Magyarország és Ausztria térképe. (Ausztria tartományai 
külön-külön színezve.) — 6. Magyarország hegy- és vízrajzi térképe. — 7/8. Magyarország politikai térképe. 
A Magas Tátra. — 9. Európa térképe. Európa néprajzi térképe. Európa népei, vallás szerint. — 10. Ázsia 
térképe. Politikai átnézet. Vallások térképe. — 11. Afrika térképe. Politikai átnézet. A Nilus deltája. — 
12. Amerika térképe. Magyarország a nagy térkép arányában, a területbeli viszony szemléltetéséhez. Panama-
földszoros. — 13. Ausztrália térképe. Magyarország a nagy térkép arányában. Délkeleti Ausztrália. — 14. Plani-
glóbusok. Nyugati félgömb. Keleti félgömb. Északi félgömb. Déli félgömb. Égövek. Tengerek, szárazföldek. — 
15. Képek : Földrajzi alapfogalmak. Gyorsvonat. Gőzhajó. Léghajó. Gépkocsi (automobil). Hajóvontatás. Tutajok. 
Sátoros kocsik. — 16. A megye részletes térképe, járásonként színezve. 

Ennek az atlasznak különösen a térképolvasás tanítását, az iskolai földrajzi oktatás e legnehezebb 
feladatát szolgáló, a sablontól eltérő eredeti ábrázolások képezik kiváló értékét. 

„A Magyar földrajzi intézet arra törekszik, hogy a térképkészítés legújabb vívmányai alapján 
készült térképekkel lássa el a magyar iskolákat. Altalános elismerésben részesült falitérképeivel sikerült a 
Gönczy-Berghaus-féle, külföldi származású térképeket a használatból kiszorítania. De épen az a körülmény, 
hogy iskoláinknak most már új és sokkalta jobb falitérképei vannak, szükségessé tette az arról való gondosko-
dást, hogy a tanulók kezében is olyan kézitérkép legyen, amely a falitérképekkel a kiállítás módja, 
nevezetesen a színezés, a jelzés és nevek használata tekintetében megegyezzék, mert csak ilyen meg-
egyező taneszközök segítségével lehet előnyösen tanítani. Az atlasz mindegyik lapja könnyű áttekinthetősége 
és olvashatósága által tűnik ki. Nem olyan semmitmondó és mutató, szemet rontó lapok ezek, mint amilyenek 
népiskoláink igen nagy részében még ma is használtatnak, hanem tiszták, világosak, áttekinthetők s színe-
zésükkel a szemre kellemes hatást gyakorolnak. Az anyag helyes megválasztása és a technikai kivitel 
szépsége és teljessége dicséri a Magyar Földrajzi intézet munkáját, amely ezzel a munkájával nagy mértékben 
megkönnyíti a tanítónak és tanulónak munkáját egyaránt. Amint e cég falitérképei kiszorították a régieket, 
úgy fogja Kogutowicz atlasza is kiszorítani a többi kéziatlaszokat, amelyekkel szemben az az előnye is van, 
hogy eredeti magyar mü, míg amazok külföldi német atlaszok magyar szövegű átültetései." (Néptanítók Lapja.) 

A hozzácsatolt megyei térkép a legújabb s legmegbízhatóbb adatok felhasználásával készült s az 
egyes járásokat külön színekkel tünteti fel. 

A legfőbb gondot arra fordítottuk, hogy Kogutowicz új Földrajzi Atlasza lehetőleg alkalmas legyen 
a térképolvasás elsajátítására. Erre a célra még külön magyarázó-szöveget is adunk ki az atlasz mellé, a 
tanító használatára. Ezen az úton kérjük föl az iskolákat, hogy Földrajzi Atlaszunk bevezetése után tudassák 
velünk, hány példányra van szükség ebből az Utasításból a tanítói kar részére. Az atlasz bevezetése esetén 
a tanító uraknak ez az Utasítás ingyen jár. 

Egyedül a mi kéziatlaszaink és kézitérképeink bírnak azon nagyfontosságú előnnyel, hogy az isko-
lákban általánosan használt Kogutowicz-féle falitérképekkel az ábrázolás módszere és a helynevek ortográfiája 
tekintetében teljesen megegyeznek, ami az oktatást jelentékenyen megkönnyíti. Vaskos pedagógiai és didakti-
kai tévedés — amellyel sajnos még itt-ott találkozhatunk — hogy a szülőföld ismertetése és a földrajz 
tanítása atlasz nélkül, magával a tankönyvvel is eszközölhető. Ellenkezőleg, — falitérkép és atlasz nélkül 
nem lehet a tanítás eredményes — sokkal inkább volna az iskolákban a földrajz tankönyve nélkülözhető. 
Kéziatlaszaink elejétől végig intézetünkben előállított, eredeti magyar kiadványok s nem német iskolai 
atlaszok magyarnyelvű kiadásai. Fontos közgazdasági szükség, hogy iskoláinkban a tanulók minden tan-
eszköze bebizonyítottan magyar készítésű legyen. Nemzeti létérdekünk, hogy a hazafias magyar érzés gazdasági 
életünket is öntudatosan áthassa, úgy, amint a többi nemzeteknél, s ennek az iskolából kell kiindulnia. 

Tanító urak 10 példányra 1 ingyenpéldányt kapnak. Legcélszerűbb az összeget előre beutalványozni, 
amely esetben a szállítás bérmentes. Mutatváiiypéldányt bevezetés végett készséggel küld a kiadó : 

(268-1-1) 
MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET R.-T. 

Budapest, Y., Rudolf-rakpart 8. 
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E l n n f a l a d í a e gy pi'ot. tanító se megrendelni 
CL 110 1C1GUJ0 a z 50 filléres beíratási díj terhére, 
a tanítói könyvtár részére a Prot. Zeneközlüiiyt évi 
12 koronáért. Szerk. és kiadóhiv. : Sárospatak. 

( 2 9 7 - 1 - 1 ) 

N p u a I í U l r p r o c a l r 8 z eP t- elejére 5 fiúgyermekem lloveiui ftülCaCiV mellé. Fizetése: havi 40 kor. 
és teljes ellátás. Teendője : egy fiút az elemi iskola 
111-ik, egyet a IV-ik, egyet a Vl-ik, egyet a polg. isk. 
Il-ik, egyet a 111-ik osztályára előkészíteni és levizsgáz-
tatni. Csak az a pályázó vétetik figyelembe, aki néme-
tül is beszél és kötelezi magát arra, hogy az állást 
évközben el nem hagyja. Pályázatok arcképpel Lampert 
Gyula ispánhoz, Szerecsenypuszta, u. p. Dinnyés (Fejéi-
megye) küldendők. (203—1—1) 

r „ n v n | máramarosi nagyközségből áll. tanítónő, 
l / b ő i Cl Tanítópárral is cserélhet. (Lakbér 300 IC.) 
Cím: D. Gy.-né, Kispest, Eggert-u. 62. (206—1—1) 

P c p r Á l c s a n ádmegyei magyar nagyközségből (5500 
LioCI Cl lakos), 8 tanerős iskolától, orvos, pósta, heti-
piac helyben, közel a vasúti állomáshoz, igen szép 
lakás, szőlővel beültetett kerttel bíró állami tanítópár, 
a férfi igazgató, és pedig Felvidékre — vasút mentén 
fekvő — hasonló minőségben levő tanítópárral. Vá-
rosba oszt.-tanítópárral is. Cím : „Áll. isk. igazgatóság-
nak, Kevermes (Csanád megye). (213—I—1) 

' ' Kolozs megye Mocs községéből, 3 tanerős 
iskolától áll. tanító, aki külön díjazásért ref. Cserél 

kántorságot végezni köteles. Cím : „Állami tanító" 
Kolozsvár, Rudolf-út 35. (241—1—1) 

N ß v p l n i l l t o r p o a l r s z eP t- elejére 6 éves fiam 
HCVCiUUl H c I C a C K . mellé re f . t a n í t ó t , aki 
amellett irodámban is dolgoznék. Javadalmazás : meg-
egyezés szerint. Körömben több községi iskola szer-
vezése van folyamatban. Pályázatokat feltételekkel kér 
körjegyző, Guraszáda (Hunyad megye). (242—I—1) 

W a T T ß l n n n t o f (német, francia, angol), gyennek-
11GVG1UUU&.01 kertésznőket, bonnokat, zeneokta-
tót, óratanítónőket minden nemzetiségűt ajánl ós 
lelkiismeretesen elhelyez Faragó Franciska Budapest, 
Nagykorona-utca 3. (266—VIII—1) 

§ü§ Ilsiil'ifii M 

Rendtartási könyv, Ű T J J t t ^ 
fehér papíron, jó kemény kötésben. Tartalma : óra-
rend, fölvételi, előmeneteli és mulasztási, látogatási, 
haladási naplók (180 munkanapra), statisztikai kimu-
tatások, 63 tan. 3"80, 77 tan. 4, 90 tan. 4'50, 104 
tan. 4-80, 120 tan. 5*10, 132 tan. 5'40. Célszerűségét 
számtalan elismerőlevél bizonyítja. Kiadja : Kovács 
Gyula, Nagybányán. (291—I—1) 

WíWíWíMÉÍúWÉ BÖBÉM lÜPf' - j- IIIIII 

Pályázat tanítónői állásra 
5 gyermek mellé, kiket elemire és I-ső polgárira kell 
előkészíteni. Fizetése : 10 hónapra teljes ellátás és 
600 korona. Kellékek: oklevél, ágostai evangelikus 
vallás, zongorát és kézimunkát tanítani. Társalgási 
nyelv német. Az állás azonnal betöltendő. Ajánlatok 
Radies Gábor Zomba, Tolna vm. címére küldendők. 

(258—1—1) 

Keresek LkSai okTíéneí' wS tanítónőt. 
Szükséges a német és francia nyelv tökéletes bírása 
szóban és írásban, zongorázásban jártasság. Kötelesség : 
anyátlan 2 leányom rendszeres nevelése, az egyiknek 
III. elemi, másiknak I. polgári osztályra előkészítése, 
zongorában kezdő oktatása. A gyermekek németül és 
franciául már tudván, társalgási nyelv felváltva e kettő 
lesz. Javadalom : évi 1000 K és teljes ellátás. Oklevél-
lel felszerelt jelentkezés 8 nap alatt Zoványi Lajos 
segédtanfelügyelőhöz küldendő. Zilah, 1910 aug. hó. 
Kaizler György, nyug. főispán. (204—1—1) 

~ MOLNÁR JÓZSEF F É L E = 

Magyar alkotmánytan 
elemi V—VI. oszt. sz., képekkel és mellékletekkel. Ára 
60 f. Engedélyezve a nm. min. által 65.339/1910. sz. a. 
POLATSEK-féle könyvkereskedés, TEMESVÁR. 

(281—III—1) 

Szükségem van egy oki. tanítónőre 
folyó évi szeptember hó elejére, a IV-ik elemi osz-
tályba járó, 9 éves fiam mellé. Fizetése : havi 40 K 
és teljes ellátás. Útiköltséget megtérítem. Kézimun-
kában jártasak előnyben részesíttetnek. Bobdai Gyer-
tyánlfy Jenő dr., járási főszolgabíró, Pancsova. 

(238—III—1) 

Ref. vallású, oki. tanítónőt keresek 
két kisleányom mellé, egyiket az első elemi, mási-
kat az I. polgári osztály végzésére. Magyar nyelv 
mellett a német nyelv és zongora tanítása okvetlen 
megkívántatik. Képesítésének beküldését kérem. Lakás 
és teljes ellátás mellett fizetési igényeit tudassa. Az állás 
szept. 15-ig lehetőleg betöltendő. Bácsföldvár, özv. 
Imre Sándomé. (282—1—1) 

Szerény igényű, oki. tanítónő 
k e r e s t e t i k a IV. elemi és I. polgári osztályt vég-
zendő két leánygyermek mellé. Fizetés : 60 korona 
havonként, teljes ellátás, külön szoba. Megkívántatik 
szakszerű tanításon kívül a német nyelv tanítása és 
kezdő zongoraoktatás. Csakis azon tanítónők ajánlatait 
fogadom el, kik már több évi gyakorlattal bírnak és 
magántanulókat polgáriba már előkészítettek. Finka 
Gyuláné, földbirtokos neje, F.-Helbény, u. p. Koros 
(Nyitra m.). (246—1—1) 

T E M P L O M I O R O O X Á K 
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat legjutányo-
sabb áron, lelkiismeretesen elvállal 5 / évi jótállás 
mellett, bármely vidéken MEZEY GÉZA, orgona-
építő. Budapest, VII. ker., Fűrész-utca 19. szám. 

(256 — 11—1) 

f f f f f f f l 
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Ismeri ön a Gabel-féle módszerű Ábécéskönyvet? 
Miniszteri engedélyezés száma: 3465/1905. ein. szám. 

Ha nem ismeri ezt a könyvet és módszert, amely szerint feltűnően rövid idő alatt tanul ineg 
a gyermek tökéletesen olvasni-írni, úgy hozassa meg ingyen a Gabel-féle Ábécé és módszeres vezér-
könyv magyarázófüzetét, és ön is ezen, kb. ezer iskolába bevezetett módszernek lesz híve s ezen Ábécé 
utáii fog tanítani. Á külföld művelődését is már t i z e n e g y n y e l v e n szolgálja és az analfabétizmust 

hadseregünkből is már csaknem kiirtotta. — Megrendelendő : 

Benkö Gyula Grill-féle udv. könyvkereskedésében 
Budapesten, V., Dorottya-utca 2. szám. (MS-I-U 

Ugyanott az összes iskolakönyvek is kaphatók. Mintaszerű kiszolgálás! 

P c p r p l tanítópáv 4 tanerős áll. iskolától, családi 
UoCl Cl okokból. Gyönyörű, egészséges vidék. Vasúti 
állomás. Kényelmes lakás. Zemplén, Abauj, Ung m. 
előnyben. Cím : Zseltvay János, Ágostonlak. (Gömör 
megye.) (326—1—1) 

Keresek oki. tanítónőt, S f e ^ n Ä 
IV. polg. isk. leánygyermeket a tanév végével levizs-
gáztatni. Fizetés : megegyezés szerint. Megkeresések* 
Neuschwender József nagyvendéglős, Kőrösladány in-
tézendők. (243—1—1) 

j w — w r .iwroiB̂TiiiiTriwniWTB̂irfOT 
N p v p l í i n n t k p r p c p l r I L é s HL elemi tanítására. 
11 CVclllllUL K o l c a c f t . Arcképpel, orvosi bizo-
nyítvánnyal és tanítónői oklevéllel ellátott ajánlatok 
a fizetési igény megjelölésével Baczoni Kálmán címére, 
Kerek, u. p. Ujszentanna küldendők. Zongorázni tudók 
és németül is beszélők előnyben. (248—I—1) 

P n p t . p l sürgősen állami igazgató-tanító osztálytanító-
UùCI Cl v a i iS; családi okokból. 4 tanerős, 3000 lakosú 
község. Gyorsvonati megállóhely. Életmód olcsó. Békés, 
nyugalmas állás. Jung Károly. Rév, Nagyvárad mellett. 

( 2 7 3 - 1 - 1 ) 

r C p r p l Búziásfürdőről ig. teendőket nem végző 
USC1 Cl áll. el. ig.-tanító, bármely falusi nagyobb 
tantestületi igazgatóval, vagy városi tanítóval. Igaz-
gatói díjam : 300 korona. Mellékjövedelem : ipariskola, 
zongoratanítás és fürdőszobák kiadása. Goszmann 
Ádám. (284-1—1) 

Huszár Aladár könyvkereskedésében, Szatmáron kap-
hatók a következő — minden tanító- és tanítónőnek 
: : nélkülözhetetlen — müvek : : : 

Gyakorlóiskolai Kalauz 
szerkesztette : Bodnár Gáspár, a ped. tanára. Ára 
bérmentve 2 K. Lecketerv a falusi, nem szaktanítós 
gazdasági ismétlő-iskola részére. Összeállította : Töl-
gyesi Lajos. Ára bérmentve 90 f. Az összeg előre 
küldendő be. (290—V—l) 

B I Z T O S E R E D M É N Y ! 
Képzők és kiváló tanférfiak elismerése ! II. képes le-
nyomat! Eng. 109.381 1906. Szeml. Számv. Olvasó-
könyv. I. oszt. 50 f. Iskoláknak 40 f. Egyes példány 
I I I utasítással 1 K. Vezérf. I—II. oszt. 80 t'. i i j 
I I 1 FÜ2.I MÁRK, ny. tanító. K A S S A . ! ! ! 

( 3 4 8 - 1 - 1 ) 

A â l i M M i M â M M 
Tanítók figyelmébe! 

Az elemi isk. rajzolás anyagának felosztása, heti 
részletezéssel. Az új tantervnek megfelelőleg — kizá-
rólag tanítók és tanítónők kezéhez — összeállította, 
körülbelül 800 ábrával illusztrálta és módszertani 
útbaigazításokkal ellátta llosztinszky Antal tanító, 
Oraviczabánya (Krassó-Szörény m.). Kapható a szer-
zőnél. 1 kor. 10 fill, beküldésére bérmentve küldöm. 

(325-1—1) 

f f f f f f f f f f f f f f f f 

Figyelmeztetés ! 
Olyan hirdetéseket, melyekben állami tanítók vagy tanítónők állásukat 

pénzért hajlandók elcserélni, avagy anyagi el lenszolgáltatások fejében 
ilyeneket keresnek, nem fogadunk el. 

Budapest, 1910. évi szeptember hó. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

Budapest, 6 4 ! > 1 0 . Nyomatott a M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden hónap 1-én és 15-én. 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári iskolák, 
tanító- s óvóképző-, valamint gyógypedagógiai intézetek egy pél-
dányban, ingyen . A lap megküldése iránti folyamodványok, az 
isitol a létezését igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által 
láttamozott községi élőijárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Nép-
tanítók Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye 
megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázat i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után G fillér fizetendő. Az i ly 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre, küldendő 
be. Egyéb h irdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyliasábü sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, V. KEK., HOLD-UTCA IC. SZÁM, II. EMELET. MAGY. K1U. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., ISKOLA-TÉH 3. 

K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a » 

1. HIVATALOS RESZ. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: bárd Hornig 
Károly y. 1». t. t., veszprémi püspöknek, aki a 
csőti róm. kath. iskola építésére 1000 koronát 
adományozott; Ádám, Iván veszprémi székes-
egyházi apátkanonoknak, aki a veszprémi egy-
házmegyei róm. kath. néptanítók „Gondviselés" 
nevű segélyalapjának 2000 koronát adomá-
nyozott; a gaigóczi izr. leányegyesületnek, 
mely egyesület az 1909/10. tanév folyamán 
az általa fenntartott tápintézetben 20 tanulót 
mintegy 1600 korona értékű teljes ellátásban 
ingyenesen részesített. 

Elő lépte t te : Vrábely Istvánné balassagyar-
mati áll. el. iskolai tanítónőt a népnevelés 
terén szerzett érdemei elismeréseül az 1 
évi XXVI. t.-c. 9. §-a alapján jelenlegi á 
másán igazgató-tanítónövé. 

Kinevezte: Spoganics János oki. tanítót az 
alsókányai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Sugár 
Henrik oki. tanítót a halmii áll el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; özv. Korbuly Emiuié Pálfy Ilona 
kolozsvári helyettes tanítónőt a kolozsvári áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé; Nemes Mária 
oki. tanítónőt a kissodai áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Nagy Kálmánné Szakkay Györgyike 
oki. tanítónőt a gajdeli áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Péczely Szeréna oki. tanítónőt a 
ziinándújfalui áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé; Kosztka Anna oki. tanítónőt a horoczi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Illés Ilona 
oki. tanítónőt áll. el. iskolai r. tanítónővé és 
szolgálattételre a gömörvánnegyei fehérkereszt-
egyesület által fenntartott „Nyomorék Gyerme-
kek Otthona" rimaszombati népiskolájához be-
osztotta ; Koszonits Rozália oki. tanítónőt a 
savanyúkúti áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Bentsik Margit oki. tanítónőt a sztraczenai áll. 

el. népiskolához r. tanítónővé ; Heitmann Hed-
vig oki. tanítónőt a törökbecsei áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé ; Szalay Ida oki. tanító-
nőt a nagykanizsai áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Barabás Ilona oki. tanítónőt a 
gyalári áll. el. népiskoláhozr. tanítónővé; Wal-
lest Ilona oki. tanítónőt a borsai, Ber au er 
Tamás és Huber Anna oki. tanítót, illetve 
tanítónőt a baracsi, Bodóczi József oki. tanítót 
a sárfalvai, Székely Sándor oki. tanítót a közép-
falvai, Hornele Emilia oki. tanítónőt a lajtafalui, 
Molnár Anna oki. tanítónőt a várfalvai, Oláhné 
Mosolygó Anna oki. tanítónőt a hajdúdorogi, 
Ottingerné Csefkó Erzsébet oki. tanítónőt az 
alsószentivátii, Hollós János oki. tanítót a sze-
levényi, Péter Aranka oki. tanítónőt a nagy-
lapási, Angyal János, Bíró István, Dobó István, 
Kelemen Ferenc, Mandich Marin, Panló János, 
Szánthó Ádám, Tuskó László, Vida László 
oki. tanítókat a szeged-külterületi, Kovács 
István oki. tanítót a rozsnyórudnai, Balogh 
Ferenc, Rátonyi Lajos oki. tanítókat a debre-
czen-tanyai, Nándor Ferenc oki. tanítót a 
miskolcz-vasűttelepi, Reitterné Urbán Bor-
bála oki. tanítónőt a csőszteleki, Szentirmay 
Gyula és Rózsa Aranka oki. tanítót, illetve 
tanítónőt az óbessenyői, Majtliényi Jolán 
oki. tanítónőt a miskolczi, Fogass Sándor és 
Palkovits Erzsébet oki. tanítót, illetve tanítónőt 
a pribékfalvai, Ferenczi Róza oki. tanítónőt 
a lelei, Ârtzner Teréz oki. tanítónőt a rákóczi-
falvai, Illyés Sándor oki. tanítót a kővárremetei, 
Hatvani Pál oki. tanítót a szegvári, Jakab 
Sebestyén oki. tanítót az istvánföldi, Kovács 
Gábor oki. tanítót a kéméndi, Asian Péter 
oki. tanítót a burjánfalvai, Szilágyi Endre oki. 
tanítót az alsószilvási, Cziglényi Gyula oki. 
tanítót a nagymarosi, Fábián József oki. tanítót 
a rakottyási, Hirschler Jakab oki. tanítót a 
radnótfája-lierbustelepi, Daróczy Pál oki. tanítót 
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a lajosvölgyi, Lulca Kálmán oki. tanítót a 
pénzeskút-pusztai, lionets János oki. tanítót ! 
a verbócz-chvojniezai, Huszár Vilma oki. tanító-
nőt a gindlicsaládi, Szavin Vukoszáva oki. 
tanítót a szerbkeresztúri, Dobos Géza oki. 
tanítót a czebei, Popovics Ernő oki. tanítót a 
tiszaszászfalui, Rudolf Mária oki. tanítónőt a mo-
som, Nagy Ilona oki. tanítónőt a misztótfalui, 
br. Podmaniezky Georgina oki. tanítónőt a 
rákosszentmihályi belterületi, Fehér Márton 
oki. tanítót a magyarbánhegyes-liáritanyai, 
Magéla Anna oki. tanítónőt a drugetházai, 
Hengartner Józsa oki. tanítónőt a vaskői, Szőes 
Béla oki. tanítót a székelytamásfalvai, Hillinger 
György oki. tanítót a nyúlási, Weeber Ida oki. 
tanítónőt a csukási, Demeter Kálmán oki. 
tanítót az ormányi, Csiky Ida oki. tanítónőt a 
kucsulátai, Darvas Mihály oki. tanítót a tiszo-
viezai, Ribarik Gábor oki. tanítót a simony-
kisugróczi, Kuti Anna oki. tanítónőt a magyar-
gyerőmonostori, Farkas Ferenc oki. tanítót 
az újszállási, Kálnoky Anna oki. tanítónőt a 
csíkpálfalvai, Stötzer János oki. tanítót a 
zsablyai, Kiss Dénes oki. tanítót a bölöni, 
Schreiber Hermin oki. tanítónőt az apatini, 
Barát Béla, Köri Lajos, Mislci István és Király 
Lajos oki. tanítókat a makókülterületi, Hajdú 
Sándor oki. tanítót a nagybánya-felsőbányai, 
Láng Irén oki. tanítónőt a talpasi, Jánó 
József oki. tanítót a kézdiszentléleki, László 
Ilona oki. tanítónőt a csíkszentgyörgyi, Tőrös 
Anna oki. tanítónőt a szolyvagyártelepi, Szabó 
Erzsébet oki. tanítónőt a nagykapusi, Szo-
ják József oki. tanítót és Imre Julianna 
oki. tanítónőt a karcsai, Böszörményi István 
oki. tanítót a kohánvi, Szentirmay Mihály oki. 
tanítót a gyulabiczeretanyai, Sőmen János oki. 
tanítót a muraszentesi, Wolf István oki. tanítót 
a duleói állami elemi iskolákhoz rendes taní-
tókká, illetve tanítónőkké. 

Jelen minőségében áthelyezte: Molnár-
László makói gazdasági szaktanítót a derecskei 
önálló gazdasági népiskolához ; Juscsák Sándor 
varjasi és Csatlós Mária magyarpécskai áll. el. 
iskolai tanítót, illetve tanítónőt kölcsönösen ; 
Janigáné Szakady Hona beregszászi és Steiger 
Erzsébet szatmárhegyi áll. el. iskolai tanítónőket 
kölcsönösen ; Somogyiné Korcsmáros Lujza 
szőllőskislaki és Sztupka Margit kaposvári áll. 
el. iskolai tanítónőket kölcsönösen ; Zsigmond 
Irma alsódabasi és Ludwigh Béla szalkszent-
mártoni áll. el. iskolai tanítót, illetve tanítónőt; 
Rudits Teréz korompai áll. el. iskolai tanítónőt 
az ó-tordai, Weidinger Vilma erdőbádonyi áll. 
el. iskolai tanítónőt pedig a korompai áll. el. 
iskolához; Nagy Margit magyarbikali áll. el. 
iskolai tanítónőt az Örkényi áll. el. iskolához ; 
Mikulik Samu lubina-hmcsárovei áll. el. iskolai 

tanítót a brassói; Husz József pándorfnádligeti 
áll. el. iskolai tanítót a mosoni ; Hetényiné Németh 
Gizella miskolczi áll. el. iskolai tanítónőt a 
miskolcz-vasúttelepi, Bereczky Lajos nagynyu-
lasi áll. el. iskolai tanítót a szamosfalvai, 
Schönstein Erzsébet muracsányi áll. el. iskolai 
tanítónőt a somlyócsehi, Hidvégi Aurél és 
Hidvégi Aurélné Peja Eugenia alvinczborbereki 
áll. el.iskolai tanítót, illetve tanítónőt a miskolczi ; 
Bíró Sándor és Bíró Sándorné Pelczer Berta 
karánsebesi áll. el. iskolai tanítót, illetve tanítónőt 
a miskolczi ; Szabó János és Szabó Jánosné 
Kosztika Laura feketeardói áll. el. iskolai tanítót, 
illetve tanítónőt a miskolczi ; Hunyadi Anna 
monori áll. el. iskolai tanítónőt a miskolczi ; 
Deák János kiskúndorozsmai áll. el. iskolai taní-
tót a rákosszentmihályi anna- és árpádtelepi ; 
dr. Krizsán Gábor nagyváradi és dr. Krizsán 
Gáborné Gopcsa Margit remetemezői áll. el. isko-
lai tanítót, illetve tanítónőt a kolozsvári ; Vi dics 
János gyantai áll. el. iskolai tanítót a kisházai ; 
Szaucsek Dániel kapnikbányai áll. el. iskolai 
tanítót a nagybánya-veresvíztelepi ; Jánosi 
József siklódi áll. el. iskolai tanítót a simén-
falvai áll. el. iskolákhoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Sipos Sámuel 
sepsiszentgyörgyi árva fiú és szeretetházi igaz-
gatónak évi 2420 K-t ; Fassbinder János 
mollyfalvai áll. el. iskolai tanítónak évi 1660 
K-t; Veszély Imréné szül. liuttkay Margit ruttkai 
áll. el. iskolai tanítónőnek évi 1000 K-t ; Wetschl 
Irma apatini áll. el. iskolai tanítónőnek évi 
1640 K- t ; Gellért Márton magyarfülpösi áll. 
el. iskolai tanítónak évi 1520 K- t ; Mihutz 
Ágost János alibunári közs. el. iskolai igazgató-
tanítónak évi 1920 K-t ; Búzás Elek nagy-
kászoni róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 
1160 K- t ; Csete Zsigmond tiszafüredi ref. el. 
iskolai tanítónak évi 1360 K-t; Weisz Samu 
szakolczai izr. el. iskolai tanítónak évi 1340 K-t; 
Fgressy Péter makói gör. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 1020 K- t ; HorJeay Gyula zemp-
lénbolyi róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 
1460 K-t ; Peterecz Ignác garamrévi róm. kath. 
el. iskolai tanítónak évi 1220 K-t; Szukop Antal 
bohuniczi róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 
1140 K-t; Méry Vince zonczi róm. kath. el. 
iskolai tanítónak évi 1160 K-t; Diamant Miksa 
burszentmiklósi izr. el. iskolai tanítónak évi 
1500 K-t ; Maszánik János nyitrai róm. kath. 
el. iskolai tanítónak évi 2500 K-t ; Sass József 
kőszegdoroszlói ág. ev. el. iskolai tanítónak évi 
1500 K-t ; Fedák János agyidóczi gör, k. el. 
iskolai tanítónak évi 1380K-t ; KőszeghyFerenc 
magyarnándori róm. kath. el. iskolai tanítónak 
évi 1400 K-t; Koller Ferenc szentmargitbányai 
rom. kath. el. iskolai tanítónak évi 1660 K-t; 
Sztankó Mihály iilésfalvai róm. kath. el. iskolai 
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tanítónak évi 1660 K- t ; Kanzsó György ver-
peléti róm. katli. el. iskolai tanítónak évi 
860 K-t ; Horváth Alajos megyehidai róm. 
kath. el. iskolai tanítónak évi 1440 K- t ; 
Kubányi Antal váczkisújfctlui róm. kath. el. 
iskolai tanítónak évi 1500 K-t; Néder Lajos kis-
oroszi róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 1660 
K-t; Sallay Béláné Ignácz Ilona nagybárii ref. el. 
iskolai tanítónőnek évi 420 K-t ; Ztvick János 
Vilmos kuczorai ág. hitv. ev. el. iskolai taní-
tónak évi 1500 K-t ; Bátyel Samu zsibritói 
ág. hitv. el. iskolai tanítónak évi 080 K-t ; 
Fedorcsák Mihály alsópásztélyi gör. kath. el. 
iskolai tanítónak évi 1100 K-t ; Mahr Lajos 
határfői ág. hitv. ev. el. iskolai tanítónak évi 
1500 K-t ; Zsenaty Ferenc hódmezővásárhelyi 
ref. el. iskolai tanítónak évi 2220 K-t ; Leitner 
József nagysároslaki róm. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 1220 K-t ; Terebessy Ferenc 
ungvári róm. kath. kincstári tanítónak évi 
2600 K nyugdíjat és az általa külön biztosított 
200 K nyugdíjtöbblet után 180 K-t, együtt 
évi 2780 K-t ; Farkas György egervári róm. 
kath. el. iskolai tanítónak évi 2020 K-t; Egéli 
Pál kálmándi róm. kath. el. iskolai tanítónak 
évi 1700 K-t ; Künstler Salamon sárbogárdi 
izr. elemi iskolai tanítónak évi 840 K-t ; Janda 
József alsódiósi róm. kath. el. iskolai tanítónak 
évi 1500 K-t ; Csók György orosházai áll. 
polg. iskolai tanítónak évi 1900 K-t; Matulay 
Alajos lozornói róm. kath. el. iskolai tanítónak 
évi' 1500 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Szorán Antal piskárkosi gör. kath. el. iskolai 
tanító Kornél, János, Mária nevű kiskorú ár-
váinak egyenként 156K 67 f-t, együtt 470 K-t ; 
néh. Czéner Pál rimaráhói ág. hitv. ev. el. 
iskolai tanító özvegye, szül. Stolár Arankának évi 
660 K-t, Katalin nevű kiskorú árvájának 110 K-t, 
mindössze 770 K-t ; néh. Putkovics Tivadar 
nyug. románsztamorai gör. kel. román hitf. el. 
iskolai tanító özvegye, szül. Kie Szeminának évi 
560 K-t; néh. Csizmadia Ignác nyug. szili 
róm. kath. tanító özvegye, szül. Szita Rózának 
évi 517 K- t ; néh. Bosenberg Jakab nyug. 
dévaványai izr. tanító özvegye, sziil. Hoffmann 
Máriának évi 300 K-t ; néh. Bugnyár Jakab nyug. 
gátai róm. kath. tanító özvegye, szül. Bachler 
Annának évi 609 K 40 f-t ; néh. Széli Sándor 
tépei ref. el. iskolai tanító özvegye, szül. Vass 
Etelkának évi 708 K-t, két kiskorú árvájának 
egyenként 118 K-t, együtt 236 K-t, mindössze 
944^ K-t. 

jírvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Peczár Mihály volt upori gör. kath. el. 
iskolai tanító István nevü árvájának a debre-
czenibe ; néh. Galló János volt hizsnyói ág. 
hitv. ev. el. iskolai tanító Irén nevü árvájának 

a kecskemétibe; néh. Réthy Bertalan volt 
beretkei ref. elemi iskolai tanító Lajos nevű 
árvájának a debreczenibe ; néh. Záborszky 
Gyula volt horhii áll. el. iskolai tanító László 
nevü árvájának a debreczenibe ; néh. Ligethy 
György volt mándoki róm. kath. el. iskolai 
tanító György nevü árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Perger Ignác volt egri róm. kath. el. 
iskolai tanító István nevü árvájának a debre-
czenibe ; néh. Kerschbaummayer József volt 
külsősáripusztai róm. kath. el. iskolai tanító Pál 
nevü árvájának a debreczenibe; néh. Vanyek 
József volt eibenthali közs. el. iskolai tanító 
Julianna és Jolán nevű árváinak a kecske-
métibe ; néh. Rogovits János volt zentai közs. 
el. iskolai tanító Dezső és Antal nevü árváinak 
a debreczenibe ; néh. Makovies Béla volt helkai 
áll. el. iskolai tanító Gizella nevű árvájának 
a debreczenibe; néh. Brasesajkó Mihály volt 
liusztközi gör. kath. el. iskolai tanító Antal 
nevű árvájának a debreczenibe ; néh. Granatier 
János volt alsótizsényi róm. kath. tanító Emil 
és Antal nevü árváinak a kecskemétibe ; néh. 
Ruber Alajos volt szádalmási róm. kath. el. 
iskolai tanító Anna és Katalin nevű árváinak 
a kecskemétibe; néh. Gáspár Ágoston Gyula 
volt mehalai áll. el. iskolai tanító János nevű 
árvájának a debreczenibe ; néh. Tamáskovits 
Endre volt kállósenyei róm. kath. tanító András 
nevű árvájának a debreczeni és Sámuel Gusztáv 
nevű árvájának a kecskemétibe. 

II. NEM HIVATALOS RÉSZ. 
Hírek. 

— Állami elemi iskola Czebén. 
Szeptember hó 1-én Hunyad várraegye 
Czebe községében (a brádi kir. tanfel-
ügyelői kirendeltség területén) magyar 
állami elemi iskola nyílott meg. Egy-
előre az iskola csak egy tanítóval kezdte 
el működését, de feltételesen bár, meg-
adja a miniszter a második tanítót is. 
Ugyanebben a községben van elföldelve 
Jankunak, a románok egykori vezérének 
holtteste. Eeméljük, hogy amiként a 
hirhedt román sírjának mindig akad 
látogatója, úgy a magyar iskolát is meg-
tölti az új román nemzedék. Igaz ugyan, 
hógy az a sír és ez az iskola két, sok-
szor baragvóan szembenéző eszmét kép-
visel, két olyan pólust, melynek örökké-
való szembeállását földi hatalom meg 
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nem változtathatja, mégis bíztat a jö-
vendő, hogy a magyar iskola — mely 
íme eljött, elért már a fanatikus román 
sírjához is — a békés munka erejével 
elfeledteti Czebe község lakóival ama 
másik eszmét és az annak nevében foly-
tatott törekvéseket. Ha pedig — amint 
az 1907. évben történt — újból akad-
nának magyarországi tanítók, kik meg-
koszorúzzák Janku sírjátj mindig ott 
fog állani magyar felírásával ós címe-
rével az állami iskola, ahol naponként 
áldoznak a magyar kultúra és haladás 
eszméinek, koszorús nagyjainknak. Ha 
az a sír gyűlöletet szítana, úgy ez az 
iskola hirdesse mindenkinek a — sze-
retetet. 

— Személyi hír. Náray Szabó Sándor 
közoktatásügyi államtitkár f. hó 8-án vissza-
tért szabadságáról s átvette hivatalának veze-
tését. 

— Öreg tanítók nyugdíjazása. A folyó 
évi augusztus hó 15-iki számunkban ilyen cím 
alatt megjelent közleményünkkel kapcsolatiéin 
még a következőket említjük meg: A vallás-
és közoktatásügyi miniszter 61.956/910. számú 
rendeletének célja az, liogy az 1907. évi XXVI1. 
t.-cikk, amely a nem-állami tanítók jogviszo-
nyairól és járandóságairól szól, s amely a folyó 
évi október hó 1-én egész terjedelmében ha-
tályba lép, minden irányban végrehajtassák. 
Már az 1868. évi XXXVIJL t.-cikk 133. g-a 
is úgy rendelkezett, hogy a tanítói állások 
csak okleveles tanítókkal töltessenek be. A tör-
vénynek ez az intézkedése azonban a népokta-
tási viszonyok miatt mindeddig teljesen végre-
hajtható nem volt. Az 1907. évi XXVII. t.-cikk 
ezt a rendelkezést megismétli. Az említett 
miniszteri rendelet tehát odairányul, hogy ezek 
a törvényes rendelkezések most, amikor az 
egész népoktatás új mederbe lép, végrehajtas-
sanak és a részint elaggott, részint pedig hiva-
tásukat a fokozott igények szerint betölteni 
nem tudó, oklevél nélküli tanítók új és képe-
sített tanerőknek adjanak helyet. A kérdéses 
rendelet szerint mindazon tanítók, akiknek ok-
levelük nincsen, 1910 október hó l-ig állásuk-
ból eltávolítandók. E tanítók között vannak 
olyanok, akik az országos tanítói nyugdíj- és 

gyámintézetnek tagjai és vannak olyanok, akik 
-ez intézetnek nem tagjai. Az előbbiek — ter-
mészetesen — nyugdíjjal, az utóbbiak nyugdíj 
nélkül távolíttatnak el. Azoknál, akik a nyug-
díj-intézetnek tagjai, fölmerült a kérdés, hogy 
milyen javadalom után nyugdíjaztassanak. Vájjon 
az 1893. évi XXYI. t.-cikkben megállapított 
minimum, vagy az új minimum legyen-e reájuk 
nézve irányadó ? Tudomásunk szerint ezt a 
kérdést a minisztérium minden egyes esetben 
külön bírálja el. Különben afelől megnyugtat-
hatjuk az érdeklődőket, hogy a miniszter mind-
ama kérvényeket, amelyek ezen rendeletből ki-
folyóan akár a nyugdíjazás, akár a szolgálatban 
való további meghagyás iránt hozzá érkeznek, 
teljes méltányossággal intézi el. Megjegyezzük 
még, hogy ez a rendelet azokra a tanítókra, 
akik az 1868. évben már tanítói szolgálatban 
állottak, nem vonatkozik ; ezek tehát állásukban 
továbbra is megmaradnak. 

— Gönczy-üunep Hajdúszoboszlón. Vasár-
nap, e hó 4-én leplezték le szép ünneplés köze-
pette Gönczy Pál volt közoktatásügyi állam-
titkárnak szobrát Hajdúszoboszlón. Az ünne-
pélyre nagyszármí közönség és több küldöttség 
jelent meg. Ott voltak többek közt : a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium képviseletében 
Badnay Rezső dr. miniszteri osztálytanácsos, 
a tiszántúli ref. egyházkerület képviseletében 
Eróss Lajos dr. püspök és Dégenfeld Józset 
gróf egyházkerületi főgondnok, Domahidy Ele-
mér főispán, Kovács Gyula a vármegye al-
ispánja, Csánky Viktor és Eötvös Károly Lajos 
kir. tanfelügyelők. A Gönczy-család részéről 
megjelentek: Gönczy Pál leánya: özv. Gsiky 
Kálmánná, Gönczy Etelka, néhai Csiky Kálmán 
dr. egyet, tanár, udvari tanácsos özvegye, fiával, 
Csiky Kálmán dr. sárospataki jogakadémiai 
tanárral és leányaival, Gönczy Pál úai : Gönczy 
Pál és Gönczy Béla fiaikkal, Csiky Lajos deb-
reczeni theol. akadémiai tanár, s a szoboszlói 
Gönczy-rokQnok. Az ünnepélyt d. e. 10 órakor 
a Gönczy-egyesület közgyűlése nyitotta meg. 
A közgyűlés berekesztése után a szoborleleple-
zéshez vonult a közönség. A szobor a város 
főterén, a ref. templom előtt emelkedik ; 
Somogyi Sándor debreczeni szobrász alkotása. 
A szobor előtt, melyet fehérruhás kisleányok 
sorfala állott körül, az ünnepély a himnusz 
eléneklésével kezdődött. Majd Csurka István, 
a Gönczy-egylet elnöke mondott beszédet; 
beszédje közben lehullott a lepel a szoborról, 
s utána a szobrot átvette gondozásába G. Tóth 
János, Hajdúszoboszló r. t. város polgármestere. 
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Ezután Lampérth Géza szép alkalmi költemé-
nyét szavalta el Mocsári László néptanító, 
tetszés mellett. A költemény elhangzása után 
özv. Csiky Kálmánné, Gönczy Etelka szólott a 
család nevében. Még a volt tanítványok nevé-
ben beszélt Eötvös Károly Lajos kir. tanfel-
ügyelő s a szobrot megkoszorúzta. Ezután az 
egyes küldöttségek rakták le koszorúikat a 
szoborra. Szép aktus volt a régi Bocskay-zászló 
háromszoros meghajtása a szobor előtt. Délbén 
bankett volt, melyen az első felköszöntőt 
IJomahidy Elemér főispán mondotta a királyra. 

— Népoktatás a közigazgatási bizott-
ságokban. Fejér vármegye legutóbbi közig. biz. 
gyűlésén Schaller Plóris kir. tanfelügyelő jelen-
tette, hogy az iskolák felszerelése a legtöbb 
helyen már kielégítő ; ahol hiányos, ott a fel-
szerelés folyamatban van. A közigazgatási 
bizottság szigorúan lép fel a kellőén föl nem 
szerelt iskolák ellen. Szeptemberben bezáratá-
sukat fogja követelni. Előmenetel tekintetében 
első helyen áll az érdi állami, a moóri községi 
és az adonyi róm. kath. iskola. Legszembe-
tűnőbb munkát végzett az érdi állami iskola, 
amely "háromféle nemzetiség között működik. 
Ezelőtt 3 évvel — tűrhetetlen iskolai állapotok 
miatt — államosították e községi iskolát. 
A battai szerb iskola is szépen végzi nemzeti 
feladatát. — Zólyom vármegye közigazgatási 
bizottsága Matavovszky Béla kir. tanfelügyelő-
nek Győr vármegyébe történt áthelyeztetése 
alkalmából említett tanfelügyelő távozását saj-
nálattal vette tudomásul, és a vármegye nép-
iskolaügyének a súlyos helyi viszonyok között 
is, különösen magyar nemzeti irányban való 
előbbrevitele és fejlesztése érdekében kifejtett 
buzgó működéséért köszönetét és elismerését 
fejezte ki. 

— Az Országos Katholikus Tanítói Segély-
alap központi bizottsága f. évi aug. 27-én 
tartotta ezévi rendes közgyűlését Walter Gyula 
dr., püspök-elnök vezetésével. A gyűlésen a kath. 
tanítók nagy számban vettek részt. Az elnök 
megnyitó-beszédét a király születésének nyolc-
vanadik évfordulója alkalmából a király szemé-
lyének szentelte. Ezután néhány bejelentést 
tett, majd ismertette a segélyalap számadásait. 
A segélyalap vagyona a múlt év december 
végével 196,907 koronára rúgott. A tápintézeti 
alap 8174 koronát tett ki. Az árvaházi alap 

» Walter elnök gyűjtéséből 54.007 koronából és 
az egri főkáptalannál lévő 130.100 koronából, 
összesen 184.107 koronából áll. Ennek bejelen-
tése kapcsán Bertalan Vince és Győrffy János 
indítványozta, hogy az országos katholikus 
tanügyi tanácsnál lévő árvaházi alapot kérjék 
el a segélyalap árvaházi alapja gyarapítására. 
Örömmel jelentette az elnök, hogy Pór Antal 

pápai prelátus nagylelkű félmillió koronás ado-
mánya folytán a tanítók árvaháza nemsokára 
felépül Esztergom városában. Indítványára a 
közgyűlés táviratilag legmelegebb háláját fejezte 
ki Pór prelátusnak a felajánlott adományért. 
Szőke Sándor javaslatára elhatározta a köz-
gyűlés, hogy a püspöki kartól kéri annak meg-
engedését, hogy a beiratkozások alkalmával a 
tehetősebbek 10 fillért fizessenek az árvaházi 
alap javára. Ezután a közgyűlés 75 tanítónak 
összesen 3000 korona segélyt, 30 tanítógyer-
meknek pedig ugyancsak 3000 korona ösztön-
díjat szavazott meg. Több apróbb ügy elinté-
zésével^ a közgyűlés véget ért. 

— Űj elemi iskolai vezetö-tanítók. A fő-
város tanácsa a községi elemi iskolákhoz 
vezető-tanítókul kiküldötte Baranyai János, 
Gsáky Elek, Kallós József és Szűcs Jenő taní-
tókat. Egyúttal kirendelte vezető-tanítókul az 
I. ker. mozdonyutcai iskolához Gondos Józse-
fet, az 1. ker. fehérvári-úti iskolához Biczó 
Dánielt, a III. ker. Lajos-utcai iskolához Bei-
singer Gyulát, a III. ker. szentendrei-IÍti elemi 
iskolához Neményi Ödönt, alV. ker. gróf Károlyi-
utcai elemi iskolához Sturcz Györgyöt, a VI. ker. 
bajnokutcai iskolához Székely Károlyt (lapunk 
volt főmunkatársát), a VI. ker. lőportárdülői 
(Aréna-út) iskolához Gsáky Eleket, a VI.ker. erdő-
telki leányiskolához Szűcs Jenőt, a VI. ker. 
angyalföldi iskolához Erős Antalt, a VII. ker. 
versenytéri iskolához Ehrlich Bélát, a VII. ker. 
Murányi-utcai fiúiskolához Baranyai Jánost, a 
VII. ker. arénaúti egyesített fiú- és leányisko-
lához Kallós Józsefet, a VII. ker. Damjanich-
utcai leányiskolához Pintér Zsigmondot, a VIII. 
ker. üllőiúti űj elemi iskolához Bakita Árpá-
dot, a VIII. ker. Csobáncz-utcai iskolát a 
tanács kettéválasztotta és a leányosztályok 
vezetésére Nóvák Izsó igazgató-tanítót osztotta 
be. A közoktatásügyi ügyosztály előterjeszté-
sére a tanács az iparostanonc-iskolák vezeté-
sében a következőképen intézkedett: az I. ker. 
fehérsastéri iparostanonc-iskolához Bursics Er -
nőt, a III. ker. kórházutcai leány-iparostanonc-
iskolához Sturcz Györgyöt, a IV. ker. gróf 
Károlyi-utcai iparostanonc-iskolához Bozsics 
Gézát, a VI. ker. bajnokutcai iparostanonc-
iskolához Bartos Imrét, a VIL ker. dobutcai 
leánytanonc-iskolához Nagy Edét, a VII. ker. 
Murányi-utcai iparostanonc-iskolához Bereczk 
Kornélt, a IX. ker. iparutcai iparostanonc-isko-
lához pedig Zanker Perencet küldte ki vezető-
kül. A dobutcai leányiparostanonc-iskola tanulói-
nak túlságos nagy számára való tekintettel a 
tanács az iskola tehermentesítése végett a 
Hernád- és Dembinszky-utcai új elemi leány-
iskolában új leányiparostanonc-iskolát nyit és 
annak vezetését Hargitai Flóris igazgató-taní-
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tóra bízta. Végiil a tanács a III. ker. Lajos-
uteai háztartási iskola vezetésével Kovács 
Gyulát, a VII. ker. Murányi-utcai háztartási 
iskola vezetésével pedig Gyulányi István elemi 
iskolai^ tanítót bízta meg. 

— Önkéntességi kedvezmény a kertészeti 
tanintézet tanulóinak. A kertészeti tanintézet 
tanulói eddig a katonai szolgálatban az önkén-
tességi kedvezményt csak akkor kapták meg, 
ha besoroztatásuk évének március hónapjáig a 
tanintézeti oklevél birtokában voltak. Míg a 
tanintézetbe való fölvételhez szükséges előkép-
zettség négy középiskolai osztály volt, a ked-
vezményt megkapta akadálytalanul minden 
végzett tanuló. De mióta a megkívánt előkép-
zettség hat középiskolai osztályra fölemeltetett, 
az idő nem volt elég és többen még az ok-
levél megszerzése előtt jutottak sor alá. Ezen 
a visszás állapoton segít most a hadügyi és 
földmívelésügyi miniszterek egyetértőleg kiadott 
rendelete, amely kimondja, hogy az egyévi 
önkéntességi kedvezménynek a véderő-törvény-
ben engedélyezett legnagyobb foka illeti meg 
ennek a tanintézetnek a hallgatóit. így tehát 
ez alapon a tanulók föltétlenül igényt tarthat-
nak erre a kedvezményre, vagyis ez megilleti 
őket, ha a besorozáskor csupán -azt tudják 
igazolni, hogy a tanintézet III. éves hallgatói 
és azután a besorozás évének október hónap 
elsejéig az intézeti oklevelet megszerezték. 

— Az erdei iskola. A szombathelyi első 
magyarországi erdei iskolában, amely a múlt 
évben kapta meg a nyilvánossági jelleget, az 
évzáró-vizsgálatot aug. 27-én tartották meg. 
A szombathelyi községi iskolaszék képviseleté-
ben Frnuszt József dr., iskolaszéki kiküldött 
elnökölt; a „T. E. Y. Y. E."-t, Tuberkulózis 
Ellen Védekező Vasvármegyei Egyesületet Be-
zerédj István dr. nyugalmazott főispán, Gerlits 
Sándor egyesületi titkár és Müller Ede választ-
mányi tag, a tanfelügyelőséget Osy Vendel 
segédtanfelügyelő és a III. kerületi községi 
iskolát Németh Ferenc nyugalmazott igazgató 
képviselték. A szombathelyi községi jellegű 
erdei iskolának célja a tuberkulózisra hajlamos, 
gyenge, vérszegény mindennapi tanköteles gyer-
mekeket az erdei üde és napfényes levegőn és 
erőteljes táplálék mellett megedzeni, szerveze-
tüket erősíteni, ellenállóképességüket növelni 
s velük a tisztaságot és tiszta levegőt meg-
kedveltetni, a tuberkulózis elleni védekezést 
megismertetni s a rendszeres foglalkoztatás és 
oktatás által szellemi és erkölcsi képzésüket 
előmozdítani ; továbbá nekik az elemi iskolai 
oktatást nyújtani. Az erdei iskola ezt a fel-
adatát meg is oldotta. Az ott elhelyezett ötven 
tanköteles gyermeken nemcsak a higiénikus 
nevelés, de a rendszeres szellemi képzés ered-

ményei is meglátszanak. Ezt Ernuszt József dr., 
elnök elismeréssel konstatálta is, és köszö-
netét fejezte ki érte az ott működő nevelő-
személyzetnek: Richter Gabriella óvónőnek és 
Müos István tanítónak. Gerlits Sándor a fenn-
tartó egyesület nevében, Osi Vendel pedig a 
tanfelügyelőség nevében mondott köszönetet 
azoknak, kik ezt az áldott célú, zsenge intéz-
ményt istápolják. A szép záróünnepet a növen-
dékek hazafias szavalata és éneke fejezte be. 

— A gazdasági tanfolyamokról. A/, idei 
nyáron is, mint az előző évi vakációkban, húsz 
helyen mezőgazdasági tanfolyamot rendeztetett 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter, azzal a 
változtatással, hogy ezidén a húsz helyen ren-
dezett tanfolyamokból két helyen tanítónők 
voltak. A gazdasági tanfolyamok — melyek a 
gazdasági ismétlő-iskolák fejlesztése végett tai--
tatnak és képesítést adnak a tanítónak ily 
iskola vezetésére — úgy tetszik, hogy ezidén 
sokkal nagyobb munkát fejtettek ki, azokon 
tán soha sem végeztek oly intenzív munkálko-
dást. A megtartott vizsgálatok igazolják ezt a 
szép eredményt. Nagy része van ebben annak, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
minden tanfolyam hallgatói részére egy 100 és 
két 50 koronás jutalmat tűzött ki. Bár a cél 
eléretett a nagyobbfokú szorgalom által, a 
tanítóság általában eme ösztöndíjakat, esetleg 
az erre szánt összegnek némi emelésével, oly-
kép kívánja felhasználni, hogy szorgalmas tanu-
lás esetén a tanfolyam összes hallgatói egyes 
mintagazdasági intézményeket tekintenének ineg, 
minők a méntelepek, tejgazdaságok stb. Ily 
kirándulások kilátásba helyezése is meghozná 
a kívánt eredményt s egyúttal szaporítaná az 
ismereteket is. 

— Halálozás. Id. Zsenaty Ferenc református 
tanító f. hó G-án 68 éves korában, eredményes 
tanítói működésének 52-ik évében, hosszas szen-
vedés után elhunyt Hódmezővásárhelyen. Áldás 
emlékére! 

Könyvek ismertetése. 
* Alfred de Musset. (írta König György. 

Kiadta a Franklin-Társulat. Budapest, 1910.) 
ízlésesen kiállított, lelkiismeretesen megírt, 
mintegy 160 oldalas könyvecske fekszik előt-
tünk. Ferenczi Zoltán, ki a Kisfaludy-Társaság 
megbízásából Költők és írok címen életrajzokat 
szerkeszt (helyesebben: gyűjt össze), Arany, 
Csokonai, Dante, Homeros, Kazinczy, Kisfaludy 
és Mikszáth után a francia költőnek, Alfred de 
Musset-nek életrajzát vette fel a közlendők sorába. 
König György, az életrajz megírója már azért 
is érdekelheti olvasóinkat, mivel segédfogal-
mazója a közoktatásügyi minisztériumnak, és 
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mint ilyen, huzamosabban szolgálta az állami 
népoktatás ügyét. Nincsen terünk arra, hogy 
a maga egészében ismertessük a könyvet. Álta-
lában, munkaanyagában jóval több Musset költe-
ményeinek ismertetése és dicsérete, mint az — 
életrajz. Nem írhatjuk ezt a könyv rovására, 
mert Musset lelkét igazán érzéseiből ismerjük 
meg, érzései pedig munkáiból sugárzanak felénk. 
Azt a kort, — mely immár a történelemé — 
azt a társadalmat, mellyel a költő annyira egybe-
forrott, igazában nem festi König ; Musset 
tetteit — bár a jellem cselekedetekből alakul 
ki és alig van köze a szív érzéseihez — nem 
bírálja, legfeljebb magyarázza életrajzírója. 
Bizonyára nagyon szereti Musset-jét, ki annyi 
bájjal, oly színesen és oly örökre szép gondo-
latokban írta meg szerelmét. Egy kis, a roman-
tikát fejtegető előbeszéd után Musset munkáit 
— úgy látszik, időbeli sorrendben — és éle-
tének főbb változásait ily címeken tárgyalja 
König : Ifjúság, George. Sand, Lyra, Színművek, 
Confession és novellák, A vég. Az első fejezetben 
a költő négy hosszabb költői elbeszélését és néhány 
kisebb versét — mint ifjúsága első termékeit — 
ismerjük meg. Bennük több pikantéria, kevesebb 
morál. A második fejezet az ifjú költő első 
kedvesének, George Sandnak nevét viseli . . . 
Érdemes-e vájjon behatóbban foglalkozni ezzel 
a szerelmi viszonnyal egy Musset-életrajzban ? 
kérdi König, — mintha ingoványra ért volna — 
mikor par longum et latum tárgyalni kezdi e 
viszony történetét. Majd Lyra címen Musset-nek 
újabb költeményei következnek. E fejezet elején 
már a leghelyesebb fonalat ragadta kezébe 
König ; leszögezvén, hogy : Költőnket. . . naggyá 
nem Sand lénye, hanem a maga költői géniusz-
szal párosult érzése tette. Botta tényleg a nagy-
városi romlottságnak remeke, ha ugyan a rom-
lottságot is lehet remekbe szabni. De a többi, 
a költő lírájának itt ismertetett termékei telve 
bájjal és üde szépséggel. A pelikánról szóló 
halhatatlan hasonlat olvastára önkénytelenül kiált 
fel az ember: van-e mélyebb, mint az emberi 
szív ? . . . Ezek után Musset színmüvei vannak 
részletesen ismertetve. Majd Musset-nek tán 
legérdekesebb művével, a Confessionnal foglal-
kozik König. A mult század első felének elé-
gületlensége adja meg e munka keretét. Egyéb-
Ként Musset egyéni szenvedései „örökíttetnek" 
meg itt — mondja szószerint az életrajz ineg-
írója. A vég címen adott utolsó fejezetben 
találjuk meg a legtöbb és legérdekesebb életrajzi 
adatot. Megcsillanik Musset hazafias érzése, 
hálás lelké, önzetlen gondolkodása. Musset 
aránylag fiatalon, szívbajban halt meg . . . M ikor 
ezzel letesszük ezt az életrajzot és elgondol-
kozunk e könyv értelmén és rendeltetésén, aka-
ratlanul is elénk tolakodik egy őszinte kérdés : 

vájjon a magyar irodalmi társaságnak mi a 
célja és a magyar publikumnak mi a haszna 
ennek a munkának megjelenésében? Mert pár-
huzamot, magyar vonatkozást nem találunk e ki-
tűnő életrajzban. De ha valamit előbbre is vitt 
volna ez a fáradsággal és lelkesedéssel megírt 
munka, vájjon oly gazdag már a mi irodal-
munk életrajzokban, hogy szívünket és erőnket 
az idegen felé fordíthatjuk ? . . . 

* Ezeregy éjszaka regéi. (A magyar ifjúság 
számára átdolgozta Badó Antal. Negyedik 
kiadás. Számos színnyomatú ós a szöveg közé 
nyomtatott képpel. Budapest, Lampel R. kiadása.) 
Az ifjúság barátait állandóan foglalkoztatja az 
a kérdés : vájjon milyen könyvet adjunk a gyer-
mekek, a serdülők kezébe ? Sokan előnyben 
részesítik az útleírásokat, a természettudományok, 
a technika s a fölfedezések körébe eső köny-
veket s teljesen mellőzni szeretnék a költői 
müveknek azon fajtáját, mely egy, a való életen 
kívül levő mesevilágba vezeti el a gyermeket. 
Nincsen szükség se mesékre, se regékre, se 
legendákra ! A gyermek képzelőtehetsége amúgy 
is szertelen, minek azt fantasztikus, valószínűtlen 
elbeszélésekkel még fékezhetetlenebbé tenni ! ? . . . 
Kétségtelen, hogy a gyermekfantáziának groteszk 
mesékkel való táplálása nem lehet helyes peda-
gógia, de elzárni a gyermeket teljesen a mesék 
bűvös világának édes hatásától, szintén épen 
olyan veszedelmes módszer. Yannak mesés-
könyveink, amelyek a földön járó, földön élő 
emberekről szólnak, amelyek felölelik a tün-
déries elemet is, de hatásukban azért mindig 
emberiek s a moráljuk közérthető. Az ilyen 
mesekönyvek közt majdnem legelső helyen állnak 
az Ezeregy éjszaka regéi. A világ minden mű-
velt nyelvére le vannak ezek a regék fordítva 
s a legkülönbözőbb átdolgozásban láttak nap-
világot. A gyönyörű és vakmerő Seherezáde 
évszázadok óta regél az emberiség kicsinyeinek, 
a gyermekeknek, az ifjúságnak. Ajkairól száll 
el: A bűvös ló meséje, A beszélő madár, az 
éneklő fa és az aranysárga forrás története, Au? 
ötvös és fia, A vak Baba Abdalla története, 
Aladdin csodalámpása meséje s A három alma, 
a tévedések játékának e szomorúan bohókás 
története s még sok-sok mese, amelyeknél jobban 
alig kötheti le valami a gyermek figyelmét s 
alkalmasabban semmiféle olvasmány sem rin-
gathatja át a csodásan szépre áhítozó lelket egy 
szivárványszínű, boldogabb világba. De nemcsak 
gyermekek, felnőttek is élvezettel olvashatják 
Seherezáde meséit. Sok regénynek, sok komoly 
prózai és zeneműnek szolgáltattak már tárgyat 
ezek a tüllfinom történetek. Mindenki megtalálja 
bennük azt, ami a szívet megmozdítja, ami jóleső 
könnyet facsar, de azt is megtalálja bennük, 
ami megnevettet. Napsütéses világ ez a mese-
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könyv, amelyben, ha néha jelentkeznek is fel-
legek, azok mindig csak bárányfellegek. 

Radó Antal az ő rutinos írásával, közvetlen 
elmesélő-modorával immár negyedik kiadásban 
bocsátja közre e meséket. Jele ez annak, hogy 
sok az olvasója ennek a könyvnek. Vannak még 
nálunk is gyermekek, akik áhítozzák a tiszta 
meseirodalmat ! . . . A könyv kiállítása elsőrendű. 
Ara, remek díszkötésben, 8 korona. 

* Faludi (Fuchs) János féle számvetési 
példatár és gyakorlókönyv. (Első rész II. osz-
tály, második rész III. osztály, harmadik rész 
IV. osztály és negyedik rész V—VI. osztályok 
számára. Az új miniszteri Tanterv értelmében 
átdolgozta Urhegyi Alajos, budapesti VI. ker. 
áll. tanítónőképző-intézeti tanár, gyakorlóiskolai 
tanító.) A népiskolai számtanítás és rend-
szeres gondolkodásra való szoktatás és a min-
dennapi életben legszükségesebb számítások 
begyakorlásának a szolgálatában áll. Ez pedig 
a (3—12 éves gyermek gondolkodásához való 
leereszkedés mellett csakis fokozatos menettel, 
külső és belső szemlélettel, a számlálás vagy 
soralkotások kellő gyakorlásával, fejbeli és írás-
beli számvetésekkel és a tárgytanítás szempont-
jából is helyesen megválogatott s csoportosított, 
elegendő számú, egyszerű gyakorlati példák 
feldolgozásával érhető el. 

A gyermeki gondolkodáshoz való leeresz-
kedés, a fokozatos menetnek a betartása, vala-
mint a helyes szemlélet elve mind régen ismert 
és figyelembe vett követelményei a mennyiség-
tani oktatásnak. A számlálás vagy soralkotá-
sokról azonban fel kell itt említeni, hogy ezek 
nemcsak azért fontosak, hogy a számolási ügyes-
ség kifejlesztésére vannak hathatós befolyással, 
hanem azért is, mert ezeknek a kapcsán, lelki 
működéssel keletkezik a legtöbb számfogalom, 
nevezetesen a nagyobb számoknak a fogalmai. 

A mai számtanításnak egyúttal tárgytanítás-
nak is kell lenni. E célból a példáknak lehetőleg 
a gyermekek életviszonyaiból mentetteknek s 
bizonyos szempontok szerint csoportosítottaknak 
kell lenniök, hogy így legalább néhány feladat 
kapcsán foglalkozhassunk egy-egy tárgykörrel, 
amikor azután valósággal is maradandó értékű 
gyakorlati ismeretet nyujthatunk. 

Az ismertetés tárgyát képező munka új, át-
dolgozott alakjában ezen itt röviden fejtegetett 
kívánalmakat ki is elégíti. Az átdolgozó nagy 
gondot fordított az új Tanterv és Utasítás szelle-
méhez való átformálásra, ami nem volt egészen 
könnyű munka. Nem volt könnyű munka pedig 
azért, mert úgy kellett az átdolgozást megejteni, 
hogy az eredeti munka jellege se semmisít-
tessék meg teljesen. Ezokból nem lehetett 
valamennyi régi feladatot újjal kicserélni, egé-
szen új csoportosítást tenni. Mégis akként válo-

gatta ki átdolgozó a régi példatárból a példákat 
és módosította ezeket, illetőleg egészítette ki 
újakkal, hogy amellett, hogy a gondolkozásra 
szoktatásnak hathatós eszközeiül szolgálnak a 
fölvett feladatok, a gyakorlati életre is kellőleg 
előkészítik a tanulót, mert a tárgytanítás szem-
pontjainak megfelelően, a gyermekek életviszo-
nyaiban előjöhető feladatokhoz hasonlók. A sor-
alkotásokat elegendő figyelemben részesíti s tág 
teret enged úgy a fejbeli, mint írásbeli számolás 
gyakorlásának. 

A munka egyébként négy könyvből áll : a II., 
III., IV. és V—VI. osztályok számára szolgáló 
könyvekből. 

Minden könyvnek általában két része van, 
úgymint az előző osztály tananyagát ismétlő 
rész és az új anyagot felölelő rész. Az új anyag 
a Tanterv és Utasítás szellemének megfelelően 
tagolva feldolgozva van, minélfogva jól áttekint-
hető és könnyen kezelhető. Az egyes tagozó-
dások végein még vegyes feladatok is követ-
keznek. A könyvekben elegendő számú, de nem 
túlsók szemléltető-kép is van, amelyek közül külö-
nösebben is ki kell emelni a használatos pénzeink-
nek jól sikerült, természetes nagyságú s mind 
a négy könyvben ismétlődő rajzait, f j j . M.) 

* Jegyzéknapló az elemi iskolai tanítók 
részére. Összeállította Hajós Mihály, székes-
fővárosi vezető-tanító. A zsebkönyv most meg-
jelent XI. évfolyamának tartalma, beosztása és 
kötése, az előző éviekkel szemben, jelentékeny 
haladásra mutat. Tartalmának kivonata: 16 hó-
napos előjegyzési naptár, bélyegilleték, pósta-
díjszabás, elmúlt év nyugdíj és nyugdíjpótló, 
közigazg. bírósági döntvények, Magyarország 
közoktatásügye, miniszteri rendeletek, tanító-
képesítő-vizsgálati új szabályzat, jutalmak taní-
tók részére, tudnivalók, és még sok hasznos dol-
gon kívül órarend és napló az elemi, tanonc-, 
gazdasági iskolák és napközi otthonok részére. 
1 koronáért kapható minden könyvkereske-
désben. 

* JÓ Pajtás. Meg kell emlékeznünk e kitűnő 
képes gyermeklapról, mely Sebők Zsigmond 
szerkesztésében vasárnaponként jelenik meg, a 
gyermekvilág nagy örömére. A hetilap főmunka-
társa, Benedek. Elek, a szó igaz értelmében 
legjobb pajtása a gyermekeknek, akit mint Elek 
apót a tanulók már évtizedek óta ismernek és 
akitől, mint a Néptanítók Lapjának szerkesz-
tőjétől, a tanítók oly sokat tanultak. A lap 
tulajdonosa, a Franklin-Társulat, úgyszólván 
mindenik lapszámban bizonyságát adja annak, 
hogy a lap értékét — legjobb és legkedveltebb 
íróinknak megszólaltatásával — emelni töre-
kedik. Találunk a lapban szépen csengő verseket 
Lampérthtöl, Ábrányitól ; jókedvű, tréfás elbeszé-
léseket Sebők Zsigmondtól ; érdekes, a török-
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világban játszó regényt Dánielné, Lengyel Laurá-
tól ; sok mulatságos tárgyú képet ; azután 
üzenetet a gyermekek leveleire, képrejtvényt, 
számrejtvényt stb. Itt említjük meg, hogy a 
Jó Pajtás szerkesztősége az év elején — érdekes 
tartalommal — almanachot adott ki. A Jó 
Pajtás hetilap előfizetési ára : egész évre 10 
korona, félévre 5 korona, negyedévre 2 korona 
50 fillér. Egyes szám ára 20 fillér. Az almanach 
ára 2 korona 60 fillér. Mindkettő a Jó Pajtás 
kiadóhivatalánál (Budapest, IV., Egyetem-utca 
4. sz. a.) rendelhető meg. 

Tanítók tanácsadója. 
(E rovatban választ csakis általános kér-

désekre adunk ; és pedig olyanokra, melyek 
a tanítók szolgálati viszonyaira s általán a 
népoktatási témákra vonatkoznak. Ugyanezen 
keretben egyes tanítóknak egyes esetekre 
vonatkozó kérdéseire sem itt, sem levélben 
nem válaszolunk; de lehetően ez esetekben is 
eljárunk. A válaszbélyeggel vagy válaszlappal 
ellátott leveleket szintén a fenti értelemben 
bíráljuk el ; levélbeli választ azonban soha 
sem adunk. Az összegyűlő válaszbélyegeket 
az Eötvös-alapnak szolgáltatjuk át.) 

S. J. Btplya és többeknek. A miniszté-
rium az általa utalványozott korpótlékokat 
rendesen hozzá szokta csatolni a tanító nyug-
díjigényéhez, anélkül, hogy ezt maga a tanító 
kérelmezné. Amennyiben ez a hozzácsatolás 
valakinél elmaradt volna, úgy célszerű azt a 
tanfelügyelőség útján azonnal kérehnezni; még 
pedig azért, mert a magasabb nyugdíjigény 
után járulékokat kell fizetni, és ha ezek ideje-
korán be nem fizettetnek, akkor a minisztérium 
a járulékokat késedelmi kamatokkal terheli 
meg. Késedelmi kamatot a minisztérium' minden 
olyan nyugdíjjárulék után szed, amely a be-
számítható javadalom emelkedésétől számított 
egy éven belül le nem fizettetik. Ajánljuk 
önöknek, hogy nyugdíjigényüknek a 111. korpót-
lékkal való fölemeléseért a további késedelmi 
kamatok megtakarítása miatt minél előbb folya-
modjanak. Altalános tájékozásul megjegyezzük 
még, hogy minden tanító köteles a javadalmá-
ban előforduló változásokat a nyugdíjigény 
helyesbítése céljából bejelenteni, föltéve — 
természetesen — hogyha — a változást a minisz-
térium hivatalból nem vette tekintetbe. — 
Nyugdíjas nö. A magyar államtól vagy köz-
alaptól közszolgálatért járó bármilyen ellátást 
(fizetést, nyugdíjat stb.) csak magyar állam-
polgár élvezhet. Aki tehát magyar állampolgár-
ságát bármily okból elveszti, annak a jelzett 
ellátásokra való jogosultsága is megszűnik. 
Az 1879. évi L. t.-c. 34. §-a szerint „elveszti 

magyar állampolgárságát azon nő, aki nem 
magyar állampolgárhoz megy férjhez". Tehát 
az a nyugdíjas tanítónő, aki külföldi állam-
polgár feleségévé lett, férjhezmenetele által 
magyar állampolgárságát s így nyugdíját is 
elveszti. — L. I. Bkés. Az 1908. évi XLVI. 
t.-c. 7. §-a előírja, hogy minden elemi iskolai 
fenntartó köteles az elemi iskola hat évfolyamát 
elvégzett minden tanuló részére magyar nyel-
ven kiállított végbizonyítványt adni. Ez a köte-
lesség tehát önökre is kiterjed és pedig oly-
képen, hogy a VI. osztályt végzett tanulóknak 
tartoznak teljesen díjtalanul kell kiállítani a bizo-
nyítványt, akár kérik azt az érdekelt tanulók, 
akár nem. Hasonlókép végbizonyítvány állí-
tandó ki az ismétlő-iskola három évfolyamát 
végzett minden tanulónak. A bizonyítvány 
kiállításáért szedett díjak címén a hivatkozott 
törvény kárpótlást nem állapít meg, ennélfogva 
ezt hiába is kérnék. Az értesítő-könyvecskék 
kötelező használata az 1907. évi XXVII. t.-c. 
33. g-án alapul. — B. S. Rkkova. Az elemi 
népiskolai oktatás ingyenességéről szóló tör-
vény vonatkozik az állam, községek és hitfele-
kezetek által fenntartott iskolákra. A magán-
iskolák tandíjkárpótlást nem kaphatnak. — 
Seil. Ii. Mcsány. Az igazolatlan mulasztá-
sokért befolyt bírságpénzek az iskolai pénz-
tárba szolgáltatandók be. Egyéb adminisztratív 
kérdéseit illetően tessék az erre illetékes tan-
felügyelőséghez fordulni. — K. M. J. Azon 
az alapon, hogy betegsége miatt ideiglenesen 
szabadságolt kartársa helyett az igazgatói teen-
dőket ellátta, külön díjazásra igénye nem lehet. 
Ön is kerülhet hasonló helyzetbe és bizonnyal 
fájdalmas volna önre nézve is, hogyha akár a 
fennebbi címen, akár pedig a gazdasági ismétlő-
iskolai szaktárgyak tanításáért élvezett díjától 
betegsége tartamára megfosztanák. Egymás 
iránt tartozó kötelesség, hogy a beteg kartárs a 
reá háruló teendők ellátásában támogattassék. — 
P. M. Vta. Hozzánk intézett soraiban ügyére 
vonatkozóan éppen a lényeges részt hallgatta 
el. Azt ugyanis, hogy díjlevele a tandíjfizetést 
illetően mikép rendelkezik? Vájjon az a község-
beli minden tanköteles után volt a múltban 
fizetendő, vagy csak az iskolába tényleg fel-
járó tanulók után? Ha az előbbi eset áll fenn és a 
tandíj javadalmi jegyzökönyvében megállapított 
illetményét képezte, akkor a hátralék behajtását 
a közig, bizottság útján kérelmezze. A mi véle-
ményünk azonban az, hogy azért a csekély 
összegért bizony nem érdemes a közigazgatási 
apparátust foglalkoztatnia, csupán csak azért, 
hogy esetleg az ön igazsága kideríttessék. — 
Sch. F. Fszl i . A tanítói fizetés kiegészítő 
részét képező ingatlanok bérjövedelme épen 
oly elbírálás alá esik, mint a készpénzbeli 
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járandóság ; vagyis az is havi vagy évnegyedes 
előleges részletekben szolgáltatandó ki s az 
esedékesség a díjlevélben kitüntetendő. Ahhoz 
egyáltalában kétség nem férhet, hogy a bér-
jövedelem nem a gazdasági évek szerint adandó 
a tanítónak, mert ezáltal örökös sérelmek tá-
masztatnának, hanem az évi összeg havi vagy 
negyedévi részletekben felosztva, amely jár a 
nyugdíjba vonulás idejéig. Ugyanígy állapí-
tandó meg a földjövedelem akkor is, hogyha 
a tanító maga gazdálkodik. Az egyházi köze-
gek tehát téves álláspontot foglalnak el, amely 
ellen orvoslást lehet keresni a közigazgatási 
bizottságnál. — W. .T. A Máv.-nak Budapesten 
fennállott iskolája már régebben a közokt. tárca 
kezelésébe vétetett át. A vidéki iskolákról s 
ezek viszonyairól nem vagyunk tájékoztatva. — 
Marosi. A kérdezett állásokra nem hirdetnek 
pályázatot. — B. M. Mcznya. Állami és községi 
elemi iskoláknál a magánvizsgálatért 8 korona 
vizsgálati és 50 fillér beíratási díj van megálla-
pítva. Az előbbi arányosan illeti meg a vizsgázó 
tanítót, igazgatót és a hitoktatót. Az utóbbi az 
ifjúsági és tanítói könyvtár javára fordítandó. — 
Lptöi iskolaszék. Á velünk közölt ügy bűn-
vádi eljárás tárgyát képezi s így mi ahhoz 
hozzá nem szólhatunk. Mindenesetre nagy hiba 
volt, hogy a bírói ítéletet megelőzően feltörték 
azt a helyiséget, amely másnak használatában 
állott. Miért kérdeznek meg most minket, amikor 
a hibát elkövették ? Most már viselniök kell az 
esetleges következményeket. — S. J. Leveleiben 
nem nyújt tájékoztatást arról, hogy évötödös kor-
pótlék iránti igényével miért utasították el és 
hogy mely hatóság részéről történt az eluta-
sítás ? Ily általánosságban ismertetett ügyben 
a fennálló rendelkezéseknek megfelelő útba-
igazítást nem adhatunk. Megjegyezzük azon-
ban, hogy a tanítói járandóságok közadók 
módjára kezeltetnek, s mint ilyen jogi termé-
szettel bíró követelések, öt év alatt elévülnek. 
Ha tehát igényét a közig, bizottság útján eddig 
meg nem állapította volna, ajánlatos lesz ezt 
mielőbb megtennie, mert különben elkésik vele. — 
V. K. Tfvár. Saját kérelmére történő kine-
vezés esetén a törvényes alapfizetésen félül 
kapná eddigi korpótlékainak összegét is, sze-
mélyi pótlék címén. Ez a személyi pótlék 
fizetésemelkedés esetén, a fizetési többlet 
erejéig, megszűnik. Tehát csakis az állam-
nál töltött tízévi szolgálata után léphetne 
elő az 1600 koronás fizetési fokozatba. — 
{•íz. E. Ikz. A múltban sokszor mondottuk 
már, hogy a haszonélvezetre adott földön talál-
ható fák nem a haszonélvezőt, hanem az ingat-
lan telekkönyvi tulajdonosát illetik. Az állami 
tanítókat érdeklően egy fölmerült esetből ki-
folyólag elvi jelentőségű rendelkezés adatott ki, 

amely szerint a kincstár tulajdonát képező állami 
iskolai területeken levő fák, cserjék, szőlőtőkék 
stb. a tanító eltávozása esetén sem vihetők el 
vagy vágathatók ki, tekintet nélkül arra, hogy 
ki ültette azokat. Az ez ellen vétők fegyelmi 
eljárás alá esnek és a kipusztított fák 
stb. értékének megfizetésére kötelezhetők. - — 
Yvölgy. A tanítónő saját alkalmaztatása után 
az őt megillető nyugdíjra vagy végkielégítésre 
minden esetben tarthat igényt. Tehát még akkor 
is, ha férje még életben van, vagy utána külön 
ellátást élvez, s folytonos ellátását megtartja, 
hogyha férje után később részesül ellátásban, 
vagy ha újra férjhez megy. — P. A. Zsrk. 
Ha természetben való lakása tényleg oly méretű, 
mint azt velünk közli, akkor az a törvényben 
előírt tisztes lakástól távol esik. Házassága után 
kérje az iskolafenntartót lakásának megfelelően 
való kibővítésére, és ha ennek eleget nem tenné-
nek, forduljon panaszával a közig, bizottsághoz. 
Megjegyezzük, hogy a törvény a lakószobák mére-
teit elő' nem írja. — H. N. A 102.991/1909. sz. 
a. kiadott körrendelet a gondnoksági Utasítás 6. 
§-ának utolsó bekezdését hatályon kívül helyezte s 
ennélfogva a pol. község, valamint a hitközség 
képviseletében sem állami, sem másjellegű iskola 
tanítója gondnoksági taggá nem választható. 
M. A. Nyugdíjának megállapításánál csak azon 
illetmények jöhetnek figyelembe, melyeknek 
tényleg élvezetében volt, illetve amelyek nyugdíj-
igényét képezik. Bajos dolog volna ennek eme-
lését akkor kérni, amidőn végellátása már meg-
történt. Saját érdekében tehát ajánlatos várni 
a nyugdíjazás iránti kérelmével addig, míg 
a kérdéses illetményhez nem jutott. 

Szerkesztői üzenetek. 
Sell. I . Ha a lapunk f. évi 1. számában közzétett 

és a tartalmat megállapító miniszteri rendelet el is 
kerülte figyelmét, az eddigi számokból mégis követ-
keztetést vonhatott volna arra, hogy cikkeket és tár-
cákat ez-idő-szerint nem közlünk. Arról nem lehetünk 
most még tájékoztatva, hogy a miniszter úr a lap ki-
bővítésére vonatkozóan mikor és mikép fog rendel-
kezni '? A múltban közlésre elfogadott kéziratokat a 
volt főszerkesztőtől átvettük s azokat egyelőre még 
megőrizzük ; de hogy mikor kerülhetnek sorra, arról 
határozottan nem nyilatkozhatunk. Itt megjegyezzük 
még, hogy kéziratokat, amint az lapunk homlokzatán 
olvasható, vissza nem adunk. — A. I. Tanügyre vonat-
kozó s kellő tárgyilagossággal megírt híreknek min-
denkor szívesen helyt adunk lapunkban. Sőt felkéljük 
t. olvasóinkat, hogy a fontosabb tanügyi eseményekről, 
bárha az egyesületi élet körébe is tartoznak azok, minket 
tájékoztatni szíveskedjenek. 

Tartalom : I. Hivatalos rész. — Pályázat. — II. Nem 
hivatalos rész : Hírek. — Egyesületi élet. — Könyvek 
ismertetése. — Tanítók Tanácsadója. 

Az összeállításért és szerkesztésért felelős: 
Petróczi István. 

Budapest, 1910. Nyomatott a m. kii-, tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
5. SZÁM. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
H e l i v á g á s a i (u. p. Nagyhársas, Szepes m.) róm. 

kath. kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetés : 
egyezer korona. Tannyelv : tót. Azonnal lehet jelent-
kezni. Moys László, lelkész. (143—III—3) 

A l i p t ó k o n s z k a i ev. leányegyház tanítói állomá-
sára okleveles tanító kerestetik. Javadalmazása : lakás, 
kert, az egyháztagoktól különféle cím alatt, hivatalos 
fölvétel szerint, 457 korona 70 fillér ; államsegély 
542 korona. Tannyelv : tót-magyar. Pályázati határidő : 
1910 szept. 10. Liptószentiván, 1910 július. 25. Király 
Kálmán, iskolaszéki elnök. (53—III—3) 

A b á t a a p á t i evang. kántortanító! állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom különféle címeken, hivatalos 
becslés szerint: 1522 K 40 f. A német nyelv tudása 
megkívántatik. Pályázati határidő : szeptember 5. 
Pósta Mórágy (Tolnám.). Kracher György, ev. lelkész. 

(257-11—2) 
A b ü k k a r a n y o s ! ref. egyház kántortanítói állására 

pályázat hirdettetik. Javadalma : 10 hold föld, termény 
és szolgálmány, az államsegély kérésekor 672 koronára 
értékelve ; államsegély 322 korona ; kétszobás lakás, 
mellékhelyiségekkel és kerttel. A pályázatok szept. 
10-ig adhatók be a bükkaranyosi ref. lelkészi hivatalhoz 
(u. p. Emőd). Az állás azonnal is elfoglalható. 

(235—II—2) 
Az al3Órétfalui (Trenesén vármegye, Puhó mellett) 

róm. kath. kántortanítói esetleg tanítónői állás betöl-
tendő. Javadalma : lakás, melléképületekkel ; készpénz-
ben, államsegéllyel 780 K ; földben és terményben 
220 K. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-iskola 
vezetése és a kántori teendők végzése. Próbaorgonálás 
kötelező. A megválasztott próbaorgonálási útiköltségre 
20 koronát kap. Az állás azonnal elfoglalandó. Válasz-
tás : szeptember 22-én. Pivarcsy Nándor plébános, 
iskolaszéki elnök. (274—II—2) 

A s z e p e s r e m e t e i községi elemi népiskola egyik 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalom : 
aj törzsfizetés 1000 (ezer) korona, mely áll : 876 K 
készpénzből, 40 köbméter tűzifából, házhoz szállítva 
és 28 korona szénapénzből ; b) szabad lakás az iskola-
épületben ; c) az iskolaépület mögött levő konyha-
kertnek fele. Minthogy ezen állás az evang. egyháznál 
a másik kántorral felváltva végzendő kántori teendők-
kel van egybekötve, miért 96 koronát az egyháztól 
élvez, azért csak kántori képesítéssel bíró ág. hitv. ev. 
tanító választható meg. Azon esetben, ha az evang. 
egyház a megválasztott tanítót a vallástanítással meg-
bízná, ezt a szokásos díjazás mellett elvállalni köteles. 
A kellőképen felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
szept. 18-ig dr. Kreichel Artúr, iskolaszéki elnökhöz 
nyújtandók be. Dr. Kreichel Artúr, iskolaszéki elnök. 

(283—11—2) 
Hajdú vármegye, Balmazújváros határában fekvő 

g ö r ö g t a n y a i , nyilvánossági joggal bíró, magán elemi 
népiskolában a tanítónői állás betöltendő. Javadalma-
zás : évi 1000 korona készpénz, szabad lakás, fűtés, 
világítás. Pályázhatnak, tekintet nélkül a felekezetre, 
okleveles tanítónők. Pályázatok Lichtschein Dezső és 
Samu címére, Balmazújváros. (294—II—2) 

A m i a v a i ág. hitv. ev. egyház írtványi iskolába 
tanítót keres. Fizetés : 600 korona készpénz ; 50 po-
zsonyi mérő rozs ; 4 mérő alá való szántóföld ; 6 öl 
tüzelőfa, melyből a tanterem is fűtendő. Tannyelv : 
tót. Pályázatokat szeptember 17-ig elfogad : az iskola-
széki elnökség. Miava (Nyitra m.). (302—II—2) 

A k o s s u t h f a l v a i református egyháztanács a ren-
des tanító betegsége folytán segédtanítót keres a 
III—IV. fiúosztály vezetésére. Javadalma : 800 K és 
két szobából álló lakás, fűtéssel. A pályázó okleveles 
tanítók kérvényei Sándor István ref. h. lelkész, iskola-
széki elnökhöz Kossuthfalva (Bácska), szept. 20-ig kül-
dendők. (385-1—1) 

M a g y a r k a n i z s á r a (Szeged mellett) róm. kath. 
segédkántort keresek. Fizetése : havonként 24 korona, 
élelmezés, lakás, fűtéssel. Gyertyajövedelem szépen 
van. Leveleket mielőbb kérem, önállóan hivatalviselők 
előnyben. Kek, főkántor. (312—III—2) 

Alulírott az Újkenéz (Szabolcs megye) község által 
újonnan szervezett községi iskolánál betöltendő tanítói 
állásra ezennel pályázatot hirdetek. Pályázhatnak férfi-
és nő tanítók. Ezen állás javadalma: 1. államsegély-
ből 900 K, 2. a községtől 100 K készpénz, továbbá 
3. 2 szoba, konyha, kamara és pincéből álló lakás. 
Pályázati határidő : 1910 szept. 20. Az állás 1910 okt. 
l-ig elfoglalandó. Kellően felszerelt kérvények hoz-
zám nyújtandók be. Kopócsapáti, 1910 aug. 8. Buday 
István, iskolaszéki elnök. (151—I—1) 

A d o b o z m e g y e r l községi, államilag segélyezett 
elemi népiskolai tanítói állásra pályázatot hirdetek. 
Kötelessége : az osztatlan, hatosztályú népiskola és 
ismétlő-iskola vezetése s a ref. vallás tanítása, heti 
2 órában. Javadalma : 2 szobából álló lakás, konyha, 
kamara, a kert megváltása 20 K, s az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 2. §-ában előírt fizetés és korpótlék s a vallás-
tanításéit a békéscsabai ref. egyháztól járó évi 60 K. 
A törzsfizetést a gyulai m. kir. adóhivataltól fogja a 
tanító nyerni. Református vallású pályázó a választás-
nál előnyben részesül: Szabályszerűen felszerelt kér-
vények a f. évi szept. 24-ig alulírott iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Doboz, 1910 aug. 25. Maresek György, 
iskolaszéki elnök. (338—I—1) 

Ref. segédkántort keres a m o n o r l egyház az 1910. 
évi október hó 1-től 1911. évi július hó l-ig tei jedő 
9 hónapra, havi 100 K fizetéssel. Kötelességei : a 
kántor helyettesítése templomban, temetéseken és 
iskolában, valamint a gondnokoknak való segédkezés, 
esetleg az egyháztanács által megjelölt osztályokban 
a hitoktatás. Kívánatos a személyesen való jelentkezés, 
a próbaorgonálás és éneklés céljából. E részbeni 
költségei a megválasztottnak az egyház által meg-
téríttetnek. Kérvények szept. 25-ig a lelkészi hivatal-
hoz intézendők. (364—I—1) 

A v á c z i statusquo izr. hitközség iskolaszéke nép-
iskolájánál betöltendő egy rendes tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalmazás: évi 1100 K törzsfizetés, 
220 K lakbér és 20 K kerti illetmény. Ezen állásra 
oly okleveles tanítók pályázhatnak, kiknek képesítője 
magyar és német nyelvre szól és kik a héber nyelvet 
szóban és írásbán tökéletesen bírják és azt eddig is 
sikeresen tanították. Ezeket, továbbá családi viszo-
nyaikat, életkort és valláserkölcsös életmódot igazoló 
okmánymásolatokkal felszerelt kérvények az alulírott 
iskolaszéki elnökhöz f. évi szeptember 30-ig bekül-
dendők. Az állás azonnal betöltendő. Személyes be-
mutatkozásra csak meghívottak jelentkezhetnek. Úti-
költség nem téríttetik meg. Kelt Váczon, az 1910. évi 
augusztus hó 31-én tartott gyűlés határozatából : Dr. 
Lengyel Soma, iskolaszéki elnök. (386—I—1) 

A s z e p e s s z e n t g y ö r g y i ág. ev. leányegyház kán-
tortanítót keres. Fizetése : államsegéllyel 1000 korona, 
szép lakás, kert. Tannyelv : magyar-tót. Istenitisztelet 
nyelve tót. Pályázatok október 6-ig a lelkészi hiva-
talhoz, Hollólomniczra küldendők. (398—II—1) 

A ba j sa i ág. hitv. ev. egyháznál egy rendes tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 1000 korona 
készpénzben ; 4 szobás lakás, házikerttel. A kántori 
teendőkben jártasak előnyben részesülnek. Pályázhat-
nak tanítónők is. Pályázati határidő : szept. 24. Tan-
nyelv : magyar-tót. Fölszerelt kérvények alulírotthoz 
küldendők. Bajsa (Bács-Bodrog vm.), 1910 szept. 5. 
Kmety Mátyás, ev. lelkész. (404—1—1) 

A B a z i n városi evangélikus egyház részéről a 
mult számban közzétett hirdetésre megjegyeztetik, 
hogy a pályázati kérvények f. évi szept. 20-ig a lel-
készi hivatalnál beküldendők. (408—1—1) 



12. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

• Nagypalugyai ág. ev. anyaegyházhoz tartozó Szo-
kolcs és Paucs ina lehota leányegyházak okleveles 
tanítót (tanítónőt) keresnek. Fizetésük : államsegéllyel 
1000 korona. Tannyelv: tót. Pályázatok szept. 30-ig 
a nagypalugyai (Liptó) ev. lelkészhez küldendők. 

( 2 0 8 - 1 - 1 ) 
Gébéi (Szatmár m.) ref. második tanítóságért folya-

modhatni azonnal. Fizetés : 900 korona államsegély, 
100 korona egyháztól, 20 korona kertváltság, egy 
szoba, padozva. Mellékjövedelem (100 korona) kilátás-
ban. Kötelesség : egyháztanács által kijelölendő osztá-
lyok tanítása ; egyházi szolgálatoknál (szószék, temetés) 
kisegítés megszabott módok szerint ; irodai segédkezés. 
Szigethy Gyula, lelkész. (405—II—1) 

P u s z t a v á m (Fejér m.) evang. másodtanítói állá-
sára szept. 24-ig pályázatot hirdet. Fizetés : 1000 ko-
rona, amiben egy öl felvágott fa ára = 32 korona fog-
laltatik, és egyszobás bútorozott lakás. Kötelesség : 
az iskolaszék által kijelölendő osztályok tanítása és a 
kántoriakban való segédkezés. À német nyelv bírása 
szóban és írásban szükséges. Kótscli Mihály, lelkész. 

( 4 0 6 - 1 - 1 ) 
A l e g y e s b é n y e i (Zemplén megye) róm. kath. 

másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 
800 korona államsegély, 200 korona a hitközségtől, 
2 szobás új lakás, konyhával, kamarával és pincével. 
Orgonálni tudó gör. kath. férfitanítók és személyesen 
megjelenők előnyben részesülnek. Választás szept. 21. 
Az iskolaszék. (407—1—1) 

A nylrii ref. kántortanítói állásra pályázatot hir-
detek. Jövedelem : föld, rét, termény, 200 korona 
készpénz, 652 korona államsegély ; összesen 1140 ko-
rona, melyből 110 korona istenitisztelettartás és ének-
kar vezetéseért adatik. Az okmányokat egyszerű máso-
latban kérem. Nyiri, u. p. Füzérkomlós, Bacskay 
Sándor, ref. lelkész. (411—1—1) 

A bölcskei ref. egyház tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése : 800 korona az egyháztól, 200 korona 
államsegély, lakás, szükséges bútorokkal. Kötelessége : 
első osztályt vezetni és tanító társait olykor helyet-
tesíteni. Saját költségükön való orgona ós éneklési 
bemutatkozás kívántatik. Pályázati határidő és válasz-
tás : szept. 25. Lelkészi hivatal. (412—I—1) 

A s zeged i zsidó hitközség ezennel pályázatot hir-
det egy, nyugdíjazás folytán megüresedett népiskolai 
kántortanítói. állásra. Ezen állás javadalmazása : a) évi 
1200 korona törzsfizetés, bj évi 400 korona kántori és 
énektanítási illetmény, c) évi 420 korona lakbér vagy 
természetbeni lakás, dj az 1907. évi XXVII. t.-cikk 
értelmében járó ötödéves korpótlékok állami kiegé-
szítése. A megválasztott teendői : aj egy népiskolai 
osztály vezetése és oktatása, beleértve a torna- és 
énektanítást is, bj az iskolán kívül heti 2 órai hit-
oktatás ellátása, cj a templomi énekkarban való közre-
működés és esetleg a kántor helyettesítése. Basszus 
vagy bariton hang fölött rendelkezők előnyben része-
sülnek. A pályázati kérvények f. évi szept. 19-ig 
nyújtandók be a szegedi zsidó hitközség elöljáróságá-
hoz. Az állás 1910 nov. 1-én foglalandó el. Útiköltség 
megtérítésére csak a meghívottak tarthatnak igényt. 
Szegeden, 1910 szept. 4-én. A szegedi zsidó hitközség 
elöljárósága. Olvashatatlan aláírás, hitk. elnök. Hirsch-
ler Ignác dr., hitk. jegyző. (416—I—1) 

Pályázat a z sáka i ref. vegyes iskola tanítói állá-
sára. Javadalom : egyháztól 400 korona, államsegélyből 
600 korona és korpótlék. Lakás, kert. Kötelesség : az 
I—Il-ik vegyes osztálynak a tiszántúli egyházkerületi 
tanterv szerinti tanítása, továbbá — ha férfi válaSzta-
tik — lelkész és orgonista-kántornak a templomi, 
utóbbinak szükség esetén temetési szolgálatban is 
helyettesítése. Tanítónők is pályázhatnak. Költözésre 
40 korona adatik. Kérvények szept. 24-ig beküldendők. 
Zsáka (Bihar megye), 1910 szept. 5. Vadon Miklós, 
református lelkész. (417—I—1) 

A v á z s e c z i (Liptó m.) róm. kath. kántortanítói 
állomásra f. évi szeptember hó 20-ra pályázat hirdet-
tetik. Az állomás jövedelme : 449"04 korona. Állam-
segély. (399—1—1) 

Miskolcz th. város által fenntartott községi óvo-
dáknál egy óvónői állás betöltendő. Javadalom : 1. Ter-
mészetbeni lakás az óvoda épületében, fstéssel. 2. 1000 
korona törzsfizetés. 3. Ötévenként 100 korona kor-
pótlék, melynél azonban csak a miskolczi szolgálati 
idő számít. Megjegyezzük, hogy az óvodai dajkát a 
város külön fizeti. Pályázati határidő : szeptember 20. 
Kellőleg fölszerelt kérvények Markó László dr., óvoda-
bizottsági elnök úrhoz, Miskolcz (Városház-tér), kül-
dendők. Miskolcz, 1910 szeptember 7-én. Mózes Imre, 
bizottsági jegyző. (418—I—1) 

Szölösardól ref. kántortanítói állás évi jövedelme : 
szántóföld 8 hold, rét 2 hold, 15 köböl búza, 32 m. 
fa, föld-rét megmunkálva, adót az egyház fizeti ; fa 
befuvarozva ; 220 korona tandíj ; 360 korona állam-
segély ; hivatalosan 1000 korona ; tisztességes úri lakás, 
kerttel. Kötelessége: hatosztályú elemi vegyes iskolások 
tanítása. Az istenitisztelet helyi szokás szerinti végzése. 
Okleveles ref. egyének pályázati kérvényüket, bizony-
lataikat szeptember 20-ig küldjék a szőlősardói ref. 
lelkészi hivatalhoz (Abaújtorna m., u. p. Szalonna). 

(419-1—1) 
Simonmajor község pusztafáczánkert i népiskolá-

jánál betöltendő a tanítói állás. Az 1907. évi XXVlI. t.-c. 
alapján felvett javadalmi jegyzőkönyv szerint a java-
dalom : 1640 K pénzben és terményekben, lakással 
ós kerttel. Köteles a tanító az elemi népiskolát és az 
általános ismétlő-iskolát a törvény által előírt módon 
vezetni. Kérvények szept. 25-ig alulírt címre külden-
dők. Simonmajor u. p. Tolna, 1910 szept. hó 6-án. 
Cziriák Frigyes, közs. isksz. elnök. (420—I—1) 

Monoki ref. kántortanítóságra pályázatot hirdetek. 
Javadalma : 770 K államsegély, valószínűleg 300 K tan-
díjkárpótlás, 42 K munkaváltság, 4 hold föld, 8 méter 
fa. Kötelességei : hat osztály tanítása, templomi s 
temetési éneklés, kanonikus órákon s lelkész aka-
dályoztatása esetén prédikálás. Okleveles pályázatok 
szept. 24-ig küldendők lelkészi hivatalomhoz. Állása 
azonnal elfoglalandó. Monok (póstahely) 1910 szept. 7. 
Kún Miklós, lelkész. ' (421—1—1) 

Az osz tró i (Nyitra m.) róm. kath. népiskolánál 
üresedésbe jöt t osztálytanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése : 1000 K, melyből 200 K államsegély 
és egy szobából álló lakás. Tót nyelv ismerete szük-
séges. Pályázati határidő : szept. 24. A felszerelt kér-
vények Krakovánba, Markovics Mihály plébános címére 
küldendők. (422-1—1) 

A n y á r s z ó i (Kolozs vármegye) államilag segélye-
zett községi elemi iskolánál az 1907. évi XXVII. tör-
vénycikkben megállapított illetményekkel javadalma-
zott rendes tanítói állomásra, mellyel a református 
orgonista-énekvezéri teendők is egybe vannak kötve, 
pályázatot hirdetek. Ezen állás elnyeréseért református 
vallású, okleveles tanítók pályázhatnak. A kellően 
fölszerelt, bélyegeit kérvények az iskolaszékhez címezve, 
1910 szeptember 25-ig alulírottnál, Bántfyhunyadon 
nyújtandók be. Koleszár Lajos, iskolaszéki elnök. 

( 4 2 3 - 1 - 1 ) 
Sárkeresztúrra, bizonytalan időre, református 

tanító kerestetik helyettesnek. Fizetése : havi 70 ko-
rona, lakás és fűtés. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Lévay Lajos, lelkész. (425—I—1) 

A turzófa lva i (Trencsén m.) központi róm. kath. 
népiskolánál másodtanítói állásra szeptember 18-ig 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : 800 korona törzs-
fizetés, esetleges korpótlék, 30 korona failletmény, egy 
szobából álló lakás. Államsegély kérvényezése folya-
matban. Tót nyelv ismerete szükséges. Folyamodványok 
iskolaszéki elnök címére, Turzófalvára küldendők. 

( 4 2 9 - 1 - 1 ) 
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Markovecz községben (Temes megye) a magyar 
tannyelvű, államsegélyes községi elemi népiskolánál 
líj onnan rendszeresített egy tanítói, esetleg egy tanító-
női állásra ezennel pályázatot hirdetünk. Miután az 
állam a községi iskolai tanítói alapfizetéshez 200 ko-
ronát meghaladó államsegéllyel járul, a tanító alkal-
mazása az 1907. évi XXVII. t.-cikk 21. §-a értelmében 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr jóváhagyásától 
tétetik függővé ; a román anyanyelv szintén tanítandó 
lesz, ennek bírása okmányilag igazolandó ; az iskolára 
gör. kel. vallású tanítók vannak utalva, ennélfogva a 
gör. kel. román vallású pályázók — akik a templom-
ban énekelni is tudnak — előnyben részesülnek. 
Az állás jövedelme : 1000 korona törzsfizetés, a tör-
vényben előírt építési terv szerint épített új iskola-
épületben természetbeni lakás, 20 korona kertváltság 
és a hivatkozott t.-cikk értelmében hat ízben esedékes 
ötödéves korpótlókok. Szabályszerűen fölszerelt folya-
modványok, melyekhez magyar honosságot igazoló 
okmány is csatolandó, szeptember 25-ig alulírott iskola-
széknél nyújtandók be. Markovecz, 1910. évi július 20. 
Janes Pál, iskolaszéki elnök. Osztheimer Dezső, iskola-
széki jegyző. (90—I—1) 

Baíatonmagyaródi róm. kath. osztálytanítói ál-
lásra szeptember 18-ig pályázat hirdettetik. Fizetés : 
1000 korona. Mindennapiakat, ismétlőket tanítja, kán-
torságban segédkezik. Kérvények iskolaszéki elnökhöz, 
Kiskomáromba intézendők. (426—I—1) 

A baradnai ág. h. ev. anyaegyház megüresedett 
kántortanítói állására pályázat hirdettetik. Államsegély 
1000 koronáig 672 korona. A kellően fölszerelt folya-
modványok alulírotthoz nyújtandók be. Tót nyelv 
ismerete szükséges. Balogrustó (u. p. Rimabrézó), Alexy 
Gyula, adminisztrátor. (427—I—1) 

A n a g y v á r a d i orth. izr. elemi leányiskolában 
nyugdíjazás folytán egy tanítónői állás üresedvén meg, 
erre ezennel pályázatot hirdetünk. Javadalmazás : a 
hitközségi pénztárból törzsfizetés évi 900 korona és 
200 korona lakbérátalány, államsegélyben az 1907. évi 
XXVII. t.-c. alapján évi 300 korona fizetéskiegészítés. 
Pályázhatnak magyar honos, zsidó vallású, okleveles 
néptanítónők. Pályázati határidő : 1910 szeptember 25. 
Az állás a megválasztás után azonnal elfoglalandó. 
Kellően fölszerelt kérvények alulírott igazgatóhoz kül-
dendők be. Nagyváradon, 1910 szeptember 6. Weisz 
I. Miksa, iskolaszéki elnök. Gábel Jakab, igazgató. 

( 4 3 0 - 1 - 1 ) 
A barsmegyei n a g y l ó c s a i róm. kath. kántortanítói 

állomásra, melynek javadalmazása : készpénzben, állam-
segély és minimális stólával együtt, 826 korona, ter-
mészetben lakás, kert és a javadalmi jegyzőkönyvben 
174 koronára értékelt tűzifa, szántó meg rét, f. évi 
szeptember 20-ig pályázatot nyit az iskolaszék. 

( 4 3 1 - 1 - 1 ) 
A bakonycsernye i ev. egyház pályázatot hirdet 

egyik osztálytanítói állására. Kötelesség : II—III. osz-
tály és az ismétlősök tanítása. Fizetés : 1000 korona. 
Előnyben részesül, aki a tót istenitisztelet kántori 
teendőit elvégezni képes. Személyes bemutatkozás 
ajánlatos. Határidő : szeptember 24. Lelkészi hivatal. 

(436-1—1) 
A göncz i ref. egyház pályázatot hirdet egyik 

orgonista-kántortanítói állásra. Jövedelme : 1200 K, 
melyből 20 köböl rozs és 3 hold föld természetben. 
Háromszobás új lakás, kerttel és melléképületekkel. 
Kötelessége : az alsóbb osztályok tanítása s minden 
második héten kántorság végzése. Énekkar tanítása, 
vezetése. A választás — próbaorgonálással — szeptember 
25-én lesz. Kérvényeiket jelzett napig oly orgonázni 
nem tudó fi- és nőtanítók is beadhatják, kik választás 
eredménytelensége esetén egy tanévi helyettesítésre 
vállalkoznak. Ez esetben fizetése : lakás, kert, fűtés 
és havi 80 K. Ref. lelkészi hivatal Göncz (Ábaúj), 
vasútállomás. (441—1—1) 

Olcsvaapát i ref. másodtanítói állásra pályázhatnak 
nőtlen férfi- és nőtanítók szeptember 19-ig. Javadalma : 
1000 korona. Jónás Lajos, iskolaszóki elnök. 

(440—1—1) 
A crepajai (páncsovai kir. tanfelügyelői kiren-

deltség, volt határőrvidéki) községi szerb tanítási 
nyelvű elemi iskolánál újonnan szervezett 7. tanítói 
állásra ezennel pályázatot hirdetek. Az állással a 
következő illetmények vannak egybekötve : 1000 K 
alapfizetés, 3 öl kemény tűzifa leszállítva, 200 K 
lakáspénz, esetleg természetbeni lakás. 400 F ,-Bl házi-
kert, vagy ennek ellenértéke fejében 20 K készpénz 
és- 4 K 20 f irodaátalány. Felhívom a pályázni óhaj-
tókat, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrra címzett, szabályszerűen bélyegeit és kellően fel-
szerelt folyamodványukat f. évi szeptember hó 30-ig 
Torontál vármegye közigazgatási bizottságához küldjék 
be. A folyamodók magyar állampolgárságukat és azt, 
hogy a szerb nyelvet oktatóképességgel bírják, okmá-
nyilag tartoznak igazolni. Pancsova, 1910 szeptember 
hó 9-én. Bárány, kir. s. tanfelügyelő. (12/h—í—1) 

A rákospalotai ág. hitv. ev. egyház egy tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 1. Két szobából, 
konyhából és kamarából álló lakás, a szükséges mellék-
épületekkel, mindezeknek tatarozásáról és jókarban 
tartásáról az egyház gondoskodik. 2. Az egyház pénz-
tárából évenként egyelőre 1440 K, szóval egyezer-
négyszáznegyven korona, havi előleges részletekben. 
3. Á szokásos korpótlék. 4. Az egyház fizeti a tanító 
jövedelmi adóját. 5. Az ismétlősök tanításáért a poli-
tikai községtől 100 K, szóval egyszáz korona évenként, 
melyért azonban az egyház szavatosságot nem vállal. 
Kötelessége : a kántort akadályoztatása esetén helyet-
tesíteni, mely fáradságáért a kántori javadalmazás 
megfelelő hányadában részesül. A kellően felszerelt 
kérvények f. évi szeptember hó 30-ig alulírt lelkész-
hez intézendők. Rákospalota, 1910 szeptember 10-én. 
Kovácsi Kálmán, lelkész. (387—I—1) 

A boróczi róm. kath. elemi népiskolánál leköszönés 
folytán egy tanítói állás megüresedvén, erre pályázat 
hirdettetik. Évi javadalma: 1. Készpénzfizetés 906 
korona 56 fillér. 2. 2432 (3,-01 szántóföld haszonélve-
zete, mely után a megválasztott az állami adót, esetleg 
más, e földre eső járulékokat is tartozik fizetni. 3. Kert-
átalány címén 20 korona készpénzben. 4. Lakáspénz 
címén 200 korona. 5. Irodai átalányban évi 12 korona. 
Ha ezen állás egy boróczi tanító áltál betöltetnék, úgy 
a következő állásra hirdettetik még pályázat. Évi jáva-
dalom: 1. Készpénzfizetés 1000 korona. 2. Lakáspénz 
címén 200 korona. 3. Kertátalány címén 20 korona, 
készpénzben. 4. Irodai átalányban évi 12 korona. Az 
összes fizetés havi előleges részletekben utalványoztatok 
ki a községi pénztárból. A megválasztott tanítónak 
kötelességei : az iskolaszék által kijelölendő osztályban 
rendes tanításon kívül az ismétlő-iskolások tanítása is ; 
a gyermekeket vasár-, ünnep- és hétköznapokon szent-
misére vezetni és ott reájuk felügyelni. Megkívántatik 
az orgonálásban való jártasság, hogy a kántort betegség 
vagy annak akadályoztatása esetén ingyen kisegítse. 
A megválasztott tagja az újvidék-palánkai róm. kath. 
néptanító-egyletnek. Tannyelv : magyar-német. Pályá-
zati határidő : 1910 szeptember 21. Minden pályázó 
tartozik kérvényében kifejezni, mely állásra pályázik. 
A pályázók kellően fölszerelt kérvényeiket a boróczi 
róm. kath. felekezeti iskolaszékre címezve, főtisztelendő 
Vidákovics Miklós esperes-plébános úrhoz, Bácstó-
városra küldjék be. (432—I—1) 

A cscmádi (Pest m.) ág. evang. egyház kántor-
tanítói állására 1910 szept. 28-ig pílyázatot hirdet. 
.Tavadalom : lakás, kert, terményekben s pénzben 
1700 K. A tót nyelv tudása szükséges. Kérvényhez 
csatolandó: képesítő-oklevél, keresztlevél, működési 
bizonyítvány, bizonylat arról, hogy pályázó kánon-
szerű vétség keresete alatt nem áll. (443 —I-1J-
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A nagyenyed i róm. kath. egyházközség iskola-
széke kántortanítói állásra pályázatot hirdet. A java-
dalom áll: 1. 787 korona 36 fillér az erdélyi róm. 
kath. státustól. 2. 1 h. 800 Q-öl szántó az egyház-
községtől (jöv. 60 korona). 3. 1200 [J-öl polgári nyil 
(szántó) segély a várostól (jöv. 30 korona). 4. 5 Q ö l 
tüzifasegély a várostól (jöv. 20 korona). 5. Évi 420 
korona lakáspénz az egyházközségtől. 6. Ugyanattól 
évi 20 korona kertátalány. 7. Évenként mintegy 50— 
100 korona stólából. 8. Jogosultság esetén korpótlék 
államsegélyből. Jegyzet. Az 1. és 2. alatti tételek számí-
tanak alapfizetésbe, melynek 1200 koronára való ki-
egészítése államsegély útján most van folyamatban. 
Az 1., 2., 3. alatti tételek után kivetett adókat meg-
választott tartozik fizetni. A kántortanító kötelessége : 
1. Az osztatlan fiúiskolában tanítani. 2. A kántori 
teendőket végezni és a különböző iskolákba járó róm. 
kath. tanulókat egyházi énekoktatásban részesíteni. 
Pályázati határidő : 1910 október 4., amikor a kántor-
próba és a választás is meg fog tartatni. Személyes 
megjelenés és zenei tudás megkívántatik. Rada György, 
iskolaszéki elnök. (434—1—1) 

Kiskörös község iskolaszéke pályázatot hirdet az 
államilag segélyezett községi polgári fiú- és leány-
iskolánál megüresedett rendes tanári állásra. Pályáz-
hatnak a mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra képesített tanárok. Akik mértani rajzot, 
vagy esetleg más tárgyat is tanítani képesek, előny-
ben részesülnek. Fizetés : a községtől 1000 K, az 
államtól 1000 K és 360 K lakáspénz. Pályázati határ-
idő: két hét. Kiskőrös, 1910. évi szeptember hó 5-én. 
Revaló Pál, iskolaszéki elnök. (442—1—1) 

A vági róm. kath. iskolaszék pályázatot hirdet 
osztálytanítói állásra. Javadalma : kertilletménnyel 
1012 K, egy bútorozott szoba. Pályázatok szept. 20-ig 
plébánia-hivatalhoz, Vág (Sopron m.) küldendők. 

(447-1—1) 
Verpeléten egy férfitanítóságra szeptember 25-ig 

pályázat hirdettetik. Fizetése : közpénztárból 800 K 
és 200 K lakbér. 3282 • - ö l föld 100 K értékben, 
100 K fizetéskiegészítés és korpótlék államsegélyből. 
Róm. kath. iskolaszék. (448—1—1) 

A v ingárdi (Alsó-Fehér megye) ág. hitv. ev. egy-
ház másodtanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése : 
1000 korona alapfizetés és a törvényes korpótlékok. 
A zenekarban való segédkezésért a templomban és 
temetkezéseknél évente 50 korona. 4 öl tüzelőfa, 
melyből a tanterem is fíítendő, szabad lakás és kert-
részlet. Kötelességei : hetenként harminc óra tanítás 
és 3 prédikációt tartani évente. Pályázhat, aki ág. 
hitv. ev. és a német nyelvet tökéletesen bíija. Pályá-
zati határidő : szeptember 24. Pályázatok a vingárdi 
ág. hitv. ev. bresbitériumhoz intézendők. 

(450—1—1) 
A berettyóújfa lui református egyház pályázatot 

hirdet egy tanítónői állásra. Fizetése : 900 korona 
államsegély, 100 korona az egyháztól, természetbeni 
lakás vagy 250 korona. Pályázatok szeptember 17-én 
déli 12 óráig adandók be Zih Sándor iskolaszéki 
elnökhöz. (452—1—1) 

A madács l i leányegyházközség tótul tudó, ok-
leveles kán tói-tanítót keres. Fizetése : földekben s ter-
ményekben 1000 korona. Pályázat határideje : okt. 1. 
Kérvények ág. hitv. ev. hivatalhoz, Ábelfalva (Nóg-
rád m.) küldendők. (453—1—1) 

Betöltendő a gazdasági kisegítői és tanítói állás a 
pernyési bérgazdaságban. Évi fizetés: 300 — 360 ko-
rona és teljes ellátás mosáson kívül. Pályázatok bizo-
nyítványmásolatokkal együtt Blayer Lajos úrhoz, Nagy-
rábéra (Bihar m.) küldendők. (454—III—1) 

Tanítónő azonnali belépésre ajánlkozik nevelőnő-
nek. (Levélbeni ajánlatokat kérek.) G. E. postrest. 
Fernezely. (456—1—1) 

A kopácse l l (Fogaras vm.) kéttanítós községi elemi, 
román-magyar tannyelvű iskolánál egyik tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : aj 1000 korona alap-
fizetés, melyhez az állam 340 korona fizetéskiegészítéssel 
járul, míg 140 korona a feloszlatott I. román határőr-
ezred iskolaalapjából és 460 korona a község pénz-
tárából fedeztetik, a további 60 korona egyenértékéül 
pedig a tanító természetben 3 öl tűzifát élvez, h) Ter-
mészetbeni lakás az iskolaépületben és '/< holdnyi 
kert. Pályázni óhajtó okleveles tanítók kellően föl-
szerelt és bélyegeit kérvényeiket legkésőbb október 
hó 10-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldjék be. 
Személyes megjelenés kívánatos. U. p. Herszény. Comsia 
Valér, iskolaszéki elnök. (455—11—1) 

Bánnikor elfoglalható tót-magyar nyelvű, róm. kath. 
kán tortanító által az új terebes i állomás. Jövedelem : 
az állami segéllyel 1100 korona. Levél útján kérhető 
a felvilágosítás. Pósta : "helyben, Szepesófalván át. 
Iskolaszék. (457—II — 1) 

A homol l cz l (Torontál) községi kisdedóvodánál 
megüresedett óvónői állásra pályázat hirdettetik. 
Az óvónő évi fizetése : 800 korona készpénz. Szabad 
lakás, 4 korona 20 fillér írószerátalány, 6 korona 
lakásmeszeltetési díj és 400 QJ-öl kert. Pályázati 
határidő : október hó 10. A kellően felszerelt kérvé-
nyek az óvodai felügyelő-bizottság elnökségéhez nyúj-
tandók be. Ferke Ferenc elnök, Haag Rezső jegyző. 

(458-1—1) 
A lugos i magán polgári leányiskola pályázatot 

hirdet egy kinevezés folytán megüresedett polg. isk. 
tanítónői állásra. Pályázhatnak a mennyiségtani és 
természettud. szakcsoportra képesített tanítónők.Előny-
ben részesülnek, kik torna- és kézimunkaoktatásra 
vállalkoznak. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvé-
nyek f. hó 17-ig alulírott címére küldendők. Évi 
javadalmazás heti 25 óraszám mellett : 500 korona, 
azonkívül szabad lakás és teljes ellátás az intézet-
ben. Lúgos, 1910 szept. 8. Kis Róza, igazgató. 

( 4 6 0 - 1 - 1 ) 
Evangélikus iskolánál állást keres katholikus, ma-

gyar, tótnyelvű kántortanító. Alkalmazás esetén 
áttér. Meghívásra bemutatkozik. Cím : G. J. tanító 
Szécsenfa lva , u. p. Ólécz (Torontál). (460—1—1) 

Segédtanítói állást keres : Pinkert János, okleveles 
kántortanító. B é g a s z e n t g y ö r g y . (465—I—1) 

Pályázati hirdetés. A ravenszka i községi elemi 
iskolai tanítói állás betöltendő. Járandóságok : 1000 
korona készpénzfizetés, tisztességes lakás, konyhakert. 
Római katholikus vallású, kántori teendőket végezni 
képes és valamely szláv nyelvet bíró pályázók szabály-
szerűen fölszerelt és a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úrhoz címzett folyamodványaikat folyó évi szept. 
23-ig Krassó-Szörény vármegye közigazgatási bizottsá-
gához küldjék be. Lúgos, 1910 azug. 30-án. Gomb-
kötő Antal, kir. s.-tanfelügyelő. (l/h—I—1) 

Cséose község róm. kath. kántortanítói állására 
betegség miatt helyettes kerestetik. Állás azonnal el-
foglalandó. Díjazás megegyezés szerint. Galbács Já-
nosné. (220—1—1) 

Méltóságos gróf Károlyi Imre úr által fenntartott 
ótompahát i uradalmi róm. kath. felekezeti iskola 
tanítói állása f. évi okt. 1-én megüresedvén, arra 
pályázatot hirdetek. Javadalmazás : 368 korona kész-
pénz, 500 koronáig fölmenő ötödéves korpótlék, 
továbbá 650 koronát meghaladó s nyugdíjba beszá-
mított terménybeli járandóság, azonfelül természetbeni 
lakás és kert. Megválasztott tanító szükség szerint 
iskolai szünet idején napidíj ellenében uradalmi 
ellenőri munkálatokat végez. Kántori teendőkben jár-
tas pályázók előnyben részesülnek. Kérvények szept. 
20-ig küldendők gróf úr őméltóságához intézve, Határ 
Károly urad. főszámvevőhöz, Nagymágocs (Csongrád 
megye). (315—1—1) 
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A z i s k o l á k 
fertőtlenítése és portalanítása 

a tüdővész terjedésének meggátlására 
kötelező miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizáró-
lag a „Fónagy-féle Dustless"-gyár : 

ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA 
Budapest, TI., Szív-utca 26/n. 

szám alatt lehet megrendelni. Telefon : 177—77. 
Miniszteri rendeleteket és utasí- mi m 
tásokat kívánatra megküldünk. ' (5) 

= MOLNÁR JÓZSEF FÉLE = 

Magyar alkotmánytan 
elemi V—VI. oszt. sz., képekkel és mellékletekkel. Ára 
60 f. Engedélyezve a nm. min. által 05.339/1910. sz. a. 
P O L A T S E K - f é l e könyvkereskedés, T E M E S V Á R . 

( 2 8 1 - I I I - 2 ) 

Oki. tanítónő, szerény igényű, róm. kath. 
kerestet ik pusztára, három leánykához, I—IV. elemi 
tanítására. Német társalgás és zongorázni tudás szük-
séges. Fizetés megegyezés szerint. Belépés szeptember 
1—15-ig. Ajánlatot kér Riedl Antal uradalmi intéző 
neje, Heréd, Nógrád megye. (254—II—2) 

H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok,alegolcsóbban szállít: 
Első magyar, vili. erőre berendezeti hangszergyár, 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udvari szállító, a m. kir. operaházi 
tagok, a m. kir. orsz. Zeneakadémia, az összes buda-
pesti színházak, az összes főv. iskolák, hadsereg stb. 
szállítója, a liangfokozó-gerenda és a javított Rákóczi-

tárogató feltalálója 

BUDAPEST, r á
n> j ^ f " ; 5 - , - , — 1 Gyár: Ontoház-utca 3. 

M a g y a r o r s z í i g l e g -
í i u g y o b b v o n ó s - é s 

f u v ó h a n g s z e r e k 
g y á r a . 

Ajánlja mindennemű, saját 
gyárában készült hangszereit, 
úgyszintén húrokat és hang-

szeralkatrészeket. 
T a n í t ó i i i - i i k n a k 

s i r k e t l v e z i i i ú n y . "JR.. 
Árjegyzék kívánatra ingyen 
küldetik. (1—11—5) 

ANGSTEK JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és harmónium - gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú harmónium ok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és< átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott : 1867. "(055—26—21) 

Az olvasástanitás legjobb módszere 
Péter József eljárása a betűszemélyesítés alapján. 
Minisztérium által engedélyezett (4828/1905.) Vezér-
könyv ára, küldéssel, 1 K 70 f. Hozzátartozó segéd-
eszközökkel: talpon álló, mozgatható pléhbetűk, szótagos 
kártyák, falitáblákkal együtt, a pénz előleges bekül-
dése ellenében 15 K. A szerzőnél kapható : Vágsellye 
(Nyitra m.). (62—V—3) 

Huszár Aladár könyvkereskedésében, Szatmáron kap-
hatók a következő — minden tanító- és tanítónőnek 
: : nélkülözhetetlen — művek : : : 

Gyakorlóiskolai Kalauz 
szerkesztette : Bodnár Gáspár, a ped. tanára. Ára 
bérmentve 2 K. Lecketerv a falusi, nem szaktanítós 
gazdasági ismétlő-iskola részére. Összeállította : Töl-
gyesi Lajos. Ára bérmentve 90 f. Az összeg előre 
küldendő be. (290-V—2) 

Szükségem van egy oki. tanítónőre 
folyó évi szeptember hó elejére, a IV-ik elemi osz-
tályba járó, 9 éves fiam mellé. Fizetése : havi 40 K 
és teljes ellátás. Útiköltséget megtérítem. Kézimun-
kában jártasak előnyben részesíttetnek. Bobdai Gyei-
tyánffy Jenő dr., járási főszolgabíró, Pancsova. 

(238—III—2) 

MAGYAR HÁZIIPAR. 

K É Z I M U N K Á K 
szövetek és minden-
nemű fonalak leg-
olcsóbb árakban és 
nagy választékban 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
kézimunka-nagyiparosnál, 

B U D A P E S T , f W I i W 
Dessewffy :u. 5. -J883 r 
Saját áruházában. _ 

Telefon 109—06. =r, 

H P " Vidékre 
szívesen küldök. 

( 2 - X - 4 ) 
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WûTTûlnn n i / p l (német, francia, angol), gyermek-
11CVC1UUU&.CI kertésznőket, bonnokat, zeneokta-
tót, óratanítónőket minden nemzetiségűt ajánl és 
lelkiismeretesen elhelyez Faragó Franciska Budapest, 
Nagykorona-utca 3. (266—VIII—2) 

f n r i n + p r t r e m ° k szabásban, elegáns kivitel-
lvJ IUI I l l i c i t ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít fériiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

Krausz F. és Társa 
úriszabö-iizlete, Til l , ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(4-11—5) 

FEIWEL LIPÓT utóda Iskolapadok, 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 
készülékek és 
óvodaberende-
zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

újonnan ki-
adott árjegy-

zékét, ingyen 
és bérmentve. 

(3-11—5) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREÜ és FUCHS 
testvéreknél 

B U D A P E S T , VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (6—11—5) 

M 0 G - Y 0 . R 0 S S Y 
C I M B A L O M 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra. 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső,híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mngyoróssy Gyula, m. kir. szab. liangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71. (179—IX—3) 

Okleveles tanítónőt keresek 
zongoraismerettel két leányka és egy fiú ötödik osztály 
tanítására. Évi fizetés : 600 korona, vizsgadíj 100 korona. 
Niczky grófné, Ostffyasszonyfa. (279—II—2) 

Evangélikus nevelőnő kerestetik 
9 éves leányka mellé ; zongora, német nyelv meg-
kívántatik. Havi fizetés: 40 korona. Ajánlatokat Schmidt 
Pál jószágigazgató, Béke, p. Csall-Csötörtök, kérek. 

(157—11—2) 

H A R M Ó N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ é. TÁRSA 
BUDAPEST, 

X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Rénletflzetéare 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek kálón százalékengedmény. (358—8—2) 

P Á l C T O I i J I J K A H O V I I P A J t t l ' 2 
IJI-nn n p a szállítja a miniszterileg ajánlott s 
r I c f c i l U U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskola tábla-mázat. 
Egy '/I bádogsielence •/« klg. 18 m' ter. kor. 7.— 

* " 3.60 
2 . -

- .80 
- . 4 0 

9 m> ter. , V« » •/* . 
„ drb isk.-tábiamáz-ecset 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel, 

— Rakasz, szállítólevél 
Új mázolás i és vonalozás l utasítással. 

Greschik Gyula, 
(292—II—2) L Ő C S É N . 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIK. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) BUDAPEST. (52-35) 
Föüzlet : IV., Magyar-utca IC. ős 18. Gyár : IT., 
Magyar-utca 26. és Till.., " " " 
Magyarország legnagyobb és villamos 

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangsze re i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Mária Terézia tér 16. 
erőre beren-

Iskolai és orgonaliaimóniumot ne 
vegyen, míg 

REMÉNYI MIHÁLY 
magyar hangszertelepének h a r m ó -
n l u m r ó l szóló áijegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről, VI., Király-u. 58. 
Gyakorló pedálos orgonák a legol-
csóbb gyári árakon. Régi hangszerek 
cserélése, vétele és javítása, kezes-
ség mellett. Telefon 87—84. 

(1200-30-26) 
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r „ p r A l biharmegyei áll. óvónő, szép és egészséges 
UoCl Cl vidékről, járási székhelyről Budapesthez kö-
zel vagy Dunántúl fekvő bármely vasúti állomással 
bíró nagyobb községbe vagy városba. Cím : „Áll. 
óvoda", Vaskóh, Bihar megye. (403—I —1) 

Az elemi népiskolákat kötelező 
tanszerbeli fölszerelések 

legjobb beszerzési forrása: 
ERDÉLY és SZABÓ laboratóriumi fölszerelések ós tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár ! Üvegfúvó-intézet ! 
Árjegyzék ingyen és bérmentve ! 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen! 
Telefon 42—05. (1212—26—15) 

Nincsen kockázat! 
Bármely iskolának megküldöm 15 napi próbaidőre 

a Boda-féle 152.342/909. sz. a. min. eng., ugyancsak 
60.472/910. sz. a. az állami elemi iskolák részére 
alkalmasnak talált és engedélyezett, továbbá az orsz. 
kath. Tanács által 32/910. sz. alatt eng. és díszok-
levéllel kitüntetett, ezer koronával jutalmazott mecha-
nikai számoló-olvasó szerkezetet (melyen mind a négy 
alapműveletet, a törteket, területszámítást, métert 
hűen szemlélhetjük). Teljes felszereléssel, 64 betűből 
álló olvasókészülékkel, 30 db törtkartonnal, 3 db 
osztásjelzővel, állítható méterrúddal, vezérfonállal és 
utasítással együtt 45 K. Tanerőknek 10% kedvez-
mény ! Számos elismerőlevél, hivatalos bírálatok iga-
zolják gyakorlati értékét. 

Megrendelhető:„Haladás"könyvnyomda, Jánosháza. 
Vezérfonalat kívánatra ingyen küldök bárkinek. 

(451—11—1) 

7 n n f v n r a koronáért e l a d ó . Juran J. tanító, 
i i U l l g U i a Búzás, p. Zayugrócz. (396—1—1) 

f l c p v p l p t nagyközsógből, tíztanerős iskolától, lehe-
UoCÍ C1CÜ tőleg Temes, Csongrád, Csanád vagy Arad 
megyébe. Telbisz Péter tanító, Übesenyő (Torontál m.). 

(428—1-1) 

Kerestetik egy izr., oki. tanítónő 
magániskolába. Fizetés : hétszáz korona, lakás és reg-
geli. Németül tudók előnyben részesülnek. Pályázatok 
küldendők: Hetényi Emil, Solt, Pest m. (413—1—1) 

Úri házhoz, egy második és egy harmadik . osztályú 
elemista fiú mellé — kik nyilvános iskolába járnak — 
róm. kath. vallású, intelligens képezdésznő, vagy 
kvJgMtt nevelőnő kerestetik, kekrefSíoMn 
kívül, folyton felügyel s iskolai feladványaik elvégzé-
sében segíti, mi mellett önmaga is készülhetne eset-
leges vizsgáira. Fizetése : teljes úri ellátáson kívül, 
megegyezés szerint. Ajánlatok bizonyítványmásolatok-
kal, melyek vissza nem küldetnek, „Tulipán tanító, 
Nyíradony" címre kéretnek. (356—I—1) 

lényt református tanítónőt keresek 
három leánykám mellé, kiket az elemi iskola Ví-ik 
osztályára kell előkészíteni. Fizetés : havi 26 korona 
és teljes ellátás. Gépen varrni és szabni is tanítani 
kell. Vasútállomás helyben, Budapesthez 1 órányira. 
Ajánlatok Galambos Sándor földbirtokoshoz intézen-
dők, u. p. Kisvarsány, Pest m. Oklevél ós fénykép 
kéretik. (463—1—1) 

Stampay kath. ének- és imakönyve 
bővítve is ; 30, vászonban 50 fillér; 11-ik ingyen; de 
kapható 3—4 kor. kötésben is, 20°/o jutalékkal. 40 
lapos kotta ingyen. Köbölkút, Esztergom m. (355-7-1) 

r 
j 

A „ N É P T A N Í T Ó K L A P J A " 
ELŐFIZETÉSI Áll A: 

Egész évre 1© K. Félévre 5 K. Negyedévre 2 K 5 0 f, 
Előfizetést naptár szerint kikerekített egy évnegyednél 
kevesebb időre nem fogadunk el. Az előfizetési és hirdetési 
díjak nem a szerkesztőségbe, hanem a kiadóhivatalba kül-

dendők postautalvánnyal be, következő cím alatt: 

A NÉPTANÍTÓK LAPJA tek. kiadóhivatalának 
BUDAPEST, I. kerület (Yár), Iskola-tér 3. szám. 

r t 1 l j j 
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Sajtó älätt! népoktatás állami ellenőrzé-
sének gyakorlati elvei." Tartalma : 

I. Ideális célok. AJ A tanító kötelességei. BJ A tan-
felügyelő kötelességei. CJ A tanító és tanfelügyelő 
viszonya. II. Gyakorlati elvek. A) Az 1876. évi XXVIII. 
t.-cikk 5. §-a. BJ A tanfelügyelői „Utasítás". GJ Az 
1907. évi XXVII. t.-cikk végrehajtása. Az iskolaláto-
gatási jegyzőkönyv. Részletes tájékoztatások. Meg-
rendelhető : 3 K 50 f előzetes beküldése mellett, 
Pataki János dr., kir. s.-tanfelügyelőnél, Nyitrán. 

( 4 1 5 - 1 - 1 ) 

T a n í t ó t l / o r o e o t két fiúgyermekem mellé (elemi 
I d i l l I U I HCl CûOR és polg. iskolai tanulók). Izr. 

vallás és német nyelv ismerete megkívántatik. Fize-
tés : megegyezés szerint. Zenében jártasak előnyben 
részesülnek. Almási Ignác jegyző, Borgóbesztercze, 
u. p. Borgóprund (Besztercze-Naszód vm.). 

(368-1—1) 

Állás nélküli tanítók 
nak ; német- vagy tótvidékiek előnyben. Ajánlati 
levélcím : Háziipar-műintézet, Budapest, Rákosszent-
mihály, Bizalom-u. 3. (444—I—1) 

Pedagógiumi n^el-vtöiiténe-ti j?gyzetek jutányo 
gerendás. 

san kaphatók. Ktanító, Apponyi-
(395—1—1) 

Oki. tanítónőt keresek kem mellé, havi 30 
korona és teljes ellátás díjazása mellett. I—II. polg. 
és III. el. osztályból a gyermekeket vizsgáztatni kö-
teles. Cimbalmot tanítani tudó előnyben részesül. 
Határidő : okt. 1. Simon József körjegyző, Nagyoklos, 
Torda-Aranyos megye. (410—I—1) 

Fontos segédkönyv! 
akar elérni, az vegye meg a Reményik-féle Minta-
leckéket. Ára 1 K 60 f. Kapható : Eperjesen, Földes 
Samu könyvkereskedőnél. Ugyanott beszerezhető Re-
ményik : Tanításmenete, részletes 
Ára 2 K 50 f. 

tantervezettel. 
(287—III—1) 

n i / 1 t o n í t n n n t — izr. vallású — azonnali be-
U ü l . Id i l l I I JUUL lépésre keresek, aki 3 leányká-
mat polgári és elemi osztályokban tanítaná. Fizetés : 
havi 50 korona és. teljes ellátás. Ajánlatok Becski 
Lipót, Rozgony, Abaúj küldendők. (383—I —1) 

v S y gazdasági ismétlő-iskolások könyve. 
Ára 1'20 K. Engedélyezve a nm. vallás- és közokt. 
min. által 69.371/906. sz. a. és a Kath. Tanügyi 
Tanács által 77/907. sz. a. Mutatványpéldányt küld a 
Polatsek-féle könyvkereskedés, Temesvár. 

(381—VII-1) 

Első leánykiházasító • egylet 
mint szövetkezet. Gyermek- és életbiztosító-intézet. 
Budapest, VI., Teréz-körút 40—42. Az intézet saját 
házában. Alapíttatott 1863. évben. Ezen intézet a 
gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik, 
a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb föltételek 
mellett. Ismertetővel, tervezetekkel és mindennemű 
fölvilágosítással készséggel szolgál úgy az intézet 
igazgatósága, mint az egyes vidéki főügynökségek. 

(66—VI—3) 

Egy szerény igényű, iz- TinTrplnr in t l / p r p C p V 
raelita vallású, okleveles UCVClUilUl HCl COCK., 
ki a IV. elemi osztály, német nyelv és zongorában 
oktatná kisleányomat. Javadalmazás : havi 40 korona 
és teljes ellátás. Pályázatok, melyhez oklevél és fény-
kép is melléklendő, Weisz Samu állomásfőnök, Sáp 
(Bihar megye) intézendők. (380—1—1) 

a jövő egész tanévre tanítónőt keresek. 
Javadalom : havi harminc korona és teljes ellátás. 
Okmányolt jelentkezés címemre küldendő október 
l-ig. Mezőszentmargita, u. p. Kerelőszentpál. Bitai 
Albert. (28-1—1) 

Mézet, élő méheket 
kasokban, mézestül, sonkolyt bármennyit vesz : Török 
József nagy méhteleije, Öcsöd. (388—1—1) 

A hódmezővásárhelyi óvónőképzőben szükséges 

tankönyvek, tanszerek 
előírás szerint, beszerezhetők Nemes Ármin könyv-
kereskedésében, Hódmezővásárhely, Beregi-ház. 

(382—1 -1) 

Szerény igényű nevelönöt keresek 
két leányom mellé, kiket az I—II. polgárira előkészít 
s fiammal együtt zongorára tanít. Társalgási nyelv 
német. Fizetés megegyezés szerint. Csíkverebes, u. p. 
Tusnád, Kovács Ignácné. (320—1—1) 

T E M P L O M I O R G O Y Á K 
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat legjutányo-
sabb áron, lelkiismeretesen elvállal 5 évi jótállás 
mellett, bármely vidéken MEZEY GÉZA, orgona-
építő. Budapest, VII. ker., Fűrész-utca 19. szám. 

(256-11—2) 

Horovitz Adolf, Nagyszombatban 
ajánlja közkedvelt naplóit : 

Haladási napló 
a miniszteri minta szerint csinos, kemény kötésben 

8 hóra 2 kor. 50 fill., 10 hóra 3 kor. 

Matulay-féle Tananyagnapló 
csinos kemény kötésben 

8 hóra 3 kor., 10 hóra 3 kor. 50 fillér. 
Valamennyi népiskolai nyomtatvány. Mintaívek 

kívánatra ingyen. (439—I—1) 

Miniszterileg engedélyezve 118.213,1909. sz. a. 

Módszeres kézikönyvek! 
Térképes Földrajz IV. oszt. Nettó ára 60 fill. 
Ugyanaz az V. oszt. számára 50 fill., VI. oszt. 
számára 50 fill. Helyesírási Gyakorlatok II—VI. 
oszt. együtt 30 fill. Megrendelhetők a szerző 
V A DAY J Ó Z S E F N É L , Nagyváradon . 
A Földrajztanítás Vezérkönyvének új, átdol-
gozott kiadása szintén megjelent. Ára nettó 

(245) 9 kor. (Három kötet.) (III-2) 

Budapest, 1910. Nyomatott a m. kii-, tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XLin. évfolyam, 6. szám. Budapest, 1910 október 1-én. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A M. K I R . VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M I N I S Z T É R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n hónap 1-én és 15-én. 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarorszagi népoktatási 
intézet, tehát az ös szes óvodák, elemi, f e l ső nép- é s polgári iskolák, 
tanító- s óvóképző-, valamint gyógypedagógiai intézetek egy pél -
dányban, i n g y e n . A lap megküldése iránti fo lyamodványok, az 
iskola l é t ezésé t igazoló és az i l l e tékes kir. tanfe lügyelő által 
láttamozott községi előljárósági b i zony í tvánnya l együtt, a „Nép-
tanítók Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A he lység (a m e g y e 
megje lö léséve l ) é s az uto l só pósta v i lágosan kiírandó. 

Előf izetés i à r î Egy évre 1 0 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy n e g y e d évné l k e v e s e b b 
időre előfizetést n e m fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivata lba kü ldendők . 

A h irdetések árszabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m i n d e n közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az i l y 
módon mindenki által kiszámítható h irde tés i díj e lőre k ü l d e n d ő 
be. Kgjéb h i r d e t é s e k n e k az egész o ldal e g y hetvenket ted részé t 
tevő petit n y o m á s ú és egyliasábd sora 1 korona. Ezek a d í j a k i s 
ejöre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 
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Kéziratokat nem adunk vissza. 

I. HIVATALOS RÉSZ. 
Körrendelet. 

A m. kir . vallás- és közokta tásügyi min i sz te rnek f. évi 
szeptember hó 18-án 32.852. sz. a. ke l t kör rende le te 
a t e rmésze tben i l akás t élvező áll. el. iskolai igazgatók, 
t an í tók , i l letve t a n í t ó n ő k és ál lami k isdedóvók, i l le-
tőleg óvónők részére az iskola ( ó v o d a ) f ű t ő a n y a g á n a k 

használa ta t á rgyában . 

Valamennyi kir. tanfelügyelő- és tanfelügyelői 
kirendeltségnek. 

Az állami népoktatási tanintézeteknek ter-
mészetbeni lakással bíró igazgatóit, tanítóit és 
óvónőit az 1908. évi 103.440. sz. a. kelt kör-
rendeletemmel általánosan arra köteleztem, liogy 
a vezetésükre bízott intézetek tüzelőanyagát, 
bizonyos évi váltságösszeg ellenében, a saját 
háztartási céljaikra is használják. 

Minthogy a fentemlített körrendeletem 
alapján már eszközölt fűtési váltság-megálla-
pítások ellen beérkezett tömeges felszólamlá-
sokból arról győződtem meg, bogy az intézetek 
tüzelőanyagának használata az érdekelt és ter-
mészetbeni lakással bíró tanszemélyzetre nézve, 
az ennek fejében fizetendő és általam a leg-
messzebbmenő méltányossággal megállapított 
évi váltságösszegek dacára is, nem tekintetik 
kedvezménynek, mint ahogy az terveztetett, 
sőt nagyon sok esetben panaszra adott okot, 
ennélfogva a fűtési szükségletek, illetve azok 
mikénti megállapítására vonatkozó 1908. évi 
103.440. sz. a. kiadott körrendeletnek ide-
vonatkozó részét ezennel oda módosítom, hogy 
az intézetek tüzelőanyagának használatára a 
természetbeni lakással bíró igazgatók, tanítók 
és óvónők nem köteleztetnek, hanem csupán 
módot és jogot nyernek arra nézve, hogy az 
esetben, ha azt magukra nézve előnyösebbnek 
tartják, az intézet tüzelőanyagát általaid meg-
állapítandó évi váltságösszeg-befizetése ellenében 
használhatják. 

Megjegyzem, hogy az intézetek tüzelőanya-
gának évi váltságösszeg ellenében a saját ház-
tartási céljaikra való használhatását csak azok 
igényelhetik, akik az illető intézet épületében 
természetbeni lakással bírnak, és csak azon 
esetben, ha az illető intézet fűtési szükségle-
téről való gondoskodás tárcámat, illetve az 
illető intézet pénztárát terheli; mert oly ese-
tekben, mikor a fűtési szükségletről a kir. 
kincstárral létrejött szerződés értelmében a 
község avagy más érdekeltség tartozik gon-
doskodni, a tüzelőanyag használatára engedélyt 
nem adok ; csak amennyiben a község, vagy 
az illető érdekeltség által az iskola (óvoda) 
helyiségeinek fűtésére szolgáltatott fűtési anyag 
mennyisége egyúttal arra is elegendő, hogy 
abból megfelelő váltságösszeg ellenében a ben-
lakó igazgató, tanító, tanítónő vagy óvónőnek 
fűtőanyag használata is engedélyezhető. 

Az intézetek tüzelőanyagának magáncélra 
való használhatására szóló engedélyek kiesz-
közlésére nézve felhívom a kir. tanfelügyelő 
urat, hogy az alábbiak szoros szem előtt tartá-
sával járjon el. 

Utasítsa a tankerületében levő állami elemi 
népiskolák és óvodák mindazon igazgatóit, 
tanítóit, óvónőit, kik a tüzelőanyag használha-
tását a fentebb mondottak szerint saját céljaikra 
igényelhetik, hogy eziránt kivétel nélkül mind-
annyian és legkésőbb f. évi október hó végéig 
írásbelileg nyilatkozzanak ; mert mindazon in-
tézkedések, melyek eddig a fűtési váltságok 
ügyében az 1908. évi 103.440. sz. körrendele-
tem alapján tétettek, ily nyilatkozat hiányában 
hatályukat vesztik ; kivéve azokat, melyek e 
részben a polgári iskolák tanszemélyzetét ille-
tőleg történtek és változatlanul fenntartatnak. 

E nyilatkozatokat a kir. tanfelügyelő úr 
legkésőbb a f. évi november hó 15-ig feltét-
lenül és együttesen terjessze ide fel, hogy azok 
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az illető intézetek költségvetéseinek megállapí-
tásánál figyelembe vehetők legyenek. 

Azon érdekeltek, akik részére fűtési váltság-
összeg még nem állapíttatott meg, hanem annak 
megállapítását csak most kérik, vagy a mái-
megállapított yáltságösszeget magasnak tartván, 
annak- lijbóli megállapítását kívánják, nyilatko-
zatukon felül tartoznak még természetbeni 
lakásuk nagyságát és a tűzifa piaci árát igazoló 
helyhatósági bizonylatot is a kir. tanfelügyelő 
úrhoz beküldeni. Ezekre nézve tegyen a kir. 
tanfelügyelő úr a nyilatkozatok felterjesztése 
alkalmával érdemleges javaslatot. 

A fűtési szükséglet mindig az összes be-
bútorozott lakrészek űrtartalma után számí-
tandó ki. Az érdekelt által az intézet pénz-
tárába fizetendő évi váltságösszeget a kir. 
tanfelügyelő úrnak minden egyes esetre kiter-
jeszkedő és a helyi ismeretet és egyéb mél-
tánylást érdemlő okok alapján teendő konkrét 
javaslata alapján meghatározandó százalékos 
engedmény leszámításával fogom megállapítani ; 
megjegyzem azonban, hogy az illető intézetek 
évi összes fűtési szükséglete, illetve kiadása a 
rendes körülmények között nem haladhatja meg 
azon összeget, mint amennyit az intézet fűtendő 
tanhelyiségei után megállapított és a számadá-
sok szerint elégnek bizonyult összeg és a 
tüzelőanyagot igénybe vevő tanító stb. évi 
váltságösszege együttvéve tesz ; mert ellen-
esetben a többletet a megállapított váltság-
összegen felül szintén a tüzelőanyagot igénybe' 
vevő lesz köteles megtéríteni. 

Kivételt csak az képez, ha a fűtési több-
költséget valamely rendkívüli, előre nem látott 
körülmény indokolja. 

Az iskoláknál alkalmazott és ugyanott lakó 
szolgák az intézet tüzelőanyagát díjmentesen 
használhatják ; az igazgató-tanító azonban ellen-
őrizni tartozik, hogy ezen engedéllyel vissza 
ne élhessenek, annál kevésbé, mert a szolgák 
által igénybe vett tüzelőanyag címén — tekin-
tettel arra, hogy helyes és takarékos gazdál-
kodás mellett a szolgák aránylag csekélyebb 
fűtési szükséglete a rendes évi átalányból 
fedezhető — többköltség fel nem számítható. 

Végül felhívom a kir. tanfelügyelő urat, 
utasítsa az összes állami intézetek gondnoksá-
gait, hogy vagyoni felelősségük tudatában szi-
gorúan ellenőrizzék, hogy ott, ahol a termé-
szetbeni lakással bíró igazgató-tanító, óvónő az 
intézet tüzelőanyagának használhatását nyilat-
kozata szerint nem igényli, azt tényleg ne is 
használhassa ; ott pedig, ahol a tüzelőanyag 
használhatása mérsékelt évi váltságösszeg elle-
nében megengedtetett, visszaélések szintén ne 
történhessenek, mert ilyenek fegyelmi vétséget 

képezvén, azokat mindenkor a legnagyobb szi-
gorral fogom megtorolni. 

Végül megjegyzem, hogy azok az érdekeltek, 
akik az 1908. évi 103.440. számú körrendelet 
folytán az iskola fűtőanyagát az elmúlt tanév-
ben már használták, váltságösszeg fejében — 
hacsak az innen megállapított összeget el nem 
fogadták — a múltra nézve a gondnokság 
által megállapított összeget tartoznak az iskola 
pénztárába befizetni, s ha az iskola tanhelyisé-
geinek fűtésére általam megszabott összeget, 
hozzáadva ahhoz a gondnokság által a tanító 
részére megállapított váltságösszeget, a tényleg 
elfogyasztott fűtőanyag ára felülmúlná, a kü-
lönbözetet szintén az iskola fűtőanyagát igénybe 
vett tanító tartozik fedezni azon összeg erejéig, 
amely részére innen megállapíttatott. 

Jelen rendelkezésem az 1909/10. évi iskolai 
számadások összeállításánál szigorúan figye-
lembe veendő. 

Budapest, 1910. évi szeptember hó 18-án. 
A miniszter helyett : 

Náray-Szabó 
államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter : 
Szolgálattételre berendelte: Wallner Gyula 

verespataki áll. el. iskolai igazgató-tanítót a vesz-
prémvái'megvei kir. tanfelügyelőséghez ; Kalo-
vits Lajos dr., egri áll. el, iskolai tanítót a 
hevesvármegyei kir. tanfelügyelőséghez jelen 
minőségben ; Triizsinszky János puji áll. el. 
iskolai tanítót a besztercze-naszódvármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez jelen minőségben. 

Kinevezte : Kertai Ernő aradvármegyei kir. 
tanfelügyelőséghez berendelt eddigi oki. helyet-
tes tanítót áll. el. iskolai tanítóvá és a nevezett 
tanfelügyelőséghez továbbra is szolgálattételre 
rendelte ; Drágán Tamás, Szabó Pál, Vaszilcsin 
József, Necsov József, Tapcsiov László, Telbisz 
Péter, Telbiszné Velcsov Petronella, Johanovszhj 
Berta óbessenyői közs. iskolai tanítókat, illetve 
tanítónőket az óbessenyői áll. el. népiskolához 
r. tanítókká, illetve tanítónőkké; Schlaghammer 
Gyula baracsi közs. iskolai tanítót a baracsi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Kendi István 
kénosi közs. iskolai tanítót a kénosi áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá ; Csergő Vencel Miklós 
bétái közs. iskolai tanítót a bétái áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Bálint Balázs lókodi 
közs. isk. tanítót a lókodi áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Márton Mihály csíkpálfalvai közs. 
iskolai tanítót a csíkpálfalvai áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; SaUó Albert és Holló Endre 
zsögödi közs. iskolai tanítókat a zsögödi áll. 
el. népiskolához r. tanítókká ; Kócsy Mayer 
Gyula, Szabó Pál, Horváth Zoltán és Füredyné 
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Boronkay Gizella ráczkeresztúri közs. isk. 
tanítókat, illetve tanítónőt a ráczkeresztúri 
áll. el. népiskolához r. tanítókká, illetve tanító-
nővé; Ottinger József alsószentiváni közs. iskolai 
tanítót az alsószentiváni áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Benyú Pál csetneki róm. kath. fel. 
iskolai tanítót, Csipkay János és Krausz Já-
nos csetneki ág. hitv. ev. fel. iskolai tanító-
kat a csetneki áll. el. népiskolához r. taní-
tókká ; Albert Mihály nagykapusi ref. fel. 
iskolai tanítót a nagykapusi áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Racsek M. Gabriella, Jenei Ede és 
Lengyel Nándor oszlányi közs. tanítónőt, illetve 
tanítókat az oszlányi áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé, illetve tanítókká ; Cira Joachim 
dengelegi gör. kath. fel. iskolai tanítót a den-
gelegi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Deák 
Zsigmond esomafájai ref. fel. iskolai tanítót a 
csomafájai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Dirlea János barakonyi közs. iskolai tanítót a 
barakonyi áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Schmidt Mihály és Mayer Eva szerbneuzinai 
közs. iskolai tanítót, illetve tanítónőt a szerb-
neuzinai áll. el. népiskolához r. tanítóvá, illetve 
tanítónővé ; Sudy K. János, Balázs Mihály, 
Fertály Mihály, Nemes József, Berzátzy László, 
ifj. Bitvai Tódor, Csemeczky Béla, Draskovics. 
Gyula, Dühe Ede, Göntér Gábor, Herboly 
Ferenc, Laims László, Lőrinez Károly, Manczos 
József, Németh János, Orsovszky László, Pacsay 
Endre, Ravasz István, Riszner Károly, Roth 
Árpád, Vilcsek János, Szerdahelyi Ferenc, 
Török József, Vargóczi János dr., Vilkovszky 
János, Vincze Ferenc, Borbély Ilona, Hüffler 
Emma, Angyal Irma, Báczonyi Irén, Bászel 
Jenőné szül. Leósz Vilma, Bezsilla Irén, Cor-
zan Gizella, Hitter Margit, Horváth Edith, 
Hudopkó Istvánné szül. Schwartz Irén, Jaezkó 
Margit, Jászay Irén, Kovalkovits Teréz, König 
Antalné szül. Simon Róza, Krusinszky Gyuláné 
szül. Schwartz Irma, Markó Lujza, Ravasz 
Istvánné szül, Vargofesik Borbála, Solczanik 
Adél, Timkó Jolán, Timkó Sarolta, özv. Wies-
müller Viktorné szül. Leósz Etelka, Vargóczy 
Jánosné dr. szül. Váczy Viktória kassai közs. 
iskolai tanítókat, illetve tanítónőket a kassai 
áll. el. népiskolához r. tanítókká, illetve tanító-
nőkké; Szaghmeiszter István, Szabó László és 
Zsitni Irén oki. tanítókat, illetve tanítónőt az 
oroszlámosi áll. el. népiskolához r. tanítókká, 
ill. tanítónővé ; Nikola Mihály pészaki közs. 
iskolai tanítót a pészaki áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Berton Lajos és Udvardy József 
zsigmondfalvai közs. iskolai tanítókat a zsig-
mondfalvai áll. el. népiskolához r. tanítókká; 
Hünzl Mátyás kalácsai közs. iskolai tanítót a 
kalácsai áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Avrám 
János törökfalusi gör. kath. fel. iskolai tanítót 

a törökfalusi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Moldován György misztbányai közs. iskolai 
tanítót a misztbányai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Jakó Pál székelytamásfalvi közs. isko-
lai tanítót a székelytamásfalvi áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Janda Árpád nagyiapási 
róm. kath. fel. iskolai tanítót a nagyiapási áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá ; Barna Elek kótaj-
szőlőskerti közs. iskolai tanítót a kótajszőlős-
kerti áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Bodor 
Ferenc és Farkas Rezső újfazekasvarsándi ág. 
ev. fel. iskolai tanítókat az újfazekasvarsándi 
áll. el. népiskolához r. tanítókká ; Kováes Jó-
zsef, Szabó Sándor és Bartháné Zsögön Emilia 
kézdiszentléleki róm. kath. fel. iskolai tanítókat, 
illetve tanítónőt a kézdiszentléleki áll. el. nép-
iskolához r. tanítókká, illetve tanítónővé ; 
Winter János öregfalui közs. iskolai tanítót 
az öregfalui áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Heinezehnann Antal, Weigel Antal Gyula és 
Benkó Ilona nyergesújfalui róm. kath. fel. 
iskolai tanítókat, illetve tanítónőt és Kottra 
Rezső nyergesújfalui közs. iskolai tanítót a 
nyergesújfalui áll. el. népiskolához r. tanítókká, 
illetve tanítónővé ; Priboy Endre szerbkeresztúri 
közs. isk. tanítót a szerbkeresztúri áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá ; Weitz József, Illés 
László, Molnár István kurticsi közs. iskolai 
és Fischer Mór kurticsi izr. fel. isk. oki. taní-
tókat a kurticsi áll. el. népiskolához r. taní-
tókká ; Linster József újpaulisi közs. iskolai 
tanítót az újpaulisi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Kipper Kristóf giládi közs. iskolai 
igazgató-tanítót és Schneider Józsa giládi 
közs. iskolai tanítónőt, a giládi áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; Kerezsi 
Mihály és Liska Ferenc beodriai közs. iskolai 
tanítókat a beodriai áll. el. népiskolához r. 
tanítókká; Imre Jenő lázárfalvi közs. iskolai 
tanítót a lázárfalvi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Gyöngyösi Gáspár mocsolyai ref. fel. 
iskolai tanítót a mocsolyai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Grigely János és Golodzsey Irén 
zubrohlavai közs. iskolai oki. tanítót, illetve 
tanítónőt a zubrohlavai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá, illetve tanítónővé; Nagy János, Csá-
szár Ferenc, Vékony István, Szalay Zsigmond, 
Cseuz Mátyás, Iluber Bernát Béla, Veress Já-
nos, Országh Pál, Mihály Gyula, Tiffert Jakab, 
Szabó József, Schober Alajos, Császár Ferencné 
szül. Petricsek Ilona és Kindlovits Róza kún-
szentmártoni közs. iskolai tanítókat, illetve 
tanítónőket a kúnszentmártoni áll. el. népisko-
lához r. tanítókká, illetve tanítónőkké; Fried-
länder Izsák királydaróczi izr. fel. iskolai tanítót 
a királydaróczi áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Kühn János beregszó-erzsébetemléki róm. kath. 
fel. iskolai tanítót a beregszó-erzsébetemléki 
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áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Csorba András 
rudnai magán el. iskolai tanítót a rudnai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá ; Kisgyörgy Tamás, 
Tana János és Márkós Julianna bölöni unit. 
fel. iskolai tanítókat, illetve tanítónőt a bölöni 
áll. el. népiskolához r. tanítókká, illetve tanító-
nővé ; Kiss Mózes abásfalvai közs. iskolai taní-
tót az abásfalvai áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Keh Géza és Wunder János diósdi közs. iskolai 
tanítókat a diósdi áll. el. népiskolához r. taní-
tókká ; Petry Károly és Petry Károlyné szül. 
Krug Eva györgyházai közs. iskolai tanítót, 
illetve tanítónőt a györgyházai áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá, illetve tanítónővé; Todorán 
György oki. tanítót a májeri áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Indre László szamosnagy-
goroszlói gör. kath. fel. iskolai tanítót a szent-
péterfalvai áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
IIuszti Traján nagyderzsidai gör. kath. fel. 
iskolai tanítót a nagyderzsidai áll. el. népisko-
lához r tanítóvá ; Hlatky György poprádfalvai 
fel. iskolai tanítót a kopári áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Gyarmati Lajos oki. tanítót a 
szentes-külterületi áll. el. népiskolához r. taní-
tóvá ; Mdrkó Árpád füzesgyarmati közs. iskolai 
tanítót a tassi áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Szabó Eácz János, Pirhalla Eugénia és Surányi 
Mária oki. tanítót, illetve tanítónőket a nyer-
gesújfalui áll. el. népiskolához r. tanítóvá, 
illetve tanítónőkké; Gáspár Kálmán torboszlói 
ref. fel. iskolai tanítót az illyésmezői áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá ; Knezevits Cvetko 
surjáni gör. kel. szerb hittél, iskolai tanítót a 
dubováczi áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
László János oki. tanítót a magyarcsékei áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá ; Titz József oki. 
tanítót a lindzsinai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Mohácsy Endre és S salai Antal oki. 
tanítókat a dombovári áll. el. népiskolához r. 
tanítókká ; Nóvák Pál és Dezső Ilona oki. 
tanítót, illetve tanítónőt a csepeli áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; 
Auerbach, István oki. tanítót a zalaszentgróti 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Uetz Domokos 
oki. tanítót a székelykevei áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Dudinszky Sándor osztornyai fel. 
iskolai tanítót a bessenyőpataki áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá ; Fleck Ferenc oki. tanítót 
a brezonfalvai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Geisler Péter oki. tanítót a kúnszentmártoni 
áll. el. iskolához ; Halmai Károly, Gál Dezső, 
Juhász István, Gaál György, Mádyné Yass 
Róza, Németiig Irma, Kármán Margit, Wittich 
Izabella (széchényi-telepi) pestújhelyi közs. 
iskolai és Chabada Béla oki. tanítókat, illetve 
tanítónőket a pestújhelyi áll. el. népiskolához 
r. tanítókká, illetve tanítónőkké ; Turcsányi 
Ilona, Hoffmann Mária oki. tanítónőket a kún-

szentmártoni áll. el. népiskolához r. tanítónőkké ; 
Heim Zsófia oki. tanítónőt a plosiczi áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé; Pornóy Janka oki. 
tanítónőt a székelykevei áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Mágot Vilma oki. tanítónőt a 
molnárii áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Bayer Paula oki. tanítónőt a torontálalmási 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; Greksa 
Valéria oki. tanítónőt a torontálozorai áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé ; Van der Venne 
Júlia oki. tanítónőt a torontálerzsébetlaki áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé ; Becsek Róza 
oki. tanítónőt a sárkányi áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Kálnoky Anna oki. tanítónőt a 
lázárfalvi áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Bouquet Ilona verendini közs. iskolai oki. 
tanítónőt a medgyesegyházai áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítónővé; Báksa Mária oki. tanítónőt 
a bácskeresztúri áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé; Sándor Emilia oki. tanítónőt a mező-
terebesi áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Török Lujza oki. tanítónőt az óradnai áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé ; Tárkány Erzsébet 
oki. tanítónőt a battonyai-külterületi áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé ; Koós Irma oki. 
tanítónőt a pávai áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé ; Szladits Etelka oki. tanítónőt a kiskapusi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Bcmacsek 
Margit oki. tanítónőt a mezősámsondi áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé ; Bubik Bonaventura 
bajmócskai fel. isk. tanítónőt a bajmócskai áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé; I'app Karolin 
oki. tanítónőt a nagyderzsidai áll. el. népisko-
lához r. tanítónővé; Bizek Ilona oki. tanítónőt 
a bánlaki áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Krausz Ilona oki. tanítónőt a világosi áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé ; Boczkó Magdolna 
oki. tanítónőt az újpesti áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé ; Kovács Gáborné szül. Sáfrány 
Julia oki. tanítónőt a szilágyi áll. el. népisko-
lához r. tanítónővé ; Mestyánek Ilona oki. tanító-
nőt a vágbányai áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé; Schneider Zsuzsanna oki. tanítónőt a 
bavanistei áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Buch Erzsébet oki. tanítónőt az alsózborói áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Szokolszky 
Rezső alsçfehérvârmegyei kir. segédtanfelügye-
lőt a zólyomvármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; 
Mátis János kibédi áll. el. iskolai tanítót a 
türkösi áll. el. népiskolához ; Páter Károly 
nagysemlaki áll. el. iskolai tanítót a nagy-
veszverési áll. el. népiskolához; Kovács Gyula 
papfai áll. el. iskolai tanítót a kúnszentmártoni 
áll. el. népiskolához ; Csúnya Dániel prilipeczi 
és Szerbu Szofron ó-ogradnai (volt határőr-
vidéki) közs. el. iskolai tanítókat kölcsönösen; 
Kecskeméthy Lászlóné szül. Barabás Margit 
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mezőbándi áll. el. iskolai tanítónőt az újtordai 
áll. el. népiskolához ; Lubovienszky Ottóné 
tápióbicskei áll. el. iskolai tanítónőt a pestúj-
helyi áll. el. népiskolához ; Németh Jolán 
torontálozorai áll. el. iskolai tanítónőt a kun-
szentmártoni áll. el. népiskolához ; Kozma Gézáné 
Szimics Melánia plosiezi áll. óvónőt a fényi 
áll. kisdedóvodához; Kóbor Ilona kónyi áll. 
óvónőt az újszentannai áll. kisdedóvodához. 

Nyugdíjat utalványozott: Zayzon Béla 
sepsiszentgyörgyi áll. polg. fiúiskolái tanítónak 
évi 3420 K-t ; Weiss Károly pancsovai áll. el. 
iskolai igazgató-tanítónak évi 2256 K-t ; Hu-
nyadi (Hartmann) Nándor kisnardai áll. el. 
iskolai igazgató-tanítónak évi 2140 K-t ; Benkő 
Pál benei áll. el. iskolai tanítónak évi 1180 
K-t ; Pécsváry Antal kuptore-szekuli áll. el. 
iskolai tanítónak évi 1580 K-t ; Teknla János 
trencse'ni áll. el. iskolai tanítónak évi 2120 K-t ; 
Pravlik Mihály garamszécsi áll. el. iskolai 
tanítónak évi 1600 K-t ; Bojin Illés keviszőllősi 
közs. el. iskolai tanítónak évi 1340 K-t ; 
Szarkovits Szvetozár ómoldovai közs. el. iskolai 
tanítónak évi 960 K-t; Strausz Gyula makói 
róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 2140 K-t ; 
Erdős Soma spáczai izr. el. iskolai tanítónak 
évi 420 K- t ; Pauer Lipót magyarfalvi róm. 
kath. el. iskolai tanítónak évi 2220 K-t ; 
ifj. Jakubovics József závodi róm. kath. el. 
iskolai tanítónak évi 620 K-t ; Lázár Sándor 
verebi ref. el. iskolai tanítónak évi 1200 K- t ; 
Bozgonyi János gibárti ref. el. iskolai tanítónak 
évi 1260 K-t ; Juhász Ferenc felsőszelii róm. 
kath. el. iskolai tanítónak évi 1360 K-t ; Nagy 
Ambrus téglási ref. el. iskolai tanítónak évi 
1320 K-t ; Dvzs Gergely mezőherényi ref. el. 
iskolai tanítónak évi 1780 K-t ; Lövy Fülöp 
munkaképtelen őrszállási izr. el. iskolai tanító-
nak évi 1900 K-t ; Privler Károly csanádapáczai 
róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 1600 K-t ; 
Popov Lyubomir Milán karlovai gör. kel. szerb 
fel. iskolai tanítónak évi 1400 K-t ; Szvoboda 
Ignác gödöllői róm. kath. tanítónak évi 2360 
K-t; Friedmann József kálozi izr. el. iskolai 
tanítónak évi 920 K-t : Orbán János racsiczi 
róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 1440 K-t ; 
Petrovits Demeter Döme szokolári gör. kel. el. 
iskolai tanítónak évi 1380 K-t ; Borbát Vazul 
hosszúfalu-fűrészmezei gör. kel. el. iskolai 
tanítónak évi 980 K-t; Bóbita Péter rosztoki 
gör. kath. el. iskolai tanítónak évi 1200 K-t ; 
Anuica József jankahidi gör. kel. román fel. 
el. iskolai tanítónak évi 1140 K-t ; Adler 
Lázár békési izr. el. iskolai tanítónak évi 920 
K-t ; Stancsics Irma nyúlhegyi áll. el. iskolai 
tanítónőnek évi 1960 K-t; Prácsinger Karo-
lina óbéri róm. kath. el. iskolai tanítónő-
nek évi 640 K-t ; Szladek Karolin jászárok-

szállási róm. kath. el. iskolai tanítónőnek évi 
1320 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Fridrich József nyug. pásztói tanító öz-
vegye, szül. Jucha Erzsébetnek évi 530 K-t ; 
néh. Pukán Mihály alsóbisztrai gör. kath. el. 
iskolai tanító özvegye, szül. Papp Máriának évi 
660 K-t; néh. Harsán Demeter marosteleki 
gör. kath. el. iskolai tanító özvegye, szül. Máthé 
Auréliának évi 300 K-t ; néh. Gyenge Imre 
inkei nyug. ref. el. iskolai tanító özvegye, szül. 
Király Teréznek évi 449 K-t ; néh. Nagy Elek 
külsőváthi nyug. ág. hitv. ev. el. iskolai tanító 
özvegye, szül. Kiss Herminának évi 640 K-t ; 
néh Lendler I. Izidor nyug. losonczi izr. tanító 
özvegye, szül. Kohn Herminának évi 720 K-t, 
2 kiskorú árvájának pedig összesen 240 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett: Bélafi István 
kőrösmező-fürészvölgvi áll. el. iskolai tanítónak 
500 K-t egyszersmindenkorra. 

Arvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Mayer Gyula Lajos .volt erzsébetfalvai áll. 
el. iskolai tanító Elemér nevű árvájának a 
kecskemétibe ; néh. Lu ka Remusz volt maros-
keczei gör. kath. tanító Veturia nevű árvájának 
a debreczenibe, Lukrécia és Romulusz nevű 
árváinak a kecskemétibé. 

Pályázat. 
A biidszentmiliály i államilag segélyezett községi óvó-

női állásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állással 
egybekötött illetmények : 800 kor. fizetés, '240 kor. 
dajkatartás, szabad lakás vagy megfelelő lakpénz. 
A bélyegeit kérvény, melyhez óvónői oklevél, magyar 
honosság igazolása, esetleges előző szolgálati bizonyít-
vány és születési anyakönyvi kivonat csatolandó, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címezve, folyó 
évi október hó 15-ig Szabolcs vármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtandó be. Budapest, 1910 szeptem-
ber hó 17-én. A miniszter meghagyásából : Arányi, 
osztálytanácsos. 

n. NEM HIVATALOS RÉSZ. 
Hírek. 

— Francia lap a magyar peda-
gógiai életről. Egyik francia újság, a 
Revue de l'Enseignement, abból az alka-
lomból, hogy a Magyar Tan ítók Szabad Egye-
sülete megalakult, hosszabb cikket közöl 
a mi kultúrális és pedagógiai viszo-
nyainkról. Bizonyára örvendetes esemény, 
hogy a külföldi lap jóakarattal foglal-
kozik kultúrális életünkkel ; de még 
örvendetesebb volna, ha nem inciden-
taliter, hanem általában és tárgyilagosan 
ismertetné a magyar pedagógia ered-
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ményeit. Értesülését e külföldi lap arról, 
hogy az említett szabad egyesület mily 
nagy küzdelmek árán létesült nálunk, 
csak magyarországi forrásból és amaz 
egyesület köréből meríthette ; dicsérete 
is tehát csak reá szállhat. Világos viszont, 
hogy mikor a magyar kormányt és a 
„konzervativizmusukról híres iskolai liató-
ságuinkat" egy francia lap részéről éri 
gáncs, alig lehet azt a gáncsot a francia 
közvélemény orgánumának tulajdonítani; 
sokkal természetesebb ez a gáncsolódás 
az „ezernyi akadályokkal szembeálló" 
egyesület részéről. Bár kötelességünk 
volna, nem védjük mi a magyar iskolai 
hatóságokat, mert nem szorulnak rá erre. 
Csak konstatáljuk, hogy ez ideig semmi-
féle kulturális vagy pedagógiai alkotásról 
nincs tudomásunk, melyet a szabad egye-
sület hozott volna létre. Ellenben sok 
ezer iskola áll, mely hirdeti, hogy mit 
köszönhet kultúránk a magyar iskolai 
hatóságoknak. Amit dicsér az egyesülésben 
a francia lap — hogy a társadalmi és 
gazdasági kérdéseket összeköttetésbe 
hozza majd a nevelés és tanítás problé-
máival — azt „konzervatív" iskolai 
hatóságaink máris a megvalósulás felé 
viszik szociálpedagógiai törekvéseikkel. 
(Napközi otthonok, szünidei gyermek-
telepek stb.) Mert igaz, eredményeket 
lehet produkálni különféle útakon, de 
tartós csak úgy lehet az eredmény, ha 
a tudományos alap mellett az erkölcsi 
fundamentumokat is megépítjük. 

— Gyermekrajzok kiállítása. Az Ipar-
művészeti Múzeum nagy üvegcsarnokában igen 
érdekes kiállítás nyílt meg az elmúlt napok-
ban, elemi iskolás gyermekek rajzaiból. A ki-
állításra az egész országból küldtek rajzokat. 
A megnyitáson a közoktatási minisztérium 
részéről Náray-Szabó Sándor államtitkár jelent 
meg, a fővárost Festetich Géza gróf tanácsos 
képviselte, az Iparművészeti Társulatot Györgyi 
Kálmán igazgató-őr, az Iparművészeti Múzeumot 
Csányi Károly igazgató-őr. A kiállított rajzok 
kedves bizonyságai a gyermek talentumának 
s egyúttal igazolása is a modern rajztanításnak, 
amely a régi kényelmes módszerrel ellentétben, 
teljesen kifejleszti a gyermekben a szunnyadó 
rajzoló-tehetséget. A kiállítás túlnyomó részét az 

egyes székesfővárosi népiskolák rajzai foglalják 
el. Egyik fülkében szemelvények láthatók néhány 
vidéki iskolának rajzkollekeióiból. Különös 
figyelmet érdemelnek Acs Lipót szekszárdi 
tanárnak sárközi (Tolna megye) falvakban gyűj-
tött színdús ösztönszerű gyermekrajzai. A szé-
kesfővárosi elemi iskolai rajzok két csoportra 
oszlanak : az egyikbe a tanítók vezetésével 
készült iskolai rajzokat sorozták, a másik cso-
portban az otthon, spontán kedvtelésből készült 
rajzok és a gyermekek vázlatkönyvei láthatók. 
Amazoknál a tanító adja meg a feladatot és 
irányítja a munkát, utóbbiaknál pedig maga a 
gyermek szabadon választja rajzának tárgyát 
és kidolgozásának módját. Ezért sokkal válto-
zatosabbak az ösztönszerű rajzok, mert minden 
gyermek a maga hajlamának és egyéniségének 
megfelelő rajzot csinálhat. Az iskolai rajzok 
részben szemlélet után, részben emlékezetből 
készülnek ; ezek mellé sorakoznak az i l n. kéz-
íigyesítő-gyakorlatok és tervezgetési kísérletek. 
Különösen tanulságosak egy-egy osztálynak egy 
óra alatt, ugyanazon feladat nyomán készült 
összes rajzait magábafoglaló sorozatok. Ezek-
ből megítélhető az illető osztály tanulóinak 
átlagos rajzbeli készsége. A kiállítást minden 
délelőtt 9-től l-ig lehet megnézni. Belépő-díjat 
nem kell fizetni. 

— A városok a gyermekvédelemért. Kö-
vetendő szép határozatot hozott szeptember hó 
12-én a magyar városoknak Temesvárott ülé-
sező országos kongresszusa. Ez ülésen Bár ez y 
István elnök megemlékezvén a király nyolcva-
nadik születésnapjáról, fölemlítette, hogy szá-
mos város és megyei törvényhatóság különböző 
alapítvánnyal örökítette meg e napot. Budapest 
székesfővároshoz több város azzal a kérdéssel 
fordult, hogy mikép volna e nap méltóképen 
megörökítendő a városok részéről. Azt indítvá-
nyozza, hogy a városok országos kongresszu-
sának állandó bizottsága dolgozzon ki egy 
javaslatot, amely azt célozza, hogy a gyermek-
védelem illesztessék be a városi közigazgatás 
keretébe. A javaslatot Bárczy elnök hosszasan 
megokolta és hangoztatta, hogy 0 felsége is 
állandó nagy szeretettel van a gyermekek iránt. 
Telbisz Károly temesvári polgármester örömmel 
és készséggel járult hozzá a javaslathoz, amely 
által nemcsak a társadalom és az állam, hanem 
a városok is pártfogásukba fogják venni a 
gyermekvédelem ügyét. A kongresszus elhatá-
rozta. hogy részletes javaslatot fog kidolgozni 
és a legközelebbi kongresszus tárgysorozatába 
illeszti. 

— Népoktatás a vármegyékben. Szilágy 
vármegye alispánjának a minap közzétett jelen-
téséből adjuk közre az alábbi érdekesebb és a 
vármegye népoktatásügyét jellemző adatokat. 
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A kir. tanfelügyelőségnek iskolalátogatásra 
jogosított 3 tagja az 1909—10. iskolai évben 
meglátogatott összesen 139 elemi, polgári isko-
lát és kisdedóvodát, 201 tanerővel. A megláto-
gatott iskolák között 79 nemmagyar tanítási 
nyelvű volt. Az iskolák működésének ellenőr-
zésében a kir. tanfelügyelő különös súlyt helye-
zett arra, hogy a községi és hitfelekezeti iskolák 
az 1907. évi XXVII. t.-eikk rendelkezéseihez 
hova-tovább alkalmazkodjanak. Az 190(3—07. 
évben megkezdett iskolaállamosítás most lassúbb 
léptekkel halad, mert meg van nehezítve az 
iskola felépítése. Ugyanis a közoktatásügyi 
miniszter ragaszkodik ahhoz, hogy a községek 
a visszabocsátandó helyi járulékok terhére föl-
vehető kölcsönből iskolát építsenek. 70—140 
százalékos községi pótadó alatt nyögő községek 
azonban legtöbbször igen csekély törzsvagyonuk 
ellenében kölcsönt nem kapnak, mert a tör-
vényhatóság a községekért a készfizető kezes-
séget most már nem vállalja el. Epen ezért a 
kölcsönfelvétel ügyét a törvényhatósági köz-
gyűlésben ismét napirendre tűzni s a kész-
fizető kezesség elvállalásának kimondásával 
ennek a nagy horderejű kultúrális akciónak 
gyors tempóban leendő megoldását biztosítani 
elsőrendű nemzeti feladat lenne. A magyar 
analfabéták részére az Orsz. Közművelődési 
Tanács az 1909—10. év telén is rendezett tan-
folyamokat és pedig a vármegye területén 11 
községben 12 s a zilahi 3-ik honvédzászlóalj 
legényei részére (2 tanerővel) 1 tanfolyam tarta-
tott. Részt vett összesen 140 hallgató, akik közül 
bizonyítványt nyert 51. A költségekre a Közm. 
Tanács 314 K 48 fillért fizetett ki. — Hunyad 
vármegye szeptemberi közigazgatási bizottsági 
ülésén a kir. tanfelügyelő azt az érdekes és 
fontos indítványt tette, hogy a tanfelügyelősé-
gek mellé számvevőségek szerv estessenek. A köz-
igazgatási bizottság a tanfelügyelő javaslatát 
magáévá tette és elhatározta, hogy a közokta-
tásügyi miniszterhez fogja a határozatot fölter-
jeszteni. — Tolna vármegye közigazgatási 
bizottsága szeptember hó 14-én tartotta Szek-
szárdon rendes havi ülését, melyen Nagy Béla 
kir. segédtanfelügyelő jelentette, hogy az elmúlt 
hónapban a gerjeni községi tanítóválasztáson 
7 pályázó közül Paul Sándor kajdacsi ref. 
tanító választatott meg egyhangúlag. Tamásiban 
ipariskola szerveztetett, ígv ezen iskolák száma 
Tolna vármegyében 8. Tandíj váltságot állam-
segélyből Tolna vármegyében eddig 34 tanító 
2971 koronát kapott, több kérvény azonban 
még tárgyalás alatt van. A szekszárdi, mözsi 
és tolnai iskolák megnyitása vörhenyjárvány 
miatt hatóságilag elhalasztatott. 

— Az iskolán kívüli oktatás eredményei. 
Az iskolán kívüli oktatás terén az utóbbi évek-

ben az Uránia tudományos egyesület szép és 
nagy előhaladást tett. Szabad tanítással az 
Uránián kívül a következő szervezetek foglal-
koznak még: a Népszerű főiskolai tanfolyam, 
a fővárosi Szabad Líceum, az Erzsébet-Nép-
akadémia és 107 vidéki Szabad Líceum. Ezek 
együtt az 1908—9-ik évben 1425 előadást 
tartottak 228 ezer hallgatónak és előadóikat 
az állam 28 ezer koronával jutalmazta. Velük 
szemben az Uránia és 40 munkásgimnáziuma 
2362 előadást tartott 265 ezer hallgatónak s 
az előadók tiszteletdíja nem tett ki többet 
8564 koronánál. Az Uránia tehát közel 1000 
előadással tartott többet, hallgatóinak száma 
több volt 37 ezerrel, s az előadó tanárai ez 
aránytalanul nagyobb munkáért 20 ezer koro-
nával kevesebb államsegélyt kértek és kaptak, 
mint a többi négy intézmény előadói. Százalé-
kokban kifejezve, az Uránia tartotta az összes 
előadások 62 százalékát (tehát majdnem két-
harmadát) ; az Uránia-előadásokat, hallgatta az 
összes hallgatók 53 százaléka. És végül, amíg 
a többi intézmény előadásai egyremásra 20—20 
koronába kerültek, addig az Uránia munkás-
gimnáziumainak előadásaira az állam alig némi 
segélyt adott. Ezzel szemben azonban az Uránia 
még 72.887 füzetet is kiosztott. 

— Az utca gyermekei. Az angol belügy-
minisztérium bizottságot küldött ki a gyermek-
munkára vonatkozó 1903-iki törvény működésé-
nek tanulmányozására és annak megállapítására, 
nem szükséges-e további törvényes rendszabá-
lyokkal korlátozni a gyermekek alkalmazását 
az utcai árusításban. Ez idő szerint csak 11 
évesnél fiatalabb gyermeket tilt el a törvény 
az utcai árusítástól. 14 éven aluli gyermekeket 
este 9 órától reggel 6 óráig terjedő időközben 
nem szabad az utcán foglalkoztatni. Londonban 
körülbelül 14.000 fiú és 1000 leány kereskedik 
az utcákon. Ezek főként újságárúsítással fog-
lalkoznak. Virággal és gyufával aránylag kevesen 
kereskednek, a cipőtisztítás pedig kihalóban 
lévő mesterség. A bizottság jelentésében rá-
mutat arra, hogy az utcai árusítás nagyon 
orvakran erkölcsileg veszedelmes. A fiúk sok-
ÖJ O 
szor szerencsejátékra vagy koldulásra adják 
magukat. A leányok még sokkal rosszabb bű-
nökre. Egészségi szempontból különösen vesze- > 
delmes az utcai foglalkozás a nyers és rossz 
időjárás miatt. A bizottság ezért azt javasolja, 
hogy a 17 évesnél fiatalabb fiúkat és a 18 
évesnél fiatalabb leányokat teljesen tiltsák el 
az utcai árusítástól. A bizottság kisebbsége 
külön véleményben azt javasolja, hogy a helyi 
hatóságokat hatalmazzák föl arra, hogy a 18 
évesnél fiatalabb gyermekeket tiltsák el az 
utcai árusítástól, de előbb vizsgálják meg, 
vájjon más megfelelő foglalkozást találhatná-
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nak-e. Más esetben azonban 14 éves fiúknak 
is adhatnak engedélyt utcai árusításra, azzal a 
kikötéssel, hogy a fiúk kötelesek időközben 
valamilyen technikai iskolát látogatni. Ezt az 
intézkedést főként azért tartják fontosnak, mert 
az utcai árusítással foglalkozó gyermekeknek 
az a hátrányuk, hogy semmilyen munkához 
nem értenek s amikor felnőttek csak a munka-
nélküliek számát szaporítják vagy a legjobb 
esetben időközönként napszámosmunkát végez-
hetnek. 

— Magyarországi román tanítók Belgrád-
ban. Belgrádból jelentik: Több mint kétszáz 
magyarországi román tanító és tanítónő láto-
gatást tett az elmúlt napokban Belgrádban, ahol 
a szerb tanítóegyesület fogadta őket. Az egye-
sület elnöke szerbül üdvözölte a román vendé-
geket, akiknek vezetője németül válaszolt. Este 
a Páris-szállóban ismerkedés volt, amely után 
a Sztankovia-daloskör hangversenyt adott a 
vendégek tiszteletére. A románok tartózkodtak 
mindennemű politikai enunciációtól, s reggel 
elhagyták Belgrádot. A látogatók nagyobb 
része a Bánságból, Karánsebes vidékéről való. 

— Temesvár közoktatásügyéről. Temesvár 
városának vezetősége egy 300 oldalas, díszes 
munkában („Temesvár szab. kir. város közálla-
potai as 1910. évben") számol be, többek közt 
a város közoktatási állapotáról is. Tanulságos 
és lelkesítő az idevonatkozó fejezet, melyben 
az idegen befolyás alatt álló régi kultúrállapo-
tokra rövid visszapillantást vetve, leírja, hogy 
az oktatás szelleme és nyelve az 1870-es éve-
kig teljesen német volt, sőt az'1850-es években 
a magyar szó egyenesen tiltva volt, amikor 
egyébként a városnak 20 ezer lakosa közt csak 
2 ezer volt magyar. A magyar nemzeti iskolá-
zásra csak az alkotmány visszaállítása után 
lehetett gondolni, s akkor is a legelemibb fegy-
verrel, a magyar tanítási nyelvnek kötelezővé 
tételével kellett kezdeni, úgy, hogy csak foko-
zatosan, 1890-ben lehetett a népiskolákat ma-
gyar tannyelvű iskoláknak nyilvánítani. Azóta 
azonban a város egész erejével nekilátott a 
nemzeti kultúrmunkának és alapjából magyarrá 
igyekezett tenni mindazt, ami a kultúra és 
közélet terén tényezőt képez. Ma már, a felső 
oktatást kivéve, alig van tudományos, népneve-
lési és nemzeti közművelődési intézmény, amely 
Temesvárott meg nem honosodott volna és 
amely ne virágoznék. A város közoktatási cé-
lokra 25 év előtt még csak 88 ezer koronát 
fordított, ma már évi 424 ezer korona az 
ebbeli szükséglet ; az emelkedés tehát 470 szá-
zalék, és az összeg fölemészti nemcsak a város 
5 százalékos iskolapótlékát, hanem az egész 
30 százaléknyi közköltséget is. Az eredmény 
nem is maradt el : Temesvár iskoláiban több 

mint 13 ezer tanuló részesül magyarnyelvű és 
nemzeti szellemű oktatásban; a magyarul be-
szélők száma 25 év alatt megkétszereződött és 
ma már a lakosságnak több mint 70 százaléka 
beszéli a magyar nyelvet. 

— Adomány. Nagy Sándor czeglédi ref. 
elemi iskolai igazgató-tanító több elemi iskolai 
és gimnáziumi tanuló által a nagy szünidőben 
rendezett műkedvelői előadás jövedelméből a 
Magyarországi Tanítók Árvaház a javára 14 K-t 
küldött be hozzánk. Illetékes helyre juttattuk. 

— Halálozás. Király István sepsiszent-
györgyi nyug. áll. el. isk. igazgató-tanító, városi 
képviselőtestületi tag szeptember hó 8-án, éle-
tének 59-ik évében, 36 éves tanítói működés 
.után meghalt. Áldás emlékére ! 

Könyvek ismertetése. 
* A gümökór képeskönyve. A nagy nép-

betegség természete és az emberiség birkózása 
vele. Oktató könyvecske a tanulni vágyó nép-
nek, 2-58 magyarázott képpel. (A gümőkór deák 
neve : tuberkulózis ; a tüdő gümőkórját hívják 
tüdővésznek, sorvadásnak.) Irta Okolicsányi-
Kuthy Dezső dr., királyi tanácsos, egyetemi 
magántanár, az Erzsébet Királyné Szanatórium 
igazgató-főorvosa. Budapest, Korvin-testvérek 
könyvnyomdája, 1908. Ara 60 fillér. A Társa-
dalmi Múzeum kiadványai. 4. sz. — Európában 
állandóan több ember szenved gümőkórban, 
mint amennyi Szerbia és Görögország lakossága 
együttvéve és évente legalább annyian halnak 
el a mi földrészünkön e betegségben, mint 
amennyi Budapest összes lakóinak száma. Csak 
magában Magyarországban is néhány százezer 
család érzi betegsége által a gümőkór csapását. 
Okolicsányi-Kuthy Dezső dr.-nak, a kiváló szak-
embernek ez a megkapó egyszerűséggel odavetett 
néhány szava, amellyel képeskönyvét bevezeti, 
maga felér egy könyvvel, melyet e rettenetes 
kór pusztításáról megírni lehetne. Kuthy dr., 
igen helyes pedagógiai érzékkel, nem is beszél 
sokat, hanem szakítva minden tudományos nagy-
képűsködéssel, szürke és élvezhetetlen elmélettel, 
képekben, szemmel láthatóan állítja, elénk a 
betegséget és mindazt, amit lebírására eddig a 
tudomány és gyakorlat teremtett. Csak ott és 
csak annyit beszél, ahol és amennyiben ezt a 
cél megkívánja. Bemutatja képekben és elmondja 
szóval a kór keletkezését, terjedését. Felhívja 
figyelmünket arra, hogyan jut a baj testünkbe, 
melyek a ragály forrásai és a ragályozás alkalmai. 
Kitanít bennünket arra, hogyan védekezhetik 
az egyes ember, mi a teendője a hatóságnak 
és a társadalomnak, hogy az egészségeseket 
megóvja, a betegeket megmentse és a baj terje-
dését megakadályozza. Rövidre szabott, világos, 
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egyszerű és közérthető nyelven írt fejtegetéseit 
258 képpel kíséri, úgy, hogy még a legegy-
szerűbb ember vagy gyermek is érdeklődéssel 
forgatja a könyvet és elolvassa a hozzáfűzött 
rövid magyarázatot, ami által önkénytelenül és 
eltörülhetetlenül is magába szívja az erről a 
bajról szükséges tudnivalókat. Ha valamely 
könyvről el lehet mondani, hogy egy olvasó-
asztalról sem volna szabad hiányoznia, úgy bizo-
nyára Kuthy dr.-nak a gümőkór-képeskönyve az. 
Aki igazán szívén viseli a nép javát, nem fogja 
elmulasztani az alkalmat, hogy ezt a valóban 
hasznos könyvet minél szélesebb körben ter-
jessze. 

* A fáraók országában. (írta Erodi Béla. 
Második kiadás. Budapest, Lampel R. kiadása.) 
Mindenkor élt a vágy az emberekben meg-
ismerni a mi földünket, bejárni annak külön-
böző nemzetek lakta vidékeit, városait s be-
barangolni őserdeit és végtelen pusztáit, Szaharáit. 
Ez a vágy úgyszólván kiírthatatlan az ember 
véréből ; fiatalt és öreget egyaránt magával 
ragad. Földünknek különösen azok a részei 
vonzanak, amelyeken nagy, az egész emberiségre 
kiható történeti események játszódtak le s ame-
lyeknek mesés szépségű tájait egy őskidtúra 
szentelte meg. Ilyen Egyiptom, a fáraók or-
szága is. Már az ószövetség történetében hall 
a gyermek, talán legelőször életében, erről a 
csodás országról, mely egyedül áll a maga nemé-
ben az egész földkerekségen. Kőből épült városai, 
beláthatatlan sivatagjai, piramis - kolosszusai, 
szfinxei, a fáraók kőkriptái, pálmaerdői mint egy 
bűvös mesének megelevenedett képei vetődnek 
szemeink elé. Az ember úgy érzi : itt ölelkezik 
össze az emberiség kezdete az emberiség el-
múlásával. Itt érzi meg az ember, hogy minden 
elmúlik, akármilyen nagy és szép is volt, amit 
megteremtett. Kecskék és tevék legelész-
nek ma az egykor hatalmas királyok sírdomb-
jain. Fű és bozót nőtte be Ninive és Babilon 
minden kultúráját. De a pusztulás színhelyén 
egy új világ született — egy modern világ. 
Az ember nem hagyja magát, nem adja fel a 
harcot. Alexandria és Kairó ma nagyforgalmú 
világvárosok. Mindenütt élet lüktet s a lehan-
goltság, amit Thaebe romjain, vagy a kamaki 
hypostil törmelékein érzünk, hamar feledve van 
Kairó hangos utcáin s minden kényelmet biztosító 
angol és francia hoteljeinek fényes csarnokaiban. 

Erődi Béla kétszer kereste fel a Nilus e 
hazáját s könyvében leírja élményeit, megfigye-
léseit és bő tapasztalatait. Magyar nyelven 
Egyiptomról jobb és élvezetesebb munka eddig 
nem jelent meg. Erődi Béla stílusának meleg-
ségével ad még egy külön költőiséget ennek az 
amúgy is költői világrésznek. Könyve nemcsak 
szórakoztató olvasmány, hanem a legélvezetesebb 

útleírás. Valóságos kalauz azok számára, akik 
Egyiptomot — legnevezetesebb részeiben — 
látni akarják. A könyvet igen sok kép díszíti 
s művészi kivitelükkel a mű becsét nagyban 
emelik. A díszkötésű mű ára 5 korona 60 fillér. 

* Költészettan, a történetírás és a magyar 
nemzeti irodalomtörténet vázlataival. A polgári 
leányiskolák IV. osztálya számára írta Nóvák 
Sándor, sajtó alá rendezte Bognár Dénes dr. 
Az új polgári leányiskolái Tanterv alapján javí-
tott hetedik kiadás. Ára 3 korona 20 fillér. 
Budapest, Lampel R. Ivk. (Wodiáner F. és Fiai) 
r.-t. könyvkiadóvállalata, 1910. Engedélyezve 
előbbeni kiadásban 3683/1903. e. sz. a. — Bizo-
nyára jónak és használhatónak kellett lennie e 
könyvnek, hogy régi alakjában hat kiadást 
érhetett meg; és használható lesz most is, hogy 
immár hetedik kiadása jelent meg, ezúttal az 
ú j polgári leányiskolái Tanterv alapján javítva. 
Ez a hetedik kiadás oly ékesen beszél, hogy 
még a hivatalos bírálónak is számot kellene 
vele vetnie. A mi helyzetünk sokkal könnyebb, 
mert egyszerűen csak regisztráljuk a mű meg-
jelenését és olvasóink tájékoztatása céljából 
röviden ismertetjük tartalmát. A 18 ívre ter-
jedő kötet három részre oszlik. Az I. rész 220 
oldalon a költészettannal foglalkozik, a magyar 
irodalom gyöngyeiből merített szemelvények 
kapcsán ismertetve a lírai, elmélkedő, leíró, 
elbeszélő és drámai költészetet. Meghatározásai 
rövidek, világosak és szabatosak. Csak a lénye-
get nyújtja, amit a tanulónak a tanár magya-
rázata után, meg kell jegyeznie. A II. részben 
25 oldalon a prózai olvasmányokat tárgyalja. 
A III. rész 32 oldalon a magyar nemzeti iro-
dalomtörténet vázlatát nyújtja, egy általános 
bevezetés után a következő alcímekkel : A nem-
zeti költészet kora : a) Az Aurora és Athenaeum 
kora (Kisfaludy Károly, Katona, Vörösmarty, 
Bajza), b) A nemzeti költészet aranykora (Jósika, 
Eötvös, Kemény, Tompa, Petőfi, Arany, Szig-
ligeti). c) A legújabb kor költészete (A dráma: 
Madách. A regény: Jókai). 

* Az iskolakerülés elharapódzása. (írta 
Horváth Dezső dr., Békés vármegye kir. segéd-
tanfelügyelője. Kikerült Dobay János könyv-
nyomdájából, Gyulán. 1910.) E mindig aktuális 
témájú értekezés az iskolakerülés elharapódzását 
minálunk elsősorban az 1868. évi XXXVHI. t.-c. 
vonatkozó enyhe rendelkezésének tulajdonítja. 
Az 1906/07. iskolaévben még 331.994 volt azon 
tankötelesek száma, akik iskolába egyáltalán 
nem jártak. Hogy mennyire hatálytalanok meg-
torló-eszközeink, bizonyítja az, hogy az igazo-
latlan mulasztásokért az említett tanévben ki-
szabott 665.070 korona bírságpénzből csupán 
126.962 korona volt közigazgatási úton behajt-
ható. A baj főforrását abban leli fel Horváth, 
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hogy a törvény végrehajtása körüli eljárás 
nehézkes és hosszadalmas. A büntetést is ritkán 
lehet igazában alkalmazni. Mint figyelemreméltót 
hozza fel a szerző egyik békésmegyei főszolga-
bírónak javaslatát, mely az iskolától való szán-
dékos visszatartást kihágásnak minősíti, amely 
elzárásra is átváltoztatható és 100 koronáig 
terjedhető pénzbírsággal volna büntetendő. Álta-
lában szigorúságot ajánl Horváth e kérdés meg-
oldásában. 

* A Boldizsár-féle domború földgömb. 
Boldizsár László nógrádszakoli tanító érdekes 
munkával lepte meg a geográfusokat. Ugyanis 
mindenféle gyári fölszerelés nélkül, puszta kézzel 
egy úgynevezett domború földgömböt készített, 
amelyen a kidomborított és lemélyített területek 
a kontinensek hegyrendszertömegeit és az óceá-
nok mélyedéseit ábrázolják. E földgömb külö-
nösen abban különbözik az eddig szerkesztett 
domború földgömböktől, hogy magassági vona-
lakkal is ellátja a földgömbfelületet és hogy ezeket 
a magassági vonalakat nemcsak a kontinenseken 
alkalmazza, hanem a tengereken is. E domború 
földgömbön tehát a magassági rétegek nemcsak 
azt tüntetik fel, hogy a kontinensek partvonalai, 
felföldjei, hegycsoportjai és hegyrendszergerincei 
fokozatosan mind magasabbak a tenger színénél, 
hanem azt is, hogy a világtengerek feneke szintén 
mélyebben és mélyebben fekvő rétegek rendszeré-
nek tekintendő. A magassági rétegek alkalmazása 
lehetővé teszi, hogy a „tengerek hegyeiről" is 
biztos fogalmat szerezzen magának a szemlélő. 
A domború földgömbök készítését és haszná-
latát általában helyteleníteni szoktuk elvi okokból, 
mert a földgömbfelületen kiemelt domborulatok 
magasságai nem állhatnak arányban a földgömb 
nagyságával. Ha pl. a Himalája-hegyrendszer 
legmagasabb csúcsait vagy gerincét csak két 
milliméter magasra akarnók kiemelni a föld-
gömbfelületből és ha a helyes arányt meg 
akarnók tartani, akkor már olyan hatalmas föld-
gömböt kellene készíteni, hogy annak a befoga-
dására óriási csarnokra volna szükség. Mind-
azonáltal, épen a cikk elején felsorolt előnyös 
tulajdonságai miatt, dicsérettel kell megemlé-
kezni a Boldizsár-féle domború földgömbről és 
hozzá kell járulni ahhoz a kijelentéshez, amely 
a földgömbhöz csatolt egyik kísérőiratban 
olvasható, hogy: a domború térkép és föld-
gömb a sima térképnek és földgömbnek lényeges 
kiegészítő része. Minden esetre a Boldizsár-féle 
domború földgömböt a sima földgömb mellett, 
kellő tájékoztató magyarázat után, eredményesen 
lehet használni a tanítás alkalmával is. 

* Benedek Elek „Kis Könyvtára" ismét 
meggyarapodott nyolc újabb kötettel. A magyar 
ifjúság, mely ennek a költői vállalkozásnak hű 
támogatója, örömmel fogadja az új köteteket. 

Ezzel a nyolc új kötettel ez a népszerű Könyv-
tár elérte a 122. kötetszámot. Ezúttal a követ-
kező elbeszéléseket, történeteket és meséket 
kapjuk az új sorozatban : Marosszéki székely 
népmesék. Ősz Jánostól (111. kötet). Beszélő 
csipke. Havas Istvántól (112. kötet). A sasfia 
meg a sasfióka. Irta Móricz Zsigmond (113. 
kötet). Régmúlt idők. Sárándy Istvántól (114. 
kötet). Rákóczi lobogója. Irt a Lampérth Géza 
(115—116. kötet). Utazás a Tiszán. Krúdy 
Gyulától ( 1 1 7 - 1 1 8 . kötet). Utazás a Vág-
völgyén. Kolumban Lajostól (119—120. kötet). 
Az új élet. Irta Dániélné Lengyel Laura (121— 
122. kötet). Egyes kötet ára 60 fillér. Kettős 
kötet ára 1 korona 20 fillér. Kiadja Lampel 
Róbert cég, Budapesten. Benedek Elek elsőrangú 
hazai íróinkat szólaltatja meg újabb sorozatban, 
mely méltó folytatása a Kis Könyvtár meg-
előző köteteinek. 

* Gyermek-Napi ár 1911. (Kiadja az Országos 
Állatvédő-Egyesület. Ara 10 fillér. Minden egyes 
10 fillérért eladott példány után 1 fillért az 
egyesület az Eötvös-alap javára fordít.) A 62 
oldalas kis naptár — amennyire tere engedi — 
tele van a gyermekvilágot érdeklő elbeszélé-
sekkel, versekkel és képekkel. A megrendelések 
az egyesület címére (Budapest, IX., Ernő-utca 
11 —13.) küldendők el. Nevezett egyesület a 
Gyermeknaptár terjesztése érdekében lapunk 
útján a néptanítókhoz kíván fordulni. Az egye-
sületnek idevágó körleveleiből a következőket 
közöljük : Az Országos Állatvédő-Egyesület mű-
ködése odairányul, hogy a nép rétegeiből ki-
küszöbölje a vadságot és durvaságot és szelídebb 
érzéseket vigyen a tömegekbe. Ezért az egye-
sület tevékenységének siílypontját a népiskolába 
helyezi, ott óhajtana tért foglalni, ahol a fogé-
kony gyermekszív leginkább megközelíthető. 
Figyelemmel arra, hogy a naptárunkat terjesztő 
tanítók és tanítónők a megrendeléssel járó posta-
költségekkel terheltetnek, úgy másrészt arra is, 
hogy a megrendelők nem egyszer a szegény-
sorsú tanulók számára ingyenpéldányokat kérnek, 
ezúttal arra az áldozatra határoztuk el magun-
kat, hogy legalább 50 példányra terjedő meg-
rendelés esetében minden 10 példány után 1 
ingyenpéldányt, tehát 50 megrendelt példány 
helyett 55-öt, 100 példány helyett 110-et, 1000 
példány helyett 1100-at küldünk. 

* Tanítók és tanítónők zsebnaptára. Szer-
kesztette Verrier Jenő, székesfővárosi tanító. 
A szerző a néptanítóknak az 1910/11. tanévre 
nagy gonddal szerkesztett zsebnaptárt adott, 
melyet elemi, iparostanonc, gazdasági ismétlő-
iskolában tanítók és tanítónők egyaránt hasz-
nálhatnak. Ez a zsebnajitár a tanév végéig kíséri 
a tanítókat és tanítónőket, munkájukban taná-
csokat, ismereteket nyújt és ha tanítóinknak 
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akár a minisztériumba, avagy más, szakmájukba 
tartozó hivatalokba vezet útjok, megbízható, 
pontos kalauzt találnak a zsebnaptárban. 1 ko-
rona 10 fillér ellenében portómentesen küldi a 
kiadó : Kovács Gyula, Nagybánya. 

Tanítók tanácsadója. 
H. I. Lflva. A m. kir. államvasutak által 

fenntartott elemi népiskolák legtöbbnyire Horvát-
Szlavonország területén vannak. A tanítók rend-
szerint 1200 K kezdőfizetéssel, 200 K működési 
pótlékkal és természetben való lakás élvezetével, 
vagy 400—600 K lakáspénzzel neveztetnek ki. 
A fizetés ötévenként és pedig első ízben 400, 
azután évi 200 K-val emelkedik. A rendes tanítói 
minőségben eltöltött szolgálati idő a magasabb 
fizetési igény szempontjából beszámíttatik. A taní-
tók az államvasúti alkalmazottak számára bizto-
sított egyéb kedvezményekben (tüzelő-, világító-
anyag, szabad utazás) is részesíttetnek. A horvát 
vagy szerb nyelvekben való jártasság megkíván-
tatik és amennyiben a kinevezett tanító ezen 
föltételnek meg nem felelne, a kinevezéstől 
számítandó egy év alatt a jelzett nyelvek egyi-
kéből tanképesítést tartozik szerezni. Az üre-
sedésben levő állások a Máv. igazgatósága 
részéről közzétett pályázat lítján töltetnek be 
s az erre vonatkozó hirdetés lapunkban is meg-
jelenik. Most tehát hiába folyamodnék. — 
K. F. Sztló. Az ön által előadott esetekkel 
már a közoktatásügyi minisztérium is foglal-
kozott. Gyakran előfordult más helyeken is, 
hogy a rövidebb tanévre való tekintettel és 
miután az iskolai mulasztásokat is enyhébben 
bírálták el, a szülők nem a helyben levő állami 
iskolába, hanem valamely szomszéd községben 
fennálló felekezeti iskolába íratták be gyerme-
keiket. Ebből kifolyóan a miniszter megálla-
pította, hogy az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 6. §-a 
korántsem magyarázható akkép, hogy a szülők 
gyermekeiket ott, ahol helyben megfelelő elemi 
iskola áll rendelkezésre, 3 — 4 vagy még több 
km. távolságban fekvő községekbe járathassák, 
s így gyermekeiket az időjárás minden viszon-
tagságainak kitéve, a tanítási eredményt is 
kockáztassák. Ha az idézett törvényszakasz meg 
is engedi, hogy a szülők gyermekeiket más 
községben levő tanintézetekben neveltessék, ez 
egyáltalában nem magyarázható oda, hogy a 
tankötelesek a helyben levő iskola helyett egy 
távolabb eső község iskoláját látogassák, mert 
a törvény 46. §-a még oly községekre nézve is, 
melyekben iskola nincs, kivételesen csak akkor 
engedi meg az iskolai egyesülést, lia a községek 
legfeljebb 3'5 km. távolságban feküsznek. Szí-
veskedjék tehát a tanfelügyelő úrhoz fordulni, 
hogy a mindenképen visszás állapot megszün-

tetése iránt intézkedjék. — Községi. Az újonnan 
szervezendő tanítói állás ügyében a közig, 
bizottság litján fölterjesztendő kérvényhez csato-
landók: a meglevő és az újonnan épült, vagy 
építendő tanterem vázlatrajza, a tantermek alap-
területének pontos feltüntetésével ; az illető 
iskolára utalt tankötelesek (6 —12 éves) hiteles 
kimutatása ; a meglévő tanítói állások javadalma-
zásának és az élvezett államsegélyeknek álláson-
ként való kimutatása; a község tanügyi viszo-
nyainak kimutatása (minő másjellegű iskola van 
a községben, hány tanítós, hány növendékkel, 
milyen tannyelvű és élvez-e államsegélyt ?) ; ha 
az iskola a meglevő állásokra államsegélyt nem 
élvezett, csatolandók mindazok az okmányok, 
melyek a fizetéskiegészítési államsegélyt kérő 
folyamodványhoz szükségesek. Az 1907. évi 
XXVII. t.-c. végrehajtására vonatkozóan kiadott 
Utasítást az Egyetemi nyomdánál rendelheti 
meg. — 15. I. 1. Okmányokat csak kir. köz-
jegyző, ennek hiányában pedig a legközelebb 
eső kir. járásbíróság hitelesíthet. 2. Bélyeg-
kötelesek. 3. Azon a címen, mert nincs 
állása, a bevonulástól fel nem mentik. — 
Kérdezősködő. Állami tanítókra nézve ki van 
mondva, hogy iskolában privátákat nem adhat-
nak, több tanuló együttes oktatását el nem 
vállalhatják. Egyes magánházakban azonban 
magánoktatást tarthatnak. Ha önnek az iskola-
szék megtiltotta a magánházakban való oktatást, 
akkor ezt nem tette alapos ok nélkül, s így 
tehát ehhez alkalmazkodnia kell. Ugyanez áll 
a felhozott második esetre. — Yadász. 1. Van 
ugyan egy rendelet arra vonatkozóan, hogy az 
iskolamulasztási bírságpénzek behajthatatlanság 
esetén iskolai közmunkára változtathatók át s 
a szolgáltatás megtagadása esetén a csendőri 
elővezettetés is igénybe vehető. De miután ennek 
a rendeletnek törvényben gyökerező ereje nincs, 
a behajtásnak ezen módja az utóbb kiadott 
állami és községi iskolai Utasításokba fel sem 
vétetett s így az általánosságban nem is gyako-
rolható. 2. Egyes állami iskolákra nézve meg-
engedtetett, hogy a községbeli lakosság anya-
nyelve is — olvasásban és írásban — a III. 
osztálytól kezdve taníttassák. Ezen kivételes 
kedvezmény azonban csak azon állami nép-
iskolákra áll fenn, ahol erre a közokt. miniszter 
a szervezés alkalmával létrejött megállapo-
dások során kifejezetten engedélyt adott. — 
M. B. Kcsér. Még az erre illetékes helyen sem 
tudnak arról semmit, hogy Pest vármegye tör-
vényhatósága határozatilag kimondotta volna, 
hogy az iskolai zászlóaljak létesítéseért és veze-
téseért az illető községek a tanítóknak évi 
tiszteletdíjat tartoznak fizetni. Kecskemét város 
törvényhatósága hozott ugyan oly határozatot, 
melyben az ifjúsági zászlóaljak szervezését 
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ajánlja, de tiszteletdíjat itt sem állapítottak meg. 
Értesülése tehát mindenkomoly alapot nélkülöz.— 
(Ïy. M. Kua. Tandíjat még a más községbeli 
tankötelesektől sem szabad szedni. — S. 1). 
Ftp lom. Díjlevele bizonnyal előírja kötelességeit. 
Ha ebben az foglaltatik, hogy a kántori teen-
dőket is köteles ellátni, akkor ennek külön díjra 
való igény nélkül eleget kell tennie. Ha illet-
ményeit rendetlenül kapja kézhez, akkor szíves-
kedjék a közig, bizottsághoz panasszal fordulni.— 
0 . V. Uj nyugdíjkönyvecskének a kiállítása a 
tanfelügyelőség, vagy az illetékes kir. adóhivatal 
útján a minisztériumtól kérendő. — Sz. 15. Miután 
afelhozott és általános érdekkel különben sem bíró 
ügy közigazgatási útra tereltetett, ahhoz mi, külö-
nösen pedig egyoldalú ismertetés alapján, hozzá 
nem szólhatunk. — A. I. Szbolcs. A segéd-
tanítói minőségben eltöltött szolgálat az 1893. 
évi XXVI. t.-c. értelmében az évötödös kor-
pótlék szempontjából beszámíttatott. Az 1907. 
évi XXVH. t.-c. :i. g-ának 4. pontja szerint 
azonban a korpótlékra azon szolgálati idő ad 
igényt, amelyet a rendes tanító szabályszerű 
képesítéssel az állomás végleges elfoglalásától 
megszakítás nélkül eltöltött. Korpótlékot ennél-
fogva csak rendes tanítóvá történt megválasz-
tatásától számítandó öt év elteltével igényelhet. — 
Cs. I. Szkrály. 1. A kérdezett tankönyv köte-
lező használatára vonatkozóan kiadott rendelet 
ez idő szerint még fennáll. 2. Nagy szünidei torna-
tanfolyam nincs ; magámíton vizsgálatot nem 
tehet. A tanfolyam tartatik — a Nemzeti Torna-
Egyesület által — minden év október hó 1-től 
kezdve a következő év április hó végéig. A föl-
vételre a tanfolyam kezdetét megelőzően lehetőleg 
személyesen kell jelentkezni. Részletes tájékoz-
tatásért a hivatkozott egyesülethez fordulhat. 
(Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 26. sz.) — 
V. E. Ha most végkielégítteti magát s utóbb 
egészsége teljesen helyreáll, szolgálatképességé-
nek megállapítását a legutolsó állomására nézve 
illetékes nyugdíjbizottság előtt kell kérnie, amely 
a szabályszerű eljárást megejti^ s határozatát a 
minisztériumhoz fölterjeszti. Újból való alkal-
maztatásához a minisztérium engedélye szük-
séges. Hogy jelenlegi minőségét visszanyerné-e, 
arra vonatkozóan határozott választ nem ad-
hatunk. — I. M. A közokt. minisztérium mái-
több esetben kimondotta, hogy amidőn az iskola-
fenntartó fizetéskiegészítési vagy korpótlék-
államsegélyt igénybe vett, akkor az államsegély 
folyósításának idejétől kezdve köteles az iskola-
fenntartó a tanítók lakáspénzét és korpótlékát 
a törvényben megállapított módon rendezni, 
esetleg pedig a törvényes kívánalmaknak meg-
felelő lakást rendelkezésre bocsátani. Hiába 
hivatkozik tehát iskolaszéke a háromévi átmeneti 
időre ; fölebbezze meg elutasító határozatát. -1— 

N. I. Knzsa. Az elöljáróság a tankötelesek 
névjegyzékét köteles az iskolaszék rendelkezé-
sére bocsátani. —• E. L. Rkve. A múlt tanév 
végéig alkalmazásban volt állami elemi iskolai 
tanítók névjegyzékének kiadásáról lapunk egyik 
utóbbi számában megemlékeztünk. Községi és 
felekezeti tanítókról ily jegyzék még ki nem 
adatott. — T. L. Rkhlom. 1. Ha saját kéré-
sére nevezik ki állami tanítóvá, a felekezeti 
iskolánál töltött háromévi szolgálati idejét a 
magasabb fizetésre való igény szempontjából 
nem fogják beszámítani. Tehát csak ötévi 
állami szolgálat után érné el az 1400 K-s fize-
tési fokozatot. 2. Az ifjúsági egyesületek szer-
vezeti szabályzatát megtalálhatja Petri Mórnak 
ily címen kiadott művében, továbbá lapunk 
szerkesztőjének Tanítók Tanácsadója című köny-
vében. Mind a kettő a Lampel-cégnél jelent 
meg. (Andrássy-út 21.) Ma. A közigazg. 
bíróságnak önéhez hasonló ügyben hozott íté-
letét a múltban már sokszor ismertettük. Kivé-
telesen még egyszer közöljük, hogy a nevezett 
bíróság azon az alapon, hogy a törvény helyettes 
tanítókat nem ismer, az ideiglenes vagy he-
lyettesi (állandó helyettesi) minőségben töltött 
szolgálatot, szolgálati időhöz kötött jogigények-
nél, rendes tanítói szolgálatnak minősítette. 
Állandó helyettesi szolgálata eszerint a maga-
sabb fizetési fokozatba való előlépésnél beszá-
mítandó, azonban nem vehető figyelembe a nyug-
díjra való jogosultságának megállapításánál. — 
I). L. Slgyia. Az állam kineveztetése esetén 
az alapfizetésen felül csak azon esetre kárpó-
tolná önt személyi pótlék címén, ha korpótléká-
nak tényleg élvezetében volna. Nem az arra 
való igény, hanem az előző szolgálatban tényleg 
élvezett illetmények vétetnek számításba. 
Többeknek. Ez idei szeptember hó 15-iki lap-
számunkban Gazdasági tanfolyamok címen meg-
jelent közleményünket —- hogy az esetleges 
félreértéseknek elejét vegyük — a következőkkel 
egészítjük ki : A négyhetes mezőgazdasági tanítói 
tanfolyamokat, úgy mint a múltban, a f. év nyarán 
is a fóldmívélésügyi miniszter rendezte. Ezen tan-
folyamok sikerének emelése érdekében mindegyik 
tanfolyam legjobb előmenetelt tanúsító hallgatói 
részére egy 100 és két 50 K-s jutalmat ugyan-
csak a földmívélésügyi miniszter tűzött ki. Af. évben 
16 földmíves-iskolánál egyenként 20, összesen 320 
tanító és a kecskeméti m. k,i\ földmíves-iskolánál 
20 tanítónő részére tartatott ily tanfolyam. 

Tartalom : I. Hivatalos rész. — Pályázat. — II. Nem 
hivatalos rész : Hírek. — Könyvek ismertetése. •— 
Tanítók Tanácsadója. 

As összeállításért és szerkesztésért felelős: 
JPetróczi István. 

Budapest, 1910. Nyomatott a m. kii-, tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Magyarkanlzsára (Szeged mellett) róm. kath. 

segédkántort keresek. Fizetése : havonként 24 korona, 
élelmezés, lakás, fűtéssel. Gyertyajövedelem szépen 
van. Leveleket mielőbb, kérem, önállóan hivatalviselők 
előnyben. Kek, főkántor. (312—III—3) 

A s z e p e s s z e n t g y ö r g y i ág. ev. leányegyház kán-
tortanítót keres. Fizetése : államsegéllyel 1000 korona, 
szép lakás, kert. Tannyelv : magyar-tót. Istenitisztelet 
nyelve tót. Pályázatok október 6-ig a lelkészi hiva-
talhoz, Hollólomniczra küldendők. (398—II—2) 

Gébéi (Szatmár m.) ref. második tanítóságért folya-
modhatni azonnal. Fizetés : 900 korona államsegély, 
100 korona egyháztól, 20 korona kertváltság, egy 
szoba, padozva. Mellékjövedelem (100 korona) kilátás-
ban. Kötelesség : egyháztanács által kijelölendő osztá-
lyok tanítása ; egyházi szolgálatoknál (szószék, temetés) 
kisegítés megszabott módok szerint ; irodai segédkezés. 
Szigethy Gyula, lelkész. (405—II—2) 

Betöltendő a gazdasági kisegítői és tanítói állás a 
pernyés l bérgazdaságban. Évi fizetés : 300 — 360 ko-
rona és teljes ellátás mosáson kívül. Pályázatok bizo-
nyítványmásolatokkal együtt Blayer Lajos úrhoz, Nagy-
rábéra (Bihar m.) küldendők. (454—III-2) 

A kopácse l l (Fogaras vm.) kéttanítós községi elemi, 
román-magyar tannyelvű iskolánál egyik tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : a) 1000 korona alap-
fizetés, melyhez az állam 340 korona fizetéskiegészítéssel 
járul, míg 140 korona a feloszlatott I. román határőr-
ezred iskolaalapjából és 460 korona a község pénz-
tárából fedeztetik, a további 60 korona egyenértékéül 
pedig a tanító természetben 3 öl tűzifát élvez, b) Ter-
mészetbeni lakás az iskolaépületben és '/4 holdnyi 
kert. Pályázni óhajtó okleveles tanítók kellően föl-
szerelt és bélyegeit kérvényeiket legkésőbb október 
hó 10-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldjék be. 
Személyes megjelenés kívánatos. U. p. Herszény. Comsia 
Valér, iskolaszéki elnök. (455—II—2) 

Bánnikor elfoglalható tót-magyar nyelvű, róm. kath. 
kántortanító által az ú j t e r e b e s i állomás. Jövedelem : 
az állami segéllyel 1100 korona. Levél útján kérhető 
a felvilágosítás. Pósta : helyben, Szepesófalván át. 
Iskolaszék. (457—II-2) 

A l iptókisporubai ev. leányegyház tanítókántori 
állomására okleveles tanítókántor kerestetik. Feladata : 
az I—III. osztály tanítása, kántori teendők végzése. 
Tannyelv : tót-magyar. Javadalma : lakás melléképüle-
tekkel és kert, az egyházbeli tagoktól különféle cím 
alatt évi 1010 korona. A hívek kívánják a kántori 
próbát. Pályázati határidő : 1910 szept. 28. Liptószent-
iván, 1910 aug. 29. Király Kálmán, iskolaszéki elnök. 

(376—ül—2) 
A makói orth. izr. hitközség iskolaszéke, az általa 

fenntartott elemi fiúiskolájához — mely osztatlan 
1—VI. osztályból áll — egy tanítói állás betöltésére 
ezennel pályázatot hirdet. Javadalmazás : a hitközség-
től 684 korona, államsegély 170 korona, városi segély 
210 korona és 8 m3 tiizifa, 36 korona értékben ; össze-
sen 1100 korona törzsfizetés és 360 korona lakbér-
illetmény. Az iskolaszékhez f. október 18-ig intézendő 
folyamodványok következő okiratokkal szerelendők 
fel : oklevél, születési bizonyítvány, működési és 
valláserkölcsi magaviseletet tanúsító, valamint családi 
állapotáról szóló igazolvánnyal. Az állás f. évi október 
hóban betöltendő. A makói orth. izr. iskolaszék elnöke : 
Weisz Mózes. (433—1—1) 

Az abaújszakaly l róm. kath. iskolánál újonnan 
szervezett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Csak 
róm. kath. tanítónők pályázhatnak. Jövedelem : az 
államsegéllyel együtt 1000 korona, két szobából álló 
lakás, a szükséges mellékhelyiségekkel. A folyamod-
ványok október hó 4-ig az enyiczkei (Abaújtoma m.) 
róm. kath. plébániánál nyújtandók be. (480—I—1) 

A bökönyi református előkönyörgő-kántorfcanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : kényelmes 
úri lakás a szükséges melléképületekkel, 3 kat. hold 
kertföld, 216 korona az egyházmegyei pénztárból elő-
leges havi részletekben, tandíjváltság 70 korona, stóla. 
Összes javadalom 680 korona, államsegéllyel 1000 ko-
ronára van értékelve. Kötelessége : az I—IV. osztályú 
iskolában a tiszántúli ref. egyházkerület tanterve sze-
rint tanítani, vasár- és ünnepnapokon az istenitisztele-
tet az imaházban végezni. Állás a megválasztás után 
azonnal elfoglalandó. Okmányokkal fölszerelt pályázati 
kérvények október 15-ig Bálint János ref. körlelkész-
hez, Geszteréd, u. p. Bököny küldendők. (469-1-1) 

A kishodosl református egyház kántortanítói állo-
mására pályázat hirdettetik, október 14-iki határidővel. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Fizetése : búza 14'70 
métermázsa ( métermázsánként 15 korona) ; föld mint-
egy 5 vékás kaszáló ós 3 hold közlegelői illetőség ; 
kenderföld-haszonélvezet 4 korona ; 4 darab marha-
legeltetési jog ; fa 5 méteröl (méterölenként 30 ko-
rona) ; tandíjkárpótlás az államtól 122'40 korona ; 
államsegély 600 korona ; stóla ; lakás istállóval, kis 
kerttel. Kötelessége : az I—VI. osztályú osztatlan vegyes 
népiskola, ismétlő-iskola tanítása, a kántori teendők 
végzése, kánonikus órákon s akadályoztatás esetén 
lelkész helyettesítése. Fizetésben a búza és fa 10 évre 
terjedőleg kitett áron megváltva. Személyes megjele-
nés előnyös, útiköltség nem fizettetik. Kishodos (pósta 
Nagypalád, Szatmár m.); Marcsa Imre, lelkész. 

(475—1-1) 
A nagybári i (Zemplén m.) ref. leányegyház elő-

könyörgő-kántortanítói állomására pályázat hirdettetik. 
Fizetése : 712 korona készpénz és tandíjátalány előle-
ges havi részletekben fizetve az egyház pénztárából, 
264 korona államsegély, mint 1000 koronáig való 
fizetéskiegészítés; 1084 • - ö l szántóföld, 1078 Q ö l 
házikert, az ótemető és az egyház szőlőaljának fű-
termése, 2 db marhára legeltetési jog, temetési stóla, 
tanítói lakás (1 szoba, konyha, kamara, istálló, sertésól) 
jövő 1911. év tavaszán újjáépíttetik. Kötelessége : hat-
osztályú vegyes iskola és ismétlő-iskola vezetése. 
Ünnep- és vasárnap délutánokon, lelkész akadályoz-
tatása esetén délelőtt is, valamint hétköznapokon 
reggel a kántori és előkönyörgői teendők teljesítése. 
Temetéseknél a kántori teendők végzése. Az állás 
október 17-én elfoglalandó. Személyesen megjelenők 
előnyben részesülnek. Kellően fölszerelt pályázati kér-
vények október 12-ig Sallay Béla ref. lelkészhez. Kis-
bári (u. p. Sátoraljaújhely) adandók be. (476—1—1) 

Beszterczebányai egyházmegye. A garamrév i róm. 
kath. osztatlan népiskolánál megüresedett férfitanítói 
állásra október 2-ig pályázat hirdettetik. Jövedelem : 
650 korona készpénz, 112 korona értékben föld és 
failletmény, az 1000 koronáig hiányzó összeg állam-
segély. Megfelelő lakás. Kötelessége : a mindennapi és 
ismétlő-oktatás, elvétve kántori teendők. Orgonálásban 
jártas előnyben részesül. Pályázatok Havas Béla plé-
bános, Zsarnócza (Bars) címre küldendők. 

_ ( 4 7 7 - 1 - 1 ) 
Az örményesi községi elemi népiskolánál meg-

üresedett és 1000 kor. fizetéssel és természetbeni lakás 
konyhakerttel, vagy törvényes lakpénzzel egybekötött 
tanítói állás betöltendő. A kellően fölszerelt, szabály-
szerű bélyeggel ellátott és a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz címzett folyamodványok ezévi október 
hó 10-ig Krassó-Szörény vármegye közigazgatási bizott-
ságához küldendők be. Lúgos, 1910. évi szeptember 
hó 20. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (13 h-I-1) 

A tarczall aut. orth. izr. tanítói állásra lemondás 
folytán hathavi segédtanítói állás betöltendő. Fizetés : 
az 1907. évi törvényben megállapított összeg ós ter-
mészetbeni lakás. Utazási költség csak a megválasz-
tottnak lesz megtérítve. Czitrom Adolf, iskolaszéki 
elnök. (489—1—1) 
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Pályázata hajdúszobosz ló i községi óvónői állásra. 
Fizetése : 600 korona a városi pénztárból, 400 korona 
a ref. egyháztól, havi előleges részletekben ; két szoba, 
konyhából álló lakás és 1 öl tűzifa, a város által be-
szállíttatva s felvágatva ; dajkatartásra havi 20 korona. 
Pályázati kérvény születési anyakönyvi kivonattal, 
óvónői oklevéllel, működési, orvosi és erkölcsi bizo-
nyítványokkal fölszerelten, f. évi október hó 3. napjáig 
bezárólag adandó be alulírott felügyelő-bizottsági elnök-
höz. A megválasztott állását azonnal elfoglalni tartozik. 
Hajdúszoboszlón, 1910 augusztus hó 16. Padrah Sándor 
kir. közjegyző, községi óvodafelügyelő-bizottsági elnök. 

(486-1—1) 
A valeapáji (Krassó-Szörény vármegye) újonnan 

szervezett községi elemi népiskolánál betöltendő egy 
tanítói (esetleg tanítónői) állásra pályázat hirdettetik. 
Határidő: 1910. évi október hó 20. A tanítói (tanító-
női) oklevéllel, keresztlevéllel, illetőleg születési anya-
könyvi kivonattal, magyar állampolgárságot igazoló 
okmánnyal, továbbá az esetleges működési bizonyít-
vánnyal, gazdasági, háziipari, női kézimunkái, kántori 
vagy egyéb szakismereteket igazoló bizonyítvánnyal 
fölszerelt kérvények a valeapáji községi iskolaszékhez 
címezve nyújtandók be. Az állomás járandóságai: 
1000 korona fizetés, természetbeni lakás és kert, vagy 
megfelelő lakbér, 12 köbméter tűzifa, 20 korona irodai 
átalány és 22 korona tanítói gyűlesekre szolgáló 
utazási díj. Az állami tanítóképzőt végzett és görög 
keleti vallású tanítók és tanítónők előnyben részesül-
nek. Jíözségi iskolaszék. (11/h—I—1) 

A del inyest i (Krassószörény vármegye) újonnan 
szervezett községi népiskolánál betöltendő egy tanítói 
állás, melyre pályázat hirdettetik. Határidő : 1910 
október 25. A tanítói oklevéllel, keresztlevéllel, ille-
tőleg születési anyakönyvi kivonattal, magyar állam-
polgárságot igazoló okmánnyal, továbbá az esetleges 
működési bizonyítvánnyal, gazdasági, háziipari, női 
kézimunkai, kántori vagy egyéb szakismereteket iga-
zoló bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények a delinyesti 
községi iskola címére küldendők be. Ezen állással 
egybekötött javadalom : évi 1000 korona fizetés, ter-
mészetbeni lakás és kert vagy megfelelő lakbér, 20 
korona iroda- és 25 korona tanítói gyűlések utazási 
átalány. Iskolaszék. (15 h—I—1) 

Az ómoldovai közs. el. népiskolánál évi 1000 ko-
rona fizetés, természetbeni lakás és konyhakert java-
dalmazással egybekötött tanítói állás betöltendő. A sza-
bályszerűen fölszerelt és a m. kir. vallás- és közokt. 
miniszter úrh .z címzett folyamodványok Krassószörény 
vármegye közigazgatási bizottságához f. évi október 
8-ig terjesztendők be. Gör. kel. szerb vallású és a 
kántori teendőket végezni képes tanítók előnyben 
részesülnek. Lúgos, 1910 szeptember 23-án. Berecz 
Gyula s. k., kir. tanfelügyelő. (16 h—I—1) 

Állást keres 24 éves, nőtlen, ref. kántortanító, 3 évi 
jó szolgálati bizonyítvánnyal. Cím: „Kántortanító", 
Pápa, posztresztant. (487—1— 1) 

Az új lór inczfalvai református egyház pályázatot 
hirdet ideiglenes tanítói állásra. Fizetés : egyszobás 
lakás, teljes ellátás, fűtés, világítás és havi 25 korona. 
Kötelessége : 15—16 tanköteles oktatása, vasár- és 
ünnepnapokon a templomi ének vezetése. Alkalmas 
férfitanító hiányában okleveles tanítónő is alkalmaz-
tatok. Kérvények október 6-ig nyújtandók be a lekészi 
hivatalhoz. Az állás lehetőleg azonnal elfoglalandó. 
Ujlőrinczfalva (Heves megye), Gecse Albert, reform, 
lelkész. (496-1—1) 

Magyaraóki református elemi iskolához — rendes 
tanító betegsége miatt — 1910 november és december 
hónapokra helyettes tanítót keresek. Fizetése : havi 
60 korona és egyszobás lakás. A helyettesre esetleg 
tovább is szükségünk lesz. Jelentkező férfi- vagy nő-
tanítók alulírotthoz forduljanak. Magyarsók (Nyitra 
megye). Rácz Elemér, ref. lelkész. (509—I—1) 

Pályázatot hirdetünk a dunaszekcsői s z ige tban 
levő községi iskolához, egy ideiglenes segédtanítói 
vagy tanítónői állásra. Jövedelme : évi 800 korona, 
havonként előre fizetve. Kötelessége : a mindennapi és 
ismétlő-iskolai növendékek tanítása. Csak róm. kath. 
vallásúak pályázhatnak. Az állást 1911 január hó 1-én 
véglegesen szervezzük, amidőn a megválasztott tanító 
(tanítónő) új választásnak veti magát alá. A kérvények 
1910 október hó 8-ig bezárólag alulírt iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Választás október 9-én. Az állást 
a megválasztott október hó 15-én tartozik elfoglalni. 
Dunaszekcső, 1910 október hó 1-én. Faller József, 
iskolaszéki elnök. Mayer Nándor, iskolaszéki jegyző. 

( 4 9 3 - 1 - 0 
Erdélyben a v e r e s e g y h á z a i ref. kántortanítói 

álMsra pályázat hirdettetik. Javadalom : új lakás, kei't 
és 50 korona lakbérpótlók, 3 hold föld, 108 korona 
készpénz, 230 korona termény fizetés és stóla, összesen 
322 korona ; állami fizetéskiegészítés 678 korona. 
Kötelességek : tanítói, kántori teendők, énektanítás, 
egyházi jegyzőség. Pályázatok október 12-ig Sófalvy 
Károly ref. espereshez, Retteg, Szolnok-Doboka megye 
küldendők. (497—1—1) 

Pályázati hirdetmény. J á n o s h i d a (.Jász-Nagykún-
Szolnok m.) községben megüresedett tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. A tanító évi fizetése : 1000 ko-
rona, ebből 200 korona, valamint 20 korona kertillet-
mény a községi pénztárból évnegyedenként előre, 
800 korona mint államsegély a jászberényi m. kir. 
adóhivataltól havonként előre lesz fizetve ; ha nőtlen 
tanító választatok meg, a folyó iskolai évre 1 szobából 
álló lakást kap, nős tanító pedig 200 korona lakpénzt. 
Kötelessége : a községi iskolaszék által később meg-
jelölt osztályt vezetni, hittant heti 4 órában, a gazda-
sági ismétlő-iskolát heti 4 órában tanítani. Ezen állásra 
csakis róm. kath., okleveles tanítók és tanítónők is 
pályázhatnak; a férfiak azon megjegyzéssel, hogy a 
kántori teendőkben jártasak előnyben részesülnek, 
mivel a megválasztott tanító a kántort betegség vagy 
elfoglaltság esetén helyettesíteni tartozik. Állását 
azonnal el kell foglalnia. Kérvények, hiteles okmányok-
kal fölszerelve, 1910 október hó 6-án déli 12 óráig 
nyújthatók be Réthi Gyula plébános, iskolaszéki 
elnöknél. A később érkezők figyelembe nem vétetnek. 

( 4 9 8 - 1 - 1 ) 
Nyugdíjaztatás miatt üresedésbe jött kántortanítói 

állásra pályázhatnak képesített kántortanítók. Javada-
lom : 939 korona hitközségtől, 61 korona államsegély, 
161 korona kántori tiszteletdíj, 80 korona jegyzői, 
35 korona misealapítvány, 3000 lélek után püspöki 
hatóság által megállapítandó stóla. Törvényes lakás 
és kert. Üttanítós iskola. Az eddig szokásos isteni-
tiszteleteknél orgonázni köteles. Az általános ismétlő-
söket felváltva tanítja, díjazás nélkül. Ismétlősöket 
énekre tanítja. Pályázati határidő : október 10. Sze-
mélyes megjelenés és próbaorgonálás és éneklés köz-, 
vagy ünnepnapon kötelező. Az állás választás után 
(kb. okt. 15) mindjárt elfoglalandó. Csanádapácza, 
1910 szept. 17. Róm. kath. iskolaszék. (499—1—1) 

Almamel l ék község iskolaszéke a Il-od tanítói 
állomásra pályázatot hirdet. Jövedelme : 1. egy szobá-
ból álló lakás, a legszükségesebb bútorzattal ; 2. köz-
ségtől 400 korona ; 3. államtól 600 korona. Róm. 
kath. vallású, oki. tanítók szabályszerűen fölszerelt 
kérvényüket az iskolaszékre címezve adják be. Pályá-
zati határidő : a pályázati hirdetés megjelenésétől 
számított 8 nap. Iskolaszéki elnökség. (501—I—1) 

A törökbálinti róm. kath. fiúiskolához október 
2-re férfitanító kerestetik, ki a kántoriakban is tartozik. 
segédkezni. Fizetése : államsegélyből 900 korona, hit-
községtől 100 korona, lakásra 200 korona. Weicher 
Miklós, elnök. (526—1—1) 

Nevelőnek ajánlkozik, jó oklevéllel,-gör. kath. tanító. 
Cím : P. M„ T i m á r (Szabolcs m.). (529—1—1) 
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Tószeg (Pest vm.) református orgonista-kántor-
tanítói állására pályázók fölszerelt kérvényüket október 
8-ig alulírotthoz küldjék. Javadalom : két szoba-, 
konyha-, éléskamrából álló lakás, melléképületek, 
konyhakert; 13 kat. hold 1307 Q-o l szántóföld ; egy-
ház és polit, község pénztárából összesen 923 korona ; 
állami kiegészítés 86 korona ; stóla 20—30 korona. 
Kötelesség: I—YI. vegyes osztálynak, gazdasági ismétlő-
iskolának vezetése, kánonikus órákon és lelkész aka-
dályoztatása esetén templomi szolgálat végzése, szám-
adások készítésekor írásbeli teendők. Állás október 
15-ig elfoglalandó. Bálint Károly, lelkész. (502—1—1) 

A m a g y a r l a c i i ref. kántortanítóságra pályázatot 
hirdetek. Fizetése : új lakás elkészültéig egy szoba és 
kert, egyháztól 200 korona, 800 korona államsegély 
kérelmezése folyamatban van. Kötelessége : minden-
napi és ismétlő-iskola vezetése, kántori teendők, lel-
késznek kanonikus órákon és akadályoztatása esetén 
helyettesítése. Fölszerelt kérvények nagytiszteletű 
Kovács Bertalan tanügyi elnökhöz (Kálmáncsa, Somogy 
vm.), okt. 15-ig küldendők. Vikár Árpád, ref. lelkész. 

(505—1—1) 
A f ttzérkajatai ref. kántortanítóságra pályázatot 

hirdetek. Fizetése : államsegély 684 korona ; 4 hold 
szántóföld és rét megmunkálva, földadót egyház fizeti ; 
legelő ; 4 köböl búza s gabona ; fapénz 50 korona, 
ez értékig vett fát az egyház beszállít, körülbelül 20 
méter a mostani ára szerint ; stóla és tandíjkárpótlás ; 
tandíj címén 138 korona van fölvéve a javadalmi 
jegyzőkönyvben ; lakás : két szoba, konyha, kamara, 
pince s melléképületek. Orgonázni is tudók előnyben 
részesülnek esetleg. Bemutatkozás előnyös. Lelkész 
helyett 3-ik vasárnap délelőtt végez. Pályázat-beadási 
határidő : október 14. Állás azonnal elfoglalandó. Pósta 
Füzérkomlós. Kocsiss Jenő, ref. lelkész. 

A b i s te i (Zemplén megye) előkönyörgő-tanítóságra 
pályázatot hirdetek. Fizetése : államsegély 812 korona, 
tizennyolc kat. hold szántóföld, hívektől. 36 korona 
készpénz, 4 hektó és 80 liter búza, legeltetési jog, 
fél telek után fajutalék beszállítva, stóla és tandíjkár-
pótlás ; tandíjkárpótlás címen 60 korona van a java-
dalmi jegyzőkönyvben, szép új lakás, melléképületekkel. 
Bemutatkozás előnyös. Lelkész minden 3-ik vasárnap 
délelőtt végez. Pályázat-beadási határidő : október 14. 
Állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok Kocsiss Jenő ref. 
lelkészhez, Fűzérkajatára küldendők. Pósta Füzér-
komlós. ( 5 1 0 - 1 - 1 ) 

Az üresedésben levő szabadjakabszál lás-puszta i 
községi jellegű iskola tanítói állására pályázatot hir-
detünk. Az állás javadalma a következő : 1. Készpénz, 
a szabadszállási iskola pénztárából előleges negyedévi 
részletekben fizetve, 1000 korona, azaz egyezer korona. 
2. Szabad lakás, az iskolául használt épületben. 3. 20 
korona kertilletmény-váltság. 4. Az J.907. évi XXVII. 
t.-cikkben előírt korpótlék élvezete. Pályázati kérvé-
nyek a szabadszállási iskolaszékhez intézve, folyó évi 
október i0-ik napjáig nyújtandók be. Szabadszállás, 
1910 szeptember 20. iskolaszék. (513—1—1) 

Önállóan végezni tudó, okleveles kántortanító-segédet 
keresek. Javadalma : 30 korona havi fizetés, mosás és 
ágyneműn kívül teljes ellátás. Kérvények Lakatos 
Dezső kántorhoz, E g y e k (Hajdú m.), címzendők. 
Személyes megjelenés előnyös. _ (512—I—1) 

Pest vármegyébe bekebelezett üjkécske nagyközség 
hunyadi- te lepi külterületi férfitanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom : 1. 300 korona a községtől, 
700 korona államsegély. 2. Törvényes korpótlék az 
államtól. 3. Szép úri lakás, mellékhelyiségekkel és 
bekerített udvarral. Okleveles tanerők ezen hirdetmény 
megjelenésétől számított 14 nap alatt kellően fölszerelt 
okmányaikat Batka Imre iskolaszéki elnök úrhoz ad-
ják be. Nős, családos tanerők előnyben részesülnek. 
Újkécskén, 1910 szeptember hó 19-én. Közs. iskolaszék. 

(514-1—1) 

Nevelőnek, segédtanítónak ajánlkozik decemberben 
képesítőző, zenében jártas, ág. ev. vallású tanítójelölt. 
Ajánlatok „Zenész" .jelige alatt, P r a s i c z (Nyitra m.), 
küldendők. (516—1 -1) 

A c zeg léd i községi tanyai iskoláknál egy tanítói 
állomás betöltendő. Javadalom: 1100 korona, a tör-
vényes korpótlék, a lakás és tanterem fűtésére 12 
köbméter hasábfa ós természetbeni lakás, kerttel. 
A pályázati kórvények nagys. Horváth József apát-
plébános, iskolaszéki elnök úrhoz küldendők, október 
10-ig. (517-1—1) 

Pályázat a f enes i református orgonista-kántor-
tanítóságra. Évi javadalma : párbér, tandíj váltság, 14 
kat. hold szántóföld, stóla 871'20 korona értékben és 
a kiutalástól kezdődőleg megfelelő államsegély ; 3 szo-
bás lakás, kerttel. Községi faiskola kezeléseért tisz-
teletdíj. Kötelessége : díjlévél szerint. Pályázati kér-
vények folyó évi október hó 8-ik napjáig a lelkészi 
hivatalhoz (Fenes, Bihar megye) küldendők. Könyves 
János, lelkész. (519—I—1) 

A s á r k e r e s z t ű r i református másodtanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : kertilletménnyel 
együtt 1020 korona, egyszobás lakás. Pályázati határ-
idő : október 8. Lévay Lajos, lelkész. (523—1—1) 

A békéssámsoni községi iskolaszék pályázatot 
hirdet egy újonnan szervezett tanyai tanítói állásra. 
Javadalma: 1000 korona fizetés, évnegyedenként előre 
fizetve a községi pénztárból, egyszobás lakás és kert. 
Kötelessége : a keze alá bízott növendékeket osztá-
lyonként oktatni. Kérvények október 6-ig az iskola-
székre címezve küldendők be. Pósta helyben. Meg-
jegyeztetik, hogy a lakás ideiglenes, új iskola építésével 
a törvény által előírt lakás fog készíttetni. Békés-
sámson, 1910 szeptember 17. Somogyi Lajos, elnök. 
Székács Lajos, jegyző. (520—1—1) 

Az ipolyberzoncze i ág. hitv. ev. leányegyház 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Jövedelem : 
államsegéllyel 1000 korona és a megfelelő korpótlékok. 
A pályázatok október hó 15-ig a kálnógarábi ev. lel-
készi hivatalhoz küldendők. (524—I—1) 

Lajosmizsére (Pest m.) kántorság minden ágá-
ban teljesen jártas kántorsegédet keresek. Fizetése : 
havonként 20 korona, ágyneműn kívül teljes ellátás. 
Hnlin Nep. János, róm. kath. kántor. (527—II—1) 

A tópataki róm. kath. kántortanítói kincstári 
állásra pályázat hirdettetik és pedig október 23-ig. 
Javadalom : 1. Községi pénztárból 300 korona, mely-
ben az ismétlősök tanításáért járó 24 korona is be-
számíttatott. 2. Tandíj 160 korona. 3. M. kir. kincs-
tártól 100 korona. 4. Templompénztárból : passió 
éneklése után és alapítványokból 14 korona 20 fillér. 
5. Koleda 4 korona, kantáció 10 korona 50 fillér. 
6. 12 hektoliter rozs 115 korona 92 fillér. 7. Párból-
55 korona 20 fillér. 8< 1500 T -öl szántóföld 6 korona ; 
646 F -öl rét 2 korona ; 6 hold 800 F -öl legelő 8 
korona ; 401 Q-öl kert ; erdőilletőségből 27 köbméter 
tűzifa 108 korona. 9. Stóla 20 korona ; kistemetés 1 
korona 60 fillér ; nagytemetés 2 korona 40 fillér ; 
Libera 1 korona ; énekesmise után 60 fillér. Lakás 
természetben. Megjegyzendő : a kántortanító fizetését 
kiegészíti a kir. kincstár, az 1907. évi XXVII. t.-c. 
alapján, az állami tanítók fizetése szerint. Tót nyelv 
ismerete szükséges. A pályázati kérvények, kellően 
fölszerelve, Oszvald Fer. Richárd alesperes-plébános, 
mint kerületi tanfelügyelőhöz, Teplafőre (u. p. Béla-
bánya, Hont m.) küldendők. (533—I—1) 

Az e lecskei (Nyitra m.) községi iskolánál egy 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
1000 korona fizetés, 200 korona lakbér és 20 korona 
kertilletmény. Okleveles tanítónők szabályszerűen ok-
mányolt kérvényeiket az iskolaszékre címezve, alulírt 
iskolaszéki elnökhöz legkésőbb október 9-ig küldjék be. 
Az állás a választás után rögtön elfoglalandó. Lelkes 
Adolf, lakácsi esperes-plébános. (555—I—1) 
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Képesí tő - v i z sgá la tok a P e d a g ó g i u m b a n . 
A polgári iskolai tanítóképesítő-vizsgálatok folyó évi 
október hó 6, 7 és 8-án lesznek. Mindazok, akiknek 
jogosultságuk van a vizsga letevésére, jelentkezhetnek 
az igazgatóságnál írásban október hó l-ig bezárólag, 
Későbben jelentkezők nem vétetnek figyelembe. 

(531—1—1) 
Pálfalu község iskolaszéke a községi tanítói állásra 

pályázatot hirdet. Az állás javadalmazása : a politikai 
községtől 200 korona ; állami kiegészítés 800 korona ; 
az iskolaépület új, áll 2 szoba-, konyha-, kamra-, 
pitvar- és fakamrából. Pályázati határidő : 1910. évi 
október 15. (534—1—1) 

A demecser i községi tanyai iskolában a tanítói 
állás betöltéséibe ezennel pályázatot hirdetek. Fizetése : 
a község pénztárából 100 korona, államsegély 900 
korona, összesen 1000 korona, azaz egyezer korona 
készpénz ; két szoba, konyha, kamra helyiségekből álló 
lakás és 400 Q -öl kertnek a használata. Fölkéretnek 
a pályázni akarók, hogy szabályszerűleg kiállított kér-
vényüket, képesítésüket igazoló okmányukkal, alulírott 
iskolaszéki elnöknek 1910. évi október 10-ig adják be. 
Kelt Demecserben, 1910. évi szeptember 15-én. Elek 
László, iskolaszéki elnök. (535—I—1) 

Csernei (Trencsén m., esaczai járás) államilag segé-
lyezett községi népiskola tanítónői állására október 
hó 16-ig, mint a választás napjáig, folyamodhatni. 
Fizetés : 1000 korona, esedékes korpótlék az államtól, 
fűttetési, szolgatartási s irodai átalány és egyszobás 
lakás. Kötelesség : az I—II. osztály, az ismétlősök és 
női kézimunka tanítása. A tót nyelv tudása kívánatos. 
Szabályszerűen fölszerelt folyamodványok községi 
iskolaszékre címzendők. (537—I—1) 

Szokolyára (Hont) református tanító kerestetik. 
Fizetése : 1000 korona, 160 korona pótlék, lakás. 
Kötelessége : az I—II. vegyes osztályok vezetése, kán-
tori helyettesítés, ismétlősök vallásos oktatása, ifj. 
egylet, énekkar, estélyeken segédkezés. Az állás azon-
nal elfoglalandó. Kérvények a lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. (540—1—1) _ 

A bellai róm. kath. hitfelekezeti iskola második 
tanítói állására okleveles tanító kerestetik, aki a tót 
nyelvben is jártas. Fizetése : 1000 korona és természet-
beni lakás. Pályázati határidő : október 10-ike. Válasz-
tás napja : október 15. Bella (Várna mellett, Trencsén 
megye). Gyurinik Pál, iskolaszéki elnök. (494—I—1) 

Jó oklevelü, ref. tanítót keresek ideiglenesen, helyet-
tesítés céljából. Fizetése : havonta 50 korona. Mellé-
kesre számíthat. Ha sikeresen működik, a választásnál 
előnyben részesül. Államsegély folyamatban. Oklevél-
lel, esetleg szolgálati bizonyítvánnyal ellátott ajánlatok 
az alulírott nevére küldendők. Ref. tanító, B e l v á r d 
(Baranya m.). (546—1—1) 

Mokrin községi iskolaszéke október hó 10-ig ter-
jedő határidővel pályázatot hirdet az újonnan szer-
vezett tanítói állásra. Járandóságai : alapfizetés 1200 
korona, fűtési átalány 100 korona, lakásbér 240 ko-
rona, írószerátalány 14 korona és a törvényes ötödéves 
korpótlék. Az iskolaszék. 

Mokrin községi óvodafelügyelő-bizottsága október 
hő 10-ig terjedő határidővel pályázatot hirdet óvónői 
állásra. Járandóságai : alapfizetés 600 korona, fűtési 
átalány 100 korona, természetbeni lakás vagy 240 
korona lakásbér. A felügyelő-bizottság. (541—I—1) 

A balatonfüredi áll. Erzsébet-szeretetháznál egy 
családtanítói állás, mely az állami tanítók részére az 
1907. évi XXVI. t.-c.-ben megállapított fizetés és tel-
jes ellátással van díjazva, megürült. A szabályszerűen 
fölszerelt, orvosi bizonyítvánnyal is ellátott s a nagym. 
vallás- és közokt. miniszter úrhoz címzett kérvények 
az igazgató-tanács elnökéhez, Segesdy Ferenc dr., kir. 
táblabíró úrhoz küldendők. Határidő: 1910 október 8. 
Bővebb felvilágosítást az igazgatóság ad. Molnár Antal, 
igazgató. (543—I—1) 

Liptóhut ty i róm. kath. kántortanítói állásra szept. 
•26-ra pályázat hirdettetik. Fizetés : államsegéllyel 
1000 korona, új lakás. Tót nyelv ismerete szükséges. 
Iskolaszék. (362—II—2) 

A németúj fa lu l községi iskola II. tanítói állására 
pályázat hirdettetik. Fizetése : 1000 korona, melyből 
400 korona államsegély. Kötelessége : az I—II. vegyes 
osztályt, az ismétlősöket tanítani, kántoriakban segéd-
kezni, a gyermekeket a templomba vezetni, ott rájuk 
felügyelni. Eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített iratok 
az iskolaszék elnökségéhez címezve, október 15-ig be-
küldendők. Németújfalu (p. Gyöngyösmellék). Elnökség. 

(539—1—1) 
Visznekre (Heves m.) bizonytalan időre oki., róm. 

kath. segédtanító, esetleg tanítónő alkalmaztatik. 
Fizetés : havi 40 korona, nyugdíjazandó kántornál el-
látás. Egyhavi fizetés biztosíttatik. Iskolaszék. 

(545—1—1) 
A t apo lykomlós -c se l fa lva i ág. hitv. evang. 

egyházközségben megüresedett kántortanítói állásra 
— melynek javadalmazásához az iskolafenntartó egy-
házközség 246 korona 90 fillérnyi értékű szolgálmá-
nyokkal, az állam pedig remélhetőleg 753 korona 10 
fillémyi pénzsegéllyel járul — ezennel pályázat hir-
dettetik. Az ezen állásra pályázni óhajtó ág. hitv. 
evang., okleveles elemi tanítók felhívatnak : miszerint 
az 1907. évi XXVII. t.-c. értelmében fölszerelendő 
kérvényüket Iíörtvélyessy Béla epeijesi lakos, egyházi 
felügyelőhöz f. évi október hó 15-ig bezárólag ter-
jesszék be. (556—I—1) 

u i o n c T i r c r i / n l n U t . 1 t o L l v . 

Já ték a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Juliay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák 
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához, 
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva, 
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz 
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Buda-
pest, VII., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg. 

(402—V—2) 

= Tanítók segítsége! = 
Minden tanítónak legkésőbben a tanév megkezdése-
kor okvetlenül be kell küldeni a kir. tanf.-hez a 
tananyagbeosztást (részi, tantervezet) és órarendet. Az 
egytanítós iskolák kidolgozott, falra felfüggeszthető, 
hónapokra és hetekre felosztott Hoft'mann-féle részletes 
tantervezet 1 K, órarenddel együtt 1.20 K. A III—VI. 
oszt. egy teremben 80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. 
egy teremben 60 f, órarenddel 70 f. Egy oszt. egy 
teremben 30 f, órarenddel 40 f. Póstaportó 10 f. 

Az összeg előre küldendő be HUSZÁR ALADÁR könyv-
: : kereskedőhöz, SZATMÂR. : : 

(290—VI—3) 

M I T O E U Í T A N Í T Ó 
készen kapja az általa vezetett osztály Tananyag-
beosztását, óratervét, órarendjét és haladási napló-
ját minden osztály részére. Kapható kizárólag : 
DOSZTÁL KÁLMÁNNÁL, DICSÖSZENTMÁRTON. 
Árjegyzék ingyen. (323—IV—3) 
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Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 

a tüdővész terjedésének meggátlására 
kötelező miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizáró-
lag a „Fónagy-féle Dnstless"-gyár : 

ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA 
Budapest, VI., Szív-utca 26/n. 

szám alatt lehet megrendelni. Telefon : 177—77. 
Miniszteri rendeleteket és utasi- , , . 

W táanlmt kívánatra míwriíiildihifc. l11"0! 

Fontos segédkönyv! 
akar elérni, az vegye meg a Reményik-féle Minta-
leckéket. Ára 1 K 60 f. Kapható : Epeijesen, Földes 
Samu könyvkereskedőnél. Ugyanott beszerezhető Re-
ményik : Tanításmenete, részletes tantervezettel. 
Ára 2 K 50 f. (287—III—2) 

N p v a l n n n l r p t (német, francia, angol), gyermek-
11CVCIUUUIV.CI kertésznőket, bonnokat, zeneokta-
tót, óratanítónőket minden nemzetiségűt ajánl és 
lelkiismeretesen elhelyez Faragó Franciska Budapest, 
Nagykorona-utca 3. (266—VIII—3) 

f e p r p l állami tanító Várad mellől, 1 tanerős isko-
l/oCl Cl iától. Gyönyörű modem lakás, csinos mellék-
helyiségek. Vasút közel. Háromszék, Udvarhely megye 
előnyben. Borostelek, u. p. Szakadát, Bihar m. 

(478-1—1) 

]K fnrintprt r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
l J IUI 111 LCI l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férüöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

Krausz F. és Társa 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidéki-e 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(4—11—6) 

FEIWEL LIPÓT utóűa 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, 
iskolaberende-
zések, torna-

készülékek és 
óvodaberende-
zések gyára. 
Kíváuatra 
megküldi 

újonnan ki-
adott árjegy-

zékét , i n g y e n 
és bérmentve. 

(3—11—6) 

Első leány kiházasító - egylet 
mint szövetkezet. Gyermek- és életbiztosító-intézet. 
Budapest, VI., Teréz-körút 40—42. Az intézet saját 
házában. Alapíttatott 1863. évben. Ezen intézet a 
gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik, 
a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb föltételek 
mellett. Ismertetővel, tervezetekkel és mindennemű 
fölvilágosítással készséggel szolgál úgy az intézet 
igazgatósága, mint az egyes vidéki főügynökségek. 

(66—VI—4) 

k 

B 

TttMkiinwfvek 
elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Mindennemű fölTlUgosítással kéncaéggel HzolKálok. 

Részletes könyvárjegyzék ingyen! 

T O U M L A J O i 
könyvkereskedő. 

Budapest, U. ker., Fö-utca 2. szám. 
(492—VI—1) 

4 
9 
! 
ff » 
P 
<< 
i 
» 
r 
M 

S 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és harmónium - gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú liarmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (655—26—22) 

SCHTJNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLIÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) BUDAPEST. (52-36) 
Föilzlet : IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár : IV., 
Magyar-utca 26. és Vili., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb ós villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangszere i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve, 
liarmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árleedvezmény. 
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 
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Szükségem van egy oki. tanítónőre 
folyó évi szeptember hó elejére, a IV-ik elemi osz-
tályba járó, 9 éves fiam mellé. Fizetése : havi 40 K 
és teljes ellátás. Útiköltséget megtérítem. Kézimun-
kálian jártasak előnyben részesíttetnek. Bobdai Gyer-
tyánffy Jenő dr., járási főszolgabíró, Pancsova. 

(2:38-111—3) 

Stampay kath. ének- és imakönyve 
bővítve is; 30, vászonban 50 fillér; 11-ik ingyen; de 
kapható 3—4 kor. kötésben is, 20°/o jutalékkal. 40 
lapos kotta ingyen. Köbölkút, Esztergom m. (355-7-2) 

MOGYORÓSSY 
CIMBALOM 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra. 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső,híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyíir. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. liangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71. (179—IX-4) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU és FUCHS 
testvéreknél 

B U D A P E S T , VI. ker., Teréz-körút 8 /k . 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 8 8 - 5 9 . (6-11—6) 

Sérvben szenvedőknek! 
Keleti-féle legújabb cs. és kir. szab. 
sérvkötő pneumatikus gummipe-
lottával, a legtökéletesebb a maga 
nemében ! Nem csúszik, nem okoz 
kellemetlen nyomást és rendkívül 
kitűnő fekvése által felülmúl min-
den más gyártmányt. Arak : Egy-
oldalas 12 K. Kétoldalas 24 K. 
Gummi görcsérharisnyák, egye-
nestartók, orthopédiai fűzők, test-
egyenesítő-gépek, műlábak, mű-
kezek, valamint a betegápolás és 
betegkényelemhez való összes cik-
kek saját gyáramban legpontosab-
ban készülnek. Nagy képes ár-
jegyzék ingyen és bérmentve. 

K E L E T I I., 
orvosi műszergy áros, Budapest, IV., 
Koronaherceg-utca 17. A főtiszte-
lendő szervita-rend zárdapalotájá-

ban. Alapíttatott 1878. évben. 
( 6 5 7 - X n - 1 0 ) 

Első magyar vili. erőre berendezett liangszergyár 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udvari szállító, a magy. kir. operaházi 
tagok, a magy. kir. országos Zeneakadémia, az összes 
budapesti színházak, az összes fővárosi iskolák, 
hadsereg stb. szállítója, a hangfokozógerenda és a 

javított Rákóczitárogató feltalálója 

BUDAPEST. 
I I . , Lánchíd-utca 5. 

Gyár: Öutöház-utca 3. 

Magyarország legnagyobb vonós-
és fuvóhangszerek gyára. 

( 1 - 1 1 - 6 ) 
Ajánlja mindennemű saját gyárában készült hang-
szereit, úgyszintén húrokat és hangszer-alkatrészeket. 

Hegedűk vonóval 
Harmóniumok . . 
Tárogatók . . . 

8 K-tól 
90 „ 
70 „ 

T a n í t O u r a k n a k ü r k e d v e z i n é n y . 
Árjegyzék kívánatra ingyen küldetik. 

H A R M Ó N T O M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR R E Z S Ő és T Á R S A 
BUDAPEST, 

X.,Deiej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengcdmény. (353—8—3) 

K É Z I M U N K A 
bevásárlása előtt hozassa meg 
legutolsó kéziinunka-órtesítő-
met, mely 228 negyedrétü ol-
dalon 3150 rajzot tartalmaz és 
túlszárnyalja az összes eddig 

megjelent árjegyzékeket. 
Vidékre ingyen és bérmentve 

küldöm. 

BÉRGZI D. SÁNDOR 
kézimunka-
nagyiparos, 

B U D A P E S T , 
Dessewffy-u. 5, 
Saját árúházában. 

Telefon 109—0«. 

í W l T V f l 

1883 = 

(2—X—5) 
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A í r j hirdetésemet (4. számban) reklámnak tartja, 
tudakozódjék a kassai kath. tanítónőképzőnél. 

Fűzi Márk, nyug. izr. tanító. (500—1—1) 

Miiesen kockázat! 
Bármely iskolának megküldöm 15 napi próbaidőre 

a Boda-féle 152.342/909. sz. a. min. eng., ugyancsak 
60.472/910. sz. a. az állami elemi iskolák részére 
alkalmasnak talált és engedélyezett, továbbá az orsz. 
kath. Tanács által 32/910. sz. alatt eng. és díszok-
levéllel kitüntetett, ezer koronával jutalmazott mecha-
nikai számoló-olvasó szerkezetet (melyen mind a négy 
alapműveletet, a törteket, területszámítást, métert 
hűen szemlélhetjük). Teljes felszereléssel, 64 betűből 
álló olvasókészülékkel, 30 db törtkartonnal, 3 db 
osztásjelzővel, állítható méterrúddal, vezérfonállal és 
utasítással együtt 45 K. Tanerőknek 10°/o kedvez-
mény ! Számos elismerőlevél, hivatalos bírálatok iga-
zolják gyakorlati értékét. 

Megrendelhető : „Haladás" könyvnyomda, Jánosháza. 
Vezérfonalat kívánatra ingyen küldök bárkinek. 

(451—II—2) 

Az elemi népiskolákat kőtelező 
t a n s z e r b e l i fö l sze re lések 

legjobb beszerzési forrása: 
E R D É L Y é s S Z A B Ó laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, Y HL, Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 
Árjegyzék ingyen és bérmentve ! 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen! 
Telefon 42—05. (1212—26-16) 

— MOLNÁR JÓZSEF FÉLE H E 

Magyar alkotmánytan 
elemi V—VI. oszt. sz., képekkel és mellékletekkel. Ára 
60 f. Engedélyezve a nm. min. által 65.339/1910. sz. a. 
POLATSEK-féle könyvkereskedés, TEMESVÁR. 

(281—III—3) 

Az olvasástanítás legjobb módszere 
Péter József eljárása a betűszemélyesítés alapján. 
Minisztérium által engedélyezett (4828/1905.) Vezér-
könyv ára, küldéssel, 1 K 70 f. Hozzátartozó segéd-
eszközökkel: talpon álló, mozgatható pléhbetűk, szótagos 
kártyák, falitáblákkal együtt, a pénz előleges bekül-
dése ellenében 15 K. A szerzőnél kapható : Vágsellye 
(Nyitra m.). (62—V—4) 

Huszár Aladár könyvkereskedésében, Szatmáron kap-
hatók a következő — minden tanító- és tanítónőnek 
: : nélkülözhetetlen — művek : : : 

G y a k o r l ó i s k o l a i K a l a u z 
szerkesztette : Rodnár Gáspár, a ped. tanára. Ára 
bérmentve 2 K. Lecketerv a falusi, nem szaktanítós 
gazdasági ismétlő-iskola részére. Összeállította : Töl-
gyesi Lajos. Ára bérmentve 90 f. Az összeg előre 
küldendő be. (290—V—3) 

N e v e g y e n zongorá t ! ! ! 
(1200—30—27) míg 

legújabb, zongorákról szóló 
árjegyzékét meg nem ho-

zatta, melyet 

R E M É N Y I 
zongora-osztálya, 

Bpest, Királj-u. 58., 
ezen lapra hivatkozva in-
gyen és bérmentve küld. 
Uj és használt zongorák, 
pianinók a legolcsóbbtól a legfinomabbig. Uj zon-
gorák 280 írttól följebb, 36 havi részletfizetésre is. 
Régi pianinók és zongorák újakra becseréltetnek. 

II. polg. isk. leány- és IV. el. isk. fiúgyermekem mellé 

okleveles tanítónőt keresek, 
ki — míg a gyermekek a nyilvános iskolában van-
nak — az irodai teendőkben segédkeznék. Zenei 
képesség megkívántatik. Kezdőfizetés : 80 kor., búto-
rozott szoba fűtéssel, világítással. Az állás állandó, 
fizetésemelkedéssel jár és azonnal elfoglalandó. Glatz 
Gusztáv bútorkereskedő, Poprád. (528—1—1) 

M a g y a r i z é p í r á n 
a neve ama 104.988 909. sz. alatt engedélyezett olcsó 
és jó írófüzet-sorozatnak, amely H o r o v i t z Ado l f 
kiadásában Nagyszombatban megjelent. 12. szám, 

(542) fokozatos tanmenet szerint. (i—i) 
Eyy-egy szám ára csak 2 fillér. 

Tanítóknak százanként (vegyesen is) 1 K50f. Mutatvány-
sorozat 30 f ellenében (bélyegekben is) bérmentve. 
— Ugyanaz német és tó t nyelvre is kapható. 

Protestáns vall., oki. tanítónőt keresek 
egy III. elemi fiú-, két II. polgári osztályú leánygyer-
mekem mellé, akinek ezenkívül egy 5 éves fiú óvodai 
nevelése s a leányok kézimunkára tanítása is köteles-
sége lesz. Díjazása : évi 400 korona, teljes ellátás és 
útiköltségeinek megtérítése. Pályázati határidő :. okt. 8. 
Állás értesítés után azonnal elfoglalandó. Tiszakarád, 
Fáczányostanya, pósta Sárospatak. Déry István, föld-
birtokos. ( 5 0 7 - 1 - 1 ) 

Miniszterileg engedélyezve 118.213 1909. sz. a. 

Módszeres kézikönyvek! 
T é r k é p e s Fö ldrajz IV. oszt. Nettó ára 60 fill. 
Ugyanaz az V. oszt. számára 50 fill., VI. oszt. 
számára 50 fill. Helyesírási Gyakorlatok II—VI. 
oszt. együtt 30 fill. Megrendelhetők a szerző 
V A D A Y J Ó Z S E F N É L , N a g y v á r a d o n . 
A Földrajztanítás Vezérköuyvének új, átdol-
gozott kiadása szintén megjelent. Ára nettó 

(245) 9 kor. (Három kötet.) (III-3) 
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i _ A N l f E R " élet- és járadékbiztosító-társaság 
O.L „Al l lVEI l vagyona 1909. év végén 186 millió 
korona. Kifizetések a társaság fennállása óta : 376 
millió korona. A társaság elvállal jutányos díjak és 
előnyös feltételek mellett élet-, kiházasítási és járadék-
biztosításokat. A rokkantsági együttes biztosítás által, 
munkaképtelenség esetén (tekintet nélkül arra, hogy 
az betegség vagy baleset által következett be), a díj-
fizetés alóli fölmentés áll be, azonkívül, a biztosítás 
teljes fenntartása mellett, a biztosított tőkének 5°/o-a 
vagy 10" o-a fizettetik ki évenként rokkantsági járadék 
gyanánt. Magyarországi igazgatóság : Budapest, VI., 
Deák-tér 6. „ AÏIKER"-palota. (544—1—1) 

v S y gazdasági ismétlő-iskolások könyve. 
Ára 1'20 K. Engedélyezve a nm. vallás- és közokt. 
min. által 69.371/906. sz. a. és a Kath. Tanügyi 
Tanács által 77/907. sz. a. Mutatványpéldányt küld a 
Polatsek-féle könyvkereskedés, Temesvár. 

(381—VII—2) 

i _ A N l f E R " élet- és járadékbiztosító-társaság 
O.L „Al l lVEI l vagyona 1909. év végén 186 millió 
korona. Kifizetések a társaság fennállása óta : 376 
millió korona. A társaság elvállal jutányos díjak és 
előnyös feltételek mellett élet-, kiházasítási és járadék-
biztosításokat. A rokkantsági együttes biztosítás által, 
munkaképtelenség esetén (tekintet nélkül arra, hogy 
az betegség vagy baleset által következett be), a díj-
fizetés alóli fölmentés áll be, azonkívül, a biztosítás 
teljes fenntartása mellett, a biztosított tőkének 5°/o-a 
vagy 10" o-a fizettetik ki évenként rokkantsági járadék 
gyanánt. Magyarországi igazgatóság : Budapest, VI., 
Deák-tér 6. „ AÏIKER"-palota. (544—1—1) 

Kérem a tisztelt tanító urakat, 
ajánljanak vaskereskedésembe jobb, keresztény házból 
való fiút tanulónak. Német nyelv tudása előnyös. 
Wolf Ferenc, Nezsider, Moson m. (506—III—1) 

j ) n U f „ r fíc7l/ór nagybecskereki főkapitánynak 
U C l l l C l UaZiftal a bel-és külföldön többszörösen 
kitüntetett óriás emdeni libáira és faj baromfiaira 
nézve kérjen ingyen-árjegyzéket. (438—V—1) 

r Ä i f o S n e v e l ő n ő t ke re sek . 
Német nyelv tudása szükséges. Sziván Károly, Gradina. 

(424—1—1) 

p . . „ í l Hatvanból. 29 tanerős iskolától tanító, na-
UoCl Cl gyobb városban működő tanítóval. Ajánla-
tokat posztresztant „Felvidéki" címre, Hatvanba kérek. 

( 4 8 3 - 1 - 1 ) 

Okleveles tanítónő kerestetik ok9h6íre 
2 család gyermekei mellé, egy kiskúnlaczházai majorba. 
Tanítványok száma : 14—16, öt, esetleg hat osztályba 
osztva. Fizetése : havi 24 K és teljes ellátás. Fölszerelt 
jelentkezések Kiskúnlaczházára, iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. (445—1—1) Keresek protestáns, oki. tanítónőt 

az első és harmadik elemit végzett két leánykám 
mellé, kiket év végén levizsgáztasson. Német nyelv 
kívánatos. Fizetési igények megjelölésével, arcképpel 
ellátott ajánlatok dr. Halász Henrik orvoshoz, Miskolcz 
címzendők. (436—I—1) 

T a n í t ó n ő t I r p r p c p k 2 leánygyermekem mellé. 
I d l l l l U l l U l ÜClCáCK. (Vallás mellékes.) Gör. kel. 
előnyben részesülnek. IV. polg. isk. tantárgyak, zon-
gora és perfekt német nyelv tanítása megkívántatik. 
Fizetés megegyezés szerint. Kirilovits Izidor, Kula 
(Bács megye). (504—I—1) 

Szerény igényű, oki. tanítónő keres-
t e t ik két Il-ik elemi osztályú fiú mellé. Fizetés : 
havi 30 korona és teljes ellátás. Kézimunkában jár-
tasok előnyben részesülnek. Folyamodványok Mandel 
József főintézőné, Pusztagerendás, u. p. Csanádapácza 
kéretnek. (495-1—1) 

Keresek szerény igényű, oki. tanító-
nőt első polgárista leánykámhoz s negyedik elemista 
fiamhoz. Perfekt zongoratudás és a német nyelv bírása 
megkívántatik, azonkívül háziasság. Szíves ajánlatokat 
kér : dr. Komáromy Dezsőné, Nagyléta, Bihar m. 

( 3 0 6 - 1 - 1 ) 

Oki., keresztény tanítónőt keresek 
pusztára, két leányom mellé, II. felső leányiskola és 
IV. elemi tanítására. Zongora és német nyelv tudása 
megkívántatik s kezdő francia. Fizetés megállapodás 
szerint. Galgóczy Gézáné, Doboz (Békés megye). 

( 4 7 4 - 1 - 1 ) 

Miniszterileg 91.169 1901. szám alatt engedélyezett 

természettani taneszközeim 
ára csak 36 korona. Az egész anyagot felölelő 32 db 
szép tárgy. Székesfehérvárott (Halász-u. 14. sz.), Skul-
téty László, áll. gazd. tanító. Jegyzékkel szívesen 
szolgálok. (482—1—1) 

Okleveles tanítónő kerestetik ok9h6íre 
2 család gyermekei mellé, egy kiskúnlaczházai majorba. 
Tanítványok száma : 14—16, öt, esetleg hat osztályba 
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küldendők. (445—1—1) Keresek protestáns, oki. tanítónőt 

az első és harmadik elemit végzett két leánykám 
mellé, kiket év végén levizsgáztasson. Német nyelv 
kívánatos. Fizetési igények megjelölésével, arcképpel 
ellátott ajánlatok dr. Halász Henrik orvoshoz, Miskolcz 
címzendők. (436—I—1) 

T a n í t ó n ő t I r p r p c p k 2 leánygyermekem mellé. 
I d l l l l U l l U l ÜClCáCK. (Vallás mellékes.) Gör. kel. 
előnyben részesülnek. IV. polg. isk. tantárgyak, zon-
gora és perfekt német nyelv tanítása megkívántatik. 
Fizetés megegyezés szerint. Kirilovits Izidor, Kula 
(Bács megye). (504—I—1) 

Szerény igényű, oki. tanítónő keres-
t e t ik két Il-ik elemi osztályú fiú mellé. Fizetés : 
havi 30 korona és teljes ellátás. Kézimunkában jár-
tasok előnyben részesülnek. Folyamodványok Mandel 
József főintézőné, Pusztagerendás, u. p. Csanádapácza 
kéretnek. (495-1—1) 

Keresek szerény igényű, oki. tanító-
nőt első polgárista leánykámhoz s negyedik elemista 
fiamhoz. Perfekt zongoratudás és a német nyelv bírása 
megkívántatik, azonkívül háziasság. Szíves ajánlatokat 
kér : dr. Komáromy Dezsőné, Nagyléta, Bihar m. 

( 3 0 6 - 1 - 1 ) 

Oki., keresztény tanítónőt keresek 
pusztára, két leányom mellé, II. felső leányiskola és 
IV. elemi tanítására. Zongora és német nyelv tudása 
megkívántatik s kezdő francia. Fizetés megállapodás 
szerint. Galgóczy Gézáné, Doboz (Békés megye). 

( 4 7 4 - 1 - 1 ) 
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Szíves tudomására hozzuk, hogy a 

NÉPISKOLAI 
A L M A N A C H 
az 1910/1911. tanévre megjelent. 

Az idei évfolyam gazdag és változatos 
tar talma tekintetében az eddigieket jelen-
tékenyen felülmúlja. Különféle tanulságos 
értekezések mellett közöljük szakszerű 
összeállításban a kiadásunkban megjelent 
elemi népiskolai tankönyvek, nemkülönben 
az i f júsági és taní tói könyvtá rak részére 
alkalmas m ű v e k jegyzékét is. 

Fe lh ív juk ezennel a taní tó urakat , hogy 
amennyiben ezen almanachra igényt tarta-
nak, fo rdu l janak eziránti megkeresésükkel 
közvetlenül hozzánk. 

Budapest, 1910 szeptember hó. 
Franklin-Társulat 

magyar irodalmi intézet és könyvnyomda 
Budapest, IV., Egyetem-utca 4. és 

Lampel R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) részv.-társ. 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. 

(508—1—1) 

Budapest, 1910. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM. 

Megjelenik e lap minden hónap 1-én és 15-én. 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári iskolák, 
tanító- s óvóképző-, valamint gyógypedagógiai intézetek egy pél-
dányban, ingyen . A lap megküldése iránti folyamodványok, az 
iskola létezését igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által 
láttamozott községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Nép-
tanítók Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A he lység (a megye 
megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r s Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 5 0 üllér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati h irdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
e lőre a kiadó hivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Y. KEH., HOLD-UTCA 16. SZÁM, II . EMELET. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR S. 

Kéziratokat nem advuilt vissza. 

I. HIVATALOS RÉSZ. 
Utasítás 

a tö rvényha tóság i közigazgatási b izot tságok számára, 
az elemi népiskola i ok ta tás ingyenességérő l szóló 1903. 
évi X L V I . t . -cikknek a községi és h i t fe lekeze t i iskolá-

ka t é r in tő rendelkezései végreha j tása t á rgyában . 

Kiadta : a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1910. évi 100.600. sz. a. kelt rendeletével. 

Az 1909. évi december hó 10-én 150.000. 
sz. a. kiadott rendelet megállapította azon el-
jlírás módozatait, amely szerint a községi és 
hitfelekezeti elemi iskolai tanítók a fizetésük 
alkotórészét képező tan- és felvételi díjak el-
maradása fejében, az 1908. évi XLVI. t.-c. 
értelmében, a vallás- és közoktatásügyi tárca 
terhére államsegéllyel kártalaníttatnak ; azt vévén 
irányadóul, hogy a mondott címen befolyt jöve-
delem a tanítóknak díjlevélileg biztosított és 
nyugdíjigényük megállapításánál beszámított 
javadalmát képezte. 

Jelen Utasítás keretében, a törvényben foglalt 
felhatalmazáshoz képest, azon eljárás nyer sza-
bályozást, amely szerint megállapítandó a kár-
pótlás összege az esetben, ha a tan- és felvételi 
díjak címén befolyt jövedelem eddigelé a községi 
vagy felekezeti iskola fenntartási (dologi) szük-
ségleteinek fedezésére fordíttatott. 

1. §. 

A törvény 5. §-a értelmében azon tan- és 
felvételi díjak kárpótlásául, melyek nem tar-
toznak a tanítói javadalomhoz, évi államsegély-
ként az az összeg jár, amely megfelel az illető 
iskola 1905/6., 1906/7. és 1907/8. tanévi költség-
vetésében ilyen díjak címén bevételként elő-
irányozva volt összegek egyévi átlagának, 
azonban a kárpótlási összeg a 3. § második 
bekezdése szerint nem haladhatja meg azt az 
összeget, mely az illető iskola tandíjköteles 

növendékeinél fejenként számított évi 15 korona 
tandíjnak és 1 korona felvételi díjnak megfelel. 

Ehhez képest az iskolafenntartónak mindenek-
előtt azt kell az iskolai költségvetések és szám-
adások bemutatásával adatszerűleg igazolni, hogy 
az iskolában az 1905/6., 1906/7. és 1907/8. 
tanévek folyamán egy-egy tanulóra mily ösz-
szegü felvételi és tandíj volt kivetve és mennyi 
volt e elmen a tényleges bevétel ? 

Feltüntetendő tehát, hogy az iskolába tényleg 
bejárt tankötelesek közül a mondott tanévek 
folyamán hány mentetett fel a jelzett díjak 
fizetése alól, hánynál volt az törlendő behajt-
hatatlanság címén, s végül hány gyermek után 
folyt be az mint tényleges, tehát a törvény 
értelmében megváltás alá eső bevétel. 

Ezen adatok igazolásául bemutatandó az 
illető iskolának az említett három évről szóló 
költségvetésén, számadásán kívül annak felvételi 
naplója is. 

Ezekre támaszkodólag tüntetendő fel a tör-
vényben megjelölt három tanév átlagos ered-
ménye s kárpótlás csakis az ezzel felér i összeg 
erejéig igényelhető. 

2. §• 
Az esetben, ha a községi vagy hitfelekezeti 

elemi iskola a törvény 5. §-ában említett 1905 6. 
tanévet követőleg, de 1910. évi szeptember hó 
1 -je, azaz a törvény hatályba léptének napja 
előtt kezdette meg működését, a tandíjkárpótlás 
összegének megállapítása végett az iskola meg-
riyiltától folytatólag mutatandók be a költség-
vetések, számadások és a felvételi naplók. 

3. §. 
Ha az illető iskola, amelynek javára t. i. a 

kárpótlás kérelmeztetik, az 1907. évi XXVII. 
t.-c. alapján államsegélyt már élvez, a vonat-
kozó kérvényhez a fentjelzett adatokon kívül 
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semmi egyéb okmány melléklése nem szük-
séges. 

Ha azonban az illető iskola az 1907. évi 
XXVII. t.-c. alapján államsegélyben még nem 
részesült volna, miután az 1908. évi XLVI. t.-c. 
4. §-a szerint tan- és felvételi díjak megtérítése 
címén államsegélyben csakis azon iskola része-
síthető, mely az 1907. évi XXVII. t.-c. föl-
tételeinek minden tekintetben megfelel, az 
államsegély iránti kérvényhez a fent elősorolt 
adatokon kívül mindazon okmányok is mellék-
lendők, melyeket az 1907. évi XXVII. t.-c. 
végrehajtása tárgyában az 1907. évi 76.000. sz. 
rendelettel kiadott Utasítás 25. §-a előír. 

4. §. 
Az iskolafenntartó képviseletében eljáró iskola-

szék a megjelölt módon fölszerelt és a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez címzett kérvényt 
az illetékes törvényhatóság közigazgatási bizott-
ságához terjeszti be. 

5. §. 
A közigazgatási bizottság a kérvényben 

támasztott igényt az adatok alapján elbírálás 
alá veszi, és ha a kérelmet elfogadhatónak tartja, 
ezt határozatilag megállapítja és a kérvényt 
indokolt javaslata kíséretében a miniszterhez 
felterjeszti. 

Ha ellenben a közigazgatási bizottságnak az 
igényt érintőié^ észrevételei vannak, erről az 
iskolafenntartó képviseletében eljárt iskolaszéket 
észrevételeinek közlése mellett leiratban értesíti 
s felszólítja aziránt teendő nyilatkozatra, hogy 
vájjon az általa emelt észrevételeket helyesekül 
elismeri-e ? 

Igenlő esetben a bizottság az igényt az általa 
emelt s az iskolaszék részéről helyesekül elis-
mert észrevételek számbavételével határozatilag 
megállapítja és a kérvényt határozata kíséreté-
ben a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
felterjeszti. 

C. §• 
Ha azonban az iskolaszék a közigazgatási 

bizottság észrevételeit helytállóktól el nem ismeri, 
vagy a bizottság megállapítását sérelmesnek 
véli, joga van az 1907. évi XXVII. t.-c. végre-
hajtása tárgyában 76.000/1907. sz. a. kiadott 
Utasítás 51. §-ában előírt helyszíni vizsgálat 
elrendelését a közigazgatási bizottságtól kérni, 
amely az erre irányuló kérelmet teljesíteni 
tartozik. 

A róm. és gör. katholikus, úgyszintén reformá-
tus, ág. evangélikus, gör. keleti és unitárius fele-
kezeti iskola iskolaszéke részéről kérelmezett 
helyszíni vizsgálat megtartásának időpontjáról a 
közigazgatási bizottság az illetékes egyházi 

főhatóságot is kellő időben értesíteni tartozik 
avégből, hogy annak esetleges képviseltetése 
felől gondoskodni módjában álljon. 

A helyszíni vizsgálat költségeit, ha annak 
elrendelését az iskolaszék indokolatlanul kérte, 
az iskolafenntartó viseli, ellenkező esetben pedig 
az államkincstár. 

Epúgy az államkincstár terhére esnek azok 
akkor is, ha a helyszíni vizsgálat hivatalból 
rendeltetett el és ennek eredménye az iskola-
szék megállapítását igazolja. 

A 6. § értelmében foganatosított helyszíni 
vizsgálat alapján a közigazgatási bizottság sza-
bályszerű határozatot hoz, mely az iskolafenn-
tartó képviseletében eljárt iskolaszéknek és a 
6. §-ban felsorolt felekezeti iskolákat érintőleg 
az illetékes egyházi főhatóságnak is kézbe-
sítendő. 

Ezen határozat ellen, annak kézbesítésétől 
számított 15 napon belül, a vallás- és közokt. 
miniszterhez felebbezésnek, illetőleg az egyházi 
főhatóság részéről felszólalásnak van helye. 

Ügy a felebbezés, mint a felszólalás az ille-
tékes közigazgatási bizottságnál nyújtandó be, 
mely annak kapcsán az ügyet a vonatkozó hatá-
rozattal és összes tárgyiratokkal fölszerelve, a 
felebbezésben, illetve felszólalásban foglaltakra 
kiterjeszkedő felvilágosító jelentés kíséretében föl-
terjeszti. 

B. §. 

Ha pedig valamely felekezeti iskola fenn-
tartója a törvény 3. §-ának 2-ik bekezdésében 
megjelölt alapon a törvényszakasz első bekez-
désében megállapított fejenkénti 15 korona 
tandíjon és 1 korona felvételi díjon túlmenő 
kárpótlást óhajtana elnyerni, az erre irányuló 
kérelmet a közigazgatási bizottság a már hivat-
kozott 76.000/1907. sz. Utasítás 51. §-a által 
előírt és a kérelmező iskolafenntartó költségére 
folyamatba teendő helyszíni vizsgálat ered-
ményéhez képest tüzetes tárgyalás alá veszi és 
arra nézve hozandó indokolt határozatát a minisz-
terhez fölterjeszti. 

A határozatban mindenkor feltüntetendő, hogy 
azon községben, melyben az illető iskola mű-
ködik, sem állami, sem községi elemi iskola 
nincs, hogy az érdekelt iskolát az 1908. évi 
XLVI. t.-c. hatálybalépte már működésben ta-
lálta és végül, hogy az iskola a fenntartó vagyon-
talansága miatt a törvényben megállapított 
mérték alkalmazása mellett fenntartható nem 
lenne. 

Az esetben, ha az iskolafenntartó hitfelekezet 
csupán az iskolába járó másvállású vagy más 
községbéli tankötelesek után szedett a törvény-
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ben megjelölt évi 15 koronám! tandíjnál és 
1 koronányi felvételi díjnál magasabb összeget, 
a tandíjkárpótlás összegének aránylagos meg-
állapítását, ezen többletet érintőleg, az iskola-
fenntartó a most megjelölt alapon és előírt 
módon szintén kérheti. 

9. §• 
A törvény 4. §-ában foglalt rendelkezéshez 

képest olyan községek folyamodványa, mely az 
1868. évi XXXVIII. t.-c. 35. §-a által enge-
délyezett 5%-os iskolai pótadót ki nem vetette, 
vagy ki nem merítette ; továbbá azon hitfele-
kezetnek folyamodványa, amelynek tagjai a 
hitfelekezeti iskola fenntartására legalább is 
állami egyenes adójuk 5°/o-ával felérő hozzá-
járulást nem fordítanak : tárgyalás alá nem 
vehető, tehát az ilyen iskola érdekében benyúj-
tott kérvényt a közigazgatási bizottság ezen 
indok megjelölése mellett hivatalból vissza-
utasítja. 

10. §. 

A tan- és felvételi díjak elmaradása fejében 
kárpótlás címen megállapított államsegély az 
érdekelt iskola iskolaszékének hivatalos és a 
vármegyei kir. tanfelügyelő által láttamozott 
nyugtáira fog az illetékes kir. adóhivatalnál 
folyóvá tétetni és az iskolafenntartó élvezetében 
marad annak, az iskola működésben létéig. 

A kir. tanfelügyelők és tanfelügyelőségi ki-
rendeltségek vezetői az ezen alapon államsegélyt 
élvező iskolákról törzskönyvet tartoznak vezetni, 
melyben az államsegélyre vonatkozó nyugtáknak 
az iskolaszék által láttainozás végett történt 
bemutatása nyilvántartandó és a kir. tanfelügyelő 
ellenőrizni köteles azt, hogy az államsegélyre 
jogosult iskola tényleg működésben van-e ? 

Ezen ellenőrzés foganatosíthatása végett az 
államsegélyt élvező iskola iskolaszéke a kir. 
tanfelügyelőt haladéktalanul értesíteni tartozik 
az iskola működésének megszűnéséről. 

Amennyiben ezen bejelentés elmulasztása 
folytán az államkincstárra kár háramolna, annak 
erejéig az iskolafenntartót anyagi felelősség 
terheli. 

Körrendelet. 
(Valamennyi közig, bizottságnak. — ÍOO.OOO. szám.) 

Az elemi népiskolai oktatás ingyenességéről 
szóló 1908. évi XLVI. t.-c., a községi és hit-
felekezeti elemi népiskolákra vonatkozólag a 
törvény 8. §-a értelmében, 1910. évi szeptember 
hó 1-én lép hatályba. 

A törvény világos rendelkezése szerint tehát 
ezen időponttól kezdve a községi és hitfele-
kezeti elemi népiskoláknak úgy mindennapi, 

mint ismétlő-tanfolyamában az oktatás — épúgy, 
miként az állami elemi iskolákat érintőleg az 
már 1909. évi szeptember 1-től kezdődőleg 
foganatba vétetett — szintén teljesen ingyenes, 
miért is ezen népiskolákban többé sem tandíj, 
sem az 1891. évi XLII1. t.-c. 10. §-a által meg-
állapított 30 filléres járulék nem szedhető. 
Csupán az áll jogában a mondott iskolák fenn-
tartóinak, hogy a mindennapi tankötelesek után 
50 fillért meg nem haladó beíratási díjat szed-
jenek. Az e címen befolyó összeg azonban ki-
zárólag az ifjúsági könyvtár és a tanítói szak-
könyvtár gyarapítására fordítandó. 

A törvény 3. §-a értelmében a községi és 
hitfelekezeti iskolafenntartóknak kérelmükre az 
állam a törvényszakaszban előírt feltételek és 
korlátozás mellett kárpótlást ad azon bevételi 
csökkenésért, amelyet az elemi népiskolai oktatás 
ingyenessége maga után von. 

Az 5. § különválasztván a tan- és felvételi 
díjak azon csoportját, melyek eddig a tanítói 
javadalom kiegészítésére fordíttattak, az ezen 
közbeeső igények ellátása iránt a 150.000/1909. 
sz. körrendelet kellőkép intézkedett s az eljárás 
ez alapon már folyamatban is van. 

Viszont a hivatkozott törvényszakasz által 
eszközölt szétválasztás második csoportjába tar-
tozó azon tan- és felvételi díjakra nézve, melyek 
nem tartoznak a tanítói javadalomhoz, a kár-
pótlás megállapítására vonatkozó eljárás módo-
zatai általam lévén megszabandók, az erre 
szolgáló tervezetet elkészíttettem és miután azt 
a hitfelekezeti iskolákat érintőleg a törvény 
rendelkezéséhez képest az összes egyházi főható-
ságoknak előzőleg megküldöttem, az ő elfogad-
ható észrevételeik figyelembe vétele után szer-
kesztett Utasítást ezennel kiadom és annak 5 
példányát a bizottságnak megküldöm. 

Előrebocsátva, hogy bár a törvény 5. §-a 
szerint a tandíjkárpótlás iránti államsegély-kér-
vények az iskolafenntartók által legkésőbb 1910 
szeptember 30-ig lennének benyújtandók, ezen 
határidőt a jelen Utasítás keretébe eső igé-
nyeket érintőleg, figyelemmel arra, hogy a végre-
hajtási eljárás a közbejött politikai okok miatt 
fennakadást szenvedett, 1910. évi december hó 
31-ig kitolom; hangsúlyoznom kell azonban, 
hogy az ezen időt követőleg beérkező kérvények 
tárgyalás alá vehetők nem lesznek. 

Ki kell emelnem továbbá azt is, hogy mivel 
a törvény 3. §-ában foglaltakhoz képest meg-
váltás címén államsegélyre csak azok az iskolák 
számíthatnak, melyek az 1907. évi XXVII. t.-c.-
ben a tanítói fizetés és korpótlék kiegészítése 
céljából kért államsegély engedélyezésére nézve 
megállapított föltételeknek eleget tesznek, a 
bizottságnak szoros kötelességévé teszem, hogy 
a fizetéskiegészítés vagy korpótlék címén eddig 
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államsegélyt még nem nyert iskolafenntartók 
jelzett irányú kérvényeit az 1907. évi XXV11. 
t.-c. végrehajtása tárgyában 76.000/1907. sz. a. 
kiadott Utasítás rendelkezéseinek pontos meg-
tartásával vegye szigorú elbírálás alá és az 
iskolát vagy tanítót érhető kifogás mellett szoros 
figyelemmel legyen arra is, nehogy az állam-
kincstár jogtalan megterheléssel kárt szenvedjen. 

A szóbanlevő 1908. évi XLVI. t.-c. 1. §-a 
— amint már említettem is — megengedvén 
azt, hogy az egyes iskolafenntartók az ifjiisági 
és tanítói szakkönyvtár gyarapítására beíratási 
díj címén a tankötelesektől 50 fillért szedhes-
senek, egyúttal előírja, hogy ezen könyvtárakból 
minden olyan könyv, mely tárgyánál vagy tar-
talmánál fogva az 1907. évi XXVII. t.-c. 17. 
és 22. §-ainak követelményeibe ütközik, kitil-
tandó, és feljogosítja a kir. tanfelügyelőket, hogy 
ezen könyvtárakat időnként megvizsgálják. 

Szoros kötelességévé tettem ehhez képest a 
kir. tanfelügyelőknek és tanfelügyelőségi kiren-
deltségek vezetőinek, hogy iskolalátogatások 
alkalmával a törvény ezen rendelkezését pon-
tosan megtartsa és a szóbanforgó könyvtárakat 
a mondott szempontból szigorúan ellenőrizze, s 
amennyiben azt tapasztalná, hogy a kitiltás 
szüksége valamely könyvet érintőleg fennforog, 
azonnal jelentést tegyen ; ha pedig azt látná, 
hogy a jelzett 50 filléres díjból befolyó összeg 
nem a törvény által meghatározott célra fordít-
tatik, a 6. §-ban előírt eljárás folyamatba tétele 
iránt intézkedjék. 

Ugyancsak figyelmeztetnem kellett a kir. 
tanfelügyelőségeket az Utasítás 11. §-ában fog-
laltakra s külön is hangsúlyoznom, hogy az 
államkincstár jogos érdekeinek megóvását min-
den érdekelt tényezőtől elvárom. 

Végül jelzem, hogy a szóbanlevő törvény 
7. §-ának rendelkezéséhez képest az elemi iskolák 
által használandó végbizonyítvány és törzskönyv 
mintáját és pedig a hitfelekezeti iskolákat érin-
tőleg, az egyházi hatóságok meghallgatása után, 
pótlólag fogom megállapítani és szétküldeni. 

Budapest, 1910 szeptember hó 17. 
Zichy. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: Hajdú Tibor dr. 

pannonhalmi főapátnak, aki a lázii róm. kath. 
fel. iskola építésére 3000 K-t adományozott; 
Féhérváry József dr. veszprémi prelátus-kano-
noknak, aki a „Szent József"-ről címzett róm. 
kath. jellegű kisdedóvoda vasból készített díszes 
kapujának költségeiképen 1000 K-t adományo-
zott; a tolmáai „Fogyasztási Szövetkezet" 
elnökségének, amely a tolmácsi róm. kath. isko-
lát a tanulóknak tankönyvekkel való ellátására 

és jutalmazására szolgáló 360 K. segélyben 
részesítette. 

Szolgálattételre rendelte: Várkonyi Sán-
dor érdi áll. el. iskolai igazgató-tanítót a pest-
pilis-solt-kiskűnvármegyei kir. tanfelügyelő-
séghez. 

Kinevezte: Felix Endre volt bukaresti fel. 
iskolai tanítót a lippai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Varga Antal oki. tanítót a nagy-
teremiai áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Csóky 
Gusztáv oki. tanítót a pankotai áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá ; Fábián Lajos oki. tanítót 
az algyógyi áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Dorogi Károly oki. tanítót az apáthegyaljai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Márton Gyula 
oki. tanítót a nagysemlaki áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Kurz Sándor oki. tanítót a nagy-
buttyini áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Bazsó 
Károly oki. tanítót a valealungai áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá ; Lengyel Rezső oki. taní-
tót a nagynyulasi áll. el. népiskolához r. taní-
tóvá ; Bullay Jenő oki. tanítót a zalacskai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Schweitzer Mihály 
oki. tanítót a turzófalvai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Maflák József oki. tanítót az alsó-
ucsai áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Cseh 
József oki. tanítót a csantavéri áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Répás János oki. tanítót a 
forrói áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Vadnay 
Endre czégénydányádi ref. fel. iskolai tanítót 
a vetési áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Né-
meth Ferenc nagylózsi róm. kath. fel. iskolai 
tanítót a feketeerdői áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Majtényi Miklós oki. tanítót az alsó-
koinárnoki áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
L'ibik Árpád ákosi ref. el. iskolai tanítót az 
ákosi áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Benkő 
Béla oki. tanítót a liidvég-nyáráspataki áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Benedek Sándor oki. 
tanítót az alsókománai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Matasariu Simon oki. tanítót a 
resiezabányai áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Boczkó Gyula oki. tanítót a bajai áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Bruchentliál Mihály felső-
dernai gör. kath. fel. iskolai tanítót az izsó-
pallagi áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Demeter 
Kálmán oki. tanítót az ormányi áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá ; llévész Rezső oki. tanítót 
a zernesti áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Popov Velykó nagymargittai gör. kel. szerb fel. 
iskolai tanítót a gajtasoli áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Kordis Viktor oki. tanítót a farkas-
révi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Imre 
József oki. tanítót a belényesi áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; Só falvi Mózes oki. tanítót a gogán-
gogánváraljai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Torkos Kálmán oki. tanítót a lubina-hrncsáro-
vei áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Stef'kó 
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Károly, Szememii Ágoston, Krivanék Rezső, 
Krivanékné Erőss Karolina csévi róm. kath. 
fel. iskolai tanítókat, illetve tanítónőt a cse'vi 
áll. el. népiskolához r. tanítókká, illetve tanító-
nővé; Bohn Ándor és Trocsányi Ida oki. taní-
tót, illetve tanítónőt a rakaszi áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; Mois Pál 
és Zsiska Irén oki. tanítót, illetve tanítónőt a 
középapsai áll. el. népiskolához r. tanítóvá, 
illetve tanítónővé ; Ronich Félix, Kubáth Ágos-
ton, Vinkler István Győző, Lovászi Géza, Zödi 
János, Novak Vilma, Bajer Gizella, Vojnics 
Hajdú Gizella, Vidákovicsné Jurkovics Júlia és 
Balogh Ilona oki. tanítókat, illetve tanítónőket 
a szabadka-kiilterületi áll. el. népiskolához r. 
tanítókká, illetve tanítónőkké ; Szentirmay Gyula 
és Bózsa Aranka oki. tanítót, illetve tanítónőt 
az óbessenyői áll. el. népiskolához r. tanítóvá, 
illetve tanítónővé; Piringer Gusztáv és Steger 
Mária oki. tanítót, illetve tanítónőt a bazini 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Nagyvinszky 
Sándor oki. tanítót a perlaszi (volt határőrvidéki) 
közs. el. iskolához r. tanítóvá ; özv. Korbviy 
Emiiné szül. Pálífy Ilona állandó helyettes 
tanítónőt a kolozsvári áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Müller Ilona oki. tanítónőt a temes-
kutasi áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Kalmár Margit Erzsébet oki. tanítónőt az 
orosházi-szőllőközi áll. el. népiskolához r. taní-
tónővé ; Somogyi Magdolna oki. tanítónőt a 
monori áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Kovács Aranka oki. tanítónőt az erdőbádonyi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; Ignátz 
Erzsébet oki. tanítónőt a szerencsi áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé ; Palugyay Aranka oki. 
tanítónőt a remetemezői áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Kovács Katinka lapusniki közs. 
tanítónőt a szilágybagosi áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé ; Kiss Zsuzsanna oki. tanítónőt a 
szatmárzsadányi áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé ; Tomesányi Mária oki. tanítónőt a bajai 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; Kuhnné 
László Róza oki. tanítónőt a magyarláposi áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé ; Máthé Zsuzsanna 
oki. tanítónőt a magyarbikali áll. el. népisko-
lához r. tanítónővé ; Hennyey Katalin oki. 
tanítónőt az ágostonlaki áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé ; Gál Anna oki. tanítónőt a hordói 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Tóth Mária 
és Csipkayné Nagy Eleonóra oki. tanítónőket 
a csetneki áll. el. népiskolához r. tanítónőkké; 
Balogh Ida oki. tanítónőt a gyalui áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé; Jeney Erzsébet oki. 
tanítónőt a magyarlapádi áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Beák Julianna oki. tanítónőt a 
petőszinyei áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Jaksa Mária oki. tanítónőt a pestújhelyi áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé; Lupán Mária oki. 

tanítónőt a nagyalmási áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Tiády Margit oki. tanítónőt a vágás-
hutai áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; Puer 
Irén oki. tanítónőt a zalalövői áll. el. népisico-
lához r. tanítónővé; Fóris Ilona oki. tanítónőt 
a tatrangi áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
ScJmlhoJf Emma, Fejér Borbála és Babinetz 
Anisette oki. tanítónőket a kassai áll. el. népisko-
lához r. tanítónőkké ; Gidyássyné Mikula Mária 
oki. tanítónőt a nagypeleskei áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Kemény Gyuláné közs. kisded-
óvónőt a kispesti munkástelepi 111. számit áll. 
kisdedóvodához kisdedóvónővé; Jónásné Papp 
Elza oki. kisdedóvónőt a désaknai I. számú 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; Ady Ilona 
oki. kisdedóvónőt a kóbori áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé ; Iiichter Mária oki. kisdedóvónőt 
a szentágotai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé. 

Végleg megerősítette: Ádám Péter szer-
vestyei (volt határőrvidéki) közs. el. népiskolai 
tanítót jelen állásában. 

Jelen minőségében áthelyezte : Vidacs 
Aladár baranyavármegyei és Bodnár Zsigmond 
győrvármegyei segédtanfelügyelőket kölcsönö-
sen ; Czeglédy István krassó-szörényvármegyei 
és Zelenka Frigyes dr. trencsénvármegyei kir. 
segédtanfelügyelőket a székesfővárosi tanfel-
ügyelőséghez ; Boldizsár Boldizsár túróczvár-
megyei és Pestliy Jenő háromszékvármegyei 
kir. tanf. tollnokokat kölcsönösen ; Kenyeres 
Károly diósgyőri áll. el. iskolai igazgató-tanítót 
az aranyidai áll. el. iskolához ; Szegő István 
miskolczi és AlfÖldy Vidor nagylaki áll. el. 
iskolai igazgató-tanítókat kölcsönösen ; Óváry 
János szálvai áll. el. iskolai tanítót a dimvári 
áll. el. iskolához ; SÍ2)oss Jenő páczini és Kér y 
Ferenc apátkai áll. el. iskolai tanítókat kölcsö-
nösen; Czavar A. Gyula áll. el. iskolai tanítót 
a nagyszredistyei áll. el. iskolához ; Hermann 
Béla nagyveszverési áll. el. iskolai tanítót a 
garamszécsi áll. el. iskolához; Asztalos Ferenc 
medeséri áh. el. iskolai tanítót a felsőrákosi áll. 
el. iskolához ; Bakk Attila hídvég-nyáráspataki 
áll. el. iskolai tanítót az alsócsernátoni áll. el. 
iskolához ; Tyukody Jenő kilyéni áll. el. iskolai 
tanítót a kiskúnhalasi áll. el. iskolához ; Ra-
detzky László beregleányfalvai áll. el. iskolai 
tanítót a remetemezői áll. el. iskolához ; Filippi 
János torjai és Siposs Gyula szobotiszti áll. 
el. iskolai tanítókat kölcsönösen; Torbics Já-
nos felsőszlatinai és Sárpataky Antal tarfalui-
tarújfalui áll. el. iskolai tanítókat kölcsönösen ; 
Czirják Imre kismányai és Varga Zsigmond 
szalárdi áll. el. iskolai tanítókat kölcsönösen; 
Csekme Gyula vajdaszentiványi áll. el. iskolai 
tanítót a zabolai áll. el. iskolához ; Bányai 
János komaróczi áll. el. iskolai tanítót a bárczai, 
Princz Ágoston aranyidai áll. el. iskolai tanítót 
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pedig a komaróczi áll. el. iskolához ; Láng 
Lőrinc katalinfalvai áll. el. iskolai tanítót a 
zsombolyai, Massong Ferenc magyarszentmihályi 
áll. el. iskolai tanítót pedig a katalinfalvai áll. 
el. iskolához; Zappe Ferenc zsombolyai áll. el. 
iskolai tanítót a kiskúndorozsmai áll. el. isko-
lához ; Lenkey Géza görcsöni áll. el. iskolai 
tanítót a gyantai áll. el. iskolához; Dobrossy 
Lajos sonkolyosi áll. el. iskolai tanítót a belé-
nyesi áll. el. iskolához; Pethő János gogán-
gogánváraljai áll. el. iskolai tanítót a nagy-
teremii áll. el. iskolához ; Gidyássy Győző hegy-
farki áll. el. iskolai tanítót a nagypeleskei áll. 
el. iskolához ; Valez Jenő aranyosmaróthi, 
Molnár Mihály buzinkai, Murányi László új-
városi, Medveczky Lajos perecsei, ThuránszTty 
Zsigmond jászberényi, Csankó Vilmos zalacskai, 
Kenedich Gyula boroszlói, Stefányiné Boriszlai 
Irén hernádvécsei és Valczné Konkoly Irén 
aranyosmaróthi áll. el. iskolai tanítókat, illetve 
tanítónőket a kassai áll. el. iskolához ; Soós 
Árpád mákói és Márkó Lajos kidéi, valamint 
Hctyei Gabriella kidéi és Gáspár Anna bala-
vásári áll. el. iskolai tanítókat, illetve tanítónő-
ket kölcsönösen ; Engyel Géza és Engyelné 
Kubinyi Róza helpai áll. el. iskolai tanítót, 
illetve tanítónőt a feketeerdői áll. el. iskolához ; 
Vajda Eszter újdávidházai áll. el. iskolai taní-
tónőt az alsószombatfalvi áll. el. iskolához ; 
Zöldné Máté Teréz székelyföldvári és Bertalan 
Róza maroscsapói áll. el. iskolai tanítónőket 
kölcsönösen; Nagy Mária nagypestényi áll. el. 
iskolai tanítót a lippai áll. el. iskolához ; Sem-
sedy Etelka sződrákospusztai áll el. iskolai 
tanítónőt az erzsébetfalvai áll. el. iskolához ; 
Liozgonyi Amália ágostonlaki áll. el. iskolai 
tanítónőt a helpai áll. el. iskolához ; Göntér 
Paula petőszinyei áll. el. iskolai tanítónőt az 
abaújszinai áll. el. iskolához ; Aradiné Szalay 
Julianna pancsovai áll. el. iskolai tanítónőt a 
trencséni áll. el. iskolához ; Schwarz Ida nagy-
teremiai áll. el. iskolai tanítónőt a tápióbicskei 
áll. el. iskolához; Bettegi Júlianna nagyalmási 
áll. el. iskolai tanítónőt a koháryházai áll. el. 
iskolához; Okolicsányi Anna liptószentmiklósi 
áll. kisdedóvónőt a nagybobróczi áll. kisded-
óvodához ; Farkasné Yátzy Ilma nagybobróczi 
áll. kisdedóvónőt a liptószentmiklósi áll. kisded-
óvodához; Pfeifferné Papp Gizella patóházai 
áll. kisdedóvónőt a szatmárnémetii II. számú 
áll. kisdedóvodához; Ferenczy Viktória fényi 
áll. kisdedóvónőt a plosiezi áll. kisdedóvodához ; 
Dallos Gizella rudolfsgnádi áll. kisdedóvónőt a 
kispesti munkástelepi II. számú áll. kisdedóvo-
dához ; Kavaschné Merez Mária újszentannai 
áll. kisdedóvónőt a kónyi áll. kisdedóvodához ; 
Bokis Rebeka védenyi áll. kisdedóvónőt a 
breznóbányai áll. kisdedóvodához; Vigné Vita-

mer Róza breznóbányai áll. kisdedóvónőt a 
hernádtihanyi áll. kisdedóvodához ; Pekanovich 
Katalin felsőstubnyai áll. kisdedóvónőt a bátai-
alszegi áll. kisdedóvodához ; Farkas Róza bátai-
alszegi áll. kisdedóvónőt a hosszúmezői áll. 
kisdedóvodához ; Pap Irén hosszúmezői áll. 
kisdedóvónőt a felőri áll. kisdedóvodához. 

Nyugdíjat utalványozott: Vaclnay Pál 
vetési áll. el. iskolai tanítónak évi 1960 K-t; 
Heveder Ferenc feketeerdői áll. el. iskolai taní-
tónak évi 1600 K- t ; Gergideszku János bolvas-
niczai közs. el. iskolai tanítónak évi 580 K-t ; 
Degány Ágoston veczeli közs. el. iskolai taní-
tónak évi 1660 K-t ; Jovanov (Jovanovics) 
Timotheus alibunári közs. el. iskolai tanítónak 
évi 1360 K-t ; GéJü György hartai ref. el. 
iskolai tanítónak évi 1320 K-t; Bischof János 
őriszentmártoni róm. kath. el. iskolai tanítónak 
évi 1280 K-t ; Kliczin Döme verseczi gör. kel. 
szerb hitf. el. iskolai tanítónak évi 940 K-t ; 
Borbély Lajos bihari ref. el. iskolai tanítónak 
évi 1120 K-t ; Csajághy József kiingösi ref. el. 
iskolai tanítónak évi 800 K-t ; Forrás József 
harsányi ref. el. iskolai tanítónak évi 1500 K-t; 
Puskás Tamás csíkszépvizi róm. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 1080 K-t ; Ninesity György török-
kanizsai gör. kel. szerb hitf. el. iskolai tanító-
nak évi 1380 K-t ; Erdélyi István kisköcski 
ág. hitv. ev. el. iskolai tanítónak évi 1080 K-t ; 
Sydő Ádám udvardi ref. el. isk. tanítónak évi 
1500 K-t ; Sági János battyándi ág. hitv. ev. 
el. iskolai tanítónak évi 1500 K-t ; Keller Jó-
zsef Szeghalom községhez tartozó pusztatövis-
kerti urad. róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 
1340 K-t ; Gherga István nagytopoloveczi gör. 
kel román hitf. el. iskolai tanítónak évi 840 K-t ; 
Friihcirth Lajos pozsonyi ág. hitv. ev. el. isko-
lai tanítónak évi 2600 K- t ; Pallós Adolf 
munkaképtelen tornóczi izr. el. iskolai tanítónak 
évi 1440 K-t ; id. Bocsor Gyula biai ref. el. 
iskolai tanítónak évi 1900 K-t ; Kenderovszky 
János végrosztokai gör. kath. iskolai tanítónak 
évi 500 K-t ; Szálkái József havadtői ref. el. 
iskolai tanítónak évi 1700 K-t ; Kubinyi Sán-
dor técsői rom. kath. el. isk. tanítónak évi 
2000 K-t ; Péntek József homokmégykisesertői 
pusztai róm. kath. iskolai tanítónak évi 1044 K-t ; 
Kicsiny Gusztáv bakostöréki ág. ev. el. iskolai 
tanítónak évi 1700 K-t ; Poltz Márton jólészi 
ág. hitv. ev. el. iskolai tanítónak évi 640 K-t ; 
Klein Hermann putnoki izr. el. iskolai tanító-
nak évi 1500 K- t ; Jancsó István erdőfülei ref. 
el. iskolai tanítónak évi 1500 K-t ; Otta István 
cserbeli gör. kel. iskolai tanítónak évi 900 K-t ; 
Homonnay Bertalan szapáryfalvai ref. el. iskolai 
tanítónak évi 1440 K-t ; Nagy Sándor vértes-
acsai ref. el. iskolai tanítónak évi 1500 K-t ; 
Bigel Ágoston handlovai róm. kath. el. iskolai 
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tanítónak évi 1500 K-t ; Hergott Pál volt 
rózsavölgyi róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 
540 K-t ; Toller Imre pudmericzi róm. kath. 
el. iskolai tanítónak évi 1100 K-t ; Dárin 
János brassói gör. kel. el. iskolai tanítónak 
évi 2020 K- t ; Hladonik Mihály csabaháza-
kertésztelepi gör. kath. el. iskolai tanítónak évi 
580 K-t ; Mregea Mózes állicsi gör. kel. román 
hitf. el. isk. tanítónak évi 1020 K-t ; Nagy 
József csápori róm. kath. el. iskolai tanítónak 
évi 1020 K-t; Pop Vazul szászcsóri gör. kel. 
el. iskolai tanítónak évi 1040 K- t ; Klaucsék 
János nyitraludányi róm. kath. el. iskolai taní-
tónak évi 1460 K- t ; Csete Lajos dunapataji 
ref. el. iskolai tanítónak évi 1640 K-t ; Popo-
vics Sándor rahói gör. kath. eL iskolai tanítónak 
évi 1420 K-t ; Ursace Leon oroszborgói gör. 
kel. el. iskolai tanítónak évi 1020 K-t ; 
Vrtunszky Milán zentai gör. kel. szerb hitf. 
el. iskolai tanítónak évi 1140 K-t ; Vágó Imre 
barczikai ref. el. iskolai tanítónak évi 1380 K-t ; 
Kovács József lupfalvai róm. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 1100 K-t ; Wagner Henrik munka-
képtelen cservenkai ág. ev. el. iskolai tanítónak 
évi 1820 K-t ; Csérvenyicz (Kranitz) Pál tószegi 
róm. kath. eL iskolai tanítónak évi 1740 K-t ; 
Gebhardt Imre hartai ág. hitv. ev. munkakép-
telen el. iskolai tanítónak évi 1440 K-t ; Pet-
rovics Szavú jabukai gör. kel. román hitf. eL 
iskolai tanítónak évi 780 K-t ; Maislis Jakab 
sárvári orth izr. el. iskolai tanítónak évi 1700 
K- t ; Baits Szvetozár kumánai gör. kel. szerb 
hitf. el. iskolai tanítónak évi 1620 K-t ; Czéder 
Gyula ságodi róm. kath. el. iskolai tanítónak 
évi 1380 K-t ; Matyola Tódor szamosújvári 
kir. orsz. fegy- intézeti tanítónak évi 2020 
K-t ; Ágoston György veszprémvarsányi róm. 
kath. el. iskolai tanítónak évi 1460 K-t ; Mutiu 
Péter temesvár-erzsébetvárosi gör. kel. román 
hitf. el. iskolai tanítónak évi 1300 K-t ; Jonesku 
Mózes kőhalmi gör. kath. el. iskolai tanítónak 
évi 980 K-t ; Brosst Antal kosztolnafalui róm. 
kath. el. iskolai tanítónak évi 1140 K-t; Laza-
revics György temespaulisi gör. kel. szerb hitf. 
el. iskolai tanítónak évi 1340 K-t ; Feiler 
János városszalánoki ág. hitv. ev. el. iskolai 
tanítónak évi 1500 K-t; Müller Tamás nagy-
nyárádi róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 
1700 K-t ; Tompos Gábor tapolezafői ág. hitv. 
ev. el. iskolai tanítónak évi 1380.K-t ; Buta-
sovics István ipolyfödémesi róm. kath el. iskolai 
tanítónak évi 1020 K-t; Tör öle Miklós szótelke-
szentkatolnadornai gör. kath. el. iskolai tanító-
nak évi 620 K- t ; Németh Soma iszkaszent-
györgyi ref. el. iskolai tanítónak évi 1400 K-t ; 
Molnár Fábián bácsszenttamási róm. kath. el. 
iskolai tanítónak évi 1900 K-t ; Klszákné 
Kenglovics Jolán ivánkai áll. el. iskolai tanító-

nőnek évi 680 K- t ; Havasné Fogel Julianna 
szerencsi áll. el. iskolai tanítónőnek évi 1020 
K- t ; Vasóczyné Könyves Matild zalalövöi áll. 
el. iskolai tanítónőnek évi 840 K- t ; Karácso-
nyinéi Bacsics Etel szabadkai közs. el. iskolai 
tanítónőnek évi 1380 K-t ; Gsoknyai Lenke 
martonvásári árvaházi családfőnek évi 780 K-t ; 
Halápy Etelka kislomniczi róm. kath. el. iskolai 
tanítónőnek évi 580 K-t; Bahovlyevné Sztoj-
csevity Eugénia nagykikindai gör. kel. szerb 
hitf. el. iskolai tanítónőnek évi 1620 K- t ; 
Kálóczyné Dánay Anna mikefai róm. kath. el. 
iskolai tanítónőnek évi 620 K-t ; özvegy Sztan-
kuné Plása Júlia szabadhelyi gör. kel. el. 
iskolai tanítónőnek évi 1180 K- t ; Leményiné 
Molnár Hermina szimői róm. kath. el. iskolai 
tanítónőnek évi 700 K-t ; Gotlieász Lukréczia 
farkaspataki gör. kath. el. iskolai tanítónőnek 
évi 580 K-t ; Sárkányné Székely Sára munkácsi 
áll. kisdedóvónőnek évi 640 K-t ; Latzináné 
Greskovits Henriette szepesolaszii áll. kisded-
óvónőnek évi 700 K-t ideiglenesen; Holly Lujza 
felsőőri közs. kisdedóvónőnek évi 340 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Táborszky 
Stefánia Anna lábi róm. kath. el. iskolai taní-
tónőnek 1200 'K-t egyszersmindenkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Vastagh János nyug. tapolczai áll. polg. 
iskolai tanító özvegye, szül. Szigli Emmának 
évi 1074 K-t ; néh. Bereezky Lajos dévai áll. 
el. iskolai tanító Lajos nevű kiskorú árvájának 
évi 130 K-t; néh. Mikula János pilisszentiváni 
áll. el. iskolai tanító özvegye, szül. Orbán Margit-
nak évi 700 K-t ; néh. Székely József nyug. 
ref. el. iskolai tanító özvegye, szül. Nagy Eszter-
nek évi 412 K- t ; néh. Kövér János nyug. róm. 
kath. kántortanító özvegye, szül. Baló Máriának 
évi 300 K-t ; néh. Gombos Mihály gverki róm. 
kath. el. iskolai tanító Erzsébet nevű kiskorú 
árvájának évi 150 K-t; néh. Benedek János 
lépesfalvai nyug. ág. h. ev. el. iskolai tanító 
özvegye, szül. Wilfinger Teréznek évi 437 K- t ; 
néh. Bibovits Károly volt szepesudvardi róm. 
kath. el. iskolai tanító özvegye, szül. Berkó 
Katalinnak évi 640 K-t, János nevű kiskorú 
árvájának 106 K 67 f-t, mindössze 746 K 
67 f - t ; néh. András Lajos mezőpániti nyug. 
ref. el. iskolai tanító özvegye, szül. Karácson 
Amáliának évi 640 K-t; néh. Csudáki András 
kiszalacskai nyug. gör. kath. el. iskolai tanító 
özvegye, szül. Cservenyák Kornéliának évi 
450 K-t; néh. Gulyás Sándor vésztői (puszta-
mágori) róm. kath. el. iskolai tanító özvegye, 
szül. Halbritter Margitnak évi 727 K-t, Vilma, 
Irma és Emilia nevű* kiskorú árváinak egyen-
ként 121 K 16 f-t, együtt 363 K 48 f-t, 
mindössze 1090 K 48 f - t ; néh. Szkiba Demeter 
nyug. zsukói gör. kath. el. iskolai tanító özvegye 
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szül. Teszlovics Helénának évi 300 K-t és 
Emil nevű kiskorú árvájának 50 K-t, mind-
össze 350 K-t ; néh. Bácz Árpád volt gönczi 
ref. el. iskolai tanító László Árpád nevü kis-
korú árvájának 150 K- t ; néh. Kelecsényi 
Antal nyug. róm. kath. el. iskolai tanító özve-
gye, szlil. Marczell Katalinnak évi 660 K-t ; 
néh. Balogh Gyula József volt damaki ref. 
el. iskolai tanító István nevü kiskorú árvájának 
évi 150 K-t ; néh. Kellert Lajos nagykanizsai 
nyug. izr. el. iskolai tanító özvegye, szül. 
Lakenbach Matildnak évi 660 K-t ; néh. Lajos 
Sándor radnóti nyug. róm. kath. el. iskolai tanító 
özvegye, szül. Papp Annának évi 700 K-t ; néh. 
Hornyok Ferenc tornai nyug. róm. kath. el. iskolai 
tanító özvegye, szül. Miriovszky Apollóniának 
évi 334 K-t ; néh. Kacsári Lajos vasmegyeri 
nyug. ref. el. iskolai tanító özvegye, szül. Csajkos 
Máriának évi 609 K 20 f - t ; néh. Vadon János 
panyolai nyug. ref. el. iskolai tanító özvegye, 
szül. Varga Yihnának évi 700 K-t; néh. Lakos 
István veszkényi róm. kath. el. iskolai tanító 
István nevű kiskorú árvájának évi 150 K-t ; 
néh. Szatlmayer János nyug. kenyerii róm. 
kath. tanító özvegye, szül. Kamondi Ágnesnek 
évi 660 K-t ; néh. Léhoczlty József rudabányai 
róm. kath. el. iskolai tanító özvegye, szül. 
Zimányi Ilonának évi 721 K 20 f-t, Ilona Mária 
nevü kiskorú árvájának 120 K 20 f-t, mind-
össze 841 K 40 f - t ; néh. Baffai Mihály volt 
makói ref. el. iskolai tanító özvegye, szül. 
Weinrich Jozefának évi 715 K-t; néh. Gáspáry 
János Henrik nyug. vadasfai tanító özvegye, 
szül. Szente Karóimnak évi 500 K-t ; néh. 
JanecsJcó János pelsüczi róm. kath. el. iskolai 
tanító Ilona nevű kiskorú árvájának évi 150 K-t ; 
néh. Marschall Mihály jánosföldi róm. kath. 
el. iskolai tanító özvegye, szül. Steyer Annának 
évi 640 K-t, János, Vencel és Mihály nevü 
kiskorú árváinak egyenként 106 K 66 f-t, 
együtt 320 K-t, mindössze 960 K- t ; néh. 
Pivovarcsi József kisudvarnoki nyug. közs. el. 
iskolai tanító özvegye, szül. Csefalvy Gizellának 
évi,570 K-t. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
Plesa János nyírparasznyai volt gör. kath. el. 
iskolai tanító Irén és Ilona nevű árváinak a 
kecskemétibe. 

Pályázatok. 
Betöltendő a galambosi állami óvónői állás. Illet-

mények : 9U0 korona fizetés, 240 korona dajkatartás 
és szabad lakás. Kellékek : óvónői oklevél, magyar 
honosság igazolása, esetleges előző szolgálat bizonylása, 
születési anyakönyvi kivonat. A bélyegeit kérvény a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címezve, folyó 
évi október hó 20-ig Bereg vármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtandó be. Budapest, 1910 szeptember hó 17-én. 
A miniszter meghagyásából : Kacskovies, min. tanácsos. 

Betöltendő a kiskőrösi állami óvónői állás. Illet-
mények : 900 korona fizetés, 300 korona dajkatartás 
és szabad lakás. Kellékek : óvónői oklevél, magyar 
honosság igazolása, esetleges előző szolgálat bizony-
lása, születési anyakönyvi kivonat, keresztlevél. A bé-
lyegeit kérvény a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez címezve, f. évi október hó 31-ig a kecskeméti 
kirendeltség vezetőjénél nyújtandó be. A lakosság 
vallási megoszlásának számarányához képest ág. ev. 
felekezethez tartozó pályázók előnyben részesülnek. 
Budapest, 1910 szeptember hó 27. A miniszter meg-
hagyásából : Arányi, osztálytanácsos. 

II. NEM HIVATALOS RÉSZ. 
Hírek. 

— Tanítók háza Szatmáron. Nagy 
és szép ünnepe volt e hó 4-én Szatmár 
vármegye tanítóinak. E napon avatták 
fel Szatmár városában a vármegye terü-
letén működő tanítók középiskolába járó 
fiai számára létesített otthont. A díszes 
ünnepség a szatmári református templom-
ban kezdődött és a városháza tanács-
termében folytatódott, hol a tanítóság 
délelőtt folyamán díszközgyűlést tartott. 
A közgyűlésen ott lehetett látni a vár-
megye színe-javát; Zichy János gróf, köz-
oktatásügyi minisztert Csaba Adorján fő-
ispán képviselte. A himnusz eléneklése 
után Kótay Lajos tanítóegyesületi elnök 
nyitotta meg hosszabb beszéd kíséretében 
a közgyűlést. Majd Rozsos István indít-
ványa után Neubauer Elemér igazgató-
tanító beszéde következett, mely a 
tanítók háza létesítésének történetét 
ismertette. Neubauer rámutatott az új 
otthonnak arra a fontos hivatására, 
mely abban áll, hogy megakadályozza 
azt, hogy a megye felekezeti tanítói és 
görög katholikus lelkészei a távolabb 
fekvő balázsfalvi, naszódi vagy belényesi 
középiskolába küldjék fiaikat, és elő-
segíti, hogy tiszta magyarszellemű leve-
gőben nevelkedjék fel a megyei ifjúság. 
Kiemelte, hogy közadakozásból mintegy 
20.000 korona folyt be az internátus 
céljaira. A város a háztelket vásárolta 
meg 25.000 koronáért. A Széchenyi-
Társulat évi 600 korona szubvenciót ad 
az intézetnek ; a közoktatásügyi miniszté-
rium pedig évi 2000 korona segélyt helye-
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zett kilátásba az intézmény létesítéséhez ; a 
vármegyei törvényhatóság 1000 koronát 
adott, ugyanazon célból. A tartalmas 
beszéd elhangzása után Bodnár György 
kir. tanfelügyelő adta át az épületet 
rendeltetésének. Rövid beszéde után 
hosszasan emlékezett meg a nemrég 
elhunyt Halász Ferenc közoktatásügyi 
miniszteri tanácsosról. Megidézte az új 
intézmény felavatásához Halász Ferenc 
szellemét, akinek tán Szatmár városa 
köszönhet legtöbbet ... A szép beszéd 
elhangzása után Székely Árpád köri elnök 
tett előterjesztést az alapszabályok mó-
dosításáról. Ezután következett a Taní-
tók háza ellenőrzésére felügyelő bizott-
ság tagjainak megválasztása. Elnök : 
Bodnár György, kir. tanfelügyelő lett. 
Majd az egyesület pénzkezeléséről szá-
molt be Némethy Sándor pénztáros. A 
gyűlés alatt a jegyző felolvasta Náray 
Szabó Sándor közoktatásügyi államtitkár-
nak üdvözlő-lev elét és az érkező sür-
gönyöket. A két kitűzött pályadíjat 
Buti Vince szinérváraljai tanító nyerte 
el. A dísztagok sorába kerültek többek 
közt Zichy János gróf, Náray Szabó 
Sándor, Boromisza Tibor dr. megyés 
püspök, Csaba Adorján főispán, stb. A 
közgyűlés befejezésével az egybegyűlt 
díszes közönség a vármegyei tanítónők 
kézimunka-kiállítását tekintette meg. 
Az ünnepséget lakoma fejezte be . . . 
Íme, új stációhoz értek a — nemzet 
dolgos napszámosai. Adja Isten, hogy a 
magyar kultúra szelleme ugyanazon lel-
kesedéssel uralja ezt az új állomást, 
mint amilyen igaz lelkesedés a felavató-
ünnepséget áthatotta. Adja Isten, hogy 
a Bodnárok és Neubauerek nemes pél-
dáját máshol is kövessék. Gyarapodjék, 
gazdagodjék az új intézet, hogy necsak 
126 növendéket fogadhasson be, hanem 
falai közt láthassa a vármegye tanulni 
vágyó egész ifjúságát. 

— Nyugalomba vonuló főigazgató. Ő 
Felsége a magyar király Máiionffy Márton 
udvari tanácsost, iparoktatási kir. főigazgatót 
— ki időközben a politikai pályára lépett — 

a f. évi augusztus hó végével főigazgatói állá-
sától felmentette és nyugdíjazását elrendelte. 
Kötelességünknek ismerjük, hogy ez alkalom-
ból megemlékezzünk Mártonffyról, ki közel 
negyven évig állott a magyar iskolaügy szol-
gálatában. Ezen időnek majdnem felét az ipar-
oktatásügy terén töltötte el. Elvégezte az 
úttörés munkáját. Akik utána jönnek, meg-
találják a helyes út mutató-fáit. Mártonffy 
annak idején 300 iskolát vett át 1500 tanító-
val és 700-at hagyott el négyezer tanerővel, 
százötvenezerre menő iparos- és kereskedő-
ifjúval. A nyugalomba vonuló, főigazgató meleg 
átiratban búcsúzott el úgy a fenhatósága alá 
tartozó tantestületektől, mint a munkáját támo-
gató szaksajtótól. Lankadatlan buzgalmat kér 
az ügy iránt, melyet hátrahagy és ragasz-
kodást ahhoz a férfiúhoz, ki utána következik. 

— Tanfelügyelők összejövetele. Úgy tár-
gyánál, mint céljánál fogva érdekes meghívót 
kaptunk Hidvégi Benő, miskolci kir. tanfel-
ügyelőtől. Tekintettel a meghívás közérdekű 
voltára, szó szerint — s egyelőre minden 
hozzászólás nélkül — közöljük szövegét : 
A f. évi május hóban tartott összejövetelünk 
alkalmával nyert megbízatásom alapján van 
szerencsém az összes tanfelügyelő és segédtan-
felügyelő kartársaimat a f. évi október 17. 
és 18-ik napján Budapesten a Tanítók Házában 
(VIII., Szentkirályi-u. 47. sz.) tartantó tanfel-
ügyelői gyűlésre tisztelettel meghívni. A gyűlés 
d. e. 10 órakor kezdődik. Gyűlésünk tárgyai a 
következők: 1. A tanfelügyelői fizetések ren-
dezése. Előadó : Eötvös Károly Lajos. 2. A 
szakfelügyelői intézmény elleni állásfoglalás. 
Előadó: Dénes Károly. 3. Az alakítandó tan-
felügyelői egyesület alapszabályai. Előadó : 
Hidasi Sándor. Fontos érdekeinkről lévén szó, 
kedves kartársaim minél tömegesebb meg-
jelenését kérem. (A gyűlés előtti napon érke-
zők találkozóhelye vasárnap este, színház 
után, a Pannónia udvari étkezőhelyiségében.) 

— Pályázat. Fejér vármegye alispánja a 
f. évi október hó 4-én 10.685. sz. a. kelt 
rendelkezésével az alábbi, olvasóinkat is érdeklő 
pályázatot teszi közzé: Fejér vármegye közön-
sége tulajdonát képező s általa fenntartott 
martonvásári árvaházban lemondás folytán meg-
üresedett női családfői állásra pályázatot hir-
detek. Az állásra, amely az árvaház épületében 
egy szobából álló lakással, fűtéssel, világítással, 
élelmezéssel, mosással és vasalással, valamint 
az 1907. évi XXVII. t.-c. 3. §-a értelmében 
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ötödévenként emelkedő évi 700 kor. készpénz-
fizetéssel van javadalmazva, csakis hajadon 
vagy özvegy, okleveles tanítónők pályázhatnak. 
Az árvaházi családfők az 1875. évi XXXII. 
t.-c. értelmében az orsz. tanítói nyugdíjintézet 
tagjai. A pályázni óhajtók tanítói oklevéllel 
és eddigi működésüket igazoló működési bizo-
nyítványokkal felszerelt pályázati kérvényüket 
Fejér vármegye alispánjához, mint a vármegyei 
árvaházi igazgató-választmány elnökéhez 19Í0. 
évi október hó 29-ikének déli 12 órájáig annál 
is inkább nyújtsák be, mert később beadott 
pályázati kérvények nem vétetnek figyelembe. 
Az állás betöltésénél előnyben részesül azon 
pályázó, ki a női kézimunka-tanításra külön 
képesítéssel bír. Ezen körülmény oklevéllel 
igazolandó. A megválasztott tanítónő állását 
azonnal _ elfoglalni köteles. 

— Uj állami elemi iskola. Óbesenyő 
(Torontál vm.) községben a mult hó 19-én vette 
át ünnepségek között Grédó János kir. tan-
felügyelő az ú j állami elemi iskolát. Érdekes 
volt látni ez alkalommal a tisztán bolgárajkú 
lakosság lelkesedését. Grézló János kir. tan-
felügyelő beszéd kíséretében adta át az új 
iskolát Drágán Tamás igazgató gondjaiba. 
Drágán elbúcsúzkodott az iskolaszéktől — a régi 
gazdától — és megígérte a tantestület nevében, 
hogy mint eddig, úgy a jövőben is teljes erővel 
fog hozzálátni a község bolgárajkú gyermekei-
nek neveléséhez és a magyar nyelv elsajátí-
tására irányított munkássághoz. A hivatalos 
átvétel után a község színe-java a kaszinó 
éttermébe társas ebédre gyűlt össze. 

— Huszonötéves találkozó. Gaál István 
marosvásárhelyi állami elemi iskolai igazgató-
tanító tisztelettel kéri azokat a tanulótársait, 
akik 1885 november 11 —14. napjain Nagy-
enyeden együtt tanképesítő-vizsgálatot tettek, 
hogy a 25-éves találkozóra a megállapított 
helyen folyó évi november 15-én megjelenni 
szíveskedjenek. Egyidejűleg kéri, hogy állomás-
helyüket és azt is, hogy a találkozón részt 
vesznek-e, vele levélben tudassák. 

Könyvek ismertetése. 
* Népiskolai Dalgyűjtemény, különös tekin-

tettel az osztatlan iskolákra. Az I—VI. osztály 
tananyaga. Tanítók, tanítónövendékek haszná-
latára szerkesztette és a dalokat harmónium-
kísérettel ellátta Kovács Dezső, áll. tanító-
képző-intézeti tanár. Kiadja a Sárospataki 
Irodalmi Kör. Ára 2 korona. Kapható a kör 
pénztári hivatalában, Sárospatakon. — Mióta 
az új népiskolai tanterv s az ahhoz fűzött 
utasítások a népiskolai énektanítás célját helye-
sen kitűzték, anyagát szabatosan meghatározták 

s módszerét reális alapra helyezték : ez a tárgy 
is kezd egész szelleme szerint szervesen bele-
illeszkedni a népiskola tanulmányi anyaga közé 
s a pedagógiailag értékesíthető dalok irodalma 
is mind jobban-jobban hozzáférhetővé válik az 
egymást követő dalgyűjtemények közrebocsá-
tása által. Kovács Dezső gyűjteményének az 
ad kiváló értéket, hogy az iskolai dalok egész 
nagy sorozatát — számszerint 86-ot — har-
móniumkísérettel ellátottan tartalmazza. 

Nem nyújt szigorúan rendezett metódikus 
sorozatot, minthogy a gyűjtemény tanítók ré-
szére készült, kik a népiskolai utasítás értel-
mében mindig kiválogathatják a rendelkezé-
sükre álló gyűjteményekből azt a dalt, mely 
metódikus tanításmenetükbe épen a legjobban 
beleillik. A tanítók számára készült dalgyűjte-
ményeket tehát nem is szabad a metodikai 
elrendezettség szerint megítélni, vagy értékelni. 
Az ily gyűjtemények értéke — nemcsak általá-
ban, de a gyakorlati felhasználhatóság szem-
pontjából is — attól függ, hogy miféle anyagot 
tartalmaznak s mily feldolgozásban nyújtják azt. 
S már ebből a szempontból Kovács gyűjte-
ménye egyike a legjobbaknak. A feldolgozott 
dalokat nagy gonddal válogatta meg, azok szöveg 
és dallam szerint egyaránt értékesek s iskolai 
használatra is egyaránt jók. Növeli értéküket 
a szabatos, gondos, ízléses feldolgozás. Szerző 
mindig szerencsésen választja meg a dalok kí-
séretéül szolgáló harmóniákat ; mindenekelőtt 
hibátlan stílját kell kiemelnünk, mely épúgy 
alkalmazkodik az iskolai harmónium techniká-
jához, mint az iskolai daloknak egészen saját-
lagos jellegéhez ; népies — anélkül, hogy 
pórias lenne; egyszerű —• anélkül, hogy sze-
gényessé válnék; változatos — anélkül, hogy 
a mesterkéltség hibájába esnék. — Ez a tiszta, 
nemes stű illik az iskolai dalokhoz, mert ez 
biztosítja azt az esztétikai érdeket, melyet a 
gyermekek énekében hiányzó, s ép azért csak 
kisegítőeszközzel pótolható harmóniával elé-
gíthetünk ki. Valóban örvendetes, hogy e gyűj-
teményben a tömeges éneklésnek színt és 
életet adó harmóniák oly módon társítvák a 
magyar dallamokhoz, hogy azoknak melódiai 
és ritmikai szépségeit nemcsak hogy el nem 
fedik, de nagy mértékben fokozzák és érvé-
nyesítik. 

A gyűjtemény bevezetősoraiban szerző rövid 
tájékoztatót nyújt a hallás- és hangjegy szerinti 
tanításról, helyes módszertani alapelveken 
nyugvó tanítási dispozíciókban. 

A fentiek után tán mondanunk is fölös-
leges, hogy a legmelegebben ajánljuk e gyűjte-
ményt tanítótársaink figyelmébe. 

Minthogy pedig a tanítóképzők jelenlegi 
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tanterve a IV. osztályban a népiskolai ének-
tanításnak iskolai harmóniumra alkalmazott 
anyagát előírja : sikeresen használhatják e gyűj-
teményt a végző tanítójelöltek is. 

(óhajtjuk, hogy e mű útat találjon oda, hová 
szánva van s — mint jó segédeszköz — szol-
gáljon a népiskolai énektanítás előbbvitelére ! 

(Sz.) 
* Stilisztika és olvasókönyv, polgári leány-

iskolák III. osztálya számára. Irta és szerkesz-
tette Weszely Ödön. Nyolcadik, az ú j Tanterv 
szerint átdolgozott kiadás. Ára 4 korona. Buda-
pest, Lampel R. Kk. (Wodiáner F. és Fiai) r.-t. 
könyvkiadóvállalata, 1910. Engedélyezve előbbi 
kiadásban polgári leányiskolák használatára 
510/1905. e. sz. a. — Ujabb időben igen gyakran 
tapasztaljuk, hogy egyazon könyvre rásüti szerző 
és kiadó, hogy az egymástól célban és tanterv-
ben teljesen eltérő iskolafajok számára készült. 
Dicséretes kivétel ez alól a mindjobban elhara-
pódzó rossz szokás alól az előttünk fekvő könyv, 
melynek szerzője őszintén bevallja, hogy csak 
polgári leányiskoláknak szánta. Ez becsületes 
és okos beszéd, mert a polgári leányiskola tan-
terve annyira eltér minden más iskola tantervé-
től, hogy okvetetlenül külön e célra készült 
könyveket kíván. A szerző mindenben híven 
alkalmazkodik is ennek a tantervnek a szelle-
méhez és a polgári leányiskola növendékeinek 
lelki világához. Igen helyes pedagógiai érzékkel 
válogatja ki mind a példákat, mind pedig az 
olvasmányokat, mely utóbbiak közül 100-at 
találunk a legkiválóbb régi és új magyar írók 
és költők munkáiból. Ezek az olvasmányok 
nemcsak formai szempontból kiválóak, mint a 
jó magyar stílus példái, hanem tartalmuk is 
alkalmas arra, hogy a leányok felfogásának és 
világnézetének helyes kialakulásához hozzá-
járuljon, lelküket nemes gondolatokkal és becses 
érzésekkel megtöltse. A nemzeti tartalmú, jeles 
munkák mellett, igen helyesen, szép számmal 
különösen a női lelket közelebbről érdeklő olvas-
mányokat is vett fel a szerző és bizonyára csak 
emeli a leánykák szemében a könyv becsét az, 
hogy az olvasmányok között magyar írónők 
munkáival is találkoznak. 

Újabb időben sok szó esett a művészi okta-
tásról is, melynek néhány kiválóan sikerült, szép 
gyakorlati példáját láttuk egy neves külföldi 
iskolában. Azért hisszük, hogy minden tanítással 
foglalkozó örömmel fogja üdvözölni a szerzőnek 
azt a kísérletét, melyet Beöthy Zsolt Munkácsy 
képéről írt méltatásának fölvételével céloz. Bizony 
itt az ideje, hogy a művészeti oktatásnak reá-
lisabb alapot adjunk az iskolában, mint eddig. 

A könyv beosztása, módszere teljesen meg-
felel az új polgári leányiskola tantervének, mely 
szerint az olvasmányok magyarázata és fejte-

getése közben kell a stilisztikai, poétikai és 
verstani magyarázatokat adni és végül rend-
szerbe foglalni. Gyakorlativá teszi a könyvet az 
a sok feladat, mely az olvasmányokhoz kapcso-
lódik s így igen alkalmas arra, hogy a növen-
dékeket a magyar irodalom világába bevezesse, 
irodalmi műveltséget adjon nekik és egyúttal 
hozzájáruljon élet- és világismeretük kiegészí-
téséhez, felfogásuk kialakításához. 

* Magyar Könyvtár. A Radó Antal szer-
kesztésében megjelent könyvtár újabb füzetei : 
Az orvos dilemmája, írta Bemard Shaw, for-
dította Hevesi Sándor (sorozat 593—594), 
Nietzsche-Aforizmák, fordította Schöpflin Ala-
dár (595) és Gabriele D'Annunciónak : Toto 
és egyéb elbeszélések című műve, fordította 
Balla Ignác (596). A kettős füzetek ára 60, 
az egyeseké pedig 30 fillér. A Magyar Könyv-
tár méltó folytatását képező újabb füzeteket 
is a Lampel-cég adta ki. 

Tanítók tanácsadója. 
Ptricus. Ideiglenes minőségben töltött szol-

gálat, a szolgálati időhöz kötött jogigényeknél, 
csak szabályszerű képesítés esetén veendő 
figyelembe. Á korpótlékra ugyanis azon szol-
gálati idő ad igényt, melyet a rendes tanító 
szabályszerű képesítéssel az állomás végleges 
elfoglalásától megszakítás nélkül eltöltött. Nyug-
díjra jogosítottak pedig azon nyilvános nép-
iskolában alkalmazott rendes vagy segédtanítók, 
kik a népokt. törvény 133. §-ának megfelelő 
képesítéssel bírnak. Ezek szerint oklevél nélkül 
töltött szolgálatának korpótlék, avagy nyugdíj-
jogosultság szempontjából való beszámítását 
nem igényelheti. — P. S. A kisdedóvodába 
vagy menedékházba való járás kötelezettsége 
nem oly általános, mint a tankötelezettség. 
Amennyiben a kisdedóvásról szóló 1891. évi 
XV. t.-c. 4. §-a értelmében a szülők és gyámok 
ott, ahol kisdedóvoda vagy menedékház van, 
csak akkor tartoznak abba 3—6 éves gyerme-
keiket vagy gyámoltjaikat járatni, hogyha nem 
igazolják, hogy a gyermek otthon vagy bárhol 
állandóan kellő gondozásban és felügyeletben 
részesül. Ennek megállapítása a felügyelő-
bizottságok teendői közé tartozik. — Viril is . 
A városi jegyző rosszul értelmezi a törvényt, 
mert a törvényhatósági bizottság megalakítása 
a következőkéj) történik : Minden év végén 
összeállíttatik a törvényhatóság területén leg-
több egyenes adót fizető polgárok — virilisek — 
névjegyzéke, aminél megjegyzendő, hogy az 
állami, felekezeti, községi és magántanintézetek 
tanárai és tanítói, a lelkészek stb. egyenes 
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állami adója kétszeresen számíttatik. Törvényes 
joga van tehát ahhoz, hogy egyenes állami 
adóját kétszeresen számítsák. — F. 1 . Szcsény. 
Az iparos- és kereskedőtanonc-iskoláknál alkal-
mazott tanítók tiszteletdíja, a nyugdíjigény 
szempontjából, ez idő szerint még véglegesítés 
esetén sem számít. — K, J. Miután nem rend-
szeresített állást tölt be, hanem mint kisegítő 
nyer alkalmazást, idézett üzenetünk önre nem 
vonatkozik. Azon az alapon, de más jogcímen 
sem, mostani minőségében, korpótlékot nem 
kaphat. — S. J. Vbócz. A velünk közölt ügy 
elbírálásánál különböző szempontok jöhetnek 
figyelembe s így bizonyos tekintetben önöknek 
is lehet igazuk, sőt némikép talán annak is, 
ki a méltányosság és vallási türelem állás-
pontjára helyezkedett. Szerintünk azonban a 
kérdés csupán az iskolai fegyelem szempont-
jából mérlegelhető. Önök is jól tudják, hogy 
a sikeres oktatás és erkölcsi nevelés alapfeltétele 
a jó fegyelem. Hogyan biztosítsa már most és 
tegye maradandóvá a fegyelmezést az a tanító, 
kinek növendékei a kiszabott fegyelmi büntetés 
végrehajtását, tanuló társaik jelenlétében, 
megtagadják ? Ha a tanító ily esetekben gyen-
geséget árul el s parancsa teljesítéséhez részre-
hajlatlanul és szigorúan nem ragaszkodik, akkor 
képtelen lesz osztályában a fegyelmet meg-
honosítani. Az már azután más kérdés, hogy 
helyes volt-e annak a büntetési módnak a ki-
szabása s megválasztásánál miért nem volt a 
tanító figyelemmel a tanuló egyéniségére? De 
ha már egyszer — bár helytelenül — kimon-
datott a büntetés, akkor azt feltétlenül végre 
is kell hajtani. Ugyanitt megjegyezzük, hogy 
állami és községi jellegű elemi iskolákban a 
térdeltetésnek, mint fegyelmi büntetésnek, alkal-
mazása tiltva van és hogy a tanítónak a 
tanulót iskolájából kiutasítani nem szabad. — 
P . Sz. Rt lek. 1. Az útadó fizetésének kötelezett-
sége alól csak az állami tisztviselők (tehát az 
állami tanítók is) vannak fölmentve. Arról 
semmiféle tudomásunk nincs, hogy ez alól a 
községi és hitfelekezeti iskolák tanítói is men-
tesek volnának. A napokban egy tanügyi lap-
ban a kereskedelemügyi minisztérium egyik 
rendeletére való hivatkozással olvastunk hírt 
arról, hogy a nem állami jellegű elemi iskolák 
tanítói sem tartoznak útadót fizetni. Illetékes 
helyen történt tudakozódásunkra azonban azt 
válaszolták, hogy a hivatkozott rendelet épen 
az ellenkezőt tartalmazza, amennyiben ennek 
alapján régebben még a 600 K-t meg nem 
haladó fizetésű tanítót is megrótták útadóval. 
Más a helyzet a székesfővárosban és a törvény-
hatósági városokban, ahol az útadó községi adó 
természetű, s így a tanítók jogosultak ez alól 
való felmentésre. 2. Állami tanítói lakásokhoz 

tartozó kertek, szántók után kirótt adókat a 
haszonélvező tanítók sajátjukból tartoznak meg-
fizetni. A községi és hitfelekezeti tanítók által 
haszonélvezett kertekre vonatkozóan afféle ren-
delkezésről, amely kifejezetten az Vi-ed hold 
kertilletmény adóztatását érintené, nincs tudo-
másunk. Ha azonban a volt pénzügyi közig, 
bíróságnak a kath. tanítók által élvezett földek 
után kivetett adók fizetése ügyében hozott 
döntvényét vesszük figyelembe, akkor ez a teher 
kath. iskoláknál _ a tanítókra háramlik. — 
Iskolaszék. H. Állami iskoláknál a női kézi-
munka oktatását a tanítónőknek saját osztá-
lyukban, ezenfelül a köteles heti óraszámuk 
keretében, a szükséghez képest más osztályok-
ban is, külön díjazás nélkül kötelesek ellátni. 
Külön díj csak ott engedélyeztetik, ahol tanítónő 
nincs alkalmazva, vagy ahol az állami tanítónő 
más osztályokban a köteles heti óraszámon túl 
is oktat. Ezt vehetik irányadóul önök is. — 
0. M. I tke és V. I. N.-ócsa. 1. Az elemi nép-
oktatás ingyenességéről szóló törvénynek épen 
az az intenciója, hogy a felvétel valamely díj 
szedésével meg ne nehezíttessék. S ép ezért a 
törvény 1. §-ának második pontja szerint állami, 
községi és felekezeti elemi népiskolákban leg-
feljebb 50 fillér beíratási díj szedhető. Ez tehát 
kizárja azt, hogy más címeken, mint aminő pl. 
a fapénz is, szedni lehessen tanulónként bizo-
nyos összegeket. Ez egyenes kijátszása volna 
a törvény rendelkezéseinek. Az iskolafenntartó 
más jövedelmi forrásokból szerezze be a fűtési 
szükségletet és ne a tanulóktól. Ily címen az 
állam kárpótlást nem ad. 2. Az ismétlő-tan-
folyamon beíratási díj nem szedhető. — 
1. M. Mbgó. A tanítói lakást csak az iskola-
fenntartó engedélyével adhatná ki albérletbe. 
Ha lakása a törvényes követelményeket kielé-
gíti, nincs rá mód, hogy a fenntartót „kény-
szeríthesse" megfelelő lakáspénz fizetésére. — 
X. Zsgtl. A kérdéses rajzfüzetek a közokt. 
miniszternek 135.531/1908. sz. a. kiadott ren-
deletével a népiskolákból kitiltattak s elkoboz-
tatásuk is elrendeltetett. A kitiltás azonban a 
13.448/1909. sz. rendelet értelmében csak az 
állami és közs. elemi népiskolákra vonatkozik. — 
S. K. Nemcsak önöknél, hanem az ország 
összes felekezeti jellegű iskoláinál hasonló viszo-
nyok állanak fenn. E tekintetben az intézkedési 
jog az egyházi hatóságokat illeti ; azt a közokt. 
kormány ez idő szerint nem korlátozhatja. 

Tartalom : I. Hivatalos rész. — Pályázat. — II. Nem 
hivatalos rész : Hírek. — Könyvek ismertetése. — 
Tanítók Tanácsadója. 

Az összeállításért és szerkesztésért felelős : 
JPetróczi István. 

Budapest, 1910. Nyomatott a m. kii-, tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Betöltendő a gazdasági kisegítői és tanítói állás a 

pernyés l bérgazdaságban. Évi fizetés : 300—360 ko-
rona és teljes ellátás mosáson kívül. Pályázatok bizo-
nyítványmásolatokkal együtt Blayer Lajos úrhoz, Nagy-
rábéra (Bihar m.) küldendők. (454—III—3) 

A l lptókisporubai ev. leányegyház tanítókántori 
állomására okleveles tanítókántor kerestetik. Feladata : 
az I—III. osztály tanítása, kántori teendők végzése. 
Tannyelv : tót-magyar. Javadalma : lakás melléképüle-
tekkel és kert, az egyházbeli tagoktól különféle cím 
alatt évi 1010 korona. A hívek kívánják a kántori 
próbát. Pályázati határidő : 1910 szept. 28. Liptószent-
iván, 1910 aug. 29. Király Kálmán, iskolaszéki elnök. 

(376—III—3) 
I iajosmizsére (Pest m.) kántorság minden ágá-

ban teljesen jártas kántorsegédet keresek. Fizetése : 
havonként 20 korona, ágyneműn kívül teljes ellátás, 
llulin Nep. János, róm. kath. kántor. (527—II—2) 

A g y é r i áll. segélyezett községi elemi népiskolánál 
megüresedett tanítónői állás betöltendő. Javadalmazás : 
900 korona államsegély, 100 korona községi hozzá-
járulás, 200 korona lakbér (esetleg megfelelő termé-
szetbeni lakás és 40 korona kertmegváltási átalány), 
végre 60 korona hitoktatásért. Kötelességei : az I—II. 
osztályú, válamint az ismétlő-tanköteles leányokat az 
iskolaszék által meghatározandó időben oktatni, a 
III—YI. osztályú leányokat kézimunkára tanítani, a 
róm. kath. növendékeket körmenetek alkalmával 
templomba vezetni, ott és a körmeneten a rendet 
fenntartani. Csakis róm. kath. vallású, a német nyelv-
ben is jártas tanítónők kellően fölszerelt kérvényei 
vétetnek figyelembe, mert II. osztálytól kezdve a 
német olvasás kötelező tantárgy. Pályázati határidő : 
f. évi október hó 20. Az állás a választás után azon-
nal elfoglalandó. Kérvények a községi iskolaszékhez 
címezve, alulírott iskolaszéki jegyzőnek küldendők. 
Gyér, 1910. évi szeptember hó 17-én. Schweininger 
József, iskolaszéki jegyző. (547—I—1) 

Gróf Nákó Sándor úr őnagyméltósága eszther-
majori gazdaságában 1910 október l-jével egy pusztai 
tanítói állás megüresedvén, felhívatnak oly róm. kath. 
vallású, nőtlen, igen szép és kifogástalan írással bíró 
tanítók, akik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy fény-
képpel és bizonyítványmásolatokkal ellátott kérvényei-
ket gróf Nákó Sándor úr őnagyméltósága címére, 
Nagyszentmiklósra (Torontál m.) sürgősen beküldeni 
szíveskedjenek. (550—I—1) 

Dusesd, Kis terpes t és Cseszora községi nép-
iskolai tanítói állásokra pályázat hirdettetik. Jövedelem : 
az állam pénztárából évi 900 korona, községtől 100 
korona alapfizetés és a törvényes korpótlékok, vala-
mint megfelelő lakás, melléképületeivel és kerttel. 
Pályázhatnak okleveles férfitanítók azzal, hogy Cse-
szora községi iskolai tanítói állásnál a román nyelv 
bírása megköveteltetik. Kellőleg fölszerelt folyamod-
ványok 1910. év október 17. napjáig, az iskolaszékhez 
címezve, a magyarcsékei körjegyzőséghez küldendők 
be. Választás : Dusesden okt. 17-én d. e. 9 órakor, Kis-
terpesten okt. 18-án d. e. 9 órakor és Cseszorán okt. 
20-án d. e. 9 órakor tartatik meg. Magyarcsékei (Bihar 
m.) körjegyzőség. (551—I—1) 

A schnel lersruhel községi elemi iskolánál évi 
1000 korona fizetéssel, természetbeni lakással és 
konyhakert javadalmazással egybekötött tanítói állás 
betöltendő. Római katholikus vallású, kántori képesí-
téssel bíró és valamely szláv nyelvet beszélő tanítók 
szabályszerűen fölszerelt és a vallás-közoktatási minisz-
ter úrhoz címzett folyamodványaikat Krassó-Szörény 
vármegye közigazgatási bizottságához folyó évi október 
hó 25-ig terjesszék be. Lúgos, 1910 október 4. Berecz 
Gyula, kir. tanfelügyelő. (19/h—I - 1) 

Ugocsa vármegye Salánk községében a községi 
iskolánál egy okleveles tanító, lehetőleg református 
vallású, — mint a betegség miatt szabadságolt egyik 
tanító helyettese — alkalmazást nyerhet. Salánk, 1910 
szeptember 17. Szarka Dezső, iskolaszéki elnök. 

(558-1—1) 
A gombai (Pest m.) negyedik tanítói állás tanító-

nője betegség miatt szabadságoltatott, ezen tanítónői 
állásra pályázat hirdettetik. A megválasztott tanítónő 
egyelőre mint helyettes lesz alkalmazva. Fizetése : a 
törvény szabta 1000 korona, esetleg korpótlók az 
államtól. Kötelessége : a reábízott osztályok vezetése. 
Kérvények nt. Benedek Antal lelkész úrhoz október 
23-ig intézendők. Az állás november 1-én elfoglalandó. 
Gaál Dénes, egyh. jegyző. (559—II—1) 

Pályázat a g y o m a i ág. h. ev. elemi népiskolánál 
betöltendő I. kántortanítói állásra. Javadalom : termé-
szetbeni lakás, 1000 korona készpénz, törvényes kor-
pótlék, szokásos stóla és 900 Ql-öl kenderföld. Az 
egyházi főkönyv vezetése és a községi és iparostanonc-
iskolában heti egy-egy órában végzendő vallástanítás 
által 200 korona mellékjövedelemre tehet szert. Köte-
lessége : az egyházközség által kijelölendő felsőbb 
osztályok (valószínűleg III—VI.) és a másik tanító-
val hetenként felváltva a kántori szolgálat végzése. 
Tanítási nyelv : magyar és német. Pályázati határidő : 
f. évi október 28. Pályázatok Hajts Bálint ev. lelkész 
címére, Gyoma (Békés m.) küldendők. (560—I—1) 

Az újvári (Torontál megye) községi iskolánál meg-
üresedett egyik tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma : 1. Lakás, mely áll két szobából, konyha, 
pince, éléskamra és fészerből. 2. A községtől 100 ko-
rona, államsegélyből 900 korona. 3. \ i hold pótkert. 
4. 10 korona írószerátalány. Kötelessége : mindennapi 
és ismétlő-iskolások tanítása s a róm. kath. kántort 
akadályoztatása esetén helyettesíteni. Kellőleg föl-
szerelt kérvények f. évi október hó 20-ig a községi 
iskolaszék elnökségéhez küldendők. Gravisch Jakab, 
iskolaszéki elnök. (563—I—1) 

Knczora (Bácska) evang. egyházközsége kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése : tanítói 
1000 korona, kántori 8'/2 kat. hold szántóföld haszon-
élvezete, mely után mindennemű adót és illetéket a 
tanító fizet. (A föld béijövedelme 550 korona). A szo-
kásos stóla. 3 szobás lakás, melléképületekkel. Köte-
lessége : a III—VI. vegyes osztályok, az ismétlő-iskola 
tanítása s a kántoroskodás. A német nyelv tudása 
szükséges. Próbaorgonálás november 6-án tartatik, 
melyre a pályázók saját költségükön megjelenni tar-
toznak. Vasúti állomás Újverbász. Szabályszerűen föl-
szerelt kérvények okt. 25-ig alulírt lelkészhez külden-
dők. Lányi Alfréd, ev. lelkész. (565—1—1) 

A ny í regyháza i ág. hitv. evang. egyház egy 
tanyai rendes és egy városi segédtanítói állásra pályá-
zatot hirdet. A rendes tanító fizetése : évi 1100 korona, 
természetbeni lakás, kerttel. A segédtanító fizetése : évi 
800 korona és egy szobából álló lakás. A pályázók 
kellően fölszerelt kérvényeiket október hó 25-ig Prok 
Gyula dr., iskolaszéki elnökhöz küldjék. (566-1-1) 

A l e szkov lcza i (Krassószörény vármegye) 2 tan-
erős községi népiskolánál egy tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Határidő : 1910. évi november hó 1. Az 
állomás járandóságai: 1. 1000 korona fizetés, 2. ter-
mészetbeni lakás és kert. A tanítónői oklevéllel, 
keresztlevéllel, illetőleg születési anyakönyvi kivonat-
tal, magyar állampolgárságot igazoló okmánnyal, to-
vábbá az esetleges működési bizonyítvánnyal, gazdasági, 
háziipari, női kézimunkai, nyelvismereti vagy egyéb 
szakismereteket igazoló bizonyítvánnyal fölszerelt kér-
vények a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz 
címezve, a fenti .határidőig a németbogsáni kir. tan-
felügyelői kirendeltséghez(Németbogsán) küldendők be. 
Kelt Németbogsán, 1910. évi szeptember 26-án. Papp 
Mihály, kir. tanfelügyelő. (17/h—I—1) 
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Mateóczon október 25-ig róm. kath. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : államsegéllyel 
1000 korona. Német nyelv ismerete szükséges. Plébá-
niai hivatal. (570—I—1) 

A csékuti róm. kath. iskolaszék a nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés : az 1893. évi javadalmi jegyzőkönyv 
alapján 346 korona 86 fillér, mely különböző címeken 
természetbeni járulékokból és készpénzből áll; a hiányzó 
653 korona 14 fillér államsegélyből fedeztetik, mely-
lyel a fizetés 1000 koronával egészíttetik ki ; a lakás 
áll : 2 szoba-, konyha- és kamrából s a mellékhelyi-
ségekből. Választás : október hó 25-én délelőtt 10 
órakor Csékuton. Kérvények a halimbai róm. kath. 
plébánia-hivatalhoz címezve, előre beküldendők. 

( 5 7 2 - 1 - 1 ) 
A herédi (Nógrád m.) róm. kath. népiskolához egy 

osztálytanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalma : 
egy bútorozott szoba ; a községtől 100 korona, állam-
segélyből 900 korona ; 20 korona kertilletmény. Köte-
les : a kijelöjt osztályt és fiúismétlősöket tanítani, 
osztályát a templomba vezetni, ott arra felügyelni, 
kántorságban segédkezni. Szabályszerűen fölszerelt 
kérvények, az iskolaszékre címezve, főtisztelendő Gen-
zor József úrhoz küldendők október 9-ig, mely napon 
személyes megjelenés előnyös. Az állás azonnal elfog-
lalandó. (575—1—1) 

Szerény tanítónő nevelőnőnek ajánlkozik. Házi teen-
dőkben, irodai munkákban segédkezik. Levélbeni 
ajánlatokat ké r : „Tanítónő", Karczag , posztresztant. 

(577—III—1) 
A witkowitzi bánya- és vaskohó-társulat ö tösbánya i 

(Szepes megye) vasércbányáin fennállló róm. kath. 
jellegű elemi iskoláinál egy másodtanítói állás törvé-
nyes javadalmazás mellett betöltendő. Felhívatnak 
pályázni óhajtó okleveles nőtlen tanítók vagy tanító-
nők, hogy okmányokkal fölszerelt kérvényeiket f. évi 
november hó 5-ig alulírott bányaigazgatóságnál be-
nyújtsák. Witkowitzi bánya- és vaskohó-társulat bánya-
igazgatósága, Ötösbánya. (578—II—1) 

A finkei (Borsod megye) ref. leányegyház előkö-
nyörgő-kántortanítói állomására pályázatot hirdetek. 
Javadalom : kerten és lakáson kívül 1300 korona, 
melyből 666 korona államsegély, 334 korona kántor-
tanítói fizetés, 300 korona előkönyörgői tiszteletdíj. 
Kötelessége : hatosztályú elemi vegyes iskolások taní-
tása. Az istenitisztelet helyi szokás szerinti prédikálás 
és könyörgéssel való végzése. Előleges bemutatkozás 
megkívántatik. Határidő : okt. 25. Balogh István, ede-
lényi ref. lelkész. (579—1—1) 

A poprádi Hom-féle magán polgári fiúiskolánál egy 
nyelvészállás töltendő be. Ajánlatok az intézet igaz-
gatósága címére Poprádra küldendők. (580—1—1) 

Az a l sókarvaoz i államilag segélyezett községi 
iskola tanítói állására október 30-ig pályázat hirdet-
tetik. Jövedelem : 1000 korona, természetbeni lakás 
kellő melléképületekkel, '/« kat. hold kert és 17] öl 
szántó haszonélvezete, 80 korona szolgatartási, 20 ko-
rona tisztogatási, 10 korona irodai átalány. Állás 
választás után azonnal elfoglalandó. Kérvények köz-
ségi iskolaszékhez, Herencsvölgyre küldendők. 

(581—1—1) 
Lajosmizse községben az újonnan szervezett köz-

ségi óvónői állásra október 20-ig bezárólag pályázat 
hirdettetik. Javadalma : 800 korona, lakás és 200 | -öl 
kert. Az állást választás után azonnal elfoglalni köteles. 
A kérvények » Geréby Gyula iskolaszéki elnök úrhoz, 
Lajosmizse (Pest m.) küldendők. (585—II—1) 

A pétermonostorai róm. kath. iskolaszék pályá-
zatot hirdet egy tanítónői állásra, a törvényes illetmé-
nyek mellett. Határidő : e hirdetmény megjelenése 
után nyolc nap. A megválasztott köteles állását azon-
nal elfoglalni. (593—1—1) 

A v á c z s z e n t l á s z l ó i négytanítós községi iskolánál 
megüresedett rendes férfitanítói állásra pályázatot hir-
detek. Az állás javadalma : iskolaszék pénztárából 250 
korona és államsegélyből 750 korona. Lakbér a község 
terhére 200 korona, mely azonban az iskolafenntartó 
által bármikor szabad lakással helyettesíthető. Fel-
hívatnak a pályázni óhajtók, hogy kérvényüket ere-
deti vagy közjegyzőileg hitelesített oklevéllel, szol-
gálati, illetőségi és a zenében, énekben való jártasságot 
igazoló bizonyítvánnyal, esetleg az eskütételt és vala-
mely tanfolyam végzését igazoló okmányokkal föl-
szerelve, alulírottnál október hó 25-ig nyújtsák be. 
Váczszentlászló, 1910 szépt. hó 28-án. Fáy Barna s. k., 
iskolaszéki elnök. (582—I—1) 

Az ik lad l (pósta Aszód, vasúti állomás helyben) 
evang. egyház másodtanítói állására pályázatot hirdet. 
Csak nőtanítók pályázhatnak. Javadalom : az egyház-
tól 100 korona, kertilletmény 20 korona, 15 mm. 
porosz szén a tanterem fűtésére, új kétszobás modern 
lakás a szükséges melléképületekkel (fáskamra, tyúk-
és sertésól) ; a törvényes minimumig való fizetés-
kiegészítés (900 korona) kérehneztetett. Kötelessége : 
az iskolaszék megbízásából a megfelelő osztályokat 
tanítani, hittanra s egyházi énekre is, növendékeit a 
templomba rendesen elvezetni s reájuk felügyelni, a 
kézimunkát heti 1—2 órában oktatni, esetleg nyáron 
négy héten át a nyári menedékházat vezetni 50 ko-
rona külön díjazás ellenében. Tannyelv : magyar ; a 
német nyelv tudása szükséges és igazolandó. Kérvények 
a bizonyítványok és rövid életrajz melléklésével okt. 
29-ig Mayer Pál ev. lelkész címére küldendők. 

(583—1—1) 
A n y é g e r f a l v a i református előkönyörgő-tanító-

ságra pályázat hirdettetik. Fizetése : szép, új 2 szobás 
lakás, házikert, melléképületeken és stólán kívül egy-
ezer korona, ebből hatszáz korona havi előleges rész-
letekben, az egyház pénztárából fizettetik, négyszáz 
korona államsegély. Az ötödéves korpótlékokat az 
állam adja. Kérvények fölszerelve október 25-ig Soós 
Mihály gondnokhoz, Nyégerfalva (u. p. Belényes, Bihar 
megye) küldendők. Személyesen megjelenőnek előny 
adatik. (586—1—1) 

P é s z a k község óvónői állására folyó évi október 
hó 31-ig terjedő időre pályázat hirdettetik azzal, hogy 
a megválasztandó óvónőnek javadalmazása 2 szoba és 
konyhából álló szabad lakáson kívül évi 600 korona 
készpénzfizetés és négy köbméter kemény tüzelőfából 
áll. l'észak, 1910. évi szeptember hó 29-én. Gatter, 
elnök. (588—1—1) 

Liptószentmártoni (u. p. Rózsahegy, Lip tó megye) 
róm. kath. tanítói állomásra október 27-ig pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás : új ház kerttel, községtől 
232 korona, államsegély 768 korona, mellékjövedelem 
100 korona. Tannyelv : tót-magyar. Iskolaszék. 

(594—1—1) 
Krassó-Szörény vármegye orsovai járásában fekvő 

újbányá i bányatelepen, nyilvánossági joggal bíró 
elemi népiskolában a tanítónői állás betöltendő. 
Javadalmazás : 1000 korona kezdöfizetés, szabad lakás, 
fűtés és világítás. Az állás f. évi október hóban 
elfoglalandó. 1 'ályázatok a Beocsini cementgyári unió 
r.-t. Budapest, V., Alkotmány-utca 10 intézendők. 

( 5 9 6 - 1 - 1 ) 
A b e s e l (Nagyküküllő megye) ág. hitv. ev. egyház 

másodtanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése : 
1000 korona alapfizetés, a törvényes korpótlékok, 
természetbeni lakás. Pályázhat, aki ág. hitv. ev. és a 
német nyelvet tökéletesen bírja. Pályázati határidő : 
f. évi október 20. Pályázatok a besei ág. hitv. ev. 
presbitériumhoz intézendők. (608—I—1) 

Másod- vagy segédtanítónak ajánlkozik 20 éves, 
róm. kath. vallású, okleveles tanító. Ajánlatok Lasz-
telics Jenő, Obudavári, u. p. Szentantalfa címre 
kéretnek. (609—1—1) 
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A d é v a v á n y a i ref. orgonista-énekvezéri állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése: 1. 1000 korona; 2. az 
1907. évi XXVII. t.-cikkben megszabott, 1893 október 
1-től számítható, 1000 koronáig emelkedhető korpót-
lék ; 3. stóla (lelkek száma 936t>) ; 4. tisztességes lakás. 
Kötelessége : az istenitisztelet és szertartások alkalmá-
val az orgonista-énekvezéri teendők végzése, az elemi 
fiúiskola két felső osztályában az ének- és kotta-
ismeretnek hetenként két órán át tanítása, az elnökség 
felügyelete alatt az egyházi számvevői teendők vég-
zése, ha egyéb hivatalos teendői engedik, az akadályo-
zott népiskolai tanítónak legfeljebb 8 napig kisegítése, 
általában mindaz, mit a törvények és szabályrendele-
tek kötelességéül szabnak. A 2. pont alatti fizetés és 
a számvevői kötelesség díjlevélbe foglalása folyamat-
ban van. Fölszerelt kérvények f. évi okt. 2!)-ig adandók 
be az egyháztanácshoz. Az állás a választás megerő-
sítése után azonnal elfoglalandó. Dévaványa, 1910 
okt. 2. Ref. egyháztanács. (597—1—1) 

A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság 
sa lgóbányate lep i elemi nép- és iparostanonc-isko-
lájánál megüresedett tanítói állásra pályázatot hirde-
tünk. Javadplom : 1200 korona kezdő- és fokozatosan 
2200 koronáig emelkedhető évi fix fizetés, kedvező 
üzemév esetén megfelelő évi jutalom, szabad lakás és 
fűtés. Rajztanfolyamot végzett és zenében jártas, nős 
pályázók előnyben részesülnek. A kinevezett tanító 
neje női kézimunkatanításért évi 200 korona tisztelet-
díjban részesül. Pályázati kérvények az acélgyári 
iskolaszék címére Salgótarjánba, f. évi október 25-ig 
küldendők. Az állás azonnal elfoglalandó. Salgótarján, 
1910 október 4-én. Az iskolaszék. (602—1—1) 

Abasárra (Heves m.) róm. kath., jóhangú segéd-
kántort keresek. Fizetés : havi 30 korona és teljes 
ellátás, ágyneműn kíviil. Yeszelovszky Márton. 

(603-1 -1 ) 
A szalóki (felsőzempléni egyházmegye) ref. leány-

egyház előkönyörgő-tanítói állomására pályázatot hir-
detek. Javadalom : 1000 korona, melyből 622 korona 
államsegély, a többi szántóföld, termény, tandíj, fa-
pénz stb. Azonnal elfoglalandó. Határidő : okt. 31. 
Tudja Mihály, deregnyői ref. lelkész. (004—1—1) 

Peterdi református kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 3 hold 1347 [ ]-öl szántóföld, 
930 [ -öl rét, legelő-, erdőilleték ; terményszolgálmány 
váltság, tandíj összesen 497'76 korona az egyház pénz-
tárából előre fizetve, havonként ; ismétlősök tanításáért 
polgári községtől 42 korona ; temetési stóla : ének-
szóért 80 fillér, búcsúztatóért 4 korona ; állami kiegé-
szítés 462 korona. Két szobából, konyhából, kamrából 
álló lakás, melléképületekkel ; 42 Q]]-öl kert. Köteles-
sége : 6 osztályú iskola vezetése ; kántori teendők ; 
kánonikus órákon, lelkész akadályoztatásakor katedrai 
szolgálat. Pályázati kérvények, kellőleg fölszerelve, 
október 29-ig adandók be. Az állás a választás jogerőre 
emelkedése után azonnal elfoglalandó. Peterd, pósta 
Ráczpetre, Baranya megye. Kovács Ferenc, segéd-
lelkész. (606—1—1) 

Besz tercsény i (Bars m.) kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Tisztességes lakás és javadalmi 
jegyzőkönyv szerint 1462 korona évi pénzbeli jövede-
lem. Pályázók kérvényüket október 18-ig küldjék be. 
Személyes megjelenés előnyös. Iskolaszéki elnök. 

( 6 1 0 - 1 - 1 ) 
A lapusniki községi elemi népiskolánál megürese-

dett és 1000 korona fizetéssel, természetbeni lakással 
ós konyhakerttel, avagy törvényes lakpénzzel javadal-
mazott tanítónői állás betöltendő. Szabályszerűen föl-
szerelt folyamodványok a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz címezve, folyó évi október hó 23-ig 
Krassó-Szörény vármegye közigazgatási bizottságához 
teijesztendők be. Lúgos, 1910 október 6. Berecz Gyula, 
kir. tanfelügyelő. (18/h-I—1) 

Két tanítónő állást keres. Debreczen, főpósta. 
(607-1—1) 

Pályázat a p ir icse l (Szabolcs m.) református egyház 
I—VI. oszt. kántortanítói állására. Javadalom : új 
lakás, kerttel ; párbér és szolgálmány váltság 283 korona 
60 fill. ; tandíjváltság 169 korona 27 fillér ; 21-69 kat. 
hold föld ; kerthez csatolt kaszáló 20 korona ; 1 öl 
kemény tűzifa ; stóla 40 korona ; községtől ismétlő-
iskola-tanításért 40 korona ; államsegély 260 korona. 
Kötelessége : amint az egyházi törvényekben meg-
szabva van. Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények 
október 23-ig alulírtlioz küldendők. Barcsa Endre, ref. 
lelkész. - (614—1—1) 

A fe l sösze l i i (Pozsony m.) róm. kath. népiskolá-
nál nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra október 25-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : 
kétszobás lakás, konyha mellékhelyiségekkel, gazda-
sági épület és házikert ; készpénzfizetés 883 korona 
20 fillér ; nyolc magyar hold 693 Q-öl szántó vagy 
ennek évi haszonbére, 425 korona ; stóla 120 korona ; 
segély a vallásalapból 14 korona. Összesen 1442 kor. 
20 fillér. Tannyelv : magyar. Választás október 27-én 
délután. Személyes megjelenés okvetlen kívántatik. 
Kérvények a felsöszelii róm. kath. iskolaszék elnök-
ségéhez küldendők. (615—I—1) 

A főnyi (Abauj m.) ref. egyház kántortanítói állá-
sára október 25-iki határidővel pályázat hirdettetik. 
Fizetése : föld-, réthasználati pénz, fa, tandíj pénz-
értéke 437 korona 70 fillér, 564 korona államsegéllyel 
együtt 1001 korona 70 fillér; természetbeni lakás, 
kert. Kötelességei : a mindennapi és ismétlő-iskola-
köteles gyermekek tanítása, énekvezetés. Az állás 
azonnal elfoglalható. Okmányokkal fölszerelt pályázati 
kérvények a ref. lelkészi hivatalhoz, Fonyba küldendők. 

(616—1—1) 
Bácskái református kántortanítói állomásra pályá-

zat hirdettetik. Évi javadalma : az egyháztól 576 kor. 
96 fillér ; állami kiegészítés 380 korona ; tandíj 
100 korona; stóla 16 korona; 8Va hold jóminőségű 
szántóföld egy tagban. A föld adóját az egyház fizeti. 
Oklevél, bizonylatok, kérvénnyel a lelkészi hivatalhoz 
küldendők október hó 23-ig. Pósta : Bély (Zemplén m.). 
Az állás azonnal elfoglalandó. (620—I—1") 

A bat tyándi (Vas megye) ág. hitv. evang. isko-
lánál az egyik kántortanítói állás nyugdíjazás folytán 
megüresedett. A javadalom : 62 korona államsegéllyel 
1000 korona; háromszobás lakás, mellékhelyiségek,' 
kert. Az állásra pályázók kérvényeiket folyó évi 
október 21-ig Porkoláb Gyula lelkészhez, Battyándra 
küldjék. _ (623—1—1) 

A mosonté tény i róm. kath. népiskolánál az osz-
tálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 
1000 korona, havi előleges részletekben ; egy szoba 
és egy öl fa. Köteles az I. és II. osztályt önállóan 
vezetni. Pályázati határidő : október hó 25. Az állás 
november 1-én elfoglalandó. (625—I—1) 

Az apátfa lvai községi iskolánál egy tanyai tanítói 
állás megüresedett. Javadalma : 1000 korona fizetés, 
12 korona iroda- .és 40 korona takarítási átalány ; 
szabad lakás, 1 hold belsőséggel. Csak róm. kath. 
vallásúak pályázhatnak ; a hittanítást is köteles telje-
síteni. A kellőleg fölszerelt kérvények a községi iskola-
szék címére, e hó 25-ig beküldhetők. Az állás azon-
nal elfoglalandó. (628—1—1) 

A v á z s e c z i róm. kath. kántortanítói állomásra 
november hó l-re pályázatot hirdetek. Az állomás 
jövedelme államsegéllyel 1000 korona. . Jenő András 
róm. kath. plébános, Csorba. (629—I—1) 

Pencz i ág. hitv. ev. leányegyház elhalálozás foly-
tán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Államsegély 31 ko«ona. Pályázat határideje : 
október 25. Tót nyelv ismerete szükséges. Jeszenszky 
Gyula lelkész, Csővár (Pest vármegye). (574-1-1) 
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A dövényl (Borsod ni.) kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdetek. Fizetése : 466 korona az egyház pénz-
tárából ; 534 korona államsegély ; ezenfelül 100 korona 
az. istenitiszteletek végzéseért. Pályázati határidő : 
november 1. Csak okleveles tanítók pályázhatnak. 
Ref. lelkész, Felsőnyárád. (632—1—1) 

A haczazse l ! községi elemi népiskolánál a tanítói 
állás betöltendő. Javadalmazás : 1. Haczazsel község 
pénztárából 100 korona, államsegélyből 900 korona 
készpénzfizetés. 2. Egy szobából álló lakás. 3. 20 korona 
kertilletmény. A tanítás nyelve magyar. A román 
nyelv ismerete szükséges. Fölszerelt folyamodványok, 
honossági bizonyítvánnyal együtt, alulírott iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Határidő : 1910. évi október 30. 
Haczazsel (u. p. Demsus), 1910. évi szeptember 29. 
Brázovay Ödön, iskolaszéki elnök. (589—I—1) 

A zalatárnoki községi népiskolánál megüresedett 
kántortanítói állásra. Fizetése : készpénzben és föld-
haszonértékben körülbelül 1661 korona. Pályázati 
határidő : október 23. Választás október 24-én délelőtt 
10 órakor. Személyes megjelenés előnyös. Szabály-
szerűen fölszerelt kérvények iskolaszék elnökéhez 
küldendők. (631—1—1) 

Oriszentmárton a kántortanító nyugdíjaztatása 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. A pályázóknak a díjlevél-másolat készséggel 
megküldetik. A magyar és német nyelv tudása meg-
kívántatik. A pályázat október 22-én lejár. Személyes 
megjelenés kívánatos. A pályázatok Halmay, János 
plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. Őriszent-
márton, u. p. Felsőőr (Vas m.). (634—I—1) 

Somogyszentmik lósra egy róm. kath. osztály-
tanító, esetleg osztálytanítónő kerestetik. Javadalma : 
506 korona a hitközségtől ; 494 korona államsegély ; 
200 korona lakbér ; 20 korona kertpótlék ; 36 korona 
tüzelőfa helyett, összesen 1256 korona. Kötelessége : 
a kijelölt vegyes osztályt vezetni, a növendékekre a 
templomban felügyelni ; a férfitanító a kántoriakban 
segédkezni ; ha nő lesz megválasztva, a leánygyerme-
keket a kézimunkára naponta tanítani. Tannyelv : 
magyar. Pályázati határidő : október 30, mely napon 
a választás is megejtetik. Az' állomás azonnal elfog-
lalandó. Az iskolaszék. (636—I—1) 

Pályázat. A lókúti róm. kath. el. iskolánál osztály-
tanítói állásra pályázatot hirdetek október 23-ig. 
Jelentkezhetik róm. kath., nőtlen, okleveles tanító, 
kántori képesítéssel. Fizetése : államsegéllyel 1000 kor. ; 
20 korona kertváltság ; fűtés. Lakása : egy bútorozott 
szoba. Iskolai teendőin kívül a kántoriakban köteles 
segédkezni. Dr. Markovits Bálint, iskolaszéki elnök. 
Pósta Zircz (Veszprém vármegye). (643—I—1) 

A pancsovai kir. tanfelügyelősógi kirendeltséghez 
tartozó v é g s z e n t m i h á l y i (volt határőrvidéki) községi, 
magyar-román tannyelvű elemi iskolánál elhalálozás 
folytán megüresedett tanítói állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. Az állomással a következő illetmények van-
nak egybekötve : évi törzsfizetés 1000 korona ; lakbér 
címén 200 korona ; faátalány 6Q korona és iroda-
átalány 4 korona 20 fill. Felhívom a pályázni óhajtó-
kat, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
címzett, szabályszerűen bélyegeit és kellően fölszerelt 
folyamodványukat folyó évi október hó 30-ig Torontál 
vármegye közigazgatási bizottságához, Nagybecskerekre 
küldjék be. A folyamodók magyar állampolgárságukat 
és azt, hogy a román nyelvet oktatóképességgel bír-
ják, okmányilag tartoznak igazolni. Pancsova, 1910 
október 1-én. Bárány, kir. s.-tanfelügyelő. (21/h-I-l) 

A nagybár i i ref. előkönyörgő-kántortanítói állásra 
a pályázat — mely e lap XLHI. évfolyama 6-ik szá-
mában, f. évi okt. 1-én jelent meg — október 25-iki 
határidővel meghosszabbíttatik. Személyes megjelenés 
nem szükséges. (651—I—1) 

G y i v á n (Esztergom vármegye, u. p. Köbölkát) a 
községi iskolánál a tanítói állás betöltendő. Férfi-
tanítók pályázhatnak. Kérvényüket folyó hó 22-ig 
Berényi József körjegyzőnél, Köbölkúton adják be. 
Javadalma : 1000 kor. és egy bútorozott szoba. Tan-
kötelesek száma : 40. Az iskola államosítás alatt áll. 

(630—1—1) 
A bo lvasn icza i községi ellemi népiskolánál évi 

1000 korona fizetés, természetbeni lakás és kert élve-
zetével egybekötött tanítói állás betöltendő. A sza-
bályszerűen fölszerelt és a vallás-közoktatási miniszter 
úrhoz címzett folyamodványok Krassó-Szörény vár-
megye közigazgatási bizottságához folyó évi október 
hő 23-ig terjesztendők be. Lúgos, 1910 október 4. 
Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (20/h—I—1) 

Az e g e r á g i községi iskolánál lemondás folytán a 
II. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 
980 korona, melyből 480 korona államsegély ; egy 
szoba a legszükségesebb bútorzattal és 1 öl hasábfa. 
Kérvények az iskolaszékhez címezve,' október 30-ig 
beküldendők. (644—1—1) 

Telekes községben (Vas megye) újonnan szervezett 
második községi elemi iskolai férfitanítói állásra az 
iskolaszék pályázatot hirdet. Javadalma : község pénz-
táróból évi 100 korona és évi államsegély 900 korona ; 
természetben 2 szobából álló lakás, konyha, kamra 
és konyhakert. Amennyiben azonban a kántori teen-
dőkkel is meg lenne esetleg bízva, úgy ezért a róm. kath. 
hitközségtől tekintélyes külön díjazás jár. Kántorságra 
képesítettek, valamint a személyesen jelentkezők 
előnyben részesülnek. Az állás 1911 január 1-én 
foglalandó el. Pályázati határidő : 1910 november 5. 
Választás ideje : 1910 november 7-én d. e. 10 órakor, 
Telkesen.. Kérvények a telkesi községi iskolaszékhez 
címzendők. Az iskolaszék. (645—I—1) 

Önállóan végezni tudó, jóhangú kántorsegédet 
keresek november l-re, esetleg azonnali belépésre. 
Tanítani nem kell. Fizetése : havi 25 korona, teljes 
ellátással, de ágynemű, mosás, világítás illető gondja. 
Személyesen jelentkezőknek előny. Jászárokszál lás . 
Nagy Lajos, kántor. (647—1—1) 

A széke lykeresztúr i államilag segélyezett községi 
polgári leányiskola iskolaszéke f. évi október 31-iki 
határidővel rendes tanítónői állásra pályázatot hirdet, 
ideiglenes minőségben. Ezen állással évi 2000 korona 
fizetés és 300 korona lakpénz jár. Főleg a német 
nyelv és a torna tanítására szükséges az új tanítónő, 
kinek képesítése lehet nyelvi vagy természettudományi, 
de a német nyelv tökéletes tudása föltétlenül meg-
kívántatik. Heti 28 órára kötelezhető. Megjegyezzük, 
hogy csak egészséges nők folyamodjanak, mert egy 
hónál hosszabb munkaképtelenség esetén a megválasz-
tott tanítónő maga tartozik helyettesítéséről gondos-
kodni. Székelykeresztúr, 1910 október 7-én. Újvári 
Mihály, elnök. (648—1—1) 

Füzesgyarmat (Békés megye) nagyközséghez tar-
tozó puszta : ker tészsz ige t i tanyai községi tanítói 
állásra — amennyiben volt tanító állami iskolához 
neveztetett ki — pályázat, hirdettetik. Javadalmazása : 
1000, azaz egyezer korona előleges évnegyedes rész-
letekben, a község közpénztárából ; 2 szoba, konyha, 
kamra és szükséges melléképületekből álló, természet-
beni lakás ; 600 Q-öl területű kert haszonélvezete. 
Református tanító vallástanításért külön díjazásban 
részesül. Szükségelt okmányokkal fölszerelt kérvények 
f. évi október hó 29-ig Stépán József, közs. iskolaszéki 
jegyzőhöz adandók be. Az állás választás után azonnal 
elfoglalandó. Füzesgyarmat, 1910 október hó 10. 
Dr. Domokos Kálmán, elnök. (649—I—1) 

«EX^KBe — 
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J á t é k a t a n í t ó k d o l g a , 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák 
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához, 
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva, 
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz 
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Buda-
pest, VII., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg. 

(402—V—3) 

ß Dl f t o r fteTlrá»* nagybecskereki főkapitánynak 
l l G l l l C l Uo/i tVal a bel-és külföldön többszörösen 
kitüntetett óriás emdeni libáira és fajbaromfiaira 
nézve kéljen ingyen-árjegyzéket. (438—V—2) 

Fontos segédkönyv! â ï Â ^ S 
akar elérni, az vegye meg a Reményik-féle Minta-
leckéket. Ára 1 K 60 f. Kapható: Eperjesen, Földes 
Samu könyvkereskedőnél. Ugyanott beszerezhető Re-
ményik : Tanításmenete, részletes tantervezettel. 
Ára 2 K 50 f. (287—III—3) 

WûTT/ulnnnbol («émet, francia, angol), gyermek-
i t G VCiUUU 0.01 kertésznőket, bonnokat, zeneokta-
tót, óratanítónőket minden nemzetiségűt ajánl és 
lelkiismeretesen elhelyez Faragó Franciska Budapest, 
Nagykorona-utca 3. (266—VIII—4) 

Kérem a tisztelt tanító urakat, 
ajánljanak vaskereskedésembe jobb, keresztény házból 
való fiút tanulónak. Német nyelv tudása előnyös. 
Wolf Ferenc, Nezsider, Moson m. (506—III—2) 

7 p n p m Í Í T T p 1 f r n l (orgonára, harmóniumra, hege-
f iCl lCl l lU VCiVl U1 düre, énekre) tankönyvekről, 
papírárúkról, író- és rajzszerekről árjegyzéket ingyen 
küld Brichta E. könyv- és papírkereskedő, Törökbálint, 
Pest megye. (640—1-1) 

= Tanítók segítsége! = 
Minden tanítónak legkésőbben a tanév megkezdése-
kor okvetlenül be kell küldeni a kir. tanf.-hez a 
tananyagbeosztást (részi, tantervezet) és órarendet. Az 
egytanítós iskolák kidolgozott, falra felfüggeszthető, 
hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann-féle részletes 
tantervezet 1 K, órarenddel együtt 1.20 K. A III—VI. 
oszt. egy teremben 80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. 
egy teremben 60 f, órarenddel 70 f. Egy oszt. egy 
teremben 30 f, órarenddel 40 f. Póstaportó 10 f. 
Az összeg előre küldendő be HUSZÁR ALADÁR könyv-
s : kereskedőhöz, SZATMÁR. : : 

(290—VI-4) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREÜ és FUCHS 
testvéreknél 

B U D A P E S T , VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (6—11—7) 

M I I H Í D E I Í T A N Í T Ó 
készen kapja az általa vezetett osztály Tananyag-
beosztását, óratervét, órarendjét és haladási napló-
ját minden osztály részére. Kapható kizárólag : 
DOSZTÁL KÁLMÁNNÁL, DICSŐSZENTMÁRTON. 
Árjegyzék ingyen. (323—IV—4) 

Az olvasástanítás legjobb módszere 
Péter József eljárása a betüszemélyesítés alapján. 
Minisztérium által engedélyezett (4828/1905.) Vezér-
könyv ára, küldéssel, 1 K 70 f. Hozzátartozó segéd-
eszközökkel: talpon álló, mozgatható pléhbetűk, szó tagos 
kártyák, falitáblákkal együtt, a pénz előleges bekül-
dése ellenében 15 K. A szerzőnél kapható : Vágsellye 
(Nyitra m.). (62—V—5) 

Huszár Aladár könyvkereskedésében, Szatmáron kap-
hatók a következő — minden tanító- és tanítónőnek 
: : nélkülözhetetlen — müvek : : : 

G y a k o r l ó i s k o l a i K a l a u z 
szerkesztette : Bodnár Gáspár, a ped. tanára. Ára 
bérmentve 2 K. Lecketerv a falusi, nem szaktanítós 
gazdasági ismétlő-iskola részére. Összeállította : Töl-
gyesi Lajos. Ára bérmentve 90 f. Az összeg előre 
küldendő be. (290—V—4) 

y*t
d

by gazdasági ismétlő-iskolások könyve. 
Ára 1'20 K. Engedélyezve a nm. vallás- és közokt. 
min. által 69.371/906. sz. a. és a Kath. Tanügyi 
Tanács által 77/907. sz. a. Mutatványpéldányt küld a 
l'olatsek-féle könyvkereskedés, Temesvár. 

(381—VII—3) 

Az elemi népiskolákat kötelező 
t a n s z e r b e l i fölszerelések 

legjobb beszerzési forrása: 
E K D K L Y é s S Z A B Ó laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 
1ÎUDAFEST, VIII., Baross-utca 21. 

(a Tanszermúzeum mellett). 
Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 

Árjegyzék ingyen és Ibérmentve ! 
Használati utasítás megrendelőinknek ingyenj 

Telefon 42—05. (1212-26-17 ) 

SZIRMAI Nagy Képes Magyar Ábécéje 
v e g y e s a j k ú i s k o l á k 

kedvelt tankönyve. Miniszt. eng. sz. 3570/98. Beveze-
tés céljából szívesen küld mutatványt Horovitz Adolf, 
Nagyszombat. (549—I—1) 

1 ̂ í fnrintprt r e m e ^ szabásban, elegáns kivitel-
! ü IUI Í I H C I I ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

K r a i i s z F . é s T á r s a 
úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

( 4 - 1 1 - 7 ) 
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HARMÓNIUMOT 
elismert legjobb gyártmányok,a legolcsóbban szállít: 
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udvari szállító, a m. kir. operaházi 
tagok, a m. kir. orsz. Zeneakadémia, az összes buda-
pesti színházak, az összes főv. iskolák, hadsereg stb. 
szállítója, a liangfokozó-gerenda és a javított Rákóczi-

tárogató feltalálója 

R1ÏÏ1APKT IL> Lánchíd-». 5. 
Gyár: Öntöház-utca 3. 

M a g y a r o r s z á g l e g -
n a g y o b b v o n ó s - é s 

f i i v ó h a n g s z e r e k 
g y á r a . 

Ajánlja mindennemű, saját 
gyárában készült hangszereit, 
úgyszintén húrokat és hang-

szeralkatrészeket. 
i C T a n í t ó u r a k n a k 
á r k e d v e z m é n y . 
Árjegyzék kívánatra ingyen | 
küldetik. (1—11—7) I 

Okleveles tanítónőt keresek, 
ki leányomat harmadik polgárira előkészítené. Fizetés : 
teljes ellátás, havi 25 korona. Kulik Dezső, jegyző. 
Vadász (pósta, vasút helyben). Arad megye. 

( 5 5 3 - 1 - 1 ) 

í 
B 

T a n h i h è u v e f t 
elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára, a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Mindennemű fölvilágositássíil készséggel szolgálok. 

Részletes könyvárjegyzék ingyen ! 

T O L M L A J O i 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám. 
(492—VI—2) 

ti 
» 

í 
» 

9 

i 
» 
t 
M 

r J T 1 - » h l A c ö n L ^ r ^ 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és harmónium - gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatika!) 
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú liarmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat ós átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (655—26—23) 

Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 

a tüdővósz terjedésének meggátlására 
kötelező miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizáró-
lag a „Fónagy-féle Dustless"-gyár : 

ERDŐS JÓZSEF ES TÁRSA 
Budapest, VI., Szív-utca 26/n. 

szám alatt lehet megrendelni. Telefon : 177—77. 
Miniszteri rendeleteket és utasí 

(5) tásokat kívánatra megküldünk. (11-7) 

JéJX református tanítónőt keresek 
három leánykám mellé, kiket az elemi iskola Vl-ik 
osztályára kell előkészíteni. Fizetés : havi 26 korona 
és teljes ellátás. Vasútállomás helyben, Budapesthez 
1 órányira. Ajánlatok Galambos Sándor földbirtokos-
hoz intézendők, u. p. Kisvarsány, Pest m. Oklevél 
kéretik. (592-1 -1 ) 

SCHUNBA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDYARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) BUDAFEST. (52-37) 
Föüzlct : IV., Magyar-utca 16. és 18. Gf/ár : IV., 
Magyar-utca 26. és VlII.j Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangsze re i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 
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MOGYOROSSY 
CIMBALOM 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra. 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső,híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71. (179—IX—5) 

Stampay kath. ének- és imakönyve 
bővítve is; 30, vászonban 50 fillér; 11-ik ingyen; de 
kapható 3—4 kor. kötésben is, 20% jutalékkal. 40 
lapos kotta ingyen. Köbölkút, Esztergom m. (355-7-3) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
• BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, 
iskolaberende-
zések, torna-

készülékek és 
óvodaberende-
zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

újonnan ki-
adott árjegy-

zéké t , ingyen 
és bérmentve. 

(3—11—7) 

Mindenki megtalálja a kellő író- és rajzfüzetet abban 
a mutatványsorozatban, melyet Horoyitz Adolf Nagy-

szombatban 

50 iró- és rajzfüzetböl 
összeállított és 3'90 K ellenében bérmentve küld meg. 
Képes áijegyzék mellékeltetik. (549-1-!—1) 

H A E M Ó N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ é, TÁRSA 
BUDAPEST, 

X.,Deiej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (353—8—1) 

Okleveles tanítónőt keresek. 
Szűcs József, városi jegyző Karczagon. (812—I—1) 

Első leánykiházasító - egylet 
mint szövetkezet. Gyermek- és életbiztosító-intézet. 
Budapest, VI., Teréz-körút 40—42. Az intézet saját 
házában. Alapíttatott 1863. évben. Ezen intézet a 
gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik, 
a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb föltételek 
mellett. Ismertetővel, tervezetekkel és mindennemű 
fölvilágosítással készséggel szolgál úgy az intézet 
igazgatósága, mint az egyes vidéki főügynökségek. 

(66—VI-5) 

i 

A „NÉPTANÍTÓK LAPJA" 
ELŐFIZETÉSI ÁllA: 

Egész évre ÍO K. Félévre 5 K. Negyedévre 2 K 5 0 f. 

Előfizetést naptár szerint kikerekített egy évnegyednél 
kevesebb időre nem fogadunk el. Az előfizetési és hirdetési 
díjak nem a szerkesztőségbe, hanem a kiadóhivatalba kül-

dendők postautalvánnyal be, következő cím alatt: 

A NÉPTANÍTÓK LAPJA tek. kiadóhivatalának 
BUDAPEST, I. kerület (Yár), Iskola-tér 3. szám. 

• J 
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r í o r i l d b Temesvártól kilenc km.-nyíre 
U ö O l O l c H romtanerős 
jegyzői székhellyel 
Temeskovácsi. 

iskolától 
bíró helyre, 

fekvő há-
jegyzői vagy kör-
Cím : „Tanítónő", 

(548—1—1) 

P o p r ó l állami tanítónő, aradmegyei vasutas, 4 tan-
voCI Cl erős nagyközségből, lehetőleg közeli hegyes 
vidékre. Cím : özv. Gurnesevits Lajosné úrnőnek, 
Nagybánya. 1 (525—1—1) 

N p v p l n n n t I r p r p c p l f 2 e l e m i s t a gyermekem I l C V C I U l l U l a c l c a o h . mellé. Németül tudóknak 
előny. Faltay Andorné, Simonyifalva (Arad m.). 

(576—1—1) 

Keresek izr. nevelönöt tiszt házához, három 
elemi iskolai tanuló mellé. Havi fizetés : 35 korona és 
teljes ellátás. Spitzer Lipót tanító, Bicske (Fejér m.). 

(601-1—1) 

Cserél felvidéki áll. tanítónő kisebb városba. Cím : 
„T. A.", Garamszécs. (613—I—1) 

f i „ „ „ A l Salgótarjánból állami tanítónő többtanítós 
u o C l Cl iskolától Pest környékére vagy Gömör és 
Borsod megyébe, magyar vidékre, többtanítós iskolá-
hoz. Gazdy Gizella. (637—1—1) 

K o f í l n á l l t a n í t ó " 50 fill. Szecsányi Antalnál, 
„M 'Z i l lU d l l . I d i l l IU Szomortálu. ( 6 3 9 - 1 - 1 ) 

Oki. tanítónő, kerestetik szerény igényű, 
róm.. kath. vall. 

pusztára, három leánykához, I—IV. elemi tanítására. 
Német társalgás és zongorázni tudás előnyös. Fizetés : 
havi 50 K, teljes ellátás és külön lakószoba. Belépés 
azonnal. Ajánlatot kér Riedl Antal uradalmi intéző 
neje. Heréd, Nógrád megye. (590—I—1) 

Kerestetik pusztára oki. tanítónő 
három fiú mellé, IV-ik, III-ik és I-ső elemi tanítására. 
Evangélikus vallásúak, német nyelvet, hegedűt tanítók, 
háztartás-, varrâsbani segédkezők előnyben részesülnek. 
Fizetési igények s arcképpel ellátott ajánlatok Márkus 
Józsefné intézőnő címére, Cservenka, Bácska külden-
dők. (568—1—1) 

Keresek oki., Í X y tanítónőt 
nevelőnőnek azonnali belépésre, akinek kötelessége 
lenne egy I-ső elemibe és egy III-ik elemibe járó 
leánygyermekemet tanítani, velük foglalkozni és év 
végével levizsgáztatni. Fizetése : havonként 30 K és 
teljes ellátás. Szöllősy Kálmán urad. tiszttartó, Szász-
bányicza, u. p. Teke (Kolozs megye). (503—I—1) 

Tót tannyelvű népiskolák 

csodálatos e redményeket 
érnek el a Gábel-módszerü tót Ábécés és Olvasó-
könyvvel. Miniszt. eng. sz. 22.899/909. Ha nem ismeri 
még, kérjen mutatványt Vezérfonallal Horovitz Adolf 
kiadótól, Nagyszombatban. (549—I—1) 

Nyelv- és történettudományi jegyzetek 
a p e d a g ó g i a i n 3 évfolyamára jutányosán kaphatók. 
Csengeri János áll. tanító, Tótpelsőcz. (536—I—1) 

Mielőtt hegedűt vesz, 
kérje a magyar királyi zeneakadémia házi 
hangszerkészítőjének legújabb képes ár-
jegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva 

ingyen és bérmentve küld : 

REMÉNYI MIHÁLY, 
a hangfokozó - gerenda feltalálója, 

Budapest, Király-utca 58. 
Javítások szakszerűen, a legolcsóbb 

árak mellett. i 
REMÉNYI hangfokozó-gerendája által ! 

bármely gyengehangú hegedű vagy gor-
donka sokkal szebb, erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. (1200—30—28) 

A magyar nyelv tanítása érdekében. 
A magyar nyelvnek nem-magyarajkúak által látogatott 
iskolákban természetes módon való tanítására legalkal-
masabbnak bizonyult és szaktekintélyek által is elismert 

GR ÁM MA DÖME féle vezérkönyv 
„Magyar nyelv tanítása nem-magyar- és vegyesajkú 
iskolákban". Ezen nagykelendőségű gyakorlati vezér-
fonal nálam kapható. I. kötet (I—II. oszt. tananyaga) 
4 K. II. kötet (III—IV. oszt. tananyaga) 4 K. III. kötet 
(IV—VI. oszt. tananyaga) 4 K. 

Ugyancsak nálam rendelhető meg szerzőnek „Házi 
és Társadalmi nevelés" című műve is. Ára 2 K. 

Továbbá az iskolai költségvetések és számadások 
elkészítéséhez és az ezekkel való elbánásra igen 
kimerítő útmutatást nyúj t a Gramma Döme-Tévely 
László által szerkesztett Útmutató. Ára 4 korona. 

Fontos tudnivaló ! Fontos tudnivaló ! 
A gyermekek gyakorlatilag fontosabb szellemi rend-

ellenességei. írta : Décsi K. dr. Ára 1 K. 
Közérdekű tudnivalók a gyengetehetségű gyermekek 

oktatására szolgáló kisegítő-iskolákról. Irta : Éltes Má-
tyás. Ára 1 K. (492—III—1) 

TOLDI LAJOS könyvkereskedése, 
Budapest. II., Fő-utca 2. 

K É Z I M U N K A 
bevásárlása előtt hozassa meg 
legutolsó kézimunka-értesítő-
met, mely 228 negyedrétü ol-
dalon 3150 rajzot tartalmaz és 
túlszárnyalja az összes eddig 

megjelent árjegyzékeket. 
Vidékre ingyen és bérmentve 

küldöm. 

BÉRGZI D. SÁNDOR 
kézimunka-
nagyiparos, 

B U D A P E S T , 
Dessewffy-u. 5. 
Saját árúházában. 

Telefon 109—06. 

~ (2—X—6) 

FURPíTWi. 

1883 = 

Budapest, 1910. Nyomatott a m. kii-, tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A M . K I R . V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M . 

Megje l en ik e lap m i n d e n hónap 1-én és 15-én. 

Megkaphat ja e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
in téze t , t o h á t az összes óvodák , e lemi , f e l ső n é p - és p o l g á r i iskolák, 
t a n í t ó - s óvóképző- , v a l a m i n t gyógypedagógia i i n t é z e t e k egy pél -
d á n y b a n , i n g y e n . A l a p m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k , az 
i sko la l é t e z é s é t igazoló é s az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l ta l 
l á t t a m o z o t t községi e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n n y a l e g y ü t t , a „Nép-
t a n í t ó k L a p j a " s ze rkesz tő ségéhez k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e 
m e g j e l ö l é s é v e l ) és az u t o l s ó p ó s t a v i lágosan k i í r a n d ó . 

E lőf ize tés i á r : E g y év re 10 k o r o n a , f é l é v r e 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 5 0 filíér. — Egy n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
i d ő r e előf izetést n e m f o g a d u n k el. — Az e lő f i ze t é s i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A hirdetések á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
d e n egyes szóért , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e lőre k ü l d e n d ő 
b e . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részét 
t e v ő p e t i t n y o m á s ú é s e g y h a s á b ú sora 1 k o r o n a . Ezek a d í jak i s 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, V. KER., HOLD-UTCA 16. SZÁM, 11. EMELET. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem axiinilï vissza-

I. HIVATALOS RÉSZ. 
A val lás- és közok ta tásügy i m. k i r . m i n i s z t e r n e k 1910. 

évi s z e p t e m b e r hó 2 4 - é n 8 0 . 0 0 0 . szám a la t t ke l t 

rendelete, 

amel lye l az 1907. évi X X V I I . t . - c i k k 20 . a lapján a 
n e m - m a g y a r tan i tásnyelvü , á l lamsegé ly t é lvező községi 
és azon h i t f e l ekeze t i e lemi nép isko lák r é s z é r e , ame lyek 
az i s k o l a f e n n t a r t ó á l ta l b e m u t a t o t t és á l ta la jóváhagyot t 
t a n í t á s i t e r v v e l nem r e n d e l k e z n e k , a m a g y a r nyelv, szá-
mo lás , a haza i f ö l d r a j z , t ö r t é n e l e m , p o l g á r i j o g o k és 
k ö t e l e s s é g e k „ T a n í t á s i T e r v " - é t k iadta ós a m o n d o t t 

i s k o l á k r a k i t e r j e s z t e t t e n é l e t b e l é p t e t t e . 

Valamennyi egyházi főtiszt. Főhatóságnak. 
Az 1907. évi XXYTI. t.-cikk 20. §-a fel-

adatommá tette, hogy az államsegélyt élvező 
nem-magyar tanitásnyelvü, községi és azon 
hitfelekezeti elemi népiskolák részére, amelyek 
az iskolafenntartó által bemutatott s általam 
jóváhagyott tantervvel nem rendelkeznek, a 
magyar nyelv, a számolás, a hazai földrajz és 
történelem, továbbá a polgári jogok és köte-
lességek tanításának tervét megállapítsam. 

A törvény ezen rendelkezésének teszek eleget 
akkor, amidőn a hivatott tényezők bevonásával 
elkészült tantervet ezennel kiadom és a mon-
dott iskolákra kiterjesztetten érvényre emelem. 

A „Tanítási terv" és a hozzáfűzött „Útmu-
tatások" csatolt példányait használat végett 
van szerencsém a főtiszt. Főhatóság rendelke-
zésére bocsátani ; amíg a főtiszt. Főhatóság 
egyházi főhatósága alá tartozó, államsegélyt 
élvező nem-magyar tanitásnyelvü iskolákat a 
„Tanítási terv" és „Útmutatások"-kai — ameny-
nyiben annak szüksége fennforog — az illeté-
kes kir. tanfelügyelő útján fogom ellátni. 

A tantervtől való eltérés, vagy az óraszám 
csökkentése, ha az a tanító mulasztására, sza-
bad elhatározására vezethető vissza, a tanítóval 
szemben az 1907. évi XXVII. t.-cikk 22. i;-ának 

1. a), b), h) és i) pontjaiba ütköző fegyelmi 
vétség tényálladékát állapítja meg. 

Amidőn kötelességszerűen utalok erre, teszem 
ezt abban a meggyőződésben, hogy a főtiszt. 
Főhatóság is hathatósan közreműködni óhajt 
abban, hogy a tanterv lelkiismeretes alkalma-
zása által a nemzeti kultúra értékesen növe-
kedjék s az állam által hozott áldozat valóban 
gyümölcsöző legyen. 

Ebben a föltevésben számítok arra, hogy a 
főtiszt. Főhatóság a fennhatósága alá tartozó, 
államsegélyt élvező nem-magyar tanitásnyelvü 
elemi népiskolákban a tanterv rendelkezéseinek 
és utasításainak betartása érdekében intézkedni 
méltóztatik. 

Eme várakozásom nyomatékos hangsúlyozá-
sát indokolttá és szükségessé az a körülmény 
teszi, hogy a tanterv már az 1910—11. tan-
évben életbe lép. 

Az új tanterv végrehajtásának számonkérése 
a kir. tanfelügyelőkre nézve a folyó 1910—11. 
tanévben már kötelezővé válik. Szigorúan meg-
követelendő tehát minden államsegélyt élvező 
tanítótól, hogy az új tantervet már a folyó 
iskolaévben használatba vegye. 

A tanterv általános jellemzése céljából annak 
említésére szorítkozom, hogy az az egytanítós, 
hatosztályú népiskola szem előtt tartásával 
készült. A tananyag tehát akként állapíttatott 
meg, hogy az „Útmutatások" elveinek alkalma-
zása mellett a legkedvezőtlenebb helyzetű nép-
iskolában is nehézség nélkül feldolgozható, 
keresztülvihető lesz. 

A tantervnek ily szempontból történt meg-
állapítása abban bírja indokát, hogy az állam-
segélyt élvező nem-magyar tanítási nyelvű elemi 
népiskolák túlnyomó része osztatlan iskola. 

Ott, ahol az iskola tagolt, a tanítók köteles-
sége lesz, hogy a kiszabott tananyagot tüzete-
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sebben tárgyalják, sőt annak körét itt-ott 
bővítsék is. 

A tantervben felölelt tananyagnak eredmé-
nyes feldolgozása kétségtelenül komoly mun-
kára készteti a tanítót, és hogy ezen munkáját 
megkönnyítsem, az eredményt lehetőleg bizto-
sítsam, a tantervhez rövid „Útmutatások"-at 
készíttettem. 

Mivel pedig a népiskoláknak áldása a nem-
zet nagy rétegeire csak úgy terjeszthető ki, ha 
az osztatlan iskola is minél teljesebb mértékben 
megfelel a követelményeknek, ép azért ajánlatos, 
hogy annak tanítója fokozott mértékben hasz-
nálja fel az „Útmutatások" tanácsait. 

Ep ezért tisztelettel fölkérem a főtiszt. Fő-
hatóságot, hogy az egyházi főhatósága alá tartozó 
elemi népiskoláknál alkalmazott, államsegélyt 
élvező tanítókat és tanítónőket utasítani mél-
tóztassék, hogy minden pontjában ragaszkod-
janak az új tantervhez, gondos buzgalommal, 
komoly körültekintéssel tanulmányozzák a hozzá-
fűzött „Útmutatások"-at. 

Végül arra is kérem a főtiszt. Főhatóságot, 
hogy az iskolák felügyeletével megbízott köze-
geit is utasítani méltóztassék, hogy hatáskörük-
ben hassanak oda, hogy az államsegélyt élvező, 
nem-magyar tanítási nyelvű elemi népiskolákban 
a fent megjelölt tárgyak tanítása ezen tanterv 
keretében és az „útmutatások" szellemében tör-
ténjék. 

A magam részéről pedig figyelmeztetni fogom 
a kir. tanfelügyelőket, hogy a „Tanítási terv" 
és az „útmutatások" helyes megértését és 
sikeres alkalmazását kellő magyarázattal és 
szakszerű irányítással mindenkép elősegítsék, 
a tanítási eredmény elbírálásánál pedig min-
denkor figyelembe vegyék az iskola külső kö-
rülményeit, amelyek olykor a legbuzgóbb taní-
tói munka mellett is csökkentik az eredményt. 

Tudomás végett idecsatolva van szerencsém 
a tanfelügyelőkhöz intézett rendeletem másola-
tát a főtiszt. Főhatóságnak megküldeni. 

Budapest, 1910 szept. 24. 
Zicliy. 

Valamennyi kir. tanfelügyelő Úrnak és tanf. ki-
rendeltség Vezetőjének. 

Az 1907. évi XXVII. t.-cikk 20. §-a fel-
adatommá tette, hogy az államsegélyt élvező, 
nem-magyar tanítási nyelvű községi és azon 
hitfelekezeti elemi népiskolák részére, amelyek 
az iskolafenntartó részéről bemutatott s általain 
jóváhagyott tantervvel nem rendelkeznek, a 
magyar nyelv, a számolás, a hazai földrajz és 
történelem, továbbá a polgári jogok és köte-
lességek tanításának tervét megállapítsam. 

A törvény ezen rendelkezésének teszek eleget 
akkor, amidőn a hivatott tényezők bevonásával 

elkészült tantervet ezennel kiadom és a mon-
dott iskolákra kiterjesztetten érvényre emelem. 

A tantervtől való eltérés, vagy az óraszám 
csökkentése, ha az a tanító mulasztására vezet-
hető vissza, a tanítóval szemben az 1907. évi 
XXV1L t.-cikk 22. §-ának a), b), h) és i) pont-
jaiba ütköző fegyelmi vétség tényálladékát 
állapítja meg. 

Az ú j tanterv végrehajtásának számonkérése 
a kir. tanfelügyelőkre nézve a folyó 1910—11. 
tanévben már kötelezővé válik. Szigorúan meg-
követelendő tehát minden államsegélyt élvező 
tanítótól, hogy az ú j tantervet már a folyó 
iskolaévben használatba vegye. 

A „Tanítási terv" és „útmutatások" szük-
séges példányait idecsatolva, felhívom kir. tan-
felügyelő urat, hogy azt tegye gondos tanul-
mánya tárgyává, mert tanfelügyelő úr feladata 
lesz nemcsak az ellenőrzés, de a szükséges fel-
világosítás és tanácsadás is a lefektetett elveknek, 
a kitűzött célnak megvalósítása érdekében. 

A tanterv általános jellemzése céljából annak 
említésére szorítkozom, hogy az az egytanítós, 
hatosztályú népiskola szem előtt tartásával 
készült. A tananyag ^ tehát akként állapíttatott 
meg, hogy az az „Útmutatások" elveinek al-
kalmazása mellett, a legkedvezőtlenebb helyzetű 
népiskolában is nehézség nélkül feldolgozható, 
keresztülvihető legyen. 

A tantervnek ily szempontból való megálla-
pítását az tette indokolttá, hogy az államsegélyt 
élvező nem-magyar tanítási nyelvű elemi nép-
iskolák túlnyomó része osztatlan iskola. 

Ott, ahol az iskola tagolt, a tanítók köteles-
sége lesz, hogy a kiszabott tananyagot tüzete-
sebben tárgyalják, sőt, annak körét itt-ott 
bővítsék is. 

A tantervben felölelt tananyagnak eredmé-
nyes feldolgozása kétségtelenül komoly munkára 
készteti a tanítót, és hogy ezen munkáját meg-
könnyítsem, az eredményt lehetőleg biztosítsam, 
a tantervhez rövid „Útmutatások"-at készít-
tettem. 

Mivel pedig a népiskoláknak áldása a nem-
zet nagy rétegeire csak úgy terjeszthető ki, ha 
az osztatlan iskola is minél teljesebb mértékben 
megfelel a követelményeknek, ép azért ajánlatos, 
hogy az osztatlan iskola tanítója fokozott mér-
tékben használja fel az „Útmutatások" tanácsait. 

A kir. tanfelügyelő úr figyelmét külön fel-
hívom a következőkre: 

Az államsegélyt élvező nem-magyar tanítási 
nyelvű népiskolákban a miniszteri tanterv sze-
rint tanítandó tárgyakat a törvény, míg a tár-
gyak anyagának mértékét a dolog természete 
szabta meg. E tekintetben a nem-magyar taní-
tási nyelvű népiskoláknál számottevő módosí-
tásokat nem volt szabad, de nem is kellett 
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eszközölni, mert a tanító itt is ugyanazon fel-
adat előtt áll, mint a magyar tanítási nyelvű 
iskolában. 

Az általános óratervben — a fennálló kü-
lönbség folytán — természetesen némi eltérés 
van. Az egyes tárgyaknál mutatkozó órahiány 
azonban csak látszólagos, mert az a magyar 
beszélgetésekre fordított idő által nyer kipótlást. 

A tanterv erőszakolt újításokkal nem áll elő, 
lianem a már kipróbált és hasznosnak bizonyult 
módokat alkalmazza. 

Előnye, hogy minden egyes tárgynál ponto-
san megjelöli a kitűzött célt; meghatározza a 
tanítás anyagát, s ennek főbb pontjait kellő 
részletességgel állapítja meg. Ezáltal az egész 
tanterv félremagyarázást nem tűrő, határozott 
jelleget nyert. 

Airol szükségesnek mutatkozott, ott az „Út-
mutatások" még inkább részletezik az anyagot, 
ezzel a tanító bizonytalanságát megszünteti, 
szilárd és biztos alapot szóigáltat neki az általa 
készítendő részletes tanmenet megállapításához. 

Az egyes tárgyakra vonatkozólag szükséges-
nek tartom kiemelni a következőket: 

A magyar nyelv tanításánál az eljárás a 
direkt-módszerre alapíttatott, gondos fokozat-
ban adja a beszélgetés anyagát, figyelvén arra, 
hogy a többi tárgyak anyagával a kapcsolat 
teljes összhangba hozható legyen. 

A mennyiségtannál súlyt helyez a tárgyi 
körök meghatározására, a földrajznál a gazda-
sági vonatkozásokat emeli ki. Úgy e két 
tárgynál, valamint a történelem és a polgári 
jogoknál figyelembe veszi a „Tanítási terv" és 
„Útmutatások" a váltakozó tanmenetet. 

Azonnal látható, hogy a „Tanítási terv" a 
tanítási anyag tekintetében lényegesen nem 
különbözik a használt tantervektől, és mivel a 
tanítók számára adja az „Útmutatások"-at is, 
használatba vételének nehézség nem állja útját. 

Értesülésem és tudomásom szerint a tanítók 
egy része a magyar nyelv tanításánál még nem 
mutatja fel azt a jártasságot, amely a tanterv 
foganatosítása érdekében a többi megjelölt 
tárgyak tanításánál okvetlenül szükséges. E cél 
elérésében az „Útmutatások" nagy szolgálatot 
tehet minden törekvő tanítónak. Sokat fog 
találni ebben, amit munkájában mindenki azon-
nal^ és eredménnyel alkalmazhat. 

Ep ezért felhívom tanfelügyelő úr útján a 
tanítóságot, hogy az „Útmutatások"-at is gondo-
san tanulmányozza, azzal behatóan foglalkozzék 
és elvárom, hogy tanfelügyelő úr iskolalátogatá-
sai alkalmával az „Útmutatások"-at megbeszélé-
sei keretébe bevonja, gondosan megfigyelvén 
annak életbeléptetését és alkalmazását, kutassa 
az esetleg mutatkozó nem megfelelő eredmény 
okait is. 

A tanítási eredmény elbírálásánál mindenkor 
figyelembe veendők az iskola külső körülmé-
nyei, amelyek eshetőleg a legbuzgóbb tanítói 
munka mellett is csökkenthetik az eredményt. 

Az „Útmutatások" szorosan a tantervhez al-
kalmazkodik, annak feladatát magyarázza és a 
feladat elvégzésére jelöli meg a helyes útat. 
Első része a magyar nyelv tanítására vonatko-
zik, ahol szorosan az adott viszonyokhoz alkal-
mazkodva, gyakorlati alapon szól a tanítás 
anyagáról, módszeréről és eszközeiről. A tanító 
munkájának megkönnyítése és eredményes volta 
érdekében tanácsot ad az osztályösszevonásra, 
a váltakozó tanmenetre és a csendes foglal-
kozásra. 

Különös részében — szinte tanmenetszerű 
részletezéssel — adja a tananyagot s a mód-
szertani utasítást az egyes osztályoknál is 
külön-külön. 

Az „Útmutatás" második része a számolás, 
földrajz, történelem és a polgári jogok és kö-
telességek tanítására vonatkozik. Az itt nyújtott 
általános útmutatás legfontosabb része az, amely 
a magyar nyelv és a felsorolt többi tárgyak 
közötti kapcsolatot öleli fel. 

A kapcsolatnak módszeres keresztülvitele az 
eredményes tanításnak leghathatósabb eszköze 
lesz ; ugyanis a magyar beszélgetés anyaga a 
többi órák keretében alaposabb begyakorlást 
nyer, így elősegíti a tanulók nyelvkészségének 
gyarapodását, míg fordított alkalmazásában az 
egyes tárgyak anyaga, az egyes lecke ismétlést 
nyer a magyar beszélgetés keretében. 

Általában az „útmutatások" nem általános 
elveket nyújt, hanem az alkalmazható és alkal-
mazandó gyakorlati eljárási módokat ismerteti. 
Nem akarja a tanítót önállóságától megfosztani, 
hanem helyes, célravezető módszer ismertetésé-
vel munkáját akarja megkönnyíteni s elérni 
igyekszik azt, hogy eleven, pezsgő élet foglal-
jon helyet az iskolában. 

Az „Útmutatások" főelve: a gyermek felfogá-
sához mérten a legszükségesebbet nyújtani, de 
azt alaposan s a gyakorlati életben felhasznál-
ható módon. Ennek megfelelően a tanítás a 
gyermek környezetéhez, a hely természeti, tár-
sadalmi és gazdasági helyzetéhez alkalmazkodik, 
a gyermek lelkivilágának, ismeretkörének gondos 
figyelembevétele mellett. Ügyel arra, hogy a 
gyermek ismeretei egymásba kapcsolódjanak, 
hangoztatja a szemléltetést, hogy így a dolgok 
szemléletéből indulhasson ki a tanítás s ezáltal 
a gyermeket az önmunkásságra serkentse. 

Az „Útmutatások" tehát megadják az esetle-
ges nehézségek leküzdésére az útat s módot, s lia 
a tanító ennek szellemében jár el, ha tanmenete 
helyes és módszeres, úgy a tanításnál kívánt 
eredmény nem maradhat el. 

6* 
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Felhívom Tanfelügyelő urat, hogy minden 
tanítóval készíttesse el a „Tanítási terv" és 
„ Útmutatás "-nak megfelelő állandó tanmenetet, 
s bekívánván azt, vizsgálja felül. Ezen eljárásnál 
ügyeljen arra, vájjon -a tanmenet figyelembe 
vette-e a helyi körülményeket ? az ott szemlélet 
által szerezhető ismeretekből indul-e ki a tanítás ? 
szoros szigorúsággal, gondos módszerességgel 
van-e keresztülvive a tárgyak közötti kapcsolat, 
főleg a magyar beszélgetés anyagára való figye-
lemmel ? 

Tudomás végett idecsatolva megküldöm 
az egyházi főhatóságokhoz, a törvényhatósági 
közigazgatási bizottságokhoz egyidejűleg inté-
zett körrendeleteimet. 

Budapest, 1910 szept. 24. 
Zichy. 

Villamennyi közigazgatási Bizot tságnak. 

Az 1907. évi XXVII. t.-c. 20. §-a alapján 
az államsegélyt élvező nem-magyar tanítási 
nyelvű népiskolák részére a magyar nyelv, szá-
molás, a hazai földrajz és történelem, továbbá 
a polgári jogok és kötelességek tanítási tervét 
egyidejűleg kiadtam s a mondott iskolákra ki-
terjesztetten életbeléptettem. 

A „Tanítási terv" és a hozzáfűzött „Útmuta-
tások" egy (1) példányát, valamint az egyházi 
főhatóságokhoz intézett megkeresésem és a kir. 
tanfelügyelőkhöz intézett rendeletem másolatát 
a közigazgatási bizottságnak tudomás és mihez-
tartás végett megküldöm. 

Budapest, 1910 szept. 24. 
Zichy. 

I. Tanterv. 
Az államsegélyt élvező, nem-magyar tanítás-

nyelvű népisicolák számára, az 1907. évi XXVII. 
t.-cikk 20. §-a alapján. 

I. Magyar nyelv. 
Cél. A magyar nyelvtanítás célja, amint azt 

az 1907. évi XXVII. t.-cikk 19. §-a előírja, a 
nem-magyar tanításnyelvü népiskolában az, hogy 
a nem-magyar anyanyelvű gyermek a népisko-
lában a magyar nyelvet annyira megtanulja, 
hogy a IV. évfolyam bevégeztével gondolatait 
magyarul élőszóban és írásban érthetően ki 
tudja fejezni. 

E cél elérését a direkt-módszer segítségével 
kell biztosítani. Magyar beszélgetéssel, magyar 
olvasmánnyal, magyar írásbeli dolgozatokkal és 
magyar nyelven vezetett iskolai foglalkoztatás-
sal és játékkal. 

I. OSZTÁLY. 

Magyar beszélgetések a következő tárgy-
körökből : 

Az iskolai rendtartással kapcsolatos meg-
szólítás, figyelmeztetés, utasítás, a mindennapi 
köszönés formái, kérdések és feleletek. 

As iskola és iskolai élet. A tanító, a tanuló. 
A tanulók magyar keresztnevei. A tanterem, 
bútor, taneszközök, iskolai foglalkozások. A fel-
sorolt tárgyak tulajdonságai (alak, szín, távol-
ság), helyük, anyaguk, készítőik. 

A gyermek testének főbb részei, ezek száma 
és a testrészekkel végezhető főbb cselekvések. 

A esolád és családi élet, szülők, testvérek, 
legközelebbi rokonok. 

A gyermek foglalkozása. Felkelés, öltözködés 
(ruhaneműek), táplálkozás (étel, ital), a család 
munkájában való résztvevés, játék, lefekvés, 
imádság, alvás. 

Az épület. A lakás, konyha, szoba, pince, 
padlás. Bútorok. Házieszközök. Ezek helye, 
alakja, színe, anyaga, készítőik és használatuk. 

Udvar. Kerítés, kapu, melléképületek, kút. 
A háziállatok, azok tulajdonságai és hasznuk. 

A kert. Zöldség, virágok, fák és gyümölcs. 
A szóba kerülő tárgyakkal kapcsolatban az 

alapszámok megnevezése 1—20-ig. 
A játékkal és testi gyakorlattal kapcsolatosan 

a legszükségesebb vezényszavak. 
Gyermekjátékok magyar kifejezésekkel, rig-

mussal, mondókával, 1—2 kisebb gyermekdallal 
és versikével. 

Jegyzet . A vázolt tárgykört a tanító cselekvő 
szemléltetéssel oly mérvben és eredménnyel tartozik 
feldolgozni, hogy a gyermek egyszerű kérdésekre a 
feleletet megadni és viszont ő is ily kérdéseket intézni 
tudjon. 

A gyermek magyar beszédképességében érezhetővé 
kell válni a magyaros hangsúlyozásnak, különösen a 
magánhangzók tiszta és magyaros kiejtésének, a hosszú 
és rövid hangzók hangmértékének és a gyermek anya-
nyelvében elő nem forduló mássalhangzók helyes 
hangoztatásának. 

H. OSZTÁLY. 
a) Magyar beszélgetések a következő tárgy-

körökből : 
A multévi anyag ismétlése és úgy tárgyi, 

mint alaki tekintetben bővítése. 
A templom. Részei és belső berendezése. 

Istentisztelet és viselkedés a templomban. Pap, 
kántor, harangozó. Ünnepek. 

A község. Házak, utca, út, tér, temető. 
A község lakossága. Kor, foglalkozás, nyelv 

és vallás szerint. 
A nap részei és a hét. Hónapok és évszakok. 

Az egyes évszakokat jellemző kerti és mezei 
munkák. Idő beosztása, óra ismertetése. Időjárás. 
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A szülök iránti tiszteletet, hálát, engedelmes-
séget és a testvéri szeretetet példázó mesék. 

Az alapszámnevek megnevezése és alkalma-
zása, mindig a beszélgetés anyagával kapcsola-
tosan, 1—100-ig. Pénznemek, mértékek. 

A testgyakorlattal, játékkal, kézimunkával és 
iskolai foglalkoztatással kapcsolatos mozgások 
megnevezése és vezényszavak. 

Társas gyermekjátékok magyar kifejezésekkel, 
gyermekversek, dalok és mondókák. 

Jegyze t . A tanító a vázolt tárgykört lehetőleg 
cselekvő szemléltetéssel oly mérvben és eredménnyel 
tartozik feldolgozni, hogy a gyermek a jelzett tárgy-
körökből hozzá intézett kérdésekre értelmes felelete-
ket tudjon adui, viszont • hasonló kérdéseket képes 
legyen feltenni. 

A gyermek magyar beszédképességének itt mái-
bizonyos nyelvérzéket kell feltüntetni, mely kivált-
képen a kettőztetett mássalhangzók helyes hangsúlyo-
zása, illetve a helyesen tagolt egyszerű és bővített 
mondatok alkalmazása közben nyilvánul. 

A tanítónak hozzá kell szoktatnia a gyermekeket 
ahhoz, hogy a helyragokat és a birtokviszony egy-
szerűbb alakjait, úgyszintén a cselekvésszókat a jelen, 
mult és jövő időben helyesen alkalmazzák. 

b) Magyar olvasás és írás. 
A kis- és nagybetűk olvasása és írása, kü-

lönös figyelemmel arra, hogy a gyermekek az 
anyanyelvükben elő nem forduló hangokat 
helyesen ejtsék ki és helyesen írják le. 

Rövid olvasmányok a beszélgetések köréből. 
Néhány állat- és népmese. 

Az olvasmányok tartalmának ismertető tár-
gyalása. 

Az írásbeli gyakorlatok a már ismert szemé-
lyek, állatok és tárgyak neveinek, tulajdonsá-
gainak és cselekvéseinek leírására szorítkoznak, 
figyelmet fordítván az ékezetek, a nagy kezdő-
betű és a pont alkalmazására. 

Jegyzet . El kell érni azt a célt, hogy a gyermek a 
magyar kis- és nagybetűk alakítása mellett a tanult 
és egymással értelmi összefüggésben levő szókat, kü-
lönös tekintettel a hosszú és rövid magánhangzókra, 
a kettős mássalhangzókra, a szavak helyes megszakí-
tására, az ékezetek és a pont alkalmazására, képes 
legyen helyesen leírni. 

III. OSZTALY. 
a ) Magyar beszélgetések a következő tárgy-

körökből : 
A II. osztály anyagának ismétlése, alaki és 

tárgyi bővítésekkel. 
A község határa. Szántóföld, rét, legelő, szőlő, 

erdő. 
A, községi bíró, jegyző, orvos és közgvám. 
Földrajzi alapfogalmak. Hegy, domb, völgy, 

síkság, forrás, patak, folyó, folyam, tó. 
Mezei és erdei hasznos és kártékony állatok. 
A határ gazdasági növényei és ásványai (kő, 

agyag, homok, só, kőszén, vas, réz). 

Égtájak. 
A környék, járás és a vármegye ismertetése 

általános vonásokban. 
Egy-két helyi vonatkozású monda vagy mese. 
Az emberszeretetet példázó valláserkölcsi el-

beszélések. 
A növények és állatok védelmét megkedvel-

tető mesék. 
Az alap számnevek megnevezése és alkalma-

zása, mindig a beszélgetés anyagával kapcsola-
tosan, 1—1000-ig. Pénznemek és mértékek. 

A testgyakorlatokkal, kézimunkával és játék-
kal kapcsolatosan bővülnek a gyermekversikék, 
dalok, mondókák és vezényszavak. 

Jegyzet. A taní tó a vázolt tárgykört lehetőleg 
cselekvő szemléltetéssel oly mérvben és eredménnyel 
tartozik feldolgozni, hogy a gyermek az általa ismert 
dolgokról egyszerű, bővített és összevont mondatok-
ban értelmesen elbeszélgetni tudjon. 

A gyermek magyar beszédképességének a III. osz-
tályban már odáig kell terjedni, hogy a határozókat, 
jelzőket, viszony- ós kötőszókat a hozzá intézett kér-
désekre adott feleleteiben helyesen alkalmazni tudja 
és a cselekvésszók alanyi és tárgyi ragozásban való 
használatára képes legyen. 

b) Magyar olvasás és írás. 
A folyékony és magyaros kiejtésű olvasás 

begyakorlása. 
Olvasmányok. A magyar beszélgetések tárgy-

köréből vett rövid olvasmányok, egyszerű állat-
mesék, kisebb népmesék, mondák és erkölcsi 
elbeszélések. A családi életből és a vallás köré-
ből vett apróbb költemények. 

Az olvasmányok tartalmának ismertető tár-
gyalása. 

írás. Másolás, ismert szavaknak és rövidebb 
mondatoknak részint tollbamondás, részint 
emlékezetből való leírása, figyelemmel a betűk 
helyes és szép írására, valamint az írásjelek 
alkalmazására. 

A fogalmazás előkészítése céljából egy-egy 
tárgyról több kisebb összefüggő mondat íratása. 

Jegyzet. El kell érni azt a célt, hogy a gyermek 
állító, tagadó, kérdő, felszólító és óhajtó egyszerű tő-, 
egyszerű bővített és összevont mondatokat a pont, 
a vessző, a kérdő- és felkiáltójel alkalmazásával emlé-
kezetből helyesen tudjon leírni. 

IY. OSZTÁLY. 

a) Magyar beszélgetések a következő tárgy-
körökből : 

A mult évi anyag ismétlése, tárgyi és alaki 
bővítésekkel. 

A falusi élet eseményei. Búcsú, vásár, lako-
dalom, szüret, kukoricafosztás, disznótor. Gaz-
dasági munkák: szántás, vetés, aratás. 

Határos vármegyék. 
Magyarország. Határa, hegységei és vizei. 

Főbb közlekedési eszközök. Termények az állat-, 
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növény- és ásványvilágból. A lakosság anya-
nyelv, vallás és foglalkozás szerint. Tanügyi 
és emberbaráti intézmények. Az ország fő- és 
székvárosa. 

A becsületességet, mértékletességet, józansá-
got, takarékosságot, önuralmat, törvénytisztele-
tet, bátorságot, vitézséget, a szülőföldhöz való 
ragaszkodást és hazafiságot példázó elbeszélések. 

Állatmesék, népmesék. Magyar történeti mon-
dák és regék. Népélet. 

Vallásos és hazafias költemények megérte-
tése, megtanulása, folyékony és értelmes elő-
adása. 

Magyar példabeszédek és közmondások. 
Az alapszámnevek megnevezése és alkalma-

zása, mindig a beszélgetés anyagával kapcsola-
tosan, 1000-en túlmenőleg. Pénznemek és mér-
tékek. 

A testgyakorlatokkal, kézimunkával és játék-
kal kapcsolatosan újabb dalok, gyermekversek 
és vezényszavak. 

Jegyzet. A vázolt tárgykör oly mérvben dolgozandó 
fel, hogy a gyermek magyaros kiejtéssel és értelmes 
hanghordozással beszélni tudjon. 

A gyermek magyar beszédképességének el kell 
érni azt a fokot, hogy helyes szórenddel éljen. 

b) Magyar olvasás és írás. 
1. Olvasmányok a magyar beszélgetések, a 

lakóhely és környéke, a falusi élet és gazda-
sági foglalkozása, népszokások és Magyarország 
földrajza köréből. Magyar mondák s a hazafias 
érzület felébresztésére és a nemzeti együvé-
tartozás érzetének ápolására szolgáló elbeszélések. 

Vallásos és hazafias, a gyermek értelméhez 
mért egyéb költemények megértetése és meg-
tanulása. 

Magyar közmondások és példabeszédek. 
Az olvasmányok tartalmának ismertető tár-

gyalása. 
2. Helyesírási gyakorlatokul szolgál: kisebb 

olvasmányok tartalmának leírása, feltett kérdé-
sekre. Önálló kis leírások, elbeszélések szer-
kesztése meghatározott, majd szabadon válasz-
tandó tárgyról. Rövid levelek szerkesztése. 

A magyar nyelv feltűnőbb sajátosságainak 
ismertetése. 

Jegyzet. El kell émi azt a célt, hogy a gyermek 
az előírt fogalmazványokat szabatosan és magyarosan, 
önállóan tudja megszerkeszteni. 

V. ÉS VI. OSZTÁLY. 
Egyik évben. 

a ) Magyar beszélgetések. 
A múlt évi anyag ismétlése. 
A történet köréből. A honfoglalásról szóló 

néhány monda és megvilágítása annak, hogy a 
magyar nem tiporta le az itt talált népeket, 

hanem testvéri viszonyba lépett velük. Szent 
István, Szent László, IV. Béla, Nagy Lajos, 
Hunyadi János és Mátyás király. A mohácsi 
vész. Losonczy István. Szondy György. Dobó 
István. Zrinyi Miklós a szigetvári hős. Páz-
mány Péter. Bethlen Gábor. Bocskay István. 
Zrinyi Ilona. II. Rákóczi Ferenc. Mária Terézia. 
Gróf Széchenyi István. Kossuth Lajos. Deák 
Ferenc. I. Ferenc József. Erzsébet királyné. 

Beszélgetések a községi, járási és törvény-
hatósági igazgatásról ; a kataszterről és telek-
könyvről, az adózásról, az iskola- és katona-
kötelezettségről ; a királyról, törvényhozásról és 
igazságszolgáltatásról. 

Beszélgetések a közegészségtan köréből. 
Vallásos és hazafias versek és történeti 

tárgyú elbeszélő-költemények ismertetése, meg-
tanulása és szép előadása. 

A tanult egész számok alkalmazása a házi 
és gazdasági életből vett példákon. 

A testgyakorlatokkal, kézimunkával és játék-
kal kapcsolatos dalok és vezényszavak. 

b) Magyar olvasás, írás és fogalmazás. 
Olvasmány. Leíró és a magyar történet kö-

réből vett beszélgetések anyagát feldolgozó 
olvasmányok. Nép- és történeti mondák. A ha-
zai természeti életből ós az egészségtan köréből 
vett olvasmányok. Vallásos és hazafias versek 
és alkalmas magyar mondai vagy történelmi 
tárgyú kisebb elbeszélő-költemények. 

Az olvasmányok tartalmának ismertető tár-
gyalása. 

írás és fogalmazás. Diktandóírás. A beszél-
getések anyagából vett kisebb elbeszéléseknek, 
leírásoknak, kezdetben vázlat után — később 
önállóan való fogalmazása. Magánlevelek. Pénz-
utalvány. Postai, vasúti szállítólevél. Számla. 

Nyelvgyakorlatok. A magyar nyelv hang- és 
alaktani sajátságainak ismertetése, figyelemmel 
a helyesírás szabályainak tudatos alkalmazására. 

V. ÉS VI. OSZTÁLY. 
A másik évben. 

a ) Magyar beszélgetések. 
A történet köréből. Árpád és népe. A keresz-

ténység felvétele és a magyar királyság meg-
alapítása. (Szent István.) A magyar királyság 
terjeszkedése. (Szent László, Könyves Kálmán.) 
Az aranybulla. (II. Endre.) A tatárjárás. (IV. 
Béla.) A magyarok szerepe a Habsburg-ház 
hatalmának megalapításában. (A morvamezei 
csata.) Nemesség és jobbágyság. (Róbert Károly.) 
Három tenger mossa Magyarország határát. 
(Nagy.Lajos.) Hazánk és a kereszténység véde-
kezése a török ellen. (A Hunyadiak.) A mo-
hácsi csata, a szétdarabolt ország. (A hősök.) 
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Az első nemzeti önvédelem. (Bocskay István.) 
A kurucvilág. (Thököly Imre, II. Rákóczi Fe-
renc.) A pragmatika szankció. „Eletünket és 
vérünket." (Mária Terézia.) A nemzeti élet 
ébredése. (1825-től.) A nemzeti állam kialaku-
lása. (Széchenyi, Kossuth.) Az 1848-iki törvé-
nyek és az első felelős magyar minisztérium. 
A koronázás. (Deák Ferenc, gróf Andrássy 
Gyula.) Magyarország ezredéves ünnepe. 

A "közegészségügy köréből: a védhimlőoltás, 
ragályos betegségek, fertőtlenítés, kórház, az 
élelmiszerek és azok hamisítása. 

A cselédtörvény köréből: A cseléd és gazda 
kötelessége. Cselédkönyv és felmondási idő. 
A munkás és munkaadó kötelessége. Beteg-
segélyző-pénztár. 

A természetrajz köréből : a gazdasági és ipari 
életben fontosabb állatok, növények és ásványok. 

Vallásos és hazafias versek és a magyar tör-
ténetből vett elbeszélő-költemények megértetése, 
megtanulása és szép előadása. 

Számolás alkalmazása a tanult egész és tört-
számokkal, a házi és gazdasági életből vett 
példákon. 

A testgyakorlatokkal, kézimunkával és játék-
kal kapcsolatos dalok és vezényszavak. 

b) Olvasmány, írás és fogalmazás. 
Olvasmány. Leíró olvasmányok. A magyar 

történet köréből vett beszélgetések anyagát fel-
dolgozó olvasmányok. Hazai népélet és magyar 
történeti mondák. Életrajzok és képek a ma-
gyar történelemből. Továbká olvasmányok a 
közegészség, természetrajz és gazdasági élet 
köréből. Költemények kiválóbb magyar költőktől. 

Az olvasmányok tartalmíínak ismertető tár-
gyalása. 

írás és fogalmazás. A beszélgetések anya-
gából vett elbeszéléseknek, leírásoknak önállóan 
való fogalmazása. Üzleti levelek, bizonyítvány, 
elismervény, nyugtatvány, kötelezvény, folya-
modvány. 

Nyelvgyakorlatok. Az V. osztály anyagának 
ismétlése és bővítése ; mondatszerkesztés, külö-
nös figyelemmel a magyar szórendre, és a 
mondattan lényegesebb részei. 

Jegyzet . A tanító az V. és VI. osztályban az előírt 
anyag felhasználásával elérni tartozik azt, hogy a 
gyermek magyar beszédkészsége folyékonnyá váljék 
és állandósuljon, fogalmazóképessége pedig fokozódjék. 

2. Számolás. 
a) Számtan, b) Mértan. 

Gél. A számtan és mértan tanításának célja 
egyfelől a tanulók rendszeres gondolkozásra 
szoktatása s ez úton az értelem fejlesztése, 
másfelől a mindennapi életben legszükségesebb 
számítások és mérések begyakorlása. 

I. OSZTÁLY. 

1. Az 1-től 20-ig terjedő számkörben minden 
egyes szám fogalmának megértetése, többoldalú 
szemléltetés alapján. Ezzel kapcsolatban mind-
egyik megismert szám körén belül azonnal a 
négy alapmüvelet gyakorlása, és pedig előbb 
tárgyakon, azután elvontan is. A tanult számok 
leírása. 

2. Tárgykörök : a pénz-, hosszúság-, űr-, súly-, 
idő- és egyéb mértékek, amennyiben a váltó-
számok az 1-től 20-ig terjedő számkörbe esnek. 

II. OSZTÁLY. 
1. Számolás az 1-től 100-ig terjedő szám-

körben. Nevezetesen: 
a) Az I. osztályban tanultak gondos átismét-

lése és kibővítése azzal, hogy a tanulók a szá-
mok összetételére és szétbontására vonat-
kozó szemléleteiket írásban is kifejezik (pl. 
8 = 7 + 1 stb.). 

b) A számkörnek bővítése százig. A négy 
alapművelet kellő begyakorlása előbb tárgyakon, 
azután elvontan is. A számok leírása. Római 
számjegyek. Az egyszeregy fokozatos össze-
állítása és begyakorlása. 

c) A tízes fogalmának megértetése, szemlél-
tetés útján. A tízesek fölváltása egyesekre és 
viszont. Figyelmeztetés arra, hogy a számjegy 
értéke a 2-ik helyen (balra) 10-szerte több, 
mint az első helyen. 

d) írásbeli számolás, de csak annyiban, hogy 
a tanulók a szóbelileg helyesen megfejtett fel-
adatot számjegyekkel is le tudják írni (I. a) 
pont). 

2. Tárgykörök: mint az I. osztályban (az 
1 —100. számkörben). 

III. OSZTÁLY. 
1. Számolás az 1-től 1000-ig terjedő szám-

körben. Nevezetesen : 
a) A II. osztályban tanultak gondos átismét-

lése és kibővítése azzal, hogy a tanulók egyúttal 
a négy alapműveletben előforduló elnevezéseket 
(összeadandó, kisebbítendő stb.) is megtanulják. 

b) A számkör bővítése 1000-ig. A számok 
leírása. Mindegyik százas körben a négy alap-
művelet gyakorlása nemcsak szóval (t. i. a 
könnyebb feladatoknál), hanem írásban is. Római 
számjegyek. 

c) A százas fogalma. A százasok felváltása 
tízesekre és viszont. A számjegy értéke a 3-ik 
helyen (balra). 

d) A kivonás müveletét szóbelileg mind a 
két módon (t. i. elvevéssel és hozzáadással) kell 
gyakorolni, írásbelileg azonban a pótlással való 
kivonás szerint végzendő a művelet (annak 
megértése alapján, hogy a maradék — különb-
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ség — nem változik, lia a kisebbítendőt pl. 
10 egyessel s ugyanakkor a kivonandót egy 
tízessel nagyobbítjuk). 

írásbeli szorzás és osztás előbb egy-, azután 
kétjegyű számmal. Mind a négy alapmüvelet 
különnevű számokkal is gyakorlandó. 

e) Az osztási maradékokkal kapcsolatban 
annak megértetése, hogy az osztás teljes végre-
hajtása sokszor az egység részeihez vezet. 

2. Tárgykörök : mint az I—II. osztályban (az 
1—1000. számkörben). Továbbá a családi élet 
és háztartás körében előforduló számítások. 
A tanulók a feladatok szó- és írásbeli meg-
fejtése közben a szokásos árakkal is megismer-
kednek. 

IV. OSZTÁLY. 

1. Számolás 1000-en felül. Nevezetesen: 
a) A III. osztályban tanultak alapos átismét-

lése és gyakorlása. 
b) A számkör bővítése előbb 1000-ig, majd 

100.000-ig, végre millióig. A számok leírása és 
olvasása. A négy alapműyelet gyakorlása szóval 
(a könnyebb feladatoknál) és írásban azon mó-
don, mint a 111. osztályban. 

c) Az ezres, tízezres, százezres és millió 
fogalma. Felváltásuk egymásra. A számjegy 
értéke, a 4., 5., 6. és 7. helyen. 

d) írásbeli műveletek különnevű számokkal 
is ; de legfeljebb két-háromjegyű szorzóval, 
illetőleg osztóval. 

e) A törtszám keletkezése és fogalma, szem-
léltetés alapján. 

2. Tárgykörök : A tanult mértékek és pénzek 
ismertetésének folytonos gyakorlása. Terület-
mérték : a négyzetméter és négyzetdeciméter 
szemléltetése, egymásra való felváltásuk. Űr-
mérték : a liter (köbdeciméter, köbméter és 
köbcentiméter). Apróbb mérések. A gazdaság, 
ipari foglalkozások s a községi élet köréből 
vett számítások. Alkalmilag élelmi, ruházati stb. 
cikkek rendes árának ismertetése. 

A tizedes törtek előkészítése végett a pénzek 
és mértékek tizedes írása és olvasása gyakor-
landó. 

V. OSZTÁLY. 

1. Számtan. Számolás egész számokkal és 
tizedes törtekkel. Nevezetesen : 

a) A IV. osztályban tanultak ismétlése és 
kibővítése, különösen azzal, hogy a hányadost 
az osztandónak és osztónak ugyanazon szám-
mal való szorzása vagv osztása nem változtatja 
meg. A tanultak alapján a tízes számrendszer 
kifejtése. A számjegyek értékének változása, ha 
jobbról balra s balról jobbra helyeztetnek (helyi 
érték). 

b) A tízes számrendszer kiterjesztése az egy-

ség tized-, század- és ezredrészeire ; a tizedes 
törtek leírásának és kimondásának gyakorlása. 
Alkalmazás a mérték- és pénzrendszerre. 

c) Az egész számok és a tizedes törtek szor-
zása és osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel. A négy 
alapművelet tizedes törtekkel. A szóbeli szá-
molás folytonos gyakorlása. 

d) A tőke, a százalék (percent) és a kamat 
értelmezése, gyakorlati példákból (takarék-
pénztár, adókivetés, az ország gazdasági életének 
adatai) kiindulva. A kamat kiszámítása egész 
és fél évre. 

2. Mértan. Egyenes és görbe vonal. A kocka 
szemléltetése. Az egyenes vonal vízszintes, 
függőleges és ferde iránya. Párhuzamos vonalak. 
A kör. A szög keletkezése és mérése. Derék-, 
hegyes- és tompaszög. A négyzet és a téglalap 
területének kiszámítása. Az ár és hektár. Négyzet-
kilométer. 

VI. OSZTÁLY. 

1. Számtan. Számolás egész számokkal, tize-
des és közönséges törtekkel. Nevezetesen: 

a) Az V. osztályban tanultak ismétlése és 
gyakorlása. Szóbeli számolás. 

b) A tizedes és közönséges törtek össze-
hasonlítása. Egész-, tört- és vegyesszám. 

c) Közönséges törtek összeadása és kivonása, 
de csak olyanoké, melyek könnyen egynevűekké 
alakíthatók. 

d) A közönséges törtek szorzása és osztása 
egész számokkal (annak szemléltetése alapján, 
hogy a számláló szorzása a törtszám értékét 
nagyobbítja, a nevező szorzása pedig kisebbíti). 

e) A nyereségnek és veszteségnek százalé-
kokban való kiszámítása és a százalékszámítás-
nak a nép között előforduló esetei (birtokszerzés, 
örökösödés, adókivetés, az ország gazdasági 
életének adatai stb.). 

2. Mértan. A szerzett mértani ismeretek föl-
elevenítése. Ez alapon : 

a) A derékszögű háromszög mint a négyzet 
és téglalap féle ; a háromszög területének ki-
számítása. Gyakorlati területmérések. Az öl, 
mértföld és katasztrális hold összehasonlítása a 
métermértékekkel. 

b) A használatban levő mértékek ismeretének 
ismétlése és gyakorlása. A köbméter és köb-
deciméter. Az egyenes hasáb és térfogatának 
kiszámítása. 

3. Földrajz. 

Cél. A földrajztanítás célja a haza földjének, 
lakosságának, természeti viszonyainak, gazdasági 
és műveltségi állapotának, emberbaráti intéz-
ményeinek megismertetése s a nyújtott ismere-
tek alapján a hazaszeretet ápolása. 
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A hazai földrajzhoz csatlakozik világrészünk 
nevezetesebb országainak, a többi világrészeknek 
és a földnek, mint égitestnek ismertetése; de 
a tanítás eme tágabb körében is a hazai föld-
rajz marad a középpont, a hazai vonatkozások 
szabnak irányt s a tanítás oly arányban válik 
mind általánosabbá, amint az ismertetés tárgyai 
a haza határaitól távolodnak. 

A földrajztanítás gyakorlati és ideális célok 
után indul. Ehhez képest egyfelől segítségül 
veszi a természettudományi ismereteket és a 
mindennapi élet szükségeihez alkalmazkodik ; 
másfelől szakadatlanul keresi a kapcsolatot a 
történettel, hogy közös tanulságaikat az erkölcsi 
nevelés szolgálatában értékesítse. 

m . OSZTÁLY. 
A földrajztanítás ebben az osztályban a 

beszéd- és értelemgyakorlatok feladatát veszi 
át s az ott megvetett alapon halad tovább. 
Átismétli, kibővíti és rendezi az első két osz-
tályban tanultakat ; főtárgya azután a lakóhely, 
vidéke és a vármegye ismertetése s ezen az 
úton elvezeti a tanulót az ország, a haza fo-
galmáig. 

I. A község és határa. Házak, utcák, terek. 
Köz- és magánépületek. Mező, rét, szántóföld, 
erdő. A határ fontosabb állatai, növényei és 
ásványai. II. A vidék, a vármegye. Hegy, völgy, 
síkság. Forrás, patak, folyó, mocsár, tó. Utak: 
községi, megyei, országos út, vasút, csatorna. 
Közlekedés : gyalog, tengelyen, vasúton, csó-
nakon, bárkán, gőzhajón. A lakosság: foglal-
kozása, életmódja, vallása, nyelve. Baromtenyész-
tés, földmívelés, bányászat, ipar, kereskedés ; 
áruk (helybeli, vidéki, hazai, külföldi áruk). 
Községek (kis- és nagyközség), városok, járások, 
vármegye. Székhely. A vármegye igazgatása 
(községben : bíró, jegyző ; városban : polgár-
mester; járásban : szolgabíró ; vármegyében : 
főispán, alispán), csupán a legfontosabb dol-
gokra és ezeknek a gyermek értelméhez mért 
ismertetésére szorítkozva. III. A haza fogalma. 
IV. Bevezetés a térkép megértésébe és haszná-
latába, tárgyi szemlélet alapján (alaprajz, hely-
színrajz, térkép). A térkép ettől fogva állandó 
segédeszköze a tanításnak, amelyet a szemlél-
tetés egyéb természetes és mesterséges eszközei 
egészítenek ki, a szükség és lehetőség szerint. 

IV. OSZTÁLY. 
A tanítás a vidék és vármegye ismertetéséből 

indul ki és ezek összetételével addig halad, míg 
egy-egy kisebb földrajzi egységet alkot (Észak-
nyugati felföld, Nagyalföld stb.). Ezután a föld-
rajzi egységek sorakoznak egymás mellé s 
összességük adja az ország területét, melynek 
ismertetése végül a határok, hegyek, síkságok 

stb. szerint összefoglaló módon történik. A ta-
nítást befejezi, hazánkból kiindulva, Európa 
áttekintése. 

I. Az ország részei / a vármegyéből kiindulva) : 
Kis- és Nagyalföld, Északnyugati felföld, É. k. 
felföld, D. k. felföld, a Dunántúl, a Dráva-Száva 
köze, a Tengerpart és Fiume. II. A magyar 
királyság összefoglaló ismertetése : Határ. Hegy-
és vízrajz. Lakosság. Gazdasági élet. Műveltség. 
Emberbaráti intézetek. Az ország politikai fel-
osztása és kormányzása. III. A hazai éghajlati 
viszonyok, kapcsolatban a gazdasági élet ismer-
tetésével (a hőmérséklet és változásai, légáram-
latok, csapadékok stb.). — IV. Európa általános 
áttekintése. A térkép és egyéb szemléltető-eszközök 
használata, mint a Hl. osztályban. 

V. és VI. OSZTÁLY. 
A tanítás kiindulópontját és alapját Magyar-

ország földrajza szolgáltatja, amely különösen 
két irányban : az ország politikai felosztásának 
és kormányzásának, továbbá gazdasági viszo-
nyainak inkább gyakorlati, mint rendszeres 
ismertetésével egészítendő ki. 

Magyarország körül csoportosítandók s min-
dig rá való vonatkozással ismertetendők Ausztria 
és Európa többi országai. Ezután következnek 
sorra az idegen világrészek s a tanítást befejezi 
a földnek, mint égitestnek ismertetése, amely 
azonban a legfontosabb és gyakorlatilag is 
szemléltethető alapismereteken túl nem terjesz-
kedhetik. 

Egyik évben. 
I. Magyarország politikai földrajza, főfigye-

lemmél az ország félosztására és kormányzására. 
Magyarország területe és népessége. Az országos 
kormány. Törvényhatóságok : megyeiek és váro-
siak ; Budapest. A magyar tengerpart és Fiume. 
Társországok : Horvát-Szlavonország. — Az 
ország lakossága, foglalkozás, nyelv és vallás-
felekezetek szerint. Az egyházak s ezek szerve-
zete és kormányzása. Iskolák, közintézetek. 
II. Ausztria. III. Európa országai: a Balkán-
államok ; Oroszország ; a Német birodalom ; 
Olaszország; Franciaország; Nagy-Britannia stb. 
A többi világrész ; a föld félszíne ; a föld, mint 
égitest. — A térképhez és egyéb szemléltető-
eszközökhöz járul a földgömb. 

A másik évben. 
I. Magyarország gazdasági földrajza. Föld-

mívelés, ipar, kereskedelem (kivitel, behozatal). 
Közlekedési eszközök Magyarország gazdasági 
összeköttetései Ausztriával és más országokkal. 
II. Európa és a többi világrész, különös tekin-
tettel a gyarmatokra. III. A fold félszíne : ten-
gerek és szárazföldek; a levegő; égövek, ég-
hajlat, évszakok. IV. A föld, mint égitest : 
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alakja, nagysága, mozgásai ; naprendszerünk. 
Az égitestekről általában a legszükségesebb 
elemi ismeretek. A térkép és egyéb szemléltető-
eszközök (földgömb, tellurium, planetarium) 
használata. 

4. Történelem. 

Cél. A történettanítás célja, hogy nemzetünk 
ezeresztendős múltjának és küzdelmeinek s az 
eseményekben és nagy történeti alakokban meg-
nyilatkozó nemzeti erényeknek megismerteté-
sével felébressze, ápolja és nemesítse a nemzeti 
önérzetet, a hazaszeretetet és királyhüséget. 

A tanításnak époly mértékben kell hatnia a 
szívre, mint az értelemre, hogy a tanuló a mait 
ismereteiből ne csak okuljon, hanem lelkesedést 
és erkölcsi nemesedést is merítsen. 

A tanítás azon az alapon indul meg, amelyet 
az olvasmányokkal és a földrajztanítással kap-
csolatban szerzett ismeretek szolgáltatnak. 

Egyik évben. 

A történeti anyag nagyjaink alakjai körül 
csoportosítva, élénk képekbe foglalandó, amelyek 
azonban necsak az egyéni vonásokat dombo-
rítsák ki, hanem a kort is jellemezzék (kor- és 
jellemképek). 

1. Honfoglalás: Árpád. 2. A magyar király-
ság és ker. egyház megalapítása: Szent István, 
Szent László. 3. A mongol vész: IV. Béla. 
4. A magyar királyság fénykora: Nagy Lajos, 
Hunyady János, Mátyás király. 5. A mohácsi 
vész; a török hódoltság: Zrinyi Miklós. 6. Az 
alkotmány és vallásszabadság védelme : Hethlen 
Gábor, Pázmány Péter, II. Rákóczi Ferenc. 
7. A török kiűzése, az ország elpusztult álla-
pota: III. Károly. 8. A nemzet és királyi ház 
megbékülése : Mária Terézia. 9. A mai Magyar-
ország megalakulása : József nádor, gr. Széchenyi 
István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc. 10. Nap-
jaink: I. Ferenc József, Erzsébet királyné, a 
királyi család. 

A másik évben. 

A tanítás ebben az évben is kiterjeszkedik 
ugyan a magyar történet egész körére ; de a 
mohácsi vészig terjedő korral rövidre fogott 
áttekintésben foglalkozik s fő gondját az újabb 
idők ismertetésére fordítja. 

A történeti anyag akképen csoportosítandó, 
hogy az ne annyira a nevezetesebb egyének 
alakjainak minél teljesebb megvilágítására, mint 
inkább az események összefüggésének és az 
intézmények fejlődésének feltüntetésére szol-
gáljon. 

Az egyetemes történetre a tanítás csak annyi-
ban tér ki, amennyiben ezt a nemzeti történet 
megértése szükségessé teszi. 

Tárgykörök: 1. A mohácsi vészig terjedő 
kor áttekintése. 2. Az ország háromfelé szaka-
dása a mohácsi vész után : a) a Habsburg-ház 
világbirodalma (találmányok, felfedezések) ; b) a 
török hódoltság ; e) az erdélyi fejedelemség. 
3. Nemzeti felkelések az alkotmány és vallás-
szabadság védelmére (a harmincéves háború, 
XIV. Lajos). 4. Küzdelem a törökkel ; felszaba-
dulás a török járom alól ; az ország állapota 
a török kiűzése után 5. A királyi ház és a 
nemzet megbékülése: ú j intézmények. (II. Fri-
gyes és Poroszország; a francia forradalom; 
Napoleon). 6. Hazánk állapota a napoleoni 
háborúk után (Európa államainak átalakulása; 
találmányok, felfedezések) ; elmaradottságunk. 
7. A mai Magyarország megalakítása és az 
1848-iki törvények (európai forradalmak). 8. 
A szabadságharc és az önkényuralom (az olasz 
királyság). 9. Az alkotmány helyreállítása 
(Ausztria háborúja Poroszországgal); az 1867. 
évi kiegyezés ; az ország mai állapota (a német-
francia háború és a német császárság megalaku-
lása ; a Balkán államok ; Bosznia-Hercegovina). 

5. Polgári jogok és kötelességek. 

Cél. E tárgy tanításának célja, hogy a tanuló-
kat értelmi fejlettségükhöz mérten az állami 
élet intézményeivel és alkotmányunk alaptör-
vényeivel megismertesse, lelkükben a törvény-
tiszteletet meggyökereztesse, a nemzeti érzést 
ápolja s őket rávezesse, hogy majdan polgári 
jogaikkal élni tudjanak és polgári kötelessé-
geiket a maguk és az összesség érdekében 
híven teljesítsék. 

A tanítás a földrajz és történet körében 
szerzett ismeretekhez kapcsolódik s azokat 
szükség szerint összefoglalja és a célban kitű-
zött követelményeknek megfelelően kiegészíti. 

Egyik évben. 
I. A községi, járási és törvényhatósági igaz-

gatás. II. Kataszter és telekkönyv. III. Adók. 
IV. Hadkötelezettség. V. Iskolakötelezettség. 
VI. Közegészségügy. VII. Állami anyakönyv. 
VIII. Az ország bevételei és kiadásai. IX. A 
király és a törvényhozás (igazságszolgáltatás^. 

A másik évben. 
1. A magyar király alkotmányos jogai ; a 

királyi hatalom ; trónöröklés, n . Törvényhozás 
(állami költségvetés), választói jog. III . Az or-
szág kormányzása. IV. Igazságszolgáltatás ; 
bíróságaink szervezete. V. Mezőrendőri s ipar-
törvény ; a munkásokról s munkaadókról szóló 
törvény ; cselédtörvény. Betegsegélyző-pénztár. 
VI. Az élelmiszerek hamisítására vonatkozó 
intézkedések. VII. Egyesületi és sajtószabadság. 
VIII. Magyarország és a társországok. IX. Ma-
gyarország és Ausztria; közös ügyek. 
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A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Kitiltotta: folyó évi 84.371/910. sz. a. kelt 

rendeletével a következő című, népiskolai hasz-
nálatra írt tankönyveket, nevezetesen : 

1. „Carte de cetire pentru clasele 3 si 4 ale 
scoalei poporale de Juliu Vuia invatator direc-
tor scolar. Toate drep turile rezervate. Aprobata 
cu decisul Ven. Conzistor aradan delà 13/26 
Augast 1905 Nr. 3500. Pretul unui exemplar: 
60 fAeri. Arad, 1905" mivel hazafias szem-
pontból kifogás alá esik és a helynevek alkal-
mazásánál figyelmen kívül hagyta az 1898. évi 
IV. t.-cikk 5. §-ának rendelkezéseit ; 

2. , Carte de cetire pentru clas'ele V. si VI. 
ale scoalei poporale de Juliu Grofsorean Josif 
Moldovan, Nicolae Boscaiu. Nicolae Stef, Petru 
Vancu invatatori. Editiunea I. Pretul unui 
exemplar: 1 cor. Arad, 1907" mivel félre-
magyarázhatatlanul romániai vonatkozású, több-
nyire idegen költőktől tartalmaz hazafiatlan 
intencióval telített költeményeket s mivel a 
helységneveket az 1898. évi iV. t.-cikk 5. §-ának 
rendelkezése ellenére csak román nyelven közli ; 

3. „ Curs practic de Istoria Ungariei pentru 
scoalele poporale de Julia Vuia invatator-direc-
tor scolar. Editia a II. indreptata. Pretul unui 
exemplar : 40 fiieri. Arad, 1907. Editura auto-
rului és ugyanaz : Editia a III-a Arad, 1908. 
Editura autorului. Pretul 40 fileri" mivel tör-
ténelmi tényekkel ellenkező tanításokat tartalmaz, 
s a hazai történelem mellett román politikát 
és egyházi történetet különös megvilágításban 
tanít s végül mivel a helyiségek és folyók ne-
veinek megnevezésénél nem alkalmazkodik az 
1898. évi IV. t.-cikk rendelkezéseihez; 

4. „Elemente de Geografie si Constitutie 
pentru scoalele primäre de Ii. Vuia inv. Arad, 
1906" mivel tüntetőleg részletesen sorol fel 
egyes helységeknél (pl. Nagyszeben, Karánsebes) 
a románságot érdeklő és érintő adatokat, a 
közérdekű dolgok elhallgatásával, mivel téves 
és hiányos történelmi, földrajzi és statisztikai 
tanításokat célzatossággal tanít, s mivel a hely-
ség, hegyek, folyók stb. neveit igen sok esetben 
az 1898. évi IV. t.-cikk rendelkezéseivel ellen-
tétesen használja : 

a magyarországi összes elemi népiskolákból. 
Az ifjúsági könyvtárak számára írt „Aron 

Voda cel cumplit. Román istoric de T. M. Stoe-
nescu. Cu 4 ilustratiuni Editura Librariei 
Ciurcu, Brasov" című művet szeméremsértő 
tartalma miatt, továbbá „Inceputul neamului 
romanesc de Dr. Joan Lupas. Editia a doua. 
Sibiu. Tiparul tipografiei archidiecesane 1907" 
című és végül a „Cántece de vitejie de George 
Cosbuc. Bukiiresti inst, de arte grafice Carol 
Göbl S-sor Jon. St. Rasidescu 16, Strada 

Doamnei 16—1904" című műveket, mivel ten-
denciájuk, tárgyuk és tartalmuknál fogva az 
1907. évi XXVII. t.-cikk 17. és 22. §-ának 
rendelkezéseivel ellenkeznek, az 1908. évi-
XLVI. t.-cikk 1. §-ának harmadik bekezdése 
értelmében : az összes hazai ifjúsági könyv-
tárakból. 

Jóváhagyta : az Arpádházi boldog Margitról 
nevezett domonkosrendi apácák által fenntar-
tott kassai kisdedóvó szervezeti szabályait. 

Köszönetét nyilvánította: Mafláth Géza 
gróf nagybirtokosnak, aki a1 patvaróczi róm. 
kath. iskola céljaira mintegy 8000 K értékű 
telket, a rajta levő s teljesen megfelelő tan-
termet és tanítói lakást magában foglaló épü-
letet adományozott. 

Kinevezte : Bakos István oki. tanítót a bu-
zinkai áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Darvas 
István oki. tanítót a kibédi áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá ; iíj. Bóczér István oki. tanítót 
az ungtarnóczi áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Bartha Géza oki. tanítót a vajdaszentiványi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Hársfalvi Já-
nos oki. tanítót a gvökeresi áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; Zomzélly János oki. tanítót a 
sztancsófalva-andrásvölgyi áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Kovács Gyula oki. tanítót a palota-
ilvai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Droppa 
Antal oki. tanítót a vriczkói áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá ; Gáspár Árpád oki. tanítót a 
falusugatagi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Hanzmann János oki. tanítót az istvánvölgyi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Szankulics 
Antal oki. tanítót a husztközi áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Varga László oki. tanítót a 
magyarszentmihályi áll. el. népiskolához r. taní-
tóvá ; Berinde István oki. tanítót a szerfalvi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Noválc István 
oki. tanítót a vajnági áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Katona Ferenc oki. tanítót az ara-
nyosmaróti áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Máthé Béla oki. tanítót a krácsfalvai áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Olerländer János oki. 
tanítót az opálhegyi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Henye Lénárd cholnoki tanítót a 
mollyfalvai áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Wagner István oki. tanítót a sztraczenai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá ; Wickl Frigyes oki. 
tanítót a csongrád-tanyai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Leon Márton oki. tanítót a szálvai 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Raczlcó István 
oki. tanítót a jánosvágási áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Farkas Gábor oki. tanítót a medes-
éri áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Hugyú 
Mihály oki. tanítót a deszei áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá ; Gyenge Lajos oki. tanítót a 
hernécsi áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Pál-
mai János pándorfnádligeti felekezeti tanítót 
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a pándorfnádligeti áll. el. népiskolához r. taní-
tóvá; Kántor Imre oki. tanítót a mosoni áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Oppé Vilmos oki. 
tanítót a hegyfarki áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Busznak Imre oki. tanítót a bilke-
kolbászovai áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Nagy Antal oki. tanítót az alsószopori áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Fogarassy Mihály és 
Meiszlinger Gizella oki. tanítót, illetve tanító-
nőt a felsőkálinfalvai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá, illetve tanítónővé ; Tóth Mihály és 
Hegyessy Róza oki. tanítót, illetve tanítónőt a 
lipcsei áll. el. népiskolához r. tanítóvá, illetve 
tanítónővé ; Pintér Lajos és Pataki Mária oki. 
tanítót, illetve tanítónőt a széleslonkai áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; 
Stem Menyhért, Tóth Margit, Eibenschütz 
Erna oki. tanítót, illetve tanítónőket az alsó-
szinevéri áll. el. népiskolához r. tanítóvá, illetve 
tanítónőkké ; Boczkó Gyula és Bednik Ilona 
oki. tanítót, illetve tanítónőt a lipcsemezői áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; 
Borody István, Daniélisz Johanna és Neusinger 
Kornélia oki. tanítót, illetve tanítónőket a bárd-
falvai áll. el. népiskolához r. tanítóvá, illetve 
tanítónőkké; Javorek Lajos és Kubisch Gizella 
oki. tanítót, illetve tanítónőt a kunosvágási áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá, illetve tanítónővé; 
Dudás István és Demeter Eliz oki. tanítót, 
illetve tanítónőt a nyéresházai áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá, illetve tanítónővé; Hijevics 
Lázár oki. tanítót a czrepajai (volt határőrvidéki) 
közs. el. népiskolához r. tanítóvá; Mancsilov 
Milos oki. tanítót a torontálszigeti (volt határ-
őrvidéki) közs. el. iskolához r. tanítóvá ; Peszta-
lics Jenő oki. tanítót az antalfalvai (volt határ-
őrvidéki) közs. el. iskolához r. tanítóvá; Balga 
Ilona oki. tanítónőt a hernádvécsei áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé; Hajdú Mariska oki. 
tanítónőt a nyúlhegyi áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Bukoveczky Mária oki. tanítónőt 
az újdávidházai áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé; Kovács Margit oki. tanítónőt a mádi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Komáromy 
Mária oki. tanítónőt a zborói áll. el. népisko-
lához r. tanítónővé; Weiszné Zsuifka Emilia 
oki. tanítónőt a budafok-kelenvölgyi áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé ; Orbán Viktória oki. 
tanítónőt a lajosfalvi áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Pálff'y Mária oki. tanítónőt a kapos-
vári áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Zit-
kovszky Anna oki. tanítónőt a pancsovai áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé; Sclimiedt Berta 
oki. tanítónőt a nagyveszverési áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé; Szábóné Nagy Emilia 
kézdivásárhelyi árvaházi tanítónőt a sepsiszent-
györgyi áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Meleg Anna oki. tanítónőt a taraczközi áll. el. 

népiskolához r. tanítónővé ; Antal M. Irma oki. 
tanítónőt a mezőbándi áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Ádám Erzsébet oki. tanítónőt a 
bölcskei áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Kovácsy Etelka oki. tanítónőt a nagypestényi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; Csorna Ilona 
oki. tanítónőt a gyapjúi áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé ; Surányi Mária oki. tanítónőt a 
kotaji áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; Heim-
bach Ilona oki. tanítónőt a rákosszentmihályi 
Anna- és Árpádtelepi áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Nagy Klára oki. tanítónőt a lázár-
falvai áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Bin5 
Júlia oki. tanítónőt a bögözi áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítónővé; özv. Ujhelyiné Landesberg 
Berta oki. tanítónőt a ezinkotai Ehmanntelepi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; Kiss Gizella 
oki. tanítónőt az aranyosmaróti áll. el. népisko-
lához r. tanítónővé ; SiMósy Ilona oki. tanítónőt 
a briesztyei áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Székely Erzsébet oki. tanítónőt a herincse-
monostori áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Kamenarszki Dragina oki. tanítónőt a pártái 
(volt határőrvidéki) közs. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; özvegy Bosnyákné Kosztekanits 
Emma oki. tanítónőt a jerkováczi (volt határ-
őrvidéki) közs. el. népiskolához r. tanítónővé. 

Tanítástól eltiltotta: Pap Tamás Flórián 
volt bikácsi (Bihar m.) gör. kel. hitfelekezeti 
iskolai tanítót, az 1907. évi XXVII. t.-cikk 22. 
§. utolsó pontjának alkalmazásával, egy évre. 

Jelen minőségében áthelyezte: Votisky 
Géza dr. szatmárvármegyei kir. segédtanfel-
ügyelőt a trencsénvármegyei kir. tanfelügyelő-
séghez; Loveczky Ernő baranyavármegyei kir. 
tanfelügyelőséghez berendelt áll. el. iskolai 
tanítót a szatmárvármegyei kir. tanfelügyelő-
séghez ; Kajtsa József szászsebesi áll. el. iskolai 
igazgató-tanítót a csíkszeredai áll. el. iskolához ; 
Kecsethy Gyula frigyesfalvi áll. el. iskolai igaz-
gató-tanítót az oroszvégi áll. el. iskolához ; 
Pap János oroszkői áll. el. iskolai tanítót a 
herincse-monostori áll. el. iskolához; Perényi 
György mosoni áll. el. iskolai tanítót a nagy-
váradi áll. el. iskolához; Fecser István zugói 
áll. el. iskolai tanítót a bánházapusztai áll. el. 
iskolához ; Végh Manó héthársi áll. el. iskolai 
tanítót a perecsei áll. el. iskolához; Cserháti 
András kőrösmező-feketetiszai áll. el. iskolai 
tanítót a kabolapataki áll. el. iskolához ; Zsi/ray 
József sókút-opálhegyi áll. el. iskolai tanítót 
a nagyrőczei áll. el. iskolához ; Róna Sándor 
jánosvágásai áll. el. iskolai tanítót a jászszent-
lászlói áll. el. iskolához ; Hackl József vriczkói 
áll. el. iskolai tanítót a helpai áll. el. iskolához ; 
Götz Béla baróti gazdasági szaktanítót a négy-
falusi önálló gazdasági népiskolához; Sándor 
Lajos magyarhidegkúti áll. el. iskolai tanítót 
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a segesvári áll. el. iskolához; Petenykó István 
turjamezői áll. el. iskolai tanítót a szarvaszói 
áll. el. iskolához ; Zubek Mihály jászszentlászlói 
áll. el. iskolai tanítót a kisnardai áll. el. isko-
lához; Sánta Imre batarcsi áll. el. iskolai taní-
tót az újszállási áll. el. iskolához ; Hálmágyiné 
Nuridsány Anna nyúlhegyi áll. el. iskolai 
tanítónőt az ördöngősfűzesi álL el. iskolához ; 
Wülfel Irma diósgyőri áll. el. iskolai tanítónőt 
a bazini áll. el. iskolához ; özvegy Gaal Fe~ 
rencné székelyudvarhelyi áll. el. iskolai tanítónőt 
a szeged-külterületi áll. el. iskolához ; özvegy 
Szabómé Hienz Regina magyarbodzai áll. el. 
iskolai tanítónőt a barczaújfalusi áll. eL iskolá-
hoz ; Bóczné Szatmári Margit piskii áll. el. 
iskolai tanítónőt a kolozsvári áll. el. iskolához ; 
Nyisztorné Beoka Róza havasmezői áll. el. 
iskolai tanítónőt a zilahi áll. el. iskolához ; 
Pataki Vilma kisgarami áll. kisdedóvónőt a 
zólyombrézói áll. kisdedóvodához; Folkmanné 
Jaritz Irén luczatői áll. kisdedóvónőt a Győr-
gyárvárosi áll. kisdedóvodához ; Imreh Ella 
görgényszentimrei áll. kisdedóvónőt a pozsonyi 
Schulpe-telepi áll. kisdedóvodához ; Feketéné 
Pap Irén aurélházai áll. kisdedóvónőt a misztót-
falui áll. kisdedóvodához ; özvegy Vaüné Csépé 
Ilona izbugyaradványi áll. kisdedóvónőt a szepes-
olaszii 11-ik számú áll. kisdedóvodához ; Pelcár 
Margit túróczszentmártoni áll. kisdedóvónőt a 
hatvani II. számú áll. kisdedóvodához ; Licsman 
Irén nagylucskai áll. kisdedóvónőt a fakerti áll. 
kisdedóvodához; Vénis Jenőné hatvani áll. 
kisdedóvónőt a túróczszentmártoni áll. kisded-
óvodához; Molnár Juliska drugetházai áll. 
kisdedóvónőt a nagylucskai I-ső számú áll. 
kisdedóvodához. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Neidenbach Emil lindenfeldi (volt határőrvidéki) 
közs. el. iskolai tanítót; Lakatos János ozorai 
(volt határőrvidéki) közs. el. iskolai tanítót ; 
Malagnoszkyné Plavsity Emilia férdinándfalvai 
(volt határőrvidéki) közs. el. iskolai tanítónőt. 

Nyugdíjat utalványozott : Nagy Károly 
mezőtúri áll. el. iskolai igazgató-tanítónak évi 
2100 K-t; Bathó János kézdialbisi áll. eL isko-
lai igazgató-tanítónak évi 1900 K-t; Buthy 
László békéscsaba-erzsébethelyi áll. el. iskolai 
igazgató-íanítónak évi 880 K-t ; Bogy ai Imre 
kálóczfai közs. el. iskolai tanítónak évi 740 K-t ; 
Dobrin György vojtai közs. el. iskolai tanító-
nak évi 680 K-t ; Klimezkó Sámuel ratkói ág. 
ev. el. iskolai tanítónak évi 1280 K-t; Lencz 
Mihály munkaképtelen pusztamagyaródi róm. 
kath. el. iskolai tanítónak évi 1300 K-t; Josif 
Miklós ecsellői munkaképtelen gör. kel. el. 
iskolai tanítónak évi 1520 K-t ; Vajtersitz 
József veszelei róm. kath. el. iskolai tanítónak 
évi 1140 K-t; Lábas Bertalan kisgyőri ref. el. 

iskolai tanítónak évi 1220 K-t; Platós János 
kistoronyi gör. kel. el. iskolai tanítónak évi 
1160 K-t ; Huez Márk ribiczei gör. kel. el. 
iskolai tanítónak évi 600 K-t ; Bidomiri János 
balomiri gör. kel. román hitf. el. iskolai taní-
tónak évi 1180 K-t; Molnár Gusztáv iima-
bányai ág. ev. el. iskolai tanítónak évi 1440 K-t ; 
Ludu Miklós betleni gör. kel. el. iskolai tanító-
nak évi 740 K-t ; Makó János kiskövesdi ref. 
el. iskolai tanítónak évi 1500 K-t; Bácz Imre 
kisapáti róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 
1340 K-t ; Kárpáti Péter bodrogzsadányi közs. 
el. iskolai tanítónak évi 1460 K-t; Palásthy 
Kálmán szepesbélai áll. tanítónak évi 720 K-t ; 
Hetessy Dániel takácsii ref. el. iskolai tanítónak 
évi 1700 K-t ; Eitner János bilka-humeneczi 
róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 1220 K- t ; 
Knittél Jakab bácsfeketehegyi ref. el. iskolai 
tanítónak évi 1340 K-t; Szilágyi István vásár-
helyi ref. el. iskolai tanítónak évi 1260 K-t ; 
Dragos Tamás vledényi gör. kel. román hitf. 
el. iskolai tanítónak évi 420 K-t; Hrvol Dániel 
gesztesi ág. ev. el. iskolai tanítónak évi 1320 K-t ; 
Greku Mátyás pozsortai gör. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 680 K-t; Schönbrunn Mór diós-
győri izr. el. iskolai tanítónak évi 980 K-t ; 
Kántor György kucsulátai gör. kel. román hitf. 
el. iskolai tanítónak évi 1380 K-t; Ebner Gyula 
rajkai ág. hitv. ev. el. iskolai tanítónak évi 
1700 K-t ; ifj. Maerusán Sándor szászmagyarosi 
gör. kel. el. iskolai tanítónak évi 920 K-t ; 
Pirka János zseliczkisfaludi ref. el. iskolai tanító-
nak évi 1460 K-t; Puscariu Miklós szohodoli 
gör. kel. el. iskolai tanítónak évi 700 K- t ; 
Szokoly István bussai róm. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 1260 K-t ; Popa János petrószi 
gör. kel. el. iskolai tanítónak évi 660 K- t ; 
Sélley András tiszaluczi ref. el. iskolai tanítónak 
évi 1280 K- t ; Bállá József sarkadkeresztúri 
ref. el. iskolai tanítónak évi 1220 K-t; Orbán 
Ferenc székelytompai ref. el. iskolai tanítónak 
évi 1440 K- t ; Simkó Mária Erzsébet mádi áll. 
el. iskolai tanítónőnek évi 2340 K-t ; Simonovits 
Dezsőné, szül. Goldberger Róza debreczeni izr. 
el. iskolai tanítónőnek évi 1020 K-t. 

Gyám-, il l . segélypénzt engedélyezett: 
néh. Bánhidy Gyula egri áll. el. iskolai ig.-tanító 
özvegye, szül. Botliár Ludmillának évi 800 K-t ; 
néh. Jeney Ferenc szinérszegi áll. el. iskolai 
tanító özvegye, szül. Kerner Etelkának évi 
860 K-t; néh. Éberstein Pál nyug. róm. kath. 
el. iskolai tanító özvegye, szül. Teufl Katalin-
nak évi 601 K 20 f- t ; néh. Erdős István 
kecskeméti orsz. siketnéma-intézeti volt tanító 
Margit nevű kiskorú árvájának 181 K 33 f-t. 

-<o$o — 
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Pályázatok. 
A pancsovai kir. tanfelügyelői kirendeltséghez tar-

tozó alibunári (volt határőrvidéki) községi magyar-
román tanítási nyelvű elemi iskolánál nyugdíjazás 
folytán megüresedett tanítói állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. Az állomással a következő illetmények van-
nak egybekötve : évi törzsfizetés 1000 korona, lakbér 
300 korona, faátalány 60 . korona, irodaátalány 10 
korona. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrra címzett, szabályszerűen 
bélyegekkel és kellően fölszerelt folyamodványukat 
folyó évi november hó 15-ig Torontál vármegye köz-
igazgatási bizottságához, Nagybecskerekre küldjék be. 
A folyamodók magyar állampolgárságukat és azt, hogy 
a román nyelvet oktatóképességgel bír ják, okmányilag 
tartoznak igazolni. Pancsova, 1910 október hó 13-án. 
A kir. tanf. hiv. távol : Ráskó László, kir. s.-tanfelügyelő. 

Betöltendő a géresi áll. segélyezett községi óvónői 
állás. Illetmények : 800 korona fizetés, 240 korona 
dajkatartás és szabad lakás. Kellékek : óvónői oklevél, 
magyar honosság igazolása, esetleges előző szolgálat 
bizonylása, születési anyakönyvi kivonat. Mivel a köz-
ség lakossága túlnyomóan ref. vallású, a községgel 
tör tént megállapodáshoz képest ref. vallású pályázók 
előnyben részesülnek. A bélyegeit kérvény a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez címezve, f. évi október 
hó 31-ig Szatmár megye kir. tanfelügyelőjénél nyúj-
tandó be. Budapest, 1910 szeptember 25. A miniszter 
meghagyásából : Arányi, osztálytanácsos. 

Betöltendő a dorogi állami óvónői állás. Illetmé-
nyek : 900 korona fizetés, 240 korona dajkatartás, 
szabad lakás, vagy megfelelő lakpénz. Kellékek : óvónői 
oklevél,- magyar honosság igazolása, esetleges előző 
szolgálat bizonylása, születési anyakönyvi kivonat. 
A bélyegeit kérvény a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez címezve, f. évi november hó 15-ig Esztergom 
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyúj tandó be. Buda-
pest, 1910 október hó 4. A miniszter meghagyásából: 
Kacskovics, miniszteri tanácsos. 

A Pancsován szervezett két új állami óvónői állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állással egybekötött 
illetmények : egyenként 800 korona fizetés, 100 korona 
személyi pótlék, 240 korona dajkatartás, szabad lakás, 
vagy megfelelő lakpénz. A bélyegeit kérvény, melyhez 
óvónői oklevél, magyar honosság igazolása, esetleges 
előző szolgálati bizonyítvány és születési anyakönyvi 
kivonat csatolandó, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez címezve, f. évi november hó 15-ig a Pancsova 
és környéke népoktatásügyének vezetésére kirendelt 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtandó be. Budapest, 1910 
szeptember hó 28-án. A miniszter meghagyásából : 
Kacskovics, miniszteri tanácsos. 

n . NEM HIVATALOS RÉSZ. 
Hírek. 

— A magyar sajtóért. Zichy János 
gróf, közoktatásügyi miniszter a magyar 
újságírók számára négy 1000—1000 K-s 
ösztöndíjat létesített és úgy intézkedett, 
hogy két ösztöndíj kiadásáról az Otthon 
írók és Hírlapírók Körének elnöke dönt-
sön. Rákosi Jenő elnök az elmúlt napok-
ban döntött a hozzá érkezett kérvények 
ügyében és az egyik ösztöndíjat iíjabb 

Ruttháy György budapesti s a másikat 
pedig Palckz Sándor szegedi hírlapírónak 
adományozta . . . A magyar kultúra 
hivatott vezére a miniszter, első katonája 
pedig a — hírlapíró. Aki egyaránt élt 
úgy Kossuth Lajosban és Deák Ferenc-
ben, mint Clemenceauban és Roosevelt 
Tivadarban. Egykor a nemzet élete és 
története fonódott össze a szabad gon-
dolat terjesztésének eszméjével; ma azon-
ban Zichy Jánosnak kellett jönnie, hogy 
a régi helyébe új lelkesedést fakasszon 
a szabad gondolat munkásai iránt. A 
közoktatásügyi miniszter ezt az ösztön-
díjat mint utazási ösztöndíjat létesítette. 
Úgy tudjuk, nincs megkötve az ösztön-
díjat élvező abban, hogy hova utazzék. 
E kérdésben minden valószínűség szerint 
és általában másként gondolkodik a 
fővárosi hírlapíró, mint vidéki kollégája. 
Örvendetes, de méltányos is, hogy az 
egyik utazási ösztöndíj vidéki embernek 
jutott. Az újságíró itt a fővárosban nem 
érzi úgy vállán a nemzeti jövő terhét, 
mint például erdélyi kartársa; arca nem 
ég annyiszor pírban, mint példának okáért 
a tót nyelvterület magyar krónikásáé. 
Ki is adhat oly félelemnek hangot, me-
lyet nem érez? Csak a keleti hegyek 
alján születik meg az a különös érzés, 
mintha sülyedő gályán utaznék néha az 
ember; mintha egy-egy Atlasz élne a 
vidéki sajtóban, mely nem tudja, mikor 
omlik vállaira az egész gyönyörű világ. 
Az ország faji és nemzetiségi viszonyait 
alaposan kell ismernie magyar íróember-
nek. Mikor tehát az ösztöndíjakat el-
nyerők Berlint, Párist, Londont veszik 
fel úti programmjukba, eszükbe juthatna 
Belényes, Nagyszeben, Túrócz-Szentmár-
ton is. Miként állhat helyt a magyar 
kultúra nem-magyar nyelvterületen, érde-
kes lenne tanulmányozni a magyar kul-
túra első katonájának. 

— Az áll. el. népiskolák költségvetései. 
Az iskolai költségvetések tudvalevőleg ötévi idő-
tartamra állapíttatnak meg. Az elmúlt 1909/10. 
tanévvel bezáródott egy ily ötéves költségvetési 
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ciklus, úgy, liogy most az 1910/11. tanévre 
valamennyi áll. el. iskolai költségvetés új meg-
állapítás alá kerül. 

Mint illetékes helyről értesültünk, a költség-
vetések ú j megállapítását a minisztérium 
teljesen új alapon, a legkisebb részletekre ki-
terjedőleg rendeli el, főleg azért, mert az iskolai 
költségvetések és az azokkal kapcsolatos ügyek 
nagy tömegének apasztása és ezzel a központi 
igazgatás egyszerűsítése érdekében az egyes 
iskolai költségvetések a jövőre nemcsak ötévi 
érvénnyel, hanem további intézkedésig fognak 
megállapíttatni ; tehát az 1910/11. tanévi költség-
vetések alapköltségvetések lesznek. Természetes, 
hogy ebből kifolyólag a költségvetési ügyekre 
vonatkozó s eddig kiadott rendeletek és utasí-
tások is több-kevesebb változást, módosítást 
igényelnek; minthogy azonban az erre vonat-
kozó hivatalos intézkedések technikai okokból 
csak később fognak megtétetni, illetékes helyről 
nyert felvilágosítás alapján több oldalról hoz-
zánk érkezett tudakozódásokra már most közre-
adjuk az alábbiakat : 

Az iskolai költségvetések az eddigi célszerűtlen 
nyomtatványok helyett az 1909. évi 140.933. 
sz. a. kelt miniszteri rendelettel kiadott és a 
M. kir. tud.-egyetemi nyomdánál 6(33. rakt. sz. a. 
készletben tartott új, megfelelő nyomtatványokon 
állítandók össze. Már ezen nyomtatvány magá-
ban is nyújt némi tájékozást arra nézve, hogy 
a költségvetések összeállításánál semmi lénye-
gesebb körülmény figyelmen kívül ne marad-
hasson, mégis az egyes fedezeti és szükségleti 
tételekre nézve szorosan szem előtt tartandók : 

A költségvetés fedezeti oldalának 1. sorszáma 
alatt minden esetben föl kell venni az évi remél-
hető fölvételi díj jövedelmét, vagy annak vált-
ságát. 

Ha előző évi fölvételi díjakból származott 
és „könyvtára,]ap;i címen gyiimölcsözőleg kezelt 
tőke felett is rendelkezik valamely iskola, akkor 
úgy ezen tőke, mint annak egyévi kamata a 
költségvetés 9. sorszáma után, külön tételben 
veendő fel. Ugyancsak itt és külön tételben 
veendő fel a könyvtári célra szolgáló egyéb 
jövedelem, pl. adomány stb. is. 

Oly esetekben, mikor a község vagy más 
érdekeltség által az iskola szervezésekor a tan-

díj és fölvételi díj egy közös évi váltságösszeggel 
állapíttatott meg, a költségvetés 1. sorszáma 
alatt az illető iskola tanulóinak létszámához 
képest à 50 fillérrel megállapítandó összeg, de 
semmi esetre sem több, mint az együttes évi 
váltságösszeg fele irányozható elő tisztán föl-
vételidíj váltság címén, míg a váltságösszeg 
fennmaradó része, vagyis legalább a fele, mint 
tandíjváltság címén biztosított hozzájárulás, az 
1909. évi 31.851. sz. a. kelt körrendelet értel-
mében a költségvetés 3. sorszáma alatt veendő fel. 

A most említett fölvételi díj és egyéb könyv-
tári célra felhasználható jövedelmek egy ösz-
szegben, a szükségleti oldal 5. sorszáma alatt 
is fölveendők. 

A fedezet 9. sorszáma után veendő fel azon 
évi váltságösszeg, illetve összegek, melyeknek 
ellenében a természetbeni lakással bíró igazgató, 
tanító az 1908. évi 103.440. sz. a. kelt kör-
rendelet alapján az iskola tüzelőanyagát saját 
háztartási céljaira is használhatja. Ezen összeg 
a szükséglet 7. sorszáma alatt, az iskolai helyi-
ségek fűtésére szükséges összeggel együtt irá-
nyozandó elő. 

A helyi hozzájárulások, jövedelmek a költség-
vetésekbe fedezeti oldalon mindig fölveendők ; 
oly esetekben azonban, mikor azok egészben 
vagy részben az iskolai épület létesítésére fölvett 
kölcsön törlesztésére visszaengedtettek, a tör-
lesztési részlet fedezésére a szükségleti oldal 
1. sorszáma alatt előirányozandók. Megjegyez-
tetik azonban, hogy a kölcsön évi törlesztési 
részlete a szöveghasábban is mindenkor feltün-
tetendő, mert annál nagyobb összeg még azon 
esetben sem irányozható elő szükségletkép, ha a 
szervező rendelettel visszaengedett helyi jöve-
delmek annak összegét meghaladnák. 

Nagyon lényeges még, hogy az új megálla-
pítás végett fölterjesztett iskolai költségvetések 
a gondnoksági Utasításban is előírt okmányok-
kal, kimutatásokkal úgy a fedezeti, mint a szük-
ségleti tételeket illetőleg fel legyenek szerelve, 
különösen a hitoktatási díjak és fűtési szükség-
letre vonatkozólag, mert ellenesetben vagy egy-
általán nem, vagy csak a legminimálisabb 
összegek fognak megállapíttatni, annál is inkább, 
mert az elmúlt költségvetési időszakra megálla-
pított összegek figyelembe nem vétetnek. Ez alól 
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csak rendkívüli és indokolt esetekben tétetik 
kivétel, miért is ilyen esetekben mindig hivat-
kozni kell a költségvetésben azon miniszteri 
rendeletre, melynek értelmében az utasítástól 
eltérőleg valamely kedvezőbb megállapítás tör-
tént és egyben igazolni, hogy még mindig fenn-
áHanak azon okok, melyek a további kedvezőbb 
megállapítást indokolttá teszik. 

Az egyes áll. el. iskolai gondnokságok és a 
kir. tanfelügyelők érdeke tehát elsősorban, hogy 
az új megállapítás végett fölterjesztett költség-
vetések az elmondottak figyelembevételével 
gondosan állíttassanak egybe, nehogy közbevető 
intézkedések legyenek szükségesek, melyek egy-
részt késedelmes m egállapítást, másrészt pedig 
oly fölösleges munkaszaporulatot okoznak, mely 
elkerülhető. 

— A tanfelügyelők összejövetele. Az el-
múlt hónapban az ország minden részéből 
összegyűltek Budapesten a tanfelügyelők, hogy 
a hatáskörükbe tartozó elveket és célokat 
megvitassák és anyagi helyzetük javításáról, 
a szakfelügyelői intézményről s egy országos 
tanfelügyelői egyesület szervezéséről tanács-
kozzanak. A tanácskozásban uralkodóvá vált 
az a fölfogás, hogy a kir. tanfelügyelői kai-
mai szervezetében csekély juriszdikcióval, még 
kedvezőtlenebb anyagi ellátással — úgyszólván 
csak egyéniségének érvényesítésével munkál-
kodik. Az 1876-tól újra szervezett tanfelügyelői 
fizetés mennyisége visszahatással volt a tanfel-
ügyeletre, s bár az 1893. évi IV. törvénycikk 
és az 1904. évi I. törvénycikk életbeléptetésével 
némi javulás mutatkozott, — az ülésezők véle-
ménye szerint — a helyzet a mindinkább 
fokozódó drágaság miatt még mindig nyo-
masztó a tanfelügyelői karra. A tanfelügyelők 
anyagi méltatása — hangoztatják — akkor 
lesz teljes, ha a királyi tanfelügyelők fizetése 
a közigazgatási bizottságban vele együtt mű-
ködő pénzügyigazgatóéval, illetve a többi főbb 
tisztviselőkével egyforma lesz; ha tehát ők is 
az V., VI. és VIL ; a segédtanfelügyelők pedig 
a VIII. és IX. fizetési osztályba lesznek be-
osztva; ha lesz mindenütt számukra megfelelő 
lakás és irodahelyiség; irodai fölszerelés, fönn-
tartásdíj és megfelelő szolga. A tanfelügyelői 
tollnoki állások pedig beszüntetendők. A tan-
felügyelők a Ferenc József Tanítók Háza dísz-
termében gyűltek össze és a kar helyzetének 
megjavítását célzó óhajaikat emlékiratba fog-
lalva, azokat a kormány elé terjesztik. A bizal-
masnak kijelentett értekezleten Hidvégi Benő 
borsodvármegyei kir. tanfelügyelő elnökölt. Az 
értekezlet első tárgya volt a királyi tanfel-

ügyelők fizetésrendezése. Előadó : Eötvös K. 
Lajos jásznagykunszolnokmegyei királyi tanfel-
ügyelő volt. A tanfelügyelők óhajtásai a követ-
kezők : 1. A tanfelügyelők hatáskörét bővíteni 
kell s ezzel emelni a kar tekintélyét az alá-
rendelt közegekkel szemben. 2. A kar kvalifiká-
cióját magas színvonalon tartani és kinevezé-
seknél az egyéni kiválóságokat figyelembe venni. 
3. Fizetésjavítás. Az előadói javaslat előter-
jesztése után többen szóltak a szőnyegen forgó 
kérdéshez. A tanácskozás magva az volt, hogy 
a fizetésrendezés vezető elvének azt kellene 
kimondani, hogy az ellenőrzésre hivatott tan-
felügyelő fizetése csak ott kezdődhetik, ahol 
a népoktatási intézeteknél működő legtöbb 
fizetésű alárendeltjéé végződik. így megszűn-
nék az anomália, hogy az újonnan kinevezett 
képzői igazgatónak nagyobb fizetése lehet, mint 
az újonnan kinevezett és ellenőrzésre hivatott 
királyi tanfelügyelőnek. Nem történhetnék meg 
az sem, hogy az állami elemi iskolai igazgató-
nak 2600—3000 K fizetése és mellékjöve-
delme van, míg följebbvalójának : a segédtan-
felügyelőnek mindössze kétezer korona a 
fizetése és semmi a mellékjövedelme. A 
vita befejeztével elhatározták, hogy az el-
hangzott óhajok figyelembevételével meg-
szerkesztendő emlékirat elkészítésével, Eötvös 
K. Lajos elnöklésével, szűkebb bizottságot kül-
denek ki. A napirend második pontja : Dénes 
Károly hunyadvármegyei kir. tanfelügyelő elő-
adása volt a szakfelügyelői intézmény ellen. 
A tanácskozás 3-ik tárgya a „Kir. Tanfelügye-
lők Országos Egyesülete" alapszabályainak 
megállapítása volt. Előadó : Hidasi Sándor ung-
vármegyei kii-, tanfelügyelő ismételten és nyo-
matékosan hangsúlyozta, hogy annak az egye-
sületnek célja, mint sokan gondolják, nem 
az volna, hogy a kir. tanfelügyelőségek sze-
mélyzetének anyagi ügyével foglalkozzék, hanem 
ellenkezőleg, az, hogy a szorosan vett népok-
tatásügy terén felmerülő kérdéseket elvi __ és 
főleg gyakorlati szempontból tárgyalja. Ügy 
véli, hogy pro és kontra kell meghallgatni 
minden fontosabb ügyben a nézeteket, hogy 
lassan-lassan egységes vélemény alakuljon ki. 
Célja még az egyesületnek a népoktatásügyi 
közigazgatás egyszerűvé, a felügyeletnek szak-
szerűvé, hatályossá való tétele, módozatainak 
keresése és általában a népoktatási szervezeti 
ügyek megvitatása, ezeknek tökéletesbítése. E 
cél érdekében az egyesület felolvasásokat, vitat-
kozásokat rendez, szakközlönyt ad ki, szakkér-
désekről pályázatokat ír ki és kiváló müveket 
jutalmaz. Tagjai: rendesek, külsők, alapítók és 
tiszteletbeliek. Az egyesület ügyeit intézik: a 
közgyűlés, a kerületi gyűlés, az igazgatóság és 
az elnökség. Közgyűlést minden második évben 
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más-más helyen tart. Az ország öt kerületre 
osztatnék és e kerületek minden második év-
ben sajátlagos ügyeiket vitatnák meg. Az egye-
sület irányító szerve az igazgatóság lenne, mely 
a tisztviselőkből és a kerületi elnökökből állana. 
Politikai és felekezeti ügyek az egyesületből ki 
vannak zárva. A kéthetenként vagy havon-
ként megjelenő szakközlöny a fentjelzett célt 
támogatná és a tanügyi közigazgatásban egy-
séges elveknek és gyakorlatnak kifejlődését 
mozdítaná elő. Második nap, a gyűlés után, a kir. 
tanfelügyelők Zichy János gróf közoktatásügyi 
miniszternél tisztelegtek; a küldöttség vezetője 
Hidvégi Benő volt. A miniszternek beszámol-
tak a gyűlés elhatározásairól s anyagi és 
szellemi helyzetük tarthatatlanságát hangoztat-
ták. A minisztertől engedelmet kértek a tan-
felügyelők egyesülete1 megalakítására. A minisz-
ter a tanfelügyelőket nagyon szívesen fogadta 
s megígérte, hogy kérelmük minden részével 
behatóan fog foglalkozni s amit hatáskörében 
teljesíthet, azt teljesíti is. így esett meg a 
tanfelügyelők összejövetele s Hidvégi elnök a 
gyűlés végén sajnálattal konstatálta, hogy a 
gyűlésről olyan sokan hiányoztak s ezek épen 
a régi és legkiválóbb tanfelügyelők közé tar-
toznak. 

— Az első balatoni gyermekszanatórium. 
A gyermekszanatóriumi tanács mult hó 12-én 
Zichy János gróf, vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elnöklésével ülést tartott. Az ülésen 
Zichy János gróf bejelentette, hogy Hohenberg  
Zsófia őfensége elfogadta a gyermekszanatórium 
védnökségét. Az éljenzéssel fogadott bejelentés 
után Bezerédj Viktor államtitkár üdvözölte 
Zichy János grófot, kultúránk lelkes és orszá-
gosan népszerű vezetőjét, aki a gyermekszana-
tóriumi mozgalom alapjait lerakta és azzal a 
magyar nemzet háláját érdemelte ki, hogy a 
szegény gyermekek szanatóriumának zászlajára 
Hohenberg Zsófia nevét megszerezte. Osztatlan 
örömet keltett Zichy János gróf miniszternek 
ama bejelentése is, hogy a fenséges asszony 
az új gyermekvédelmi mozgalom sikere érde-
kében a tavasszal tartandó díszülésre Budapestre 
jön. Antal Gábor püspök indítványára határo-
zatilag kimondották, hogy egy több-százezer 
aláírást tartalmazó aranykönyvvel fogja a sza-
natóriumi tanács hódolatát a fenséges asszony 
iránt megbecsülhetetlen nemes elhatározásáért 
leróni. Lichtenberg Kornél egyetemi tanár 

• 'indítványára a fenséges asszony fogadásának 
előkészítésére hölgybizottságot fognak szervezni. 
Majd a miniszter üdvözölte Náray-Szabó Sán-
dor államtitkárt, a gyógypedagógiai osztály 
vezetőjét, és Bölcs Gryula miniszteri tanácsost, 
a belügyminisztérium közegészségügyi osztályá-
nak főnökét, mint a tanács új tagjait és 

Bezerédj Viktor .államtitkárnak, valamint Bosnyák, 
Zoltán belügyi osztályfőnöknek elismerését fe-
jezte ki az eddigi szervezés sikeres előmozdí-
tásáért. Külön ünnepelte a tanács Zichy János 
gróf minisztert azért az elhatározásáért, hogy 
a kultuszminisztérium költségvetésébe évi 
25.000 koronát illesztett be a gyermekszanató-
rium céljaira. Behatóan tárgyalta a tanács az 
első balatoni gyermekszanatórium terveit és az 
építkezési munkálatokkal Höpfner Gruidó mű-
építészt bízta meg, míg Bosnyák Zoltán elnök-
lete alatt bizottságot küldött ki az első 
balatonalmádii gyermekszanatórium belső be-
rendezési és fenntartási költségvetésének meg-
állapítására. Huffy Pál miniszteri tanácsos fő-
felügyelő tett azután előterjesztést a visk-
várhegyi kincstári fürdő megvásárlása tekin-
tetében és ismertette álláspontját a Kerepesen 
gyermekszanatórium céljaira adományozott in-
gyentelek felhasználása iránt. Ezután Bosnyák 
Zoltán tett előterjesztést a Budapesten létesí-
tendő Zsófia országos központi gyermekszana-
tórium elhelyezése tekintetében; a kérdés elő-
készítésére a tanács szakbizottságot küldött ki. 
Baránszki Gyula dr., főpénztáros jelentette be 
végül, hogy a társadalom a legmelegebh érdek-
lődéssel karolta fel eddig is a gyermekszana-
tóriumot, amennyiben rövid pár hónap alatt 
178.185 korona alapítvány és adomány gyűlt 
egybe. Végül több rendbeli javaslatot készítet-
tek elő, mire harmadfél órai tanácskozás után 
Zichy János gróf miniszter lelkes éltetésével 
az ülés véget ért. 

— A figyelmetlenség pedagógiai pszicho-
lógiája. A Magyar Pedagógiai Társaság mult 
hó 15-én Fináczy Ernő dr., udvari tanácsos 
elnöklésével felolvasó-ülést tartott, amelynek 
tárgya Banschburg Pál dr., egyetemi magán-
tanár, idegorvos -,,A figyelmetlenség pedagógiai 
pszichológiája" című érdekes székfoglaló-érte-
kezése volt. Az előadó laboratóriumi kutatásai 
és szakorvosi tapasztalatai alapján fejtegette a 
tanuló figyelmetlenségének jelentőségét az ok-
tatás eredményességére, majd a figyelmetlen-
ságnek magában a gyermekben rejlő különféle 
okait, valamint az oktatás és nevelés esetleges 
hibáiban rejlő okokat és a tüneteket, amelyek-
ből a figyelmetlenség oka felismerhető. A nagy 
tetszéssel fogadott értékes előadás után a tár-
saság tagjai zárt ülést tartottak. 

— l'est megye az analfabétákért. Fazekas 
Ágoston, Pest vármegye alispánja, az Országos 
Közművelődési Tanácsnak egy hozzá intézett 
átiratából kifolyóan, a megyei hatóságokhoz 
felhívást bocsátott ki, az analfabéták oktatása 
érdekében. A felhívásban rámutatott arra a szép 
eredményre, melyet a tanács az analfabéták 
oktatása terén elért s különösen pedig kiemelte, 
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hogy 54 községben iskolán kívüli tanfolyamot 
is szervezett, aminek nagy nemzeti és kultúrá-
lis jelentősége van. Ép ezért felhívta a vár-
megye valamennyi polgármesterét és a községi 
elöljáróságokat, hogy az eredmény fokozása 
céljából a vármegye tanfelügyelőjével és a 
tanítótestülettel a további teendőket illetőleg 
lépjen összeköttetésbe. Az erkölcsi támogatáson 
kívül a szükséges anyagi támogatással is legyen 
segítségére az ügynek, és ott, ahol annak szük-
sége mutatkozik és a lehetősége is megvan, 
gondoskodjék a tanterem fűtéséről és világí-
tásáról. 

— Elismerés egy kir. segédtanfelügyelő-
nek. Nagy Béla tolnavármegyei kir. segéd-
tanfelügyelő miniszteri rendelettel 5 és V2 
hónapig volt a tanfelügyelői hivatal vezetésével 
megbízva és a közigazgatási bizottságban helyet-
tesítéssel felruházva. A közigazgatási bizottság, 
tekintettel arra, hogy Nagy Béla ezen teendőit 
pontosan és szakértelemmel teljesítette, szept. 
hó 12-iki üléséből részére elismerését fejezte ki. 

— Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Egye-
sület. Hódmezővásárhely területén működő és 
nyugdíjazott pedagógusok f. évi október 9-én 
alakították meg, általános érdeklődés mellett, 
a Hódinezővásáx-helyi Pedagógiai Egyesületet, 
melynek tagjaiul beléptek a főgimnáziumi, óvónő-
képző-intézeti tanárok, polgári fiú- és leány-
iskolái s a városban fennálló összes elemi iskolák 
tanítói. Elnök le t t : Bodnár Bertalan, főgimn. 
tanár ; alelnökök : Ribiczey Erzsébet óvónő-
képezdei igazgató, Ajtay Gyula polgári fiú-, 
Tobisch Teréz polgári leányiskolái igazgató, 
Császár Péter, reform, tantestületi elnök ; fő-
titkár : Nagy Sándor dr., főgimn. tanár ; titkár : 
Kemény Simon, izr. ig.-tanító ; pénztárnok : 
Hermán János, belterületi áll. el. iskolai ig.-tanító. 

— A katholikus tanítóképzés reformja. 
Az Országos Katholikus Tanügyi Tanács mult 
hó 20-án Szentgyörgyi Jordán Károly dr. apát 
és Ember Károly lovag elnöklésével a Szent 
István Társulat dísztermében iilést tartott. 
Szentgyörgyi Jordán Károly az elnöki elő-
terjesztések során jelentette, hogy a tanács ío-
védője, Zichy Gyula gróf, pécsi püspök, 
Mihályffy Ákos dr., egyetemi tanárt és Potzta 
Ferenc tanítóképzőintézeti tanárt a tanács tag-
jaivá nevezte ki. Azután Dobos János titkár 
fölolvasta Vaszary Kolos hercegprímás leiratát, 
amelyben tudatja az Országos Katholikus Tan-
ügyi Tanáccsal, hogy a kultuszminiszter május 
14-én kelt rendeletével az állami elemi iskolai 
tanító- és tanítónőképző-intézetek részére új 
képesítő-vizsgálati szabályzatot bocsátott ki. 
A katholikus képzőintézetekben az új képesítő-
szabályzat nem kötelező, azonban az egység 
megközelítése végett a leirat szerint sürgős 

szükség van a katholikus elemi iskolai tanító-
és tanítónőképző-intézetek részére hasonló sza-
bályzat kidolgozására. A leirat fölolvasása után 
a szabályzatot Guzsvenitz Vilmos igazgató 
ismertette. A legfontosabb változtatás, hogy 
az osztályvizsgálatokat hozza be és így a vég-
képesítő-vizsgálatot könnyebbé teszi. Javasolta, 
hogy a tanügyi tanács ezt a szabályzatot az 
alapelveinél fogva, vegye tudomásul és válasz-
szon albizottságot, amely olyan szabályzatot 
dolgozzon ki, amelyet a katholikus intézetek 
használhatnak. Az indítványt elfogadták és a 
bizottságot megválasztották. Azután a rend-
tartási szabályzatnak a püspöki kar leirata 
értelmében módosított javaslatát tárgyalták. 
A tanács a módosított utasítást elfogadta és 
elhatározta, hogy jóváhagyás végett újra föl-
terjeszti a püspöki karhoz. Az ülés után a 
tanítóképesítővizsgálati szabályzat kidolgozására 
választott bizottság tartott ülést. Az ülésen a 
kultuszminiszter szabályzatát tárgyalták, amely-
nek alapján a katholikus tanító- és tanítónő-
képzők részére szabályzat-tervezetet dolgoztak ki. 

— Egy igazgató-tanító jubileuma. Székes-
fehérvárróljelentik: A Fejérmegyei Tanítótestület 
mult hó 20-án a megyeháza tanácstermében dísz-
közgyűlést tartott, abból az alkalomból, hogy a 
tanítótestület érdemes elnökét, Szírbek József 
igazgató-tanítót tanítói működésének negyed-
százados fordulóján ünnepelje. A díszközgyűlést 
Pauscli Rafael alelnök nyitotta meg és indít-
ványozta, hogy a jubilánst küldöttség hívja 
meg az ülésre. Mikor az ünnepelt a terembe 
lépett, a közönség lelkes ovációban részesí-
tette. A város nevében elsőnek Kerekes Lajos 
dr., helyettes polgármester köszöntötte az ünne-
peltet s meleg szavakban méltatta érdemeit. 
A közoktatásügyi kormány nevében Schaller 
Flóris királyi tanfelügyelő beszédet mondott, 
mely után Rákos István a Magyarországi Ta-
nítók Országos Szövetsége nevében üdvözölte 
az igazgatót. A Fejérmegyei Tanítótestület ne-
vében Szeib István, a megyei tanítókar kép-
viseletében Kocsi Mayer Gyula, az ipariskola 
nevében pedig Pausch Rafael mondtak üdözlő-
beszédet. Az üdvözlésre a jubiláns meghatva 
mondott köszönetet. Az igazgató tiszteletére 
este kétszáz terítékű lakoma volt. 

— Pedagógiumi Énekkar. Budapesten 
október hó 10-én megalakult a „Pedagógiumi 
Énekkar", az ország legnagyobb dalárdáinak 
egyike. Csupa zeneértő tagokból áll, kiknek 
száma épen száz. Első karnagya : Hackl József, 
Hacld N. Lajos testvéröccse. II. karnagyai : 
Reskó Rezső és Laufner Gyula tanárjelöltek. 
A hatalmas énekkar be fogja utazni az ország 
nemzetiséglakta vidékeit s terjeszteni fogja a 
magyar dalt. 
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— Német elemi iskola a fővárosban. 
A főváros tanácsa tudomásul vette, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a nem-
magyar állampolgárjogú német anyanyelvűek 
részére magán elemi iskola nyitását engedé-
lyezte. Ebben az átiratban értesítette a minisz-
ter a fővárost arról is, hogy kikötötte, hogy 
ez iskola tanulói magyar állampolgárok gyer-
mekei nem lehetnek, a tantárgyakat az iskolá-
ban a magyar szellem érdekében kötelesek elő-
adni, az iskolában idegen állam címerét vagy 
zászlóját nem szabad használni. Kötelesek az 
iskolában módot nyújtani a gyermekeknek, 
hogy a magyar nyelvet elsajátíthassák. Az 
iskolának nyilvánossági joga nincs, államérvé-
nyes bizonyítványokat ki nem adhat. Budapest 
tanfelügyelője az iskolát bármikor meglátogat-
hatja és a kikötések megtartását ellenőrizheti. 

— Halálozások. Zokoly Szokoly István 
kántortanító, az országos kath. tanügyi tanács 
tagja, október 11-én életének 53-ik évében 
Bussán elhunyt. — JBcleznay Elemérjászberényi 
róm. kath. tanító, október 18-án elhunyt — 
Kovács Antal nyug. róm. kath. tanító életének 
69-ik, nyugdíjaztatásának első évében Baranya-
Magyaregregyen, szeptember 29-én elhunyt. — 
Fakla János, lajosfalvai közs. el. iskolai ig.-
tanító, október 18-án életének 45-ik évében 
elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Községi és egyéb helynevek. 
Szilágy vármegye. 

I. Krasznai járás : Csizér = Csíze'r. — Füzes = 
Krasznafüzes. — Hosszúaszó = Krasznahosszú-
aszó. — Jáz = Ivrasznajáz. — Magyar-Valkó = 
Alsóvalkó. -— Oláh - Valkó = Felsővalkó. — 
Pecsej = Pecsely. — Rátonhoz tartozó Rátonbükk 
(eddig Bükk néven). — Récse = Krasznarécse. — 
Túsza = Tuszatelke. — Várajla = Valkóváralja. 

II. Szilágycsehi járás : Ardó - Szamosardó. — 
Bikácza = Bikáczfalva. — Czikó = Szamosczikó.— 
Egerbegy = Szilágyegerhegy. — ülésfalva = 
Szilágyiilésfalva. — Kis-Nyires=Szilágynyíres.— 
Korond = Szilágykorond. — Nyirmon = Nyír-
falva. — Oláhhorváthoz tartozó Bornemisszatanya 
(eddig Mihálybüktanya néven). — Oláh-Nádasd = 
Szilágynádasd. — Örményes = Bükkörményes. — 
Szamos-Ujlak = Szilágyújlak. — Szilágycsehhez 
tartozó Bánffytanya (eddig Petyintanya néven), 
Moretanya (eddig Cseresvölgytanya néven), 
Pojláktanya (eddig Somostanya néven). — 
Tóhát - Szamostóhát. 

III. Szüágysomlyói járás : Badacson = Szilágy-
badacsony. — Bagos = Szilágybagos. — Borzás = 
Szilágyborzás. — Cserese = Szilágycseres; — 
Domoszló = Szilágydomoszló.— Hi d vég =K raszna-
hidvéghez tartozó Vasárhelyitanya (eddig Hor-

váthtanya néven).—Hosszúmező = Somlyómező.— 
Ilosva = Selymesilosva. — Lompért= Szilágy-
lompért. — Nagyfalu = Szilágynagyfalu. — 
Perecsen ~ Szilágyperecsen. — Sommály = So-
mály. — Szécs = Somlyószécs. — Zovány = 
Szilágyzovánv. 

IV. Tusnádi járás : Balázsháza =Tasnádbalázs-
háza. — Csány = Tasnádcsány. — Ermindszent-
hez tartozó Borzástanya (eddig Apáczatanya 
néven). — Érszentkirályhoz tartozó Erközi-
kaizlertanya (eddig Kaizier II. tanya néven), 
Felsőkaizlertanya (eddig Kaizier I. tanya néven), 
Rajkátkaizlertanya (eddig Kaizier III. tanya 
néven). — Felsőszoporhoz tartozó Magyartelep 
(eddig Szoldobicza néven is), Szekerestanya 
(eddig Apáczatag néven). — Keszihez tartozó 
Keszipuszta /eddig Oláhkeszipuszta néven). — 
Kis-Paczal=Erkisszőllőshöz tartozó Szentilona-
major (eddig Takácstanya néven is). — Kraszna-
Paezalusa = Krasznaháza. — Nagy - Bajom = 
Tasnádbajomhoz tartozó Istvántelep (eddig 
Kolczhatárrész néven). — Nàgy-Paczal = Er-
szőllőshöz tartozó Kerektóitanya (eddig Nagy-
erdeitanya néven), Vasstanya (eddig Far hegy tanya 
néven). — Orbó = Tasnádorbó. — Pele községhez 
tartozó Józseftanya (eddig Péchytanya néven). — 
Pér = Szilágypérhez tartozó Etepuszta (eddig 
Etetanya és Kandeltanya külön neveken), 
Dengelegita,nya (eddig Tarczalytanya néven). — 
Szakácsi = Erszakácsi. — Szilvás = Tasnádszil-
vás. — Szolnok-Paczalusa = Szolnokháza. — 
Usztatóhoz tartozó Boriskatanya (eddig Juhász-
tanya néven), Fenyvesmajor (eddig Károlyimajor 
néven). 

V. Zilahi járás: Alsó-Kékes-Nyárló = Alsó-
nyárló. — Balla = Szilágyballa. — Bodja = 
Szilágybogya. — Bréd = Beréd. — Erked = 
Szilágyerkedhez tartozó Kerekliget (eddig 
Kerekiiget és Dégenfeldtanya külön neveken). — 
Fel-Egregv = Felsőegregy. — Felső - Kékes-
Nyárló = Felsőnyárló. — Görcsön = Szilágy-
görcsönhöz tartozó Bánom (eddig Wesselényi-
tanya néven is), Csompasz (eddig Bogdánfitanya 
néven is). — Haraklán = Haraklány. — Kirva = 
Szilágykirva. — Magyar-Egregy = Alsóegregy. — 
Meszesszentgyörgyhöz tartozó Dombaljapuszta 
(eddig Dumbravapuszta néven). — Mojgrádhoz 
tartozó Wesselényitanya (eddig Fáczetanya né-
ven). —• Pósa=Egregypósa. — Szilágysámsonhoz 
tartozó Böndőtanya (eddig Szikszaytanya néven 
is). Mázsatanya (eddig Kövértanya néven is). 

VI. Zsibói járás : Borzova - Egregyborzova.— 
Galgó = Almásgalgó. — Kis-Debreczen Szamos-
debreczen. — Őrmező = Szamosőrmező. 
Rákos = Ahnásrákos. — Róna = Szilágyróna. — 
Solymos = Szilágysolvmos. — Szamos-Nagy-
Goroszló = Nagvgoroszló. — Turbucza — Tur-
bócza. 



22 NÉPTANÍTÓK LAIPJA. 9. SZÁM. 

Szolnok-Doboka vármegye. 
I. Bethleni járás : Betlen = Bethlen. — Felső-

Körtvélyes = Bethlenkörtvélyes. — Felső-Puszta-
Egres = Egreshelyhez tartozó Egrespuszta (eddig 
Agresel néven). — Ispánmezőhöz tartozó Juhar 
(eddig La Frásziny néven). — Kócs = Szamos-
kócs. — Kudu = Yárkudu. — Magosmart = 
Szamosmagasmart. Málom = Almásmálom. — 
Oláh-Nvires = Diófás. — Pontinásza = Jávor-
völgy. — Sajó-Keresztúr = Bethlenkeresztúr. — 
Sajó - Magyaros = Sajómagyarós. — Sárvár = 
Sajósái-vár. — Somkerék községhez tartozó 
Blattanya (eddig Hallertanya néven). — Szász-
Bréte = Magyarberéte. — Szász-Czegő = Czegő-
telke. — Szász-Fellak = Fellak. — Szeszárma^ 
Szészárma. 

II. Csákigorbói járás : Bezdéd = Bezdédtelekhez 
tartozó Bezdédmező (eddig Pojánaonczi néven). — 
Csáka - Altnáscsáka. — Erdő-Oláh-Vásárhely = 
Erdővásárhely. — Hosszúmező = Gorbómező. — 
Kalocsa = Kiskalocsa. — Klicz = Csűrfalva. — 
Nagykereszteshez tartozó Szalonnavölgy (eddig 
Valeaszolonyi néven). — Salamon =: Gorbó-
salamon. — Szalonna = Szalonnapatak. 

III. Di:si járás: Alsó-Körtvélyes = Déskört-
vélyeshez tartozó Körtvélyespatak (eddig Bánffy-
fogadó néven). —- Csatán = Csatányhoz tartozó 
Erdőalja (eddig Lunka néven), Szamosárok 
(eddig Labástya néven), Szőllötanyp, (eddig 
Lazsii néven). —- Csicsó-Polyán = Csicsómező. — 
Felsőkosály községhez tartozó Pecsétszegiút 
(eddig Szalatruk határrész néven). — Felső-
Orbó = Désorbó. — Magyar - Bogáta = Felső-
bogáta. — Monostorszeg = Kismonostórszeg.— 
01áh-Bogáta=Alsóbogáta. — Révkolostorhoz tar-
tozó Bogátaivölgy (eddig Vályabogerzi néven). — 
Szász-Nyires = Nyíres. — Szinye = Radákszinve. 

IV. Kápolnokmonostori járás: Berencze = 
Kővárberencze. — Fonácz = Kővárfonácz. — 
Füred = Kővárfüred. — Gyertyános = Kővár-
gyertyános. — Rózsapataka = Rózsapatak. 

V. Kékesi járás : Báton = Bátony. — Csaba = 
Bálványoscsaba. — Kéthely - Ketel. — Oláli-
Vásárliely = Kékesvásárhely. — Pujon = Kis-
pulyon. — Szász-Móricz = Aranyosmóricz. — 
Szász-Újfalu = Kékesújfalu. — Szász -Ujős = 
Ujős. — Szent-Egyed = Vasasszentegyed. — 
Szent-Gothárd = Vasasszentgotliárd. — Vasas-
Szent-Ivány = Vasasszentiván. — Veresegyháza = 
Mezőveresegyháza. 

VI. Magyarláposi járás : Budafalva = Nemes-
budafalva. — Disznópataka = Lápospataka. — 
Dombhát ̂ Dülőfal va. — Groppa=Haragosalja.— 
H orgospataka = Kohóvölgy. — Kóhpataka = 
Kohópatak. — Oláh-Láposbánya = Erzsébet-
bánya. — Zsugásztra = Jávoros. 

VII. Nagyilondai járás: Dióspataka = Diós-

patak. — Dobrocsina = Döbörcsény. — Falkusa = 
Falkosány. — Gombás - Csicsógombás. — 
Uondapataka - Uondapatak. -—• Kabalapataka = 
Kabalapatak. — Kápolna = Csicsókápolna. — 
Kis-Nyires-Kisnyíres. — Kis-Solymos=Kővár-
solymos. •— Kucsulát = Kocsoládfalva. — Letka= 
Létka. — Nagy-Buny = Nagybúny. — Pirosa = 
Pirosd. — Purkerecz = Pórkerecz. — Román-
falva = Szalmapatak. — Sásza = Sasfalu. — 
Sósmező = Szamossósmező. — Szakatura = Sza-
kadás. — Szelnicze = Erdőszállás. — Toplicza -
Szamoshévíz. 

VIII. Szamosújvári járás : Boncznyires = 
Boncznyíres. — Hesdát = Szamoshesdát. — 
Igricze = Kisigricze. — Kérőhöz tartozó Szamos-
újvárfüred (eddig Fürdő néven). — Kis-Jenő = 
Szamosjenő. — Lozsárd = Lózsárd. —• Mikola = 
Füzesmikola. — Ónok = Ónok. — Poklostelke = 
Lónapoklostelke. — Szarvaskend = Magyar-
szarvaskend. — Szükerék = Szilkerék. — Tót-
falu = Bánffytótfalu. —• Viz-Szilvás = Vízszilvás. 

IX. Dés rendezett tanácsú városhoz tartozó 
Cziczhegy (eddig Somkútivölgy és Alsósós 
neveken is), Gyékényesivölgy (eddig Törpényi-
völgy külön néven is). 

Könyvek ismertetése. 
* Új világ a régi helyén. A mai angol írók 

között Kipling és Bemard Shaw mellett a kon-
tinensen legismertebb és legnagyobb becsben 
áll H. G. Wells. Fantasztikus történetei, melyek-
ben a természettudomány adja a rugókat, igen 
nagy olvasóközönséget szereztek neki nálunk is, 
szociológiai munkáit azonban, melyek magyar 
fordításban eddigelé nem jelentek meg, csak a 
tájékozottabbak emlegették. Ezek legnevezeteseb-
bike most kerül a magyar közönség kezébe. 
Új világ a régi helyén ennek a könyvnek a 
címe s a mai politikai és társadalmi élet köz-
ponti problémáját, a szociálizmust tárgyalja. 
Wells szociálista, de nem az általánosan hasz-
nált politikai párt-értelemben; úgy fogja fel a 
szociálizmust, mint világnézetet, a szociális 
mozgalmat, mint minden osztály legjava ele-
meinek mozgalmát, nem pedig mint osztály-
mozgalmat. A szociális eszme szerinte az ember-
ben élő kollektív jóakarat tökéletlen és egyre 
erősbödő kifejlődése. Ebből az álláspontból 
kiindulva igyekszik megértetni lényegét, tartal-
mát, a kilátásokat, melyeket az egyes embernek 
nyújt, kapcsolatát a politikával, a vallással, a 
művészettel és irodalommal, az élet legnagyobb 
problémáival. Eszméit világos, szemléletes elő-
adásban, a meggyőződés és meggyőzés erejével 
fejti ki s alig lehet a mai olvasó kezébe gyü-
mölcsözőbb érdekességü könyvet adni, mint ez. 
A kétkötetes könyvet Mikes Lajos dr. fordí-
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totta magyarra s a Lampel It. r.-t. adta ki igen 
ízléses, tetszetős kiállításban. Ara a két kötet-
nek 8 korona. 

* Az iskolai mulasztások bírságolása. 
(Az iskoláztatás akadályai.) Irta Dezső Lipót, 
máramarosi kir. s.-tanfelügyelő. Megjelent Mára-
marosszigeten, Berger Miksa könyvnyomdájában. 
A 14 oldalas, figyelemre méltó értekezésben a 
szerző az egyik legaktuálisabb népoktatási kér-
déssel foglalkozik. Hisz elemi iskoláinkban az 
1909. évben 11,818.000 igazolatlan mulasztás 
történt. Dezső sok tekintetben a községi elöl-
járóságokat teszi ezért felelőssé. Az elöljárósá-
gok nagyobb és állandó ellenőrzése volna — 
szerinte — szükséges. Megbírságolását a tan-
felügyelőnek nem a szolgabíró útján, hanem 
közvetlenül kellene gyakorolnia. Majd a végre-
hajtási novellával foglalkozik Dezső, mint amely 
törvény egyik leghathatósabb előmozdítója az 
iskolai mulasztásoknak. Ha a bírság be nem 
hajtható, úgy azt közmunkára kellene minden 
esetben átváltoztatni. Csökkenthetné a mulasz-
tások számát a tanév célszerű beosztása is. 
Mezei munkák, hóviharok idején, általán téli 
időben természetes az iskolamulasztás. A nyári 
hónapok valamelyikét kellene — különösen 
hegyes vidéken — felhasználni a tanításra. Itt 
legforróbb időben sincs nagy meleg. A rendes 
iskoláztatás nagy akadályozója még a szülők 
leírhatatlan közönye is. Mikor az analfabéta 
honpolgár is lehet iskolaszéki tag, akkor nem 
várható, hogy megbecsülje a nép az iskolát. 
Minden állampolgárnak legalább is az elemi 
iskolát el kellene végeznie, hogy megszűnjék a 
nemtörődömség az iskola irányában. Nagyban 
akadályozza a kultúra terjedését az iskolahiány 
is. Ingyenes népoktatásról csak akkor lehet 
szó, ha minden tanköteles gyermek helyet is kap 
az iskolában. Az igazolatlan mulasztások esetén 
nem lehet a beiratkozottakkal szemben szigo-
rúbban fellépni, mint a be nem íratkozottakkal 
szemben. A bírságolásnak gyorsan kellene meg-
történnie. Ha a vagyontalan szülő gyermeke 
már négy ízben lett büntetve, úgy a szülő 
vagy gyám 1—2 napi elzárással volna — a 
szerző szerint — büntetendő. Erre németországi 
példával is szolgál. Az érdekes füzetet melegen 
ajánljuk olvasóinknak. 

* Magyar Football Évkönyv. Ifj. Földessy 
János tavaly nagy népszerűségre emelkedett 
„Football-évkönyve" az idén ismét megjelent. 
A szerkesztő és a kiadó Nemzeti Sport nem 
kíméltek áldozatot, hogy a könyvbe össze-
gyüjtsenek mindent, ami nemcsak a közönsé-
get, hanem az egész footballvilágot, a játéko-
sokat és vezetőket is beleértve, érdekelheti. A 
könyv tartalma tanúskodik arról a mindenre 
kiterjedő figyelemről, amellyel az évkönyv anya-

gának megszerzése történt. Az Évkönyv szen-
zációja a nálunk is járt Connthiánok cikksoro-
zata, a „Football-Akadémia". Ez a két cikkből 
álló sorozat évek óta érzett hiányt pótol ; meg-
tanítja ifjúságunkat az oly sokszor megcsodált 
és mégis oly egyszerű angol játékmodor min-
den fortélyára. A könyv többi része is a maga 
nemében teljes. A könyv közli elsősorban a 
teljes sportnaptárt, majd beszámol a szövetség 
és az egyesületek tavalyi működéséről. Rövid 
időre felvonulnak itt előttünk a mult év ese-
ményei, amelyekben külön részt szentel a szer-
kesztő a milánói nemzetközi kongresszusnak s 
ezzel kapcsolatban a nemzetközi helyzetnek és 
az ifjúsági labdarúgásnak. E részben közli az 
összes fővárosi és vidéki bajnokcsapatok, ván-
dordíjak fényképeit. A nagyterjedelmű football-
akadémiát a multévi bajnoki és vándordíj-
mérkőzések pontos eredményei előzik meg, 
kiegészítve ar válogatott és nemzetközi mér-
kőzésekkel. Értékes része a könyvnek a kül-
földi labdarúgósport, Angliát, Ausztriát, Bel-
giumot, Dániát, Franciaországot, Hollandiát, 
Németországot, Olaszországot, Svédországot és 
Svájcot ismertető része, melynek révén össze-
hasonlításokat tehet az olvasó a magyar foot-
ballsporttal is. A könyv ^ teljességét az Év-
könyv végén található „Altalános tudnivalók" 
adják meg, amelyek a szabályok lényegét tar-
talmazzák, a játékos, vezető és a közönség első 
tájékozására. A szép kiállítású könyv Garai 
Mór és Fia nyomásával készült s egy koro-
náért az ország minden könyvkereskedésében 
kapható. 

* Hangszereléstan, az összes hangszerek 
ismertetése ; konzervatóriumok, tanítóképző-inté-
zetek és a zenekedvelő nagyközönség számára 
írta Erdős Tivadar, tanár. Havelka József 
könyvkereskedő bizománya, Beszterczebánya. 
Ára 3 korona. Erdős hangszereléstana rövid 
előadásban a hangszerek leírását, azok terje-
delmének kijelölését, hangszínének s ezzel együtt 
hatásának, hangulatfestő és hangulatébresztő 
erejének ismertetését tartalmazza. A bevezetésül 
írt rövid tájékoztató után a hangszerek fel-
osztásával, a hangszerelés és partitura (vezér-
könyv) olvasás általános szempontjaival ismer-
teti meg az olvasót. Majd rendre veszi a 
különböző hangszereket, a következő csoportosí-
tással: 1. fafúvók, 2. rézfúvók, 3. ütőhangszerek, 
4. húros hangszerek, 5. vonós hangszerek, 
6. harmónium és orgona, 7. legújabb hangszerek. 
A különböző hangszerek leíró ismertetését csinos, 
tiszta és pontos kivitelű ábrák kísérik ; minden 
hangszer ismertetésénél kellő méltatásra talál 
az illető hangszer orchesztrális szerepe ; a hang-
színek rajza itt-ott maga is hangulatos. A magyar 
zenével sokféle vonatkozásban álló tárogató és eim-
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balom ismertetésénél ezek a vonatkozások jól ki-
emelvék s némi történelmi adalékok is érintve 
vannak. Bennünket, tanítókat elsősorban a harmó-
niumról és orgonáról adott ismertetések érdekei-
nekigen közelről. Az orgona szerkezetének, mecha-
nizmusának, az orgonajáték technikájának s az 
orgonaváltozatok kezelésének megismertetésére 
elég teret szánt a szerző, kivált ez utóbbit 
illetőleg odáig kiterjed figyelme, hogy az orgona-
változatoknak betüsoros jegyzékét is közli. 

A voltaképeni liangszereléstan (vagyis azon 
gyakorlati útbaigazítások foglalata, melyek a 
különböző hangszereknek orchesztrális érvé-
nyesítésére vonatkoznak) a VIII. fejezetben van 
feldolgozva. Ebben a részben tájékoztatja szerző 
a tanulót a zenekar ökonómiájában, a zenekari 
szerkesztésben, a hangszerelés dinamikájában s 
a zenekari hanghatások érvényesítéséljen. Végül 
rövid tájékoztatót ad az énekbangokról, a szólam-
fajok terjedelméről s az énekhanghoz társuló 
zenekari kíséretről. 

Függelékben adja szerző a partitúraolvasás 
és írás szabályait, melyek egyfelől az analízisre, 
másfelől a szintézisre vezetnek. 

Erdős Tivadar művecskéje — rövidsége 
mellett is — kellő áttekintést nyújt a tárgyalás 
alá vett kérdésekről. (sz.) 

* Mértan az elemi iskolák V. és VI. osz-
tályai, a gazdasági ismétlő-iskolák és az iparos-
tanulók iskolái számára. írták Vélősy Lipót és 
Ladányi Miksa. A szöveg közé nyomott 120 
magyarázó-rajzzal és 42 síkdíszítménnyel. Enge-
délyezve 58.443/1910. sz. a. Budapest, 1910. 
Singer és Wolfner könyvkereskedése, VI. ker., 
Andrássy-út 10. Ára 80 fillér. 

Szerzők 76 oldalon, tehát aránylag elég rövi-
den nyújtják a mértani ismereteket. Kiindulnak 
azokból az utasításokból, melyekre szükségük 
van a tanulóknak, hogy a továbbiakat meg-
értsék s hogy a mértan anyagát rajzzal kísér-
hessék. Ezt célozza a legelői levő „Gyermekek" 
című megszólítás s a „Hogyan rajzoljunk?" 
című szakasz. Ezután térnek át a test bemu-
tatásával az igazi anyagra s haladnak mód-
szeresen tovább, a tanterv útmutatása nyomán. 

Szerzők igen helyesen tették, hogy nem egy-
szerűen az igen elvont mértani testet ismertetik, 
hanem körültekintetnek a gyermekekkel a 
körülöttük levő tárgyakon s azok alakjából 
mennek át az illető mértani testre. 

Minden egyes' mértani tétel tanítása után 
megfelelő rajzgyakorlat van mellékelve s azon-
kívül az eltanított anyagot feladatok adásával, 
összefoglaló ismétlő kérdések feltevésével erősítik 
meg. Ez az eljárás húzódik végig az egész 
munkán s ez tekinthető a könyv sikerének. 

A könyv kiállítása tetszetős, bár az ábrák 
némely helyen kívánnivalót hagynak fenn. 

A könyv a megjelölt iskolákban sikeresen hasz-
nálható. Ára megfelelő. A könyv a szerzők 
tulajdona lévén, a szerzőknél rendelhető meg. 
(Budapest, VII., Damjanich-utca 43.) (U. A.) 

* Református temető-énekek. Református 
tanítók^ énekvezérek és gyülekezetek haszná-
latára. írta Fövenyessy János, ref. tanító s ének-
vezér. Szerző kiadása (Alsószulia, Gömör m., 
u. p. Ragály). Ára 2 korona. E kis könyvecske 
majdnem száz éneket tartalmaz, valamennyit 
temetési alkalmakra. Gazdag választékát adja 
az alkalmazott részben gyermekek, ifjak, család-
fők, öregek felett elmondandó énekeknek; az 
általános részben közölt énekek imígy csopor-
tosulnak : háznál vagy templomban éneklendők, 
záróénekek, úton és sírnál éneklendők. Az 
egyes énekek dallamai a költemények élén 
mindenütt fel vannak tüntetve. Két dallamot a 
mű végén közöl a szerző, egyike a próbaénekes-
könyvből van véve, másika régi, ismeretes dallam. 

A kis művecske elé Szuhay Benedek ref. 
lelkész s egyházmegyei főjegyző írt igen meleg 
ajánló s egyben a Fövenyessy költészetét is 
igen szépen és találóan ismertető sorokat. „Lelki 
élvezettel olvastam végig — úgymond — s 
azon jóleső meggyőződéssel tettem le, hogy 
fiatal szerzője akkor, mikor temetési énekeit 
közrebocsátja, hasznára válik úgy kartársainak, 
mint az énekirodalomnak. Különösen mélységes 
hite lep meg. E mélységes hit forrásából fakad 
minden éneke. Erdeme, hogy új mezőn jár, 
mert egészen szakít a halott beszéltetésével. 
Megnyugtatni, vigasztalni a szomorodott szívűe-
ket; elringatni a gyásztisztességtevőket az el-
múlás költészetének szelíd karjain ; áldást mon-
dani a kihűlt porokra : ez a kitűzött célja. 
E célt el is éri egyszerű, minden cicomától 
ment, szívhez szóló énekeivel. Vajha ez énekek 
kedvező fogadtatásban részesülnének!" (sz.) 

Tanítók tanácsadója. 
(E rovatban csak általános, a tanítók szol-

gálati viszonyaira s általában népoktatási 
ügyekre vonatkozó kérdésekre adunk választ. 
Ugyanezen keretben egyes tanítóknak egyes 
esetekre vonatkozó kérdéseire sem itt, sem 
levélben nem válaszolunk; de lehetően ez ese-
tekben is eljárunk. A válaszbélyeggel vagy 
válaszlappal ellátott leveleket szintén a fenti 
értelemben bíráljuk el ; levélbeli választ azonban 
nem adunk. Az összegyűlő válaszbélyegeket az 
Eötvös-alapnak szolgáltatjuk át.) 

Özv. B. J.-né, Heves. Az elhalt tanító 
hátrahagyott vagyona a hátralékos nyugdíj-
intézeti járulékokkal megterhelhető. Ha tehát 
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az ön férje után valami vagyon maradt, akkor 
a kereseti jog férje tartozásai miatt e vagyon 
irányában érvényesíthető. A miniszter hasonló 
esetekben azért nem rója a nyugdíjintézeti 
tartozásokat az elhalt tanító esetleges hagya-
tékára, mert az 1891. évi XL1II. t.-c. 12. §-a 
megállapítja az iskolafenntartók szavatosságát 
és ez alapon a be nem fizetett járulékok az 
iskolafenntartóktól követelhetők. De viszont 
az iskolafenntartók a tanítókkal, vagy örökö-
seikkel szemben visszkereseti jogot gyakorol-
hatnak. Ha a község az ön férjének tartozását 
kifizette, akkor a tartozásnak a férje hagya-
tékából való megtérítését jogosan kívánhatja. 
A közigazgatási bíróság 1909. évi 17. számú 
döntvénye nem mondotta ki azt, hogy a 
nyugdíjintézeti hátralék „csak a tanító sze-
mélyes járandóságából vonható le" ; mert a 
döntvény csupán azt állapította meg, hogy 
a hátralékos nyugdíjjárulék „az özvegyet és 
árvákat megillető nyugdíj- és gyámpénztari 
ellátás ellen nem -érvényesíthető". — T. Gy., 
Drczen. Azon állami tanító, ki saját kérésére, 
vagy egyéb okokból oly állásra helyeztetik át, 
amelyre nézve a törvény magasabb fizetést 
állapít meg, az 1907. évi XXYI. törvénycikk 
13. §-a értelmében beszámítható összes szol-
gálati idejének figyelembe vételével a magasabb 
fizetésre igényt tarthat. Ellenben, ha az állami 
tanító kisebb fizetési csoportba tartozó község 
iskolájához helyeztetett át, fizetését megtartja 
ugyan, de új állomásán csak akkor lép elő, 
ha összes szolgálati idejének beszámításával az 
új állomáson szerzett igénye meghaladja előbbi 
fizetését. Az ily állomásra áthelyezett tanító 
tehát a következő előlépe'snél minden esetre 
veszít. — Ii. J., Nvrad. Az iskolai ünnepeket 
és egyházi ünnepi szüneteket a gondnoksági 
Utasítás 38. §-a szabályozza. Szíveskedjék ezt 
elolvasni s akkor meggyőződik arról, hogy a 
naptári vörösbetűs ünnepek nem lehetnek álta-
lánosan iskolai szünetek is. — W. A., Gy. pta. 
1. A magániskoláknál alkalmazott tanítókra 
feltétlenül kötelezők azok a megállapodások, 
melyek az állás elfoglalása alkalmával létre-
jöttek. Ezek a megállapodások kötelező erővel 
bírnak még azon esetre is, ha a magániskola 
felekezeti fennhatóság alá kerül, jellegében 
azonban nem szenved változást. Ez utóbbi 
pedig önöknél nem történt meg, mert nem a 
hitfelekezet, hanem az uradalom tartja fenn 
továbbra is kizárólag az iskolát. A törvényes 
korpótlékra önnek nincs igénye, mert az 1907. 
évi XXVII. t.-c. csak a községi és hitfelekezeti 
néptanítók járandóságait szabályozza, a magán-
iskolák tanítóiét ellenben nem. Be kell tehát 
érnie azzal a korpótlékkal, amit szerződése 
biztosít. 2. Az Eötvös-alapot illető kérdéseiben 

tessék az alap titkárához fordulni (VIII. Szent-
királyi utca 47.). — Közs. tanító. A fennálló 
rendelkezések értelmében a sorozás alá kerülő 
tanítójelöltnek póttartalékba való helyezés iránt 
beadandó kérvényéhez csatolnia kell a tanító-
képző utolsó, de legalább a harmadik évfolya-
mának elvégzését igazoló bizonyítványt. Ehhez 
képest annak a tanítójelöltnek, ki soroztatása 
idején a harmadik osztályt látogatja, a szabá-
lyok értelmében nem volna joga ahhoz, hogy 
póttartalékba helyeztessék besoroztatása esetén. 
Mindamellett abban a feltevésben vagynnk, 
hogyha az illető a jelzett osztály látogatásáról 
az igazgatótól igazolványt mutat be legkésőbb 
a fősorozás idején, valószínűleg meg fogják adni 
neki is a kedvezményt. Azok a tanítóképző-
intézeti növendékek, kik besoroztatásuk évében 
folytatják tanulmányaikat, ezek befejezése cél-
jából szabadságra bocsáthatók. — K. Zs., 
Nbjom. Ügy látszik, hogy ön a lakbérosztá-
lyokról nincs kellőképen tájékoztatva. A negye-
dik lakbérosztályban, ahová községe is be van 
sorozva, a lakáspénz évi 300 K. Minthogy 
eszerint a törvényesnél magasabb lakáspénzt 
nem élvez, a kert béregyenértékéhez joga van. — 
M. J., Gdlő. A. gazdasági ismétlő-iskolák szá-
mára kiadott Utasítás 46. §-a alapján a gaz-
dasági tanító csak oly iskoláknál nem tartozik 
a közismereti tárgyak tanításában résztvenni, 
ahol kettőnél több tanítói állás vau és csak 
egy bízatott meg a gazdasági tanítással. Miután 
pedig önöknél két tanítói állás van rend-
szeresítve, a gazdasági tárgyakat oktató tanító 
is köteles közismereti tárgyak tanítását ellátni. -— 
Nyugdíjas tanító. Nyugdíjas tanító részére 
az adóhivatal a nyugdíj havi részleteit nem 
köteles hivatalosan és portómentesen megkül-
deni. Csupán az állami népoktatási alkalma-
zottak (nem nyugdíjasok) fizetésére és újabban 
a községi és hitfelekezeti aktív tanítók állam-
segélyére nézve rendelte el a pénzügyminiszter, 
hogy a fizetéseket és államsegélyeket az adó-
hivatal postadíj nélkül küldje el az érdekel-
teknek. (1906. évi 21.795. sz. és 1907. évi 
73.483. sz. pü. min. rend.) Sem a hitközség, 
sem az iskolaszék nem küldheti a nyugdíjas 
tanító nyugtáit portómentesen az adóhivatalhoz. 
Folyamodni a portómentesség ügyében a keres-
kedelmi miniszterhez lehet, aki a jelen esetben 
a vallás- és közoktatásügyi és a pénzügyi 
miniszterekkel egyetértőleg intézné el az ügyet. 
A folyamodvány bélyegköteles. Véleményünk 
szerint hiába folyamodik, mert egyedül ilyen 
kedvezményben nem részesülhet. — G. M., Bg. 
Igaz ugyan, hogy a törvény módot ad a helyi 
iskolai hatóságnak arra, hogy a természetben 
való lakás kérdését eltérően is rendezheti; de 
a törvény által megengedett eltérő rendelkezés 
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jogát nem lehet olykép magyarázni, hogy a 
házassági közösségben élő tanítónak és tanító-
nőnek csak egy lakásilletményt adjon, a másik 
részére pedig semmit. Kimondotta ezért a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, hogy mi-
után ily eljárás a méltányossággal és a törvény 
helyes értelmezésével ellenkezik, mind a két 
tanítónak ebbeli igényét, amennyire lehetséges, 
figyelembe kell venni. Folyamodjanak tehát 
önök is magasabb lakáspénz megállapításáért 
s az iskolaszéknek esetleg kedvezőtlen határo-
zatát felebbezzék meg a közig, bizottsághoz. — 
N. J. Lsoncz. A nyugdíjilleték késedelmes 
kivetése esetén követendő eljárást lapunk egyik 
megelőző számában részletesen ismertettük. — 
Sz. T., Nykti. Az 1907. évi XXVII. t.-c. 
2. §-a értelmében a megüresedett tanítói állo-
más legfeljebb félév alatt betöltendő ; de ezen 
idő tartamára is köteles az iskolafenntartó 
segédtanítót alkalmazni. Arra tehát semmiféle 
alapon nem kötelezhetők, hogy oly hosszú időn 
át, és saját osztályaik rovására, oktassák a 
hiányzó tanító osztályának növendékeit. For-
duljanak ezért panasszal a tanfelügyelőséghez, 
hogy a törvény rendelkezésének érvényt sze-
rezzen. Arra nincs törvényes alap, hogy az 
üres állás tanítói javadalma a helyettesítő taní-
tók között megosztassék. Méltányos azonban, 
hogy a teljesített többmunka arányában külön 
díjaztassanak az iskolafenntartó részéről. — 
T. J., Bsztiván. A kérdéses hitfelekezeti iskola 
a törvény rendelkezéseivel ellentétben alakult 
meg. Mert az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 25. §-a 
szerint, a törvény hatálybaléptének idejétől, 
felekezeti iskoláknak nem tekinthetők azon 
tanintézetek, melyek községi vagyonból és jö-
vedelmekből, a község összes tagjai által, fele-
kezeti különbség nélkül tartatnak fenn. Meg-
engedi azonban a törvény, hogy 1868. év előtt 
már fennállott azon felekezeti iskolákra nézve, 
amelyek közjövedelmekből tartattak fenn, fenn-
maradjon az addigi gyakorlat. A községnek 
az a határozata tehát, melynek alapján köz-
jövedelmekből felekezeti iskola felállítását mon-
dotta ki, törvényellenes és pedig annál inkább, 
mert a már • létező községi iskola fejlesztésekép 
szervezett felekezeti jellegű iskolát. Most azon-
ban, amidőn a községi határozat vagyonfel-
ügyeleti szempontból is jóváhagyást nyert, bajos 
az állapotokon segíteni. Kezdetben kellett volna 
a határozatot megfelebbezni. — K. B., Slós. 
Az 1897. évi XX. t.-c. (számviteli törvény) 
ismertetésére vonatkozó kérésének nem tehetünk 
eleget. Egy egész lapszámunk is kevés volna 
erre. Egyébként a minisztérium azért nem utal-
ványozta a múlt évre eső államsegélyét, mert 
a hivatkozott törvény rendelkezései szerint, 
kivévén a szerződéses jogviszonyból eredő kö-

telezettségeket, a múltban felmerült szükség-
letek nem vihetők át a következő évi költség-
vetési hitel terhére. Vagyis 1909. évre eső 
államsegélye nem fedezhető az 1910. évi költ-
ségvetés keretében. — 0 . B. Volt már eset 
arra, hogy a különbözeti vizsgálat hasonló 
viszonyok mellett engedélyeztetett. Ezért azon-
ban a minisztériumhoz folyamodni kell. — 
Flp. Véleményünk szerint mint kántornak 
kötelessége az egyházi ének oktatása. — 
M. I. Esetleg megengedik, hogy a gyógypeda-
gógiai tanfolyamot magánúton elvégezze. Rész-
letesebb tájékoztatás végett szíveskedjék Berkes 
János igazgatót megkeresni. (I., Alkotás-u. 53.) — 
R. L. Nyjbuicz. Az iskolafenntartót azon el-
határozásában, hogy természetben adott lakását 
tanteremmé alakítja át s önt pedig törvényszerű 
lakáspénzzel kárpótolja, még az a körülmény 
sem korlátozhatja, hogy a pályázati hirdetésben 
javadalomként lakás volt kitüntetve. Hogyha a 
szükséges újabb tanterem előállítását így hatá-
rozták el, önnek pedig lakáspénzt adnak, ezáltal 
díjlevélileg biztosított illetménye lényegileg meg 
nem változik. Ez ellen, eredményre való kilá-
tással, jogorvoslattal nem élhet. — G. A fele-
kezeti iskola fenntartásához csak az illető hit-
felekezeti tagok anyagi hozzájárulása vehető 
igénybe. Oly esetben, amidőn más hitfelekezethez 
tartozó szülők iskolát fenn nem tartanak s 
gyermekeiket a létező felekezeti iskolába járat-
ják, az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 45. §-a módot 
nyújt arra, hogy ily szülők az iskola költségei-
hez ugyanoly módon és arányban járuljanak, 
mint az iskolát fenntartó felekezeti tagok. Ez a 
hozzájárulás azonban csak a rendes évi szük-
ségletekre terjedhet ki, de nem vonatkozik az 
iskolai épület nagyobbmérvü átalakítási vagy 
építkezési költségeire. Ezen az alapon tehát 
joguk van ahhoz, hogy azokra is, akik az iskolát 
igénybe vették, de költségeihez nem járultak, 
iskolai adót kivessenek. Az természetesen már 
már más kérdés, hogy a kivetett összeget be 
fogják-e tudni hajtani azokon, kik vagyontalanok 
s emiatt közterheket nem viselnek. Megjegyez-
zük még, hogy a községükhöz tartozó tanya 
másvallású birtokosát iskolai adóval azon az 
alapon, hogy cselédjeinek gyermekei iskolájukat 
látogatják, meg nem terhelhetik. A tanyai 
lakosok gyermekeinek oktatása felől ugyanis 
azok a községek kötelesek gondoskodni, me-
lyekhez a tanyák tartoznak. 

T a r t a l o m : I. Hivatalos rész. — Pályázatok. — 
II. Nem hivatalos rész : Hírek. — Községi és egyéb 
helynevek. — Könyvek ismertetése. — Tanítók Ta-
nácsadója. I 

Az összeállításért és szerkesztésért felelős : 
Petróezl István. 

Budapest, 1910. Nyomatott a M. kii-, tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Népiskolai Értesítő Könyvecskék. 
Tisztelettel tudatjuk, hogy a népiskolák számára következő Értesítő Köny-

vecskéket tartjuk raktáron: 
I. Az állami népiskolák számára, karácsonyi és húsvéti beosztással. 

Kiadja a vallás- és közoktatási m. kir. Minisztérium. Bolti ára 18, nettó-ára 14 fillér. 
II. A községi népiskolák számára, karácsonyi és húsvéti beosztással. 

Kiadja az Egyetemi Nyomda. Bolti ára 18, nettó-ára 14 fillér. 
III. A felekezeti népiskolák számára, karácsonyi és húsvéti beosz-

tással. Kiadja az Egyetemi Nyomda. Bolti ára 18, nettó-ára 14 fillér. 
Ezen Értesítő Könyvecskék csinosan vannak kiállítva s a lehető legtartó-

sabban, nevezetesen úgy vannak bekötve, hogy a nyomtatvány a bekötési táblához 
vászonnal, nem pedig papírral, van hozzá erősítve s a fűzősodrony kapcsoló vége 
a hátvászon és a nyomtatvány közé esik s így az kívülről nem látszik s a gyermek 
kezét meg nem sértheti. 

ÏV. Havi Értesítő Könyvecske. Nettó-ára 10 fillér. 
Ezen Értesítő Könyvecskéket nettó-áron szolgáltatjuk ki s a pénz előleges 

beküldése mellett, az állami iskolai gondnokságok, a községi és felekezeti iskolák 
iskolaszékei és az iskolák címe alatt, postán, portómentesen küldjük meg. 

Az utánvételes küldemények portó alá esnek s a portót a megrendelő 
tartozik viselni. 

Mutatványpéldányokat díjtalanul nem szolgáltatunk ki. 
Budapest, 1910 november 1. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
Ajánlkozás. Okleveles, ág. h., nyugalmazott igazgató, 

aki orgonán, zongorán, hegedűn és citerán művészileg 
tud játszani, tanítani, ének- és zenekart vezetni, kép-
zettségének megfelelő, biztos állást keres. Igényei 
szerények. Ajánlkozik magyar-német helyre, főkellék 
a jó bánásmód. Ajánlatot kér : E r z s é b e t v á r o s 
(Kiskükiillő m.), Apafy-utca 129. sz., „ig.-tanító". 

( 6 2 2 — 1 — 1 ) 
A g o m b a i (Pest m.) negyedik tanítói állás tanító-

nője betegség miat t szabadságoltatott, ezen taní tónői 
állásra pályázat hirdettetik. A megválasztott taní tónő 
egyelőre m i n t helyettes lesz alkalmazva. Fizetése : a 
törvényszabta 1000 korona, esetleg korpót lék az 
államtól. Kötelessége : a reábízott osztályok vezetése. 
Kérvények nt . Benedek Antal lelkész úrhoz október 
23-ig intézendők. Az állás november 1-én elfoglalandó. 
Gaál Dénes, egyh. jegyző. (559—II—2) 

Pályázat a g y o m a i ág. h. ev. elemi népiskolánál 
betöltendő I. kántortanítói állásra. Javadalom : termé-
szetbeni lakás, 1000 korona készpénz, törvényes kor-
pótlék, szokásos stóla és 900 Q - ö l kenderföld. Az 
egyházi főkönyv vezetése és a községi és iparostanonc-
iskolában het i egy-egy órában végzendő vallástanítás 
által 200 korona mellékjövedelemre tehet szert. Köte-
lessége : az egyházközség á l ta l kijelölendő felsőbb 
osztályok (valószínűleg III—VI.) és a másik tanító-
val hetenként felváltva a kántor i szolgálat végzése. 
Tanítási nyelv : magyar és német . Pályázati ha tár idő : 
f. évi október 28. Pályázatok Ha j t s Bálint ev. lelkész 
címére, Gyoma (Békés m.) küldendők. (560—II—2) 

Szerény tanítónő nevelőnőnek ajánlkozik. Házi teen-
dőkben, irodai munkákban segédkezik. Levólbeni 
ajánlatokat kér : „Tanítónő", K a r c z a g , posztresztant. 

(577—III—3) 

A witkowitzi bánya- és vaskohó-társulat ö t ö s b á n y a i 
(Szepes megye) vasércbányáin fennállló róm. kath. 
jellegű elemi iskoláinál egy másodtanítói állás törvé-
nyes javadalmazás mel le t t betöltendő. Felhívatnak 
pályázni óhajtó okleveles nőtlen tanítók vagy tanító-
nők, hogy okmányokkal fölszerelt kérvényeiket f. évi 
november hó 5-ig a lul í rot t bányaigazgatóságnál be-
nyúj tsák. Witkowitzi bánya- és vaskohó-társulat bánya-
igazgatósága, Ötösbánya. (578—II—2) 

L a j o s m i z s e községben az újonnan szervezett köz-
ségi óvónői állásra október 20-ig bezárólag pályázat 
hirdettet ik. Javadalma: 800 korona, lakás és 200 Q -öl 
kert. Az állást választás u t án azonnal elfoglalni köteles. 
A kérvények Geréby Gyula iskolaszéki elnök úrhoz, 
Lajosmizse (Pest m.) küldendők. (585—II—2) 

Alulírott a F e l s ö b e l e d községben létesült községi 
iskolában szervezett taní tói állásra pályázatot hirdetek. 
Tanítói fizetés : a község pénztárából 200 K, állam-
segélyből 800 K ; utóbbinak utalványozásáig a tanító 
fizetését a község előlegezi. Természetbeni 2 szoba, 
konyha, kamara, cselédszoba és a szükséges mellék-
helyiségekből álló szabad lakás, 10 méter kemény, 
10 méte r puha tűzifa a taní tó személyét illetőleg. 
Felhívom a pályázni kívánókat , hogy képesítésüket 
és működésüket igazoló okmányol t kérvényüket alulírt 
iskolaszéki elnökhöz f. évi november hó 5-ig beadják. 
A választás Felsőbeleden, a községi iskolában, 1910. 
évi nov. hó 5-én délelőtt 10 órakor fog megtar ta tni . 
Kelt Felsőbeled, 1910 okt . 20. Techet Bódog s. k„ 
iskolaszéki elnök. (567—I—1) 

A s p à c z a i (nagyszombati kerület) izr. fiókhitközség 
egy sakter-tanítóra pályázatot hirdet. Javadalmazás : 
800 korona fizetés és lakás ; sakter-kántori fizetés 400 
korona, 300 vágatásdíj s mellékjövedelem. Az állás 
azonnal elfoglalható. A meghívottak költsége meg-
térít tetik. Diamant Bernát, hi tk. elnök. (706—I—1) 
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A m á r a m a r c s s z i g e t i ref. egyháznak nyugdíjazás 
folytán megüresedett I-ső tanítói állására pályázat 
hirdettetik. Az állás javadalma, állami fizetéskiegészí-
téssel együtt: 1200 K, törvényszerű korpótlék, s nős 
tanítónak természetbeni lakás az iskola újonnan épült 
épületében (2 szoba, konyha, előszoba, kamara és pinee) 
s 20 K kertváltság-illetmény ; nőtlen tanítónak 250 K 
lakáspénz s 20 K kertváltság-illetmény. Kötelességei : 
1. a [II—VI. elemi fiúiskola növendékeinek az előírt 
tanterv szerint való tanítása ; 2. az egyház orgonista-
kántori teendőinek ellátása ; 3. egyházi énekkar szer-
vezése és tanítása, heti 1 órán ; 4. az állami tanító-
képző-intézetben s más, nem ref. jellegű iskolákban 
az egyházi ének tanítása, összesen heti 2 órán ; 5. idő-
közönként a gyülekezet tanítása az egyházi éneklésre 
a templomban, orgonakíséret mellett. A 3., 4., 5. 
pontokban felsorolt teendőkért az egyház a meg-
választott tanítónak évi 800 K tiszteletdíjat biztosít. 
Megjegyzem, hogy a ref. főgimnáziumnak énektanárra 
lévén szüksége, a megválasztottnak kilátása lesz arra, 
hogy énektanárul is fog alkalmaztatni évi 600 K 
tiszteletdíj mellett addig, amíg a főgimn. énektanári 
állás rendszeresen szerveztetni fog (2—3 év). Az ének-
tanári állás szervezése után pedig, amennyiben az 
elméleti és gyakorlati zenében kifogástalannak s egyéni 
tulajdonságai tekintetében is alkalmasnak mutatkozik, 
az énektanári állást elnyerheti. Ez utóbbi körülmény 
megmagyarázza azt, hogy bár tanítói állásra hirdet-
tetik pályázat, elsősorban is olyan egyént óhajtunk 
választani, aki az elméleti és gyakorlati zenében tel-
jesen jártas, kiváló orgonista és énekvezér s az orgo-
názás mellett hegedűn, zongorán, vagy egyéb hang-
szeren játszik. Esetleges felvilágosítással a lelkészi 
hivatal szívesen szolgál még ezeken kívül is az érdek-
lődőknek. Kellőképen fölszerelt pályázati kérvények 
f. évi december l-ig adandók be, alulírott iskolaszéki 
elnöknél. Az állás a választás után lehetőleg rövid 
időn belül elfoglalandó, legkésőbb azonban 1911 jan. 
1-én. Ha valamely pályázó állásának évközi elfogla-
lásában komoly és legyőzhetetlen okok miatt akadá-
lyozva lenne, úgy jelezze, hogy állását mikor foglal-
hatná el. Felkéretnek továbbá a pályázók arra is, 
hogy a f. évi december 5-én tartandó próbaéneklésre 
és orgonázásra saját költségükön megjelenni szíves-
kedjenek. Máramarossziget, 1910 október 20-án. Bede 
László ref. lelkész, iskolaszéki elnök. (479—I—1) 

A berzé tekörös i (Gömör) ref. kántortanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalom : Állami fizetéskiegé-
szítéssel (328 korona) összesen 1000 korona és kor-
pótlék az államtól. Kitűnő, nagy kertek, új lakás 
kúttal, pincével. Bővebbet ref. lelkésznél Gömör-
berzétén, pősta helyben. Kérdezősködésre szívesen 
válaszolok, megjelenni nem kell. Pályázat esperesi 
elbocsátóval együtt november 12-ig gömörberzétei ref. 
lelkészhez küldendő. Az állomás azonnal elfoglalandó. 
A tanító vasárnapokon sorrend szerint otthon isteni-
tiszteletet is köteles végezni. (564—I—1) 

Az udvard l református leányegyház a nyugdíjazás 
folytán megüresedett egyháztanítói állásra helyettes 
tanítót keres a folyó szorgalmi időszakra. Javadalom : 
lakáson kívül havonként hetven korona és egy öl 
kemény tűzifa. Kötelessége : a hétköznapi és a vasár-
napi istenitiszteletet végezni, az I—VI. osztályú tan-
köteleseket és ismétlő-iskolásokat tanterv szerint taní-
tani. Jelentkezhetnek okmányaik beküldése mellett 
okleveles ref. tanítók november hó 8-ig, alulírott lel-
készi hivatalnál. Az állás azonnal elfoglalandó. Perbete 
(Komárom megye). Végli Géza ref. lelkész, iskolaszéki 
elnök. _ < (650—1—1) 

A n a g y é c s l (Győr megye) róm. kath. iskolaszék 
sürgősen kántorságban jártas osztálytanítót keres. 
Fizetése : 1020 korona, bútorozott szoba. Nők is pályáz-
hatnak. Személyes megjelenés vagy arckép beküldése 
előny. Posta, vasútállomás helyben. (658—I—1) 

V e r m e s (Krassó-Szörény m.) r. kath. fiók-hitközség 
tanítói és száraz kántori állására november hó 15-ig 
tartó pályázatot hirdet. Javadalmazása : 1000 korona, 
20 űrköbméter I. oszt. kemény dorongfá, házhoz szál-
lítva és korpótlék. Ezért tartozik az illető a minden-
napi és ismétlő-iskolásokat magyar nyelven tanítani 
és vasár- s ünnepnapokon a hívekkel az isteni-szolgá-
latot végezni. Temetésektől külön díj jár. Lakása, 
míg rendes iskola nem épül, egyszobás bérház, konyha, 
s kertből áll, hol a tanterem is van. Kérvények kellő 
felszereléssel az iskolaszóki elnökhöz, Jerszegre kül-
dendők. ( 6 5 3 - 1 - 1 ) 

Pusztai tanító, róm. kath., okleveles, nős, kis családú, 
esetleg azonnali belépésre fogadtatik. Evi fizetése : 
500 korona készpénz, konvenció és egyéb mellék-
járulék. Pályázatok okmánymásolatokkal, melyek vissza 
nem küldetnek, Bäsch Lajos gazdaságának, P u s z t a -
s z e n t t a m á s , u. p. Pusztapó (Szolnok megye) kéret-
nek. (654-1—1) 

S z u h á n y i (Hont m.) evang. egyház kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 1. Három szo-
bából álló tisztességes lakás, a gazdasági épületekkel. 
2. Készpénzben 860 korona. 3. 5 kat. hold szántó és 
2 kat. hold rét, ezt a tanító bemívelteti. 4. 16 hl. 
búza és 23 hl. rozs, egyszerre kimérve. 5. 7 öl tűzifa, 
saját használatára. 6. Szokásos stólák és offertóriumok. 
Tannyelv : tót-magyar. A jelentkezés november hó 
15-ig a lelkészi hivatalnál benyújtandó. (655—H—1) 

A t e m e s g y a r m a t a i szőlők tanítói állása betöl-
tendő. Javadalma : államsegély 600 korona, a hitköz-
ségtől 400 korona, 12 korona irodaátalány, törvényes 
lakás, 12 kbm. tűzifa, melyért köteles az iskola tisz-
tántartásáról, fűttetéséről (az iskola fájából), haran-
goztatásról gondoskodni és a hívekkel szokásos isteni-
tiszteletet végezni. Nős tanítók előnyben részesülnek. 
Folyamodványok november 8-ig az iskolaszéki elnök-
séghez intézendők, Temesgyarmatán. (656—1—1) 

Keresek 2—3 havi időre egy róm. kath. tanítót vagy 
tanítónőt, ki az I—II. osztályt tanítaná (mimika-isme-
ret- kívánatos). Fizetés : 60 korona havi és 10 korona 
lakbér címen. Cím : Mártonné, H u g y a g , Nógrád m. 

(659—II—1) 
Róm. kath. tanítónő kerestetik uradalmi iskolához. 

Fizetése : 400 korona, teljes ellátás. Háztartási dolgok-
ban jártas előnyben részesül. Gött Gyula Rónafő , 
Moson m. (668—1—1) 

A f e h é r t e m p l o m i (volt határőrvidék) közs. elemi 
fiúiskolánál lemondás folytán üresedésbe jött tanítói 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen tanítói 
állással a következő évi járandóság van egybekötve : 
1200 korona készpénz alapfizetés, törvénybiztosította 
évötödös korpótlék, 360 korona lakbér. Pályázhatnak 
róm. kath. vallású, magyar-német tannyelvű iskolákra 
képesített okleveles tanítók, kik Temes vármegye 
közig, bizottságához címzett, bélyegeit és kellően föl-
szerelt folyamodványukat f. évi november hó 20-ig 
közvetlenül a verseczi kir. tanfeliigyelőségi kirendelt-
ségnél benyújthatják. A magyar honosság igazolandó. 
Molnár József, kir. s.-tanfelügyelő. (663—11—1) 

Nagykáta község községi iskolaszéke pályázatot 
hirdet Nagykáta község külterületén az ú. n. erdö-
szö lö l osztatlan községi iskolában megüresedett egy 
féríitanítói állásra. Javadalmazás : évi 800 korona törzs-
fizetés, 100 korona ismétlő-iskolakötelesek oktatásáért, 
100 korona államsegély, törvényszerű természetbeni 
lakás az iskolaépületben, s ugyanott természetbeni 
kertilletmény. Pályázók szabályszerűen okmányolt 
kérvényüket alulírott iskolaszék! elnök címére 1910. 
évi november 10-ig adják be. A megválasztott a válasz-
tás eredményéről azonnal értesíttetik, s az értesítés 
vételétől 8 napon belül állását elfoglalni köteles. 
Megjegyeztetik : ezen állás, miután külterületen fekszik, 
leginkább nős egyénnek alkalmas. Lukács Tibor dr., 
iskolaszéki elnök. (664—I—1) 



10. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 9 

Segédtanítói állást keres Rolkó Gyula, ág. ev., old. 
tanító, kántort is helyettesíthet. A b o n y , Pest megye. (661-1—1) 

A l o s o n c z t a m á s i i ev. egyház (vasúti állomás 
Losoncztól vonaton 5 perc, gyalog 3/t óra) tótul 
beszélő kántortanítót keres. Fizetése : 3 szobás lakás, 
gazdasági épületek s másfél hold gyümölcsösön kívül 
2918 korona s a megfelelő állami korpótlék. Köteles-
sége : 3 osztályt tanítani, kántorkodni és majdnem 
minden 3-ik vasárnap az istenitiszteletet prédikáció-
olvasással elvégezni. Felszerelt folyamodványok no-
vember 12-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Ferenczy 
Samu, lelkész. (666—1—1) 

A b e z i i (Győr megye) ág. hitv. ev. egyházközség-
nél újonnan szervezett második tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : 200 korona lakbér, 20 korona 
keitátalány, 100 korona fizetés az egyházközségtől, 
900 korona államsegély. Kötelessége : az I—III. osztály 
önálló vezetése, az ismétlősöknek felváltva oktatása 
és a kántoriaknak ugyancsak felváltva teljesítése. 
Pályázati határidő: f. évi nov. 15. Az állás 1911 jan. 
1-én foglalandó el. Révész Sándor, iskolaszéki elnök. 

(667—1-1) 
A c s r e m o s n é i ev. iskolához okleveles tanító ke-

restetik. Fizetése : az iskolafenntartótól 250 korona, 
s ha az állam kiegészítést ad, 1000 korona lesz. 
Lakás egyszobás, meg nem felelő, de amíg az ren-
deztetik, a megválasztandónak meg kell elégednie. 
Jelentkezni kell a háj i ev. lelkészi hivatalnál, novem-
ber 15-ig. (Utolsó pósta Stubnya-fürdő.) (670—II—1) 

A b o l k á c s i (Kisküküllp megye) ág. hitv. ev. egy-
ház harmadtanítói állására pályázat hirdettetik. Java-
dalom : 1042 korona és három köböl tűzifa, lakás, 
kert. Tannyelv : német. Pályázat határideje : nov. 3. 
Kérvények a presbitériumhoz küldendők. 

( 5 7 1 - 1 1 - 1 ) 
T u r a (Pest megye) községben a szervezés alatt 

alló kisdedóvónői állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Az állás a szervezés jóváhagyásáig ideiglenesen csak 
egy év tartamára töltetik be. Javadalom : 800 korona 
évi fizetés ; 1 szobából álló lakás, fűtéssel. Felhívjuk 
a pályázókat, miszerint kérvényüket legkésőbb no-
vember hó 10-ig alulírott elöljárósághoz nyújtsák be. 
Az állás november 15-én elfoglalandó. Tura, 1910 
október 10. Elöljáróság. ( 6 7 2 - 1 - 1 ) 

A k e v i s z ö l l ö s i (Torontál) községi újonnan szerve-
zett óvónői állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetése : 
600 korona, szabad lakás, esetleg 200 korona lakbér, 
1 (egy) öl tűzifa, beszállítva ; dajkatartási átalány 240 
korona. A kellően fölszerelt kérvények f. évi nov. hó 
15-ig az óvodai felügyelő-bizottsághoz nyújtandók be. 
Felügyelő-bizottság. (675—1—1) 

A morvamogyoródi evang. egyház K i s Oldal nevű 
írtványiskolájához okleveles tanítót vagy tanítónőt 
keres. Fizetés : állami kiegészítéssel 1000 korona, 
lakás, 2 öl fa. Tót nyelv ismerete megkívántatik. 
Pályázatokat november 12-ig elfogad és közelebbi 
felvilágosítással szolgál az ev. lelkészi hivatal Morva-
mogyoródon (Trencsén megye). (676—I—1) 

A m a g y a r b a r n a g i (Veszprém megye) ref. egyház 
ideiglenes tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés : 
60 korona havonként. Kötelesség : a rendes tanító 
kötelessége. A pályázatok november 10-ig az esperesi 
hivatalhoz küldendők, Balatonfüredre. Székely István, 
lelkész. (680—1—1) 

Pályázat. S z é k e l y k e r e s z t á r i polgári leányiskola. 
Mult számban megjelent pályázat alapján folyamodó 
jelentse ki november 6-ig, elfogadja-e esetlegesen a 
segédtanítóságot (fizetés 1400, lakpénz 200 korona) ? 
Újvári, elnök. ' (681—1—1) 

B e s e n y s z ö g (Szolnok megye). Széphangú segéd-
kántortanító kerestetik. Fizetése : havi 35 korona s 
teljes ellátás, mosás-, világításon kívül. Ambrus, plé-
bános. • (688- -I—1) 

A v o l e m é r i ref. tanítói állásra pályázatot hirdetek. 
Javadalom: 1200 korona készpénz, 11 hold föld, 
iskolafűtésre öt öl fa behordva, fölvágva. Lakásul két 
szoba, konyha és melléképületek. Kérvények 10 napon 
belül az esperesi hivatalhoz, Senyeháza, Vas megye 
küldendők. Kercsa, 1910 okt. 10. Hodossy Lajos, ref. 
lelkész. (678—1—1) 

A s z t a n k o v á n i (Liptó m.) kincsári róm. kath. 
kántortanítói állomásra folyó évi november 9-re pá-
lyázat hirdettetik. Az állomás jövedelme : 1400 korona 
törzsfizetés, kántorságon kívül, mely körülbelül 236 
koronát tesz ki és természetbeni lakás. A korpótlék 
biztosítva van. A pályázók kellőleg fölszerelt és a magas 
magy. kir. kincstárhoz és iskolaszékhez címzett, egy-
koronás bélyeggel ellátott folyamodványaikat Hromada 
József sztankováni plébános, iskolaszéki elnökhöz ad-
ják be. Személyes jelentkezés szükséges. (679—I—1) 

K o t o r b a n lemondás folytán megüresedett községi 
tanítónői állásra pályázat nyittatik. Évi fizetése : 
600 korona, 200 korona lakbér és 400 korona állam-
segély. Azon esetre, ha fenti állás helybeli óvónővel, 
mint okleveles tanítónővel betöltetik, pályázat hir-
dettetik a II. óvónői állásra. Évi javadalma : 600 ko-
rona fizetés és 100 korona lakbér. Mindkét esetben a 
kellőleg fölszerelt kérvények Hajdú Lajos községi fő-
jegyzőhöz, mint iskolaszéki elnökhöz, 1910 november 
'8-ig küldendők Rotorba (Muraköz). (683—1—1) 

J a n k a h i d községben a magyar-román tannyelvű 
községi tanítói állásra pályázatot hirdetek. Pályázati 
határidő : 1910 november 10. A tanító javadalmazása : 
az 1907. évi XXVII. törvénycikkben megállapított 
illetményeken felül még évi 10 korona iroda- és 
40 korona tanítói gyűlési átalányból áll. Kötelessége : 
az I—VI. vegyes osztályokat vezetni s a román gör. 
kath. kántori teendőket díjtalanul elvégezni. A ma-
gyar nyelven szerkesztett és szabályszerűen okmányolt 
kérvények fenti határidőig a községi iskolaszék címére 
küldendők. Jankahid (Torontál m.), 1910. évi október 
16-án. Konda Péter, iskolaszéki elnök. (689—I—1) 

A l m á s s z e l i 3 t y e község iskolaszéke az újonnan 
szervezett és évi 900 korona államsegéllyel 1000 ko-
ronára kiegészített évi törzsfizetés és természetbeni 
megfelelő lakással javadalmazott tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. A pályázati határidő 1910. évi november 
hó 20-án jár le. Pályázati kérvények Rignáth Béla 
iskolaszéki elnökhöz, Zámra intézendők. 

M i k a n e s d és P o g a n e s d község iskolaszéke az 
újonnan szervezett és évi 900 korona államsegéllyel 
1000 koronára kiegészített évi törzsfizetés és termé-
szetbeni megfelelő lakással javadalmazott tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. A pályázati határidő 1910. 
évi november hó 20-án jár le. Pályázati kérvények 
Rignáth Béla iskolaszéki elnökhöz, Zámra intézendők. 

A l m a s e l község iskolaszéke az újonnan szervezett 
és évi 900 korona államsegéllyel 1000 koronára kiegé-
szített évi törzsfizetés és természetbeni megfelelő 
lakással javadalmazott tanítói állásra pályázatot hirdet. 
A pályázati határidő 1910. évi november hó 20-án 
jár le. Pályázati kérvények Rignáth Béla iskolaszéki 
elnökhöz, Zámra intézendők. 

B r a s s ó (Hunyad m.) község iskolaszéke az újonnan 
szervezett és évi 900 korona államsegéllyel 1000 koro-
nára kiegészített évi törzsfizetés és természetbeni meg-
felelő lakással javadalmazott tanítói állásra pályázatot 
hirdet. A pályázati határidő 1910. évi november hó 
20-án jár le. Pályázati kérvények Rignáth Béla iskola-
széki elnökhöz intézendők. (702—I—1) 

V e c z e l l községi iskolánál magyar-román tannyelvű 
tanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetése : a nagy-
szebeni határőri alapból előleges havi részletekben 
fizetendő évi 600 korona ; a többi államsegélyből. 
A szabályszerűen fölszerelt pályázati kérvények 1910. 
évi november 15-ig Herbay Ágoston iskolaszéki elnök 
címére küldendők (u. p. Branyicska). (718—1—1) 
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Okleveles tanítónő, perfekt német, zongoraértő, 
ker., rokonszenves úri nő, iskolánál vagy családi körben 
önálló alkalmazást keres. Kienast, B u d a p e s t , 
Thököly-út 85, a j tó 9. (690—1—1) 

A magyar szent korona országai Vöröskereszt-
egyletének miskolczi városi választmánya által a 
borsodvármegyei Erzsébet-közkórházban rendezendő 
ápolónői tanfolyam legközelebb kezdetét veszi. A tel-
jesen díjtalan tanfolyamra felvétetni óhajtók fordul-
janak minél előbb Köllner Károly dr., a miskolczi 
városi választmány ügyvivő alelnökéhez (MÍ3kolcz , 
Erzsébet-közkórház), aki az érdeklődőknek akár szó-
beli, akár írásbeli megkeresésre szívesen ad részletes 
felvilágosítást. (693—IV—1) 

A n y í r m á r t o n f a l v a i ref. egyház pályázatot hirdet 
a lemondás folytán megüresedett II. számú tanítói 
állásra. Fizetés : készpénz az egyház pénztárából 400 
korona, államsegély 600 korona, mindkettő havi elő-
leges részletekben fizetve ; két szobából álló lakás, 
melléképületekkel és kerttel. Kötelesség : az I—VI. 
leányosztályok és a leányismétlősök tanítása ; lelkész-
nek helyettesítése, midőn az akadályoztatva van és a 
kánonikus órák végzése ; úgyszintén kántortanítónak 
is akadályoztatás esetén helyettesítése iskolában, temp-
lomi és temetési szolgálatokban. Pályázati kérvények 
alulírotthoz 1910 november hó 5-ének este 6 órájáig 
adandók be. Választás 1910 november 6-án lesz. Az 
állás választás után azonnal elfoglalandó. Jegyzet : 
Nyírmártonfalvának utolsó vasútállomása: Vámospércs. 
Póstája, telefonja és távirdája helyben van. Debre-
czentől vasúton félórai, kocsin kétórai járásra van. 
Nyírmártonfalva (Szabolcs megye), 1910 október 14. 
Ajtay Jenő ref. lelkész, iskolaszéki elnök. (695—I—1) 

Szatmár megyében a c z é g é n y d á n y á d i református 
egyház kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Évi 
fizetés: 1000 (ezer) koronás 300 korona személyi pót-
lék, az egyház pénztárából havi részletekben előre 
fizetve ; 30 korona temetési stóla ; tisztességes lakás, 
melléképületekkel. Kötelesség : 6 osztályú 98 gyermek 
tanítása ; ismétlő-iskola vezetése ; kántori teendők vég-
zése, templomban orgonálással ; lelkész akadályoztatá-
sakor helyette istenitisztelet végzése. Csak református, 
okleveles férfi pályázhat. A kérvények a ref. lelkészi 
hivatalba november 15-ig küldendők. Az állomás azon-
nal elfoglalandó. (699—1—1) 

A l i g e t v á r i községi iskolánál megüresedett tanítói 
vagy tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 
a községektől 800 korona, államsegély 120 korona, 
2 öl tűzifa és egy szoba lakásnak, konyhával. Pályá-
zati határidő : november 6. Ligetvár (u. p. Murakirály). 
Iskolaszék. (700—1—1) 

A bodajk i református kántortanítóságra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : kétszobás lakás, szükséges 
melléképületekkel, kert ; pénz 63 korona ; 30 mérő 
léleligabona, hús, só 2 8 - 2 8 kiló, bor 2-17 hl., faggyú 
5'60 kiló; fa 18 m., ebből az iskola is füttetik ; tandíj-
kárpótlás, stóla, káposzta ; értékelés szerint 553 korona 
72 fillér, és 73A hold föld haszna ; adót földektől egy-
ház fizet; 6'A hold föld munkáltatása egyház terhe 
és az őrletendő gabona, trágya hordatása ; 304 korona 
államsegély. Kötelesség : 1—6 elemi, 7—9 ismétlő-
osztályosok tanítása, kántori teendők, kánonikus temp-
lomi szolgálat délután, akadály esetén lelkész helyet-
tesítése igehirdetésben, törvény szerint. Oklevél, 
működési, eskütételi, orvosi bizonyítványokkal föl-
szerelt kérvény folyó évi november 10-ig Csajágra 
(Veszprém vármegye), reform, esperesi hivatalhoz kül-
dendő, azon kötelező nyilatkozattal, hogy pályázó meg-
választatásakor az állást elfogadja. Állomás esperesi 
megerősítés u tán azonnal elfoglalandó. (703—I—1) 

A m i s k o l c z i állami iskolánál 2 évig működöt t 
helyettes tanító róm. kath., vagy községi iskolánál 
azonnali alkalmazást keres. Címe : „Okleveles Tanító", 
Miskolcz, Urak-utca 110. sz. (710-1—1) 

S z é c s e n f a l v a i (Torontál m., u. p. Ólécz) államilag 
segélyezett községi tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés : 1000 korona, szabad lakás és 'A hold pótkert. 
Kötelessége : a reábízott osztályok és ismétlő-Í3kola 
vezetése, a kántori teendőket — a kántor akadályoz-
tatása esetén — végezni. A folyamodványok november 
hó 10-ig nyújtandók be. Az iskolaszék. (704—1—1) 

P u s z t a s z e n t i m r e i ref. leányegyház tanítói állá-
sára pályázat hirdettetik. Javadalom : 1024 korona, 
korpótlék, szőlőskert, egyszobás, konyhás lakás. Külön 
kötelesség : időnként, főleg ünnepnapokon, isteni-
tisztelettartás, prédikáció-felolvasás, mikor a persely-
pénz a tanítóé. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok, 
okmányolva, gondozó lelkészhez, Fülöpszállás (Pest 
megye) küldendők, november 9-ig. (705—I—1) 

B a j m ó c s k a i (Nyitraudvarnok) kántortanítói állásra 
november 14-iki lejárattal pályázat hirdettetik. Java-
dalma, min t tanítónak : 500 korona községi pénztár-
ból, 3 hold 1297 f -öl szántóföld, 120 korona faillet-
mény, melyből köteles a tantermet is fűttetni. Kántori 
jövedelem : stóla 40 korona, párbér 7 korona, két 
pozsonyi mérő rozs. Lakása : két szoba, konyha, 
két kamra, istálló, konyhakert. Fizetése államsegély-
ből kiegészíttetik. Nemcsak kántorok, hanem tanítók 
is pályázhatnak. Személyes megjelenés előnyös. 
Nyitraudvarnok, Janecz József, iskolaszéki elnök. 

(707—1—1) 
A k o m á r o m i községi polgári fiúiskolánál egy 

segédtanítói állás töltendő be. Pályázhatnak a nyelv-
és történettudományi szakcsoportból képesített tanítók, 
kik a német nyelvet tökéletesen beszélik és tanítani 
tudják. Javadalmazás : 1100 korona fizetés és 420 ko-
rona lakbér. Okmányokkal felszerelt kérvények 1910 
november 14-ig a polgári fiúiskola igazgatóságához 
küldendők. Az állás választás után elfoglalandó. Domány 
János kir. tanácsos, iskolaszéki elnök. (708—I—1) 

A h e t é n y i ref. iskolához folyó iskolai tanévre, június 
közepéig ideiglenes helyettes okleveles osztálytanítót 
keresünk. Fizetése : havi előleges részletekben összesen 
(490) négyszázkilencven korona, útiköltség húsz korona, 
egy öl keményfa, felvágva ; egy bútorozott szoba. 
Kötelessége : a III. és IV. osztály vezetése (40—50 
növendék), a kántoriakban segédkezés. Tanítónők is 
pályázhatnak ; ezekre alkalmazás esetén kézimunka-
tanítás is kötelező. Az állás november 15-ón betöl-
tendő. Pályázati határidő : november 7. Kérvények 
ref. lelkészi hivatalhoz Hetényre (Komárom megye, 
vasútállomás) küldendők. (709—1—1) 

Segéd- vagy kántortanítói állást keres 21 éves, réf., 
okleveles kántortanító. Ajánlatok Dankó Áron állami 
tanítóhoz kéretnek Z a l á n (Háromszék megye), u. p. 
Sepsibodok. (711—1—1) 

B é k é s község által fenntartott polgári leányisko-
lánál megüresedett segédtanítőnői állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalom : 1400 K törzsfizetés, melyből 
600 K államsegély és 200 K lakáspénz. Pályázhatnak 
bármely szakra képesített s kézimunkatanítónői ok-
levéllel bíró tanítónők. Tomatanításra képesítettek s 
református vallásúak előnyben részesülnek. Szabály-
szerűen fölszerelt kérvények november 8-ig alulírott-
hoz küldendők. Állás azonnal elfoglalandó. Dr. Török 
Gábor, iskolaszéki elnök. (712—1—1) 

B o d r o g h a l á s z i orgonista-kántortanítói állomására 
november 15-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : 
földbérlettel 1608 korona. Új, modern iskola, átala-
kított lakás, 3 festett szobával. 12 hold föld, két 
évig bérletben. Mellékkötelesség : egyházi ~ énekkar 
vezetése, akadály esetén lelkész segítése. Előnyben 
részesülnek egyházias magaviseletű, nős tanítók. 
Leánykák nőimunka-tanításáórt külön díjazás. Tan-
kötelesek : 70-ig. Pályázhatnak okleveles, orgonázni 
tudó, női munkát tanítani képes tanítónők is, 1911 
szeptember l-ig próbaévre. Pósta Sárospatak, két 
kilométer. Református lelkészi hivatal. (713—1—1) 
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A n a g y m i h á l y i polgári fiú- és leányiskolánál be-
töltendő a rajztanítói állás. Csupán okleveles rajz-
tanárok pályázhatnak. Javadalmazás : 1500 korona, 
10, havi utólagos részletben. Az állás nyugdíjképes 
és azonnal betölthető. Igazgatóság. (714—II—1) 

Pályázati hirdetmény a b o d r o g z s a d á n y i községi 
iskola tanítóságára. Tanítói fizetés : 1. a községtől 
300 korona ; tanítói földek értéke : 50 korona ; állam-
segély : 650 korona, összesen 1000 korona. Természet-
beni lakás. Kérvények Szánthó István iskolaszéki el-
nökhöz küldendők Bodrogolasziba, november 10-ig. 

( 7 1 6 - 1 - 1 ) 
Z s a r n ó c z a t e l e p (Bars m.) újonnan szervezett, 

osztatlan községi iskolájánál egy róm. kath. vallású 
(férfi- vagy nő-) tanítói állomás töltendő be. A tanító 
javadalmazása : 900 korona államsegély és 100 korona 
községi hozzájárulás ; egy szobából álló lakás és 400 
méter kert haszonélvezete. A szabályszerű mellék-
letekkel ellátott kérvények november hó 10-ig Zsar-
nócza község iskolaszékéhez nyújtandók be. Az állás 
november hő 15-ig lesz elfoglalandó. Zsarnócza, 1910 
október hó 20. Községi iskolaszéki elnök. (720-1-1) 

A f e l c s ú t i református kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma :. államsegély 782 korona, egy-
háztól 188 korona, községtől 30 korona ; 1000 f - ö l 
föld ; 582 C - ö l kert ; stóla a vértesaljai egyházmegye 
határozata szerint ; 2 szobás lakás, bérletét az egyház 
fizeti. Oklevéllel, bizonyítványokkal felszerelt pályá-
zatok november 6-ig lelkész-elnökhöz küldendők be. 
Állás azonnal elfoglalandó. (721—1—1) 

A k i s k u n h a l a s i róm. kath. kántori állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma : természetbeni lakás ; 
20 kat . hold és 458 -öl szántó és kaszáló, ennek 
ezidőszerinhi évi haszonbére 800 korona, mely azon-
ban Skultéty Bertalan elmebeteg kántor nejének 
kegydíjként Skultéty Bertalan halála utáni egy évig 
fizetendő ki ; 90 [ -öl káposztaföld ; 158 f -öl kaszáló ; 
a várostól 115 korona 74 f ; a vallásalapból 105 korona ; 
3 öl puha tűzifa ; ostyasütésért 20 korona ; őrlésdíj 
19 korona 60 fillér ; alapított misékért 200 korona ; 
rendelt misék után mintegy 180 korona ; temetések-
és búcsúztatókért mintegy 1400 korona ; házasság-
hirdető céduláért mintegy 70 korona. A kántori jöve-
delem részletesebben, valamint a kötelmek is a díj-
levélben foglaltatnak, melyekhez a megválasztandó 
kántor pontosan alkalmazkodni köteles. Az állásra 
csak oly róm. kath. egyének pályázhatnak, kiknek 
kántori oklevélen kívül tanítói oklevelük is van. A 
kellően fölszerelt folyamodványok folyó évi december 
6-ig bezárólag alulírotthoz terjesztendők be ; később 
érkezők figyelembe nem vétetnek. Kántori próba és 
választás folyó évi december 8-án délelőtt lesz meg-
tartva. Az állás 1911. évi január 1-én foglalandó el. 
Véber István plébános, hitközségi elnök. (724-1-1) 

A s z ú n y o g s z é k i (Fogaras m.) államilag segélyezett, 
román tannyelvű, 4 tanerővel bíró községi iskolánál 
üresedésbe jö t t tanítói állásra pályázatot hirdetünk. 
A pályázni óhajtók és a román és a magyar nyelvet 
szóban és írásban tökéletesen bíró okleveles tanítók 
kellően fölszerelt kérvényeiket folyó évi november 
hó 15-ig alulírott iskolaszékhez benyújtani kötelesek. 
Javadalmazása : az 1907. évi XXVII. t.-c.-ben bizto-
sított fizetés és természetbeni lakás, esetleg megfelelő 
lak- s kertilletmény. Zenében jártasok és gazdasági 
tanfolyamot végzettek előnyben részesülnek. Személyes 
megjelenés kívánatos. Az iskolaszék. (725—I—1) 

H á t s z e g e n , az áll. s. községi polgári fiú- és leány-
iskolánál, újonnan rendszeresített segédtanári és segéd-
tanítónői állás betöltendő. Fizetés : 1400 korona ós 
törvényes lakbér. Képesítés : tanárnál : nyelv és tör-
ténet, német megkívántatik ; tanítónőnél : természet-
tudomány és mennyiségtan. Pályázati határidő : no-
vember 3-ika. Kérések alulírotthoz adandók. Muzsnay 
Béla, iskolaszéki elnök. (730—1—1) • 

l-l 1D n F T IT Q CIS H l n U t 1 tLOt.lv. 

Játék a taní tók dplga, 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák 
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához, 
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva, 
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz 
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Buda-
pest, VII., Thököly-úfr 45. sz. a. rendelhetők meg. 

(402—V—4) 

A z i s k o l á k 
fertőtlenítése és portalanítása 

a tüdővész terjedésének meggátlására 
kötelező miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy - féle Dustless " - szel 
történik. E szert egyedül és kizáró-
lag a „Fónagy-féle Dnstless"-gyár : 

ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA 
Budapest, VI., Szív-utca 26 n. 

szám alatt lehet megrendelni. Telefon : 177—77. 
Miniszteri rendeleteket és utasí- m  

w tásokat kívánatra megküldünk. 

Kérem a tisztelt tanító urakat, 
ajánljanak vaskereskedésembe jobb, keresztény házból 
való fiút tanulónak. Német nyelv tudása előnyös. 
Wolf Ferenc, Nezsider, Moson m. (506—ül—3) 

= Tanítók segítsége! = 
Minden tanítónak legkésőbben a tanév megkezdése-
kor okvetlenül be kell küldeni a kir. tanf.-hez a 
tananyagbeosztást (részi, tantervezet) és órarendet. Az 
egytanítós iskolák kidolgozott, falra felfüggeszthető, 
hónapokra és hetekre felosztott Hoffmann-féle részletes 
tantervezet 1 K, órarenddel együt t 1.20 K. A III—VI. 
oszt. egy teremben 80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. 
egy teremben 60 f, órarenddel 70 f. Egy oszt. egy 
teremben 30 f, órarenddel 40 f. Póstaportó 10 f. 

Az összeg előre küldendő be HUSZÁR ALADÁR könyv-
: : kereskedőhöz, SZATMÁR. : : 

(290—VI—5) 

E H 

HAEMÓNIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

P A J K R R E Z S Ő é . T Á R S A 
BUDAPEST, 

X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön azázalékeugedmény. (353—8—5) 
EJ: set 
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Roíttor flcTbár nagybecskereki főkapi tánynak IlClllOl Uúíiüal a be l -és külföldön többszörösen 
ki tünte te t t óriás emdeni libáira és fajbaromfiaira 
nézve kérjen ingyen-árjegyzéket. (438—V—3) 

N p v ß l n n n k o t ("émet, francia , angol), gyermek-
l i o v c i u m m o ü kertésznőket, bonnokat, zeneokta-
tót , óratanítónőket minden nemzetiségűt a jánl és 
lelkiismeretesen elhelyez Faragó Franciska Budapest, 
Nagykorona-utca 3. (266—VIII—5) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREÜ és FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. : (6—11—8) 

1C fftrintprt r e m e ' £ szabásban, elegáns kivitel-
Iv l I U I 111 I C I L ben, tiszta gyapjúszövetből mér ték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

Kraus/; F . és Társa 
úriszabó-üzlete, VIII. ker. , Bákóczi-út 6!). Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

( 4 - 1 1 — 8 ) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX . , Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, 
iekolaberende-
zések, torna-

készüléked és 
óvodaberende-
zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

újonnan ki-
adott árjegy-

zékét, ingyen 
és bérmentve. 

(3—11—1) 

l ^ s * aa 
M * 
« 
k 

i « 

t 

t 
N 

T a n h ö n y v e h 
elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 

Állandóan raktáron vannak a világiro-
dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- ós ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Mindennemű fülülágosítással készséggel szolgálok. 

Részletes könyvárjegyzék ingyen ! 

T O L D I L A J O i 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker. , Fö-utca 2. szám. 
(492—VI—3) 

i 

t 

Első magyar vil i . erőre berendezett hangszergyár 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udvari szállító, a magy. kir. operaházi 
tagok, a magy. kir. országos Zeneakadémia, az összes 
budapesti színházak, az összes fővárosi iskolák, 
hadsereg stb. szállítója, a hangfokozógerenda és a 

j av í to t t Rákóczitárogató feltalálója 

= BUDAPEST. = 
I I . , Láncliíd-utca 5. 

Gyár: Öutöház-utca 3. 

Magyarország legnagyobb vonós-
és fúvóhangszerek gyára. 

( 1 — 1 1 — ; 
Ajánlja mindennemű sajá t gyárában készült hang-
szereit, úgyszintén húrokat éshangszer-alkatrészeket. 

Hegedűk vonóval . . . . 8 K-tól 
Harmóniumok 90 „ 
Tárogatók 70 „ 

T a n í t ó u r a k n a k á r k e d v e z m é n y . 
Árjegyzék kívánatra ingyen küldetik. 

v*t
d
b1y gazdasági ismétlő-iskolások könyve. 

Ára 1'20 K. Engedélyezve a n a . vallás- és közokt. 
min. által 69.371/906. sz. a. és a Kath. Tanügyi 
Tanács által 77/907. sz. a. Mutatványpéldányt küld a 
Polatsek-féle könyvkereskedés, Temesvár. 

(381—VII—4) 

Keresünk egy férfit vagy nőt, 
ki kitűnően zongorázik ós precíz kottista, k i képes 
operet teket kísérni és betanítani . Kezdőfizetés : 120 
korona havonta. Az állás azonnal elfoglalható. Aján-
latokat színházigazgatónak, Vágújhely . (647—I—1) 

K É Z I M U N K A 
bevásárlása előtt hozassa m e g 
legutolsó kézimunka-értesítö-
met, mely 228 negyedrétii ol-
dalon 3150 rajzot tartalmaz és 
túlszárnyalja az összes eddig 

megjelent árjegyzékeket. 
Vidékre ingyen és bérmentve 

küldöm. 

BERGZI D. SÁNDOR 
kézimunka-
nagyiparos, 

B U D A P E S T , 
Dessewffy-u. 5. 
Saját árúházában. 

Telefon 109—06. 

fUftPffi/fl 
4883 = 
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MOGTORÓSSY = = 
= = = CIMBALOM 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra. 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső,híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71. (179—IX—6) 

fi „ « „ i l máramarosi nagyközségből, 4 tanerős isko-
UöCl Cl Mtól áll. tanítónő. Tanítópárral is cserélhet. 
(Lakbér 300 kor.) Cím : R. L., Budapest, VIII., Baross-
utca 36., I. 14. (605—1—1) 

F ö ß r p ! állami tanítőpár 2 tanerős iskolától. Gyö-
UoCl Ci nyörű fekvésű szép lakás, nagy kerttel. Az 
állomástól 4 km. Két vagy többtanerős iskolához, 
vasúti állomással bíró helyre. Ajánlatok „ i l l . iskola" 
címre küldendők. Lapusnyak (u. p. Hunyaddobra, 
Hunyad m.). ( 6 2 6 - 1 - 1 ) 

f i C P r Á l kéttanerős, inagyarajkú iskolától, Nógrád 
VoCI megyéből kath., állami tanítónő, családi 
okokból, lehetőleg Budapest közelébe. Gyönyörű lakás, 
élénk társadalmi élet. Ajánlatot kérek „Csere" cím 
alatt poste restante Kisterenye. (595—I—1) 

fíapr-pl Temesvártól 14 km.-nyire fekvő nagyköz-
1/oCI Cl ségből állami tanítópár (a férfi igazgató a 
3 tanerős iskolánál ; szép lakás és kert) hasonló minő-
ségű tanítópárral ; városba osztálytanítópárral is. Mel-
lékes 500 korona. Áll. iskolai igazgatóság, Parácz 
(Ternes m.). ( 7 3 3 _ I _ 1 ) 

Sérvben szenvedőknek! 
Keleti-féle legújabb cs. és kir. szab. 
sérvkötő pneumatikus gummipe-
lottával, a legtökéletesebb a maga 
nemében ! Nem csúszik, nem okoz 
kellemetlen nyomást és rendkívül 
kitűnő fekvése által felülmúl min-
den más gyártmányt. Árak : Egy-
oldalas 12 K. Kétoldalas 24 K. 
Gummi görcsérharisnyák, egye-
nestartók, orthopédiai fűzők, test-
egyenesítő-gépek, műlábak, mű-
kezek, valamint a betegápolás és 
betegkényelemhez való összes cik-
kek saját gyáramban legpontosab-
ban készülnek. Nagy képes ár-
jegyzék ingyen és bérmentve. 

K E L E T I I . , 
orvosi műszergyáros,Budapest,IV., 
Koronaherceg-utca 17. A főtiszte-
lendő szervita-rend zárdapalotájá-

ban. Alapíttatott 1878. évben. 
(657—XH—11) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) BUDAPEST. (52-38) 
FőüzlH : IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár : IV., 
Magyar-utca 26. és VIII.5 Mária Terézia tér 16. 

Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-
dezett hangszergyára. 

Ajánlja mindennemű, saját gyá-
rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uralmak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Huszár Aladár könyvkereskedésében, Szatmáron kap-
hatók a következő — minden tanító- és tanítónőnek 
: : nélkülözhetetlen — müvek : : : 

Gyakorlóiskolai Kalauz 
szerkesztette : Bodnár Gáspár, a ped. tanára. Ára 
bérmentve 2 K. Lecketerv a falusi, nem szaktanítós 
gazdasági ismétlő-iskola részére. összeállította: Töl-
gyesi Lajos. Ára bérmentve 90 f. Az összeg előre 
küldendő be. (290—V—5) 

Stampay kath. ének- és imakönyve 
bővítve i s ; 30, vászonban 50 fillér; 11-ik ingyen; de 
kapható 3—4 kor. kötésben is, 20°/o jutalékkal. 40 
lapos kot ta ingyen. Köbölkút, Esztergom m. (355-7-4) 

A magyar nyelv tanítása érdekében. 
A magyar nyelvnek nem-magyarajkúak által látogatott 
iskolákban természetes módon való tanítására legalkal-
masabbnak bizonyult és szaktekintélyek által is elismert 

GRAMMA DÖME féle vezérkönyv 
„Magyar nyelv tanítása nem-magyar- és vegyesajkú 
iskolákban". Ezen nagykelendőségű gyakorlati vezér-
fonal nálam kapható. I. kötet (I—II. oszt. tananyaga) 
4 K. H. kötet (III—IV. oszt. tananyaga) 4 K. III. kötet 
(IV—VI. oszt. tananyaga) 4 K. 

Ugyancsak nálam rendelhető meg szerzőnek „Házi 
és Társadalmi nevelés" című műve is. Ára 2 K. 

Továbbá az iskolai költségvetések és számadások 
elkészítéséhez és az ezekkel való elbánásra igen 
kimerítő útmutatást nyú j t a Gramma Döme-Tévely 
László által szerkesztett Útmutató. Ára 4 korona. 

Fontos tudnivaló ! Fontos tudnivaló ! 
A gyermekek gyakorlatilag fontosabb szellemi rend-

ellenességei. írta : Décsi K. dr. Ára 1 K. 
Közérdekű tudnivalók a gyengetehetségű gyermekek 

oktatására szolgáló kisegítő-iskolákról. írta : Éltes Má-
tyás. Ára 1 K. (492—III—2) 

TOLDI LAJOS könyvkereskedése, 
Budapest. II., Fő-utca 2. 
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Popról Pozsony m egye> két tanerős iskolától vezető-
U û C I Cl tanító. Nahlovszky, Középcsöpöny, posta 
Szered. ( 6 2 4 - 1 - 1 ) 

Peprpliiílk v ' dombos vidékű városkába. Hely-
U a C I C l u u n . ségiinket csak híd választ el várostól. 
„Tanítópár" M.-Sziget, I. főpósta, posztresztant. 

( 6 6 0 - 1 - 1 ) 

P o p r ó l a ^ö ld i j á r á s i székhelyről 13 tanerős áll. 
U o C I 01 iskola igazgatója és egyik tanítója, reálisko-
lával bíró helyen működő igazgatóval és tanítóval, 
esetleg ig.-tanítópárral. A tanító bármely ik többtan-
erős áll. iskola tanítójával is cserél. Az igazgató 
állandó mellékjövedelme évenként 1000 korona. Áll. 
isk. igazgatósága, Elek (Arad megye). (633—1—1) 

P o p r ó l Hatvanból , 29 tanerős iskolától nagyobb 
V ö C I Cl városba állami tanító. Aján la tok „Felvidéki" 
címre, Hatvan, posztresztant ké re tnek . (729—I—1) 

R í t t a ü l l / a l n m kitűnő fehérneműek mélyen IHlüa dilidlUIli áronaluli beszerzésére. Remek 
vászonmaradékokat 3—8 méteres maradékokban 52 
fillérért, legfinomabb minőségű 12—20 méteres vászon-
maradékokat 64 fillérért mé te r j é t szállít utánvét tel 
40 méteres postacsomagokban P fe i f f er Ignác vászon-
raktára, Pápán. (671—1—1) 

TJ! _ J í egy keveset használt, kellemes hangú, 4 vál-EldUU tozatú harmónium. Nyúl l Géza kántor, Arad. 
(692-1—1) 

C i i r t y n o p n r e p r ó l p l r Budapest tőszomszédságá-
ùUIguMîll liöCieiCh. ból, 400 korona drágasági 
pótlékkal bíró helyről , bárhová. Cím : „Sürgős csere", 
Budapest, főpósta, posztresztant. (642—1—1) 

P o p r ó l állami taní tónő Torontál megyéből, 2*tan-
U o C I Cl erős iskolától Erdélybe, Kolozsvárhoz közel. 
Három szoba, óriási kert, udvar. Hittan-, kézimunka-
tanításért három hold föld haszonélvezete. Gazdasági 
ism.-oktatásért 100 korona. Liszka Beatrix, Tolvádia. 
Vasút, pósta he lyben. (618—I—1) 

P o p r ó l áll- taní tó , ref. kántor Marosvásárhely köze-
U ö C l C l léből. Bo th Miklós, Oláhdellő (u. p. Maros-
ugra). (719—1—1) 

T a n í t Á t l / o r o c a l r f J '8" po lgár im előkészítendő 
I d i l l i ü l a c i c a c a két leánygyermekem mellé. 
Hegedűben és zongorában jár tasak előnyben részesül-
nek. Fizetés : mosás és ágyneműn kívül teljes ellátást 
és havi 30 koronáig adok. Állás azonnal elfoglalandó. 
Molnár Géza kör jegyző, Gógán (Kisküküllő m.). 

( 6 8 6 - 1 - 1 ) 

Állásnélküli katli. tanítok 
(esetleg kántorok) német és tó t v idéken állandó jöve-
delmező alkalmazást kaphatnak. Ajánlat i levélcím : 
Házi-Ipar műintézet , Rákosszentmihály. (522—I—1) 

Egy szerény igényű, re- tflnítftTin Uprpçtptîk 
form, vallású, okleveles l a l I I L U U U Ü C l C á l C l l B . 
pusztára, egy földbirtokoshoz, 2 leánygyermek mellé, 
az elemi II. és III. osztály tanítására. Fizetés : havi 
20 korona és teljes ellátás. Ajánlatok Kálnay Bertalan 
tanító, Fáj, u. p. Abaújszemere küldendők. 

( 5 8 7 - 1 - 1 ) 

Ál lamsegé ly -kérvény 
a községi és felekezeti iskolák fenntartási (dologi) 
szükségleteire és a tanítói fizetés kiegészítésére for-
dí tot t tan- és fölvétel i díj kárpótlásáért 2 K előleges 
beküldése, T a n a n y a g b e o s z t á s i n y o m t a t v á n y -
f ü z e t e k , az osztályok csoportosítása szerint, 1 2 K 
ellenében kaphatók Gyerkes Mihály ig.-tanítónál, 
Székelyudvarhely. (697—IV—1) 

u= ^ • I n D 

Az elemi népiskolákat kötelező 
tanszerbel i fölszerelések 

legjobb beszerzési forrása: 
ERDÉLY és SZABÓ laboratóriumi fölszerelések ós tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyá r ! Üvegfúvó-intézet! 
Árjegyzék ingyen és bérmentve ! 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen! 
Telefon 42—05. (1212—26—18) 

• "''IMI1' • 
T M P I X f f l l ORCiOXÂK 
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat legjutányo-
sabb áron, lelkiismeretesen elvállal 5 évi jótállás 
mellett , bármely vidéken MEZE Y GÉZA, orgonaépítő. 
Budapest, VII. ker., Fűrész-utca 19. (726—II—1) 

Megjelent és kapható ! 

A Földrajztanítás Vezérkönyve I. kötete. 
A földrajzi alapfogalmak, szülőföldismeret és iskolai 
kirándulások módszeres feldolgozása a III. elemi 
osztályban. Második kiadás. Ára 3 kor. Kapható : 
= VADAY JÓZSEFNÉL, NAGYVÁRAD. = 

E g y e s i t e t t 

Szépírási és Helyesírási Gyakorlatok 
a IL, III., IV., V. és VI. elemi osztályok számára, 
egy kötetben, mintaírással. Ára 40 lill. Megren-
delhető a szerző : VADAY JÓZSEF ig.-tanitó címén, 
Nagyváradon. (638—III—1) 

f B 1 A " W l W ^ f c 7 " H<T. I 1 T népiskolák használatára épen most jelenik meg a 
* ^ 102.090/910. szám alat t miniszterileg engedélyezett 

SZABÓ: Magyar nyelv- és olvasókönyv. 
Bevezetés céljából muta tványpéldányt szívesen küld a kiadó : Horovitz Adolf, Nagyszombat. (662—1—1) 

Budapest, 1910. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A M . K I R . V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden hónap 1-én és 15-én. 

M e g k a p h a t j a e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári iskolák, 
tanító- s óvóképző-, valamint gyógypedagógiai intezetek egy pél-
dányban, ingyen . A lap megküldése iránti folyamodványok, az 
iskola lé tezését igazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő által 
lát tamozott községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Nép-
tanítók Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye 
megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előíizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i által kiszámítható hirdetési díj előre kü ldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 

I előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, V. KEß., HOLD-UTCA IG. SZÁM, II. EMELET. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

I. HIVATALOS RÉSZ. 
Frigyes kir. főherceg űr 0 cs. és kir. Fen-

sége a nezsideri római katholikus apáca-leány-
iskola fejlesztésére 2000 koronát adomá-
nyozott. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
O cs. és kir. Fenségének ezen áldozatkészsége-
ért hódolatteljes köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter : 
Köszönetét nyilvánította : Wilcsék Frigyes 

gróf nagybirtokos, erdőkürti lakosnak, aki az 
erdőkürti róm. kath. el. iskola tantermének 
kibővítésére 1000 koronát adományozott; özv. 
StöcM Karolin úrnőnek, nezsideri lakosnak, aki 
a nezsideri róm. kath. apáca-leányiskola fej-
lesztési céljaira 1000 koronát adományozott; 
Dörfcl Elek vilkei róm. kath. plébánosnak, aki 
a panyid^róczi róm. kath. iskola második tan-
termének és tanítói lakásnak fölépítéséhez 1050 
koronát adományozott ; Reiner Gyula veszprémi 
székesegyházi kanonoknak, aki a veszprémi 
irgalmas nővérek elemi iskolai tanulói részére 
500 K-t adómányozott. 

Kitiltotta: A „CurspracticdeLimbaromána. 
Ethnologie, Sintaxa, Stilistica, Ortoyrafie si 
Literatnra pentm clasele III. IV. V. si VI ale 
scollei primäre de Julia Vina inv. director 
scolar. AI otto: Voruiti, scrieti ' maneste Pentru 
Dunnezeu! Editia VJ...a. Arad. 1909. Tiparul 
tipografiei dieceeane. Editor', autornlui. 1'retul 
CO fderi" című népiskolat?.->liggználatra írt 
könyvet, mivel a szerző a helységnëvek hasz-
nálatáról szóló 1808. évi IV. t.-cikk rendelke-
zéseihez nem alkalmazkodott és nem felelt meg 
az 1907 : XXVU. t.-cikk 17. §-a intencióinak, 
végül mivel jelen könyvét egy előbbi kiadást enge-
délyező rendeletre hivatkozva hozta forgalomba : 
az összes magyarországi elemi népiskolákból. 

Kinevezte: Rónai Béla tekenyei róm. kath. 
fel. tanítót a zalaszentgróti áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Bremzay Jenő kalácsi róm. kath. 
feL tanítót a gizellafalvai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Szécsányi Alajos határújfalui közs. 
iskolai tanítót a határújfalui áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; £fagy Miklós oki. tanítót a 
borbáthvizi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Korucz Szilván májeri közs. el. iskolai tanítót 
a májeri áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Lueéder András oki. tanítót az ittvarnoki áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá ; Székely József 
oki. tanítót a belényesi áll. el', népiskolához r. 
tanítóvá ; Szatmár y István oki. tanítót a piskii 
áll. el. .népiskolához r. tanítóvá; Málinics Bazil 
oki. tanítót a toronyai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Kövendi István oki. tanítót a sajó-
szentkirályi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Kiss József kislángi ref. fel. iskolai tanítót a 
szavai áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Hávél 
János oki. tanítót a beregleánvfalvai áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá ; Kovács János szécsény-
kovácsi közs. iskolai oki. tanítót a frigyesfalvai 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá'; Szomjak Kál-
mán ajaki róm. kath. fel. iskolai tanítót a zugói 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá-; - Néber Károly 
oki. tanítót a tokai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Donáth Mátyás oki. tanítót az ótordai 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Gömöry Samu 
rókusi fel. tanítót, ,sr ézepesbélai áll. el. nép-
iskolához r. taiutévá; Vezér Géza, Sankovics 
Gyula, Belányi" Gyula oki. tanítókat a szeged-
külterülöti felső-, illetve alsótanyai áll. el. nép-
iskolához r. tanítókká ; Horváth Gyula brezova-
priepasznei ág. ev. fel. tanítót az ómiavai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Jakab Károly oki. 
tanítót a verespataki áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Szalisznyó Sándor, Kohári Géza és 
Rátkai Lajos oki. tanítókat a túrkevei-tanyai 
áll. el. népiskolához r. tanítókká; Faragó Jó-
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zsef oki. tanítót a fülöpszállási áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá ; Neamtu György és 
Neamtuné Belcota Erzsi borlovai közs. iskolai 
tanítót, illetve tanítónőt a karánsebesi áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; 
Drugocs György és Fékecs Kornélia oki. taní-
tót, illetve tanítónőt az alvinczborbereki áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; 
Fintér Lajos, Géleta Kornélia és Tameskovits 
Margit oki. tanítót, illetve tanítónőket a kur-
ticsi áll. el. népiskolához r. tanítóvá, illetve 
tanítónőkké; Kiss Géza és Kiss Katalin oki. 
tanítót, illetve tanítónőt a kúnszentmiklósi áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá, illetve tanítónővé; 
Lenhardt János ok. tanítót a sándorfalvai (volt 
határőrvidéki) közs. el. iskolához r. tanítóvá: 
Radványi Erzsébet a győri tanfelügyelőséghez 
berendelt oki. tanítónőt a nyúlhegyi áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé ; Palástiig Mária oki. 
tanítónőt a szentistvánfalvai áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítónővé; Virszné Kiriák Ilona oki. 
tanítónőt a felsőmuzslyai áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Borbá*h Erzsébet Ilona oki. 
tanítónőt a kézdiszentléleki áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Potássy Ilona oki. tanítónőt a 
mezőterebesi áll. «1. népiskolához r. tanítónővé ; 
Rudits Ilona csanakfalui róm. kath. el. iskolai 
tanítónőt a korompai áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Ernycy Irén oki. tanítónőt a nyitra-
ivánkai áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Huszár Aranka és Mendig Margit oki. tanító-
nőket a lugosi áll. el. népiskolához r. tanító-
nőkké ; Gádor Antónia oki. tanítónőt a toron-
tálerzsébetlakiáll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Pánt y a Mária oki. tanítónőt a magyarcsékei 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; Sinne Szalay 
Anna oki. tanítónőt az orosháza-gyopárhalmi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Sztupka 
Melanie oki. tanítónőt a koháryházai áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé; Harsányi Erzsébet 
oki. tanítónőt a diósgyőri áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Poppet Mária oki. tanítónőt a 
sződrákosi pusztai áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Sztrechay Mária vittenczi közs. 
tanítónőt az ivánházai áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Thuránszky Margit oki. tanítónőt 
a ruttkai áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Botliné Barra Irma oki. tanítónőt az újbánya-
irtvánvi áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Medrihrádszky Márta oki. tanítónőt a káinoki 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; Nagy Margit 
oki. tanítónőt az alsóapsai áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Fosztó Mária oki. tanítónőt a 
szászczegői áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Máriásiné Martoncsik Etelka oki. tanítónőt a 
jászómindszenti áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé ; Martin Anna oki. tanítónőt a szőregi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; Radvány 

Olga oki. tanítónőt az újpesti áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítónővé; özv. Hajduné Zeke Herta 
oki. tanítónőt a szatmárhegyi áll. el népiskolá-
hoz r. tanítónővé. 

Szolgálattételre berendelte: Salló Károly 
petrozsényi áll. el. iskolai igazgató-tanítót a 
németbogsáni kir. tanfelügyelőséghez. 

Jelen minőségében áthelyezte: Bugel 
Jenő bácsbodrogvármegyei kir. segédtanfelügye-
lőt a barsvármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; 
Hajnal Bernát hajdú vármegyei kir. segédtan-
felügyelőt a szatmárvármegyei és Balga István 
dr. barsvármegyei kir. segédtanfelügyelőt a 
haj du vármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; Eör-
dögh Béla szepesvármegyei kir. segédtanfel-
ügyelőt a bácsbodrogvármegyei kir. tanfelügye-
lőséghez; Biró Géza szelevényi áll. el. iskolai 
tanítót a kunszentmártoni áll. el. iskolához ; 
Szatmári Ferenc szavai áll. el. iskolai tanítót 
az abásfalvai áll. el. iskolához ; Sesztina Já-
nos ómiavai áll. el. iskolai tanítót a szenici 
áll. el. iskolához ; Kiss Mózes abásfalvai áll. 
el. iskolai tanítót a homoródalmási áll. el. isko-
lához; Auerbach István zalaszentgróti áll. el 
iskolai tanítót a rábaőri áll. el. iskolához ; 
Fedák János strezakerczisorai áll. el. iskolai 
tanítót a nagydisznódi áll. el. iskolához; Szirkó 
László kispesti, özv. Mikula Jánosné solymári 
és Fliegaufné Józsa Jozefín soroksár-péter-
pusztai áll. el. iskolai tanítót, illetve tanítónő-
ket az újpesti áll. el. iskolához ; Kosztka Anna 
horóczi áll. el. iskolai tanítónőt az ivánházai 
áll. el. iskolához; Flieszné Bernhard Vilma 
nagybánya-borpataki áll. el. iskolai tanítónőt 
a nagybányai központi áll. el. iskolához ; Szakáll 
Irma koháryházai áll. el. iskolai tanítónőt az 
abaújszántói áll. el. iskolához ; Boor Erzsébet 
magyarigeni áll. el. iskolai tanítónőt a dombo-
vári áll. el. iskolához ; Boromissza Izabella szász-
czegői áll. el. iskolai tanítónőt az érdi áll el. 
iskolához ; Manrerné Szikszay Ilona jászómind-
szenti áll. el. iskolai tanítónőt a solymári áll. 
el. iskolához ; Garcsár Anna ószentiványi áll. 
eL iskolai tanítónőt a szőregi áll. el. iskolához; 
Puzáné Gergely Anna felsőrónai áll. el. isko-
lai tanítónőt a rónatájai és Hegyei Kamilla 
alsóapsai áll. el. iskolai tanítónőt pedig a 
felsőrónai áll. el. iskolához ; Salló Károlyné 
petrozsényi áll. el. iskolai tanítónőt a német-
bogsáni áll. el. iskolához ; Kostyál Erzsébet 
laborczszögi áll. kisdedóvónőt a nagyváradi 
IV-ik számú áll. kisdedóvodához; Kővári 
Elvira misztótfalui áll. kisdedóvónőt a csősz-
teleki áll. kisdedóvodához ; Égető Ilona kucsu-
látai áll. kisdedóvónőt az óteleki áll. kisdedóvo-
dához. 

Végleg megerősítette: Vladucsán Miklós 
plugovai (volt határőrvidéki) közs. el. iskolai 
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tanítót jelen állásában ; Simeriáné Dittert Juli-
anna glimboiai (volt határőrvidéki) közs. el. 
iskolai tanítónőt jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Karnis Nándor 
Béla bárczai áll. el. iskolai tanítónak évi 1340 
K-t ; Zách Károly bazini áll. el. iskolai igazgató-
tanítónak évi 2000 K-t ; Danes Péter szúnyog-
széki közs. el. iskolai tanítónak évi 1440 K-t ; 
Marosán Péter rézbányai gör. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 1380 K-t ; Szkalos Sámuel losoncz-
tamásii ág. hitv. ev. el. iskolai tanítónak évi 
1820 K-t; Pázmány Dénes csallóközaranyosi 
ref. el. iskolai tanítónak évi 780 K-t; Heé 
Sándor nábrádi ref. el. iskolai tanítónak évi 
1320 K-t; Váczi István hermánszegi ref. el. 
iskolai tanítónak évi 680 K-t; Knvpp Sándor 
korosi róm kath. el. iskolai tanítónak évi 
1080 K-t; Raiter Sándor salgóbányai társ. el. 
isk. tanítónak évi 860 K-t ; Fabry Lajos kis-
szalatnai ág. hitv. ev. el. iskolai tanítónak évi 
420 K-t; Parobek Márton poloszkói ág. ev. 
el. iskolai tanítónak évi 640 K-t ; Salamon 
Béla miskei róm. kath. el. iskolai tanítónak 
évi 1640 K-t; Puscariu Áron szohodoli gör. 
kel. el. iskolai tanítónak évi 1200 K-t; Tuza 
János viszneki róm. kath. el. iskolai tanítónak 
évi 1500 K-t; Radu Gábor jaázi gör. kath el. 
iskolai tanítónak évi 240 K-t ; Rosu Gergely 
s/.emlaki gör. kel. el. iskolai tanítónak évi 1460 
K-t; Prekop József élesdi róm. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 760 K-t; Gólya Gyula kisdobai 
ref. el. iskolai tanítónak évi 640 K-t ; Perinay 
Ferenc horpacsi róm. kath. el. iskolai tanító-
nak évi 1280 K-t; Kravjánszky János tolcsvai 
róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 1040 K-t ; 
Pukun Dániel rekenyeújfalusi ág. hitv, ev. el. 
iskolai tanítónak évi 640 K-t; Szerb Miklós 
nagyszőllősi gör. kel. el. iskolai tanítónak évi 
660 K-t ; Ratta István lövőpetrii ref. el. iskolai 
tanítónak évi 1500 K-t ; Koszté Zakariás sala-
moni gör kath. el. iskolai tanítónak évi 1080 
K-t; Jánky József csóri róm. kath. tanítónak 
évi 1480 K-t; Balogh Gyurián Pál kiskőrösi 
ág. hitv. ev. el. iskolai tanítónak évi 1500 K-t ; 
Kovács András cserenesényi ág. hitv. ev. el. 
iskolai tanítónak évi 1400 K-t; Soltész József 
ágesernői ref. el. iskolai tanítónak évi 1100 K-t; 
Deutsch Sándor beledi izr. el. iskolai tanítónak 
évi 1500 K-t; Lóska Pál czakói róm. kath. el. 
iskolai tanítónak évi 480 K-t; Létán János 
érszodorói gör. kath. el. iskolai tanítónak évi 
320 K-t; Sárközy József rétéi ref. el. iskolai 
tanítónak évi 1340 K-t; Soldea Miklós boiczai 
gör. kel. elemi iskolai tanítónak évi 1080 K-t; 
Renke György niigléeznémetii ref. el. iskolai 
tanítónak évi 1700 K-t; Turcsányi Antal felső-
tisztási róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 
600 K-t; Holpert János hegyfalui róm. kath. 

el. iskolai tanítónak évi 1320 K-t; Kosztin 
Szilárd falkusa-kishavasi gör. kel. el. iskolai 
tanítónak évi 480 K-t ; Avrám Gábor tóháti 
gör. kath. el. iskolai tanítónak évi 780 K-t; 
Mondok Illés nagygereblyési gör. kath. el. 
iskolai tanítónak évi 900 K-t; Gaál Sándor 
nagykászoni róm. kath. el. iskolai tanítónak 
évi 1140 K-t; Hásiu János brázai gör. kel. 
el. iskolai tanítónak évi 860 K-t; Suránszkyné 
Jánosy Jolán nagykárolyi áll. polg. iskolai 
tanítónőnek évi 1380 K- t ; Preisnemé Kilyéni 
Etelka brassó-bolonyai áll. el. iskolai tanítónő-
nek évi 800 K-t; Rudits Anna zsablyai közs. 
el. iskolai tanítónőnek évi 1480 K-t ; Lasz-
gallnerné Nászai Lujza füzesabonyi róm. kath. 
el. iskolai tanítónőnek évi 560 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Kovács 
László hódmezővásárhelyi áll. el. iskolai tanító-
nak 1500 K-t; Mandócea Emil (Sámson) nagy-
sinki gör. kel. román hitfel. el. iskolai tanító-
nak 750 K-t egyszersmindenkorra. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Barázs Péter egeresbányatelepi áll. el. 
iskolai tanító özvegye, szül. Viski Juliannának 
évi 680 K-t, Gyula nevű kiskorú árvájának 
113 K 33 f-t, mindössze 793 K ,33 f - t ; néh. 
Péntek Elek kúnszentmártoni közs. el. iskolai 
tanító özvegye, szül. Lovicska Máriának évi 
660 K-t ; néh. Pattermann Ede nagyvezekényi 
nyug. róm. kath. iskolai tanító özvegye, szül. 
Novotni Franciskának évi 423 K 34 f- t ; néh. 
Pap György nyug. gör. kath. el. iskolai tanító 
özvegye, szül. Szabó Johannának évi 300 K-t ; 
néh. Reményik Mihály nyug. ref. el. iskolai 
tanító özvegye, szül. Török Eszternek évi 
380 K-t ; néh. Szálai László nyug. bácsfekete-
hegyi tanító özvegye, szül. Somogyi Juditnak 
évi 670 K-t. 

Pályázat. 
A kir. igazságügyminisztériumnak 1910 október 21-én 

1910. VII. 936S. I. M. szám alat t kelt rendelete követ-
keztében pályázatot hirdetek a XI. fizetési osztályba 
sorozott 1400 korona évi fizetéssel és 480 korona lak-
pénzzel javadalmazott i t teni tanítói állásra. Felhívom 
ennélfogva mindazokat, akik ezen állást elnyerni óhajt-
ják, hogy népiskolai tanítói oklevelüket, nemkülönben 
nyelvismereteiket, egészségi állapotukat, katonai köte-
lezettségüket, eddigi alkalmaztatásukat és erkölcsi 
magaviseletüket igazoló okmányokkal fölszerelt és a 
nagyméltóságú kir. igazsáiíügyminisztériumhoz cím-
zendő kérvényüket folyó évi november hó 24-ig alulírt 
igazgatóságnál annál bizonyosabban nyújtsák be, mert 
elkésve érkezett vagy hiányosan fölszerelt kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak. A rajzban, zenében, 
énekben való jártasság föltétlen kellék, ez utóbbi 
kettő annál is inkább, mer t a kinevezendő róm. kath. 
vallású tanítónak kántori teendőket is kell végeznie, 
istenitiszteleteken orgonajátszás (esetlen harmónium) 
és a fegyencek énekének vezetése által. Kir. orsz. 
fegyintézeti igazgatóság, l l lava. 

9* 
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n . NEM HIVATALOS «ÉSZ. 
Hírek. 

— A mélységből. Örök, szent vígasz-
talásként van megírva, hogy ahol leg-
nagyobb a veszedelem, legközelebb a 
segítség. íme: az ország mélyén fekszik 
négy járás, a magyarcsékei, a béli, a 
vaskóhi és a belényesi; mind a négy 
járás Bihar vármegyében, a belényesi 
kir. tanfelügyelői kirendeltség területén. 
E majd félmilliónyi kat. hold föld nagy 
és szomorú nevezetessége, hogy itt nincs 
iskola és nem hallik rajta magyar szó. 
Mint a bántó lelkiismeret — téli, sötét 
köd nehezedik e tájra, de százszor söté-
tebb az a köd, mely e vidéken a műve-
letlen nép lelkére borúi. Az először em-
lített járásban' kilencvenhárom százalék az 
analfabéta, és huszonhat községben egy-
általán nincsen iskola; a második járás-
ban kilencvennégy százalék az analfabéta 
és tizenhat községben ninceen iskola; a 
harmadikban kilencvenhárom százalék az 
analfabéta és tizenegy községben nincs 
iskola; az utolsó járásban nyolcvanhat 
százalék az analfabéta és liét községben 
nincs egyáltalán iskola. Aránylag igen 
nagy azoknak a községeknek száma is, 
ahol van ugyan forma szerint iskola, de 
a tanítói állás betöltve nincsen. Hogy 
mily fokon áll a létező iskolák legnagyobb 
része és miféle műveltséggel rendelkezik 
itt is, ott is az iskola tanítója, arról oly 
adatokat kaptunk, hogy tisztünk érde-
kében kötelességünknek tartjuk kétel-
kedni bennük. Ott az ország közepén 
gatyában és bocskorban is jár tanító... 
Mily forró szív és mily acélos bátorság 
kellett ahhoz, hogy a kultúra nevében 
e tájék népoktatási ügyének rendezéséhez 
fogjon valaki. Misholczy Ferenc dr., Bihar 
vármegye főispánja volt az a talpig férfi, 
aki személyesen száilott ki erre a félvad 
vidékre és az említett négy járás főszolga-
bíráihoz a népművelés felkarolása cél-
jából szigorú, de bíztató leiratot intézett. 
A nagyváradi Népnevelési Közlöny írja 

erről az írásról : Megérdemelné, hogy 
márványba véssék — követendő például... 
Yesse latba a főszolgabíró — mondja a 
rendelkezés — minden befolyását, hogy 
minden oly községben, ahol legalább 30 
tanköteles van, községi iskola építtessék. 
A modern főispánnak nem mostoha-
gyermek a népoktatás ügye. Mintegy a 
tizenkettedik órában jelenti ki Miskokzy 
hogy a népoktatási ügy óriási horderejű 
és a tudatlan s műveletlen községeknek 
mindenáron iskolákat kell létesíteni... 
íme, ahol valóban veszély fenyegeti a 
magyar föld kultúráját, ott megszüli a 
föld a legnagyobb férfi-ambíciót is : verí-
tékező szeretettel szolgálni az elmaradott 
népet. 

— Audienciák a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumban. Zichy János gróf, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter rendes heti 
audienciáját minden csütörtökön (nem mint eddig, 
pénteken) d. u. 4 órakor tartja meg. Náray 
Szabó Sándor vallás- és közoktatásügyi állam-
titkár pedig kihallgatást ad : a hét szerdáján, 
d. e. 12 órától d. u. 2 óráig, és minden héten 
csütörtökön cl. u. 4 órakor. Ha a rendes ki-
hallgatások — akadályozás esetén — elmarad-
nának, úgy ez a fővárosi napilapokban olvas-
ható lesz. 

— A Balatoni Gyermekszanatórium. 
A Gyermekszanatóriumi Tanács Széli Kálmán 
díszelnök vezetésével f. hó 4-én ülést tartott. 
Bezerédj Viktor belügyi államtitkár üdvözölte 
Széli Kálmánt, mint a mai gyermekvédelem 
apostolát. Széli Kálmán pedig Lukács György 
titkos tanácsost üdvözölte, mint a Gyermek-
szanatóriumi Tanács új tagját, aki eddigelé 
is humanisztikus tevékenységet fejtett ki. Majd 
bejelentette, hogy az állam és társadalom áldo-
zatkészségéből immár a közel jövőben felépül 
a gyermekvédelemnek egy ú j intézménye : a 
szegény gyermekek első szanatóriuma A jövő 
nyáron működését is megkezdi. Örömet keltett 
Bosnyák Zoltán belügyminiszteri tanácsosnak, 
a gyermekvédelmi ügyosztály főnökének ama 
bejelentése, hogy a belügyminiszter a gyermek-
szanatóriumi mozgalom törekvéseinek sikere 
érdekében a legmesszebbmenő támogatásra kész. 
Ováry Ferenc országgyűlési képviselő ismertette 
azután az almádii szanatórium építő-engedélyének 
feltételeit, míg Hajduska Emil dr. igazgató 
az építési költségvetésről referált. Az új szana-
tórium belső berendezése és üzemi költségei 
megállapítása ügyében bizottságot küldtek ki. 



10. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

Az ülés során Lukács György dr. előterjesztést 
tett arra nézve, hogy az egyesület építsen egy 
pavillont a gyulai József-szanatórium harminc-
holdas területén, oly célból, hogy ott tüdőbajos 
tanulókat lehessen ápolni. A József-szanatórium 
teljes egészségügyi apparátusát készséggel ren-
delkezésére bocsátja ; örömmel fogadták a tervet, 
amelynek részletes kidolgozását külön bizottság 
fogja elvégezni. 

— A Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület közgyűlése. A csendben, de kitartó 
munkával és a délnyugati vendek megmagya-
rosításában szép eredménnyel működő vend-
vidéki kultúregyesület a mult hónapban tartotta 
meg évi rendes közgyűlését Muraszombatban, 
a tagok' élénk érdeklődése mellett. Pósfay 
Pongrác muraszombati járási főszolgabíró, egye-
sületi elnök bejelentette, hogy a kormány és 
Vas vármegye törvényhatósága a mult évben 
is 600—600 koronával támogatta az egyesület 
hazafias tevékenységét. Az egyesület választ-
mánya fölkérte a vendvidék lelkészi testületét, 
hogy az istenitiszteletet részben magyar nyelven 
tartsák meg, s ezáltal támogassák az egyesületet 
hazafias missziójában. A fölhívás eredményeként 
sok helyen a régi vendnyelvű istenitisztelet 
helyett fölváltva magyar és vend az egyházi 
szertartás, illetve a prédikáció. Ugyancsak ered-
ménnyel járt a választmány azon törekvése és 
akciója, hogy magyar dalosegyesületek szerve-
zése és támogatása által is előmozdítja a vend 
nép megmagyarosítását. Ujabban Sürüházán, 
Ürdombon és Tótkeresztúron alakultak meg és 
működnek szép sikerrel a magyar daloskörök. 
Ezeknek a közgyűlés jutalmakat szavazott meg. 
A magyarnyelvű imakönyvek terjesztése, a 
vend gyermekeknek magyar községekbe, magyar 
szóra való cserébeadása is előmozdította a ma-
gyarosítást. Az évi jelentést örvendetes tudo-
másul vette a közgyűlés és hozzájárult ahhoz 
az indítványhoz is, mely szerint lépéseket tesz 
a vármegye új térképének kiadása iránt, mely-
ben a helységnevek magyarul lennének felvéve. 

— Tanítói gyűlések. A Délmagyarországi 
tanítóegyesület nagybecskereki köre f. évi 
november hó 4-én Nagybecskereken tartotta 
évi közgyűlését. Megelőzően a kör választmánya 
ülésezett, utána pedig Grézló János kir. tan-
felügyelő elnöklete alatt a áfemftac/í-alapítvány 
tagjai jöttek össze, hogy véglegesen megálla-
pítsák az alapnak célját, kezelését és szabályait. 
Grézló János kir. tanfelügyelő röviden előadta 
az alapítvány történetét. 1881 szept. 29-én Stein-
bach Antal, volt torontálme^yei tanfelügyelő 
jubileuma alkalmából a torontáli tanítók hálájuk, 
szeretetük, ragaszkodásuk és mély tiszteletük 
jeléül létesítettek egy „Steinbach Antal alapít-
ványt", melynek eredeti célja az volt, hogy 

az alap tagjainak, torontáli tanítóknak a tanító-
képzőket látogató gyermekei számára segélyt 
nyújtson. Ez alapítvány létezése körül leg-
nagyobb és elvitathatlanul örök érdemeket 
szerzett Eisler Mihály, jelenleg ny. lázárföldi 
tanító, ki minden legcsekélyebb alkalmat meg-
ragadott, hogy az alapot taggyűjtéssel, adomá-
nyokkal, könyvek tiszta hasznával stb. szapo-
rítsa. 0 kezelte az alapot 1881-től máig, 29 
éven keresztül oly buzgalommal, mely párját 
ritkítja. Az alapítvány összege ezidőszerint 
5521 K 81 f-t tesz ki. A minisztériumtól leküldött 
alapítványi tervezet nyomán Tarleó János nagy-
becskereki áll. tanító megszövegezte az alapító ok-
levelet, melynek végleges megszövegezése, illetve 
elfogadása céljából három tagból álló bizottság 
alakíttatott. Ezután élénk érdeklődés mellett 
Kruch Jakab bótosi közs. igazgató-tanító, alelnök 
nyitotta meg a közgyűlést. Az előadások közül 
az idő rövidsége és az ugyanekkor végbement 
állami tanítói gyűlés miatt kettő elmaradt és 
csak Szenes Adolf, áll. polgári iskolai tanár 
tartotta meg rendkívül érdekes, alapos szak-
tudásra valló előadását a számtan tanításáról 
az V., YI. osztályban, tekintettel a mathematikai 
oktatás reformjára való törekvésekre. Feszült 
figyelem közepette fejtegette, hogy a mathe-
matikai tanítás az egész vonalon a formaliz-
musban vész el, úgynevezett logikát akarnak 
tanítani a számtannál mindenütt, külföldön úgy, 
mint nálunk. Több példán magyarázza előadó 
az anyagot, hangsúlyozza, hogy sem a kamat-
számításnál, sem bármely százalékszámításnál 
szabály egyáltalában nem szükséges, csupán 
egyszerű következtetés. 

Ugyané napon a torontáli áll. tanítók Bányai 
Jakab nagybecskereki igazgató-tanító elnöklete 
alatt ülést tartottak, melynek tárgya a tanítói 
fizetés és lakbér rendezése és a végellátás sza-
bályozása volt. 

— Tanítói jubileum. A Lévavidéki r. kath. 
Népnevelők Egyesülete f. hó 3-án, Aranyos-
maróton tartotta meg ezévi rendes közgyűlését, 
melynek keretében Tomcsányi János királyi és 
Gazsvenitz Vilmos főegyházmegyei tanfelügye-
lők szép és lelkes beszéddel méltatták Jaross 
Ferenc lévai igazgató-tanítónak s az egyesület 
társelnökének 40 éves tanítói működése alatt 
úgy a tanügy, mint a közügyek és az irodalom 
terén szerzett kiváló érdemeit, és átadták a 
jubilánsnak a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek és a hercegprímásnak elismerőlevelét. 
Jarosst a közgyűlés és kartársai is a legmele-
gebb ovációban részesítették. Közgyűlés után 
150 terítékű társasebéd volt, melyen a tanítóság 
nevében Toikody István lelkes felköszöntővel 
üdvözölte Jaross Ferencet, mint a tanügynek 
egyik legbuzgóbb és páratlan szorgalmú bajnokát 
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— Békés vármegye a népmüvelödésért. 
Békés vármegye központi közművelődési bizott-
sága Ambrus Sándor alispán elnöklésével e hó 
elején tartotta meg őszi közgyűlését. Az alispán 
rámutatott a szabad oktatás nagv jelentőségére. 
Igen helyesen állította a bizottság elé azt a 
nagy kulturális problémát, hogy mindaddig, 
míg népünk produktivitását nevelés útján nem 
fokozzuk, termelőképességét nem emeljük, a 
magyar faj szupremáciáját el nem érhetjük. 
Egyben jelezte azt a sokoldalú kultúrális mun-
kát, melyet a bizottság a népművelés érdeké-
ben fennállása óta kifejtett s így lehetővé tette 
a továbbképzést a tankötelezettség évein túl is. 
Pál Ernő titkár a bizottság elé terjesztette az 
1910—1911. év tél folyamán tartandó ismeret-
terjesztő előadások részletes tervezetét. A ter-
vezet alapján 206 általános és 80 gazdasági 
irányú előadás fogja szolgálni a tél folyamán 
Békés vármegye polgárságának szellemi igé-
nyeit. Az előadások pontos megtartására és 
ellenőrzésére működnek közre azok a helyi 
bizottságok, melyeket a központ az egyes köz-
ségekben e célra szervezett olyformán, hogy 
az összes adminisztráció szálai a titkár kezében 
összpontosulnak. így valósította meg Békés 
vármegye a felnőttek oktatásügyét. 

— Az állami gyermekvédelem. A belügy-
minisztérium költségvetésében 700 ezer koro-
nával van nagyobb összeg előirányozva — szem-
ben az 1909. évi költségvetéssel — az állami 
gyermekvédelem céljaira. A cél, amit ilyen 
módon elérni szándékozik a kormány, az, hogy 
az állami gyermekvédelem kötelékébe ne jusson 
egyetlen gyermek sem, akinek a közvédelemre 
joga nincsen és az olyanoktól a védelem meg-
vonassák, akik felületes intézkedések vagy 
illetéktelen beavatkozás folytán kerültek oda. 
A költségvetésbe a 7 éven aluli gyermekek 
gondozására 140.200 korona, a hét éven felüli 
gyermekek gondozására pedig 559.800 korona 
többszükséglet van előirányozva, amiből a hét 
éven felüli gyermekek gondozási díja előleg-
ként szerepel, mert ezt az illetékes községek 
kötelesek visszafizetni. 

— Népszámlálás és gyermekvédelem. 
Pálfy József dr., Szeged város árvaszéki elnöke, 
a következő' indítványt nyújtotta be az árva-
székhez: Mondja ki az árvaszék, hogy felír a 
belügyi kormányhoz, tegyen megfelelő intézke-
déseket arra nézve, hogy a népszámláló-bizto-
sok figyelmüket kiterjesszék a gyermekekre is 
és ott, ahol a gyermekek ellátását a talált 
környezetben akár anyagi, egészségi vagy er-
kölcsi okokból veszélyeztetettnek látják, név és 
lakás megjelölése mellett, e célból rendelkezé-
sükre bocsátandó alkalmas nyomtatványokon 
tegyenek jelentést az illetékes árvaszékeknek, 

amelyek azután a további puhatolást és szük-
ségesnek mutatkozó intézkedéseket megteszik. 

— A nyugdíjintézeti járulékok után 
kirótt késedelmi kamatok. Több esetben 
előfordult, hogy a közokt. miniszternek azon 
rendelkezése ellen, amely szerint az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetet megillető járulékok után kama-
tok rovattak ki, az érdekelt tanítók a közigaz-
gatási bíróságnál panasszal éltek. A közigaz-
gatási bíróság ily ügyekre nézve illetékességét 
meg nem állapította. Tudomás és miheztartás 
végett a nevezett bíróságnak egy ilyen ítéletét 
szó szerint közzétesszük : 

4042/1910. K. sz. Őfelsége a király nevében 
a m. kir. közigazgatási bíróság A. Gábor és 
társai sz . . . i községi elemi iskolai tanítóknak 
az országos tanítói nyugdíjintézeti járulékaik 
után terhükre kirótt késedelmi kamat ügyében 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
21.294/1910. sz. a. kelt rendelete ellen beadott 
kérvénynek címzett panaszát 1910. évi szept. 
hó 13. napján tartott nyilvános ülésében az 
1896. évi XXVI. t.-c. 131. §-a alapján tárgyalás 
alá vévén, következőleg végzett : A m. kir. köz-
igazgatási bíróság a jelen ügyben a maga hatás-
körét nem állapítja meg s a panaszt érdemi 
bírálat nélkül visszautasítja. Indokok : Az 1875. 
évi XXXII. és 1891. évi XLI1I. t.-c. rendel-
kezései értelmében az országos tanítói nvugdíj-
és gyámalap javára fizetendő járulékok ügyében 
sem törvény, sem más jogszabály a közigaz-
gatási bíróság előtt érvényesíthető panaszjogot 
nem állapít meg ; nem lehet tehát ezen bíróság 
előtt eljárásnak tárgya olyan vitás kérdés sem, 
mely a szóbanforgó járulékok után kirótt kése-
delmi kamatokat illetően keletkezett. Minthogy 
pedig ezen bíróság hatásköre az 1896. évi 
XXVI. t.-c. 19. §-a szerint a jog- és törvény-
hasonlatosság elvének alkalmazásával sem ter-
jeszthető ki, ennélfogva a panaszt, bírói hatáskör 
hiánya következtében, érdemi bírálat nélkül 
vissza kellett utasítani. 

— Ezüst babérkoszorú egy tanítónak. 
Múlt hó 23-án díszközgyűlés keretében ünne-
peltek Aradon egy tanítót, a ségai munkástelepi 
népiskola szorgalmas tanítóját, Lantos Miksát, 
aki fáradságot nem kímélve munkálkodott, ne-
mes ambícióval, a ségai munkástelepnek és a 
közművelődési háznak megteremtésén. A dísz-
közgyűlést a ségai óvodában tartották meg, 
amelyet Nyári István telepes nyitott meg. 
Ezután Schosberger Vilmos beszélt, aki szép 
szavak kíséretében emlékezett meg azon nagy 
munkáról, amelyet Lantos a munkástelep léte-
sítése körül végzett. Beszéde befejezéseül ezüst 
babérkoszorút nyújtott át Lantosnak és kérte, 
fogadja azt el emlékül. A koszorú 120 ezüst 
babérlevélből áll, amelyen a következő gravi-
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rozás olvasható : „Szeretetünk és hálánk jeléül, 
a ségai munkástelep." A koszorú átadásakor 
a dalárda egy alkalmi dalt énekelt. Az ováció 
lecsillapultával Lantos Miksa, a telep szervezője 
és létesítője emelkedett fel szólásra ós meleg 
szavakban mondott köszönetet a megemléke-
zésért. Beszéde után a dalárda énekelt, amely 
után Nyári István bezárta a díszközgyűlést. 

— A tanítói állás megbecsülése. Az ér-
adonyi választókerület Csóka Lajos asszony-
vásárai és Hajdú József kiskerekii ref. néptaní-
tókat Bihar vármegye törvényhatósági bizott-
sági tagjaivá választotta. Sopron vármegye 
törvényhatósági bizottságába pedig Müetich 
József és Földes János igazgató-tanítókat vá-
lasztották meg. 

— A Néptanítók Lapjáról. Az alábbi köz-
leményt egyik krassószörényvármegyei állami 
elemi iskolai igazgató-tanító kérelmére és az 
általa beküldött szövegben adjuk közre: AKrassó-
Szörényvármegyei Általános Tanítóegyesület 
hivatalos lapjában, a Népoktatás f. é. szept. 
15-iki számában Ember Gergely ismertette a 
Néptanítók Lapja legújabb történetét és fel-
hívta tanítótársait, hogy a gyűléseken kérjék 
a Néptanítók Lapját megint abban az alakban, 
amelyben Benedek Elek szerkesztette. A most 
ősszel tartott járásköri ülések mindegyikén el-
határozták, hogy feliratilag kérni fogják a mi-
niszter urat, hogy a Néptanítók Lapját megint 
a régi terjedelmében adja a tanítók kezébe. 

— Arcképes igazolványok. Az arcképes 
igazolványoknak a jövő 1911. évre való érvé-
nyesítését a m. kir. államvasútak igazgatósága 
már megindította. Figyelmeztetjük tehát a nem 
állami tanítókat és tanítónőket, hogy a meg-
hosszabbítást mielőbb kérjék, mert aki december 
hó végéig ez iránt nem intézkedik, a jövő évre 
elesik a kedvezménytől. A meghosszabbítás 
ugyanazon úton és módon kérelmezendő, mint 
maga az igazolvány kéretett. A kir. tanfelügyelő-
höz csak maga a kérvény küldendő be ; a vissza-
érkezett záradékolt kérvény pedig kétkoronás 
póstabélyeggel ellátva, az igazolvánnyal együtt 
közvetlenül az államvasútak igazgatóságához 
(Budapest, VI., Andrássy-út 75.) küldendő fel. 

Török iskola Budapesten. Magyar-
országnak Törökországgal való élénk ipari és 
kereskedelmi kapcsolata arra indította a Magyar-
Török Kereskedelmi Társaskört, hogy Buda-
pesten egy magyar-török nyelvű iskolát ala-
pítson. Az iskola a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium jóakaratú támogatásával alakul 
ós abban azok a török ifjak, szám szerint több 
mint 30, akik Budapesten ipari és kereskedelmi 
oktatásban részesülnek, a magyar nyelv alapos 
oktatásában fognak részesülni. Ugyanezen iskola 
viszont alkalmat nyújt a magyar iíjaknak a 

török nyelv megtanulására. Ezen második cél 
annál is inkább helyesebb, mert a két ország 
sűrű kereskedelmi érintkezése mellett a kiviteli 
kereskedelemmel foglalkozókra a török nyelv 
tudása maholnap nélkülözhetetlenné válik. 

— Halálozás. Koháry József nyug. ref. 
tanító és a „Túrkevei Népbank" pénztárosa, 
életének 60-ik évében, múlt hó 28-án elhunyt. 
Áldás emlékére ! 

Könyvek ismertetése. 
* Az életfilozófia problémái. írta Szitnyai 

Elek. Az élet maga is egy még meg nem 
oldott nagy probléma s talán örök probléma is 
marad. Probléma tehát mindaz, ami az életet 
kiteszi, ami számunkra mint az élet tartalma 
revelálódik. De épen mert probléma előtt állunk, 
vágyódunk annak megfejtésére ; gondolkozunk 
és töprengünk fölötte s igyekszünk rendszert 
megkonstruálni az életjelenségekből, egy tudo-
mányos rendszert, mely közelebb vigyen az 
életprobléma megértéséhez, megoldásához. Filo-
zofálni, bölcselkedni az életről nem közönséges 
emberek foglalkozása. Milliók még csak fel se 
vetik maguknak a kérdéseket : mi az élet, mi 
az élet célja, van-e egyáltalán célja az életnek, 
mi az ember, mi a lélek, az ösztön, az igazság, 
az igazságosság, az akarat, a fejlődés, a kultúra, 
és mi a halál? Közönyösen, egykedvűen róják 
az élet útjait ; nem ismerik a kínzóan gyönyör-
ködtető kutatásvágyat, mely a gondolkozó embert 
öntudatra ébredésének első pillanatától kezdve 
öntudata mécsvilágának kialvásáig nyugtala-
nítja. Szitnyai Elek azon kivételesek közül való, 
akik állandóan, úgyszólván ébren-alva bele-
bámulnak életmindenségünk misztikus világába. 
Gondolkozik, töpreng a dolgokon. Vizsgálja a 
mások gondolatait is. Egyformán érdeklik őt 
a lélekről való absztrakt teóriák s a házasság 
intézményéről, vagy a szerelem lényegéről szóló 
felfogások. De nem akar ő bíró lenni, vagy új 
dolgok felfedezője; csupán okos elmondója az 
ő finom intellektusán átszűrődött tapasztalatok-
nak. Látja és átérzi az emberiség örökös harcát 
minden téren, amelynek mezején nyugvópontok 
gyanánt tűnnek fel : a tudomány s a kultúra ; 
az a kultúra, mely az ismeretek gyarapítása 
mellett az érzelmek nemesítésére is kihat. Más 
kultúrát nem fogad el Szitnyai, s ebben mi is 
vele tartunk. Nagy és mélyreható tudományos 
készültséggel bocsátkozik bele szerző az élet 
vizsgálatába. Az önkifejtést, az önérvényesülést 
tartja az élet legkardinálisabb tulajdonságának. 
Az élet célja az egyén boldogulása, vagy a köz 
java. Pozitív megoldást, feleletet itt sem kapunk. 
Mert nincsenek végső feleletek sem itt, sem az 
akarat, sem az ösztönök, sem a lelki érzelmek 
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kérdéseiben. Ssitnyai belátásos bölcs; nem is 
akar nekünk végső feleleteket adni. Az életfilo-
zófus voltaképen nem más, mint költő, poéta. 
Szépen és érdekfeszítően tud minket tanítani, 
mesélvén oly dolgokról, amelyekről tudni érde-
mes. Poéták voltak: Buddha, Schopenhauer és 
Kant is. 

Ssitnyai Elek vaskos munkája egy költő-
filozófus gondolatainak harmonikus egésszé való 
egybeolvadása. A legszélsőbb problémák a leg-
köznapibb problémákkal találkoznak abban a 
tizennyolc fejezetben, mely könyvét kiteszi. S az 
az igyekezet, mellyel az életkérdéseknek meg-
fejtésén fáradozik, a tárgyalás komoly és szug-
geráló hangja révén átragad az olvasóra is 
Mi is filozofálni kezdünk. Költők, poéták leszünk ; 
s ez gyönyörűség, ez élvezet! S ez nagyon is 
reánk fér, hogy megpihenhessünk a költői han-
gulatok nyugvópadjain. Mert ez az élvezés 
javít, nemesít. Ssitnyai könyve nemcsak ismeret-
bővítően hat reánk, hanem etikai irányánál és 
költői lendületénél fogva léleknemesítően is. 
Csak magának használ, aki elolvassa. Kiadta 
a Franklin-Társulat. Ára 8 korona. 

* A mezőgazdasági háziipar kézikönyve. 
Szerzője Skultéty László, székesfehérvári gazda-
sági népiskolai tanító. Könyve hivatva van arra, 
hogy hasznos és gyakorlati szolgálatokat tegyen 
a háziiparral foglalkozó szakembereknek, az 
ifjúságnak s a füldmívelőnépnek egyaránt. 
Különösen nélkülözhetetlen azok számára, akik 
a gazdasági népiskolákban, vagy más, hasonló 
intézetekben szerezték meg háziipari előisme-
reteiket; mert Skultéty könyve kiválóan alkalmas 
arra, hogy a tanfolyamokon az iskolában tanul-
takat felfrissítse s az emlékezetbe pregnánsabban 
bevésse. A munka tárgyalja az összes mező-
gazdasági háziipari ágak kivitelét, ismerteti azok 
eszközeit és használatukat, s körülményesen 
szemlélteti az elkészített tárgyakat. Szalma- és 
gyökérfonás, lószőr- és cirokmunkák, vessző-
fonás és fafaragás mind részletes tárgyalásra 
kerül ebben a könyvben, kiegészítve minden 
egyéb szükséges ismerettel és tudnivalóval. 
Szakirodalmunkban úttörő ez a könyv s annak 
megírásával és közrebocsátásával igazán hasznos 
és dicséretes szolgálatot tett a szerző. A szöveget 
igen sok és jól sikerült ábra kíséri és teszi 
szemléletessé. Kiállítása mindenképen tetszetős. 
Ára 2 korona 40 fillér. Kiadta a Franklin-
Társulat. 

* Modern tanítók. Modern tanfelügyelők. 
(A népoktatás állami ellenőrzésének gyakorlati 
elvei.) Szerkesztette Pataki János dr. Modern 
tanító, modern tanfelügyelő az, aki a kor szel-
lemén belül hivatásosan teljesíti a kötelességeit, 
emberi e's állásbeli kötelességeit. Mint embernek 
szívvel és lélekkel kell bírnia, mint közhivatal-

noknak ismernie kell mindazokat a törvényeket, 
módokat és eszközöket, amelyek teendőit elő-
írják és szabályozzák. Az ilyen tanító s az ilyen 
tanfelügyelő modern volt mindig, évtizedekkel 
ezelőtt is, még mielőtt a „modern" jelzőt rájuk 
alkalmazták volna. A mostani modernség azonban 
akárhányszor megtéveszti, túlzásokba és szertelen-
ségekbe ragadhatja az embert s ennek káros kö-
vetkezményei főleg tanítóknál, tanfelügyelőknél 
majdnem helyrehozhatatlanok. Nincs szomorúbb 
látvány, mint egy tanító vagy tanfelügyelő, aki a 
modernség cégére alatt túllő azokon a célokon, 
amelyeket neki mint jó ember, mint művelt és 
tanult ember szolgálnia kell. Pataki János dr. 
is ezen a véleményen van, s talán szomorú 
tapasztalatok serkentették az ő ideális lelkét 
arra, hogy erről a témáról beszéljen. Az, amit 
könyvében találunk, nem más, mint egy kis 
kódex tanítók és tanfelügyelők számára. Kódex 
a kötelességeikről, kezdve a külső ruházkodástól 
a törvények szigorú betartásáig és betartatásáig. 
Könyvének első részét ezekkel a kardinálisán 
igaz szavakkal zárja be : „ A szabad, emberi 
méltóságának sértetlenségével dolgozó tanítóság 
szellemi és anyagi jóléte: a nemzet létérdeke." 

Könyvének második részében Gyakorlati elvek 
címen a legfontosabb tanügyi törvényeinkről 
ad képet s főleg az 1876. évi XXVIII. t.-c. 
alapján a tanfelügyelők főbb teendőiről érte-
kezik, különös részletességgel boncolván a tan-
felügyelők magatartását a magyarul nem tudó 
tanítókkal szemben. Ugyanitt kiterjeszkedik a 
nem-magyar tannyelvű népiskolákkal szemben 
követendő eljárásra is, s az 1907. évi XXVII. 
t.-cikkel kapcsolatban e törvénynek főbb, idevágó 
rendelkezéseit is tárgyalja. Könyve hasznos 
szolgálatokat fog tenni ; a szerzőnek pedig ez 
a munka dicséretére válik. Megjelent Nyitrán, 
Huszár István könyvnyomdájában. Ára négy 
korona. 

* Egy könyv szülők, tanárok és volt 
diákok számára. Hazay Olivérnek egy most 
megjelent, igen ízléses kiállítású könyve viseli 
ezt a címet. Érdekes, egyéni színezetű, gondo-
latokat ébresztő könyv : voltaképen rapszo-
dikusan odavetett apró elmélkedések vannak 
benne iskolai, nevelési dolgokról, egyes írói mü-
vekről, nagyképűsködés nélkül, friss, közvetlen 
modorban, az ifjúság iránti szeretettől áthatva. 
A látszólagosan szeszélyes elmélkedéseket azon-
ban együvé fűzi egy közös alapgondolat : a 
gyermekkel való szeretetteljes foglalkozás, a 
benne rejlő értékes tehetségek fejlesztésének 
követelése. Az egész könyv ebből a szellemből 
eredt : ezért ajánlja a szerző kis diákjainak, 
akiket tudtukon kívül munkatársainak nevez. 
A könyv bátor, szabad hangjával, ötletességével, 
hangjának meleg közvetlenségével és tartalmának 
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lendületével nagy hatásra számíthat. A Franklin-
Társulatnál jelent meg; ára 3 korona. 

* Kis Krónika. Sebők Zsigmond és Benedeie 
Elek képes gyermeklapjának, a Jó Pajtás nak 
legújabban új rovata nyilt Kis Krónika címmel, 
amely a gyermekek számára a hét érdekes 
aktualitását mutatja be, képekben és szöveggel. 
A legújabb számban van még ezenkívül Lampérth 
Géza verse, Elek nagyapó meséje, a Dörmögő 
Dömötör a fogorvosnál cikkes folytatása Sebők 
Zsigmondtól, Lakatos Lajos cikke, Zsiga bácsi 
meséje, Garay Ákos rajza, Szalay Gyula verse, 
Altai Margit kis színdarabja, Benedek Elek 
regénye, tarka történet, stb. A Jó Pajtás-t a 
Franklin-Társulat adja ki ; előfizetési ára negyed-
évre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona. Elő-
fizetéseket elfogad s kívánatra mutatványszámokat 
küld a Jó Pajtás kiadóhivatala (Budapest, IV., 
Egyetem-utca 4.). 

* Karácsonyi népszínmű. Sajtó alatt áll 
s rövid 1 —2 hét múlva meg fog jelenni Buda-
pesten, Lampel R. (VI., Andrássy-út 21.) könyv-
kiadásában Loveczky Ernő legújabb énekes, kará-
csonyi népszínmüve: Megtérés cím alatt. Ezen 
nagyobbszabású modern népszínmű előadható 
úgy elemi, mint középiskolákban, de olvasókörök, 
szövetkezetek, kath. népszövetségek s kaszinók 
által is úgy városban, mint faluhelyen. Ilarmó-
niumkísérettel ellátott zenei része szép kará-
csonyi énekeket s igen kedves kuplékat tar-
talmaz. Megrendelhető már most a fenti kiadónál 
2 korona árban. Portóra külön 20 fillér küldendő. 

Taní tók tanácsadója . 
(E rovatban csak általános, a tanítók szol-

gálati viszonyaira s általában népoktatási 
ügyekre vonatkozó kérdésekre adunk választ. 
Ugyanezen keretben egyes tanítóknak nem 
közérdekű kérdéseire sem itt, sem levélben 
nem válaszolunk. A válaszbélyeggel vagy 
válaszlappal ellátott leveleket szintén a fenti 
értelemben bíráljuk el ; levélbeli választ azonban 
nem adunk. Az összegyűlő bélyegeket az Eötvös-
alapnak szolgáltatjuk át.) 

F. SI. Nszlta. A közig, bíróság az önéhez ha-
sonló esetben akkép ítélt, hogy a szolgálat meg-
szakításának a szolgálatból eredő jogigényekre 
nézve nincs feltétlenül megszüntető hatálya. 
Ha lemondását megelőző szolgálati ideje nyug-
díjintézeti jogosultságának és korpótlékainak 
megállapításánál beszámíttatott s ezáltal elis-
mertetett, hogy ezen igények szempontjából a 
lemondásnak nincs megszüntető hatálya: a 
lemondásnak az 1907. évi XXVI. t.-c. alapján 
igényelhető magasabb fizetés megállapításánál 
sem lehet megszüntető hatályt tulajdonítani. — 
R. I. lüke. Tanítói oklevele alapján érettségi 

vizsgálatot nem tehet. Ha a középiskola négy 
osztályának elvégzése után lépett át tanító-
képzőbe, akkor az V—VII. osztályokból a fenn-
forgó tantervi különbözetre nézve, melynek 
anyagát az intézeti igazgató szabja meg, kell 
vizsgálatot kiállania. A VIII. osztályból teljes 
vizsgálatot kívánnak. Ha a polgári iskola négy 
osztályát végezte, akkor a különbözeti vizsgálat 
I—VII. osztályokra terjed ki. A vizsgá'ati enge-
délyt a közokt. miniszter adja meg. Legjobb 
lesz azon intézet igazgatóságát megkeresni, ahol 
vizsgálatot tenni szándékozik. — P. E. Fczár. 
Arra vonatkozóan, hogy a nyugdíjintézetbe való 
fölvételt megelőző szolgálatra eső nyugdíjintézeti 
járulékokat s a kirótt kamatokat mily részle-
tekben vessék ki, nincs határozott rendelkezés. 
A minisztérium azonban tekintettel van arra, 
hogy a járulékok oly arányban vonassanak le, 
hogy ez az érdekelt tanítóra elviselhetetlenül 
ne nehezedjék. Mindenesetre kérjen hosszabb 
időn át történő levonást; kérelmét a lehető 
méltányossággal intézik el. — B. I. Nvd. Abban 
nem kételkedtünk egy pillanatig sem, hogy az 
utasításnak az iskolai ünnepekre vonatkozó 
szakaszát elolvasta. Csakhogy ebből oly követ-
keztetést von le, amely az utasításban benn 
nem foglaltatik, sőt annak rendelkezéseivel hatá-
rozottan ellenkezik. Ervelésének kiindulópont-
jától eltekintve, csupán arra mutatunk rá, hogy 
„a vörösbetűs ünnep minden hivatalban szün-
nap s így az összes iskolákban is az ' . Nem 
tudjuk, hogy honnan merítette ezt az értesülését, 
annyi azonban bizonyos, hogy az ünnepeknek 
— kivévén a vasárnapokat — csak nagyon 
csekély része szünnap a hivatalokban, és lia 
okoskodását követjük, mondhatjuk azt is, hogy 
az összes iskolákban sem az. Hiszen az utasítás 
az általánosságban megtartandó iskolai ünnepek 
felsorolása után megállapítja, hogy az egyes 
felekezetek egyházi ünnepein csak az illető 
felekezethez tartozó tanulóknak engedélyezhető 
szünet, általánosan pedig csak akkor, hogyha 
az egy felekezethez tartozó tanulók száma leg-
alább is 70%. Nem soroljuk fel az utasításnak 
álláspontunk mellett felhozható többi, erre vonat-
kozó pontját ; csupán annyit jegyzünk még meg, 
hogy az állami iskolai utasítás 53.000/1909. sz. 
alatt kelt rendelettel adatott ki, míg az ön által 
hivatkozott a községi iskolákra vonatkozik. 
M. I. Bdur. Evötödös korpótlék alapjául csak 
a rendes tanítói minőségben eltöltött szolgálat 
vétetik figyelembe. Önnél még a 372/1908. sz. 
alatt hozott közig, bírósági ítélet sem alkal-
mazható, mert helyettesi szolgálata mindkét 
esetben rövid tartamú. — S. I. Sbszád. A gazda-
sági szaktaiútónők ez évben a Kecskeméten 
megnyílt képzőben nyerik kiképeztetésüket. 
A tanfolyam két évig tart Legközelebbi föl-
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vételek a jövő tanév elején lesznek. A részletes 
föltételekről lapunk f. évi-augusztus 15-én meg-
jelent számának erre vonatkozó pályázata tájé-
koztathatja. — N. I . Az 1875. évi XXXII. t.'-c. 
18. §-a megállapítja, hogy csak azon törvényes 
árvák tarthatnak igényt rendes évi gyámpénzre, 
akik a nyugdíjra jogosított tanítóknak még a 
nyugdíjazás előtt kötött házasságából származ-
nak. Adoptálás révén tehát az illető gyermek 
számára netn biztosíthat gyámpénzt. A törvé-
nyesen elvált özvegy csak azon esetben nyerhet 
segélyt, ha elválasztó ítélettel igazolja, hogy a 
házasélet megszakításának nem ő volt az oka. — 
I). T. V sora. Kréta, szivacs s írószerek beszer-
zésére tantermenkint évi 10 K, az igazgató-
tanító tantermére évi 20 K irányozandó elő. 
Egyébként ezen átalány nem a tanítót illeti 
meg, hanem annak keretében a gondnok tartozik 
beszerezni a föntebb említett szükségleteket. — 
S. E. Bpest. Ha a magániskolánál működő 
tanító községi vagy felekezeti iskolához vétetik 
át, akkor megelőző szolgálati ideje, legfeljebb 
azonban 1893. évi október hó 1-től kezdve, az 
1907. évi XXVII. t.-c. 3. §-ában megállapított 
korpótlékokra való igény szempontjából beszá-
mítandó. Az a kérdés már most, hogy jelenleg 
minő jellegű iskolánál működik ? Mert ha most 
is magániskolánál van alkalmazva, amint erre 
a közölt cím után következtetnünk lehet, akkor 
az adottnál magasabb korpótlékot nem igé-
nyelhet, valamint jogosult az egyesület arra is, 
hogy véglegesítéséhez tetszés szerinti próbaidőt 
kössön ki. — Szlavónia. Horvátország és 
Szlavónia a közoktatás ügyeit illetően az anya-
országtól függetlenül, saját törvényhozása útján 
intézkedik. Ennélfogva Magyarország közokta-
tási törvényei s rendelkezései a társországokra 
ki nem terjednek. A felhozott ügyben az 
1868 : XXXVIII. t.-cikk akkép rendelkezik, 
hogy az a tanuló, aki négy évi elemi oktatás 
ntán valamely felső tanintézetbe lép s ott leg-
alább két évig tanul, a további mindennapi 
iskoláztatás alól fel van mentve, de ismétlő-isko-
lát a 15. életév betöltéséig köteles látogatni. — 
Érdeklődő II. 1. Hitfelekezetek nem kötelez-
hetők a felekezeti tanítók gyűlési költségeinek 
viselésére. 2. Az iskolai tanterem terjedelmét 
a népokt. törvény — 60 gyermekre számítva — 
akkép állapítja meg, hogy minden gyermekre 
80—100 cm2 alapterület jusson. A szabványsze-
rinti tantermek alapterülete rendszerint 63 m2. •— 
N. A. Tknizsa. Kegyelmi úton valószínűleg 
megengedik az osztályismétlést. A miniszté-
riumhoz kell ezért folyamodni. — 0. 0 . és 
S. O. A róm. kath. hitfelekezeti tanítók sza-
badságoltatására nézve — tudtunkkal — még 
nem adatott ki általános érvényű rendelkezés. 
A szabadságidő engedélyezése és a helyettesítés 

tehát az érdekelt tanító ós az iskolaszék között 
létrejött megállapodás szerint történik, 
(i. B. Eliza. Az állami iskolák számára kiadott 
Utasítás 33. §-ának 10. pontja alapján a taní-
tói kert után kirótt adókat a haszonélvezők 
sajátjukból tartoznak fizetni. Az 1907: XXVI. 
t.-cikk ugyanis nem biztosít az állami tanító-
nak kertilletményt. Ahol tehát ilyet mégis 
ad az állam, megkívánja azt, hogy a vele 
járó közterheket a haszonélvező viselje. — 
Cz. J. , Dbra. Az 1907. évi XXVII. t.-c. 11. 
§-a szerint, ha a hitfelekezeti iskola tanítója 
kántori teendőt is végez, a tanítói alapfizetés 
megállapításakor ugyanezen törvény 2. §-ában 
megjelölt legkisebb alapfizetés erejéig (1000 K) 
a tanítói és kántori járandóságok, ez utóbbiak 
jellegének érintése nélkül, együttesen fizetésnek 
számítandók s ennélfogva a nyugdíjjogosultság 
megállapításánál is az ekként együttesen szá-
mított fizetés veendő alapul. A törvény ezen 
rendelkezése értelmében kántori javadalmából 
200 koronát fognak tanítói fizetéséhez számí-
tani s nyugdíjigénye ekként 1000 K. lesz. — 
Érdeklődő. Soraiból nem tűnik ki, hogy 
oklevélnélküli tanítóskodása alatt minő póttan-
folyamot hallgatott s ezen alkalommal nyert-e 
tanításra jogosító bizonyítványt? Abból kifo-
lyóan azonban, hogy utóbb a tanítóképzőnek 
rendes hallgatója volt és megszerezte a képe-
sítést, arra kell következtetnünk, hogy az 1868. 
évi XXXV11I. t.-c. 133-ik jvában előírt tan-
folyamot nem hallgatott s vizsgálatot nem tett. 
Ezen esetben a képesítés megszerzése előtti 
időre eső szolgálatának beszámítására nem tart-
hat igényt, mert nem volt jogosult arra, hogy 
szolgálati évei a nyugdíj szempontjából 1870. 
évtől kezdődően vétessenek figyelembe. Meg-
jegyezzük, hogy a rendelkezésére álló okmányok 
ismerete nélkül bajos dolog ügyében határozott 
választ adni. Megkísérelheti ugyan most is a 
megszakítás előtti szolgálati ideje beszámítá-
sának kérelmezését, valószínű azonban, hogy 
az érdemleges döntést végellátásának idejére 
tartják fenn. — K. J . Az 1907. évi XXVII. 
t.-c. a szerzetesrendi tanítók és tanítónők fize-
tésrendezése felől intézkedik ugyan, de nem 
szól a lelkész-tanítókéról. Mivel tanítói fizetésén 
kívül ezt bizonnyal meghaladó lelkészi illet-
ményeket is élvez, fizetéskiegészítésre igénye 
nem lehet. Félárú arcképes igazolványt sem 
kaphat. 

T a r t a l o m : I. Hivatalos rész. — Pályázat. — II. Nem 
hivatalos rész : Hírek. — Könyvek ismertetése. — 
Tanítók Tanácsadója. 

Az összeállításért és szerkesztésért felelős: 
Petróczi István. 

Budapest, 1910. Nyomatott a M. kii-, tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Népiskolai Értesítő Könyvecskék. 
Tisztelettel tudatjuk, hogy a népiskolák számára következő Értesítő Köny-

vecskéket tartjuk raktáron: 
I. Az állailli népiskolák számára, karácsonyi és húsvéti beosztással. 

Kiadja a vallás- és közoktatási m. kir. Minisztérium. Bolti ára 18, nettó-ára 14 fillér. 
II. A községi népiskolák számára, karácsonyi és húsvéti beosztással. 

Kiadja az Egyetemi Nyomda. Bolti ára 18, nettó-ára 14 fillér. 
III. A felekezeti népiskolák számára, karácsonyi és húsvéti beosz-

tással. Kiadja az Egyetemi Nyomda. Bolti ára 18, nettó-ára 14 fillér. 
Ezen Értesítő Könyvecskék csinosan vannak kiállítva s a lehető legtartó-

sabban, nevezetesen úgy vannak bekötve, hogy a nyomtatvány a bekötési táblához 
vászonnal, nem pedig papírral, van hozzá erősítve s a fűzősodrony kapcsoló vége 
a hátvászon és a nyomtatvány közé ' esik s így az kívülről nem látszik s a gyermek 
kezét meg nem sértheti. 

IY. Havi Értesítő Könyvecske. Nettó-ára 10 fillér. 
Ezen Értesítő Könyvecskéket nettó-áron szolgáltatjuk ki s a pénz előleges 

beküldése mellett, az állami iskolai gondnokságok, a községi és felekezeti iskolák 
iskolaszékei és az iskolák címe alatt, postán, portómentesen küldjük meg. 

Az utánvételes küldemények portó alá esnek s a portót a megrendelő 
tartozik viselni. 

Mutatványpéldányokat díjtalanul nem szolgáltatunk ki. 
Budapest, 1910 november 1. 

A in. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
S z u h á n y i (Hont m.) evang. egyház kántortanítói 

állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 1. Három szo-
bából álló tisztességes lakás, a gazdasági épületekkel. 
2. Készpénzben 860 korona. 3. 5 kat. hold szántó és 
2 kat. hold rét,- ezt a tanító bemívelteti. 4. 16 hl. 
búza és 23 hl. rozs, egyszerre kimérve. 5. 7 öl tűzifa, 
saját használatára. 6. Szokásos stólák és oífertóriumok. 
Tannyelv : tót-magyar. A jelentkezés november hó 
15-ig a lelkészi hivatalnál benyújtandó. (655—II—2) 

Keresek 2—3 havi időre egy róm. kath. tanítót vagy 
tanítónőt, ki az I—II. osztályt tanítaná (mimika-isme-
ret kívánatos). Fizetés : 60 korona havi és 10 korona 
lakbér címen. Cím : Mártonné, H u g y a g , Nógrád m. 

(659—11-2) 
A f e h é r t e m p l o m i (volt határőrvidék) közs. elemi 

fiúiskolánál lemondás folytán üresedésbe j ö t t tanítói 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen tanítói 
állással a következő évi járandóság van egybekötve : 
1200 korona készpénz alapfizetés, törvény biztosította 
évötödös korpótlék, 360 korona lakbér. Pályázhatnak 
róm. kath. vallású, magyar-német tannyelvű iskolákra 
képesített okleveles tanítók, kik Temes vármegye 
közig, bizottságához címzett, bélyegeit és kellően föl-
szerelt folyamodványukat f. évi november hó 20-ig 
közvetlenül a verseczi kir. tanfelügyelőségi kirendelt-
ségnél benyújthatják. A magyar honosság igazolandó. 
Molnár József, kir. s.-tanfelügyelő. (663—II—2) 

A v e l e m é r i ref. tanítói állásra pályázatot hirdetek. 
Javadalom: 1200 korona készpénz,1 11 hold föld, 
iskolafűtésre öt öl fa behordva, fölvágva. Lakásul két 
szoba, konyha és melléképületek. Kérvények 10 napon 
belül az esperesi hivatalhoz, Senyeháza, Vas megye 
küldendők. Kercsa, 1910 okt. 10. Hodossy Lajos, ref. 
lelkész. (678—1—1) 

Szerény tanítónő nevelőnőnek ajánlkozik. Házi teen-
dőkben, irodai munkákban segédkezik. Levélbeni 
ajánlatokat kér : „Tanítónő", K a r c z a g , posztresztant. 

(577—III—3) 
A c s r e m o s n ó i ev. iskolához okleveles tanító ke-

restetik. Fizetése : az iskolafenntartótól 250 korona, 
s ha az állam kiegészítést ad, 1000 korona lesz. 
Lakás egyszobás, meg nem felelő, de amíg az ren-
deztetik, a megválasztandónak meg kell elégednie. 
Jelentkezni kell a háji ev. lelkészi hivatalnál, novem-
ber 15-ig. (Utolsó pósta Stubnya-fiirdő.) (670—II—2) 

A b o l k á c s i (Kisküküllő megye) ág. hitv. ev. egy-
ház harmadtanítói állására pályázat hirdettetik. Java-
dalom : 1042 korona és három köböl tűzifa, lakás, 
kert. Tannyelv : német. Pályázat határideje : nov. 30. 
Kérvények a presbitériumhoz küldendők. 

(571—11—2) 
A magyar szent korona országai Vöröskereszt-

egyletének miskolczi városi választmánya által a 
borsodvármegyei Erzsébet-közkórházban rendezendő 
ápolónői tanfolyam legközelebb kezdetét veszi. A tel-
jesen díjtalan tanfolyamra felvétetni óhajtók fordul-
janak minél előbb Köllner Károly dr., a miskolczi 
városi választmány ügyvivő alelnökéhez ( M i s k o l c z , 
Erzsébet-közkórház), aki az érdeklődőknek akár szó-
beli, akár írásbeli megkeresésre szívesen ad részletes 
felvilágosítást. (693—1V-2) 

A n a g y m i h á l y i polgári fiú- és leányiskolánál be-
töltendő a rajztanítói állás. Csupán okleveles rajz-
tanárok pályázhatnak. Javadalmazás : 1500 korona, 
10, havi utólagos részletben. Az állás nyugdíjképes 
és azonnal betölthető. Igazgatóság. (714—II—2) 

Férfi- vagy nőtanító-helyettest keresek november 
22-től december 22-ig. Bútorozott szobát, konyhát és 
60 koronát kap. „Ref. másodtanító", T y ú k o d (Szatmár 
megye). ( 7 7 1 - 1 - 1 ) 
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A d o b o k a - h o s d ó i államilag segélyezett községi 
iskolához egy férfitanítói állásra pályázatot hirdetek. 
Ezen állással a következő javadalmazás van egybe-
kötve : 1. 1000, azaz egyezer korona törzsfizetés, mely 
összegből 900 koronával az állam, 100 koronával pedig 
a szövetkezett községek fognak a tanítói fizetéshez 
előleges havi részletekben hozzájárulni. 2. A helyi 
viszonyok szerinti természetbeni lakás. Felhívom az 
ezen állás elnyeréseért pályázni óhajtókat, hogy kellően 
okmányolt pályázati kérvényeiket f. é. november hó 20-ig 
hozzám annyival is inkább nyújtsák be, mert a később 
beérkező folyamodványokat nem fogom figyelembe 
venni. A megválasztott tanító állását az értesítés vé-
tele után azonnal elfoglalni tartozik. A román nyelv-
ben legalább a szóbeli jártasság szükséges. Királybánya 
(u. p. Gyalár), 1910. évi október hó 10-én. Buday 
László, iskolaszéki elnök. (682—I—1) 

Alsóp lán (Szeben megye) ág. ev. szász népiskola 
újonnan szervezett másodtanítói állására ezennel pá-
lyázat hirdettetik, november 16-ig terjedő határidővel. 
Járandóságok : 1000 korona alapfizetés, a törvényes 
korpótlékok és 4 öl tüzelőfa, melyből a tanterem is 
fűtendő ; lakás az ú j iskolaépületben. Mellékjövedelem 
(100 korona) kilátásban és privátórákra alkalom. 
Kötelességek : a törvényesek. Tannyelv : német. Az 
iskolaszék. (696—I—1) 

Az óbecse l községi polgári fiúiskolánál egy nyelv-
történettudományi szakos, helyettes tanári állás betöl-
tendő. Fizetés : 120 (egyszázhúsz) korona, havi utó-
lagos részletekben kiszolgáltatva, a vakációi két hónapot 
kivéve. Az állás pár hónapon belül ú j pályázat alapján 
véglegesen be lesz töltve. Előnyben részesül, ki éneket 
és németet tanítani képes. Okleveles pályázók kérvé-
nyüket alulírott iskolaszéki elnökhöz küldjék be, 
november 25-ig bezárólag. Óbecse, 1910 október 20-án. 
Milkó Ignác dr., elnök. Yavrek András, jegyző. 

(722—1—1) 
Az óbecse l községi óvodánál egy rendes óvónői 

állás betöltendő. Fizetés : 800 (nyolcszáz) korona, havi 
előleges részletekben kiszolgáltatva ; 130 (egyszáz-
harminc) korona fűtési átalány, mely az óvoda fűtésére 
szeptember hó 1-én esedékes, és természetbeni lakás. 
Okleveles pályázók kérvényeiket alulírott óvodabizott-
sági elnökhöz küldjék be, november 25-ig bezárólag. 
Óbecse, 1910 október 20-án. Milkó Ignác dr., elnök. 
Yavrek András, jegyző. (723—1—1) 

A m a g y a r c s é k e l róm. kath. kántortanítói állo-
másra folyó évi november 20-iki határidővel pályázat 
hirdettetik. A kántortanító javadalmát képezi : a kegy-
úri teherváltságalap kamatából 426 korona ; egyház-
megyei segélyalapból 280 korona ; stóláris jövedelem 
átlaga 46 korona és 70 fillér; 6294/iooo kat. hold föld 
haszonélvezete és 167 korona államsegély. A folyamod-
ványok az iskolaszékhez címzetten és szabályszerűen 
fölszerelten Gál István róm. kath. plébánoshoz nyúj-
tandók be, Magyarcsékére (Bihar m.). (731—1—1) 

A k á n t o r j á n o s i l ref. 111-ik fitanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalma : 900 korona államsegély, 
100 korona tandíjból, kertváltság 20 korona ; 1 méteröl 
száraz tűzifa; természetben kényelmes lakás ; faiskola-
kezelésért 100 korona. Kötelessége : II. és III. vegyes 
osztály vezetése ; kántortanító helyettesítése, lelkész 
helyettesítése kánonikus órákon ; faiskola-kezelés. 
(Temetéseken stóla övé, ha helyettesít.) Ének- és 
orgonatudás megkívántatik. Okleveles, kántorságra is 
képesített tanítók pályázati kérvényeiket Rácz István 
h. lelkészhez (Kántorjánosi, Szatmár m.) november 
20-ig nyújtsák be. Állás azonnal elfoglalandó. 

( 7 3 5 - 1 - 1 ) 
I i ikavka i (u. p. Rózsahegy, Liptó m.) róm. kath. 

tanítói állomásra november 21-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : államsegéllyel lOoO korona, ',4 holdnyi 
földilletmény és lakás. Tannyelv : tót-magyar. Az 
iskolaszék. (752—1—1) 

Pályázat a n y í r p a z o n y i ref. másodtanítói állásra, 
november 20-iki határidővel. Fizetése : készpénzben 
1120 korona, egyszobás lakás. Kötelessége : első, máso-
dik osztályok vezetése. Személyesen jelentkezők 
előnyben. Állás választás után azonnal elfoglalandó. 
Ref. lelkészi hivatal, Nyírpazony (Szabolcs megye). 

(739—1—1) 
A f e r d i n á n d f a l v a i (pancsovai kir. tanfelügyelői 

kirendeltség, volt határőrvidék) községi, magyar és 
szei'b tanítási nyelvű elemi iskolánál újonnan szerve-
zett állásra ezennel pályázatot hirdetek. Az állomással 
a következő illetmények vannak egybekötve : évi törzs-
fizetés 1000 korona, természetbeni lakás, vagy 200 
korona lakbér. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumra 
címzett, szabályszerűen bélyegeit és kellően fölszerelt 
folyamodványukat f. évi november hó 30-ig Torontál 
vármegye közigazgatási bizottságához, Nagybecskerekre 
küldjék be. A folyamodók magyar állampolgárságukat 
és azt, hogy a szerb nyelvet oktatóképességgel bírják, 
okmányilag tartoznak igazolni. Pancsova, 1910 október 
hó 25-én. Bárány Árpád, kir. s.-tanfelügyelő. 

( 2 2 / h - I - l ) 
A k e v i s z ö l l ö s l (pancsovai kir. tanfelügyelői kiren-

deltség, volt határőrvidék) községi, magyar és román 
tanítási nyelvű elemi iskolánál nyugdíjazás folytán 
megüresedett állásra ezennel pályázatot hirdetek. Az 
állomással a következő illetmények vannak egybe-
kötve : évi törzsfizetés 1000 korona, a törvényben 
biztosított természetbeni lakás, 12 m 3 I. osztályú 
kemény tűzifa, beszállítva, irodaátalány 10 korona, 
2000 Q-ö l külkert. Felhívom a pályázni óhajtókat, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kii-, minisztériumra 
címzett, szabályszerűen bélyegeit és kellően fölszerelt 
folyamodványukat folyó évi november hó 30-ig Torontál 
vármegye közigazgatási bizottságához, Nagybecskerekre 
küldjék be. A folyamodók magyar állampolgárságukat 
és azt, hogy a román nyelvet oktatóképességgel bírják, 
okmányilag tartoznak igazolni. Pancsova, 1910 október 
hó 24-én. Bárány Árpád, kir. s.-tanfelügyelő. 

( 2 3 / h - I — 1) 
A b o r l o v a l községi elemi népiskolánál egy tanítói 

és egy tanítónői állás betöltendő. Mindkét állás 1000— 
1000 korona évi fizetés, természetbeni lakás és konyha-
kert javadalmazással van egybekötve. A szabályszerűen 
fölszerelt folyamodványok Krassó-Szörény vármegye 
közigazgatási bizottságához ezévi november 22-ig ter-
jesztendők be. Lúgos, 1910 november 2-án. Berecz 
Gyula, kir. tanfelügyelő. (24 h—I—1) 

A z s i b r i t ó i ág. hitv. evang. egyházközség kántor-
tanítói állására pályázat hirdettetik. Az állás java-
dalma, lakáson kívül, körülbelül 1200 koronára becsül-
hető. A hívek megkívánják a kántori próbát. Pályázatok 
e hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül 
Szenes Gyula ev. körlelkész, Bábaszék (u. p. Dobronya, 
Zólyom),, címre küldendők. (742—1—1) 

Á t u r c s o k l ág. ev. leányegyház második állam-
segélyes kántortanítói állásra nőtlen kántortanítót 
keres. Jövedelme és lakása felől bővebb felvilágosí-
tással szolgál az iskolaszék. Az istenitisztelet nyelve 
tót. Az állás január 1-én foglalandó el. Pályázati kér-
vények f. évi december 4-ig az iskolaszék címére 
(u. p. Hisnyóvíz, Gömör m.) küldendők. (745—1—1) 

A hori réf., újonnan szervezett tanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Fizetés : államsegély 900 korona, 
egyháztól 100 korona. Pályázati határidő : november 19. 
Állás azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvények Tusára 
(u. p. Pamó), ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Kán-
torság nincs. Nyitray Lajos, iskolaszéki elnök. 

(746—II—1) 
L l s z k ó f a l v á r a (Liptó vármegye) róm. kath. III. 

tanító kerestetik. Fizetése : 1000 korona. Kézimunkára 
is oktatja a tanulókat. Pályázati határidő : november 22. 
Iskolaszék. ( 7 7 3 - 1 - 1 ) 
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Segédtanítót keresek, azonnali belépésre. Fizetése : 
66 korona havonként. Kántorságban jártas, reform, 
vallású egyének alulírottnál jelentkezhetnek. R o z s á l y 
(Szatmár megye). Nagy Sándor, reform, lelkész. 

( 7 4 7 - 1 - 1 ) 
Az i h a r o s ! róm. kath. osztálytanítói állásra pályá-

zat hirdettetik. Javadalmazása : a hitközségtől 600 
korona, egyszobás lakás. 1000 koronáig való kiegészí-
tésért az iskolaszék államsegélyért folyamodik. Köte-
lessége : egyik tanteremben tanítani, a kántorság 
minden ágában segédkezni ; az ismétlősöket a kántor-
tanítóval felváltva tanítani. Határidő : november 20. 
Kérvények Iharosra (u. p. Iharosberény, Somogy m.) 
küldendők. ( 7 4 9 - 1 - 1 ) 

A l l m b a c h l evang. hitközség másodtanítói állo-
mására okleveles tanító kerestetik. Feladata : az I—II. 
osztály tanítása és a kántori teendők végzése az első 
tanítóval felváltva, a hitközség határozata szerint. 
Tannyelv : magyar-német. A német nyelv teljes bírása 
előnyt szerez. Javadalma : a hitközségtől 400 korona, 
kertváltság 20 korona, egy bútorozott szoba fűtéssel, 
az államtól fizetéskiegészítés 600 korona. A hitközség 
a kántori próbát kívánja, ennek útiköltségét megtérít i . 
Határidő : november 30-ika. Oklevélmásolat és műkö-
dési bizonyítvánnyal fölszerelt pályázat Schárbert 
Ármin lelkészhez küldendő, Limbachra (u. p. Bazin, 
Pozsony m.). A megválasztott tartozik hivatalát mi-
előbb elfoglalni. (750—1—1) 

B a k o s t ö r é k ág. h. ev. leányegyház magyar és tót 
nyelvben jártas kántortanítót keres. Javadalma : laká-
son, kerten kívül 1583-20 korona. Kellő okmányokkal 
fölszerelt pályázati kérvények november 19-ig nyúj-
tandók be Cserencsénybe, Krman Lajos iskolaszéki 
elnökhöz. 

C s e r e n c s é u y ág. h. ev. anyaegyház magyar és 
tót nyelvben jártas kántortanítót keres. Javadalma : 
lakáson, kerten kívül 1341'84 korona. Kellő okmá-
nyokkal fölszerelt pályázati kérvények november 19-ig 
nyújtandók be Cserencsénybe, Krman Lajos, iskola-
széki elnökhöz. (751—II—1) 

A b ö l c s k e l reform, egyház harmadik tanítói állá-
sára pályázatot hirdet. Fizetés : az egyház pénztárából 
800 korona, államsegély 200 korona, lakás. Köteles-
sége : a kijelölt osztályok vezetése, tanítótársai oly-
kori helyettesítése. Saját költségükön való megjelenés 
orgona- és szószéki próbára megkívántatik. Pályázati 
határidő: november 27. (753-1—1) 

K o s z o r ú s l fiókegyházi (Bars m.) róm. kath. kántor-
tanítói állásra november 20-ig pályázat hirdettetik. 
Díjazása: 607 korona, államsegély 321 korona, két 
évig tartó földbérleti többlet 111 korona, stóla 33 
korona, 23 m:l tűzifa, hazaszállítva. Nős tanító előny-
ben részesül. Tanítónők is pályázhatnak. Tanítónő 
köteles kántorhelyettest díjazni. Tótul kell tudni. 
Levelek a mogyorómáli plébánia-hivatalra címzendők 
(p. Körmöczbánya). (755—T—1) 

A k ö z é p b o g á r d i református preoráns tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 100 korona, 
900 korona államsegély, kert, szép lakás mellékhelyi-
ségekkel, stóla. Tanítandók : a mindennapiak és 
ismétlők. Preoránsságért : 1000 négyszögöl kert, 100 
korona, 20 korona fűtés. Magántanításért mintegy 
100 korona. Ünnepnapokon olvasva hirdeti az igét, 
énekel. Tervben van a lelkészi hivatal betöltése. 
Pályázó oklevelét szükséges mellékleteivel küldje 
Csajágra (Veszprém vármegye), a református esperesi 
hivatalhoz. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázati határ-
idő : november 20. (756—1—1) 

A tiszaszentimrei p u s z t a l e k e h a l m i államilag segé-
lyezett községi népiskolai tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalmazás : 1000 korona készpénz, 2 szoba, 
konyha, kamra és melléképületekből álló lakás, 700 
r -öl kert haszonélvezete. Pályázati határidő : nov. 25. 
Mészáros János, iskolaszéki elnök. (759—I—1) 

L i p t ó h u t t y n november 24-re róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : állam-
segéllyel 1000 korona. Plébánia-hivatal. (748—1—1) 

A magas kincstár kegyurasága alá tartozó t a l a b o r -
fa lu l (Mármaros m.) gör. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : ingatlan, párbér- és 
stólajövedelemből 634 korona 58 fillér, a kegyúrtól 
196 korona, összesen 1250 korona 58 fillér. A pályázni 
óhajtó kántortanító urak felhívatnak, hogy fölszerelt 
kérvényeikkel a talaborfalui gör. kath. iskolában 
november 24-én d. e. 9 órakor megjelenni szívesked-
jenek. Esperesi hivatal. (757—I—1) 

Az a n d o r n a k i (Borsod megye) előkönyörgő-kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadalom : 662 
korona államsegély ; 2 katasztrális hold 1184 [~-öl 
szántóföld ; 2 magyar hold föld, megszántva ; jelenleg 
20 köböl párbérrozs, 48 korona pénz, tandíj váltság 
címén 125 korona kérelmeztetett ; iskolafűtésre 80 
korona ; ismétlősökért 10 korona ; munkaváltság 12 
korona ; tisztességes lakás melléképületekkel, 1496 Q - ö l 
kerttel. Kötelességei: vasár- és ünnepnapokon, esetleg 
hétköznapokon is, az istenitiszteletek végzése, az iskolás-
növendékek oktatása. A növendékek száma : 14—18. 
Pályázatbeadási határidő : november 30. Állás azonnal 
elfoglalandó. Pályázatok Kerekes Zsigmond ref. lel-
készhez, Makiárra (Heves megye) küldendők. 

(760—1—1) 
Krassó-Szörény vármegye temesi járásához tartozó 

Z s i d o v á r községben újonnan rendszeresített egy köz-
ségi tanítói s egy községi tanítónői állásra ezennel 
pályázatot hirdetek. 1. A tanító javadalmazása : 1000 
korona készpénzfizetés, szabad lakás, mely áll : 2 szoba, 
1 előszoba, konyha, kamra és a szükséges mellék-
helyiségekből, valamint kerthaszonélvezetből. 2. A ta-
nítónő javadalmazása : 1000 korona készpénzfizetés és 
200 korona évi lakbér s megfelelő kert. Felhívom a 
pályázni óhajtókat, hogy képesítésüket s eddigi alkal-
maztatásukat igazoló okmányokat alulírott iskolaszék-
nél f. évi november hó 20. napjának déli 12 órájáig 
annál is inkább nyújtsák be, mivel később beérkező 
kérvények figyelembe nem vétetnek. Megjegyeztetik, 
hogy amennyiben a tanítói s tanítónői állásra egy 
házaspár választatik meg, az esetben a tanítónő ré-
szére megállapított 200 korona évi lakbér nem fog 
folyósíttatni, illetve a tanítónő a 200 korona lakbért 
nem igényelheti. A választás Zsidovár községházánál 
1910. évi november hő 25. napján d. e. 10 órakor fog 
megtartatni. Zsidovár, 1910 október 22. Lungu Dániel 
s. k., iskolaszóki elnök. (763—I—1) 

T e m e s m u r á n y község államilag segélyezett köz-
ségi elemi, osztatlan, 6 osztályú népiskolai kántor-
tanítói állására pályázatot hirdetek. A tanító fizetése : 
1000 korona, stóla, lakás, vagy a törvényes lakbér-
illetmény. A kellően fölszerelt kérvények legkésőbb 
november 28-ig nyújtandók be alulírottnál. A választás 
napja később lesz megállapítva. Az állás jogerőre 
emelkedés után foglalandó el. Megjegyeztetik, hogy 
az iskola államosítását a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium 25.956/1909. sz. a. kimondotta, az ú j 
állami iskola építésére vonatkozó költségvetés és terv-
rajz már elkészült és a lakással egybekötött iskola-
épület építkezése előreláthatólag 1911. év tavaszán 
veszi kezdetét. Temesmurány, 1910 október hó 29. 
Hajós Henrik, iskolaszéki elnök. (766—I—1) 

Pályázat a t»uzdi ág. hitv. ev. elemi népiskolánál 
betöltendő kántortanítói állásra. Javadalom : 1000 
korona készpénz, törvényes korpótlék, természetbeni 
lakás, 100 korona a zenekar vezetéseért, 50 korona 
mint iskolai igazgató, 100 korona az általános ismét-
lősök tanításáért (hetenként 4 óra). Tanítási nyelv : 
német. Pályázati határidő : f. évi november 24. Pá-
lyázatok Weber Gyula, ev. luth, lelkész címre Buzd, 
u. p. Koncza (Alsófehér megye) beküldendők. 

(780—1—1) 
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K i s o k l o s i (Hunyad m.) községi iskolai tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : állami kiegé-
szítéssel 1000 korona, természetbeni lakás kerttel és 
két öl tűzifa. A tannyelv magyar. Oklevéllel és műkö-
dési bizonyítvánnyal fölszerelt pályázati kérvények 
november hó 30-ig Varga Árpád körjegyző, iskolaszéki 
elnök nevére küldendő (Nagydenk, u. p. Szászváros). 

( 7 6 7 - 1 - 1 ) 
A l ö v ő p e t r i i ref. egyház pályázatot hirdet a nyug-

díjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra. 
Fizetése : tisztességes lakáson, megfelelő kerten és 
melléképületeken kívül 21 hold föld (1200 Q ö l l e l 
számítva) haszonélvezete ; termény, fa- és szénapénz, 
továbbá 672 korona fizetéskiegészítéssel 1001 korona. 
Kötelessége: I—VI. oszt. vezetése, tanítása a tiszántúli 
ref. egyházkerület tanterve szerint ; minden kántori 
teendők végzése ; ismétlők oktatása ; kánonikus órákon 
és lelkész akadályoztatása esetén istenitisztelet végzése ; 
egyházi gyűlések alkalmával jegyzőkönyvvezetés. Pályá-
zatok 1910 november 20-ig lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Orgonálásban jártasak előnyben részesülnek. 
Az állomás a választás után azonnal elfoglalandó. 
Lövőpetri (u. p. Pap), 1910 október 31. Gesztelyi Nagy 
Kálmán, ref. lelkész. (769—1—1) 

A d iósadi (Szilágy megye) református egyház orgo-
nista-énekvezéri állására pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 1000 korona készpénzfizetés és 200 korona 
lakbér, a díjlevélszerinti temetési stólán kívül. Pályá-
zati kérvények 1910 november 18-ig nyújtandók be 
nagyt. K. Nagy Elek ref. esperes úrhoz, Bogdándra 
(u. p. helyben, Szilágy megye). (772—1—1) 

A t ö r ö k s z e n t m i k l ó s i róm. kath. iskolaszék egy 
tanítónői állásra f. évi november hó 20-ig pályázatot 
hirdet. Javadalma : 1000 korona, melyből 900 korona 
államsegély ; 240 korona lakbér és 20 korona kert-
illetmény. Kötelessége : egy leányosztály vezetése, 
növendékeinek — az iskolaszék által előírt időben — 
az istenitiszteletekre kísérése s azokra az ottani fel-
ügyelet. Az állás megválasztás ese'tén azonnal elfog-
lalandó. Iskolaszék. (776—1—1) 

Az a szófö i róm. kath. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása : lakáson és mellékhelyi-
ségeken kívül készpénzben 375'16 korona, állami segély-
ben 166 korona, természetben 463*60 korona, összesen 
1004'76 korona. Ezen összeget a díjlevél részletezi. 
Személyes jelentkezés az orgonálás és ének miat t 
kívánatos. Választás f. évi november 21-én délelőtt 
9 órakor. Az állás azonnal elfoglalható. A megválasz-
tott a „Gondviselés" tagjává lenni tartozik. Az okmá-
nyokkal fölszerelt kérvények Schedl Arnulf iskolaszéki 
elnökhöz, Aszófő (Zala megye) küldendők. 

(777—1—1) 
Pályázat az i s t v á n v ö l g y i tótajkú, ág. h. ev. fele-

kezéti iskola kántortanítói állására. A tanító az osz-
tatlan népiskolában a hittant is taní t ja . Fizetés : 1000 
korona, természetbeni lakás kerttel, stólák. Ág. h. ev. 
tanítók küldjék kellően fölszerélt pályázatukat az 
istvánvölgyi ág. ev. lelkészi hivatalhoz (Torontál vár-
megye) november hó 20-ig. (778—1—1) 

A z s a b l y a i (volt határőrvidéki) községi elemi 
iskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett tanítónői 
állásra ezennel pályázatot hirdetek. Ezen tanítói 
állással következő évi járandóság van egybekötve. 
Alapfizetés : 1200 korona készpénz, lakbérilletmény : 
300 korona, faátalány : 100 korona, irodaátalány : 20 
korona, kertilletmény : 20 korona s törvénybiztosította 
évötödös korpótlék. Pályázhatnak magyar-szerb tan-
nyelvű elemi iskolákra képesített tanítónők, kik kel-
lően fölszerelt és bélyegeit, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez címzett folyamodványukat Bácsbodrog 
vármegye közig, bizottságánál legkésőbben f. évi 
november hó 25-ig nyújtsák be. A magyar honosság 
igazolandó. Zombor, 1910. évi november hó 4-én. 
Faragó János, kir. tanfelügyelő. (779—1—1) 

B a n k a i fiókegyházi magyar-tót tannyelvű róm. 
kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása : két szoba, konyha, kamra és többféle 
címen az engedélyezett államsegéllyel 1000 korona. 
Stólajárandóság szokásjog szerint meg van állapítva. 
Választás : november 24-én délelőtti 10 órakor. Kér-
vények a bankai (u. p. Pöstyén) iskolaszékhez kül-
dendők. ' (781—1—1) 

M a g y a r k a n i z s á r a (Szeged mellett) róm. kath. 
segédkántort keresek, aki miséket önállóan végezni 
képes. Fix havonként huszonnégy korona, ellátással. 
Gyertyajövedelem van. Kek, főkántor. (782—II—1) 

P u s z t a m a g y a r ó d i (Zala megye) róm. kath. kán-
tortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
két szoba, konyha, kamara, pince, istálló, kert. Kész-
pénzfizetés : 320 korona, 6 kat. hold 677 Q ö l föld-
birtok béljövedelme díjlevél szerint 126 korona (ha 
bérbeadja, 300 koronát kaphat). 35 mérő rozs, 3 
mérő búza 234 korona. Legelőjog 6 sertésre, 6 öl 
tűzifa beszállítva 180 korona, stóla 50 korona, 
alapítványból 22 korona. Harangozásért 4 kereszt 
búza, 4 kereszt rozs 48 korona, 10 akó kollekta-must 
112 korona. Kötelessége : III VI. osztályokat önállóan, 
az ismétlősöket az osztálytanítóval felváltva tanítani. 
Harangozásról gondoskodni. Kántortanítói kötelessé-
geit a díjlevél részletesen előírja. A választás nov. 
24-én délelőtt 11 órakor lesz. Ének- és orgonapróba 
megejtése végett személyes megjelenés kívántatik. 
Az állás november 27-én elfoglalandó. Utazási, szállí-
tási költségek nem téríttetnek meg. Az adót a tanító 
fizeti. A felszerelt kérvények Schmidt István plébá-
noshoz, Pusztamagyaród (Zala m.) küldendők. . 

(783-1—1) 
A b á c s f e k e t e h e g y l ág. hitv. ev. egyházközség 

újonnan szervezett harmadik tanítói állására pályázat 
hirdettetik. Javadalom: 100 korona az egyházközségtől, 
900 korona államsegély, törvényes lakpénz és stóla-
illeték. Kötelesség : az I—II. vegyes osztály tanítása 
s a kántoriaknak teljesítése, kéthetenként felváltva. 
Próbaének és a német nyelv tökéletes bírása szóban-
írásban megkívántatik. Pályázati határidő : f. évi 
november 22. Az állás 1911 január 1-én foglalandó el. 
Folyamodványok alulírotthoz küldendők. Scherer Péter, 
evang. lelkész. (786—1-1) 

A s a r k a d k e r e s z t ú r i ref. egyház pályázatot hirdet 
I—VI. oszt. vegyes népiskolájának kántortanítói állá-
sára. Fizetés : 1. Készpénz 50 korona 80 fillér. 2. 8 köböl 
árpa, 84 korona 64 fillér. 3. 8 köböl kétszeres búza, 
122 korona 24 fillér. 4. 2 öl tűzifa, 64 korona. 5. 20 
köböl búza őrlésére viteldíj 12 korona. 6. 6 font 
gyertya, 7 korona 20 fillér. 7. 4 (négy) hold 1165 Q ö l 
föld haszonélvezete, melynek minden adóját az egyház 
fizeti, 189 korona 13 fillér. 8. Tandíjpótló államsegély 
(jav. jegyzőkönyv 401 korona 60 fillér), 402 korona. 
9. 2 legelői illetőség a közös legelőből, 20 korona. 
10. Stólajövedelem temetési szolgálatok után 50 korona. 
11. Ismétlősök tanításáért Sarkadkeresztúr község pénz-
tárából (ezért egyházunk nem szavatol) 30 korona. 
12. Lakás természetben, 764 [ -öl kerttel, 250 korona. 
Összes érték : 1032 korona 1 fillér, azaz egyezer-
harminckettő korona és egy fillér. Kötelesség : I—VI. 
osztálynak a tiszántúli egyházkerületi tanterv szerinti 
vezetése és ismétlősök tanítása ; istenitiszteletek és 
temetések alkalmával kántori teendők végzése ; káno-
nikus órákon, valamint lelkész akadályoztatása esetén 
szószéki szolgálat ; presbiteri jegyzőkönyv vezetése. 
Fölszerelt pályázati kérvények 1910. évi november hó 
28-ig alulírott lelkészhez beadandók. Az állás választás 
után azonnal elfoglalandó. Sarkadkeresztúr (Bihar m.), 
1910 november 4-én. Nagy Endre, ref. lelkész. 

(789—1—1) 
Másod- vagy segédtanítói állást keres róm. kath., 

okleveles tanító. Kántoriakban segédkezik. Vitkovics 
Imre, Z s o m b o l y a (Torontál m.). (793—1—1) 
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A r a t k ó l ág. hitv. ev. egyháznál megüresedett 
egyik kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Fize-
tése : készpénzben, terményekben 1200 korona és lakás. 
Kötelessége : az alsó három osztály vezetése s minden 
második héten a kántori teendők ellátása. Kérvények 
november 20-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz külden-
dők. Hallát János, ev. lelkész. (790—1—1) 

A l i p t ó l u z s n a i róm. kath. tanítói állomásra dec. 
5-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1328 korona, 
természetbeni lakás. A pályázók kellőleg fölszerelt 
folyamodványaikat Liptóluzsnára, a róm. kath. iskola-
székre címezve adják be. Plaveczky Sándor, iskola-
széki jegyző. (791—I—1) 

V e c z e l i községi iskolánál magyar-román tannyelvű 
tanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetése : a nagy-
szebeni határőri alapból előleges havi részletekben 
fizetendő évi 600 korona ; a többi államsegélyből. 
A szabályszerűen fölszerelt pályázati kérvények 1910. 
évi november 20-ig Herbay Ágoston iskolaszéki elnök 
címére küldendők (u. p. Branyicska). (792—I—1) 

A n a g y i g m á n d i ref. népiskolához ideiglenes tanító 
kerestetik a tanév befejezéséig, május végéig, havi 
70 (hetven) korona fizetés, egy szobából álló lakás, 
némi bútorzattal, és egy méter fa mellett. Kötelessége: 
2 vegyes osztály tanítása, esetleg a kántor helyettesí-
tése, orgonálás. Biztos mellékjövedelme is lesz : havi 
50 (ötven) korona, vagy ehelyett teljes ellátás, melyért 
2 leánykát az I. és II. polgári osztályra előkészít. 
Állás legkésőbb e hó végén elfoglalandó. Kérvények 
e hó 23-ig alulírotthoz. Pályázhatnak nőtanítók is. 
Kiss Károly,_ ref. lelkész. _ ( 7 9 4 - 1 - 1 ) 

A b a b a r é t i (Gömör megye) ág. hitv. ev. kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadalom : állami 
fizetéskiegészítéssel 1000 korona és ú j lakás. Tannyelv : 
magyar-tót. Pályázati határidő : december 1. Kurek 
Pál lelkész, Kiéte (pósta : Rimabrézó). (795 - I — 1 ) 

L a d á n y b e n e (Pest m.) áll. segélyezett községi elemi 
iskolájánál megüresedett tanítónői állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazás: 900 korona államsegély, 100 
korona községi hozzájárulás, természetbeni lakás, 20 
korona kertmegváltási átalány. Kötelességei : az I—II. 
vegyes osztályú, valamint az ismétlő-tanköteles leányo-
kat oktatni, a III—VI. osztályú leányokat kézimunkára 
tanítani, továbbá róm. kath. növendékek vallástan-
tanítása, a templomban a növendékekre felügyelni. 
Csakis róm. kath. vallású tanítónők pályázhatnak. 
A választás folyó évi december 5-én lesz megtartva. 
A kellően fölszerelt kérvények legkésőbb december 
hó 2-ig bezárólag Scultety Gyula, községi iskolaszéki 
elnökhöz nyújtandók be (Ladánybene, u. p. Lajosmizse, 
Pest m.). Az állás a választás után azonnal elfogla-
landó. Berenta István, iskolaszéki jegyző. 

( 7 9 7 - 1 - 1 ) 
A m i g l é e z n é m e t i i ref. kántortanító jövedelme : 

fizetéskiegészítés : 388 korona ; kántori jövedelem : 
26 korona 82 fillér ; szántóföld, rét stb. 668 korona 
82 fillér. Ez iskolai évben 200 koronával kevesebb, 
mert csak decembertől tanít. Kötelességei : az I—VI. 
osztály ós ismétlősök tanítása, minden második vasár-
nap reggel kivételével az összes istenitiszteleti teendők 
végzése hétköznapokon is ; az egyházi énekkar veze-
tése. Pályázati határidő : november 27. Állás dec. 1-én 
elfoglalandó. Kóta Lajos iskolaszéki elnök, Tornyos-
németi, u. p. Hidasnémeti. (800—1—1) 

G á c s l á p o s r a ág. hitv. ev. kántortanító kerestetik. 
Fizetése : lakás-, kert- és korpótlékpn kívül 1000 ko-
rona. Jelentkezhetni nov. 20-ig a lelkészi hivatalnál : 
Maskófalva, u. p. Gács, Nógrád m. ' (802—1—1) 

F o z s o n y z á v o d i róm. kath., magyar-tót nyelvű 
népiskolához nov. 26-ig a IV., V., VI. osztály tanítá-
sára 6 havi időtartamra egy oki. segédtanító vagy 
tanítónő kerestetik, 100 korona havi fizetéssel. Lakása 
2 szoba, konyha, kamra. Kákonyi János, plébános. 

( 8 0 7 - 1 - 1 ) 

A v a s d o b r a i (Vas megye) ág. hitv. ev. népiskolá-
nál a rendes másodtanítói áUás lemondás folytán 
megüresedett. A javadalom : egyszobás lakás, a szük-
séges bútorral ; 700 korona készpénz az egyházközségtől 
és két öl tüzelőfa, értéke 32 korona ; államsegély 268 
korona. Összesen 1000 korona. Pályázhatnak nőtlen 
tanítók, kik a német nyelvet is bírják és az orgo-
nálásban jártasak. A kérvények f. évi december 4-ig 
a lelkészi hivatalhoz küldendők. (796—II—1) 

Pályázat. A h o v á r d o s i (Vas megye, pósaszent-
katalini plébánia, u. p. Pornóapáti) tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : 1000 korona, kényelmes 
lakással. Pályázati határidő : dec. 20. Állás azonnal 
elfoglalandó. Csak tanítónők pályázhatnak. Kérvények 
a plébánia-hivatalhoz küldendők. (808—I—1) 

Erdélyi ref. egyházkerületben, a szilágyszolnoki 
egyházmegyébe kebelezett s z i l á g y p é r i egyházközség 
leánytanítói állására pályázat. Javadalom : tisztességes 
lakás melléképületekkel, 300 négyszögöl ker t te l ; 
1500 négyszögöl szántó ; 724 korona készpénz ; á l lami 
kiegészítési összeg 470 korona. Összes jövedelem : 
1205 korona 42 fillér. Kötelesség : 6 osztályú minden-
napos, 3 osztályú ismétlős gyermekek oktatásán kívül 
kántort helyettesíteni istenitiszteletek és temetések 
alkalmával, orgonakísérettel, egyházi és iskolaszéki 
gyűléseken jegyzőkönyvvezetés. Pályázati határidő : 
1910 december 10. Amennyiben jelenlegi leánytanító 
nyugdíjaztatási ügye folyamatban van, állás ennek 
megtörténtével foglalható el. Elintézés ez év folytán 
remélhető. Bővebb felvilágosítást szilágypéri ref. lel-
készi hivatal ad. Szabályszerűen fölszerelt kérvények 
Nagy Elek espereshez nyújtandók be, Bogdándra, 
Szilágy megye. (809—1—1) 

N a g y v á r a d város községi polgári leányiskolájánál 
újonnan szervezett három segédtanítónői állásra pá-
lyázatot hirdetek. Az állások javadalmazása : 1400, 
azaz ezernégyszáz korona alapfizetés, 500, azaz ötszáz 
korona lakáspénz, s ez állásban és ezen minőségben 
eltöltött minden ötévi szolgálat után járó, öt ízben 
esedékes 100, azaz százkoronás korpótlék. Pályázhat-
nak bármely szakcsoportból képesített polgári iskolai 
tanítónők. A pályázati kérvények f. hó 22-ig a közs. 
iskolaszékhez küldendők. Nagyvárad, 1910 nov. 8. 
Dr. Thury László, iskolaszéki elnök. (811—1—1) 

A k i s h o d o s i református egyház kántortanítói ál lo-
mására pályázat hirdettetik nov. 26-iki határidővel. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Fizetése : búza 14'70 
métermázsa (métermázsánként 18 korona) ; föld mint-
egy 5 vékás kaszáló és 3 hold közlegelői illetőség ; 
kenderföld-haszonélvezet 4 korona ; 4 darab marha-
legeltetési jog ; fa 5 méteröl (méterölenként 30 ko-
rona) ; tandíjkárpótlás az államtól 122'40 korona ; 
államsegély 600 korona ; stóla ; lakás istállóval, kis 
kerttel. Kötelessége: azl—VI. osztályú osztatlan vegyes 
népiskola, ismétlő-iskola tanítása, a kántori teendők 
végzése, kánonikus órákon s akadályoztatás esetén 
lelkész helyettesítése. Fizetésben a búza és fa 10 évre 
terjedőleg k i te t t áron megváltva. Személyes megjele-
nés előnyös, útiköltség nem fizettetik. Kishodos (pósta 
Nagypalád, Szatmár m.) Marcsa Imre, lelkész. 

(813-1—1) 
A v á m 0 3 l u c s k a i (Ung) ref. orgonista-tanítói állo-

másra pályázatot hirdetek. Fizetés : 2 szoba, konyha, 
előszoba, kamarából álló lakáson kívül 1000 korona, 
amelyből 644 korona államsegély. Biztos mellékjöve-
delem, amelyre nézve felvilágosítás kérhető : 400 ko-
rona. Pályázati határidő : dec. 1. Az állás legkésőbb 
1911 jan. 1-én elfoglalandó. Szakai István, ref. lelkész. 

(814-1—1) 
A n o l c s ó l ág. ev. iskola tanítói állására pályázat 

hirdettetik. Javadalma : az egyháztól 284 korona, min-
den tanulótól egy kocsi tüzelőfa és lakás. Állam-
segély 716 korona. Pályázatok a túróezturáni ág. 
ev. lelkészi hivatalhoz küldendők. . (817—I—1) 
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Az a l i b u n á r i (pancsovai kir. tanfelügyelői kiren-
deltség, volt határőrvidék) községi magyar és szerb 
tanítási nyelvű elemi iskolánál nyugdíjazás folytán 
megüresedett állásra ezennel pályázatot hirdetek. 
Az állomással a következő i l letmények vannak egybe-
kötve : évi törzsfizetés 1000 kor., lakbér 300 kor., 
faátalány 60 kor., irodaátalány 10 kor., szerb kántori 
teendők ellátásáért az egyházközségtől 120 kor. Fel-
hívom a pályázni óhajtókat, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. minisztériumra címzett, szabály-
szerűen bélyegeit és kellően fölszerelt folyamod-
ványukat folyó évi november hő 30-ig Torontál 
vármegye közigazgatási bizottságához Nagy becskerekre 
küldjék be. A folyamodók magyar állampolgárságukat 
és azt, hogy a szerb nyelvet oktatóképességgel 
bírják, okmányilag tartoznak igazolni. Pancsova, 
1910 november hó 8-án. Bárány, kir. s.-tanfelügyelő. 

(25 /h - I—1) 
Erdélyi egyházmegye. A n a g y e n y e d i róm. kath . 

egyházközség iskolaszéke kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalom áll : 787 kor. 36 fillér 
az erdélyi róm. kath. státustól ; 1 h. 800 négyszögöl 
szántó (jöv. 60 kor.) ; 1200 négyszögöl polgári nyíl 
(szántó, jöv. 30'kor.) ; 5 négyszögöl tűzifa (jöv. 20 kor.) ; 
302 kor. 64 fill, államsegélyből : évi 420 kor. lakás-
pénz ; évi 20 kor. kertátalány ; mintegy 50 -100 kor. 
stóla évenként. A járandóságok utáni adókatkántor -
tanító fiaeti. Osztatlan fiúiskolában kell tanítani s 
kántori teendőket végezni. Az ifjúság énektanítása 
kötelező. Próbák tartatnak : nov. 20-án és 27-én. 
Választás nov. 27-én déli 12 órakor. Pályázatokat 
elfogad Rada György, iskolaszéki elnök. (784—I—1) 

A harang] á b i unitárius egyházközség kántortanítói 
állására ezennel pályázatot hirdetek, a következő föl-
tételek mellett. 1. Csak unitárius hitvallásúak pályáz-
hatnak. 2. Csak azon pályázat fogadtatik el, mely 
kántortanítói oklevéllel is fölszereltetett. 3. Családos 
tanítók előnyben részesülnek. 4. Az állás 8 napon belül 
elfoglalandó. 5. Javadalom a miniszterileg, illetve 
főhatóságilag jóváhagyott díjlevélből tudható meg, a 
lelkészi hivatalban. 6. Óhajtandó, hogy pályázók vá-
lasztás előtt az énekvezetésben való jártasságukat sze-
mélyesen is bemutassák. 7. A pályázatok 1910 november 
21-én d. e. 12 óráig a küküllői unitárius egyházkör 
esperesi hivatalához nyújtandók be, Dicsőszentmárton-
ban. Dicsőszentmárton, 1910 november 3. Gvidó Béla, 
küküllőköri esperes. (787—1—1) 

A f ő n y i (Abaúj m.) ref. egyház kántortanítói állá-
sára, november 25-iki határidővel, pályázat hirdettetik. 
Fizetése : föld, ré t használata, pénz, fa, tandíj ; pénz-
értéke 437 korona 70 fillér, 564 korona államsegéllyel 
együtt 1001 korona 70 fillér; természetbeni lakás, 
kert. Kötelességei : a mindennapi és ismétlő-tanköteles 
gyermekek tanítása, énekvezetés. Az állás azonnal el-
foglalandó. Okmányokkal fölszerelt pályázati kérvé-
nyek a ref. lelkészi hivatalhoz, Fonyba küldendők. 

(804-1—1) 
A t ű r k e v e i református egyház pályázatot hirdet 

két férfitanítói állásra. Javadalom : egyiknél 480 ko-
rona az egyház pénztárából, 520 korona fizetéskiegé-
szítő államsegély és 250 korona lakbér. Másiknál : 
400 korona az egyház pénztárából, 600 korona fizetés-
kiegészítő államsegély és lakás természetben. Köte-
lesség : elébbinél egyik központi fiúosztály, utóbbi-
nál az Arany János utcai I—II. fiúosztályoknak a 
tiszántúli reform egyházkerületi tanterv szerinti veze-
tése, de a 252/903. sz. egyházkerületi végzés alapján 
más osztályok vezetésére bármikor áthelyezhetők. Jó-
hangú, zenében jártas pályázók előnyben részesülnek. 
December elsejére mindkét állás elfoglalandó. Kellően 
fölszerelt pályázati kérvények november 25-ig alul-
írotthoz küldendők. Túrkeve, 1910 november 9 Szabó 
Sándor, ref. lelkész. (820—1—1) 

Pályázati hirdetés. A Nadlány községhez tartozó 
A p á t l é v n a fiókközségben államilag segélyezett köz-
ségi iskolánál lemondás által megüresedett tanítónői 
állásra. Lakás : 2 szoba, konyha, éléskamra, közös 
előszoba, közös fáskamra. Fizetés : 890 kor. az állam-
tól, 100 kor. a községektől ; 1 hold 400 négyszögöl 
szántóföld, melynek bérlete 74 kor. ; 400 négyszögöl 
ke r t ; 60 kor. szolgatartási átalány. Pályázati határ-
idő : folyó évi november 24-ike, amikor is délután 
3 ómkor választás lesz. Apátlévna, Nyitra megye, 
pósta Nadlány. Iskolaszék. (768—I—1) 

T á p i ó g y ö r g y e községben lemondás folytán meg-
üresedett szőlőbeli községi elemi iskolához egy tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : a község köz-
pénztárából havi előleges részletekben fizetendő 1000 
korona készpénz, 2 szoba, konyha, kamra és pincéből 
s konyhakertből álló szabad lakás élvezete. A meg-
választandó tanító köteles ezen javadalmazásért az 
osztatlan iskolát és az ismétlő-iskolát vezetni. Pályázók 
szabályszerűen fölszerelt kérvényüket december l-ig 
a községi iskolaszék elnökénél nyújtsák be. Tápió-
györgye (Pest megye), 1910 november 2. Az iskolaszék. 

( 8 1 7 - 1 - 1 ) 
A s z i k r a i róm kath. osztálytanítói állásra novem-

ber 25-re pályázat hirdettetik. Jövedelem : 1000 korona 
készpénzben, bútorozott szoba, konyha ós 20 korona 
kertilletmény. Kötelességei díjlevél szerint. Tannyelv : 
magyar-német. Tanítónők is pályázhatnak. Folya-
modványok Gareisz Pál, elnökhöz küldendők. Szikra, 
u. p. Márczfalva (Sopron m.). (819—I—1) 

A p e t e s h á z a i (pósta Alsólendva) róm. katholikus 
iskolaszék az újonnan szervezett II. tanítói állásra 
pályázatot hirdet f. évi december l-re. Fizetése : 
államsegélyből 900, hitközségtől 100 korona, kertillet-
mény 20 korona ; 1 szoba, bútor nélkül, az iskola-
épületben. Kötelességei: díj levél szerint. Választás: 
dec. 8-án, d. u. 2 órakor. Kérvények az alsólendvai 
plébánia-hivatalhoz küldendők. Eredeti vagy közjegy-
zőileg hitelesített okmányok fogadtatnak el, melyek 
visszaküldésére a portóköltség bélyegekben mellék-
lendő. Illetőségi bizonyítvány szükséges. Állás azonnal 
elfoglalandó. Az államsegély folyósítása az 1911. évi 
állami költségvetés törvényerőre emelkedése után 
történik. (822—1—1) 

A g e s z t e s i ág. hitv. ev. elemi népiskolánál nyug-
díjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : újonnan épült lakáson 
kívül az egyháztól 616, államsegélyből 384 korona. 
Ha az egyház megfelelő taní tót választ, úgy személy-
hez kötötten 200—300 koronával javítja fizetését. 
Kötelessége : a 6 osztályú iskola önálló vezetése, 
kántorság elvégzése és a lelkész akadályoztatása esetén 
annak helyettesítése. A tanítás nyelve magyar, a 
templomi szolgálat tótnyelvű. Pályázati határidő : 
f. évi december 8. Pályázatok Szlopovszky Károly 
ev. lelkész címére (Bugyikfalva, Gömör m.), u. p. Balog, 
küldendők. (823—1—1) 

N a g y h a l á s z b a n (Szabolcs) második tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : ezer korona, havonként 
előre fizetve. Jó lakás, kert , melléképületek. Köte-
lessége : a presbitérium által kijelölt osztályoknak 
a tiszántúli egyházkerület tanterve szerinti tanítása, 
a kántor akadályoztatása esetén annak díjtalan he-
lyettesítése. Most az első osztályt tanítja. Gazdasági 
ismétlők tanításáért községtől száz korona. Csak ok-
leveles, református vallásúak pályázhatnak. Személyes 
megjelenés előnyös. Kérvények okmányokkal fölsze-
relve, november 27-ig ref. lelkészi hivatalhoz külden-
dők. Állás azonnal elfoglalandó. (824—11—1) 
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HIRDETESEK. 

Já ték a taní tók dolga, 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a ki tűnő gyakorlat i munkák 
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához, 
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva, 
osztályonként 6 koronáért, a III. és IY. osztályokéihoz 
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Buda-
pest, VIL, Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg. 

( 4 0 2 — Y — 5 ) 

A z i s i c o l á k 

fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész teijedésének meggátlására 
kötelező miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárd* 
lag a „Fónagy-féle Dustless"-gyár : 

ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA 
Budapest, VI., Szív-utca 26/n. 

szám alatt lehet megrendelni. Telefon : 177—77. 
Miniszteri rendeleteket és utasí- mi m 
tásokat kívánatra megküldünk. ' (5) 

Iskolai és orgonaharmóniumot ne 
vegyen, míg 

REMÉNYI MIHÁLY 
magyar hangszertelepének h a r m ó -
n i u m r ó l szóló ái jegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről, VI., Király-u. 58. 
Gyakorló pedálos orgonák a legol-
csóbb gyári árakon. Régi hangszerek 
cserélése, vétele és javítása, kezes-

s é g mellett. Telefon 87—«4. 
( 1 2 0 0 - 3 0 - 2 9 ) 

Első leánykiházasíto - egylet 
mint szövetkezet. Gyermek- és életbiztosító-intézet. 
Budapest, VI., Teréz-körút 40—42. Az intézet saját 
házában. Alapít tatot t 1863. évben. Ezen intézet a 
gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik, 
a legolcsóbb díj tételek és a legelőnyösebb föltételek 
mellett . Ismertetővel, tervezetekkel és mindennemű 
fölvilágosítással készséggel szolgál úgy az intézet 
igazgatósága, min t az egyes vidéki főügynökségek. 

( 6 6 — V I - 6) 

R o i H o r H e - l l r a r nagybecskereki főkapitánynak 
l l C l l l C i U d / i H d l a b e l - és k ü l f ö l d ö n t ö b b s z ö r ö s e n 
ki tüntete t t óriás emdeni libáira és f a j baromfiaira 
nézve ké l jen ingyen-árjegyzéket. (438—V—4) 

P n n i . n l ig.-tanító 7 tanerős iskolától városba, osztály-
v o C I C l t an í tóva l i s . „Állami iskolai igazgatóság", 
Zichyfalva. (738—1—1) 

E 

H A R M Ó N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSÖésTÁRSA 
BUDAPEST, 

X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részlet&zetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön nzázalékengedmény. 
E: 

(363—8—6) 

M a , r c i u s 1 5 
megünneplésére rendkívül alkalmas, könnyen előad-
ható, iskolai és i f júsági egyfelvonásos színjátékok. ' 
1. Március 15. 2. A szabadság ünnepe. 3. Az öreg 
honvéd. A három füzet postai szállítással 2 korona. 
Egy füzet 90 fillér. Küldi : Pásztor József Budapest, 
I., Fehérvári-út 35., ÜL e., 4. (816—Hl—1) 

AXG8TEK JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és harmónium - gyára 

PÉCSETT. 
Ajánl juk kitűnő hangú ós erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat ju tányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú liarmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapí t ta to t t : 1867. (655—26—24) 

T E M P L O M I O R G O N Á K 
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat legjutányo-
sabb árón, lelkiismeretesen elvállal 5 évi jótállás 
mellet t , bármely vidéken MEZE Y GÉZA, orgonaépítő. 
Budapest, VII. ker., Fűrész-utca 19. (726—II—2) , 

K É Z I M U N K A 
bevásárlása előtt hozassa meg 
legutolsó kézimunka-értesítő-
met, mely 228 negyedrétií ol-
dalon 3150 rajzot tartalmaz és 
túlszárnyalja az összes eddig 

megjelent árjegyzékeket. 
Vidékre ingyen és bérmentve 

küldöm. 

BÉRGZI D. SÁNDOR 
kézimunka-
nagyiparos, 

B U D A P E S T , 

Dessewffy-u. 5. 
Saját árúházában. 

Telefon 109—06. 

FUflPlTvW, 

"1883 = 

( 2 — X — 8 ) 
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M o o - i o l o n t I Pataki János dr.: „Modern tanítók, 
lUOgJClCllL : modern tanfelügyelők." Fontos tudni-
valók a tanítóknak, megszívlelendő igazságok a tan-
felügyelőknek. Ára 3'50 K. Kapható a szerzőnél Nyit-
rán és minden könyvkereskedésben. (801—III—1) 

f e p v p l állami tanítónő Temesvárról más városba, 
v o C l Cl lehetőleg mérsékelt klimájú vidékre. Cím : 
N.-né Kovács Blanka, Budapest, III. ker., Föld-utca 
49. szám. (821—1—1) 

Három gyer- n A T r p l « l r n r p e t p t í l r Murányalja, 
mek mellé UCVC1U l iOl CùlCll lV. Lukovich A. 

(715—1—1) 

f c p r p l p t Pest mellől, polgári leányiskolával bíró 
UűCI C1CH helységbe. Gabler, Pilisszentiván. 

(740—1—1) 

Tanítópár Budapesthez 2 órára, de „ „ „ „ U l / p v p o 
két külön helyről egy helyre sürgős voClCL HCl Ca. 
Ludvigh, Alsódabas. (736—1—1) 

N p v p l n n n k p t ( n é m e t > francia, angol), gyennek-
IIGYGIU J U í k C l kertésznőket, bonnokat, zeneokta-
tót, óratanítónőket minden nemzetiségűt ajánl és 
lelkiismeretesen elhelyez Faragó Franciska Budapest, 
Nagykorona-utca 3. (266—YIII—6) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU és FÜCHS 
testvéreknél 

B U D A P E S T , VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (6—11—9) 

I C f n v í n t p r t remek szabásban, elegáns kivitel-
1 J IUI 111 LCI I ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

I C r a u M Z F . é s T á r s a 

úriszabó-üzlete, YIII. ker., Rákóczi-rtt 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(4—11—9) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, 
iskolaberende-
zések, torna-

készülékek és 
óvodaberende-
zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

újonnan ki-
adott árjegy-

l zékét, ingyen 
és bérmentve. 

(3—11—8) 

Lehetőleg izraelita nöt keresek 
két kis elemista fiam mellé, ki tanítaná. Fizetés : 
havonként 25 korona, teljes ellátás. Családtagnak 
tekintetik. Szőke Ignác intéző, Piskolt. (737—I—1) 

E r z s é b e t - ü n n e p é l y r e 
ajánljuk Loveczky Ernő 2 felvonásos színművét, mely 
„Erzsébet, a Yédaugyal** címmel jelent meg és kap-
ható Weidinger N. utóda könyvkereskedésében, Pécsett. 
Ára bérmentve 1 kor. 20 fill. (9—II—1) 

Államsegély-kérvény 
a községi és felekezeti iskolák fenntartási (dologi) 
szükségleteire és a tanítói fizetés kiegészítésére for-
dított tan- ós fölvételi díj kárpótlásáért 2 K előleges 
beküldése, T a n a n y a g b e o s z t á s i n y o m t a t v á n y -
f ü z e t e k , az osztályok csoportosítása szerint, 1 - 2 K 
ellenében kaphatók Gyerkes Mihály ig.-tanítónál, 
Székelyudvarhely. (697—IV—2) 

e f f i Új magyar férfikarok zsebkönyve. 
43 magyar szerző 127 férfikara. Ára 3'40 K. Révfy : 
Két tréfás férfikar (Téli nóta és A víg vadászok) 
vkny v 3 K, szólam darabja 20 f. Révfy : A mi nótáink 
(10 eredeti népdal énekhangra s zongorára). Ára 2-50 K. 
Kaphatók a szerzőnél : Temesvár-Gyárv. (764—II—1) 

Stampay kath. ének- és imakönyve 
bővítve i s ; 30, vászonban 50 fillér; 11-ik ingyen; de 
kapható 3—4 kor. kötésben is, 20°/o jutalékkal. 40 
lapos kotta ingyen. Köbölkút, Esztergom m. (355-7-5) 

T Ä y gazdasági ismétlő-iskolások könyve. 
Ára 1'20 K. Engedélyezve a nm. vallás- és közokt. 
min. által 69.371/906. sz. a. és a Kath. Tanügyi 
Tanács által 77/907. sz. a. Mutatványpéldányt küld a 
Polatsek-féle könyvkereskedés, Temesvár. 

(881—VII—5) 

Megjelent és kapható ! 

A Földrajztanítás Vezérkönyve I. kötete. 
A földrajzi alapfogalmak, szülőföldismeret és iskolai 
kirándulások módszeres feldolgozása a III. elemi 
osztályban. Második kiadás. Ára 3 kor. Kapható : 
= VADÁY JÓZSEFNÉL, NAGYVÁRAD. = 

Egyesített 

Szépírási és Helyesírási Gyakorlatok 
a II., III., IV., V. és VI. elemi osztályok számára, 
egy kötetben, mintaírással. Ára 40 fill. Megren-
delhető a szerző : VA DAY JÓZSEF ig.-tanító címén, 
Nagyváradon. (638—III—2) 

népiskolák használatára épen most jelenik meg a 
102.090/1910. szám alatt miniszterileg engedélyezett 

és a nm. miniszter úr legújabb rendeletével életbe lépett tantervnek megfelelő (I—'1) 
T O T T A A ^ Y E L V r 
(805) 

SZABÓ: Magyar nyelv- és olvasókönyv. 
Mutatványpéldányt 50 fillér beküldése mellett (bélyegekben is) küld a kiadó : Horovitz Adolf, Nagyszombat. 

Budapest, 1910. Nyomatott a M. kii-, tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A M . K I K . V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden hónap 1-én és 15-én. 
Megkapha t j a e l apo t minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- «s polgári iskolák, 
tanító- s óvóképző-, valamint gyógypedagógiai intezetek egy pél-
dányban, ingyen . A lap megküldése i ránt i folyamodványok, az 
iskola létezését igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által 
lá t tamozott községi előljárósági bizonyítvánnyal egvùtt, a „Nép-
tanítók Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye 
megjelölésével) es az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i által kiszámítható hirdetési díj előre kü ldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenkettod részét 

i tevő peti t nyomású és egyliasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
I előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉ3 : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, V. KE It., HOLD-UTCA 1G. SZÁM, II. EMELET. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Í v é üi r á t o l t at, n e m a d n n l t v i s s z a . 

I. HIVATALOS RÉSZ. 
Körrende le t . 

Valamennyi kir. Tanfelügyelő Űrnak és Tanfel-
ügyelői Kirendeltségnek. — 128.000/1910. szám. 

Az állami elemi népoktatás igazgatásának 
jelenlegi rendje és az ezzel járó tömérdek irat-
váltás hátráltatja az iskolák személyi s dologi 
szükségleteinek kellő időben való kielégítését 
és ezáltal az iskolák zavartalan működését. 

Az iskolák minden szükséglete az év leg-
különbözőbb szakában iskolánként külön-külön 
nyer elbírálást oly módon, hogy még a cseké-
lyebb jelentőségű ügyek is többször kerülnek 
központi ellátás alá. Az ügyek ilyetén kezelé-
séből származó aktaforgalom egyrészt bénítóan 
nehezedik a központi és külső személyzet mű-
ködésére, másrészt lehetetlenné teszi az ország-
ban felmerülő egynemű szükségletek és kívá-
nalmak áttekintését, ami pedig a költse etési 
előirányzat reális összeállítása és a t ény-
hozás által engedélyezett hitelek arány fel-
használása céljából feltétlenül szükséges. 

Ezeknek a hátrányoknak megszüntetése és 
általában az igazgatás egyszerűsítése és gyor-
sítása érdekében az állami elemi népiskolák 
összes ügyeinek ellátását az igazgatás alaki és 
időbeli rendjének célszerű megállapításával a 
következőleg szabályozom : 

I. Az iskolák szervezése és fejlesztése. 
Az új iskolák és a fennálló iskoláknál léte-

sítendő új tanosztályok elvi engedélyezésére 
irányuló javaslatokat jövőre nem iskolánként 
külön-külön, hanem tankerületenként össze-
foglalva, ugyanegy időben teendő együttes 
jelentések alapján évenként egyszer kívánom 
'elbírálni. 

Evégből tegyen Tanfelügyelő Úr minden év 
1. január hó 1 —15. között a szervezések; 

2. november hó 1—15. között a fejlesztések 
elvi engedélyezése iránt az I., illetve ÍV. kimu-
tatás felhasználásával, egész tankerületére ki-
terjedőleg együttes javaslatot. 

A jelzett kimutatásokba az egyes szervezé-
sek, illetve fejlesztések sürgősségük sorrendjében 
veendők fel és azokhoz a kimutatás sorszáma 
szerint csatolandók a községek, iskolafenntar-
tók, érdekeltségek és gondnokságok részéről 
beérkezett vagy általam időközben véleménye-
zésre leküldött hasontárgyú kérvények, illetve 
jelentések. 

A szervezések ügyében teendő jelentés kap-
csán a II. és a fejlesztésekre vonatkozó javas-
lattal együtt a III. kimutatás is felterjesztendő. 
A II. kimutatásban az előző év folyamán már 
szervezett azon új isicolák sorolandók fel, ame-
lyek elhelyezése már biztosítottnak tekinthető 
s a folyamatban levő év szeptember hó 1-én 
akadálytálanni megnyithatók. Úgy ezen, vala-
mint a beiratkozási adatokat feltüntető III. 
kimutatásban az egyes iskolák betűrendben ne-
vezendők meg. 

A fentebb megállapított időkben beérkező 
tankerületi jelentésekből az év megfelelő sza-
kában könnyen áttekinthető módon tudomást 
kívánok szerezni az országban felmerült igé-
nyekről, hogy így egyrészt reális alapon állít-
hassam össze a következő év költségvetési 
előirányzatát, másrészt behatóan mérlegelve a 
bejelentett szükségletek sürgősségét, elvileg 
engedélyezhessem a következő évben szerve-
zendő új iskolák és tanosztályok létesítését. 

A tankerületenként elvileg már engedélyezett 
új iskolák és fejlesztések a tárgyalás további 
folyamán iskolánként külön-külön kezelendők 
olykép, hogy a szükséges szervezési tárgyalá-
sok még ugyanabban az évben, legkésőbb július 
hó végéig legyenek lebonyolíthatók, a követ-
kező naptári évben pedig, amidőn a szükséges 
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hitel már rendelkezésemre áll, az új iskolák és 
tanosztályok megnyithatók legyenek. 

Ez az eljárás módqt nyújt arra, hogy Tan-
felügyelő Ur a tankerületében felmerült összes 
igényeket kellő időben bejelenthesse, és mivel 
Tanfelügyelő Ur minden évben csak az elvileg 
engedélyezett szervezések, fejlesztések iránt tár-
gyalhat, az ezekre vonatkozó iratváltás a követ-
kező évben várható hitel mérvéhez képest kor-
látoztassék. 

II. Dologi ügyek. 
1. A" iskolák elhelyezése. 

Az új iskolai épületek felépítésére, valamint 
a fennálló épületek kibővítésére vonatkozó 
javaslatok, tekintet nélkül arra, hogy az épí-
tési munkálat tárcámat, a községet, vagy más 
helyi érdekeltséget terheli, az V. sz. kimuta-
tással, szintén tankerületenként összefoglalva, 
minden év március hó 1—15-ike között ter-
jesztendők fél. 

Az építési szükségletek a vonatkozó kérel-
mekkel s jelentésekkel fölszerelten, sürgősségük 
sorrendjében veendők fel a kimutatásba. 

Az ezen jelentések alapján általam elvileg 
engedélyezett építkezések keresztülviteléhez szük-
séges telkek megszerzésére, a tervek s elő-
méreti költségvetések elkészítésére, illetve jóvá-
hagyására, a vállalati szerződések megkötésére, 
a munkák műszaki felülvizsgálatára s a kere-
seti összegek s biztosítékok kiutalványozására 
vonatkozó előterjesztések azonban iskolánként 
külön-külön teendők meg, oly időben, hogy a 
szükséges előmunkálatok még ugyanazon évben 
befejezhetők, a következő évben pedig az épít-
kezések eszközölhetők legyenek. 

Ingatlanok ajándékozására vagy megvételére 
vonatkozó ajánlatok a jelzett időn kívül is 
felterjeszthetők. Ezekhez mindenkor csatolni 
kell a telek helyszínrajzát, az épület alaprajzát 
s az ingatlan telekkönyvi kivonatát. 

A m. kir. államkincstár tulajdonába átment 
ingatlan törzskönyvelése céljából és esetleg a 
vételár kiutalványozása végett a tulajdonba-
vétel a telekkönyvi átírás után azonnal bejelen-
tendő és ehhez a jelentéshez csatolandó az 
ajándékozási, illetve adásvételi szerződés, telek-
könyvi végzés, az új telekkönyvi kivonat és 
az ingatlan becsértékét is feltüntető pontos 
leírás is. 

Bérleti szerződéseket Tanfelügyelő Ur a m. 
kir. államkincstár nevében csak az e célra 
szolgáló minta felhasználásával s utólagos jóvá-
hagyásom kikötése mellett köthet. A bérleti 
idő lejárata a folytatólagos bérleteknél is rend-
szerint szeptember hó 30-ra tűzendő ki, ha 
azonban az illető községben a lakbérnegyed 
november hó l-re esik, a bérlet lejárati idejéül 

október hó 31-ike köthető ki. A minden év 
szeptember havában megnyitandó új iskolák és 
osztályok elhelyezését biztosító bérleti szerző-
déseket legkésőbb az iskola megnyitását meg-
előzőleg, ugyanaz évi március hó végéig kell 
felterjeszteni. A két évnél hosszabb bérletek 
telekkönyvi leg bekebelezendők, kivéve, lia ettől 
a szerződés jóváhagyásakor kifejezetten eltekin-
tettem. A telekkönyvi záradékkal ellátott szer-
ződések felterjesztése mellőzendő. 

2. Az iskolai épületek helyreállítása, átalakí-
tása és a tanhelyiségek bebútorozása. 

Az épületek s tartozékainak helyreállítása, 
átalakítása, tisztítása s hiányainak pótlása 
ügyében január hó 16—31-ike között a VI., 
a tanhelyiségek bebútorozásáról pedig április 
hó 1—15-ike között a VIL kimutatással tegyen 
Tanfelügyelő Úr egész tankerületére kiterje-
dőleg együttesen jelentést. 

Ezeknek a kimutatásoknak alapján — melyek-
ben a felmerült igények iskolánként külön-
külön, az iskola nevének betűrendjében soro-
landók fel s amelyekhez a gondnokságok 
vonatkozó jelentései is csatolandók — az emlí-
tett munkálatokra és bútorokra engedélyezett 
és az érdekelt gondnokságoknak Tanfelügyelő 
Ur által láttamozott bélyegtelen nyugtáikra 
számadás kötelezettsége mellett kifizetendő költ-
ségeket Tanfelügyelő Ur értesítése mellett, az 
iskola szerint illetékes adóhivatalnál fogom 
utalványozni. Ez alól csak a műszaki ellátást 
igénylő nagyobb helyreállítási és átalakítási 
munkálatoknál teszek kivételt, amelyek foga-
natosítása alkuegyezmények útján biztosítandó. 

A szükséges munkálatokat s bútorokat, szo-
rosan az általam engedélyezett összegek kere-
tében, Tanfelügyelő Ur rendeli meg, a kereseti 
összegeket pedig kellően bélyegeit nyugtáikra 
az illető gondnokságok fizetik ki az érdekelt 
vállalkozóknak. Tanfelügyelő Ur azonban csak 
akkor láttamozhatja a nyugtákat, ha a gond-
nokság előzőleg igazolja a munkák kifogástalan 
elkészítését, illetve a bútorok hiánytalan át-
vételét. 

3. Tanszerek, ifjúsági, tanítói könyvek enge-
délyezése. 

A tanszerszükséglet iránt április hó 16— 
80-ika, az ifjúsági s tanítói könyvek ügyében 
pedig február hó 1—15-ike között teendő tan-
kerületenként összefoglaló jelentés. 

Ezeknek a szükségleteknek bejelentésére szol-
gál a VII1., illetve IX. kimutatás, melyekbe a 
szükségletek szintén betűrendben veendők fel. 

A tanszereket és könyveket Tanfelügyelő Ur 
értesítése mellett az illető cégeknél közvetlenül 
fogom megrendelni azzal, hogy a megrendelt 
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tárgyakat az érdekelt iskoláknak szállítólapok 
kíséretében küldjék meg. 

A tanszerszállítmány hiánytalan átvétele után 
a gondnoksági elnük által aláírt és az iskola 
pecsétjével ellátott szállítólapok a cégnek köz-
vetlenül s azonnal küldendők vissza, hogy ezek 
alapján a cégekkel elszámolhassak. 

Az iskolák beíratási díjai terhére engedélye-
zett könyvek árát az általam megállapítandó 
részletekben az iskolák pontosan törleszteni 
tartoznak. Ennek igazolására minden egyes 
iskola törlesztési ívét, a postai feladóvevények-
kel fölszerelten, Tanfelügyelő Úr a könyvek 
megrendelése tárgyában február hó 16—18-ika 
között fölterjesztendő tankerületi jelentéséhez 
csatolni tartozik. 

Az említett kisebb dologi szükségleteknek 
ily módon való kielégítése mellett minden egyes 
iskola már a tanév kezdetén rendelkezni fog 
a szükséges fölszerelési tárgyakkal. 

4. Az iskolák helyi költségvetéseinek megálla-
pítása. 

A folyó tanévben az iskolai költségvetések 
az 1889. évi 47.262. sz. rendelet és az 1899. 
évi 40.505. sz. a. kiadott utasítás értelmében 
az újabban közrebocsátott nyomtatvány fel-
használásával állítandók össze s megállapítás 
végett iskolánként külön-külön terjesztetnek fel. 
Az 1911/12. tanévtől kezdődőleg azonban a 
folyó tanévre általam megállapított iskolai költ-
ségvetések alapul vétele mellett Tanfelügyelő 
Úr saját hatáskörében fogja ezen költségveté-
seket felülvizsgálni és megállapítani. 

Részint a Tanfelügyelő ú r által megállapított 
bevételek s kiadások felülvizsgálása céljából, 
részint pedig a mutatkozó hiányok fedezése, 
illetve a fölöslegek beszállítása iránt szükséges 
pénztárig intézkedések megtétele végett Tanfel-
ügyelő Úr a X. kimutatás felhasználásával minden 
év október hó 16—31-ike között bejelenti min-
den egyes iskola költségvetésének végeredményét 
(a fedezeti, szükségleti végösszegeket, valamint 
a mutatkozó hiányt, illetve fölösleget). 

Az egyes iskoláknál a megállapított helyi 
költségvetéssel szemben esetleg mutatkozó túl-
lépések engedélyezése iránt Tanfelügyelő Úr a 
XI. kimutatás felhasználásával minden év június 
hó 1—15-ike között tesz egész tankerületére 
kiterjedőleg együttes jelentést, hogy ennek 
alapján a föltétlenül indokolt túllépés fedezésére 
szükséges összeget pótlólag engedélyezhessem, 
illetve kiutalványozhassam. 

Az iskolák helyi költségvetésének miként 
való megállapítása, valamint általában ezen 
ügyek kezelési módja iránt annak idején külön 
rendeletben fogok részletesen intézkedni. 

III. Személyzeti ügyek. 
1. Tanítók kinevezése és áthelyezése. 

Az újonnan rendszeresített és a tanév végé-
vel tömegesen megüresedő tanítói állások be-
töltése iránt az alább jelzett módon tankerüle-
tenként, a szorgalmi idő alatt megüresedett 
egyes állások betöltése iránt pedig állásonként 
külön-külön fogok intézkedni. 

E célból Tanfelügyelő Úr minden május hó 
1—15-ike között a XII. kimutatással bejelenti 
a következő tanévtől tankerületében újonnan 
szervezett és a megüresedett tanítói állásokat. 
Ez alkalommal mellőzi azonban azon új isko-
láknál szervezett állásokat, melyek az iskolák 
államosítása folytán átveendő tanítókkal töl-
tendők be. 

A XIII. kimutatás felhasználásával pedig 
egyidejűleg bejelenti azokat a tanítókat, akik 
a szolgálat érdekében, vagy fegyelmi határozat-
ból kifolyólag áthelyezendők. 

Az üresedésben levő összes tanítói állásokra, 
a bejelentett és indokoltnak mutatkozó áthelye-
zések foganatosítása után, június hó folyamán 
a Budapesti Közlönyben, Hivatalos Közlönyben 
és Néptanítók Lapjában együttes pályázati 
hirdetményt fogok közzétenni, melyben a pá-
lyázat alá bocsátott állások tankerületenként 
csoportosítva soroltatnak fel s mely a pályá-
zókat mindenben tájékoztatni fogja. 

Minden egyes pályázati kérvény ugyanazon 
tankeridetben megüresedett mindazon állásra 
érvényes, melyet a pályázó kérvényében felsorol 
s ennélfogva egy-egy pályázó ugyanazon kir. 
tanfelügyelőhöz csak egy, de föltétlenül minden 
szükséges okmánnyal, vagy annak hiteles máso-
latával félsorolt kérvényt nyújt be. 

A pályázati határidőn belül érkezett s kellően 
fölszerelt összes pályázati kérvények alapján 
Tanfelügyelő Úr a pályázati határidőt követő 
5 napon belül pontosan kitölti az összes állá-
sokra kiterjedő XIV. számú minősítési táblázat 
minden egyes rovatát, olyke'p, hogy azok, akik 
csak meghatározott helyre pályáznak, ezen 
helyek megnevezésének előrebocsátása mellett 
csoportosítva, azok pedig, akik általában bár-
mely helyre kérik kineveztetésüket, ezen csoport 
után betűrendben sorolandók fel. 

Az ily módon összeállított minősítési táblá-
zatot Tanfelügyelő Úr kellő számban sokszoro-
síttatja és az egyes pályázati kérvények vissza-
tartása mellett megküldi mindazon iskolák 
gondnokságainak, amelyeknél állás üresedésben 
van. A gondnokságok legkésőbb 5 nap alatt 
tartoznak jelöléseiket bejelenteni. (L. 1907. évi 
XXVI. t.-c. 10. §-ának 2. kikezdését.) 

Ezek alapján Tanfelügyelő Úr a XV. kimu-
tatással, mely állásonként feltünteti az összes 
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szükséges adatokat, a gondnokságok s Tanfel-
ügyelő Úr jelöléseit legkésőbb július hó 10-ig 
együttes javaslatot tesz a tankerületében üre-
sedésben levő összes tanítói állások betöltése 
iránt s vonatkozó jelentéséhez csatolja a be-
érkezett kérvényeket, a gondnokságok jelen-
téseit, az egyházi főhatóságok, a főispán s helyi 
érdekeltségek kívánságaira vonatkozó megkere-
séseket és a tankerületi minősítési táblázat két 
példányát. 

Ezen tankerületi jelentések alapján oly idő-
ben fogok intézkedhetni az állások betöltése 
iránt, hogy a tanév mindenütt akadálytalanul 
legyen megkezdhető. 

A tanítás folytonosságának biztosítása céljá-
ból egyidejűleg tankerületenként közölni fogom 
azon állás nélkül maradt tanítók (tanítónők) 
névsorát, akik valamely állás végleges megüre-
sedése, vagy szabadságolások, felfüggesztések 
esetén helyettesként alkalmazandók. 

Az állami kezelésbe átvett (államosított) más-
jellegű iskoláknál alkalmazott és az illető iskola-
fenntartótól a következő tanévtől kezdődőleg 
átveendő tanítók a XVI. kimutatással május hó 
16-tól 31-ig tankerületenként együttesen hozan-
dók javaslatba kinevezésre. 

Ezen jelentése alapján június hó folyamán 
fogom kinevezni az átveendő tanítókat. 

A szorgalmi idő alatt véglegesen megürese-
dett állás betöltése és az illetmények beszün-
tetése iránt Tanfelügyelő Úr állásonként külön-
külön tesz jelentést, hogy ennek alapján úgy 
az illetmények beszüntetése, valamint az állásnak 
a nyilvántartásban levő tanítók (tanítónők) va-
lamelyikével való betöltése iránt intézkedhessem. 

Kölcsönös áthelyezésre vonatkozó kérvények 
az illetékes kir. tanfelügyelő útján rendszerint 
június s július hónapokban terjeszthetők elém. 
Ha a kölcsönös áthelyezést kérők nincsenek 
egy vármegyében alkalmazva, úgy azon kir. 
tanfelügyelő, akinél a kérvény benyujtatott, 
azt véleményével együtt a másik illetékes kir. 
tanfelügyelőhöz teszi át, aki a kérelmet saját 
véleményével kiegészítve terjeszti fel a jelzett 
időben. 

2. Tanítóknak igazgatói teendőkkél váló meg-
bízatása s helyi előléptetése. 

Az igazgatói teendők végleges ellátása iránt 
s az 1907 : XXVI. t.-cikk 9. §-a alapján állo-
máshelyükön igazgatóvá előléptetendő tanítók 
ügyében Tanfelügyelő IJr a XVII., illetve 
XVIII. kimutatás felhasználásával, csakis július 
hó 16—31-ig tegyen együttes jelentést. 

A tanév folyamán bármely oknál fogva meg-
üresedő igazgatói állások teendőinek ideiglenes 
ellátásával Tanfelügyelő Úr bízza meg az erre 
legalkalmasabb tanítót, ezen ideiglenes helyet-

tesi megbízatás alapján azonban az illető a 
végleges megbízásra igényt nem támaszthat. 

Szerzett érdemeiknél fogva állomáshelyükön 
igazgatóvá előléptetett tanítók az évi 200 ko-
rona pótlékot minden év szeptember hó 1-től 
kezdődőleg kapják meg. 

3. A tanítói személyzet illetményeinek utalvá-
nyozása. 

Az újonnan kinevezett, vagy áthelyezett 
tanítók illetményeinek ki-, illetve átutalványo-
zása iránt Tanfelügyelő Úr az e célra rendel-
kezésére bocsátott űrlapok felhasználásával 
egyénenként, illetve iskolánként külön-külön 
tesz jelentést, melyhez mindenkor csatolandó 
az újonnan kinevezett tanítónak pontosan ki-
töltött minősítvényi táblázata, összes szolgálati 
bizonyítványai s esetleges díjlevele, hogy ezek 
alapján a szolgálati idő kezdetét s az esetleges 
személyi pótlékot is megállapíthassam. 

Ezen jelentése alapján az illetőnek az orszá-
gos tanítói nyugdíjintézetbe való felvétele iránt 
is fogok intézkedni. 

A tanítói személyzetnek az 1907 : XXVI. 
t.-cikkben biztosított fizetési többletét esedékes-
ségük előtt hivatalból fogom kiutalványozni, 
miért is Tanfelügyelő Úr a magasabb illetmé-
nyek kiutalványozása iránti kérvényeket, ameny-
nyiben innen utalványozás nem történt volna, 
csakis az esedékességet követő két hét múlva 
terjessze fel. 

A tanítói illetmények ügyében hozott hatá-
rozataim ellen irányuló panaszok, az 1896. évi 
XXVI. t.-cikk 25. §-a értelmében, közvetlenül 
nálam adandók be. Ha ennek dacára valamely, 
a m. kir. közigazgatási bírósághoz intézett 
panaszirat Tanfelügyelő Úrhoz érkeznék be, 
azt mellékleteivel együtt s csatolva a borítékot, 
valamint határozatom kézbesítésére vonatkozó 
vétívet, azonnal, de legkésőbb 8 napon belül 
hozzám felterjeszteni tartozik. 

4. Fizetési előlegek engedélyezése. 
Fizetéselőleg iránti kérvények, melyeket Tan-

felügyelő Úr kizárólag láttamozási záradékkal 
lát el, csak az esetben terjeszthetők fel, ha a 
fizetés tehermentességét az illető állampénztár 
(adóhivatal) által igazolta s az indokolás támo-
gatására szolgáló okmánnyal felszerelten nyúj-
tattak be. 

5. A tanítói személyzet szabadságolása. 
Két hónapig terjedő szabadságidőt tiszti-

orvosi bizonyítvánnyal igazolt betegség esetén 
s amennyiben a szabadságolandó tanító helyet-
tesítése az államkincstár megterheltetése nélkül 
lehetséges, a gondnokság javaslatára Tanfelügyelő 
Úr engedélyezhet a tanítói személyzetnek. 
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Hosszabb s kellően indokolt szabadságidő 
esetén, vagy ha a helyettesítés tárcámat terheli, 
a szabadságidő s a helyettesítés megkezdhető, 
de a szabadságidő iránti kérvényt, melyhez 
mindenkor tisztiorvosi bizonyítvány csatolandó, 
Tanfelügyelő Ür véleménye kíséretében és a 
szabadságidő, valamint a helyettesítés megkez-
dése idejének bejelentése mellett, azonnal fel-
terjeszteni tartozik. Ezen jelentése alapján, a 
szabadságidő engedélyezése esetén, a helyette-
sítési díj kiutalványozása iránt is fogok intéz-
kedni. 

Folytatólagos szabadságra vonatkozó kérvé-
nyek kellően fölszerelten s a helyettes bejelen-
tése mellett, legkésőbb 10 nappal az élvezett 
szabadságidő lejárta előtt terjesztendők fel. 

Minthogy minden tanév végén tudomást kí-
vánok szerezni az állami tanítói személyzet 
hosszabb mulasztásairól, Tanfelügyelő Ur min-
den év június hó 16—30-ika között, a XIX. 
kimutatás felhasználásával s a mulasztás idejé-
nek s indokának pontos feltüntetése mellett, 
bejelenti mindazon tanítókat, akik a tanév 
folyamán összesen egy hónapig, vagy ennél 
hosszabb ideig bármily címen nem tanítottak. 

Jelentéséhez csatolandók a betegség miatt 
akár Tanfelügyelő Ür, akár általam szabad-
ságolt tanítók orvosi bizonyítványai. 

Ha az illető azért nem tanított, mert az 
iskolajárvány miatt bezáratott, vagy mert csa-
ládjában ragályos betegség volt, a jelentésben 
mellőzendő. 

Ezen jelentések alapján egyrészt elbírálni 
kívánom az engedélyezett szabadságidők indo-
koltságát, s másrészt mérlegelve a mulasztó 
tanítók általános szolgálatképességét, esetleg 
azok végellátása iránt is intézkedem. 

6. A tanítói személyzet mellékfoglalkozásai. 
A mellékfoglalkozások engedélyezését álta-

lában Tanfelügyelő Ur hatáskörébe utalom, 
azzal, hogy csak oly mellékfoglalkozást enge-
délyezhet, amely a tanítói állással összefér, a 
tanítót kötelességeinek teljesítésében nem gá-
tolja és a tanítási időn kívül s helyben 
elvégezhető. 

Ha valamely hitfelekezet helybeli állami 
tanítót a kántori teendők ellátásával kívánja 
megbízni, az engedély a fentiek értelmében 
megadandó. 

Lap szerkesztésére, az abban való közre-
működésre irányuló kérelmek a főispán útján 
hozzám terjesztendők fel. 

7. A tanítói személyzet jutalmazása és segélyezése. 
A tanítók jutalmazása és segélyezése iránt 

Tanfelügyelő Ur a XX. kimutatás felhaszná-
lásával rendszerint csak minden év december 

hó 16—31-ike között tehet együttes javas-
latot. 

Más időben és személyenként külön-külön 
csak akkor kérhet a tanszemélyzet segélyezést, 
ha az tőle független körülmények (tűz-, víz-
kár, nagyobb költséggel járó betegség stb.) 
folytán erre sürgősen reászorul. 

Ez esetben a körülményeknek s a segélyezés 
indokainak feltüntetése mellett a segély mérve 
is közlendő. 

8. A tanszemélyzet minősítési táblázatába beve-
zetendő adatok bejelentése. 

A tanszemélyzet családi viszonyaiban elő-
állott időközi változások és a minősítési táblá-
zatba bejegyzendő egyéb adatok Tanfelügyelő 
Ur által, a XXI. kimutatással, minden év június 
havában jelentendők be. 

Házasságkötés vagy névváltoztatás eseteiben, 
az illetményeknek az új névre való átutalvá-
nyozhatása végett, a házassági anyakönyvi 
kivonatot, illetőleg a névváltoztatást engedé-
lyező belügyminiszteri rendeletet mellékelve, 
azonnal tegyen jelentést. 

9. Kézimunkatanítónők megbízatása. 
A női kézimunkatanításnak a gondnoksági 

utasítás 22. §-ának 21. pontja értelmében való 
ellátása ügyében a XXII. kimutatással csak 
augusztus hó 1—15-ike között tehet Tan-
felügyelő Ür együttes jelentést. 

Ennek alapján a kézimunkatanítónők meg-
bízatása s díjazása iránt tankerületenként fogok 
intézkedni. 

IV. Tanulmányi ügyek. 
Bármennyire fontos is az iskolák dologi és 

személyi szükségleteinek pontos kielégítése, 
külviszonyainak helyes szabályozása, a nép-
oktatáshoz fűzött nemzeti és kulturális érdeke-
ket közvetlenül az iskola belső munkája, tanul-
mányi rendje szolgálja. 

E célból behatóbb tájékoztatást kívánok sze-
rezni az iskolák beléletéről : felhívom tehát 
Tanfelügyelő Urat, hogy részint iskolalátoga-
tásai, részint pedig a tanítószemélyzettel foly-
tatott megbeszélések és a tanítói testületekkel 
tartott módszeres értekezletek alkalmával szer-
zett tapasztalatai alapján szeptember havában 
tegyen Tanfelügyelő Ur az alább felsorolt kér-
dések szem előtt tartásával összefoglaló jelentést. 

Tájékoztatásul a következőkben közlöm ezen 
jelentés megtételével figyelemre méltatandó 
kérdéseket. 

1. Mily mérvben érvényesülnek a gyakorlat-
ban az 1005. évi június hó 16-án 2202. ein. 
szám alatt kiadott tanterv s utasítás rendelke-
zései és szelleme? 
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Ha a tanterv és utasítás gyakorlati alkal-
mazása körül hiányok, vagy kételyek merülnek 
fel, vagy pedig gyakorlati keresztülvitelük ne-
hézségekbe ütköznék, melyek azok s mely 
körülményeknek tulajdoníthatók ? 

2. A részletes tanmenetek felölelik-e min-
denütt a tanítás egész anyagát, összhangban 
állanak-e a használatban levő tan- és vezér-
könyvekkel s alkalmazkodnak-e a helyi viszo-
nyokhoz ? 

Ha a részletes tanmenetek a tantervtől s a 
használatban levő tankönyvektől eltérnek, mi-
ben mutatkozik ez az éltérés s általánosságban 
mire vezethető ez vissza? 

3. Az órarend kellő figyelemmel van-e a 
didaktikai és egészségügyi követelményekre ? 

Hátráltatja-e vagy nem a tanítás eredményét 
és befolyásolják-e a tanulók egészségét az egy-
huzamban való tanítás ? 

Mily körülmények között s mily feltételekhez 
kötötten engedhető meg az egyhuzamban való 
tanítás ? 

4. A használatban levő tanszerek, tankönyvek, 
írószerek s tanítási segédeszközöknek mik az 
előnyei s hátrányai, melyek örvendenek leg-
nagyobb elterjedtségnek és miért ? Mutatkozik-e 
e téren hiány s hogy kellene azt megszüntetni ? 

Készítenek-e s milyen taneszközöket maguk 
a tanítók, esetleg a tanulók is? 

5. A tanítói személyzet ismeri-e behatóan a 
tantervet, az utasítást, az engedélyezett tan-
könyveket, a legújabb módszeres eljárásokat s 
szem előtt tartja-e a nevelés s tanítás alap-
elveit? Fordít-e kellő gondot önképzésére? 

6. A tanulók fegyelmezése és az iskolai 
fenyítés körül mily tapasztalatot szerzett? 

7. A tanítók által követett módszeres eljá-
rások általánosságokban megfelelnek-e a mai 
követelményeknek s a használatban levő mód-
szerek közül melyek váltak be leginkább ? 

A módszeres utasítások tervszerűen s tuda-
tosan alkalmaztatnak-e ? 

8. A tanítás eléri-e a tantervben megállapí-
tott célt? 

Milyen az oktatás átlagos eredménye s mily 
irányban fokozandó az ? 

Más anyanyelvű tanulók elsajátítják-e szóban 
és írásban a magyar nyelvet s átlagban mennyi 
idő alatt? Az e tekintetben követett módszeres 
eljárás helyesnek bizonyult- e ? 

9. A nevelés valláserkölcsi és hazafias iránya 
mily úton s módon biztosítható leginkább s 
megnyugtatók-e az e téren elért eredmények ? 

10. A tanítói egyesületek foglalkoztak-e 
nevelési és tanítási kérdésekkel, ha igen, me-
lyekkel s mily eredménnyel ? 

A tanítói egyesületek jegyzőkönyvei ezen 
jelentéshez csatolandók. 

Ezen jelentések, illetve javaslatai és elvi 
döntésemet igénylő előterjesztései alapján a 
gyakorlati életben szerzett tapasztalatokra tá-
maszkodva, a tanítás és nevelés eredményének 
fokozását reménylem biztosíthatni. 

* 
Az állami népoktatás igazgatásának a fentiek-

ben megállapított új rendje, az egyes, erre 
alkalmas ügyeknek csoportosítása és az egy-
nemű szükségleteknek tankerületenként ugyan-
azon időben való tárgyalása által pontosan 
szabályozza az igazgatás rendjét, kiküszöbölni 
van hivatva igen sok fölösleges iratváltást és 
módot nyújt arra, hogy az iskolák belső mun-
kájára nagyobb gondot fordíthassak. 

Ezeknek az előnyöknek biztosítása végett 
azonban szükséges, hogy Tanfelügyelő űr a 
megállapított határidőket a legpontosabban 
megtartsa és a kimutatások összes rovatait 
megfelelően kitöltse. 

A szükséges kimutatásokat kellő időben 
rendelkezésére fogom bocsátani. 

A határidők nyilvántartására szolgál az ide 
mellékelt határidős kimutatás, mely minden kir. 
tanfelügyelői irodában kifüggesztendő. A kitű-
zött határidőkben nemleges jelentések is teendők. 

Minthogy Tanfelügyelő úr az iskolák egyes 
szükségleteiről e megállapított időkön kívül 
csakis akkor tehet külön előterjesztést, ha vala-
mely előre nem látott körülmény (tűzvész, 
árvíz stb.) ezt föltétlenül indokolja, ami minden 
esetben bejelentendő, az egyes tankerületi javas-
latok megtételekor annak idejében gondosan 
mérlegelni köteles a tankerületében fölmerült 
összes szükségleteket. 

Azon ügyek, amelyek jellegüknél fogva csakis 
elkülönítetten s abban az időben tárgyalandók, 
amikor fölmerülnek, természetszerűleg jövőben 
is külön-külön kezelendők. 

E tekintetben különös figyelmet fordítson 
Tanfelügyelő úr arra, hogy az ezekre az 
ügyekre vonatkozó jelentéseit minden szükséges 
melléklettel fölszerelten terjessze elém s azok-
ban mindazon ténykörülményeket említse meg, 
amelyeket az érdemleges intézkedéskor ismernem 
kell. Ezáltal is igen sok közbevetett intézkedés 
válik fölöslegessé. 

Jelen rendeletem általános intézkedései azon-
nal, a határidős jelentésekre vonatkozó rendel-
kezései pedig 1911 január hó 1-től kezdődőleg 
lépnek hatályba, mely időtől kezdődőleg a tan-
felügyelői utasításnak vagy más rendeleteimnek 
a fentiektől eltérő intézkezései hatályukat 
vesztik. 

Budapest, 1910 november 18. 
Zichy. 
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|A következő nap-
tár, év szeptem-
ber hó 1-től szer-
vezendő és a már 
szervezett s a fo-
lyamatban levő 
év szeptember hó 
1-től megnyitan-
j dó iskolákról 

I—II. kimutatás 

A szükséges 
helyreállítási 

munkálatokról, 
az épületek tisz-
títási költségei-
ről és hiányai-
nak pótlásáról 

VI. kimutatás 

Az ifjúsági és ta-
nítói könyvtár-
szükséglet en-
gedélyezéséről 
és költségeik 
törlesztéséről 

IX. kimutatás 

A következő nap-
tári évben foga-
natosítandó új 

építkezésekről 
és kibővítések-

ről 

V. kimutatás 

A tanhelyiségek 
bútorszükség-

leteiről 

VII. kimutatás 

Az iskolák tan-
szerszükség-

le£eiről 

VIII. kimutatás 

A következő 
tanév elejétől 

kezdődőleg újon-
nan szervezett 
és üresedésben 
levő tanítói állá-

sokról és 
a fegyelmi hatá-

rozat alapján 
vagy hivatalból 
áthelyezendő ta-
nítókról és ta-

nítónőkről 

XII—XIII. kim. 

A másjellegű 
elemi népisko-
lák államosítása 
folytán átveendő 
tanítók és taní-
tónők kinevez-

tetéséről 

XVI. kimutatás 

Az iskolák helyi 
költségvetései-
vel szemben 

mutatkozó túl-
lépésekről 

XI. kimutatás 

A minősítési táb-
lázatba bejegy-
zendő adatokról 

, ,és 

a tanítók, tanító-
nők mulasztá-

sairól 

XXI-XIX. kim. 
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i A pályázatban 
résztvett taní-

tók és tanítónők 
minősítéséről 

és 
a pályázat alá 
bocsátott vagy 

időközben meg-
üresedett állá-

sok betöltéséről 

XIV—XV. kim. 

Az igazgatói 
megbízásokról 

és 
a tanítók és ta-

nítónők helyi 
előléptetéséről 

XVII—XVIII. 
kimutatás 

A női kézi-
munka-tanító-

nők megbízásá-
ról és azok díja-

zásáról 

XXII. kimutatás 

Az iskolák belső működé-
séről 

Az iskolák helyi 
költségvetései-

nek végeredmé-
nyeiről 

X. kimutatás 

Az iskolák fej-
lesztése iránt és 
a beiratkozási 

adatokról 

III—IV. kim. 

A tanítók és 
tanítónők jutal-

mazásáról és i 
segélyezéséről 

XX. kimutatás -J 
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kezdődőleg meg nem 

nyitható, mi akadá-

J e g y z e t 

s X 
o 

œ 

fi bérlet?) lyozza ezt ? 
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t á s o k : 
szeptember hó l-re szervezendő állami elemi népiskolákról. 

1—15-ike között.) 

6 

A kir. tanfelügyelő javaslata és annak 
rövid indokolása 

g 
-a 

S 02 

Mi indokolja az állami elemi 

népiskola szervezését? Érinti-e 

az állami iskola szervezése vala-

mely már fennálló másjellegű 

elemi népiskolát, s ha igen, mi 

indokolja ezen iskola államo-

sítását ? 

Az iskola elhelyezése 

Kit s mily mérvben terhelné 
az iskola elhelyezése ? Van-e 
megfelelő épület vagy telek s 
kinek tulajdona ez? Hajlandó-e 
a község, vármegye vagy más 
érdekeltség a helyi járulék 
visszaengedése mellett törlesz-
téses kölcsönből az iskolai épü-
letet felépíteni ? Van-e meg-
felelő bérhelyiség, s ha igen, 
mennyi ennek évi bére s hány 

évre bérelhető ? 

Egyéb hozzájárulás az iskola 
fenntartási költségeihez 

Remélhető-e az elhelyezésen 

kívül egyéb természetbeni vagy 

készpénzbeli hozzájárulás a 

községtől, vagy más helyi érde-

keltségtől? Ha valamely iskola 

államosításáról van szó, mennyi 

ezen iskola ezidőszerinti fenn-

tartási költsége s ki fedezi azt? 

szeptember hó 1-től kezdődőleg szervezett állami elemi népiskolákról, 

együtt január hó 1 — 15-ike között.) 

1 2 3 4 5 6 

Biztosítta,tott-e már az iskola Mely időponttól kez-

Az állami elemi 

népiskola neve 

és 

a szervezési 

rendelet száma 

<D V 
s <D > 
0> H 
X 
> 

=o 

elhelyezése s ha igen, mily 

időtől kezdődőleg? 

(Van-e már megfelelő telek ? 

Felvétetett-e törlesztéses köl-

csön ? Jóváhagyatott-e az épí-

tési terv ? Megköttetett-e már 

az építési szerződés vagy 

dődőleg nyitható 

meg akadálytalanul 

az iskola? 

Ha a jövő tanévtől 

kezdődőleg meg nem 

nyitható, mi akadá-

J e g y z e t 

s 
ö JS bérlet?) lyozza ezt ? 
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I I I . . vármegyében a tanévben 
(Fölterjesztendő a IV. kimutatással 

A község neve és az 
állami elemi népiskola 

neve 
(fiú, leány, vegyes) 

A 
kineve-
zett tan-

erők 
közöl 
liány 

S 

Üresedésben van-e 
valamelyik tanítói 

(tanítónői) állás 
s kinek távozása 
folytán üresedett 

az meg ? 
(Az üresedés módja 

is megjelölendő) 

A beirat-
kozott 

minden-
napi 

tanulók 

c3 közül 

N 
X 

-U >> 

ti tv >3 i) 

A mindennapi iskolába 
járó tanulók osztá-

lyonkénti megoszlása 

II. III. IV. V. VI. 

I V . vármegye azon állami elemi népiskoláiról, 
(Fölterjesztendő november hó 

A község 

neve és az állami elemi 

népiskola szervezésének 

száma 

Mindennapi 
(6—12 éves) 
tankötele-

seinek 

szerinti 
meg-

oszlása 

Területén fennálló 
összes elemi nép-

iskolák 

© Q aj 

M ? Si 
cd Ä 
£ Iá 

I ^ 
j- g 

S o S > -5 fi 

S S 

« I l a 
0 -S í * 

CB 

O :0 

a «a 

Hajlandó és képes-e vala-

melyik iskolafenntartó isko-

lá já t fejleszteni? Ha igen, 

melyik iskola fejleszthető s 
hány tanteremmel ? 

V . vármegye áll. el. népiskoláinak elhelyezésére évben létesítendő 
Minden ily építkezési munkálat felveendő, akár a község, vagy más helyi 

(Fölteijesztendő március 

1 2 3 4 5 1 6 7 

A község neve 
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Hány tantermes az 
állami elemi nép-
iskola s milyen 
ezek jelenlegi el-

Hány tanterem és 
tanítói lakás szá-
mára létesítendő 

az épület és mily 
mellékhelyiségek 

al
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lm
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Ha az iskola el-
helyezését a köz-
ség vagy más érde-

és 

az iskola szervezési 

rendeletének száma 
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helyezése ? (Az is-
kolai épület a m. 
kir. államkincstár 
tulajdonában, örök-

szükségesek ? ( Kút, 
árnyékszék, sütő-
kemencze, faszín, 

sertés- és tyúkól, 
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fennálló összes állami elemi népiskolák tanítóinak s tanulóinak létszámáról, 
együtt november hő 1—15-ike között.) 

9 10 

A mindennapi iskolába járó (6—12 éves) tanulók között volt 
J e g y z e t 

(Ha valamely rendszeresített üresedés-

ben levő tanítói álláson helyettes mű-

ködik, annak neve közlendő. Ha a tan-

termek csekély száma miatt váltakozó 

oktatás folyik, ez a körülmény meg-

jelölendő) 

vallásra nézve anyanyelvre nézve 
J e g y z e t 

(Ha valamely rendszeresített üresedés-

ben levő tanítói álláson helyettes mű-

ködik, annak neve közlendő. Ha a tan-

termek csekély száma miatt váltakozó 

oktatás folyik, ez a körülmény meg-

jelölendő) 
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J e g y z e t 

(Ha valamely rendszeresített üresedés-

ben levő tanítói álláson helyettes mű-

ködik, annak neve közlendő. Ha a tan-

termek csekély száma miatt váltakozó 

oktatás folyik, ez a körülmény meg-

jelölendő) 

I 1 
amelyeknél évi szeptember hó l - re új tanítói (tanítónői) állások rendszeresítendők. 
1—15-ike között.) 

7 8 9 

A kir. tanfelügyelő javaslata és annak rövid 
indokolása Az új osztályok elhelyezése 
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Mi indokolja az áll. el. népiskola 
fejlesztését? Érinti-e az áll. el. népis-
kola fejlesztése valamely másjellegű 
el. népiskolát és ha igen, mi indo-
kolja ennek az iskolának az államosí-
tásá t? Kötelezettséget vállalt-e a m. 
kir. államkincstár a szervezéskor az 
áll. elemi népiskola fejlesztése i rán t? 

Ki köteles a szervezési rendelet értelmé-
ben az új osztály elhelyezéséről gondos-
kodni ? Ha a község képes erre, ez idő 
szerint s mi módon biztosítaná? Ha az 
államkincstár, mi módon eszközölhető 
az? Kinek a tulajdona az iskolai épü-
let ? Telekkönyvileg biztosítva van-e 
annak örök használati joga ? Van-e meg-
felelő bérhelyiség, s ha igen, mennyi ennek 

évi bére s hány évre bérelhető az ? 

Jegyzet 

ú j iskolai épületekről és a fenálló iskolai épületeknek beruházás jellegével bíró kibővítéseiről, 
érdekeltség, akár a m. kir. államkincstár terhére foganatosítandó ez. 
1—15-ike között) 

Ha az iskola elhelyezéséről a m. kir. államkincstár 
tartozik gondoskodni 

mennyibe kerül 
hozzávetőleg 

mivel járul hozzá a köz-
ség vagy más helyi érde-
keltség és mennyi ennek 
pénzértéke ? A helyi járu-
lékok visszaengedése mel-
lett hajlandó-e a helyi 

érdekeltség törlesztéses 
kölcsönből építkezni ? 

Van-e valamely alap, 
amely e célra igénybe 

vehető ? 

A szükséges tan-
termek és tanítói 
lakások elhelyezé-

sére kapható-e 
megfelelő bérhelyi-
ség s mennyi időre 
és évi bér mellett 
bérelhető az ? Vásá-
rolható-e megfelelő 
épület és meny-

nyiért ? 

A javaslat s ennek indokolása. 
Megjelölendők az új építés ha-
laszthatatlan voltát igazoló kö-
rülmények s az, vájjon műszaki 
osztályom vagy az államépí-
tészeti hivatal készítse el a 
szükséges tervet s költségve-
tést ? Ha az építkezés iránt 
ígéret tétetet t , az engedélyező 
rendelet száma is feltüntetendő. 
Ha az iskolai épületben kisded-
óvoda is nyer elhelyezést, úgy 

az is megemlítendő. 

van-e meg-
felelő telek, 
s ha igen, 
h á n y Q ö l e s ? 
Ha nincs, tár-
gyalt-e ez-
iránt a köz-
séggel vagy 
más helyi ér-
dekeltséggel 
s mily ered-

ménnyel ? 

a 

telek 

az 

épít-

kezés 

mivel járul hozzá a köz-
ség vagy más helyi érde-
keltség és mennyi ennek 
pénzértéke ? A helyi járu-
lékok visszaengedése mel-
lett hajlandó-e a helyi 

érdekeltség törlesztéses 
kölcsönből építkezni ? 

Van-e valamely alap, 
amely e célra igénybe 

vehető ? 

A szükséges tan-
termek és tanítói 
lakások elhelyezé-

sére kapható-e 
megfelelő bérhelyi-
ség s mennyi időre 
és évi bér mellett 
bérelhető az ? Vásá-
rolható-e megfelelő 
épület és meny-

nyiért ? 

A javaslat s ennek indokolása. 
Megjelölendők az új építés ha-
laszthatatlan voltát igazoló kö-
rülmények s az, vájjon műszaki 
osztályom vagy az államépí-
tészeti hivatal készítse el a 
szükséges tervet s költségve-
tést ? Ha az építkezés iránt 
ígéret tétetet t , az engedélyező 
rendelet száma is feltüntetendő. 
Ha az iskolai épületben kisded-
óvoda is nyer elhelyezést, úgy 

az is megemlítendő. 

1 
9* 
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V I . vármegye állami elemi népiskoláinak elhelyezésére szolgáló épü-

1 2 3 4 5 
Fo

ly
ó 

sz
ám

 

Az állami elemi 

népiskola 

megnevezése 

Az iskolai épület 
állapota 

s a benne el-
helyezett tan-

helyiségek 
s tanítói lakás 

száma 

A javaslatba hozott mun-
kák részletezése (Árnyék-
székeknél az ülések száma, 
kerítésnél annak hossza 
folyó méterekben tünte-
tendő fel, külön jelölvén 

meg az utcai s külön a telek 
körötti kerítés hosszát) 

A javaslat adatainak 

indokolása 

A munkák 
hozzávetőle-

ges 
költségei 

V I I . vármegyében meglevő és 
(Fölterjesztendő április hó 

Az állami elemi népiskola 

megnevezese 
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letek helyreállításairól, átalakításairól s azoknak a m. kir. államkincstár terhére eszközlendő évi tisztításairól. 

6 7 8 9 10 11 

A szervező rendelet 
alapján ki köteles 
az épület s tartozé-
kainak jókarban-

tartásáról gondos-
kodni ? 

Az állami elemi 
népiskolának van-e 

költségvetési 
fölöslege, s ha igen, 

mennyi ? 

Az iskolai 
épületben 

csak az áll. 
el. népiskola 
vagy kisded-
óvoda is nyer 
elhelyezést ? 

Mi módon biztosít-
ható a munkálatok 

keresztülvitele ? 
(Versenytárgyalás, 
házi kezelés útján) 

Az illetékes 
m. kir. állam-

pénztár 
(adóhivatal) 

megnevezése 

Jegyzet 

a tanévben megnyitandó állami elemi népiskolák szükségleteiről. 
1—15-ike között.) 
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Az illetékes 
m. kir. állam-

pénztár 
(adóhivatal) 

megnevezése 

A kir. 
tanfelügyelő 

tájékoztató meg-
jegyzései 

és a javaslat 
indokolása 
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évben megnyitandó állami elemi népiskolák tanszer- és egyéb fölszerelési szükségleteiről, 
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IX. vármegyei állami elemi iskolák 
(Fölterjesztendő február hó 

Fo
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ó 
sz

ám
 

1 2 3 4 5 
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Az állami 
elemi népiskola Hány 

kötetből 
áll 

a tanítói 
könyv-

tár? 

Mely 
típusok-

ból áll az 
ifjúsági 
könyv-

tár? 

Mely típusú könyvtár Mely művek 
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Mely 
típusok-

ból áll az 
ifjúsági 
könyv-

tár? 

szerzendő be az ifjú-
sági könyvtár számára 
és mennyi ennek évi 

törlesztése ? 

szerzendők be 
a tanítói könyvtár 
számára s mennyi 

ezeknek ára? 
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X . , vármegyei állami elemi 
(Felterjesztendő október 

1 2 3 4 5 ö 

Az állami elemi népiskola 

J a 
CQ 

megnevezése 

nu
ló

in
ak

 s
zá

m
a 

ní
tó

in
ak

 s
zá

m
a 

ih
el

yi
sé

ge
in

ek
 s

zá
m

a 

Fedezet Szükséglet Fölösleg Hiány 

A fölösleg bevéte-
lezésére, a hiány 
kifizetésére illeté-
kes m. kir. állam-
pénztár (adóhiva-
tal) megnevezése 

-2 -2 K 1 f K f K f K 1 f 

Melléklet a A', számú kimutatáshoz. 
A hitoktatási díjak megállapításához 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

1 2 3 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

Az állami elemi népiskola 

A hitfelekezet 

megjelölése 

A hit-
oktatásban 
részesülő 

mindennapi 
iskolába járó 

tanulók 
száma 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

m e g n e v e z é s e 

tan-

osztályainak 

száma 

A hitfelekezet 

megjelölése 

A hit-
oktatásban 
részesülő 

mindennapi 
iskolába járó 

tanulók 
száma 
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ifjúsági és tanítói könyvtárának tanévi szükségleteiről. 

1—15-ike között.) 

6 7 8 9 10 

Mennyi 
a felvételi 

díjakból 
létesített 
könyvtár 
alapja ? 

Mennyi irá-
nyoztatott elő 
az iskolának 
folyó tanévi 
költségveté-
sében az ifj. 

és tanítói 
könyvtár 
gy alapítá-

sára ? 

Mennyi 
köt tetet t le 

a mái-
megrendelt 

művek 
és szaklapok 
költségeire ? 

Mennyi 
terheli 

a vallás- és 
közoktatás-

ügyi 

tárcá t? 

A javaslat indokolása 

és az iskola részére megrendelt 

szaklapok felsorolása 

K f K 1 f K f K f 

I 

népiskolák helyi költségvetéseinek végeredményeiről. 

hó 10—31-ike között.) 

7 1 8 

Az iskolának a minisztériumi számvevőség által legutóbb 
költségvetése között 

megállapított és a folyó tanévi 

Ha a fűtési szükségletnél mutatkozik 
eltérés, mennyi 

a f e d e z e t n é l a s z ü k s é g l e t n é l 
a fűtendő 

tanhelyiségek 
együttes 

légűrtartalma 
m3-ben ? 

1 m3 fa 

piaci ára 

a kir . 
tanfelügyelő 

által 
megállapított 

összeg mutatkozó eltérések rövid indokolása 

a fűtendő 
tanhelyiségek 

együttes 
légűrtartalma 

m3-ben ? 

1 m3 fa 

piaci ára 

a kir . 
tanfelügyelő 

által 
megállapított 

összeg 

szükséges adatokra vonatkozó kimutatás. 

4 5 6 7 8 9 

A 

hitoktatás 

heti 

óraszáma 

Helyben lakik-e 

a hitoktató 

vagy 

mely községből 

jár tanítani? 

A 

gondnokság 

által 

javasolt 

összeg 

A kii-, 

tanfelügyelő 

által meg-

állapított 

összeg 

J e g y z e t 

A 

minisztérium 

ál tal meg-

állapított 

összeg 
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XI. .... vármegyei állami elemi népiskolák 
(Fölterjesztendő június 

1 2 ' 3 4 6 

Az állami elemi népiskola i 
A fölösleg 
bevételezé-

sere, 
c3 1 =3 

S "fl 

e3 
S N m Fedezet 

Szük-
séglet 

Fölösleg Hiány 
a hiány 

kifizetésére 
illetékes 

6 
sz

ám
 

megnevezése 
1 '-O 

m 

-3 • S 
o 
»5P .3 

m. kir. 
állampénztár 
(adóhivatal) 

o a 'S Ä megnevezése 
S 5 K 1 f K 1 f K 1 f K • 1 f 

X I I . vármegyében az áll. el. 
(Fölterjesztendő május 

a 
'M OQ 
'•O 

1 2 3 4 

a 
'M OQ 
'•O 

Az állami elemi népiskola Aj Mily módon 
(kinek lemon-

dása, nyugdíja-
zása folytán) 

üresedett meg 
az állás ? 

BJ Szervezés 
vagy fejlesztés 
folytán újonnan 

rendszeresít-
te tet t -e az állás ? 

A megüresedett 
állás tanítóval, 

tanítónővel vagy 
igazgató-tanító-
var (tanítónővel) 
töltendő-e be? 

A kinevezendő vagy át-
helyezendő tanító 

(tanítónő) 

a 
'M OQ 
'•O 

megnevezése 

tanulóinak 

tanítóinak 
(tanítónői-
nek) száma 
és vallásuk 

szerinti 
megoszlása 

külön-külön 

Aj Mily módon 
(kinek lemon-

dása, nyugdíja-
zása folytán) 

üresedett meg 
az állás ? 

BJ Szervezés 
vagy fejlesztés 
folytán újonnan 

rendszeresít-
te tet t -e az állás ? 

A megüresedett 
állás tanítóval, 

tanítónővel vagy 
igazgató-tanító-
var (tanítónővel) 
töltendő-e be? 

ly
 v

al
lá

sú
 l

eg
ye

n 
? 

n t
o r

i 
te

en
dő

k 
el

-
ítá

sá
ra

 f
el

ha
ta

l-
la

za
nd

ó-
e 

? 

m
ily

 
ny

el
vi

sm
er

et
te

l 
re

nd
el

ke
zz

ék
 ?

 

a 
'M OQ 
'•O 

megnevezése 

ne
m

 

va
llá

s 

an
ya

ny
el

v 

tanítóinak 
(tanítónői-
nek) száma 
és vallásuk 

szerinti 
megoszlása 

külön-külön 

Aj Mily módon 
(kinek lemon-

dása, nyugdíja-
zása folytán) 

üresedett meg 
az állás ? 

BJ Szervezés 
vagy fejlesztés 
folytán újonnan 

rendszeresít-
te tet t -e az állás ? 

A megüresedett 
állás tanítóval, 

tanítónővel vagy 
igazgató-tanító-
var (tanítónővel) 
töltendő-e be? 

ly
 v

al
lá

sú
 l

eg
ye

n 
? 

n t
o r

i 
te

en
dő

k 
el

-
ítá

sá
ra

 f
el

ha
ta

l-
la

za
nd

ó-
e 

? 

m
ily

 
ny

el
vi

sm
er
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te

l 
re

nd
el

ke
zz
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 ?

 

ptH szerinti 
megoszlása 

Aj Mily módon 
(kinek lemon-

dása, nyugdíja-
zása folytán) 

üresedett meg 
az állás ? 

BJ Szervezés 
vagy fejlesztés 
folytán újonnan 

rendszeresít-
te tet t -e az állás ? 

S « m
ily

 
ny

el
vi

sm
er

et
te

l 
re

nd
el

ke
zz

ék
 ?

 
X I I I . a hivatalból (szolgálati érdekből) áthetyezendő 

(Fölterjesztendő a XII. kimutatással 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

1 2 3 4 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

Az áthelyezendő áll. el. népiskolai 
taní tó (tanítónő) 

Az áthelyezés szüksé-
gességének indokolása 
s annak feltüntetése, 
vájjon jelenlegi állo-
másához különleges 
körülmények nem 

kötik-e '? 
A javaslatba hozott 

tanító családi állapota, 
(gyermekeinek száma) 

Mily községbe vagy 

vármegyébe óhaj t 

jutni ? 

A tanító áthe-
lyeztetése esetén 
helyére alkalma-

zandó tanító 
(tanítónő) 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

neve 

és állomáshelyének 

megnevezése 

va
llá

sa
 

ká
nt

or
i 

te
en

dő
k 

el
lá

-
tá

sá
ra

 k
ép

es
-e

 ?
 

<p a; 
S aa j» 

G él
ve

z-
e 

ig
az

ga
tó

i 
pó

t-
lé

ko
t 

s 
m

en
ny

it 
? 

Az áthelyezés szüksé-
gességének indokolása 
s annak feltüntetése, 
vájjon jelenlegi állo-
másához különleges 
körülmények nem 

kötik-e '? 
A javaslatba hozott 

tanító családi állapota, 
(gyermekeinek száma) 

Mily községbe vagy 

vármegyébe óhaj t 

jutni ? 

A tanító áthe-
lyeztetése esetén 
helyére alkalma-

zandó tanító 
(tanítónő) 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

neve 

és állomáshelyének 

megnevezése 

va
llá

sa
 

ká
nt

or
i 

te
en

dő
k 

el
lá

-
tá

sá
ra

 k
ép

es
-e

 ?
 

<p a; 
S aa j» 

G él
ve

z-
e 

ig
az

ga
tó

i 
pó

t-
lé

ko
t 

s 
m

en
ny

it 
? 

Az áthelyezés szüksé-
gességének indokolása 
s annak feltüntetése, 
vájjon jelenlegi állo-
másához különleges 
körülmények nem 

kötik-e '? 
A javaslatba hozott 

tanító családi állapota, 
(gyermekeinek száma) 

Mily községbe vagy 

vármegyébe óhaj t 

jutni ? 

m
il

y 
va

llá
sú

 le
gy

en
 '?

 

ká
nt

or
i 

te
en

dő
k 

el
lá

tá
-

sá
ra
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el

ha
ta

lm
az

an
dó

-e
 ? 

m
ily

 n
ye

lv
is

m
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et
-

te
l 
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nd

el
ke

zz
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 ?
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helyi költségvetéseivel szemben mutatkozó eltérésekről, 
hó 1—15-ike között.) 

7 8 

Az iskolának a folyó tanévre megállapított költségvetése, valamint a tényleg behaj to t t jövedelmek 
és elkerülhetetlen szükségletek között 

a fede-
zetnél 

a szük-
ségletnél 

a fedezetnél a szükségletnél 

mutatkozó különbségek 
mutatkozó különbözetek rövid indokolása 

K f K f 
mutatkozó különbözetek rövid indokolása 

népiskolánál megüresedett tanítói (tanítónői) állásokról, 

hó 1—15-ike között.) 

5 6 

Jegyzet 

A minisztérium számára fenntartott rovatok 

Jegyzet 

Az áthelyezendő 
tanító (tanítónő) 

neve 

A megüresedett 
állás megnevezése 
ós annak betölté-

sére irányadó 
körülmények 

A megüresedett 
állás megnevezése 
és annak betölté-

sére irányuló körül-
mények 

A megüresedett 
állás, melyre a 

pályázat kihirde-
tendő, megnevezése. 
A pályázati felté-

telek feltünte-
tendők 

Jegyzet 

Az áthelyezendő 
tanító (tanítónő) 

neve 

Az áthelyezendő 
tanító (tanítónő) 

neve 

A megüresedett 
állás, melyre a 

pályázat kihirde-
tendő, megnevezése. 
A pályázati felté-

telek feltünte-
tendők 

állami elemi népiskolai tanítókról s tanítónőkből. 
együtt május hó 1—15-ike között.) 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

1 2 3 4 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

Az áthelyezendő áll. el. népiskolai 
tanító (tanítónő) 

Az áthelyezés szüksé-
gességének indokolása 
s annak feltüntetése, 
vájjon jelenlegi állo-
másához különleges 
körülmények n e m 

kötik-e ? 
A javaslatba hozott 

tanító családi állapota 
(gyermekeinek száma) 

Mily községbe vagy 

vármegyébe óhaj t 

jutni ? 

A tanító átlie-
lyeztetése esetén 
helyére alkalma-

zandó tanító 
(tanítónő) 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

neve 

és állomáshelyének 

megnevezése 

va
llá

sa
 

ká
nt

or
i 

te
en

dő
k 

el
lá

-
tá

sá
ra

 k
ép

es
-e

 ?
 

ny
el

vi
sm

er
et

e 

él
ve

z-
e 

ig
az

ga
tó

i 
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t-
lé

ko
t 

s 
m

en
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it 
? 

Az áthelyezés szüksé-
gességének indokolása 
s annak feltüntetése, 
vájjon jelenlegi állo-
másához különleges 
körülmények n e m 

kötik-e ? 
A javaslatba hozott 

tanító családi állapota 
(gyermekeinek száma) 

Mily községbe vagy 

vármegyébe óhaj t 

jutni ? 

A tanító átlie-
lyeztetése esetén 
helyére alkalma-

zandó tanító 
(tanítónő) 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

neve 

és állomáshelyének 

megnevezése 

va
llá

sa
 

ká
nt

or
i 

te
en

dő
k 

el
lá

-
tá

sá
ra

 k
ép

es
-e

 ?
 

ny
el

vi
sm

er
et

e 

él
ve

z-
e 

ig
az

ga
tó

i 
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t-
lé

ko
t 

s 
m
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ny

it 
? 

Az áthelyezés szüksé-
gességének indokolása 
s annak feltüntetése, 
vájjon jelenlegi állo-
másához különleges 
körülmények n e m 

kötik-e ? 
A javaslatba hozott 

tanító családi állapota 
(gyermekeinek száma) 

Mily községbe vagy 

vármegyébe óhaj t 

jutni ? 

m
ily

 v
al

lá
sú

 le
gy

en
? 
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nt

or
i 

te
en

dő
k 

el
lá
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-

sá
ra
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ta
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dó

-e
 ?

 

m
ily
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ye
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m
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-
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zz
ék

 ?
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X I V . vármegyei állami elemi népiskoláknál megüre-
(Fölteijesztendő a XV. kimuta-

a •cd tsa 00 

cä 

¥ Ö M 
<D 
fl 

VD 
0D 

N£> 
N © 

N£> <x> 
rO 

VU > 

Folyamodó 

neve 

cS 
g o 

Oklevelet 

hol s mikor 

szerzett 

Oklevél 

minősége 

Jelenleg 

a •cd tsa 00 

cä 

¥ Ö M 
<D 
fl 

VD 
0D 

N£> 
N © 

N£> <x> 
rO 

VU > 

Folyamodó 

neve 

cS 
g o 

Oklevelet 

hol s mikor 

szerzett 

Oklevél 

minősége 
hol 

m
ily

 j
el

le
gű

 
is

ko
lá

ná
l 

mióta 
mily 

eredménnyel 

o <5 "cä "S működik 

• 

• 

X V . vármegyében üresedésben levő áll. el. 
(Fölterjesztendő július 

1 2 3 4 

Az állami elemi népiskola 
A) Mily módon 

(kinek lemondása, 
nyugdíjazása foly-
tán) üresedett meg 

aa állás ? 
BJ Szervezés vagy 
fejlesztés folytán 

újonnan rendszere-
síttetett-e az állás ? 

A megüresedett 
állás tanítóval, 

tanítónővel vagy 
igazgató-tanítóval 

(tanítónővel) 
töltendő-e be ? 

A kinevezendő vagy 
áthelyezendő tanító 

(tanítónő) tanulóinak M 1 18 s ö 
A) Mily módon 

(kinek lemondása, 
nyugdíjazása foly-
tán) üresedett meg 

aa állás ? 
BJ Szervezés vagy 
fejlesztés folytán 

újonnan rendszere-
síttetett-e az állás ? 

A megüresedett 
állás tanítóval, 

tanítónővel vagy 
igazgató-tanítóval 

(tanítónővel) 
töltendő-e be ? 

A kinevezendő vagy 
áthelyezendő tanító 

(tanítónő) 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 megnevezése 

ne
m

e 

va
llá

sa
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ny
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ta
ní
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A) Mily módon 
(kinek lemondása, 
nyugdíjazása foly-
tán) üresedett meg 

aa állás ? 
BJ Szervezés vagy 
fejlesztés folytán 

újonnan rendszere-
síttetett-e az állás ? 

A megüresedett 
állás tanítóval, 

tanítónővel vagy 
igazgató-tanítóval 

(tanítónővel) 
töltendő-e be ? 

A kinevezendő vagy 
áthelyezendő tanító 

(tanítónő) 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 megnevezése 

ne
m

e 

va
llá
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an
ya

ny
el

ve
 

ta
ní

tó
in

ak
, 

ta
ní

tó
nő

im
 

sz
ám

a 
és

 
va

llá
su

k 
sz

 
ri

nt
i 

m
eg

os
zl

ás
a 

kü
lö

 
kü

lö
n 

A) Mily módon 
(kinek lemondása, 
nyugdíjazása foly-
tán) üresedett meg 

aa állás ? 
BJ Szervezés vagy 
fejlesztés folytán 

újonnan rendszere-
síttetett-e az állás ? 

A megüresedett 
állás tanítóval, 

tanítónővel vagy 
igazgató-tanítóval 

(tanítónővel) 
töltendő-e be ? 

m
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? 
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nt

or
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dő
k 

el
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X V I . vármegyében újonnan szer-
(Fölterj esztendő május 

1 2 

Az állami elemi népiskola Az á t v e e n d ő t a n í t ó 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

megneve-
zése és 

szervezésére 
vagy fejlesz-
tésére vonat-
kozó minisz-
teri rendelet 

száma 

há
ny

 t
an

ít
ói

 á
llá

ss
al

 
sz

er
ve

zt
et

et
t 

va
gy

 
fe

jl
es

zt
et

et
t?
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ny
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ító
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i 
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sa

 
tö
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ő 
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 p
ál

yá
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t 
út
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n 

? 

n e v e életkora vallása 

oklevelének 
nyelv- kelte 

ismeretei 8 általános 
osztályzata 

kántori 
teendők 

ellátására 
képes-e ? 

i 



1 0 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 9 

sedett tanítói (tanítónői) állásokra hirdetet t pályázatban résztvett folyamodók minősítéséről, 
tással július hó 1—10-ike között.) 

A folyamodó 
szüleinek pql-

gári foglalkozása, 
a folyamodó 
családi anya-

nyelve (gyerme-
keinek száma) 

Különös 

képesítése 

A kir. 

tanfelügyelő 

véleménye 

J e g y z e t 

(Ha folyamodó 

áthelyezést kér, ennek 

indoka is 

feltüntetendő) 

A minisztérium részére 

fenntartott hely 

népiskolai tanítói és tanítónői állásokról s azok betöltésére vonatkozó javaslatokról, 

hó 1—10-ike között.) 

5 6 7 8 

J e g y z e t 

A gondnokság javas-

lata s ennek rövid 

indokolása 

A kir. tanfelügyelő 

javaslata s ennek rövid 

indokolása 

A minisztérium 

számára fenntartott 

rovat 

vezett vagy fejlesztett állami elemi népiskolákhoz átveendő tanítókról, 
hó 16—31-ike között.) 

3 4 5 6 7 8 9 

Az 1907: XXVI. 

t.-c. 4. §-a alap-

ján beszámítható 

szolgálatának 

kezdete 
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Milyen eddigi 

működése 
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végellátási eljárás 

folyamatban ? 
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X V I I . vármegye állami elemi 
(Fölterjesztendő július 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

1 2 3 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

Az állami elemi népiskola 

Mi módon üresedett 

meg az igazgatói állás ? 

(Fejlesztés vagy szervezés 

esetén afe illető rendelet 

száma) 

Az igazgatók megbízására javaslatba 
hozott tanítónak 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 

megnevezése és annak 

feltüntetése, vájjon az 

fiú-, leány- avagy vegyes-

iskola-e ? 

tanítói-

nak, 

tanító-

nőinek 

száma 

Mi módon üresedett 

meg az igazgatói állás ? 

(Fejlesztés vagy szervezés 

esetén afe illető rendelet 

száma) 

^ n e v e 

beszámít-

ható 

szolgálati 

idejének 

kezdete 

X V I I I . vármegyében az 1907 : XXVI. t.-c. 
(Fölterjesztendő a XVII. kimutatással 
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1 2 3 
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Az 1907 : XXVI. t.-c. 9. §-a alapján állomás-
helyére igazgatóvá előléptetendő tanító (tanítónő) 

A javaslat indokolása 

(A nevelés terén szerzett kiváló 

érdemeinek megjelölése) 

A m. kir. állam-
pénztár 

(adóhivatal) megne-
vezése, amelynél az 

évi 200 korona 
pótlék utalványo-

zandó 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 neve és állomáshelye 

Szolgálati 

idejének 

kezdete 

A javaslat indokolása 

(A nevelés terén szerzett kiváló 

érdemeinek megjelölése) 

A m. kir. állam-
pénztár 

(adóhivatal) megne-
vezése, amelynél az 

évi 200 korona 
pótlék utalványo-

zandó 

X I X . vármegyei áll. el. népiskolák-

(Fölterj esztendő június 

So
rs

zá
m

 

Tanító, tanítónő neve Mely időben mulasztott, mikortól 
meddig nem tanított ? 

J e g y z e t 
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népiskoláinál megüresedett igazgatói állásokról és azok betöltéséről, 
hó 16—31-ike között.) 

4 5 6 7 8 9 

A javaslat indokolása. 
(A javaslatba hozott tanító 
működésének és társadalmi 
magatartásának jellemzése.) 

Ha az iskolánál hosszabb szol-
gálatú tanító van, ennek mellő-

zése is indokolandó. 

Ki látta el az 

igazgatói teendőket 

ideiglenesen ? 
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A m. kir. állam-

pénztár 

(adóhivatal) megne-

vezése, amelynél az 

igazgatói pótlék 

s a helyettesítési 

díj folyósítandó 

1 

* 

9. §-a alapján állomáshelyükön igazgatóvá előléptetendő tanítókról (tanítónőkről), 
együtt július hó 16—31-ike között.) 

Fo
ly

ó 
sz
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1 2 3 
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ó 
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Az 1907 : XXVI. t.-c. 9. §-a alapján állomás-
helyére igazgatóvá előléptetendő tanító (tanítónő) 

A javaslat indokolása 

(A nevelés terén szerzett kiváló 

érdemeinek megjelölése) 

A m. kir. állam-
pénztár 

(adóhivatal) megne-
vezése, amelynél az 

évi 200 korona 
pótlék utalványo-

zandó 

Fo
ly

ó 
sz

ám
 neve és állomáshelye 

Szolgálati 

idejének 

kezdete 

A javaslat indokolása 

(A nevelés terén szerzett kiváló 

érdemeinek megjelölése) 

A m. kir. állam-
pénztár 

(adóhivatal) megne-
vezése, amelynél az 

évi 200 korona 
pótlék utalványo-

zandó 

nál alkalmazott tanítók (tanítónők) tanévi mulasztásairól, 

hó 16—30-ika között.) 

So
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Tanító, tanítónő neve Mely időben mulasztott, mikortól 
meddig nem taní tot t? 

J e g y z e t 
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X X . az állami elemi népiskolai tanítók (tanító-

(Fölterjesztendő december 

1 2 3 4 5 
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A tanító (tanítónő) neve 

és állomáshelye 

A javaslat rövid, de kimerítő 

indokolása 
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Az állampénztár 

(adóhivatal) 

megnevezése, amely-

nél a jutalom, vagy 

segély utalványo-

zandó 

X X I . vármegyében alkalmazott 
(Fölteijesztendő június 

So
rs
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m

 

Tanító, tanítónő 

neve és 

állomáshelye 

A családi állapotban beállott változás 

So
rs
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Tanító, tanítónő 

neve és 

állomáshelye 

Házasságkötés Születés, halálozás 

So
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Tanító, tanítónő 

neve és 

állomáshelye 
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Házastárs neve 
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X X H . vármegye elemi népiskoláinál 
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1 
m 
>o 
>> 

'S 

1 2 
idónő) 
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nők) jutalmazásáról és segélyezéséről, 
hó 16—31-ike között.) 

1 2 3 4 5 
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ó 
sz

ám
 

A tanító (tanítónő) neve 

és állomáshelye 

A javaslat rövid, de kimerítő 

indokolása 
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Az állampénztár 

(adóhivatal) 

megnevezése, amely-

nél a jutalom, vagy 

segély utalványo-

zandó 

tanítók (tanítónők) minősítési táblázataiba bejegyzendő adatokról, 
hó 16—30-ika között.) 

Időközben szerzett-e külön 

képesítést és mire ? 

Volt-e fegyelmileg büntetve, 

ha igen, mikor, miért s mily 

fegyelmi büntetéssel ? (A jogerős 

fegyelmi határozat száma is 

feltüntetendő) 

Egyéb adatok 

tanévben alkalmazandó női kézimunkatanítónők (óraadónők) díjazásáról. 

hó 1—15-ike között.) 
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Körrende le t . 

(Kiadatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
f. évi november hó ]8-án 115.218. sz. a. kelt ren-

deletével.) 
1. Valamennyi kir. Tanfelügyelőnek és tanfelügye-
lőségi kirendeltségnek, 2. llumei kormányzónak. 

Az áll. el. isk. gondnoksági utasítás 49. 
szakaszának negyedik bekezdése az egyházi 
ünnepi szünetekre nézve a következőképen 
rendelkezik : 

„Az egyes felekezeteknek egyházi ünnep-
napjain az áll. el. iskolai gondnokság azon 
napokat, melyeket a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter rendeletileg mint iskolai 
szünnapot igénylő egyházi ünnepeket megjelölt, 
az illető felekezetekhez tartozó tanulóknak 
iskolai szünetet engedélyezhet, anélkül, hogy a 
más felekezetekhez tartozó gyermekekre nézve 
a tanítás szünetelne. Ha pedig valamely áll. el. 
isk. növendékeinek 700/o-a vagy ennél több az 
illető felekezethez tartozik, az esetben az egész 
iskolának, illetve egész osztálynak szünetet 
engedélyezhet. 

Az állami tanító saját felekezete ünnepén is 
köteles tanítani; kivételnek csak akkor lehet 
helye, ha osztályában a fennebbi rendelkezések 
szerint szünet van." 

E szakasz rendelkezése szerint előfordulhat 
olyan eset, amikor az állami el. isk. tanító 
saját hitfelekezete ünnepnapján nem vehet részt 
hitfelekezete vallási szertartásán sem. Minthogy 
pedig nagy súlyt helyezek arra, hogy az áll. 
el. iskolában a valláserkölcsi nevelés minta-
szerű legyen és e tekintetben a tanítónak pél-
dával kell előljárnia : felhívom a kir. Tan-
felügyelő urat, hasson oda, hogy a tankerületéhez 
tartozó áll. el. isk. gondnokságok találjanak 
módot arra nézve, hogy bármelyik hitfeleke-
zethez tartozó áll. el. tanító saját hitfelekezete 
ünnepnapjain részt vehessen hitfelekezete vallási 
szertartásán. Mindazokon a helyeken pedig, 
ahol az oktatás osztályösszevonással megold-
ható: az illető tanító saját felekezete ünnepén 
az oktatás alól föl is legyen menthető. 

Ahol pedig az egyik megoldás sem volna 
lehetséges és ezen körülmény a tanerők vala-
melyikének vallása érzületét sértené, az illető 
tanerőnek áthelyeztetés iránti kérelmét lehe-
tőleg kedvező elintézésben fogom részesíteni. 

Budapest, 1910. évi november hó 18-án. 

Gróf Zichy, s. k. 

K ö r r e n d e l e t . * 
(Kiadatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter f. évi november hó 10-én 4277. ein. sz. a. kelt 

rendeletével.) 

146.833/VII. d. 1910. számú belügyminiszteri 
körrendelet. — Lelkészek és hatósági szemé-

lyek érintkezése kolerabetegekkel. 
(Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.) 

Egy felmerült esetből kifolyólag szükséges-
nek tartom a kolerabetegeknek lelkészek által 
való látogatása tekintetében a következőket 
elrendelni : 

Mint főelv, szem előtt tartandó, hogy a lel-
készkedő papságot kolerabetegeknek lelkészi 
funkciók teljesítése (gyóntatás, áldoztatás, utolsó 
kenettel való ellátás) céljából leendő megláto-
gatásától eltiltani, őket ebbeli működésükben 
megakadályozni vagy hátráltatni nem szabad; 
de ez nem is szükséges, mert az aránylag egy-
szerű, mindenütt könnyen kivihető elővigyázati 
szabályok lelkiismeretes betartásával a kolera 
elhurcolása kielégítő biztossággal elkerülhető. 
Ennek előfeltétele csak az, hogy egyrészt a 
lelkészek a kolera természete, terjedése, elke-
rülhetése stb. felől az alapvető fogalmak helyes 
ismeretével, valamint az előírt s kötelező óvó-
rendszabályokról tudomással bírjanak, másrészt 
hogy az utóbbiakat a részletekig pontosan be 
is tartsák. A szükséges óvórendszabályok között 
nincsen egy sem, mely vallási tekinteteket sér-
tene, mely a lelkészi funkciók méltóságát vagy 
komolyságát veszélyeztetné, avagy azoknak tel-
jesítését gátolná. Ennélfogva olyan lelkész 
ellen, aki ezek ellenére az elrendelt óvórend-
szabályoknak hanyagul, vagy épen nem tenne 
eleget, miáltal a közegészségügyet a kolera 
terjesztése útján tényleg nagy mértékben veszé-
lyeztetheti, törvényes rendelkezések alapján 
lehet és kell is eljárni. 

A lelkészeknek, különösen a vidéken műkö-
dőknek, a fertőző betegségek és nevezetesen a 
kolera elleni védekezés alapelveivel, valamint 
a saját magukra s híveire nézve kötelező rend-
szabályokkal való megismertetése és ez utóbbiak 
helyességéről és szükségességéről való meg-
győzése különben is a közegészségügy szem-
pontjából rendkívül fontos, mert falvainknak 
talán legnagyobb részében alig van ember, aki 
intelligenciája és a népnél bírt tekintélye és 
befolyása folytán többet tehetne a közönségnek 
e kérdésekben való felvilágosítása iránt, mint 
épen a lelkész. 

A lelkészek saját tájékoztatására kiváló szol-
gálatot tehet az ázsiai kolera tárgyában már 
is létező Utasítás. Ennek épen az a része, 

* Ez a körrendelet Fiúméra is kiterjed. 
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mely a kolerabetegekkel érintkezett személyek 
teendőiről szól, eléggé részletes is. 

Ami pedig különösen a lelkészi hivatás foly-
tán szükségessé váló óvórendszabályokat illeti, 
okvetlenül megkövetelendők a következők: 

A lelkész valamilyen könnyen fertőtleníthető 
tiszta lepel, lepedő, porköpeny vagy hasonló-
nak a betegszobába lépés előtt való felöltése 
által ruházatát a fertőzés ellen eleve biztosítsa. 
Lelkészi funkcióinak befejezése után a használt 
egyházi szereket (feszületet, tartályokat stb.) 
forró vízbemártás által, vagy lysoform-, esetleg 
más alkalmas fertőtlenítő-oldattal való lemosás 
által, a használt vattát, az esetleg fertőzéstől 
ért sót és hasonlókat tűz által ott a hely szí-
nén tegye ártalmatlanokká. A beteg szobájából 
való kilépés előtt védőleplét vagy köpenyét a 
szobában készen álló lúgba vesse, kezeit szap-
pannal és 2°/o-os lysoform-oldattal jól mossa 
meg, netalán szennyeződhetett ruháját ugyan-
csak fertőtlenítő-oldatba mártott kefével tisz-
títsa meg, a szobából kilépve, talpát az ajtó 
előtt fekvő fertőtlenítő-oldattal, lehetőleg szubli-
máttal átitatott ruhába vagy pokrócba alaposan 
törülje meg. 

Megjegyzem, hogy ugyancsak a fentebbiek 
irányadók azon esetekben is, amidőn hivatalos 
vagy hatósági személyek, például közjegyzők, 
vizsgálóbírók stb. hivatalból vagy hivatásukból 
kifolyólag kénytelenek a kolerabetegekkel érint-
kezni. 

Fölhívom ehhez képest a törvényhatóságot, 
hogy ez irányban a megfelelő módon, kellőleg 
intézkedjék. 

Budapesten, 1910. évi október hó 20-án. 
A miniszter helyett : Jakabffy, s. k., államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az 1910. évi 23.159. sz. rendeletet, mellyel a 
Magyarországi Tanítók Szabad Egyesületének 
alapszabályai jóváhagyattak, f . évi november hó 
19-én 132.450. sz. alatt kelt rendeletévél hatá-
lyon kívül helyezte és az egyesület működését 
további intézkedésig felfüggesztette. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter : 
Köszönetét nyilvánította: A tóvárosi első 

magyar asztaltársaságnak, amely a tóvárosi 
állami elemi iskola 10 szegény tanulóját 320 
korona értékű ruhával látta el ; Óváry Ferenc 
dr., orsz. képviselőnek, aki a városlődi kisded-
óvoda fenntartási költségeire 240 koronát ado-
mányozott. 

Kinevezte: Munkácsi Sándor tanárjelöltet 
ideiglenes minőségben fizetésnélküli kir. tan-
felügyelőségi tollnokká és szolgálattételre 

Mármaros vármegye kir. tanfelügyelőségé-
hez rendelte ; Csete Ferenc végzett böl-
csészethallgatót ideiglenes minőségben fizetés-
nélküli kir. tanfelügyelőségi tollnokká és 
szolgálattételre Fejér vármegye kir. tanfel-
ügyelőségéhez rendelte ; Dobos László vég-
zett joghallgatót ideiglenes minőségben fizetés-
nélküli kir. tanfelügyelőségi tollnokká és 
szolgálattételre Győr vármegye kir. tanfelíigye-
lőségéhez rendelte ; Görög Jenő képesített gaz-
dasági szaktanítót a feleki közs. önálló gaz-
dasági népiskolához, Péterfy István képesített 
gazdasági szaktanítót a felvinczi közs. önálló 
gazdasági népiskolához, Márton Lajos képesí-
tett gazdasági szaktanítót a kisújszállási közs. 
önálló gazdasági népiskolához, László Béla 
Dénes képesített gazdasági szaktanítót a bártfai 
áll. önálló gazdasági népiskolához, Kemény 
István képesített gazdasági szaktanítót a bava-
nistei áll. önálló gazdasági népiskolához, Paulics 
Géza képesített gazdasági szaktanítót a leibiczi 
közs. önálló gazdasági népiskolához, Mezei 
Imre képesített gazdasági szaktanítót a baróti 
közs. jellegű önálló gazdasági népiskolához, 
Kádár Kálmán képesített gazdasági szaktanítót 
a makói áll. önálló gazdasági népiskolához, 
Siha József képesített gazdasági szaktanítót a 
csongrádi áll. önálló gazdasági népiskolához, 
Gáspár János képesített gazdasági szaktanítót a 
mezőtúri közs. önálló gazdasági népiskolához, 
Korúdy Mihály képesített gazdasági szaktanítót 
a miklóshalmi közs. önálló gazdasági népiisko-
lához, Besch Jenő képesített gazdasági szak-
tanítót az egri áll. önálló gazdasági népiskolához, 
Somlyay Kálmán képesített gazdasági szaktaní-
tót az ópécskai áll. önálló gazdasági népisko-
lához és Biró Antal képesített gazdasági szak-
tanítót a nagyszalontai közs. önálló gazdasági 
népiskolához r. gazdasági szaktanítóvá ; Hadrava 
Rezső oki. tanítót a turjamezői áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá ; Ambrus Kálmán alsócser-
nátoni róm. kath. fel. iskolai tanítót az alsó-
csernátoni áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Schindlberger Albert oki. tanítót a kétegyházai 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Tokár Lajos, 
Nagy Lajos, Mengél Dániel, Szilágyi Endre és 
Moldvay Sándor oki. tanítókat a hódmező-
vásárhelyi áll. el népiskolához r. tanítókká; 
Magyari Kálmán oki. tanítót az aranyoskúti 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Gyurkovics 
Béla kölpényi ág. ev. el. isk. tanítót a sziráki 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Encsi/ András 
oki. tanítót az ákosi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Baár József oki. tanítót a kovaszinczi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Dolezsal Béla 
oki. tanítót a bessenyőpataki áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá ; Oláh György túrterebesi gör. 
kath. fel. tanítót az abaújszántói áll. el. nép-
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iskolához r. tanítóvá ; Jónás Ferenc gálszécsi ref. 
kántortanítót a görcsöni áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Fehér Gyula oki. tanítót a bogyai 
álL el. népiskolához r. tanítóvá ; Hadnagy 
Gyula sepsibessenyői kántortanítót a sonko-
lyosi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Fedor 
János telepóezi gör. kath. fel. iskolai tanítót 
a szalánczújvárosi áll. el. népiskolához r. taní-
tóvá; Danes Károly oki. tanítót a benei áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá ; Góg Sándor ördög-
kúti gör. kel. fel. el. isk. tanítót az ördögkúti 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Lombos Albert 
zombori ág. ev. fel. tanítót a zombori áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá ; Anzolutti Alajos oki. 
tanítót a kuptore-székuli áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá ; Ilanku János csömörlői gör. kath. 
fel. tanítót a szentpéterfalvai áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; Jost Ferenc oki. tanítót a 
facset-pusztai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Arvay Sándor oki. róm. kath. kántortanítót a 
simony-kisugróczi áll. el. népiskolához r. taní-
tóvá; Pálfi Lajos oki. tanítót a seregházai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Brezovszky Béla 
oki. tanítót a szerencsi áll. el. iskolához r. 
tanítóvá ; Bacskó Béla oki. tanítót a békéscsaba-
erzsébethelyi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Diószeghy Lajos berői ref. kántortanítót a 
petőszinyei áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Sáray Lajos oki. tanítót a szeged-alsótanyai 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Ochtinszky 
György geczelfalvai ág. ev. fel. el. iskolai taní-
tót a sajórédei áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Serester Sámuel oki. tanítót a mezőtúri áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá ; Mathiasz Oszkár oki. 
tanítót a doláczi áll. el. népiskolához r. taní-
tóvá ; László József, L. Kiss Zoltán, Orbán 
Ilona, Kozma Jakab, Fischerné Fekete Hermin 
fel. tanítókat, illetve tanítónőket a tasnádi áll. 
el. népiskolához r. tanítókká, illetve tanítónőkké ; 
Ory Aranka oki. tanítónőt a horóczi áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé ; Peitl Györgyike 
oki. tanítónőt a stájerlaki áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Gubás Febrónia oki. tanítónőt 
a sajkásgyörgyei áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé; Antal Anna oki. tanítónőt a sajószent-
andrási áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Egreczky Jolán oki. tanítónőt a nagymihályi 
áll. el. népiskolához rendes tanítónővé ; Erős 
Hermin és Benyovszky Jolán oki. tanító-
nőket a jászberényi belterületi iskolához, 
Markscheid Károly apczi róm. kath. elemi 
iskolai tanítót pedig a jászberényi külterületi 
áll. el. iskolához r. tanítóvá, illetve tanítónőkké ; 
Vargha Lajos oki. tanítót, Göttl Mária himódi 
és Exner Margit bukaresti róm. kath. el. iskolai 
tanítót, illetve tanítónőket az erzsébetfalvai 
áll. el. iskolához r. tanítóvá, illetve tanítónőkké ; 
Virág József és Tóth Ilona oki. tanítót, illetve 

tanítónőt a magyarbodzai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá, illetve tanítónővé; Pápity Sándor 
oki. tanítót a torontálszigeti (volt határőrvidéki) 
közs. el. iskolához r. tanítóvá; Bijevity Pál 
oki. tanítót a czrepajai (volt határőrvidéki) 
közs. el. iskolához r. tanítóvá; Wilimek Ida 
oki. tanítónőt a rudolfsgnádi áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítónővé ; Hermann Mária oki. tanító-
nőt az ószentiványi áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Bácskay Ilona oki. tanítónőt a 
nógrádmarczali áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé; Dietl Mária oki. tanítónőt a helpai áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé ; Libisch Ottilia 
és Kócziánné Bachó Anna oki. tanítónőket a 
gyöngyösi áll. el. népiskolához r. tanítónőkké; 
Smóling Sarolta gyöngyösi áll. gazdasági szak-
tanítónőt a kispesti áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé ; Molnár Olga oki. tanítónőt a bölcs-
kei áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Gersch-
bacher Anna és Reiszinger Erzsébet oki. taní-
tónőket az apatini áll. el. népiskolához r. 
tanítónőkké ; Péntek Szeréna kunszentmártoni 
közs. el. iskolai tanítónőt a kunszentmártoni 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Vohmann 
Aranka oki. tanítónőt a hatvani áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé ; Sehandl Mária oki. 
tanítónőt az oláhláposbányai áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítónővé; Mohar Erzsébet oki. tanító-
nőt a pusztaföldvári áll. el. népiskolákoz r. 
tanítónővé ; Annók Margit oki. tanítónőt a 
verendini (volt határőrvidéki) közs. el. iskolá-
hoz r. tanítónővé. 

Végleg megerősítette : Gelsinger János 
boldogasszonyfalvai (volt határőrvidéki) közs. 
el. iskolai tanítót jelen állásában; Iszkruljev 
Tivadar nádaljai (volt határőrvidéki) közs. el. 
iskolai tanítót jelen állásában ; Gavrilla Miklós 
ohababisztrai (volt határőrvidéki) közs. el. isko-
lai tanítót jelen állásában ; Bomán Illés ruszkai 
(volt határőrvidéki) közs. el. iskolai tanítót jelen 
állásában ; Szeitl Jolán petniki (volt határőrvidéki) 
közs. el. iskolai tanítónőt jelen állásában ; 
Becker Vilma vercseróvai (volt határőrvidéki) 
közs. el. iskolai tanítónőt jelen állásában ; 
Tóth Izabella szikeviczai (volt határőrvidéki) 
közs. el. iskolai tanítónőt jelen állásában ; 
Meinhóldt Hedvig pervovai (volt határőrvidéki) 
közs. el. iskolai tanítónőt jelen állásában. 

Jelen minőségében áthelyezte: Balázs 
Péter nagyküküllővármegyei kir. tanfelügyelő-
séghez berendelt áll. el. iskolai tanítót a kolozs-
vármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; Hlatky 
Ágoston doláczi áll. el. iskolai igazgató-tanítót 
a kíszombori áll. el. iskolához ; Porse Vil-
mos beresztóczi áll. el. iskolai igazgató-taní-
tót a pancsovai áll. el. iskolához; Alexy Pál 
felvinczi áll. gazdasági szaktanítót a felsőbányai 
közs. önálló gazdasági népiskolához, Bácz Sán-
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dor bártfai áll. gazdasági szaktanítót a moson-
szolnoki közs. önálló gazdasági népiskolához, 
Kopniczky Kamill bavanistei áll. gazdasági 
szaktanítót a nagysomkúti közs. önálló gazda-
sági népiskolához, Netz Ferenc leibiczi áll. 
gazdasági szaktanítót a tiszaföldvári közs. 
önálló gazdasági népiskolához, Tempfli István 
krasznabélteki áll. gazdasági szaktanítót a békési 
közs. önálló gazdasági népiskolához, Hortobágyi 
Antal csongrádi áll. gazdasági szaktanítót a 
krasznabélteki közs. önálló gazdasági népisko-
lához és Szabó István miklóshalmi áll. gazda-
sági szaktanítót a kiskúndorozsmai önálló gaz-
dasági népiskolához; Haul János sajószent-
andrási áll. el. iskolai tanítót a szank-pusztai áll. el. 
iskolához; Griinliut József nagymihályi áll. el. 
iskolai tanítót a brassó-óbrassói áll. el. iskolához ; 
Bán Hugó bönyrét alapi áll. el. iskolai taní-
tót a lajtaújfalui áll. el. iskolához; ifj. Nemes 
Mihály petrovai és Szóbosztay Kálmán leordinai 
áll. el. iskolai tanítókat kölcsönösen; Bede 
Emil forgácskúti áll. el. iskolai tanítót a ma-
gyarszováti áll. el. iskolához ; Molnár János 
verbóczi és Kruty Károly miava-blahói áll. el. 
iskolai tanítókat kölcsönösen ; Milliner József 
nagyszebeni és Steigervald Károly békésgyulai 
áll. el. iskolai tanítókat kölcsönösen ; Vitkovics 
Endre gömörsidi és Szilágyi Andor sajószent-
királyi áll. el. iskolai tanítókat kölcsönösen; 
Nagy Mária lippai és Straub Pál charlotten-
burgi álL el. iskolai tanítót, illetve tanítónőt 
a petrozsényi áll. el. iskolához ; Mosó Martina 
és Hodek Ferenc jászberényi külterületi áll. el. 
iskolai tanítókat a jászberényi belterületi áll. 
el. iskolához ; Becher Ferenc szank-pusztai, 
Kachnics Andor liptószentmiklósi, Kriescher 
Mariska stájerlaki, Bercsényi Jolán zsombolyai, 
Maygráber Mária hatvani, Kósáné Horeczky 
Emilia soroksári áll. el. iskolai tanítókat, illetve 
tanítónőket az erzsébetfalvai áll. el. iskolához ; 
Pogány né Tibély Margit pusztaföldvári áll. el. 
iskolai tanítónőt a soroksári áll. el. iskolához; 
Graff Karola Stefánia oláhláposbányai áll. el. 
iskolai tanítónőt a majláthfalvai áll. el. iskolá-
hoz ; Vajdáné Friedmann Gizella sztropkói áll. 
el. iskolai tanítónőt a szerencsi, Schreiber Her-
min apatini áll. el. iskolai tanítónőt a sztropkói 
áll. el. iskolához ; Dittrich Vilma mollyfalvai 
áll. el. iskolai tanítónőt a zsombolyai áll. el. 
iskolához ; Petruska Margit nagybányai és 
Steiger Erzsébet beregszászi áll. el. iskolai 
tanítónőket kölcsönösen ; Bernátzky Róza óteleki 
áll. kisdedóvónőt a pozsonyi Schulpe-telepi áll. 
kisdedóvodához ; özv. Hodobayné Csipkay Mária 
túróczszentmártoni áll. kisdedóvónőt a budafok-
kelenvölgyi áll. kisdedóvodához ; Pesthyné Nusser 
Róza budakalászi áll. kisdedóvónőt a túrócz-
szentmártoni I-ső számú áll. kisdedóvodához. 

Nyugdíjat utalványozott: Hiszem József 
prakfalvi áll. el. iskolai igazgató-tanítónak évi 
1520 K-t; Tomaskovics József sztraczenai áll. 
el. iskolai tanítónak évi 1560 K-t; Sipos Már-
ton nagydobai ref. el. iskolai tanítónak évi 
640 K-t ; Pontőr István vérteskéthelyi ág. hitv. 
ev. iskolai tanítónak évi 1600 K-t ; Csinos 
József karancsi ref. el. iskolai tanítónak évi 
1500 K-t ideiglenesen; Begya Gergely lukovai 
gör. kath. el. iskolai tanítónak évi 640 K-t; 
Cosma György vádi gör. kath. el. iskolai taní-
tónak évi 1080 K-t; Sztrelka István felső-
attraki róm. kath. el. iskolai tanítónak évi 
1500 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Kovács Béla szőlősvégardói áll. el. iskolai 
tanító özvegye, szül. Gaál Margitnak évi 740 
K-t ; néh. Belopotoczky Árpád nyug. nagymálasi 
áll. el. iskolai tanító özvegye, szül. Krümpel 
Emmának évi 550 K-t, hat kiskorú árvájának 
pedig összesen 550 K-t; néh. Sághy Sándor 
Géza kaposvári áll. el. iskolai tanító özvegye, 
szül. Sáry Emiliának évi 760 K-t, öt kiskorú 
árvájának egyenként 126 K 66 f-t, együtt 633 
K 30 f-t, mindössze 1393 K 30 f - t ; néh. 
Popovics Bazil kishidvégi nyug. gör. kath. el. 
iskolai tanító özvegye, szül. Major Ilonának évi 
413 K-t, két kiskorú árvájának pedig egyen-
ként évi 68 K 83 f-t, összesen évi 137 K 
66 f-t ; néh. Hochrein Lajos volt nagybajomi 
róm. kath. el. iskolai tanító özvegye, szül. 
Ruttmann Máriának évi 660 K-t; néh. Nagy 
Károly tiszaladányi nyug. ref. el. iskolai tanító 
özvegye, szül. Pál Zsófiának évi 364 K-t, két 
kiskorú árvájának pedig összesen 121 K 32 f - t ; 
néh. Benczúr Frigyes penczi ág. hitv. ev. el. 
iskolai tanító özvegye, szül. Szászy Etelkának 
évi 660 K-t; néh. István Artemie nyug. gör. 
kel. el. iskolai tanító özvegye, szül. Lungu 
Alexandrának évi 450 K-t ; néh. Kempf József 
volt szentléránti róm. kath. el. iskolai tanító 
özvegye, szül. Hökkön Erzsébetnek évi 680 K-t, 
Teréz, Etel és Aranka nevű kiskorú árváinak 
egyenként 110 K-t, együtt 330 K-t, mindössze 
990 K-t; néh. Orbán János volt zsibói róm. 
kath. el. iskolai tanító Mihály nevű kiskorú 
árvájának 115 K 50 f- t ; néh. Zavagyák Mihály 
nagybégányi gör. kath. eL iskolai tanító özvegye, 
szül. Dzurovcsik Veronikának évi 640 K-t, 
Emma, Ernő, Cyrill és Olga nevű kiskorú ár-
váinak egyenként 106 K 66 f-t, együtt 426 K 
64 f-t, mindössze 1066 K 64 f- t ; néh. Jan-
kovits György volt mohácsi gör. kel. el. isko-
lai tanító özvegye, szül. Tyosits Milicának évi 
764 K-t. 

J ó v á h a g y t a : a magyarhoni ág. hitv. evan-
gélikus tanítók országos egyesületének alap-
szabályait. 
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Pályázat. 
Betöltendő a gé res i áll. segélyezett községi óvónői 

állás. Illetmények : 800 korona fizetés, 240 korona 
dajkatartás, szabad lakás. Kellékek : óvónői oklevél, 
magyar honosság igazolása, esetleges előző szolgálat 
bizonylása, születési anyakönyvi kivonat. Mivel a 
község lakossága túlnyomóan ref. vallású, a községgel 
tör tént megállapodáshoz képest, ref. vallású pályázók 
előnyben részesülnek. A bélyegeit kérvény a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez címezve, f. évi december 
hó 15-ig Szatmár vármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtandó be. Budapest, 1910 november 15. A minisz-
ter meghagyásából : Kacskovics, miniszteri tanácsos. 

A földmívelésügyi m. kir. minisztérium a gödöllői 
állami méhészeti gazdaságban 1911. évi január hó 1. 
napján megüresedő napidíjas méhészeti segéd állásra 
pályázatot hirdet. Javadalmazás : napi 5 korona, azaz 
öt korona, melyet havi utólagos részletekben a gö-
döllői m. kir. adóhivatal szolgáltat ki, továbbá egy 
szoba, lehetőség esetén esetleg egy szoba-, konyha- és 
éléskamrából álló lakás, fűtés és világítás élvezete. 
Kötelessége : a gazdaság vezetője által részére kijelö-
lendő tanításokat teljesíteni, irodai munkákat végezni 
s a méhészgazdaságban előforduló gyakorlati munká-
latokban a méhészmunkás-tanulókkal részt venni, 
illetve őket azokban vezetni és irányítani. Ezen állásra 
csakis okleveles népiskolai tanítók pályázhatnak. A méh-
tenyésztésben jártassággal és nyelvismerettel bírók 
előnyben részesülnek. A pályázati határidő folyó évi 
december hó 15-ik napja. A tanítói oklevél, kereszt-
levél, erkölcsi, orvosi, honossági és működési bizonyít-
vány s a családi állapotról szóló igazolvánnyal föl-
szerelt és szabályszerű bélyeggel ellátott kérvények a 
m. kir. földmívelésügyi minisztériumhoz (V., Országház-
tér 11. sz.) intézendők. Budapest, 1910 november 18. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

II. NEM HIVATALOS RÉSZ. 
Hírek. 

— Tolsztoj. A tanítóknak minden-
kor voltak ragyogó mintaképei, lelkes 
nagymesterei. Földi porhüvelyük elmul-
hatott, de eszméik, tanácsaik és élet-
mintáik ma is élnek, hatnak, nevelnek, 
lelkesítenek. Tolsztoj az igazi nagy 
tanítómesterek közül való. Nem volt ő 
apostol, akit revelációk gyötörnek, sem 
táltos, aki jóslatokkal ámította ember-
társait; és szent sem volt, akinek meg-
jelennek és nyilatkoznak a glóriás égiek. 
Csupán egy keményakaratú, geniális-
fejű és jószívű ember volt ő; nagyon is 
a földön járt egész életében. Ismerte 
annak összes bajait, nyomorúságait. 
Tolsztoj tanító volt; azzá lett önmagá-
tól, egy felismert igaz élet örömérzései-
nek kényszerhatása alatt. Az embert 
tanította, az ideálembert; hogy milyenek 

legyünk, hogy milyenekké kell lennünk. 
Mi emberek adjuk az emberiség képét. 
Tolsztoj megborzadt ettől a képtől, 
amelyben az ő arca is b9nne van. Ne-
künk kell megváltoznunk, hogy az em-
beriség képe más, boldogabb legyen, és 
Tolsztoj önmagán és önmagában kezdett 
hozzá a megváltozáshoz. A mintaembert 
hozzá az Evangéliumban találta meg ; 
egy hozzáfogható életet igyekezett élni ; 
önmagában, látható elevenben akarta 
felépíteni az Evangélium ideálemberét. 
Ez pedig nem az emberfeletti ember, 
hanem a jó, a szerető ember, a hiúság-
tól, pénztől, cicomától és minden anya-
gitól, hústól-vértől megszabadult ember. 
Tanításának és életének végső konzekven-
ciája majdnem az öngyilkosság szenekai 
dogmájáig vezet el minket . . . 

Regényekben, elbeszélésekben, szín-
darabokban és brosúrákban hirdette 
benső meggyőződéseit. Iskolát épít s 
maga jár be oda tanítani, egyszerű 
muzsik-öltözetben. Iskolája a mindenki 
iskolája; nincsen tandíj, semmiféle kény-
szer, jöhet-mehet, kinek ahogyan tetszik. 
Könyvet sem kell venni; ad a tanító-
bácsi ! Mint Jézus, magához hívja a gyer-
mekeket is. Ábécés könyvet ír nekik, olyat, 
amilyet még senki sem írt. Nagysza-
bású, tévedéseiben is nemesszándékú, 
becsületes tanító volt Tolsztoj, halála 
percéig. Most már a sírban fekszik. De 
tanításai, eszméi szárnyalnak tovább. 
Csak porhüvelye múlik el. Az ideálember 
képe, akit magában akart megformálni, 
hogy vele megajándékozza embertársait, 
utána ittmaradt a földi halhatatlan-
ságnak. 

— Radnai Rezső. Ö felsége, a magyar 
király, Radnai Rezső címzetes miniszteri osz-
tálytanácsost valóságos miniszteri osztálytaná-
csossá nevezte ki. Radnai Rezső előléptetése 
közelebbről is érdekli a mi olvasóinkat. Előbb 
a képezdei ügyosztályban szolgált hosszabb 
ideig, most pedig az állami népoktatást ellátó 
Vl/a. miniszteri ügyosztályban dolgozik. Meg-
nyomjuk ezt az utolsó szót, mert azt akarjuk, 
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hogy olvasóink ne a formai, hanem az igazi 
és legszebb értelmében értsék. Dolgozik az új 
osztálytanácsos hivatalában épen úgy, mint 
otthon, hivatalán kívül, a legkényesebb lelki-
ismeretességgel, a legnagyobb kötelességérzet-
tel és a legszeretőbb emberi szívvel azok iránt, 
akiket és akikkel szolgál. A magyar tanítóság 
bizonyára eddig is tapasztalta, de tapasztalni 
fogja a jövőben is, hogy ennek a tanácsosának 
lelke nem a sablonos, hivatali jóakarattal van 
csak teli, hanem • azzal az őszinte, érző de 
gondolkodó jóakarattal, mely igazságos ügyükért 
mindenkor tettre kész. Egyéniségének megfele-
lően Radnai a VI/a. ügyosztályban a legsúlyo-
sabb munkakört választotta magának : a nép-
iskolák államosítása és az ezzel kapcsolatos 
dologi ügyek ellátása tartozik hatáskörébe. 
Az államosítások fontos ügyeit oly körül-
tekintő gonddal és oly erős nemzeti érzéssel 
kezeli, hogy a legkényesebb és legmagyarabb 
követelményeknek egyaránt eleget tesz. A ma-
gyar tanítóvilág és vele mi is csak örülhetünk 
annak, hogy alkalmunk nyílott olvasóink és a 
magunk nevében őszinte és szerető szívvel 
gratulálnunk e ritka szerencséhez és nem min-
dennapi előléptetéshez. 

— Körösi Henrik felolvasása. A Magyar 
Pedagógiai Társaság folyó hó 19-én a Magyar 
Tudományos Akadémia heti üléstermében Eródi 
Béla udvari tanácsos, székesfővárosi tankerületi 
főigazgató elnöklésével felolvasóülést tartott, 
amelyen igen sok tanáron és tanítón kívül az 
iskolai adminisztrációnak számos vezetőférfia 
is jelen volt. Az ülésen Körösi Henrik kir. 
tanácsos, közoktatásügyi minisztériumba beosz-
tott kir. tanfelügyelő a nemzetközi tanító-
szövetség ez évi párisi kongresszusáról tartott 
előadást. Körösi, aki jelen volt a kongresszus 
összes tanácskozásain, részletesen ismertette az 
adatgyűjtésnek azt a nehéz munkáját, melyet 
a kongresszus rendező-bizottsága végzett, hogy 
lehetőleg minden kultúrállam népoktatási viszo-
nyainak hü feltárásával megállapítsa a nép-
oktatás hiányosságainak és részben eredmény-
telenségének okait, és ha lehet: megtalálja e 
bajoknak az orvosszereit. Az egész Nyugatnak 
a népoktatásügye ily módon szépítés és leplez-
getés nélkül került a kongresszus elé. A nép-
oktatás mérhetetlen területéről négy nagy kér-
dést ragadott ki a párisi kongresszus : az 
iskolakötelezettség, a természettudományi oktatás, 
a tanítóképzés és az elemi iskolai felügyélet és 
az iskolán kívüli oktatás kérdését. Körösi elő-

adásában ismertette mindezekben az ügyekben 
a kongresszus vitáinak az eredményét és az 
iskolakötelezettség kérdését az egész vonalon 
összehasonlította hazai viszonyainkkal és ennek 
eredményeként megállapította, hogy a magyar 
népoktatás, bár nálunk a viszonyok a nemze-
tiségek miatt sokkal súlyosabb, mint másutt 
bárhol, aránylag rövid idő alatt óriás módon 
haladt nem csupán a korábbi hazai viszonyok-
hoz, de a külföldi állapotokhoz hasonlítva is, 
főként az Apponyi-féle törvények óta. 

— Erzsébet-ünnepély Kudzsiron. A kud-
zsiri áll. el. népiskola tanítótestülete lélekemelő 
módon adózott mult hó 19-én Erzsébet királyné 
áldott emlékének. Az ünnepély az állami iskola 
nagytermében folyt le, a gondnokság, szülők, 
tanügybarátok és az összes növendékek élénk 
érdeklődése mellett. A növendékek liáromszólamú 
hazafias és gyászdalokat énekeltek Ambrus 
Antal áll. tanító vezetése mellett ; közben pedig 
a magyarok hőn szeretett Nagyasszonyának 
emlékezetét méltató verseket adtak elő. Leg-
kiemelkedőbb mozzanata volt az ünnepélynek 
Urbán József isk. igazgató szép emlékbeszéde, 
mely a hallgatóság figyelmét mindvégig lekö-
tötte s a nagy királynéhoz méltóan vezette 
végig a közönséget az emlékezet szárnyain a 
megdicsőült életkörülményeinek főbb, minket 
magyarokat érintő mozzanataira. A jelenvoltak 
egy szép ünnepély emlékével szíveikben hagy-
ták el az iskola épületét. 

— Sopron vármegye a tanítókért. Sopron 
vármegye legutóbbi közgyűlésén szabályrende-
letet alkotott, amelyben a vármegye valamennyi 
községeinek kötelességévé tette, hogy a vár-
megyei általános tanítóegyesület ülésein részt-
vevő községi és hitfelekezeti tanítókat ezen 
ülések látogatásában olykép támogassák, hogy 
részükre fejenként legalább hat korona napi-
díjat állapítsanak meg és őket oda- és vissza-
menet fuvarral lássák el, avagy nekik a tényleg 
felmerülő fuvarbért és esetleges vasúti díjat 
térítsék meg. A községek kötelesek — a sza-
bályrendelet értelmében — e költségek fedezé-
séről rendes évi költségvetéseikben gondoskodni. 
Azonkívül érdemes tanítók jutalmazására egy 
alapot létesített, melynek jövedelmét a nemesi 
pénztár kamatjövedelméből e célra megszava-
zott évi ezer korona, a zárórák meghosszabbí-
tásáért befolyó díjak fele része, az esetleges 
államsegélyek, adományok és hagyományok 
tennék. A tanítók jutalmazására négy, egyen-
ként évi kétszáz korona jutalom szolgál és 
kétszáz korona a megjutalmazott tanító kiváló 
tanítványai között kiosztandó jutalomkönyvek 
beszerzésére fog fordíttatni. Két jutalom a 
magyar nyelv sikeres oktatása és terjesztése 
körül kiváló érdemeket szerzett tanítók jutal-
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mazására, a másik két jutalom pedig egyéb 
érdemek jutalmazására szolgál. Amennyiben az 
alap vagyoni helyzete azt lehetővé teszi, az 
alap kezelésével megbízott bizottság jogosítva 
van a 200 koronás jutalmakat ötszáz koronáig 
felemelni. 

— Tudomásul. Az állami népoktatási ügy-
osztályban a személyi ügyek szóbeli elő-
terjesztése és felvilágosítások adása csak hétfőn, 
szerdán és pénteken 12—2 óra között történ-
hetik. Figyelmeztetjük ennélfogva olvasóinkat, 
hogyha ily ügyeikben tájékoztatást óhajtanak, 
eziránt csak a megjelölt napokon és időben 
jelentkezhetnek s egyeb napokon még kivételesen 
sem fogadtatnak. Egyidejűleg megemlítjük, hogy 
felvilágosításért az ügyosztályban csakis a ve-
zető tanácsosokhoz lehet fordulni. 

— A tanítói állás megbecsülése. Helyvig 
Ede klenóczi ág. ev., Mares János sajólénárt-
falvi ref. elemi iskolai tanítókat gömörvármegyei, 
Jirzik Gyula vécsi róm. kath. kántortanítót 
hevesvármegyei, Csősz Gábor alpestesi, Balázs 
Árpád mezőlivádiai, Csighy Sándor algyógyi 
állami elemi iskolai tanítókat hunyadvármegyei, 
Balogh Jenő nagylózsi és Vasvári István bodon-
helyi róm. kath. tanítókat sopronvármegyei és 
Brichta József zalavári kántortanítót zalavár-
megyei törvényhatósági bizottsági tagokká vá-
lasztották. 

— Magyai- tanító kitüntetése francia 
éremmel. A párisi visszamaradt gyermekek 
tanítását felkaroló egyesület Ghimessy János 
lévai tanítót díszoklevéllel és bronzéremmel tün-
tette ki, azon alkalomból, hogy a fonomimika 
ügyes kezelésével egy siketnéma gyermeket be-
szélni, írni, olvasni és számolni megtanított. 
Grosselin Emil, a nagyhírű francia pedagógus, 
e nagy egyesület évi jelerítésében különös el-
ismerésben részesíti a lévai tanítókat, felekezeti 
különbség nélkül, kik a fonomimika kezelése és 
felkarolása ügyében élénk levélváltást folytattak 
a nagynevű pedagógussal. 

— Pályázat. A Fejér vármegye tulajdonát 
képező és a törvényhatóság által fenntartott 
martonvásári árvaházban nyugdíjazás, illetve 
lemondás folytán megüresedett egy női és egy 
férfi-családfői állásra Fejér vármegye alispánja 
ezennel pályázatot hirdet. A pályázni óhajtók 
hajadon, nőtlen, illetve özvegy állapotukat iga-
zoló helyhatósági bizonyítvánnyal, tanítói ok-
levéllel és eddigi alkalmaztatásukat igazoló 
működési bizonyítványokkal fölszerelt kérvé-
nyeiket az alispánhoz, mint az árvaházi igaz-
gató-választmány elnökéhez címezve, legkésőbb 
folyó évi december hó 19-ikének déli 1 órá-
jáig nyújtsák be ; a később érkező, vagy kel-
lően föl nem szerelt kérvények el nem fogad-
tatnak. A női családfői állás betöltésénél a női 

kézimunka, a férfi-családfői állásnál pedig 
szlöjd-munkák tanítására képesített pályázó 
előnyben részesülvén, az erre vonatkozó eset-
leges bizonyítványok is bemutatandók. A férfi-
családfő a fiú-növendékek kerti munkáinál is 
felügyelvén, esetleg ily téren eddig kifejtett 
működésének igazolása is kívánatos. Mindkét 
családfőt az árvaházi igazgató-választmány vá-
lasztja, egyévi próbaidőre, melynek leteltével 
a családfő állásában véglegesíttetik, vagy 
amennyiben a követelményeknek kellően meg 
nem felelt volna, állásától minden további köl-
csönös kötelezettség megszüntetésével felmen-
tetik. A' családfők javadalmazása az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 3. §-a értelmében ötödévenként 
emelkedő évi 700 korona készpénzfizetés és 
az árvaház épületében egyszobás lakás, élel-
mezés, fűtés, világítás, mosás, vasalás és ki-
szolgálás. Az árvaházi családfők az 1875. évi 
XXXII. t.-c. értelmében az országos tanítói 
nyugdíjintézetnek tagjai. Az állás lehetőleg 
azonnal, de legkésőbb 1911. évi január hó 1-én 
elfoglalandó lesz. 

— Kitüntetett tanító. A Nógrádvármegyei 
Nemzeti Intézet szép elismerésben részesítette 
Bérezés Lajos volt nógrádszentpéteri, jelenleg 
balassagyarmati tanítót, amidőn a Huszár-féle 
400 koronás nagy díj felét, 200 koronát,Nógrád-
szentpéteren való érdemes működéséért, neki 
ítélte. Jutalmazni óhajtván nevezettnek a ma-
gyar nyelv és hazafias szellem, valamint az 
iskolán kívüli oktatás és népnevelés terén ki-
fejtett eredményes tevékenységét. 

— Adomány. A vasi-felső ág. h. ev. egyház-
megyei tanítóegyesület III. körének Nagyszent-
mihályon tartott őszi közgyűlése alkalmával az 
Eötvös-alap javára 7 korona 20 fillér gyűlt 
össze, s ezt az összeget Lubersbech Tófor város-
hodászi tanító hozzánk küldötte be. Illetékes 
helyre juttattuk. 

— Halálozás. Csath Ferenc nyug. reform, 
tanító november 7-én, életének 78-ik évében 
elhunyt. Áldás emlékére ! 

Egyesületi élet. 
== Állami tanítók gyűlése. Az Állami 

Tanítók Orsz. Egyesülete nov. hó 18-án dél-
előtt rendkívüli közgyűlést tartott az újváros-
háza termében. A gyűlésen Havas Pál elnökölt, 
aki üdvözölte az Állami Tisztviselők Országos 
Egyesülete képviseletében megjelent Batthyány 
Tivadar gróf elnököt. Havas Pál elnök intette 
a megjelenteket, hogy őrizzék meg nyugodt-
ságukat és a törvényes eszközök fegyverével 
vegyék fel a küzdelmet. Batthyány Tivadar gróf 
szólalt fel ezután. Buzdította a tanítókat az 
összetartásra, mert csak ily módon fognak hely-
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zetiikön javíthatni. Megígérte, hogy mindent el 
fog követni, hogy az állami tisztviselők ne csak 
címet és rangot kapjanak, de tényleg elismer-
tessenek állami tisztviselőknek. Hartha Pál 
főtitkár beszélt ezután. Beszéde végén határozati 
javaslatot nyújtott be, amelynek értelmében az 
Állami Tanítók Országos Egyesülete küldött-
ségileg járul a vallás- és közoktatásügyi, vala-
mint a pénzügyminiszterhez, továbbá a kép-
viselőház elnökéhez, és memorandum alakjában 
átnyújtja nekik kívánságaikat. Kívánja az egye-
sület az 1907. évi XXVI. t.-c.-nek 1911 január 
1-től kezdődő hatályon kívül helyezését és az 
állami tanítóknak az állami tisztviselőkkel azonos 
elbánásban való részesítését. Kívánja, hogy az 
állami tanítók a középiskolai végzettséggel bíró 
többi állami tisztviselőkkel egyenlően rangsoroz-
tassanak A tanítók és állami tisztviselők szol-
gálati viszonyait egy és ugyanaz a szolgálati 
pragmatika állapítsa meg. A végellátás azonos 
legyen a többi állami tisztviselőkével. Ha azon-
ban ezek a kívánságok 1911 január l-ig telje-
síthetők nem volnának, úgy a pénzügyminiszter 
nyújtson ideiglenesen segítséget. A tanfelügyelői 
állásokra elsősorban érdemeket szerzett tanítókat 
nevezzenek ki. Az állami tanítói kar magáévá 
teszi az óvónők ügyét is és kívánja, hogy viszo-
nyaikat sürgősen és méltányosan rendezzék. 
A határozati javaslatot a gyűlés egyhangúlag 
elfogadta és a memorandumot délben 12 órakor 
nyújtották át a minisztereknek és a házelnöknek. 
A kultuszminiszternek a küldöttséget Torok 
Kálmán orsz. képviselő mutatta be, akihez Havas 
Pál elnök intézett beszédet. Zieh/ János gróf 
vallás- és közoktatásügyi miniszter igen kegyesen 
fogadta a küldöttséget és kijelentette, hogy 
amennyiben az állami tanítóknak a megfelelő 
fizetési osztályokba sorozása csak az 1907. évi 
XXVI. t.-c. revíziójával volna keresztülvihető, 
egyelőre nem helyezheti azt kilátásba, mivel a 
megnevezett törvény alig ment még át az életbe. 
Mivel azonban kérelmük az 1907. évi XXVI. 
t.-c. szelleméből folyik, ezért, miután a törvé-
nyeket avégből alkotják, hogy azok teljes mér-
tékben végre is hajtassanak, amint az állam 
pénzügyi helyzete megengedi, a kérelmet a 
legjobb indulattal fogja tárgyalni. A tanítók 
lakáspénz iránti kérelmét is méltányosnak tartja, 
magáévá teszi és megígéri, hogy ez óhajtásukat 
is, természetesen szintén a pénzügyi viszonyok-
hoz képest, a legrövidebb idő alatt teljesíteni 
kívánja. Végül a nyugdíjtörvény revízióját is, 
az állam anyagi helyzetéhez képest, kilátásba 
helyezte. Nagy súlyt helyez a tanítóság teljes 
bizalmára s irányában maga is teljes bizalom-
mal van. A küldöttség a minisztériumban még 
Molnár Viktor államtitkárnál tisztelgett, aki 
szintén méltányosnak ismerte el a tanítók kíván-

ságait. A küldöttség innen Berzeviezy Albert 
házelnököt kereste föl, aki teljes jóakaratáról 
biztosította a küldöttséget és megígérte, hogy 
a memorandumot a képviselőház elé fogja ter-
jeszteni, de kijelentette, hogy annak miként való 
elintézésébe be nem folyhat. Az Állami Tanítók 
Országos Egyesülete délután folytatta tanács-
kozásait. Havas Pál elnök referált a miniszter 
válaszáról. A kongresszus, — mondotta — bár 
pozitív eredménye nincs, mégsem volt siker-
telen, mert megmozgatta a tanítóságot igazságos 
ügyük érdekében. Majd határozati javaslatot 
ajánlott elfogadásra. A határozatot — a tanítók 
kívánságainak állandó félszínen tartását ille-
tően — a közgyűlés magáévá tette. Ezután 
Havas Pál elnök megköszönte a nagy részvételt 
és kérte a tanítóságot, hogy tartson ki, mert váll-
vetett munkával előbb-utóbb sikert kell elérnie. 
A gyűlés a Himnusz hangjai mellett ért véget. 

A Pestpilissoltkiskúnvármegyei álta-
lános* tanítóegyesület f. évi november hó 18-án 
tartotta meg évi rendes közgyűlését az új város-
háza közgyűlési termében. A közgyűlésen, amely-
nek tanácskozásait Onody Gusztáv elnök vezette, 
a vármegyei tanítok és tanítónők rendkívül 
nagy számban jelentek meg. Molnár Viktor 
államtitkár levélben mentette ki elmaradását. 
Megjelent a közgyűlésen Petri Mór dr. kir. 
tanácsos, Pest megye kir. tanfelügyelője, továbbá 
Tóth József nyug. tanfelügyelő, valamint Lázár 
Károly, ifjú Cseike Győző, Kolumbán Lajos és 
Szentgyörgyi Lajos kir. segédtanfelügyelők. 
Elsőnek Végh Gábor egyesületi titkár terjesz-
tette elő jelentését az egyesület működéséről. 
Majd Szász Ferenc kispesti állami tanító 
tartott előadást arról, hogy miképen fejt-
hetne ki a népiskola a mostaninál nagyobb 
nevelő és jellemke'pző hatást ? Az előadó indít-
ványára a közgyűlés egyhangúan kimondotta, 
hogy a cél elérésére havonként egyszer szülői 
értekezleteket tart. Fiizy Elek ezeglédberezeli 
igazgató-tanító tett indítványt azután, hogy a 
mai hat-tizenöt éves korig tartó tankötelezettség 
fönntartásával az ismétlő- és inasiskolák meg-
szüntetésével nyolcosztályú elemi népiskolákat 
állítsanak fel. Ezzel szemben Czáró János istván-
telki főműhelyi tanító az indítványt sem idő-
szerűnek, sem szükségesnek nem tartja. A köz-
gyűlés végül Fiizy Elek viszonválasza után 
Czáró javaslata értelmében döntött. Glasz 
Józsefné rákosligeti óvónő az óvószakosztály 
jelentését terjesztette elő, amit a közgyűlés 
tudomásul vett. 

A pestvármegyei tanítóság segítő-alapjának 
alapszabálytervezetét Korányi József kispesti 
tanító mutatta be. A közgyűlés a tervezetet 
elfogadta és azt jóváhagyás végett fölterjesztik 
a kultuszminisztériumhoz. Majd Bartha Pál 
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kispesti munkástelepi igazgató-tanító ismertette 
a Magyarországi tanítóegyesületek országos 
szövetségének a belépésre vonatkozó felhívását. 
Indítványára kimondották, liogy az egyesület 
belép a szövetségbe, amelynek választmányába 
huszonnyolc tagot rögtön meg is választottak. 
Előadást tartott még Kiss Béla újpesti igazgató-
tanító a nyugdíjrevízióról, Benkő Kálmán, 
ugyancsak újpesti igazgató-tanító az Eötvös-alap 
országos tanítói segítő-egyesület alapszabályai-
nak módosításáról és Kálcly Lajos rákospalotai 
tanító a népiskolák harmadik osztályának föld-
rajzi tananyagáról. Yégül a közgyűlés tudomásul 
vette az egyesület számadásaira és költségveté-
sére vonatkozó jelentéseket. 

-(- A Délmagyarországi Tanítóegyesület 
ziombolya-nagykikindai fiókköre f . évi november 
hó 10-én tartotta meg rendes őszi közgyűlését 
Zsombolyán, a polgári iskola tornatermében. 
A gyűlésen megjelent 59 rendes tagon kívül 
még részt vett a helybeli polgári iskola tan-
testülete és számos érdeklődő. A választmányi 
gyűlés és Beck Ottó elnök megnyitója után: 
Az angol népiskolai reformtörvény és hatása 
címen Rázus József áll. iskolai igazgató érte-
kezett. Az angol népiskolai viszonyok és fon-
tosabb törvények ismertetése után párhuzamot 
von a magyar és angol iskolaügyi viszonyok 
között. Fölveti többek között azt a kérdést is, 
hogy mikép lehetne a családot közelebb hozni 
az iskolához. Többek hozzászólása után azon 
vélemény alakult ki, hogy a célt népies elő-
adásokkal s lehetőleg vetítőgéppel érhetnénk el. 
Vitatétel a következő volt: Az egyhuzamos 
tanítás hasznos, vagy káros-e a gyermekek 
egészségére, és másodszor, a tanítás eredmé-
nyére ? A kérdéshez elsősorban Holzinger Mihály 
áll. tanító szólt, aki igyekezett kimutatni és 
bizonyítani az egyhuzamos tanítás üdvös voltát. 
Huzamos ideig tartó vita után, amelyben csak-
nem valamennyi tag részt vett, a közgyűlés 
állást foglalt az egyhuzamos tanítás mellett, 
azt tartván úgy pedagógiai, mint egészségi szem-
pontokból a gyermekekre nézve jobbnak. Az 
indítványok során szóba került a Délmagyar-
országi Tanítóegyesület azon néhány tagjának 
törekvése, hogy az egyesület megosztassék. 
A fiókkör tagjai egyhangúlag állást foglaltak 
amellett, hogy ezen nagy egyletet minél jobban 
össze kell tömöríteni, mert nagy tettekre csak 
egyesült erővel vagyunk képesek. 

Általános panasz, hogy a tankönyvek egyes 
kiadásait évről évre megváltoztatják. A fiókkör 
mozgalmat indít, hogy e bajnak elejét vegye. 

Magyar János alelnök állásáról való lemon-
dása folytán a közgyűlés egyhangúlag Kovalik 
Károly tanítót választotta meg alelnöknek. 
A tavaszi közgyűlést Csőszteleken tartják meg. 

X A Nagykükiillőmegyei általános tanító-
testület kőhalmi járásköre f. évi november hó 
5-én Homoródkőhalmon gyűlést tartott, melyen 
a tanfelügyelőség képviseletében Benedek Mihály 
kir. s.-tanfelügyelő jelent meg. A gyűlést Talaba 
Kálmán áll. tanító sikerült gyakorlati tanítása 
előzte meg. Majd Péterfy Gyula járásköri elnök 
tartalmas megnyitóbeszéde után Jakó Dénes hal-
mágyi áll. iskolai igazgató-tanító : Mit tehet a 
tanító az alkoholizmus terjedésének meggátlása 
céljából a társadalomban című, igen talpraesett 
értekezését olvasta fel. Szükséges-e az elemi 
iskolában tankönyv? Vannak-e megfelelő tan-
könyveink? című vitatételt Müller Irma homoród-
hévízi áll. tanítónő vezette be, minek kapcsán 
élénk vita fejlődött ki, miben a kir. s.-tanfel-
ügyelő is részt vett. Ezután Zsigmond Imre 
kóbori áll. tanítónak : Útleírás című érdekes 
felolvasása mindvégig lekötötte a jelenlevők 
figyelmét. A kiküldött bizottságok jelentései 
után a jövő gyűlés helyéül Homoródhévíz jelöl-
tetett ki. 

• Tanítói internátus Gömör vármegyé-
ben. Szép eszme fakadt a gömörkishontvármegyei 
néptanítók szívében: a tanítói internátus léte-
sítésének eszméje. E valóban nagy hiányt pótló 
intézmény megvalósítását a tanítók felekezeti 
különbség nélkül a legnagyobb örömmel üdvö-
zölték s áldozatkészség tekintetében valóságos 
verseny keletkezett közöttük. A társadalom is 
nagy rokonszenvet tanúsít a tanítói gyermek-
otthon iránt s nemcsak azok a városok (Rima-
szombat és Rozsnyó) ajánlottak fel jelentékeny 
hozzájárulást, ha az területükön építtetik fel, 
de számos ember- és gyermekbarát is szép 
összeggel gyarapította az internátus alapját. 
Az általános tanítóegyesületi elnökség Bihary 
István kir. s.-tanfeliigyelőt kérte fel, hogy a 
tanítói internátus építésére vonatkozóan javas-
latot dolgozzon ki s vállalja a közgyűlésen az 
előadói tisztet. Bihary készséggel tett eleget a 
kérelemnek s kimerítő és alapos javaslatot ter-
jesztett az egyesület elnöksége elé. Bihary 
Rimaszombatba tervezi az internátust s ajánlja 
a régi egyesült protestáns főgimnázium épületé-
nek megvételét e célra, mely könnyen és jutá-
nyosán megszerezhető s igen célszerűen átala-
kítható. Hosszas vita után a f. évi november hó 
9-én Putnokon tartott tanítói nagygyűlés a 
javaslatot nagy szótöbbséggel elfogadta. Nagy 
örömet és lelkesedést keltett ez alkalommal 
Pogány István kir. tanfelügyelőnek azon kijelen-
tése, hogy Hamvay Zoltán az internátus javára 
1000 koronát adományozott. 

i Uránia-előadások Abaűjtorna vármegye 
népiskoláiban. Az Abaújtornavármegyei és 
Kassai Közművelődési Egyesület, mely a maga 
kultúrmissziójával mind szélesebb területeket 
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hódít meg a magyarság terjedésének, ezidén 
Tornán megtartott közgyűlésén elhatározta, hogy 
a tudományok terjesztése s népszerűsítése cél-
jából Abaújtorna vármegye népiskoláiban tudo-
mányos Uránia-előadásokat tart. Az igazgató-
tanácsnak november 12-én megtartott ülésén, 
melyen Takács Menyhért dr., prépost-prelátus 
elnökölt, Osz Béla dr. segédtanfelügyelő jelen-
tést tett arról, hogy az egyesület a közgyűlés 
határozata folytán két vetítőgépet szerzett be, 
a vármegye népiskoláiban rendezendő ismeret-
terjesztő, tudományos Uránia-előadások meg-
tarthatása végett. Az Uránia-előadásokat akként 
óhajtja az egyesület megtartani, hogy a vármegye 
területét három körzetre szabja, melyek közül az 
elsőbe Bárcza, Enyiczke, Nagyida, Szepsi, Jászó, 
Meczenzéf, Stoósz, Somodi, Torna, Szín, Hídvég-
ardó, Gagyvendégi és Buzita községek tartoznak. 
A második körzetben vannak : Nagyszaláncz, 
Hollóháza, Fűzérradvány, Alsókéked, Göncz, 
Vilmány, Vizsoly, Abaújkér, Abaújszántó, Szik-
szó, Abaújnádasd, Forró és Szina községek. 
Szabó Gyula bátyoki és Chalupka Árpád 
benyéki tanítóknak — akik eddig is már több 
helyen és népiskolában igen sikerült előadásokat 
tartottak — jutott a hazafias célra tekintettel 
vállalt ama feladat, hogy a harmadik körzetben : 
Magyarbőd, Petőszinye, Regeteruszka, Garbócz-
bogdány és Ránk községben saját vetítőgépeik-
kel tartsanak tudományos előadásokat. 

Az előadásokat, amelyek során földrajzi, 
történelmi és néprajzi felolvasásokat rendeznek, 
december, január és február hónapokban fogják 
megtartani. 

Könyvek ismertetése. 
* Mezőgazdasági Lexikon. Állatgyógyászat, 

állattenyésztés, baromfitenyésztés, borászat, épí-
tészet, erdészet, gazdasági eszközök, gazdasági 
üzletvitel, gyümölcsészet, haltenyésztés, kárté-
telek, kertészet, méhészet, mellékhaszonvételek, 
mezőgazdasági közigazgatás, növénytermesztés, 
rét és legelő, selyemhernyótenyésztés, szőlészet, 
takarmányozás, talaj és javítása, tejgazdaság. 
I., II. kötet. Többek közreműködésével szerkesz-
tették : Bezerédj Adorján dr. és Szilassy Zoltán. 
Második, teljesen átdolgozott és bővített kiadás. 

A magyar gazdasági szakirodalom az utóbbi 
évtizedekben örvendetes föllendülést ért el. 
Immár alig van a mezőgazdasági termelés körébe 
vágó szaktudomány, amelynek magyarnyelvű 
rendszeres kézikönyve ne volna. A mezőgazda-
sági tudományszakokat, ismereteket és gyakor-
lati eljárásokat tárgyaló, összefoglaló munka 
hiányzott még csupán, aminőnek használható-
sága és gyakorlati értéke a külföldi gazdasági 
irodalomban már régen bevált. Nagy szükség 

volt egy mezőgazdasági lexikonra; különösen 
érezték ezt a szakkörök. Az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület irodalmi szakosztályában 
kezdettek először foglalkozni egy ilyen lexikális 
mű magyar kiadásával, s nagy munkával és 
nagy áldozatokkal sikerült is — ezelőtt négy 
esztendővel — közrebocsátani a Mezőgazdasági 
Lexikont. Csak azok, akik ennek a terjedelmes, 
óriási gondot és nagy szakavatottságot igénylő 
műnek a megírásában részt vettek, mondhatnák 
el, hogy mennyi szellemi és fizikai energiát 
öntöttek e mű soraiba. Es amit eleinte hinni 
alig lehetett : rövid négy év alatt a Lexikon 
első kiadásának minden példánya elfogyott. 
Nyilvánvaló bizonysága volt ez annak, hogy a 
magyar gazdaközönségnek szüksége volt erre 
a műre s még nagyobb szüksége lesz rá ezután. 
Ez a szép eredmény arra indította a mű szer-
kesztőit, hogy közreadják második kiadását, 
átdolgozva és bővítve. És hogy minél tökéle-
tesebb munkát végezzenek, megnyerték a mű 
átdolgozásához és revideálásához a mezőgazda-
ság különböző ágainak legjelesebb szakembereit 
és szakíróit, akiknek illusztris névsorát a két-
kötetes Lexikon címlapjain mindenki megtalálja. 

A Lexikon űj, második kiadása sok tekin-
tetben változott ; így az elrendezésben is, ameny-
nyiben a különféle címszavak, amelyek után 
közlemények nem következtek, nincsenek a szö-
vegben, hanem az összes címszavak, nevek és 
elnevezések, amelyek a szövegben előfordulnak, 
a könyv elején egy betűsoros címszó-jegyzékben 
foglalvák össze. Ebben a jegyzékben az olvasó 
legkönnyebben talál útmutatást arra, amit keres. 
A címszó-jegyzék végén szintén betűsoros rend-
ben találjuk meg az idegen szavaknak és tudo-
mányos elnevezéseknek a jegyzékét; ezen sza-
vaknak a beosztása a magyar címszavak betűsoros 
sorrendjébe, zavarólag hatott volna. A mező-
gazdaság különböző ágai szerint csoportosított 
tárgymutatót, valamint az ábrák jegyzékét az 
új kiadásban is megtaláljuk. 

Ami a tartalmat illeti, a második kiadás sok 
új közleménnyel bővült; ilyenek az új cseléd-
törvényről és bortörvényről szóló ismertetések, 
a vasúti szállításra vonatkozó tudnivalók stb. 
Külön függelékben, a könyv végén, megtaláljuk 
az új adótörvények ismertetését, amelyek a 
Lexikon iij kiadásának kinyomtatása idejében 
lettek szentesítve. 

Ez a Lexikon a gazdasági oktatásban nélkü-
lözhetetlen ; szükségük van rá a tanítóknak, hogy 
a gazdasági oktatást úgy az elemi, mint a 
gazdasági népiskolákban sikeresen végezhessék. 
A gazdaközönség hányszor fordul tanácsért a 
tanítóhoz ! A mezőgazdaság bármely ágát érintő 
bármely kérdésre ' ebből a Lexikonból adhat 
feleletet, tanácsot, útbaigazítást. Ennek a Lexi-
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konnak, mint becses forrásmunkának a jelentő-
ségét és gyakorlati használhatóságát elismerte 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter is ; 
az összes tanfelügyelőkhöz és tanfelügyelői 
kirendeltségekhez intézett körrendeletében uta-
sítást adott, hogy az állami elemi iskolák az 
50 filléres beíratási díj terhére a szóbanlévő 
Lexikont a tanítói szakkönyvtár részére ren-
deljék meg. 

À Szilassy-Bezerédj-féle Mezőgazdasági Lexi-
kon Budapesten, a Lampel R. cégnél jelent meg, 
két vaskos kötetben. 

* Itjúsági Színpad. Hét eredeti vígjáték. 
írta Bérezik Árpád. Nagy felelősség terheli az 
írót, amikor az ifjúságnak í r ; sokkal nagyobb, 
mint mikor felnőttek számára dolgozik. Az 
ember azt hinné: a gyermek bevesz minden 
mesét, minden rímet, elbeszélést s hogy az 
ifjúságot kielégítik jelentéktelenségekből gyúrt 
színdarabok. Mintha az a puha, zsenge agy nem 
bírna kellő ítélőképességgel és erkölcsi, eszté-
tikai érzékét nem bántanák a durva, a közön-
séges dolgok. Ez a felfogás dominálhat sok 
írónknál általán ; ezt bizonyítja legalább az a 
számtalan selejtes, felületes folyóirat, újság és 
az a sok összeütött elbeszélésgyüjtemény, melyet 
felkínálnak nálunk évről évre, főleg karácsony 
előtt, az ifjúságnak. Bűnös visszaélés az, amit 
ezen a téren elkövetni látunk. 

Kezünkbe vettük Bérezik Árpád hét víg-
játékát. Örültünk nekik, mert az a hitünk, 
hogy eljátszható színpadi művek nem marad-
hatnak jó eredmények nélkül. Csak előnyére 
válik gyermekeinknek, ha megszokják a nyilvá-
nosságot s ha az elfogódottság nélküli beszél-
getésre és fesztelen mozgásra, viselkedésre 
neveljük őket. Egy jó ifjúsági színdarab drága, 
ritka érték; a nevelésnek becses eszköze . . . 
Bérezik nevétől sokat, sok jót vártunk. Talán 
sikerült neki az ifjúság szívének és értelmének 
megfelelőt adni , . . Szomorúan kellett azonban 
tapasztalnunk, hogy benne is csalódtunk. Nem 
tudjuk őt megérteni, bogy ezekkel a vígjáté-
kokkal mit akart ? Nem merjük elhinni, hogy 
azokat ő írta volna s lelkiismerete, jóízlése ne 
tiltakozott volna azok kiadása ellen. Olvassák 
csak el a Magyar lányok, vagy A szoknyapárt 
című vígjátékokat. Mindkettő csupa banálitás, 
durvaság, léleknélküliség. Hát így, ilyen gyalu-
latlan formában kell megéreztetni a mi gyerme-
keinkkel, hogy szeressék és használják a magyar 
nyelvet és ne rontsák soha el idegen szavak 
és frázisok keverékével, amint azt az ostoba 
Leonie teszi ? ! Avagy ilyen nyers és veszekedő 
stílusban tárgyaltassuk ifjúságunkkal a femi-
nizmus körül támadt családi jeleneteket ? Isten 
mentsen, hogy gyermekeinket kitanítsuk Lud-
milla asszony káromkodásaira ! Ez az utóbbi 

vígjáték csak úgy hemzseg a sok „fűzfán, 
szilvafán és tölgyfán fütyölő rézangyalát" kiabá-
lásoktól. Nem, ilyesmikkel nem lehet hatni ; az 
ilyesmiktől elfordul a gyermek, mint értelmetlen 
semmiségtől... Az Angyal című vígjáték sem 
jobb a többinél, sőt mindannyi közt ez a leg-
ízléstelenebb. Emlegetik benne Molnár Ferenc 
vígjátékát : az Ördögöt, . hogy fel és alá sétál 
a szalonokban, a boudoirokban ; eltereli „az 
asszonyt a kötelességeitől" és „udvarlója kar-
jaiba" kergeti. Ez a vígjáték egyszerűen merény-
let minden jóízlés ellen. Ilyen hangokkal nem 
szabad ifjúságunk erényeinek bűnös, kíváncsi 
szemeket adni. Ez nem felvilágosítás, ez rom-
bolás. Meg vagyunk győződve, hogy ifjúságunk 
ezt a könyvet nem fogja használatba venni. 
Pedig dicsérni szerettük volna : de ifjúságunkat 
féltő nagy szeretetünk ezt nem engedi meg. 
A kötet ára egyébként 1 korona 40 fillér. 

* Angolok a déli sarkvidéken. Az egyetlen 
magyar vállalat, mely korunk legnevezetesebb 
utazásait, földrajzi fölfedezéseit jó magyar fel-
dolgozásban közli, a „Magyar Földrajzi Társa-
ság Könyvtára". Ebben a kitűnő vállalatban 
egész serege jelent már meg a leghíresebb 
utazók műveinek, akik között csak Lóczy Lajos, 
Hedin Sven, Stein Aurél stb. neveit kell emlí-
teni, hogy az egyes kötetek érdekességéről 
fogalmat adjunk. Most jelent meg a vállalat 
legújabb kötete, amely Angolok a déli sark-
vidéken címmel Scott kapitány délsarki utazását 
adja. Ez az expedíció a legjelentékenyebb déh 
sarki utazások egyike volt. Scott kapitány tö-
retlen úton hatolt be 1902-ben a Soutli Victoria 
föld belsejébe, ahol olyan szélességig jutott, 
mint előtte senki. Különös érdekességet ad 
utazásának az, hogy Scott kapitány ép most 
indul újabb déli-sarki útjára, hogy az e könyvé-
ben leírtnak eredményét tetézze. E könyvében 
több érdekességet talál az olvasó, mint bármely 
más sarkvidéki munkában. Minden lapja csupa 
esemény, érdekfeszítő, izgalmas események izgató 
története. A déli tengerek kegyetlen viharai, a 
zajló jég ezernyi fenyegető veszedelme, a magas 
hegységek és a szárazföldekről lenyúló óriási 
jégárok stb. vonulnak el előttünk festői leírás-
ban, egy szenzációs regény érdekességével. Het-
venöt kép, közte 47 műmelléklet és liât, eredeti 
fölvételek után készült térkép élénkíti Scott 
kapitány élvezetes előadását, mely Halász Gyula 
kitűnő fordításában teljesen érvényesül. A. pompás 
könyv Lampel R. könyvkereskedése kiadásában 
jelent meg. Ara 10 korona. 

* Miss Randolf utazása. Angolországban 
s a kontinensen is mostanában nagyon divatos 
az automobil-regény, amely automobil-kalandok 
sorozatában alakít meg egy érdekes cselekvényt. 
Ennek az új, friss, vidám műfajnak legkiválóbb 
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művelői C. N. és A. M. Williamson s legmulat-
ságosabb és legkedvesebb munkájuk a Miss 
Handolf utazása. Egy amerikai milliomoslány-
nak Franciaországban tett automobil-utazása 
van benne leírva élénk, érdekes képekben. Az 
utazás során szerelem szövődik a szép missz és 
soffőrje között, akiről a végén kiderül, hogy 
angol lord s szerelemből vette fel a soffőr-
álruhát. Ebből a helyzetből a mulatságos kalan-
dok egész sora kerekedik, a humorosan rajzolt 
alakok nagy gazdagságával. A regény most 
magyarul is megjelent Darvai Móric kitűnő 
fordításában s a Franklin-Társulat kiadásában. 
A két kötet ára 6 korona. 

* Eszperanto-mozgalom. A hazai eszperanto-
mozgalom egyik legfontosabb tevékenysége oda 
irányul, hogy az eszperantó nyelv praktikus 
voltát hazánk érdekében kiaknázza, így leg-
újabban Petőfit már eszperantóul olvashatja a 
külföld sok millió eszperantistája. A füzetet a 
„La Verda Standardo" mátészalkai csoport-
vezetője, Fuchs Jenő dr. fordította szakavatott 
ügyességgel. A 24 költeményt tartalmazó, ízléses 
kiállítású füzethez ifj. Marich Ágoston szer-
kesztő írt előszót. A füzet (ára 80 fillér) meg-
rendelhető a „La Verda Standardo" útján (Buda-
pest, IX., Üllői-út 58.). A mozgalom vezetősége 
különben szívesen ad felvilágosítást s küld 
nyomtatványokat komoly érdeklődőknek. A fő-
városban és 32 vidéki városban állandó tan-
folyamok vannak. 

* Beküldött könyvek. Karácsonyfa alatt. 
Karácsonyi versek és párbeszédek; család és 
iskola használatára. Összegyűjtötte KnábeWúmos, 
tanító. Szekszárdkölesd. Ára 1 korona 80 fillér. — 
Memento! Az 1868. évi XXXVI1L, 1876. évi 
XXVI11., 1907. évi XXVI. és 1908. évi XLVI. 
t.-c. végrehajtása tárgyában az 1909. évi 53.000. 
számú in. kir. vallás- és közokt. miniszteri 
rendelettel kiadott Utasítás naptári sorrendben 
összeállított teendőinek emlékeztetője és betű-
soros tárgymutatója. Összeállította Zahumenszky 
István, krassószörényvármegyei s,-tanfelügyelő. 
Temesvár. Polatsek kiadása. — A testgyakorlat 

x anyaga a lcisdedóvó-intézetekben. Jutalmazott 
pályamű. Irta Hüll Cili, csáktornyai áll. óvónő. 
Ara 50 fillér. Budapest. Athenaeum kiadása. — 
Iskolai ünnepeink újabb számai. Szerkeszti 
Szentgyörgyi Dénes. Tanügyszépirodalmi havi 
folyóirat. Megjelenik Marosvásárhelyen. Egyes 
szám ára 60 fillér. 

* A délafrikai aranykeresök. Annak a bő 
irodalomnak, mely mindenütt, de kivált a fran-
ciáknál Verne hatása alatt keletkezett, egyik 
legkiválóbb képviselője Laurie A. Egy régebbi 
műve, a Diák-élet Angliában, már régóta ked-
velt könyve ifjúságunknak ; most pedig A dél-
afrikai aranykeresők című könyve jelent meg 

magyarul Hegedűs Pál, a pár év előtt elhunyt 
jeles tanügyi és ifjúsági író fordításában. 
A regény egy Délafrikába kivándorolni készülő 
francia család hajótörését és viszontagságait 
mondja el Afrika vadonjaiban, az ellen-
séges természettel és félelmetes vad népekkel 
szemben. Az izgató érdekességű történet folya-
mán rendkívül sok gazdag tanulságot szed fel 
a könyvből az ifjú olvasó a tengeri hajókon 
folyó életet, Afrika földrajzi és néprajzi viszo-
nyait stb. illetőleg. A könyv az eredeti kiadás 
szép illusztráczióival jelent meg a Franklin-
Társulat kiadásában ; ára 3 korona 60 fillér ; 
vászonkötésben 5 korona. 

Tanítók tanácsadója. 
(E rovatban csak általános, a tanítók szol-

gálati viszonyaira s általában népoktatási 
ügyekre vonatkozó kérdésekre adunk választ. 
Ugyanezen keretben egyes tanítóknak nem 
közérdekű kérdéseire sem itt, sem levélben 
nem válaszolunk. A válaszbélyeggel vagy 
válaszlappal ellátott leveleket szintén a fenti 
értelemben bíráljuk el ; levélbeli választ azonban 
nem adunk. Az összegyűlő bélyegeket az Eötvös-
alapnak szolgáltatjuk át.) 

lírtkovci. Állami iskolához leendő kinevez-
tetésük esetén illetményeik az 1907. évi XXVI. 
t.-c. 4. §-ának utolsó pontjában foglaltak sze-
rint állapíttatnának meg. Törzsfizetésük tehát 
1200 K-ról 1000 K-ra szállana alá; a többlet, 
továbbá korpótlékuk személyi pótlék címén 
adatnék. Működési pótlékukért, mint helyhez 
kötött illetményért, kárpótlást nem nyernének. 
A törvényszerű lakáspénz minden állami tanító-
nak (tanítónőnek) egyaránt jár. Itt megjegyez-
zük, hogy állami tanítói állásokra tanév közben 
csak a legkivételesebb esetekben hirdetnek pályá-
zatot. Tessék a tanév végével lapunkban hir-
detendő állások valamelyikét megfolyainodni. — 
KI. A. Nszcsány. A népoktatás ingyenességéről 
szóló törvény szerint mindazon szülő, ki sze-
génység címén az 50 f-es beíratási díj elenge-
dését kéri, annak fizetése alól fölmentendő. 
Ebből önként következik, hogy a gazdai hata-
lom alatt álló cselédek gyermekei e díjat meg-
fizetni nem tartoznak. Magára a gazdára pedig 
semmiféle címen nem lehet áthárítani a fizetést. — 
Érdeklődő. Ha az iskolafenntartó anyagi esz-
közök hiánya miatt csak oly föltétel mellett 
engedélyezi szabadságát, hogyha a helyettesítés 
költségeit sajátjából viseli, akkor hiába igye-
keznék felsőbb hatósági beavatkozás útján ezen 
elhatározást megváltoztatni. Csak a közelmúlt-
ban jeleztük e helyen, hogy a róm. kath. fele-
kezeti tanítók szabadságoltatásának ügye egy-
öntetűen még nincs szabályozva és hogy a 
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szabadság engedélyezése és a helyettesítés több-
nyire az érdekelt tanító és az iskolaszék között 
létrejött megállapodás szerint történik. A tár-
gyalások előrehaladott stádiumából következ-
tetni lehet arra, hogy a róm. kath. iskolák 
rendtartási szabályzata a közel jövőben ki fog 
adatni. — P. Sz. Rtlek. Az iskolafenntartónak 
jogában áll az államsegéllyel kiegészített tanítói 
illetményt az állami tanítókat megillető fizetés 
arányában, az államsegély leszállítása vagy meg-
vonása nélkül, saját erejéből kiegészíteni. Afizetési 
többlet beszámíttatik a nyugdíjigénybe is. — 
R. Aba. Az 1907. évi XXVII. t.-c. a községi 
és hitfelekezeti iskolai tanítók járandóságait 
szabályozza. Ezen az alapon tehát társulati 
tanító sem fizetéskiegészítési, sem korpótlék-
államsegélyt nem nyerhet. — F. Oy. Ha a 
nyug. tanító visszanyert szolgálatképességét a 
nyugdíjbizottság meg is állapítja, nyugdíjának 
mindaddig élvezetében marad, míg álláshoz nem 
jut. A nyugdíjas állapotban elhalt tanító özvegye 
temetkezési járulékot nem kap. Ez csak azon 
tanítót illeti meg, kinek neje tanítónő volt. — 
Yitázók. Jogi akadály nem forog fenn a tekin-
tetben, — és a fegyelmi szabályzat sem zárja 
ki ezt — hogy a fegyelmi eljárás során át-
helyezésre ítélt állami tanító utóbb régi állo-
mására visszahelyeztessék. De természetesen 
meg kell szűnnie azon oknak, amely miatt a 
fegyelmi megindíttatott, illetőleg az áthelyezés 
megtörtént. — S. V. Sürgető soraiban írja, 
hogy föltett kérdésére hiába kereste eddig 
válaszunkat. Pedig hacsak kissé figyelemmel 
kísérte volna ezen rovatunkat, talált volna 
abban az ön esetére alkalmazható választ több 
ízben. Kivételesen megismételjük, hogy a saját 
kérésükre kinevezett állami tanítók megelőző 
szolgálata a magasabb fizetésre való igény szem-
pontjából be nem számít. On tehát a következő 
(1400 K-s) fizetési fokozatba csak ötévi állami 
szolgálatának betöltése után lép elő. 2. A közig, 
bíróság 236/1906. sz. a. hozott ítéletében ki-
mondotta, hogyha valaki saját mulasztásából 
vagy más okokból később folyamodik az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetbe való fölvétel végett, 
megelőző szolgálatának nyugdíjba való beszá-
mítását igényelheti. A nyugdíjintézeti járulé-
kokat azonban kamatostul meg kell utólagosan 
fizetni. Ezen az alapon tehát folyamodhatik a 
beszámításért. — V. 0. Azon községekben, ahol 
iparostanonc-iskola nincs, a tanoncok kötelesek 
a gazdasági ismétlő-iskolát látogatni. Minthogy 
az ismétlő-fokon való oktatás korhatára a 15-ik 
évig bezáróan tart, ebből önként következik, 
hogy a tanoncok ezen időn túl nem kötelez-
hetők ismétlő-iskola látogatására. — B. B. Az 
1907. évi XXVII. t.-c. rendelkezik a tekintet-
ben, hogyha a terménybeli járandóság nem 

szolgáltatnék ki a megszabott módon és meg-
határozott időben, akkor az iskolafenntartó 
köteles a termény helyett annak értékét kész-
pénzben megfizetni. De nincs rendelkezés arra 
vonatkozóan, hogy mily eljárás követendő, ha 
a tanítói fizetés kiegészítő részét képező ingat-
lan jövedelmének pénzbeli értéke be nem folyik. 
Az iskolafenntartón kívüleső okokból történt, 
hogy a 200 K-ra értékelt rétje ezidén mitsem 
jövedelmezett ; de viszont áll az is, hogy rendes 
időben a pénzbeli egyenértéken felüli jövedel-
met érte el. Tehát vagy tűri az eddigi állapotot 
s kiteszi magát a változó jövedelemnek, vagy 
pedig az iskolafenntartóval jut oly megállapo-
dásra, hogy az ingatlan helyett annak egyen-
értékét biztosítja készpénzben. Harmadik esetben 
pedig a rétet bérbeadhatja. Az az eshetőség 
azonban ki van zárva, hogy rendszerint bevegye 
az előírtnál nagyobb jövedelmet, amidőn pedig 
elemi csapás következtében nincs jövedelme, 
akkor az iskolafenntartó kárpótolja a javadalmi 
jegyzőkönyvben megállapított összeg erejéig. — 
0. M. Lg te 1(1. A javadalmából elvont illetmény 
ügyéről tessék a kir. tanfelügyelőséget értesí-
teni. A törvény kifejezetten tiltja, hogy az 
iskolafenntartók által saját anyagi forrásaikból 
eddig kiszolgáltatott tanítói javadalom állam--
segély igénybevétele céljából leszállíttassék. — 
Ii. M. Msziget. Az állami iskolába járó izr. 
tanulók az 55.711/1903. sz. a. kiadott rendelet 
alapján szombaton az írás alól fölmenthetők. 
A fölmentést a tanító, illetőleg az igazgató-
tanító adja meg, az érdekelt szülőknek ható-
ságilag láttamozott kérvénye alapján. — 
A. M. Csgó. Legcsekélyebb reménye sem lehet 
arra, hogy drágasági pótlékhoz jusson. Kárba-
veszett fáradság volna ezen ügyben bármily 
lépést is tennie. — T. R. Iíszliely. Az ifjú-
sági egyesület alapszabályainak tervezetét meg-
találja Petri Mór dr.-nak ily címen kiadott 
müvében, továbbá lapunk szerkesztőjének Tanítók 
Tanácsadója című munkájában. Mindkettő a 
Lampel-cégnél (VI., Andrássy-út 21.) kapható. — 
T. R. Ktya. Azon községi lakosok, kik hit-
felekezeti iskolát tartanak fenn, csak annyiban 
tartoznak a községi iskola fenntartásához já-
rulni, amennyiben a felekezeti iskola fenntar-
tására fordított összeg az egyenes állami adók 
5°/o-át ki nem meríti. Az a körülmény, hogy 
valaki a közs. iskolára kivetett 57o-ot fizeti, nem 
menti fel az alól, hogy a saját hitfelekezete által 
fenntartott el. iskola költségeihez ne járuljon. — 

T a r t a l o m : I. Hivatalos rész. — Pályázat. — II. Nem 
hivatalos rész : Hírek. — Egyesületi élet. — Könyvek 
ismertetése. —- Tanítók Tanácsadója. 

Az összeállításért és szerkesztésért felelős: 
Petróczi István. 

Budapest, 1910. Nyomatott a M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Népiskolai Értesítő Könyvecskék. 
Tisztelettel tudatjuk, hogy a népiskolák számára következő Értesítő Köny-

vecskéket tartjuk rabtáron: 
I. Az állami népiskolák számára, karácsonyi és húsvéti beosztással. 

Kiadja a vallás- és közoktatási m. kir. Minisztérium. Bolti ára 18, nettó-ára 14 fillér. 
II. A községi népiskolák számára, karácsonyi és húsvéti beosztással. 

Kiadja az Egyetemi Nyomda. Bolti ára 18, nettó-ára 14 fillér. 
III. A felekezeti népiskolák számára, karácsonyi és húsvéti beosz-

tással. Kiadja az Egyetemi Nyomda. Bolti ára 18, nettó-ára 14 fillér. 
Ezen Értesítő Könyvecskék csinosan vannak kiállítva s a lehető legtartó-

sabban, nevezetesen úgy vannak bekötve, hogy a nyomtatvány a bekötési táblához 
vászonnal, nem pedig papírral, van hozzá erősítve s a fűzősodrony kapcsoló vége 
a hátvászon és a nyomtatvány közé esik s így az kívülről nem látszik s a gyermek 
kezét meg nem sértheti. 

IV. Havi Értesítő Könyvecske. Nettó-ára 10 fillér. 
Ezen Értesítő Könyvecskéket nettó-áron szolgáltatjuk ki s a pénz előleges 

beküldése mellett, az állami iskolai gondnokságok, a községi és felekezeti iskolák 
iskolaszékei és az iskolák címe alatt, postán, portómentesen küldjük meg. 

Az utánvételes küldemények portó alá esnek s a portót a megrendelő 
tartozik viselni. 

Mutatványpéldányokat díjtalanul nem szolgáltatunk ki. 
Budapest, 1910 december 1. 

A m. ltir. tnd.-eg y etetni nyomda igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
A magyar szent korona országai Vöröskereszt-

egyletének miskolczi városi választmánya által a 
borsodvármegyei Erzsébet-közkórházban rendezendő 
ápolónői tanfolyam legközelebb kezdetét veszi. A tel-
jesen díjtalan tanfolyamra felvétetni óhajtók fordul-
janak minél előbb Köllner Károly dr., a miskolczi 
városi választmány ügyvivő alelnökéhez (Misko lcz , 
Erzsébet-közkórház), aki az érdeklődőknek akár szó-
beli, akár írásbeli megkeresésre szívesen ad részletes 
felvilágosítást. (693—IV—3) 

B a k o s t ö r é k ág. h. ev. leányegyház magyar és tót 
nyelvben jártas kántortanítót keres. Javadalma : laká-
son, kerten kívül 1588'20 korona. Kellő okmányokkal 
fölszerelt pályázati kérvények november 19-ig nyúj-
tandók be Cserencsénybe, Krman Lajos iskolaszéki 
elnökhöz. 

C s e r e n c s é n y ág. h. ev. anyaegyház magyar és 
tót nyelvben jártas kántortanítót keres. Javadalma : 
lakáson, kerten kívül 1341'84 korona. Kellő okmá-
nyokkal fölszerelt pályázati kérvények november 19-ig 
nyújtandók be Cserencsénybe, Krman Lajos, iskola-
széki elnökhöz. (751—II—2) 

N a g y h a l á s z b a n (Szabolcs) második tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : ezer korona, havonként 
előre fizetve. Jó lakás, kert, melléképületek. Köte-
lessége : a presbitérium által kijelölt osztályoknak 
a tiszántúli egyházkerület tanterve szerinti tanítása, 
a kántor akadályoztatása esetén annak díjtalan he-
lyettesítése. Most az első osztályt tanítja. Gazdasági 
ismétlők tanításáért községtől száz korona. Csak ok-
leveles, református vallásúak pályázhatnak. Személyes 
megjelenés előnyös. Kérvények okmányokkal fölsze-
relve, november 27-ig ref. lelkészi hivatalhoz külden-
dők. Állás azonnal elfoglalandó. (824—II—2) 

M a g y a r k a n i z s á r a (Szeged mellett) róm. kath. 
segédkántort keresek, aki miséket önállóan végezni 
képes. Fix havonként huszonnégy korona, ellátással. 
Gyertyajövedelem van. Kek, főkántor. (782—II—2) 

A v a s d o b r a l (Vas megye) ág. hitv. ev. népiskolá-
nál a rendes másodtanítói állás lemondás folytán 
megüresedett. A javadalom : egyszobás lakás, a szük-
séges bútorral ; 700 korona készpénz az egyházközségtől 
és két öl tüzelőfa, értéke 32 korona ; államsegély 268 
korona, összesen 1000 korona. Pályázhatnak nőtlen 
tanítók, kik a német nyelvet is bír ják és az orgo-
nálásban jártasak. A kérvények f. évi december 4-ig 
a lelkészi hivatalhoz küldendők. (796—11—2) 

A m r a m o r á k l (volt határőrvidéki) többtanítós, 
nem-magyar tannyelvű közs. iskolánál megüresedett 
tanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadalmazása : 
törzsfizetés 1000 korona, lakbér 200 korona. Az állásra 
ág. ev. vallású és a német nyelvet is oktatni képes 
tanítók pályázhatnak. A magyar honosság okmá-
nyilag igazolandó. Az ág. ev. kántorságban jártas 
pályázók előnyben részesülnek. A kellően fölszerelt 
és bélyegeit kérvények a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz címezve, f. évi deczember hó 15-ig 
a verseczi kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez beter-
jesztendők. Versecz, 1910 október hó 22-én. Molnár 
József, kir. s.-tanfelügyelő. (734—I—1) 

A l s ó p i á n (Szeben megye) ág. ev. szász népiskola 
újonnan szervezett másodtanítói állására ezennel pályá-
zat hirdettetik, december 12-ig ter jedő határidővel. 
Járandóságok : 1000 korona alapfizetés, a törvényes 
korpótlékok és 4 öl tüzelőfa, melyből a tanterem is 
fűtendő ; lakás az ú j iskolaépületben. Mellékjövedelem 
(100 korona) kilátásban és privátórákra alkalom. Köte-
lességek : a törvényesek. Tannyelv : német. Az is-
kolaszék. (863—1—1) 
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Bácsbodrog megye óbeesei járásához tartozó s köz-
vetlenül a Tisza mellett fekvő, 10 ezer lakossal bíró 
P é t e r r é v e nagyközségben a folyó évben szervezett 
külön iparostanonc-iskolai tanítói állásra, a megválasz-
to t t tanító leköszönése folytán, pályázat hirdettetik. 
Felhívatnak ennélfogva a pályázni szándékozók, hogy 
életkorukat, erkölcsi magaviseletüket, eddigi alkal-
maztatásukat s elméleti, valamint gyakorlati képzett-
ségüket igazoló okmányokkal fölszerelt kérvényüket 
1910. évi december hó 25. napjáig alulírott községi 
elöljárósághoz annál is inkább nyújtsák be, mer t a 
később beérkező kérvények figyelembe vétetni nem 
fognak. Az állás javadalmazása : évi 1400 korona fizetés, 
mely havonkénti előleges részletekben, és 300 korona 
lakbér, mely negyedévi előleges részletekben lesz 
részére, szabályszerűen bélyegzett nyugtájára, a község 
pénztárából kifizetve. Ezenkívül az 1907. évi XXVII. 
t.-c. 1. §-ában előírt korpótlék élvezetére is igénnyel 
bír. A megválasztott tanító csupán az egyévi próbaidő 
elteltével fog állásában végleg megerősíttetni. Az állás 
1911. évi január hó l én foglalandó el. A megválasz-
tandó tanítótól megkívántatik, hogy az iparostanonc-
iskolában tanításra az 1893. évi 33.564. számú vallás-
és közoktatásügyi miniszteri rendelet 53. §-ában előírt 
képesítéssel, avagy polgári iskolai tanítói oklevéllel 
bírjon ; továbbá, hogy az iparostanonc-iskola mind a 
három osztályába, valamint az előkészítő-osztályba 
beiratkozandó összes tanköteleseket a föntebb idézett 
miniszteri rendeletben előírt összes elméleti és gya-
korlati tantárgyakban, valamint a rajzolásban is egy-
maga tanítsa. Kelt Péterréven, 1910. évi november 3-án. 
Dr. Sztarcsevicb, jegyző. (788—1—1) 

A harta l ág. hitv. ev. egyházközség a nyugdíjazás 
következtében megüresedett III. sz. tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: 1. az egyházközség 
pénztárából előleges évnegyedes részletekben 955 kor. 
87 fill. ; 2. két méteröl I. oszt. kemény hasábfa, 
értéke 80 kor. ; 3. 552 Q-öl szántóföld haszonélvezete 
szántással, értéke 22 kor. ; 4. állandó tisztességes 
lakás 83 Q-ö l házikerttel. Kötelessége: 1. az iskola-
székileg kijelölt osztályokban (egyelőre III—1Y.) taní-
tani (a tanítási nyelv magyar, de a német nyelv 
tudása is megkívántatik) ; 2. a kántorok akadályozta-
tása esetében, valamint temetéseknél is, amikor meg-
hívatik, kántori teendőket végezni. Csak ág. hitv. ev., 
okleveles tanítók pályázhatnak. A jelöltek, az egy-
ház költségén, próbaéneklésre megjelenni tartoznak. 
A megválasztott január l-ig köteles állását elfog-
lalni. Az okmányokkal fölszerelt pályázati kérvények 
december hó 5-ig küldendők be. Harta (Pest m.), 
1910 november hó 22-én. Gallé István lelkész, iskola-
széki elnök. (803—1—1) 

A p i n k a k e r t e s i (Vas megye, u. p. Pinkamindszent) 
róm. kath. iskolánál az osztálytanítói állás lemondás 
folytán üresedésben lévén, ezennel pályázat hirdettetik 
f. évi december l-re. A nyelv : magyar-német. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Jövedelem : 600 korona állam-
segély, 400 korona a hitközség pénztárából, 50 korona 
failletmény fejében és 20 korona kertilletmény, ösz-
szesen 1070 korona; 2 szobás lakás, konyha és élés-
kamra. Az okmányok az iskolaszékhez intézendők. 
Pinkakertes, 1910 november 12-én. Schlamadingu 
Róbert, iskolaszéki elnök. (825—1—1) 

A n y é g e r f a l v a i református előkönyörgő-tanító-
ságra pályázat hirdettetik. Évi fizetése : szép ú j lakás, 
házikert, melléképületek és stólán kívül 1000 korona, 
ebből 600 korona havi előleges részletekben az egyház 
pénztárából fizettetik ; 400 korona államsegély. Az 
ötödéves korpótlékokat az állam adja. Okmányokkal 
fölszerelt kérvények december hó 10. napjáig Soós 
Mihály gondnokhoz, Nyégerfalva (u. p. Belényes, Bihar 
megye), küldendők. Az állás azonnal elfoglalandó. 

( 8 3 1 - 1 - 1 ) 

A kosariszko-priepasznei ág. h. ev. egyház részéről 
p r i e p a s z n e i írtványi iskolája számára okleveles ta-
nító, esetleg tanítónő kerestetik. Tannyelv : tót . Fize-
tés : 1000 korona, kényelmes lakás és gyümölcskert. 
Ötödévi korpótlék egyházi pénztárból. Folyamodványok 
f. évi december 24-ig alulírotthoz küldendők. Kosa-
riszko (pósta : Nyitrabrezova). Stefánik Pál, lelkész. 

( 8 2 6 — I I — 1 ) 
Hevesvármegyei V i s z n e k nagyközségben nyug-

díjazás folytán megüresedett róm. kath. kántortanítói 
állás betöltésére pályázatot hirdetünk. Javadalmazás : 
1. Természetbeni lakás, melléképületekkel. 2. 23 kat. 
hold föld, melynek adóját és vízszabályozási költségét 
a haszonélvező fizeti. 3. Pál-bérből körülbelül 800 ko-
rona. Megjegyeztetik, hogy a párbérügy rendezés 
alatt áll. 4. Stólajövedelem 250—300 korona. 5. A pol-
gári községtől deputátumok címén 168 korona. 6. A tör-
vényszerű fizetéskiegészítés és korpótlék államsegély-
ként biztosíttatik. Kötelessége : az iskolaszék által 
kijelölendő osztályt vezetni s a kántorság minden ágát 
végezni. Okmányolt pályázati kérvények 1910 december 
15-ig adhatók be az iskolaszékhez. Választási határ-
napul 1910. évi december hó 20-ik napjának délelőtti 
11 órája tűzetik ki. A kötelező énekpróba ugyanezen 
napon tartatik, de a pályázók előző ünnep- és vasár-
napokon is megjelenhetnek, ebbeli tehetségük be-
mutatására. A megválasztott állását 1911 január 1-én 
tartozik elfoglalni. Visznek, 1910 november 15-én. 
Csomor György, iskolaszéki egyh. elnök. (827—1—1) 

A d e c s i (Tolna m.) reform, iskolához helyettes 
tanító kerestetik. Fizetése : lakás, étkezés, fűtés, vilá-
gítás és havi 30 korona. Kérvények lelkészi hivatalhoz 
küldendők. ( 8 2 9 - 1 - 1 ) 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr 4075/1910. számú rendelete alajiján pályázatot hir-
detek a k i s k ő r ö s i államilag segélyezett községi pol-
gári fiú- és leányiskolánál újonnan szervezett segéd-
tanári állásra. Fizetés : az államtól 1200 korona, a 
községtől 200 korona és 320 korona lakáspénz. Pályáz-
hatnak okleveles rajztanárok. A megválasztott rendes 
tanárrá lesz 1912. évi július hó 1-én, amikor is fize-
tése 2000, lakáspénze pedig 360 koronára emelkedik. 
Pályázati határidő : december 15. Az állás január hó 
1-én elfoglalandó. Revaló Pál, iskolaszéki elnök. 

(830—1-1) 
A k a r á c s o n y f a i (Zala m.) közs. iskolánál meg-

üresedett tanítói állásra pályázatot hirdetek. Java-
dalma : 1000 korona fizetés, 2 szoba, konyha, kamra, 
pince és gazdasági melléképületekből álló lakás, 400 
Q-öl kert . Az iskolafűtésről az iskolaszék gondoskodik. 
A kellőleg fölszerelt pályázati kérvények 1910 december 
10-ig Karácsonyfa (u. p. Nova) község iskolaszéke 
címére küldendők. A választás december 11-én d. u. 
3 órakor fog megtartatni. Személyes megjelenés aján-
latos. Iskolaszéki elnök. (833—I—1) 

A p a k o d i községi iskolaszék a megüresedett osztály-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Jövedelem : 1 szoba 
bútorzattal, takarításért 24 korona, 1 öl tűzifa fel-
vágatlanul, államsegély 900 korona, községtől 100 
korona. Kötelessége : az iskolaszék által kijelölt osz-
tályokban tanítani, a gyermekeket templomba vezetni 
és ot t reájuk felügyelni, kántorságban felkérésre segéd-
kezni. Okleveles, nőtlen férfitanítók pályázhatnak. 
Pályázók kérvényeiket december 8-ig Vizvári József 
iskolaszéki elnökhöz, Pakod (Zala m.), küldjék. Az 
állás azonnal elfoglalandó. (835—I—1) 

Pályázat a b á c s f e k e t e h e g y l német ref. kántor-
tanítóságra. Javadalma: 1. Tanítói: lakás, 800 korona, 
200 korona állami kiegészítés, ismétlőért 120 korona. 
2. Előkönyörgő-kántori : 340 korona, stóla. Kellékek : 
oklevél, ref. vallás, orgonálás, a német nyelv tökéletes 
bírása. Határidő : december 8. Tóth Sándor, ref. 
lelkész. (842 - I — 1 ) 
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S z l a t v i n l (u. p. Szepesolaszi) róm. kath. kántor-
tanítói állásra, törvényszerinti kötelességek és java-
dalmazás mellett, pályázat hirdettetik. A választás 
december 9-én délelőtt megtartatik. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Üj lakás. Az iskolaszék. (847—1—1) 

Az á g c s e r n y ö i előkönyörgő-tanítóságra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : 500 korona államsegély, 10 
kat. hold föld, 18 köböl életnemü, 96 korona munka-
váltság, 160 korona tandíj és két öl kemény fa. Földek 
adóját egyház fizeti. Kötelesség : templomi szolgálat, 
6 oszt. iskola vezetése. Határidő : december 15. Állás 
1911 január 1-én elfoglalandó. Kérvények ref. lelkészi 
hivatalhoz, Kistárkány (u. p. Bély), küldendők. 

(848—I-.l) 
A k a l á c s i (u. p. Ólubló, Szepes m.) róm. kath. 

kántortanítói állomásra f. évi december hó 21-re pá-
lyázat hirdettetik. Jövedelme : 314 korona állam-
segéllyel 100 korona. Iíojda Ignác, iskolaszéki elnök. 

(850—1—1) 
A j ó l é s z i evang. tanítói állás megürülvén, arra 

pályázatot hirdetek. Javadalmazása: kétszobás lakás, 
két kert, mellékhelyiségek ; gabonamegváltás 96 ko-
rona,- föld, tandíj 148 korona, állami kiegészítés 756 
korona. Az állás azonnal elfoglalandó. Jelentkezéseket 
elfogad Rozsnyón, 1910 november 16. Terray Gyula, 
ev. főesperes-lelkész. (851—II—1) 

R e v i s t y e v á r a ) j a község (Bars m.) újonnan szer-
vezett osztatlan községi iskolájánál egy róm. kath. 
vallású tanítói (férfi vagy nő) állás töltendő be. A tanító 
javadalmazása : 900 korona államsegély és 100 korona 
községi hozzájárulási díj ; egyelőre 1 szobából és 
mellékhelyiségekből álló lakás és 400 [ -méter kert 
haszonélvezete. A szabályszerű mellékletekkel ellátott 
kérvények december 8-ig Revistyeváralja község iskola-
szókéhez terjesztendők be. Az állás az iskolaszék 
döntése után azonnal elfoglalandó. Revistyeváralján, 
1910 november 16. Községi iskolaszék. (852—I—1) 

R á p ó l t (pósta : Szatmárököritó) református presbi-
tériuma pályázatot hirdet kántortanítói állásra. Jöve-
delem : 1000 korona készpénz, melyből 688 korona 
államsegély. Kötelessége : amint az egyházi törvények-
ben írva van. Megválasztandó a szatmári református 
egyházmegyei tanítói gyámintézetnek kötelezett tagja. 
Pályázók fölszerelt kérvényeiket december 10-ig a 
lelkészi hivatalhoz küldjék. Az állás azonnal elfog-
lalandó. (855—1—1) 

S a n d i (Somogy m.) r. kath. fiókhitközségben kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : lakás 
2 szobával, melléképületek ; díjlevél szerint : részint 
készpénzben, részint természetben 600 korona ; állam-
segély 400 korona. Választás : 1910 december 5-én. 
Személyes megjelenés megkívántatik. Okleveles tanítók 
kórvényüket az iskolaszéki elnök címére, Miháld (So-
mogy m.), küldjék. (856—1—1) 

A morvamogyoródi ev. egyház K i so lda l írtvány-
beli iskolá jához okleveles tanítót vagy tanítónőt keres. 
Kötelessége : az I—VI. oszt. és az ismétlősök tanítása. 
Javadalom : 1000 kor. államkiegészítéssel, lakás, 2 öl 
fa, felvágva. Tannyelv: tót-magyar. Pályázatok 1911 
január hő 15-ig benyújtandók az ev. lelkészi hiva-
talnál Morvamogyoródon, Trencsén megye. 

(857-1—1) 
L l p t ó s z e n t m á r t o n i (u. p. Rózsahegy, Liptó m.) 

róm. kath. tanítói állomásra december 15-ig pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás : községtől 2-32 korona, 
államsegély 768 korona, ú j iskolaház, kerttel. Mellék-
jövedelem 100 korona. Tannyelv : tót-magyar. Janov-
csik, iskolaszéki elnök. (858—I—1) 

Nevelőnek, tanítónak vagy kántornak ajánlkozik 
képezdét végzett, jó megjelenésű tanítójelölt. (Jelen 
tanévben képesítőzik.) Kitűnő működési bizonyítvá-
nyokkal. Hegedülni és zongorázni is tanít. Címe : 
Ci. A. Krammer, P é c s , 5. (862—1—1) 

A m i s k o l c z i állami iskolánál 2 évig működött 
helyettes tanító róm. kath., vagy községi iskolánál 
azonnali alkalmazást keres. Címe: „Okleveles tanító", 
Miskolcz, Urak-utca 34. sz. (860—1—1) 

A p a l o t a b o z s o k l róm. kath. fériitanítói állomásra 
december 11-re pályázat hirdettetik. Javadalma: a 
hitközségtől 760 korona, kertváltság 20 korona, állam-
segély 240 korona, egy szobából álló lakás. Tannyelv : 
magyar, de a német nyelv is megkívántatik. Köte-
lessége : az előírt mindennapi osztályokat vezetni, a 
gazdasági ismétlő-iskolában a közismereti tárgyakat 
tanítani, a kántoriakban segédkezni, helyettesíteni és 
a Pécsegyházmegyei róm. kath. tanítóegyesületbe, mint 
rendes tag, belépni. Az állás azonnal elfoglalható. 
Személyes megjelenés és némi orgonajártasság előnyös. 
Kérvények plébános, iskolaszéki elnöknél benyújtan-
dók. Palotabozsok (Baranya m., vasúti állomás folya-
matban). (861—1—1) 

S o m o g y v á m o s i evang. leánygyülekezet kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése : készpénz-
ben, földekben, terményben, szolgálmányban, két-
szobás lakásban, melléképületekben, stólában — folyó 
ár szerint számítva — tanítói: 902 kor., kántori 611 kor. 
Kötelessége : 1—VI. elemi vegyes osztályok tanítása, 
az ismétlő-iskolában a vallásoktatás. Vasárnap és 
ünnepnapokon istenitisztelettartás, felváltva német és 
magyar nyelven. Advent és böjtben hétköznapi kö-
nyörgések tartása és a temetkezések önálló végzése. 
Próbaistenitisztelet tartása, éneklés és orgonálás 
Somogyvámoson, utolsó vasúti állomás : . Somogy vár, 
1911 jan. 11-én tartatik, melyre pályázók önköltsé-
gükön megjelenni tartoznak. Szabályszerűen fölszerelt 
kérvények dec. 20-ig alulírott lelkészhez Ecseny, 
Somogy megye, u. p. Felsőmocsolád küldendők. 
Schöpf Gyula, ev. lelkész. (864—1—1) 

Z a l a s z e n t b a l á z s i államilag segélyezett községi 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 
községtől 600 korona, államtól 400 korona, s míg a 
rendes lakás fölépül, egy szoba. Jogosultnak kor-
pótlék. Kötelességei : egyik tanteremben tanítani, 
hittant emléztetni ; a hittani órák alatt hitoktató 
előadásán jelen lenni, kántoriakban segédkezni és 
ismétlősöket tanítani. Határidő : december 10. Az állás 
megválasztás esetén azonnal elfoglalandó. Iskolaszék. 

(865—1—1) 
Pályázat. A kr ig l rk. kántortanítói állomásra 1910 

dec. 27-re pályázat hirdettetik. Az állomás jöve-
delme miniszterileg kilátásba helyezett államsegéllyel 
1000 kor. A pályázók szabályszerűen fölszerelt folya-
modványaikat fenti határnapig rk. iskolaszéki elnök-
ség címére, Szepestótfalura küldjék be. Elnökség. 

( 8 6 6 — 1 — 1 ) 
Pályázat a ré té i (Pozsony m.) református 6 osztályú 

orgonás-kántortanítói állásra. Javadalom : 1. tisztes-
séges lakás kerttel, 2. pénz élelmezési és tandíjvált-
sággal együtt 334 korona, 3. rozs 1789 kg., 4. föld 
4 m. hold és 115 í öl adómentesen, 5. temetési 
díjak kerületi határozat szerint, 6 államsegély 404 ko-
rona s így a javadalom ezer . koronára van kiegé-
szítve. Orgonázásért, összhangzatos énektanításért 
személyi pótdíjazásul : 8 hold föld vagy ellenértékül 
200 korona és 25 korona 04 fillér. Kötelesség : az 
egyházi törvény és kerületi szabályrendelet szerint. 
Az állást lehetőleg mielőbb, de legkésőbben 1911 
augusztus elsejéig el kell foglalni. Kellően fölszerelt 
kérvényeket 1911. évi január hó 10-ig az esperesi 
hivatalhoz (Deáki, Pozsony m.) kell beadni. Galambos 
László ref. lelkész, iskolaszéki elnök. (869—I—1) 

Okleveles, nőtlen, evang. vallású tanító (németül 
tud) kántor- vagy osztálytanítói állást keres. Megkere-
sések „Tanító" cím alatt poste restante H á c s r a kül-
dendők. Pósta : Lengyeltóti (Somogy m.). (889—1—1) 
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V e r s e c z thjf. város községi elemi népiskolánál 
nyugdíjazás folytán üresedésbe j ö t t tanítói állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1100 korona 
törzsfizetés, 360 korona lakáspénz, 20 korona kert-
váltság és az 1907. évi XXVII. t.-c. értelmében hat 
ízben esedékes korpótlékok. Szabályszerűen fölszerelt 
folyamodványok december hó 6-ig Dr. Rezucha 
István iskolaszéki elnöknél nyújtandók be. A tanítási 
nyelv magyar, de a német nyelvnek tudása meg-
kívántatik és okmányilag igazolandó. Dr. Rezucha 
István s. k., isk.-széki elnök. Dorner János s. k., 
isk.-széki jegyző. (870—I—1) 

A t okaj i aut. orth. izr. hitközségi népiskolánál 
egy tanítónői állás üresedett meg. Évi fizetése : a 
hitközségtől 700 korona és megegyezés szerinti lak-
bér, államsegélyből 300 korona. Pályázati kérvényhez 
melléklendők a képesítési, működési és a vallás-
erkölcsi életmódot feltüntető bizonyítványok. Csak 
hajadon tanítónők pályázhatnak. Előnyben részesül-
nek azok, kik nyilvános népiskolánál több éven á t 
működtek és a női kézimunkában kiváló jártassággal 
bírnak. Pályázati kérvények Funk Herman iskola-
széki elnökhöz december 15-ig beküldendők. 

( 8 7 1 - 1 - 1 ) 
N a g y b á n h e g y e s község pályázatot hirdet egy 

tanyai tanítónői állásra. Fizetés : a községtől 100 ko-
rona, esetleges államsegély 900 korona. Kérvények 
nagytiszteletű Leszich László elnök úrhoz 1910 dec. 
3-ig küldendők. Megjegyeztetik, hogy jelen hirdetés 
csupán a törvényes formaság kedvéért tétetik közzé, 
mer t az eddigi helyettest, aki négy hónapon át — a 
község szegénységére való tekintettel — ingyen lát ta 
el a helyettesítést és aki az esetleges államsegély 
engedélyezéséig szintén ingyen hajlandó tovább taní-
tani, az iskolaszék a többi pályázóval szemben előny-
ben részesíti. (873—1—1) 

A g i c z e i (Gömör megye) ref. egyház kántor-
tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalma : 2 
szobás lakás, mellékhelyiségekkel ós megfelelő kerten 
kívül 1000 korona, melyből 687 korona államsegély, 
a többi termény, föld, rét és pénz. A föld és l é t 
állami adóját az egyház fizeti. Pályázati kérvények 
december 10-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Az állás a választás után azonnal elfoglalandó. 

( 8 7 6 - 1 - 1 ) 
Az i s z k a s z e n t g y ö r g y i ref. népiskolához nyug-

díjaztatás folytán megüresedett tanítói állásra ideig-
lenes tanító kerestetik az 1911. év aug. végéig. Fize-
tése lakáson kívül a rendes tanítói fizetésből az őt 
megillető rész. A tanítói fizetés áll : készpénz 40 kor., 
750 liter búza, 750 liter rozs, 28 kg. hús, 28 kg. só, 
5-6 kg. faggyú, 22 méter ölfa, szántóföld és rét 
15 hold, 1200 (^-ölével számítva. Közmunkaváltság 
100 kor. Tandíj minden gyermek után 2 kor. 48 fii. 
Ismétlő-iskolások tanításáért községtől 42 kor. Köte-
lessége : I—VI. osztály vezetése, jegyzői teendők vég-
zése, lelkész akadályoztatása esetén az istenitisztelet 
végzése. A rendes tanítóságra megválasztása nincs 
kizárva. Kérvények fölszerelve f. évi dec. 15-ig 
nagytiszteletű Segesdy Miklós esperes úrhoz, Balaton-
füred (Zala m.) küldendők. (877—1—1) 

A d iósad! református egyház orgonista-kántori állá-
sára hirdetett pályázat (lásd e lap nov. 15-iki számát) 
beadásának határideje 1910 dec. 15-ig meghosszab-
bíttatott. (879—1—1) 

A b i h a r n a g y b a j o m i refonnátus egyház kisebb 
fitanítóságára, mellyel a II. és III. osztály vezetése 
jár , pályázatot hirdet. Javadalom : 1000 korona kész-
pénz, 300 korona lakbér az egyház pénztárából s kor-
pótlék az államtól. Az állomás 1911 február (esetleg 
január) első napján elfoglalandó. Fölszerelt kérvények 
december 20-ik napjáig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(887—1—1) 
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A n a g y f ö d é m e s ! r. kath. osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma : 800 korona,, kert-
illetmény 20 korona, bútorozott szoba, fűtéssel. Állam-
segély átutaltatik. Kellően fölszerelt folyamodványok 
dec. 8-ig az iskolaszéki elnökséghez, Nagyfödémes 
(Pozsony m.) cítnzendők. (880—I—1) 

A d u n a t e t é t l e n i községi jellegű magán elemi 
iskolai református tanítói állás betöltendő. Fizetés : 
ötszáz korona készpénz, évnegyedes részletekben, het-
venkét korona takarítási átalány, mosáson és ágy-
neműn kívül teljes ellátás. Kötelessége a megválasztott 
tanítónak : a mindennapi és ismétlősök tanítása és a 
nyári hónapokban a gazdaságban segédkezni. Refor-
mátus vallású pályázók kellőleg fölszerelt kérvé-
nyeiket december 15-ig tekintetes Hegedűs Iván 
kasznár úrhoz küldjék. Pósta, vasút helyben. Duna-
tetétlen, Pest megye. (881—1—1) 

Pályázat a z s i i rk i (Szabolcs m.) refonnátus kántor-
tanítói állásra. Fizetés : készpénz 803 kor. 78 fill. ; 
húsz hold (1200 Q-öles) elsőosztályú föld (jelenlegi 
bérösszege 720 kor.). Adóját, árterét — 80—90 kor. 
összegben — haszonélvező fizeti ; kétszobás lakás, mel-
léképületekkel ; gyümölcsöskert, melyért 2 óv . alatt 
60 kor. megváltási díjat kell fizetni. Kötelesség : 
I—VI. osztálynak tantervünk szerinti vezetése. Lel-
késznek kánonikus órákon s akadályoztatása esetén 
helyettesítése. Énekvezetés. Presbiteri jegyzőség. 
Ismétlő-iskolások tanítása. Pályázati határidő : decem-
ber 9. Próbaéneklés: 11. Pályázati kérvények lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Állás azonnal elfoglalandó. 
Egyháztanács. (882—1—1) 

A b i c s k e i református iskola harmadik tanítói állá-
sára pályázat hirdettetik. Javadalom : egyháztól 800 
korona, havi részletekben előre ; négy méter fa, föl-
vágatással ; ezidőszerint egy bútorozott szoba, lakásul. 
Nősülés esetén megfelelő lakbér vagy lakás. 1000 ko-
ronáig kiegészítésért az egyház folyamodott. Köteles-
sége : az iskolaszék által reábízott osztály vagy osztályok 
vezetése, kántort szükséghez képest helyettesíteni, miért 
is felhívatnak a pályázók, hogy orgonálásban való jár-
tasságuk bemutatása végett december 11-én délelőtt 
11 ói-ára jelenjenek meg. Megválasztottnak útiköltsége 
megtéríttetik. Ipariskolától 145 korona mellékjöve-
delemre számíthat. Az állás azonnal elfoglalandó. Kér-
vények december 11-ig ref. lelkészi hivatalhoz nyúj-
tandók be. (888—1—1) 

Másod- vagy segédtanítónak ajánlkozik 20 éves, 
róm. kath. vallású, okleveles tanító. Lasztelics Jenő, 
Óbudavár , Szentantalfa (Zala megye). (890—1—1) 

T a r k á n y i református kántortanítói állomásra pá-
lyázat hirdettetik. Évi javadalma : lakás, kert és stólán 
kívül 1040 korona, az egyház pénztárából havonként 
előre fizetve. A korpótlékot az állam adja. Pályázati 
kérvények, kellőleg fölszerelve, december hó 10-ig 
adandók be. Az állás azonnal elfoglalandó. Tárkány 
(u. p. Belényes, Bihar megye). Győry József, lelkész. 

(891—1—1) 
Jóhangú, orgonázni tudó segédkántort keresek, évi 

1000 korona fizetéssel. K i s ú j s z á l l á s . Nyitrai István, 
református kántor. (895—I—1) 

A l e n t ö i leányegyház kántortanítói állására a pályá-
zat megnyittatik. Fizetése 1044 koronában van meg-
állapítva. Tót nyelv tudása megkívántatik. Az állás 
azonnal elfoglalható. A pályázatok a nagylibercsei ev. 
lelkészi hivatalnak küldendők (Nógrád megye). Pósta 
Gács. (896-1—1) 

A s o m o g y s á v o l y i róm. kath. osztálytanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Fizetése : 600 kor. a hit-
község pénztárából és 400 kor. államsegély. Lakása : 
egy bútorozott szoba, fűtéssel és tisztogatással. Ok-
leveles kántori teendőkben jártas, pályázni szándé-
kozó tanítók kérvényeiket december 7-ig Szántó 
László esperes-plébános úr címére : Somogy-Sámsonba 
küldjék. Az iskolaszék. (899—1 — 1) 
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MOGYORÓSSY 
CÍMBALOM 

kitüntetve : Budapest 
1890, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra. 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71. (179—IX—7) 

A magyar nyelv tanítása érdekében. 
A magyar nyelvnek nem-magyarajkúak által látogatott 
iskolákban természetes módon való tanítására legalkal-
masabbnak bizonyult és szaktekintélyek által is elismert 

GRAMMA DÖME féle vezérkönyv 
„Magyar nyelv tanítása nem-magyar- és vegyesajkií 
iskolákban". Ezen nagykelendőségű gyakorlati vezér-
fonal nálam kapható. I. kötet (I —II. oszt. tananyaga) 
4 K. H. kötet (III—IV. oszt. tananyaga) 4 K. III. kötet 
(IV—VI. oszt. tananyaga) 4 K. 

Ugyancsak nálam rendelhető meg szerzőnek „Házi 
és Társadalmi nevelés" című műve is. Ára 2 K. 

Továbbá az iskolai költségvetések és számadások 
elkészítéséhez és az ezekkel való elbánásra igen 
kimerítő útmutatást nyújt a Gramma Döme-Tévely 
László által szerkesztett Útmutató. Ára 4 korona. 

Fontos tudnivaló ! Fontos tudnivaló ! 
A gyermekek gyakorlatilag fontosabb szellemi rend-

ellenességei. írta : Décsi K. dr. Ára 1 K. 
Közérdekű tudnivalók a gyengetehetségű gyermekek 

oktatására szolgáló kisegítő-iskolákról. írta : Eltes Má-
tyás. Ára 1 K. (492—III—3) 

TOLDI LAJOS könyvkereskedése, 
Budapest. II., Fő-utca 2. 

1K forintprt r e m e ' í szabásban, elegáns kivitel-
U IUI 111 l u i I ]jei l ) tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

K r a u s z F . é n T á r s a 

(iriszabó-ttzlcte, VIII. ker., Rákóezi-út Gí). Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(4-11—10) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, 
iskolaberende-
zések, torna-

készülékek és 
óvodaberende-
zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

újonnan ki-
adott árj egy-

zékét , ingyen 
ill és bérmentve. 
^ (3—11—9) 

Stampay kath. ének- és imakönyve 
bővítve i s ; 30, vászonban 50 fillér; 11-ik ingyen; de 
kapható 3—4 kor. kötésben is. 40 lapos kotta ingyen. 
Köbölkút, Esztergom m. (355—7—6) 

M » m n — i mtM^mmmMmtmrm 

Ne vegyen zongorát!!! 
míg (1200—30—30) 

legújabb, zongorákról szőlő 
áijegyzékét meg nem ho-

zatta, melyet 

R E M É N Y I 
zongora-osztálya, 

Bpest, Király-u. 58., 
ezen lapra hivatkozva in-
gyen és bérmentve küld. 
Uj és használt zongorák. ] 
pianinók a legolcsóbbtól a legfinomabbig. Üj zon-
gorák 280 frttól följebb, 36 havi részletfizetésre is. 
Régi pianinók és zongorák újakra becseréltetnek. 

Nem-magyar tanításnyelvű iskoláknak! 
Az egyetlen könyv, amely a 

magyar beszélgetések, 
továbbá 

a földrajz ós történelem anyagát az 1907. évi XXVII. 
t.-c. alapján részletesen földolgozva nyújtja. (A bírálatok 
közül: „Ez a mű a magyarul tökéletesen nem tudó tanító 
iskolájában is lehetségessé teszi a magyar beszéd meg-
tanítását." Szepesi Lapok.) A könyv címe : Beszél-
getések nem-magyar anyanyelvű népiskolai tanulók 
számára. í r ta Ricinger Ignác, áll. tanító. Az T. osztály 
számára 30 f. II. oszt. 40 f, 111. oszt. 40 f, IV. oszt. 
40 f, V—VI. oszt. 50 f. Az 5 füzet tanítóknak, mód-
szeres útmutatóval együtt, mutatóul 1 K. Engedélyez-
tetett 92.165/1909. sz. a. — Ugyanazon szerzőtől: 
Számolóköny v (nem-magyarajkú iskoláknak is). II. oszt. 
50 f, HL oszt. 50 f, IV. oszt. 50 f, V - V I . oszt. 80 f. 
Tanítóknak mind a 4 füzet 1 K 15 f. Engedélyeztetett 
97.280/1909. sz. a. Tanítók 15°, o engedménnyel ren-
delhetnek, a tanulók számára is, ROTTIG G. és ITA 
kiadónál, Sopronban. (815—IV—1) 

Megjelent és kapható ! 

A Földrajztanítás Vezérkönyve I. kötete. 
A földrajzi alapfogalmak, szülőföldismeret ós iskolai 
kirándulások módszeres feldolgozása a TIT. elemi 
osztályban. Második kiadás. Ara 3 kor. Kapható : 
= VADAY JÓZSEFNÉL, NAGYVÁRAD. = 

E g y e s í t e t t 

Szépírási és Helyesírási Gyakorlatok 
a II., HI., IV., V. és VI. elemi osztályok számára, 
egy kötetben, mintaírással. Ára 40 fill. Megren-
delhető a szerző : VADAY JÓZSEF ig.-tauító címén, 
Nagyváradon. (638—III—3) 
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Mt a m p t n P T l p t a b " ismertetése e lap 1910 
, ICII ICIU CUCHCû. nov. elsei számában ! 

Ára 2 K. Cím: Ref. tanító, Alsószuba. (810—11—1) 

Okleveles, gyakorlott nevelönöre 
van szükségem, polgári iskolát végzendő leánygyerme-
kemhez. Német nyelv ismerete és zongorában gya-
korlottság megkívántatik. Fizetése : havi 50 korona 
és teljes ellátás. Állás azonnal elfoglalható. Grósch 
Vilmos körjegyző, Baranyakisfalud. (515—I—1) 

Az előfizetési és hirdetési díjak 
nem a szerkesztőségbe, hanem a 
kiadóhivatalba küldendők be, kö-
vetkező cím alatt: 

A Néptanítók Lapja 
Tekintetes Kiadóhivatalának 

Budapest, 
I. ker., Vár, Iskola-tér 3. szám. 

Első magyar vil i . erőre berendezett hangszergyár 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udvari szállító, a magy. kir. operaházi 
tagok, a magy. kir. országos Zeneakadémia, az összes 
budapesti színházak, az összes fővárosi iskolák, 
hadsereg stb. szállítója, a hangfokozógerenda és a 

javí tot t Rákóczitárogató feltalálója 

BUDAPEST. 
II., Lánchíd-utca, 5. 

Gyár : Outöház-utca 3. 

Magyarország legnagyobb vonós-
és fúvóhangszerek gyára. 

( 1 - 1 1 - 9 ) 
Ajánlja mindennemű saját gyárában készült hang-
szereit, úgyszintén húrokat és hangszer-alkatrészeket. 

Hegedűk vonóval . . . . 8 K-tól 
Harmóniumok 90 „ 
Tárogatók 70 „ 

T a n í t ó u r a k n a k s í rke t lvezmény . 
Árjegyzék kívánatra ingyen küldetik. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA ' NÉPTANÍTÓK LAPJA ' 

Előfizetési felhívás 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra. 
ELŐFIZETÉSI ÁR: "̂ S® 

E g é s z é v r e 

F é l é v r e 

N e g y e d é v r e 

1 0 k o r . — fill. 

5 k o r . — fill. 

2 k o r . 5 0 fill. 

Előfizetést naptár szerint kikerekített egy évnegyednél 
kevesebb időre nem fogadunk el. Az előfizetési és hirdetési 
díjak nem a szerkesztőségbe, lianem a kiadóhivatalba 
küldendők póstautalvánnyal be, következő eím alatt: 

A Néptanítók Lapja Kiadóhivatalának 
BUDAPEST, I. (Vár), Iskola-tér 3. szám. 
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P e A r p l p f c ^ tanerős, magyarajké áll. iskolától Er-UaClClCtt. délybe. Állomás lesz. Mellékes 160 kor. 
Protestáns tanítónők írjanak az Igazgatóságnak (Felső-
gagy, Abauj-Torna megye). (867—I—1) 

N p v p l n n n k p t («émet, francia, angol), gyermek-
H G V C l U l l i m U L kertésznőket, bonnokat, zeneokta-
tót, óratanítónőket minden nemzetiségűt ajánl és 
lelkiismeretesen elhelyez Faragó Franciska Budapest, 
Nagykorona-utca 3. (266—VIII—7) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU és FUCHS 
testvéreknél 

B U D A P E S T , VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (6—11—10) 

BOTOR 
M p t t í f l l a n t ! Pataki János dr . : „Modern tanítók, 
l l l c g j c i c u t . modern tanfelügyelők." Fontos tudni-
valók a tanítóknak, megszívlelendő igazságok a tan-
felügyelőknek. Ára 3'50 K. Kapható a szerzőnél Nyit-
rán és minden könyvkereskedésben. (801—III—2) 

Tanítnnnt e s e t l eg tanítót, perfekt németet, lehe-
l a U U U U U l , tőleg izr. vallásút keresek 2 elemista 
fiam mellé. Kérek ajánlatokat bizonyítványmásolatok-
kal, igények megjelölésével. Erdélyi Márk, urad. szám-
tartó Oroszlámos, Torontál megye. (687—1—1) 

& «Ma 

m j'SÍA 
11?) 

»'gl 

Magyar 
t ö r l ő g u m m i 

kapható minden 
papírkereskedésben. 

Magyar Ruggyantaáru-gyár r.-t. 
(892—24—1) 

M%rfx Ünnepélyes Magyar Dallamos Prä-AClIdtbUilJId Indium ok 5 K helyett 4 K. C-, G-
és D-dur karácsonyi dudajáték, egy-egynek ára 1 K. 
F-dnr Karácsonyi esti ének 1 K. Miatyánk 2 K. 
Üdvözlégy 50 f. Igazgató névünnepére 4 szólamú 
gyermekkar ára 1 K. Kapható a szerző-kollégánk címén : 
Kontor Elek, Budapest, VII., Thököly-út 42. Itt kap-
ható még a Tanító Induló 2 K-ért. (884—1—1) 

Államsegély-kérvényt 
a községi és felekezeti iskolák fenntartási (dologi) 
szükségleteire és a tanítói fizetés kiegészítésére for-
dított tan- és fölvételi dij kárpótlásáért 2 K előleges 
beküldése, T a n a n y a g b e o s z t á s ! n y o m t a t v á n y -
f ü z e t e k , az osztályok csoportosítása szerint, 1—2 K 
ellenében kaphatók Gyerkes Miliály ig.-tanítónál, 
Székelyudvarhely. (697—IV-3) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) BUDAPEST. (52-39) 
Fi/üzlet : IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár : IV., 
Magyar-utca 26. és V1II.S Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra Ingyen és bérmentve. 

GélS Új magyar férfikarok zsebkönyve. 
43 magyar szerző 127 férfikara. Ára 3'40 K. Révfy : 
Két tréfás férfikar (Téli nóta és A víg vadászok) 
vknyv 3 K, szólam darabja 20 f. Révfy : A mi nótáink 
(10 eredeti népdal énekhangra s zongorára). Ára 2'50 K. 
Kaphatók a szerzőnél : Temesvár-Gyárv. (764—II—2) 

Tisztelettel tudatom mindazokkal, akik megrendel-

S S Tanítók törvénykönyve 
600—640 oldal tartalommal, nagy 8-rét alakban, ára 
8 korona, technikai akadályok miatt csak február 
elején fog megjelenni. Teljes tisztelettel Kovács Gyula, 
Nagybánya. (868-11—1) 

Államsegélyt élvező nem-magyar tannyelvű népiskolák 

Tanítási terv nyomtatványa 
csinos füzetekben, órarend-űrlappal együtt kapható 
bármelyik két együttes osztály számára 1 K, négy 
osztály számára 1'40 K, hat osztály számára 1'60 K 
előleges beküldése ellenében Gyerkes Mihály ig.-
tanítónál, Székelyudvarhely. (828—1—1) 

POLGÁR SÁNDOR 
orv. mü- és kötszerész uél 
(Bpest,VlI., Erzsébet-körűt 50.) 
legjutányosabban beszerezhetők 
a legjobb találmányú s é r v -
kötök , összes b e t e g á p o l á s i 
e s z k ö z ö k és k ö t s z e r e k , h a s -
kötők , e g y e n e s t a r t ó k , orto-
p é d i a i f ű z ö k és J á r ó g é p e k , 
valamint m ű l á b és m í i k é z 
saját műhelyében a legponto-
sabban készül. Képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve, csak meg-
adandó, mily tárgy szükségel-
tetik. ( 1 8 0 - 9 - 1 ) 



4 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 0 . SZÁM. 

p „ „ „ i | ké t kassai tanítónő együt t , esetleg külön 
UdCI Cl iS) Budapest környékén működőkkel". Cím : 
Timkő Sarolta, Kassa, Hernád-sor 4. (859—I—1) 

Raíttpr Hcilrnr nagybecskereki főkapi tánynak 
U C l l l C l U o L ü ü l a bel-és külföldön többszörösen 
ki tüntetet t óriás emdeni ' l ibáira és fajbaromfiaira 
nézve kél jen ingyen-árjegyzéket. (438—Y—5) 

r e a r pl Kőrösmezőről, 4 tanerős iskolától á l lami 
w u u l Cl tanítónő. Cím : „Állami tanítónő", Kőrös-
mező (Máramaros m.). (836—I—1) 

Pallas Nagy Lexikona, 
18 kötet, csaknem új , 90 koronáér t eladó. Állami 
tanító, Cliarlottenburg (Temes m.). 

P c p f p l állami taní tó Petrozsényból a Dunántúlra , 
L/oCl Cl esetleg más vidéki városba, hol középiskola 
van. Helyben főgimnázium. Megkeresések : Ál lami 
tanító, Charlot tenburg címre küldendők. (907 — 1—1) 

Vászonmaradék, 
finomszálú, 40 méte r 20 korona ; a maradékok hossza 
8—12 méter. 6 d b kész ágylepedő, 2-5/Í50 nagyság-
ban, 15 korona. Utánvéttel , nem tetszőért az összeget 
vissza. Maradókokból minták nem küldhetők. Szabadi 
vászonvállalata, Lengyeltóti, 260. (901—II—1) 

P c p i * p l Horgosról, 17 tanerős áll. iskolától taní tónő, 
V ű C l Cl Kolozsvár és Nagyvárad között fekvő, vasút-
állomással bíró helységbe (vagy Kolozs megyébe bár-
hová), tanító- vagy tanítónővel. Horgos nagyközség, 
lakóinak száma nyolcezer. Tiszta magyarok. Szegedi 
tisztviselők innen járnak hivatalba, a középiskolai 
tanulók is naponta innen j á rnak Szegedre. Á meg-
élhetés olcsó. Ajánla tok Komáromyné, Horgos (Csong-
rád megye) kéretnek. (841—I—1) 

E r z s é b e t - ü n n e p é l y r e 
ajánl juk Loveczky Ernő 2 felvonásos szinművét, mely 
„Erzsébet, a Védangyal" címmel je lent meg és kap-
ható Weidinger N. utóda könyvkereskedésében, Pécset t . 
Ára bérmentve 1 kor. 20 fill. (9—H—2) 

f i C P r p î p l r taní tónő Bár t fa fürdőtő l félórányira, 
UüClO.-ClV. fenyves vidékről, 6 tanerős iskolától 
Dunántúlra, hasonló helyre. Wande rka Henrikné, Besz-
terezebánya, Bethlen Gábor utca. (878—I—1) 

Író- és Rajzszerek! 
100 palavessző 80 fill. Miniszteri normál-irka, bárminő 
vonatozással, 100 db 1 kor. 50 fill. Ba jz f i i ze t , m in t ák 
nélkül, 16 lappal, 100 db 6 kor. Aluminium-toll 144 db 
80 fill, legfinomabb 2 kor. Tollszár 144 db 70 fill., 
jobbfa j ta 1 kor. 90 fill. Állványos r a j z t ö m b , tel jesen 
fölszerelve, net tó 45 fill., külön be té t 15 fill. Ingusz 1. 
és lia tanszerkereskedósében, Arad. Kérje nagy á r j egy-
zékünket. (832—VI—1) 

Sürgősen cserél áll. tanítópár 
Óbessenyő községből, tíztanerős iskolától, bárhova. 
Levelek özv. Nemayer Gyulánéhoz kéretnek, Óbessenyő 
(Torontál m.). (903—1—1) 

Összeállította Kolumban Sándor, kir. s.-tanfelügyelő. 
Államsegélyes iskoláknak a szükséges mellékletekkel 
1 korona. Államsegéllyel nem bíró iskolák számára 
2 koronáért készen kapható. A pénz előleges bekül-
dése esetén bérmentve. (2-ik kiadás.) Szabó és Tró-
csányi könyvkereskedésében, Sátoraljaújhely. 

(874—1—1) 

y S y gazdasági ismétlő-iskolások könyve. 
Ára 1'20 K. Engedélyezve a nm. vallás- és közokt. 
min. által 69.371/906. sz. a. és a Kath. Tanügyi 
Tanács által 77/907. sz. a. Mutatványpéldányt küld a 
Polatsek-féle könyvkereskedés, Temesvár. 

(381—VII—6) 

Azonnali belépésre, négy gyermekem mellé, egész évre 

tanítónőt keresek. 
Javadalom : havi 30 kor. és tel jes ellátás. Bitai Albert 
körjegyző, Mezőszentmargitán. (839—1—1) 

TJj módszer 
az I. oszt. számtan taní tásában. Vezérkönyve (példa-

tárral, tantervvel) 90 fillér. Megrendelhető : 

Ituzsiuszky László ktanító, Gyón (Pest m.). 
(732—1—1) 

Megyeszékhely és fürdőhely közelében, gyönyörű 
fenyvesvidéken, 4 tanerős 
községben működő tanítónő ' s Z ^ - t « 
Mihályiné, Vriczkó (Túróc megye). (806—1—1) 

Oklevél hiányában állásukat vesztett 
kath. taní tók, tanítónők és óvónők, nyugalmazott ta-
nítók, valamint ilyenek özvegyei állandó jövedelmező 
foglalkozást kaphatnak. Ajánla t i levélcím : Kath. Házi-
Ipar, Rákosszentmihály (Budapest mellett). Tanítók 
figyelmeztessék e hirdetésre az érdekelteket. (854-1-1) 

ü nl®in n 
Âz elemi népiskolákat kötelező 

t a n s z e r b e l i fölszerelések 
legjobb beszerzési forrása: 

E R D É L Y és SZABÓ 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, YIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár ! Üvegfúvó-intézet! 
Árjegyzék ingyen és bérmentve! 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen! 
Telefon 42—05. (1212—26—19) 

• — — p 
Budapest, 1910. Nyomatott a M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A M. K I R . V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden hónap 1-én és 15-én. 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tollát az összos óvodák, elemi, felső nép- és i)olgári iskolák, 
tanító- s óvóképző-, valamint gyógypedagógiai intézetek egy pél-
dányban, ingyen. A lap megkül dése iránti folyamodványok, az 
iskola létezését igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő áltál 
láttamozott községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Nép-
tanítók Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye 
megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után G fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, V. KEß., HOLD-UTCA 16. SZÁM^ 11. EMELET. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEH., ISKOLA-TÉtt 3. 

Kéziratokat nem EtdAiiik vissza. 

I. HIVATALOS RÉSZ. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : clr. báró Hornig 
Károly püspöknek, aki a veszprémi irgalmas-
nővérek elemi iskolájának 2000 K-t adományo-
zott; dr. Firczák Gyula v. b. t. t., munkács-
egyházmegyei gör. kath. püspöknek, aki az 
egyházmegyéjebeli lelkészek leányárváinak ne-
velőintézetével kapcsolatban álló gör. kath. 
polgári leányiskola és tanítónőképző-intézet 
kibővítésének lehetővé tételére 10.000 K-t ado-
mányozott; Méhes Kálmán kiskomáromi róm. 
kath. plébános-szentszéki ülnöknek, aki a 
komárvárosi róm. kath. iskolának tanszerekkel 
való felszerelésére 500 K-t, a kiskomáromi róm. 
kath. iskolának ugyanezen célra 600 K-t ado-
mányozott. 

Kinevezte : dr. TJthy Kálmán ügyvédjelöltet 
ideiglenes minőségben fizetésnélküli kir. tan-
felügyelőségi tollnokká és szolgálattételre Bars 
vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; 
Szabó Bertalan képesített gazdasági szaktanítót 
r. gazdasági szaktanítóvá és szolgálattételre a 
nagykörűi önálló gazdasági iskolához osztotta 
be; Botta Ferenc oki. tanítót áll. el. iskolai 
r. tanítóvá és szolgálattételre családtanítói teen-
dők végzésére a balatonfüredi „Erzsébet-szere-
tetházhoz" rendelte be; Kunszt Dezső oki. 
tanítót a nagysemlaki áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Czibur László oki. tanítót az opál-
hegyi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Mogyo-
rós János oki. tanítót a szelevény-istvánházai 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Halász Ferenc 
oki. tanítót a széleslunkai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; S chin Elek oki. tanítót a körös-
mező-tiszatelepi áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Farlcas József katonai ref. fel. népiskolai taní-
tót a szavai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Jászai Ignác oki. tanítót a mácsai áll. el. nép-

iskolához r. tanítóvá; Paál Jenő oki. tanítót 
a magyarhidegkúti áll. el. népiskolához r. taní-
tóvá ; Fábián Pál harkács-sánkfalvi róm. kath. 
tanítót a csepeli áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Oonda János oki. tanítót a mezőtúri-külterületi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Mácld Rupert 
budakeszii közs. el. iskolai tanítót a budakeszii 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; Beszterczey 
Aladár oki. tanítót a szentes-hékédi pusztai 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá;- Bárdi Jakab 
oki. tanítót a sztancsófalvaligeti áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Schwarz Miklós oki. tanítót 
a charlottenburgi áll. el. népiskolához r. taní-
tóvá; Majerik József oki. tanítót a vágbányai 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Koch Ferenc 
söregpusztai róm. kath. el. iskolai tanítót a 
pilisszántói áll. el. iskolához r. tanítóvá; Kurz 
Sándor oki. tanítót a zimbrói áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá ; Szmetana Szaniszló volt 
korponai róm. kath. fel. el. iskolai tanítót és 
Turnai Mária oki. tanítónőt a korponai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá, illetve tanító-
nővé; Bájits Mladen oki. tanítót az ómoldo-
vai (volt határőrvidéki) közs. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; Jordán Silvius oki. tanítót 
a temesmiklósi (volt határőrvidéki) közs. el. 
népiskolához r. tanítóvá ; Babó Mária oki. 
tanítónőt a kiskúnhalasi áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Papólczy Eszter oki. tanítónőt az 
apai áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Muttv.yánszky Irén oki. tanítónőt a muracsányi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; Bruchen-
thalné Faur Emma oki. tanítónőt az izsópalla-
gai áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; Lengyel 
Júlia ozorai közs. tanítónőt az ozorai áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé; Szálatnay Aranka 
oki. tanítónőt a lajosfalvai áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Hübsch Mária oki. tanítónőt a 
székelykevei áll. el. népiskolához r. tanítónővé ; 
Bontz J . René old. tanítónőt a moson szolnoki 
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közs. önálló gazdasági népiskolához r. gazda-
sági szaktanítónővé ; Kolarov Paula old. tanító-
nőt a leszkoviczai (volt határőrvidéki) közs. el. 
népiskolához r. tanítónővé ; Eördögh Ottilia 
oki. kisdedóvónőt a csongori áll. kisdedóvodá-
hoz kisdedóvónővé; Rábay Emma oki. kisded-
óvónőt a gálosi áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé ; Tarkányi Teréz oki. kisdedóvónőt a 
pécsújfalui áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Lengyel Mária oki. kisdedóvónőt a galambosi 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Bugêl 
Jenő segédtanfelügyelőt a folyó évi 113.438. 
számú rendelet hatályon kívül helyezésével a 
krassó-szörény vármegy ei kir. tanfelügyelőséghez ; 
Molnár Béla pilisszántói áll. el. iskolai igazgató-
tanítót a pomázi áll. el. iskolához; Patak falvi 
Domokos nagyajtai és Nagy Sándor kovásznai 
áll. el. iskolai igazgató-tanítót, illetve tanítót 
kölcsönösen ; Mandula Sándor nagybereznai 
áll. el. iskolai igazgató-tanítót az ungvári áll. 
el. iskolához ; Sánta Imre batarcsi áll. el. 
iskolai tanítót a héthársi áll. el. iskolához ; 
Kerékgyártó Ferenc áll. el. iskolai tanítót 
a hódmezővásárhely-külterületi áll. el. isko-
lához; Kiszely Lajos somoskőújfalui áll. el. 
iskolai tanítót a harsági áll. el. iskolához ; 
Csiki Ernő nagyberezsnyei áll. el. iskolai taní-
tót a szászsebesi áll. el. iskolához; Salomváry 
József nagysinki áll. el. iskolai tanítót a jász-
berény-külterületi áll. el. iskolához; özv. Gál 
Ferencné szeged-tanyai áll. el. iskolai tanító-
nőt a kiskúnhalasi, Vitay Kálmánné sóskúti 
áll. el. iskolai tanítónőt a szeged-tanyai, Them-
leitner Gizella helpai áll. el. iskolai tanítónőt 
a sóskúti áll. el. iskolához ; Lévai Ilona cson-
gori áll. kisdedóvónőt a munkácsi Il-ik számú 
állami kisdedóvodához ; Gergely Ilona tótpel-
sőczi áll. kisdedóvónőt a kiskőrösi II-ik számú 
áll. kisdedóvodához ; Czumpf Jolán gálosi áll. 
kisdedóvónőt a tótpelsőczi áll. kisdedóvodához. 

"Végleg megerősítette : Diamandiné Liger-
kán Anna farkasdi (volt határőrvidéki) közs. 
el. iskolai tanítónőt jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Jonescu Valér 
újborlovényi közs. el. iskolai tanítónak évi 
G40 K-t; Kobály Bazil medenczei gör. kath. 
el. iskolai ideiglenesen nyugdíjazott tanítónak 
évi 1080 K-t; Márkus Mihály nagymadarászi 
gör. kath. el. iskolai tanítónak évi 1400 K-t ; 
Pataki Alajos érsekleéli róm. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 960 K-t; Felméri Mihály mak-
falvai ref. el. iskolai tanítónak évi 1700 K- t ; 
Tóth Sándor korponai róm. kath. el. iskolai 
tanítónak évi 1400 K-t; Csatári Lajos fenesi 
ref. el. iskolai tanítónak évi 840 K-t; Reiteseu 
György baresdi gör. kel. el. iskolai tanítónak 
évi 480 K-t; Bude Bertalan zernesti gör. kel. 

el. iskolai tanítónak évi 1600 K-t; Szikszay 
Albert révaranyosi ref. el. iskolai tanítónak évi 
620 K-t; Borza Pál vígtelki ref. el. iskolai 
tanítónak épi 1460 K-t; Bátky Lajos pelsőczi 
ref. el. iskolai tanítónak évi 1380 K-t ; Német 
János telepi ág. hitv. ev. el. iskolai tanítónak 
évi 1500 K-t; Visy Károly rábasebesi róm. 
kath. el. iskolai tanítónak évi 1460 K-t; 
Orosz Miklós récsei ref. el. iskolai tanítónak 
évi 1700 K-t ; Sághyné Fischer Viktória tököli 
áll. el. iskolai tanítónőnek évi 680 K-t; Per-
kits Anna tököli áll. el. iskolai tanítónőnek 
évi 1040 K-t ; Nerandzsityné Brassóván Darinka 
törökbecsei gör. kel. szerb hitf. el. iskolai taní-
tónőnek évi 920 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Kéméndi Gyula nyug. áll. tanító özvegye, 
szül. Kutrovich Gizellának évi 760 K-t, egy 
kiskorú árvájának pedig 126 K 66 f - t ; néh. 
Tóth László kiínszentmiklósi áll. el. iskolai 
tanító özvegye, szül. Móczár Eszternek évi 
780 K-t; néh. Pap Albert volt marosbogáti 
áll. el. iskolai tanító özvegye, szül. Nagy Ilo-
nának évi 720 K-t; néh. Tullius József gyer-
tyámosi közs. el. iskolai tanító özvegye, szül. 
Mészáros Etelkának évi 642 K-t, Borbála Etelka 
és Borbála nevű kiskorú árváinak egyenként 
107 K-t együtt 214 K-t, mindössze 856 K-t ; 
néh. Nécsey János nyug. vámosi róm. kath. 
tanító özvegye, szül. Bócz Emiliának évi 628 
K 80 f- t ; néh. Nagy Antal kluknói róm. kath. el. 
iskolai tanító özvegye, szül. Kubassek Jankának 
évi 660 K-t ; néh. Túlesik Antal nyug. girincsi 
róm. kath. el. iskolai tanító özvegye, szül. 
Gyurkovics Erzsébetnek évi 450 K 43 f - t ; 
néh. Pausz Samu csávái róm. kath. el. iskolai 
tanító özv., szül. Trackl Teréznek évi 708 K-t, 
Ilona nevű kiskorú árvájának 118 K-t, mind-
össze 826 K-t; néh. Kreuczer Antal szabari 
nyug. róm. kath. el. iskolai tanító özvegye, 
szül. Weidinger Matildnak évi 660 K-t, két 
kiskorú árvájának pedig összesen évi 220 K-t ; 
néh. Solcz János nyug. orlajtöréki ág. hitv ev. 
el. iskolai tanító özvegye, szül, Krman Bertának 
évi 500 K-t; néh. Trapp János volt pinkóczi 
róm. kath. el. iskolai tanító Angelus, Ignác, 
Mária, Márta és János nevű kiskorú árváinak 
egyenként 150 K-t, együtt 750 K-t ; néh.. 
Bodnár Károly finkei ref. el. iskolai tanító 
özvegye, szül. Szilágyi Piroskának évi 660 K-t; 
néh. Muntean Traján Demeter volt dorgosi 
gör. kel. román hitf. el. iskolai tanító özvegye, 
szül. Kovács Lukréczia Kornéliának évi 350 K-t, 
Hajnalka Valéria és János Traján nevű kiskorú 
árváinak egyenként 58 K 33 f-t, együtt 116 K 
66 f-t, mindössze 466 K 66 f-t ; néh. Földváry 
József volt eperjesi róm. kath. el. iskolai tanító 
Ferenc nevű kiskorú árvájának 177 K 50 f - t ; 
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néh. Nagy Vilmos nyug. szajáni róm. kath. el. 
iskolai tanító özvegye, szül. Radován Annának • 
évi 660 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Balázs 
Béla udvarszállási áll. el. iskolai tanítónak 
1400 K-t; Machovits Margit pöstyéni áll. el. 
iskolai tanítónőnek 1400 K-t. 

í r vaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Kéler Gyula volt kecskeméti közs. el. iskolai 
tanító Béla nevű árvájának a kecskemétibe. 

n . NEM HIVATALOS RÉSZ. 
Hírek. 

— Az iskola. Egy hazánkfia, egyéb-
ként íróember, néhány héttel ezelőtt 
meglátogatta Tokyoban Japán legna-
gyobb élő államférfiát, Okuma grófot, 
aki Ito márkival együtt az új Japánt 
teremtette meg. A messzi Kelet nagy 
féi-fia, ki sok iskolát is alapított, a het-
ven éves öregember bő tapasztalatával 
igen érdekesen nyilatkozott honfitársunk 
előtt iskolái céljáról: „Nyolcezerötszáz 
növendéke van — mondotta — isko-
láimnak. Az iskolákat mind harminc-
harmincöt óv előtt alapítottam, még 
pedig nem jóságból, hanem azért, hogy 
eszméimnek tábort, hadsereget neveljek. Egy 
egész nép gondolkodását kellett megváltoz-
tatni. Legnehezebb a gondolat reformja, és 
ehhez kellett nekem az iskola. Nagy kér-
dés, vájjon a jövőben hogy alakul a 
japán gondolkodás, milyen célt fognak 
szolgálni iskoláim ?" íme, az idegen állam-
férfiú nyiltan és bátran megmondja azt 
a nagy igazságot, hogy egy gondolat-
ban, egy érzésben összeforrasztani a 
nemzetet csak az iskola tudja. A népek 
szelleme megváltoztatható, tehát az ál-
lamnak saját érdekében befolyásolnia 
kell ezt a népszellemet. Nem a köz-
igazgatás, nem az intézmények, /iem a 
mindennapi élet tesz japánná vagy 
magyarrá, hanem az iskola, mely elveti 
a magot és megreformálja a gondolatot. 
Vagyis semmiféle szellem nem szám-
űzhető az iskolából, ha az a nemzet-
fenntartást biztosíthatja vagy elősegítheti, 
íme, az iskola az, honnan győzni indul 

minden hadsereg. A népiskolák tan-
termeiben él a népek jövendője, jó és 
balsorsuknak kezdete — a keleti sziget-
országban épen úgy, mint magyar földön. 

— A közoktatásügyi minisztérium rîj 
államtitkára. Ő Felsége, a magyar király, 
Balogh Jenő egyetemi tanárt a közoktatásügyi 
minisztérium (politikai) államtitkárává nevezte 
ki. A kinevezést a hivatalos lap december 1-én 
megjelenő száma publikálta, és az új állam-
titkár mindjárt ezen a napon el is foglalta 
állását. Balogh Jenő dr. Devecserben, Veszprém-
megyében született, 1864-ben. Jogi tanulmá-
nyainak befejezése s a berlini egyetemen foly-
tatott hospitálása után 1888-ban a büntetőjog 
és bűnvádi eljárás magántanárává habilitálták ; 
1900-ban pedig ugyanezen tudományok nyil-
vános rendes tanárává nevezték ki a budapesti 
kir. tudományegyetemen. Egy ideig a buda-
pesti kir. ítélőtáblánál mint bíró is működött. 
1901-ben a magyar tudományos akadémia leve-
lezőtagjául választotta. 1891 óta részt vett 
az igazságügyi minisztérium többrendbeli tör-
vényelőkészítő-munkálatában. A bűnvádi per-
rendtartás életbeléptetéséről szóló törvényjavas-
latnak és megokolásának átdolgozása illetőleg 
szerkesztése az ő munkája. A büntetőjogi szak-
irodalmat pedig a deliktumokról, a sértett fél 
büntetőjogi jogköréről és börtönügyi viszo-
nyaink reformjáról szóló nagyobb munkálatai-
val, a jogi szaklapokban megjelent nagyszámú 
értekezésével és bírálatával gyarapította. Az ú j 
államtitkár hivatalának elfoglalása alkalmával 
rövid, de érdekes programmot adott. Beszédét, 
mely méltányolja többek közt a magyar taní-
tóság súlyos helyzetét is, teljes egészében adjuk 
olvasóinknak. íme : „Mélyen meghatva, lelkese-
déssel és munkakedvvel eltelve jövök az önök 
körébe. Abban a minisztériumban, amelynek 
élén a magyar kultúra hivatott vezérférfiai 
állottak, amelynek termeiben Eötvös József 
báró, Trefort Ágost, Pauler Tivadar dolgo-
zott, kétszeresen kell éreznem a reám váró 
feladatok súlyát. Hogy erre a munkára mégis 
vállalkoztam, azt az elhatározásomat az isteni 
Gondviselésbe vetett törhetetlen hitem mellett 
két meggyőződés magyarázza. Az egyik az, 
hogy a miniszter úr egyéniségének lelkesítő 
hatása alatt munkaerőm egész megfeszítésével, 
csendben dolgozva, egyben-másban talán mégis 
megközelíthetném céljaim elérését. A másik az 
a tudat, hogy mindama tényezők között, amelyek 
hazánknak és a magyar nemzetnek fölvirágzást, 
nemzeti erőt és gazdagságot, a népeknek nagy 
versenyében pedig haladást, emelkedést, hírt 
és dicsőséget szerezhetnek, az első elseje : a 
magyar közoktatás és közművelődés fejlődése. 

10* 
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És valamint a rég letűnt századoknak meg-
voltak a maguk menedékhelyei, akképen kell, 
hogy a magyar kultúrának csarnokai és munka-
termei legyenek azok a menedékhelyek, ame-
lyekbe párt és egyéb küzdelmeink szenvedélyei 
be nem hatolhatnak, amelyekbe békességben 
mehet be mindenki, aki nemzetéért és hazá-
jáért nyugodtan és lankadatlanul dolgozni óhajt. 
Politikai meggyőződésemre fiatalságomtól fogva 
legnagyobb hatással volt Deák Ferencnek 
államférfiúi egyénisége, valamint jellemének 
lelkesítő, nagy tulajdonságai. Hatvanhetes ala-
pon állok ma is, mint mindenkor állottam volt. 
Teljes erőmmel, minden igyekezetemmel rajta 
leszek, hogy a béke és a jó viszony a hazánk-
ban élő összes felekezetek közt fönntartható, 
ahol megzavartatott, helyreállítható és megerő-
síthető legyen, valamint hogy a hazai köz-
oktatás és közművelődés nagy terén az összes 
többi nemzetiségek hivatott vezetőivel békés 
egyetértésben dolgozhassam. Jól ismerem hiva-
talnoki karunk, különösen a tanári és tanítói 
kar, valamint a kisdedóvás terén dolgozók gond-
jait és si'dyos helyzetét. Boldog leszek, ha ennek 
a helyzetnek javítására új hatáskörömben élő-
segíthetem mindannak megtételét, amit állam-
háztartásunk jelenlegi helyzete mellett komo-
lyan remélni lehet. — Az új államtitkár szim-
patikus modora, az igazi tudósnak szerénysége 
és nehéz feladatának benső átérzése minden-
felé, úgy a politikai, mint a pedagógiai körök-
ben őszinte örömet és élénk tetszést keltett. 

— A kultuszminiszter a népoktatásról. 
A képviselőház pénzügyi bizottsága e hó G-án 
Lukács László pénzügyminiszter és Zichy János 
gróf kultuszminiszter részvételével tartott ülésén 
tárgyalta a közoktatásügyi tárca költségvetését. 
A közoktatásügyi miniszter az ülésen Nagy 
Ferenc képviselő beszédére kijelentette, hogy a 
népoktatásügy személyi adminisztrációjának de-
centralizációját azon formájában, ahogy Nagy 
Ferenc javasolja, nem fogadhatja el, mert az 
nem járna kedvező eredménnyel, azonban haj-
landó a központi igazgatás decentralizációjának 
kérdésével egy más formában foglalkozni. Ki-
jelentette beszédében Zichy János gróf azt is, 
hogy a tanítói létszám fejlesztésére felvett 500 
tanítói létszámot szaporítani kívánja. December 
hó 7-én a pénzügyi bizottság újból ülésezett. 
Az állami népiskolák tételénél Apponyi Albert 
gróf javasolja, hogy az állami tanítók kineve-
zése, egy arra alkalmas közegre bízva, kihe-
lyeztessék a miniszteri intézkedés köréből. Nagy 
örömmel vette tudomásul, hogy a miniszter az 
évi 500 tanítói állás szaporítást fejleszteni 
óhajtja. A miniszter figyelmébe ajánlja a, tren-
cséni népoktatásügy sürgős rendezését. Általá-
ban a népoktatás kérdése terén kívánatosnak 

tartaná, hogy a kormány a mult kormány 
által megjelölt irányelvek szerint járjon el. 
Kívánatosnak tartaná az állami tanítók lakbér-
ügyének rendezését, a gazdasági ismétlő-iskolák 
fejlesztését, a kisdedóvás reformját és a Nép-
tanítók Lapja tartalmának kibővítését. Zichy 
János gróf miniszter erre kijelenti, hogy úgy 
az országhatárszéli területek, mint a magyar 
városok iskolaügyére kiváló gondot szándéko-
zik fordítani, ez utóbbiaknál különösen a tanyai 
iskolai rendszer fejlesztésével. A tanítók lakbér-
illetményének rendezésére egy félmillió korona 
kívántatik és bár ez összeg a jelenlegi viszo-
nyok között tekintélyes számot képvisel, mégis 
szándékában van e kérdésben a pénzügyminisz-
terrel tárgyalni. Kijelenti, hogy a népoktatás-
ügy terén a mult kormány által lefektetett 
alapelveken változtatni nem akar, de kijelenti, 
hogy e tekintetben, bár tapintatos, de határo-
zott és céltudatos politikát óhajt követni. 
A gazdasági ismétlő-iskolákra vonatkozóan a 
mult kormány által készített javaslatot nem 
szándékozik elejteni. A kisdedóvódák szaporí-
tását megvalósítani szándékozik. A Néptanítók 
Lapja tartalmának kibővítésével foglalkozik és 
ennek mikénti megoldására már tárgyalások is 
folynak. 

— A Torontálvármegyei Magyar Köz-
művelődési Egyesület f. hó 6-án tartotta 
Nagybecskereken évnegyedes igazgatósági ülé-
sét Vinczehidy Ernő dr. m. főjegyző, ügyvezető 
igazgató elnöklésével. Az ülésen az igazgató 
előadta, hogy az egyesület a vármegye támo-
gatásával a nyári szünidőben 32 idegenajkú 
gyermeket helyezett el Makón magyar szóra. 
Jelentette, hogy október elején ismét megnyílt 
az egyesület nyilvános olvasóhelyisége és könyv-
tára, az egyesület nagybecskereki munkás-
gimnáziumának harmadik évfolyama, és meg-
nyíltak az egyesület vidéki ismeretterjesztő-
tanfolyamai, amelyeket az idén a vármegye 
14 községében szerveztek. Ugyancsak novem-
berben megnyíltak az egyesület szabad-líceunaai 
Nagybecskereken, Nagykikindán és Zsombo-
lyán. Végül jelentette még az igazgató, hogy 
az idei télen az egyesület az Országos Köz-
művelődési Tanács támogatásával 32 község-
ben szervezett analfabéta-tanfolyamot. 

— Tanítók gyűlése. A győrvidéki általá-
nos tanítóegyesület f. évi nov. 26-án tartotta 
a vármegyeháza nagytermében felolvasással 
egybekötött tisztújító közgyűlését, melyen az 
Ember János kir. tanfelügyelő távozásával 
megüresedett elnöki tisztségre egyhangúlag, 
nagy lelkesedéssel Benedek Vince ág. h. ev. 
elemi iskolai tanítót választották meg. A köz-
gyűlést — melyen részt vettek MatavovSzky 
Béla kir. tanácsos, tanfelügyelő, Ember János 
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pécsi kir. tanfelügyelő, Szabó Károly ny. kir. 
tanfelügyelő, Karsai Jolán tanítónőképezdei és 
Haller József tanítóképezdei igazgatók — Litto-
mcritzky János központi választmányi elnök 
nyitotta meg, lelkes munkásságra buzdítva a 
vármegye tantestületét. Majd indítványára táv-
iratban üdvözölték Zichy János gróf kultusz-
minisztert Meleg szavakkal üdvözölte az elnök 
a jelenlevő Matavovszky Béla kir. tanácsos, 
tanfelügyelőt, aki viharos ováció közt kijelen-
tette, liogy minden törekvése oda irányul, hogy 
a tanítótestületnek tekintélyét emelje. A titkári 
jelentés után a 2 arany pályadíjat Varga Béla 
révfalusi osztálytanító az „Enekoktatás anyaga 
és módszere az elemi iskolákban" című művé-
nek ítélték oda. Majd Oszoly Jolán gyárvárosi 
állami iskolai tanítónő „Könyveim" címen tar-
tott előadást arról, hogy fejleszteni kell az 
iskola-könyvtárakat s a gyermekeket korukhoz 
képest hasznos könyvek olvasására szoktatni 
s megóvni őket a mételyező újságoktól. Az elő-
adást Horváth Antal újvárosi főtanító indítvá-
nyára egész terjedelmében közzéteszik az egye-
sület hivatalos lapjában. Vető Károly pénz-
táros jelentésének előterjesztésekor jelent meg 
a teremben Ember János pécsi kir. tanfel-
ügyelő, az egyesület volt elnöke, akit lelkes 
ünneplésben részesítettek. Ember az oktatás 
különböző reformjáról tartott — nagy figyelem 
közt — szabad előadást. Takács Endre rév-
falusi tanító a tanítók társadalmi helyzetéről 
értekezett és határozati javaslatot nyújtott be 
sajtóbizottság szervezésére, melynek célja, hogy 
a tanítók ügyeiről a sajtót kellően informálják. 
Ezután ejtették meg a tisztújítást. Az elnökön 
kívül alelnökké Halász Jánost és főjegyzővé 
Vaskó Lászlót választották meg. Szabó György, 
a sokorói tanítókör elnökének indítványára 
elhatározták, hogy Kisfaludy Károly költészete 
nevelő hatásának méltatására pályázatot hirdet-
nek, továbbá megkeresik az országos egyesü-
letet, hogy a vidéki egyletek és körök gyűlé-
seire képviselőt küldjenek. 

— Pályázat népiskolai tankönyvekre. 
A dunántúli ref. egyházkerület irodalmi bizott-
sága, az egyházkerületi közgyűléstől nyert uta-
sítás alapján, pályázatot hirdet a következő 
népiskolai tankönyvekre : 1. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelemgyakorlatok tanításához. Ter-
jedelme 15—20 ív. Jutalma 1000 kor. 2. Vezér-
könyv a hit- és erkölcstan tanításához. Terje-
delme 10—12 ív. Jutalma 700 kor. 3. Olvasó-
könyv az I. osztály számára (ABC). Terjedelme 
(i—7 ív. Jutalma 400 kor. 4. Olvasókönyv a 
II. osztály számára. Terjedelme (i—7 ív. Ju-
talma 300 kor. 5. Olvasókönyv a III—IV. osz-
tály számára. Terjedelme 10 ív. Jutalma 
400 kor. ü. Olvasókönyv az V—VI. osztály 

számára. Terjedelme 12 ív. Jutalma 500 kor. 
7. Olvasókönyv az ismétlő-iskolák számára. 
Terjedelme 12 ív. Jutalma 500 kor. 8. Egg-
háztörténet és egyházi alkotmánytan, az álta-
lános és gazdasági irányú ismétlő-iskolák, vala-
mint az iparos- és kereskedelmi tanonciskolák 
részére. Terjedelme 4—6 ív. Jutalma 400 kor. 
9. Fohászok és imák gyűjteménye az elemi 
iskolák összes osztályai számára. Terjedelme 
1 — IV2 ív. Jutalma 100 kor. 10. Földrajz a 
IV—VI osztály számára, térképekkel, amelyek 
között a magyar református egyház közigaz-
gatási beosztása és a református lakosság 
eloszlása is fel legyen tüntetve. Terjedelme 
6—-7 ív. Jutalma 300 kor. 11. Alkotmánytan 
az V—VI. osztály részére. Terjedelme 3—4 ív. 
Jutalma 150 kor. 12. Vezérkönyv az énektaní-
táshoz. Terjedelme 6—7 ív. Jutalma 300 kor. 
A tan- és vezérkönyvek tartalma feleljen meg 
az egyházkerületi Tanterv követelményeinek 
(1908. évi egyházkerületi jegyzőkönyv, 160-ik 
pont), szelleme szigorúan magyar református, 
irálya magyaros és egyszerű legyen. A pálya-
müvek idegen kézzel, vagy gépírással, jól olvas-
hatóan írandók, lapszámozva, bekötve, jeligés 
levéllel ellátva, irodalmi bizottságunk elnöke : 
Németh István egyházkerületi főjegyző címére, 
Pápa küldendők. Pályanyertes művek tulajdon-
joga a dunántúli református egyházkerületé, 
melyeknek kinyomatásáról szabadon rendel-
kezik. Pályamüvek beadásának határideje 1911 
június 1. 

— A tanítói állás megbecsülése. Krénusz 
János róm. kath. kántortanítót Somogy vár-
megyében, Buncsek Gusztáv garamszentkereszti 
és Bielek Károly garamkürtösi főtanítókat 
Bars vármegyében és Kuzmits Endre igazgató-
tanítót Sopron vármegyében törvényhatósági 
bizottsági taggá választották. 

— A kulturális munka elismerése. Szat-
már-Németi szab. kir. város polgársága Bodnár 
György kir. tanfelügyelőnek a város népoktatás-
ügye mintaszerűvé tétele s egyéb városi ügyek 
körül szei-zett érdemeit és közhasznú tevékeny-
ségét azzal jutalmazta, hogy a napokban meg-
ejtett választás alkalmával őt törvényhatósági 
bizottsági tagjának választotta. 

— A tanítói nyugdíj nem állami nyugdíj. 
Az igazságügyminiszter egy előfordult esetben 
a pénzügyminiszterrel egyetértően kimondotta, 
hogy az országos tanítói nyugdíj- és gyám-
alapból élvezett tanítói nyugdíj nem állami 
nyngdíj, amihez képest, nem gátolja, hogy az 
azt élvező é,s az áüami hivataloknál alkal-
mazott díjnokok díjnoki alkalmazásuk alapján 
is nyugellátásra igényt szerezhessenek. 

Halálozás. Schüffer Alajos pozsonyszent-
istváni főtanító élete 49-ik évében elhunyt. 
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Könyvek ismertetése. 
* Tömörkény István. Ne engedjük a ma-

darat ... s más holmik. Tömörkény István már 
szerzett magának egy olyan olvasóközönséget, 
mely munkáit mindig szívesen, örömmel veszi. 
Az az őszinte, világos hang, az a békés, pusztai 
levegő, mely elbeszéléseiből, rajzaiból kiárad, 
jólesik nekünk, zaklatott élettől zaklatott 
szívűeknek. Nemrég azzal a kívánsággal tettük 
le Napos tájak című könyvét, vajha mielőbb 
olvashatnánk valami hasonlót és mégis újat 
Tömörkénytől. Most megjelent kötete kíván-
ságunknak teljesülése. Ebben a könyvében is 
hű marad összes írói kvalitásaihoz és hű marad 
azokhoz az emberekhez, akikből az ő költői 
ihlete táplálkozik. Vannak kritikusok, akik sze-
mére vetik, hogy alakjai, emberei nagyon is 
szimplák ; döcögnek, hebegnek s dolgaik oly 
primitívek, hogy alig érdekelhetnek minket. És 
rámutatnak Gorkijra és Csehovra, akik — írói 
zsenialitásukkal — az egyszerű orosz paraszt 
apró-cseprő bajait, örömeit és szenvedéseit egé-
szen másképen tudták megrajzolni. Mi nem 
osztjuk e kritikusok véleményét ; nekünk Tömör-
kény még hibáival is értékes, igazi író. 0 annyit 
ad nekünk a magyar parasztból, amennyi ben-
nük van. Semmit hozzájuk nem ad és nem is 
vesz el semmit tőlük. De a jellemében, lelkében 
és sajátos gondolatvilágában levő legmegkapób-
bat adja. A kép, a rajz mindig megkapja szí-
vünket. Mostani kötetének különösen azok a képei 
tetszettek, amelyek az állatvilág melankolikusan 
bájos hangulatától melegek. A puli kutyáról szóló 
kis kalandormesét szebben Csehov sem írta volna 
meg. Ez a magyar puli kutya rokona, testvére az 
orosz Hosztankának. Csehov ebben a városi orosz 
pulit írta meg ; a magyar puli kutya a puszta 
kutyája. Csak jellemükben testvérek ők. A tehén 
leánya, Katalin bogár szintén igen megkapó, 
feledhetetlen rajzok. A közigazgatási vályú című 
rajzzal pedig rácáfolt Tömörkény mindazokra, 
akik tehetségét lokális ízűnek s nem egyetemes 
jellegűnek tartják. Ez a kötet egyik legsikerül-
tebb képe ; igazság van benne, amit megért 
nemcsak a magyar, hanem minden ember, orosz, 
tót, német, szerb stb A kötet ekő novel-
lája, melytől a könyv a címet is kapta, meg-
hatóan illusztrálja egy hajóslegény nagy szere-
tetét az ő rigómadarához... Tömörkénynek ezt 
a könyvét is azzal a kívánsággal tesszük le : 
vajha újabb következnék utána! Kiadta a 
Franklin-Társulat, Budapesten. Ára 4 korona. 

* Túl a Danán. Elbeszélések. írta Köves-
Icúti Jenő. Szerző nagyon szereti azt a vidéket, 
amelyben gyermekkorát töltötte el. Legszebb, 
legpoétikusabb emlékei fűződnek ide; emlékei-
ben meleg szívvel újítja fel a eseraljai völgy-

ben, a Koppánypatak mentén, az eledényi 
malomban és Závodon történteket. Nagyon egy-
szerűek, nagyon primitívek ezek a történetek ; 
alig van valami cselek vény bennük. Majdnem 
mind sablonos esetek. Megtörténtek velem, veled 
is és másutt is, nemcsak Eledényben. És mégis 
meghatnak ezek az apró mesék, ezek a vissza-
emlékezések. Köveskúti Jenő közepes írói tehet-
ség, de érezzük, hogy akármilyen régiesek is 
elmondásformái, szavaiba lelket tudott önteni. 
Bennük rezeg szívének melege, mellyel az ő 
visszaemlékezésein csüng. A Bolond kisasszony, 
Kisasszony-tó, Sirassátok Hetényit, mindmeg-
annyi jól ismert szilhuett; de újra elmesélve is 
érdekelnek. Az egész novellásköteten egy fáj-
dalmas, melankolikus hang rezdül végig. Köves-
kúti érző, szenvedő ember lehet ; talán ezért 
ragadják meg őt leginkább a szomorúságban 
született témák. Könyvének elolvasásával szel-
lemileg nem gazdagodtunk, de jól esett mégis 
vele lennünk. Tiszta, őszinte, becsületes ez a 
könyv, mint mindnyájunknak gyermekkori édes-
bús emlékei. Ifjúságunknak lelkiismerettel ajánl-
hatjuk. Kiadta Benkő Gyula cs. és kir. udvari 
könyvkereskedése, Budapesten. 

* Az én Ábécém. Kicsinyei számára ki-
eszelte Margit mama. Számtalan módszerrel 
kísérleteztek már szülők, nevelők, tanítók, hogy 
miképen lehetne a gyermeket legkönnyebben, 
leghamarább bevezetni az Ábécé nagy titkaiba. 
Megpróbálták ezt már cukorkabetűkkel, tésztá-
ból készült ábécével és mindenfajta fonomimi-
kával. Itt-ott egyik is, másik is bevált ; a 
kísérletezéseknek voltak eredményei, de nem 
mindenütt, nem minden gyermeknél. Megették 
az édes betűket valamennyien, de nagy része 
mégis adós maradt a tudománnyal. Pedig kell 
egy generális módszernek lennie, mely minden 
értelmes gyermeknél sikerrel legyen alkalmaz-
ható ; egy metódusnak, mely a gyermekek egyéni 
világában rejlő közös érzések és közös hangu-
latok figyelembevételével készült. Azt hisszük, 
ilyen metódusra gondolt Szeidner H. Margit, 
amikor az előttünk fekvő Ábécés-könyvét meg-
írta, megszerkesztette. Az egész kis könyv 
voltaképen egy szöveges képeskönyv. A képeket 
kísérő szöveg egyszerű, rövid prózán és alliterá-
ción alapszik (Anna Adrimnak almát ad. Béla 
beteg, Boriska borogatja stb.) ; minden szó 
ugyanegy betűvel kezdődvén, a gyermek fülébe 
eseng és a betű képe előtte megmarad. A szöveg 
által kifejezett cselekményt és tárgyat egy. meg-
felelő kép hűen illusztrálva kíséri. Ezt az Ábécét 
kézbe kell venni és látni kell, hogy annak 
tetszetős és sikert ígérő voltáról meggyőződjünk. 
Jól mondja a szerző : kieszelte ezt az Ábécét ; 
bizonyára sok megfigyelés, a gyermeklélek és 
hajlam alapos tanulmányozása előzte meg ezt 
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a művet. Bizonyosak vagyunk benne, hogy ennek 
a könyvnek sok híve lesz, főleg a szülők kö-
zött, akik gyermekeiket már otthon, iskolába 
járatás előtt szeretnék könnyű játékszerrel az 
Ábécével megismertetni. Kiadta a Franklin-
Társulat, Budapesten. Ara 4 korona. 

* Shakospeare-mesék. A világirodalom leg-
kedvesebb ifjúsági könyveinek egyike a két 
Lamb-testvér könyve, a Shakespeai-e-mesék, 
amely bájos formában mondja el a britt óriás 
drámáinak cselekményét. Az a nehéz feladat 
van e mesékben megoldva, hogy azok úgy 
adatnak elő, hogy megmarad minden színük és 
szépségük, és mégis hozzá vannak alkalmazva 
az ifjúság lelki világához. A könyvet, mely 
már régóta az érettebb ifjúság legkedvesebb 
könyveinek egyike, most új, átdolgozott kiadás-
ban adta ki fordítója, Mihály József. Ugyan-
csak ő látta el bevezetéssel, Shakespeare rövid 
életrajzával s a szövegben előforduló idegen 
nevek kiejtési módjának magyarázatával. Az 
ízléses és szép kiállítású könyv a Franklin-
Társulat kiadásában jelent meg. Ára fűzve 4 
korona, vászonkötésben 5 korona 40 fillér. 

Tanítók tanácsadója. 
G. (J. Sján. Az állami tanítókat az 1907. 

évi XXYL t.-c. alapján megillető illetményekre 
vonatkozóan fölvetett kérdésekben, valamint az 
államkincstárral szemben támasztható köve-
telések ügyeiben, minden más eljárás kizárá-
sával, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
határoz. E határozat ellen a közig, bíróság 
előtti eljárásnak van helye. A törvény rendel-
kezésével határozottan ellenkezik tehát, hogy 
ahelyett, hogy kérvényét intézkedés végett föl-
terjesztették volna, a beszámítható szolgálati 
idő megállapításával ott első fokban határoztak, 
holott erre csak a miniszter illetékes. A föntebb 
hivatkozott törvény 11. §-ában foglaltak alapján 
újból terjessze elő kérvényéit s ebben hivat-
kozzék a közig, bíróságnak 372/1908. sz. a. 
hozott azon ítéletére, mellyel kimondotta, hogy 
ideiglenes minőségben töltött szolgálat a szol-
gálati időhöz kötött jogigényeknél rendes tanítói 
szolgálatnak tekintendő. Föltételezzük termé-
szetesen azt, hogy ideiglenes szolgálata idején 
volt oklevele. — 1). I. Bgyló. A kérdéses 
özvegy, tekintettel az 1875. évi XXX11. t.-c. 
14. §-ának rendelkezésére, évi segélypénzt vagy 
végkielégítést semmi esetre sem kaphat. Ha 
azonban a tanfelügyelőség iitján, mint teljesen 
vagyontalan és támasz nélkül álló özvegy, min-
den december hóban folyamodik segélyért, e 
címen esetleg engedélyeznek részére némi ösz-
szeget. — F. I . Ahhoz hozzá lehet szólani, 
hogy az egyik tanító szabadságöltatása esetén 

elrendelt osztályösszevonás az oktatásnak hát-
rányával jár. Az azonban nem vitatható, hogy 
az iskolaszéknek kétséget kizáróan joga van 
arra, hogy a szabadságolást külön helyettes be-
állítása nélkül engedélyezze. Hasonló esetekben 
az állami iskoláknál is azonos a gyakorlat. 
Az osztályösszevonással járó több munka után 
nem tartozik a fenntartó külön díjat fizetni. — 
Többeknek. Hangsúlyoztuk már e helyen, hogy 
a népoktatás ingyenességéről szóló 1908. évi 
XLYI. t.-c. értelmében a tanulók után — az 
50 f-es beíratási díjon kívül — semmiféle 
címen — iskolai illeték nem szedhető. Ha ennek 
dacára egyes hitfelekezeti iskolák a múltból 
eredő gyakorlatképen akár fizetés, akár tiszto-
gatás címén mégis bizonyos hozzájárulások 
folytatólagos kiszolgáltatásához ragaszkodnak, 
ahelyett, hogy ezek költségeinek fedezéséről 
iskolai költségvetésükben gondoskodnának, aján-
latos ezen visszaélésekről a tanfelügyelőségnek 
jelentést tenni. Az ily iskolát közigazgatási úton 
megintik, s ha ettől számítandó fél éven belül 
a törvényellenes állapotot meg nem szüntette, 
a felekezeti iskola be fog záratni s helyette 
állami iskola állíttatni. — K. I. Bhely. Alta-
lános gyakorlat az, hogy a haszonélvezetre adott 
földdel összekötött dologi terhek teljesítésére a 
telek tulajdonosa köteles. Ezen az alapon a 
vízszabályozási költségek is nem a haszonélvező 
tanítóra, hanem az ingatlan telekkönyvi tulaj-
donosára rovattak, kivévén az oly esetet, amidőn 
a haszonélvező az iskolafenntartóval szemben 
ezen terhet határozottan elvállalta. Az 1907. 
évi XXYH. t.-c. e kérdésben kifejezetten nem 
rendelkezik ugyan, de a törvény szelleméből 
következtetés vonható arra, hogy a tanítói java-
dalom — bármily címen is adatik az — a 
szokott adózásokon kívül más kötelezettségek-
kel meg nem terhelhető, mert hiszen akkor a 
biztosított javadalom teljes egészében ki sem 
szolgáltatnék. Ajánlatos tehát az itt előadottakra 
való hivatkozás mellett a községnek azon hatá-
rozatát, mellyel a haszonélvezetre adott rét 
árkolási munkáinak költségét önre rótták, meg-
fölebbezni a közigazgatási bizottsághoz. — 
T. I. Szbráud. A korpótlék az alapfizetésbe 
be nem számítható. Ha tehát valamely — kán-
tori teendők ellátásával megbízott — felekezeti 
tanító alapfizetése a törvényes minimummá n 
kántori javadalom bizonyos részének hozzáadá-
sával egészíttetett ki, a nyugdíjigény az ötévi 
szolgálat után járó korpótlék teljes összegével 
emelkedik s nem számíttatik az be részben 
vagy teljesen a kiegészített alapfizetésbe, araint 
az az 1893. évi XXY1. t.-c. alapján történt. 
A községi tanítók kántori javadalma az alap-
fizetés megállapításánál figyelembe nem vétetik.— 
K. I. Bnczesd. Amidőn az igazolatlanul mu-
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lasztott tanulók kimutatását megbüntetés végett 
a községi elöljáróságnak átadta, akkor már nincs 
helye az utólagos igazolásnak. Arra nézve, hogy 
az elöljáróság a bírságpénzeket mily időn belül 
tartozik behajtani, illetve e tekintetben eljárni, 
nincs rendelkezés. Ha azonban az elöljáróság 
hanyagságot tanúsít, módjában áll az iskola-
széknek a tanfelügyelőségnél panaszt tenni. — 
Közismereti. 1. A törvény értelmében ön 
köteles volna ismétlőt is vezetni. De miután a 
hitfelekezeti iskolafenntartók helyett a község 
tart fenn gazdasági népiskolát, természetszerű 
követelmény az, hogy azon államsegélyes tanítók, 
kik saját iskolájukban ismétlő-tanfolyamban 
nem tanítanak, a közismereti tárgyak tanítá-
sába a községi jellegű gazdasági népiskolánál 
bevonassanak. Ezen teendője után tiszteletdíjat 
nein igényelhet. 2. Elemi iskola Y—VI. osz-
tályából nyert bizonyítvány alapján a polgári 
iskola II—III. osztályának tárgyaiból magán-
vizsgálat nem engedélyezhető. Az ily bizonyít-
vánnyal bíró tanulók kötelesek a polgári iskola 
1 -II. osztályának tárgyaiból szabályszerű és a 
követelményeknek mindenben megfelelő magán-
vizsgálatot tenni. — Szkeus. Pozitív válasz 
megadásához ismernünk kellene első megbíza-
tásának körülményeit. Egyébként a törvény a 
korpótlékra igényt adó szolgálati időnek a 
rendes tanítói minőségben töltött szolgálatot 
jelöli meg. — M. N. Közelebb mondottuk e 
helyen, hogy a felekezeti iskoláknál alkalmazott 
tanítók működési bizonyítványainak kiállításánál 
az iskolaszéki elnököt korlátozni alig lehet 
A községi iskolai tanítók működési bizonyít-
ványainál az az eljárás, hogy annak szövege 
iskolaszéki ülésen tárgyalandó és csak azon 
szószerinti szövegben adható ki, amelyet az 
iskolaszék határozatilag elfogadott. A bizonyít-
ványt az elnök és a jegyzőkönyvet hitelesítő 
két tag írja alá és az iskolaszék pecsétjével 
látják el. — 1$. M. Kína. Ugye közigazgatási 
eljárás alatt áll. Tessék bevárni az intézkedést. 
Ha ez önre nézve kedvezőtlen volna, amiben 
azonban kételkednünk kell, akkor szíveskedjék 
hozzánk fordulni a tényállás teljes megismerte-
tésével. — Ii—X". Nsz. 1. A közokt. miniszter 
azon rendelkezése, amely szerint a magántár-
sulatok által fenntartott népiskolákhoz iskola-
szék felállítása ne:n szükséges, tudtunkkal még 
most is érvényben van. 2. A hitoktatás ellátá-
sáról az iskolafenntartó tartozik gondoskodni.— 
P. F. A személyi pótlék engedélyezéseért nem 
lehet folyamodni. A megjutalmazandó tanítókat 
illetően a tanfelügyelő tesz javaslatot a köz-
igazgatási bizottságnál s a javaslat megtételénél 
nem lehet irányadó, hogy ki folyamodott, 
hanem, hogy ki érdemes a kitüntetésre. — 
T. I. Bnyka. Ha nem várhatja be, hogy nyug-

díjigényét államsegélyének megfelelően hiva-
talból rendezzék s vessék ki a járulékokat, 
nkkor az államsegélyt utalványozó miniszteri 
rendelet számára való hivatkozással tessék ez 
ügyben a tanfelügyelőség útján folyamodni. — 
E. 0 . Ázsiai állapotokra vallana, hogyha egy 
hivatal által teljesen téves szempontok alapján 
elintézett ügyet a köteles tisztelet sérelme nél-
kül nem lehetne bírálat tárgyává tenni, illetőleg 
megokoltan új intézkedést kérelmezni. Ha ott 
nem talál jogorvoslást, tessék az ügyet leg-
tárgyilagosabb jelentésben a minisztérium elé 
terjeszteni. — Znibrói áll. tan. A tanulók 
névmagyarosítása a velünk közölt módon aligha 
vihető keresztül. A követendő eljárás felöl 
Telkes Simon nyug. min. számtanácsos (I. ker., 
Attila-körút 85.) készséggel útbaigazítja. — 
K-i. Szerintünk az egyháznak nincs joga ahhoz, 
hogy a tanító és a tanítónő által egybekelésüket 
megelőzően élvezett két lakás közül az egyiket 
kárpótlás nélkül megvonja. Ez az eljárás az 
egyik javadalomnak megcsonkítását jelentené. 
Ha nem adják meg a liaszonbérletileg kiadott 
lakás bérét, tessék panaszt emelni a közig, 
bizottságnál. — Többeknek. Az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetbe fölvételt kérő folyamodvány 
mellékletei : a keresztlevél (születési bizonyít-
vány), a tanítói oklevél, a szolgálati bizonyít-
vány és a díjlevél vagy a kinevezési okmány. — 
1). Gy. Kezkó. A folyó évi 80.000, sz. rende-
lettel kiadott Tanításterv és LTtmutatás az 
államsegélyt élvező nem-magyar nyelvű iskolák-
ban az 1907. évi XXVII. t.-e. 20. §-a értel-
mében feldolgozandó tananyagot foglalja magá-
ban. Arról, hogy a magyar nyelven kívül a 
többi tárgyak is magyarul taníttassanak, nem 
intézkedik. — S. F. Szilva. 1. A gyógypeda-
gógiai tanítóképzőbe vak) fölvétel iránti pályá-
zat rendszerint május hóban adatik közre. 
Pályázhatnak 30. életévüket még be nem töltött 
nőtlen egyének, kik elemi iskolai vagy magasabb 
képzettséget igazoló oklevéllel bírnak. Javadal-
mazás: évi 360 K és teljes ellátás a vakok 
illetve gyengeelméjűek állami intézeteiben. 
A képesítő-vizsgálat sikeres kiállása esetén a 
hallgatóknak kilátásuk van valamely gyógy-
pedagógiai intézethez való kinevezésre és a 
VIII. fizetési osztályig előlépésre. A tanfolyam 
hallgatását megelőző szolgálati idő a nyugdíjnál 
tudtunkkal beszámíttatik. 2. Arra, hogy kap-e 
szabadságot a tanfolyam idejére, az iskolafenn-
tartó községtől szerezzen tájékoztatást. 

Tarta lom : I. Hivatalosrész. — II. Nem hivatalos 
rész : Hírek. — Könyvek ismertetése. — Tanítók Ta-
nácsadója. 

As összeállításért és szerkesztésért felelős: 
l'etvóczi István. 

Budapest, 1910. Nyomatott a M. kii', tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Népiskolai Értesítő Könyvecskék. 
r 

Tisztelettel tudatjuk, hogy a népiskolák számára következő Értesítő Köny-
vecskéket tartjuk raktáron: 

I. Az állami népiskolák számára, karácsonyi és húsvéti beosztással. 
Kiadja a vallás- ós közoktatási m. kir. Minisztérium. Bolti ára 18, nettó-ára 14 fillér. 

II. A községi népiskolák számára, karácsonyi és húsvéti beosztással. 
Kiadja az Egyetemi Nyomda. Bolti ára 18, nettó-ára 14 fillér. m. A felekezeti népiskolák számára, karácsonyi és húsvéti beosz-
tással. Kiadja az Egyetemi Nyomda. Bolti ára 18, nettó-ára 14 fillér. 

Ezen Értesítő Könyvecskék csinosan vannak kiállítva s a lehető legtartó-
sabban, nevezetesen úgy vannak bekötve, hogy a nyomtatvány a bekötési táblához 
vászonnal, nem pedig papírral, van hozzá erősítve s a fűzősodrony kapcsoló vége 
a hátvászon és a nyomtatvány közé esik s így az kívülről nem látszik s a gyermek 
kezét meg nem sértheti. 

IY. Havi Értesítő Könyvecske. Nettó-ára 10 fillér. 
Ezen Értesítő Könyvecskéket nettó-áron szolgáltatjuk ki s a pénz előleges 

beküldése mellett, az állami iskolai gondnokságok, a községi és felekezeti iskolák 
iskolaszékei és az iskolák címe alatt, postán, portómentesen küldjük meg. 

Az utánvételes küldemények portó alá esnek s a portót a megrendelő 
tartozik viselni. 

Mutatványpéldányokat díjtalanul nem szolgáltatunk ki. 
Budapest, 1910 december 15. 

A in. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
A magyar szent korona országai Vöröskereszt-

egyletének miskolczi városi választmánya által a 
borsodvármegyei Erzsébet-közkórházban rendezendő 
ápolónői tanfolyam legközelebb kezdetét veszi. A tel-
jesen díjtalan tanfolyamra felvétetni óhajtók fordul-
janak minél előbb Köllner Károly dr., a miskolczi 
városi választmány ügyvivő alelnökéhez (Misko lcz , 
Erzsébet-közkórház), aki az érdeklődőknek akár szó-
beli, akár írásbeli megkeresésre szívesen ad részletes 
felvilágosítást. (693—IV—4) 

A l l p t ó - k o n s z k a l ev. leányegyház tanító-kántori 
állomására okleveles tanító kerestetik. Javadalmazása : 
lakás, kert, az egyháztagoktól különféle címen 457 kor. 
70 fii., államsegély 542 kor. Tannyelv : tót-magyar. 
Pályázati határidő : 1910 dec. 31. Liptószentiván. 
Király Kálmán, iskolaszéki elnök. (894—III—2) 

A kosariszko-priepasznei ág. h. ev. egyház részéről 
p r i e p a s z n e i írtványi iskolája számára okleveles ta-
nító, esetleg tanítónő kerestetik. Tannyelv : tót. Fize-
tés : 1000 korona, kényelmes lakás és gyümölcskert. 
Otödévi korpótlék egj'házi pénztárból. Folyamodványok 
f. évi december 24-ig alulírotthoz küldendők. Kosa-
riszko (pósta : Nyitrabrezova). Stefánik Pál, lelkész. 

( 8 2 6 - 1 1 — 2 ) 
Füzesgyarmat (Békés megye) nagyközséghez tartozó 

p u s z t a k e r t é s z s z i g e t i községi tanyai tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma : 1000, azaz egyezer 
korona a község közpénztárából, lakás, kerttel. Sza-
bályszerűen fölszerelt kérvények december 26-ig 
Stépán József tanító, községi iskolaszéki jegyzőhöz 
küldendők. Ref. vallású tanítók a vallásoktatásért 
külön díjazásban is részesülnek. Füzesgyarmat, 1910 
december 8. Dr. Domokos Kálmán, közs. isksz. elnök. 

(948—1—1) 

A j ó l é s z l evang. tanítói állás megürülvén, arra 
pályázatot hirdetek. Javadalmazása : kétszobás lakás, 
két kert, mellékhelyiségek ; gabonamegváltás 96 ko-
rona, föld, tandíj 148 korona, állami kiegészítés 756 
korona. Az állás azonnal elfoglalandó. Jelentkezéseket 
elfogad Rozsnyón, 1910 november 16. Terray Gyula, 
ev. főesperes-lelkész. (851—II—2) 

A resiczabányai F a l e p á r o l ó - t e l e p e n (Krassó-
szörény vármegye) újonnan szervezett községi elemi 
népiskolánál betöltendő tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Határidő : 1910. évi december hó 30. Az 
ezen tanítói állással egybekötött javadalmak : 1. Évi 
1200 korona fizetés és természetbeni lakás, 2. 20 ko-
rona kertilletmény, 3. ingyen-fűtés és világítás. A tanítói 
oklevéllel, keresztlevéllel, illetőleg születési anyakönyvi 
kivonattal, magyar állampolgárságot igazoló okmány-
nyal, továbbá az esetleges működési bizonyítvánnyal, 
gazdasági, háziipari, kántori vagy egyéb szakismere-
teket igazoló bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények a 
fenti határidőig a községi iskolaszékhez címezve, 
Resiczabányára (községháza) küldendők el. Resicza-
bányán, 1910. évi november hó 8-án. Schneider József, 
iskolaszéki elnök. (902—I—1) 

A l i p t ó m a l u z s i n a i róm. kath. kántortanítói ál-
lásra 1911. évi január hó 9-re pályázat hirdettetik. 
Az állás jövedelme : készpénzben 536 korona 26 fillér ; 
463 korona 74 fillérnyi államsegély kiutalványozása 
folyamatban van ; van tűzifája, szép lakása és kert je . 
Pályázók folyamodványaikat Teschler Béla liptóújvári 
plébános, ker. tanfelügyelőhöz adják be. (915—I—1) 

Jóhangú segédkántort keresek, havi 30 korona fize-
tés, 10—12 korona gyertyajövedelem, teljes ellátás 
ágyneműn és mosáson kívül, külön szoba harmónium-
mal. K i s k u n f é l e g y h á z á n , 1910 december hó. Ulrich 
Antal, főkántor. (932-11—1) 
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E g y t a n í t ó (jelenleg is állásban) é s e g y ó v ó n ő 
(6 évi praxissal, állás nélkül) — házastársak — állást 
keresnek, lehetőleg együtt, e s e t l e g kü lön i s . Cím : 
„Gy. M.", Kisrákócz (Ugoosa). (925—1—1) 

Oros községben újonnan szervezett két belső és négy 
tanyai, még pedig a N y í r j e s , H a r a n g o d , p o m p á s -
ú t i és b o r b á n y a i szőlőknél levő iskolákba a községi 
tanítói állásokra az iskolaszék pályázatot hirdet. A taní-
tók fizetése egyenként : a községi pénztárból, előleges 
havi részletekben, 100 korona ; államsegély 900 korona ; 
természetbeni jó lakás és kert haszonélvezete. Ismétlő-
iskolások tanítása kötelező. Minden tanyai tanító a 
kertjéből 100 [7;-ölet köteles faiskolának felhasználni, 
melynek fele jövedelme a kezelésért őt illeti. A belső 
két tanító közül az esetleges férfitanító köteles a köz-
ségi faiskolát kezelni, az abból eredő fele jövedelem 
azonban őt illeti. A pályázati kérvények az iskolaszék 
elnökéhez 1910 december hó 20-ik napjáig adandók be. 
A megválasztottak állásukat lehetőleg 1911. évi január 
1-én kötelesek elfoglalni. Pályázók kérvényükben je-
lezzék, hogy melyik iskolába, vagy bármelyikbe pá-
lyáznak-e? Oros, 1910 november 28. Erdélyi Farkas, 
elnök. (916—1—1) 

A p i t v a r o s i (Csanád megye) ág. hitv. ev. elemi 
iskolához két osztály vezetésére segédtanító kerestetik. 
Tannyelv : tót-magyar. Fizetése : lakás és 80 korona 
havonként. Előnyben részesül, aki kántori teendőket 
is végezni képes, mely esetben a kántori stólárék és 
ofFertóriumok őt illetik. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Jelentkezés : lelkészi hivatalnál, Pitvaroson. 

(917-1—1) 
Az ú j b o r l o v é n y i községi elemi népiskolánál tanítói 

állás betöltendő. Az állás 1000 korona évi fizetés, 
természetbeni lakás és konyhakert javadalmazással van 
egybekötve. A szabályszerűen fölszerelt folyamodvá-
nyok Krassószörény vármegye közigazgatási bizott-
ságához ezévi december hó 23-ig terjesztendők be. 
Lúgos, 1910. évi december hó 7-én. Berecz Gyula, 
kir. tanfelügyelő. (26/h—I—1) 

P á p a d e r e s k e l református egyház kántortanítói 
állomására pályázatot hirdet. Fizetés : egyház pénz-
tárából 360 korona ; államtól 640 korona ; lakás, 
kerttel. Kötelesség : összes kántortanítói teendők ; lel-
késznek kánonikus órákon és akadályoztatása esetén 
segédkezés. Állás azonnal elfoglalandó. Kérvények 
december hó 23-ig Pápára, az esperesi hivatalhoz kül-
dendők. Neupor Béla, lelkész. (885—1—1) 

Méltóságos Horgosi Kárász uradalom p u s z t a - a k l o s -
t ö v i s k e s l uradalmi népiskolája részére kerestetik nős, 
róm. kath. vallású, oki. néptanító, következő évi járan-
dósággal : készpénzben 700 korona, melyben a női 
kézimunka-tanítás díja 100 koronával bennfoglaltatik ; 
terményekben : 16 hl. búza, 4 hl. árpa, 2"40 hl. búzar 
alj, 60 1. főzelék-kása, 40 kg. szalonna, 25 kg. só, 
25 kg. petróleum, 1 magyar hold tengeriföld, 1 tehén-
tartás borjúval, egész éven át, 2 kocajárás szapo-
rulattal együtt, 2 öl tűzifa, szabad szalmafűtés és 2 
szoba, konyha, kamra, padlásból álló szabad lakás, 
egy kb. 200 (^-öl nagyságú házikerttel. A tanítói 
nyugdíjalapra 48 korona hozzájárulást az uradalom 
fizeti. Az állás minél előbb elfoglalandó. Kérvények, 
egyszerű bizonyítványmásolatokkal, melyek vissza nem 
küldetnek, urad. jószágfelügyelőség címére, Szeghalom 
(Békés m.), intézendők. (921—III—1) 

A n y í r p a z o n y l ref. másodtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Kötelessége : I—II. vegyes osztály taní-
tása. Javadalma: 1120 korona, 1 szobás lakás és fűtés. 
Ismétlő-iskola vezetéseért a községtől külön díjazás. 
Jó siker esetén fizetésemelés. Privátoktatásért szép 
mellékjövedelem. Pályázati határidő : december 25. 
Választás után állás azonnal elfoglalandó. Nyírpazonyi 
ref. iskolaszék (Szabolcs megye). (926—1—1) 

A s i m o n t a n y a - g y ö r g y s z á l l á s i pusztai ambuláns-
tanítói állásra. Fizetés : 1000 korona, természetbeni 
törvényszerű lakás, korpótlékok, tanítói gyűlésekre 
40 korona évi átalány. Kötelezettség : két pusztán fel-
váltva tanítani, az összes osztályokat vezetni, evégből 
lakásáról ide-oda járni. A tanító uradalmi talyigán 
vagy hátaslovon jár az iskolákba, felváltott előadásra. 
Csak róm. kath. folyamodása vétetik tekintetbe. Tar-
tozik a gyermekekkel a keresztény vallás gyakorlatait 
végezni, azokon résztvenni. Pályázati határidő : 1910 
december 25. Nős folyamodó előnyben részesül. Folya-
modások a plébánia-hivatalba küldendők, Máslakra 
(Temes megye). Az állás 1911 január 10-én elfog-
lalandó. Olajos József, esperes. (927—I—1) 

R e k e n y e ú j f a l u s i ev. egyház magyar és tótajkú 
kántortanítót keres. Javadalma: rendes lakáson kívül 
különfélékben, jelentékeny államsegéllyel 1000 korona. 
Kötelessége : tanítás, kántoroskodás és egyházi iroda 
vezetése. Pályázatokat december 26-ig hivatalomhoz 
küldeni kérem. Sebespatak (pősta : Csetnek). Turcsányi 
Gusztáv, lelkész. (928—1—1) 

A Nagyvarsány községhez tartozó E z r e d e s - t a n y á n 
(Szabolcs megye) szervezett, államilag segélyezett köz-
ségi elemi vegyes iskolánál lemondás folytán meg-
üresedett férfitanítói állásra pályázatot hirdetek. Java-
dalma : évi 1000 korona készpénz és természetbeni 
lakás. Ref. vallású tanító az egyháztól a vallás taní-
tásáért 50 korona tiszteletdíjat kap. A kellően föl-
szerelt pályázatok december 30-ig bezárólag alulírott 
elnökhöz nyújtandók be. Nagyvarsány, 1910 nov. 30. 
Erdőhegyi Pál, iskolaszéki elnök. (929—1—1) 

A n t község (Bihar megye) tanítónői állására pályá-
zatot hirdetek. Fizetése : évi 1000 korona a község 
pénztárából ; vallás, ismétlő-tankötelesek és kézimunka 
tanításáért 200 korona, lakás, kerttel. A kérvényhez 
csatolandó : oklevél, születési anyakönyvi kivonat, 
működési, honossági vagy illetőségi bizonyítvány. Csak 
református vallásúak pályázhatnak, folyó évi december 
20-ig. Gossler Pál, iskolaszéki elnök. (930—1—1) 

Gróf Károlyi Imre úr őméltósága n a g y m á g o c s i 
uradalmában a beteges kántor mellé olyan róm. kath. 
nőtlen, okleveles, jóhangú kántortanító kerestetik, ki 
a kántori és tanítói teendőket önállóan el tudja 
végezni. Szolid, jóviseletű, alkalmas i f jú utódlásra 
számíthat. Fizetése : egyelőre havonként 80 korona, 
lakás fűtéssel. Ajánlatok mielőbb Határ Károly, ura-
dalmi főszámvevő úrhoz küldendők. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Nagymágocs (Csongrád megye), 1910 
dec. 3. (933—1—1) 

V é r t e s k e t h e l y i ág. h. ev. leányegyház lévita-
tanítót keres. Javadalma : 1000 korona lakással, kerttel. 
Kötelessége : hat osztály vezetése, kántori teendőknek, 
istenitiszteleteknek prédikációval végzése, temetés, egy-
házi jegyzőség. Kérvények december 27-ig száki lelkészi 
hivatalhoz küldendők (Komárom). (936—I—1) 

A c s a l l l ev. egyház tó t nyelvben jártas kántor-
tanítót keres. Javadalom : új, kényelmes lakáson, kerten 
kívül legnagyobbrészt terményekben 1000 korona. 
Jelentkezéseket f. évi dec. 31-ig kér ev. lelkészi hiva-
tal Csali, Hont vármegye. (938—1—1) 

K o p á r h e g y r e (Gömör m.) tótul értő evang. kán-
tortanító kerestetik. Fizetése : államsegéllyel ezer kor., 
ú j lakás, ké t kei"t, mellékjövedelem. Pályázhatni dec. 
24-ig iskolaszéki elnökhöz Ratkósebesre, pósta Ratkó. 

( 9 4 0 - 1 - 1 ) 
Az ő r s z e n t m i k l ó s i (Pest megye) református ének-

vezértanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadalma : 
egyháztól 100 korona, 20 korona kertilletmény és 
200 korona lakpénz, államtól 744 korona. Az ének-
vezérségért 9 magyar hold föld és stóla. Az állás 1911. 
évi január 1-én elfoglalandó. Pályázati kérvények decem-
ber 23-ig Sáfár Béla lelkészhez küldendők. 

( 9 6 6 - 1 - 1 ) 
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S z o m b a t s á g község újonnan szervezett községi 
skolájánál 1 tanítói és 1 tanítónői állás töltendő be, 
900—900 korona államsegély, 100—100 korona köz-
ségi hozzájárulás, 2—2 szoba s mellékhelyiségből és 
kert élvezetéből álló javadalmazás mellett. A tanító 
gör. kath. vallású lehet, ki a külön díjazással járó 
kántori teendők ellátását kívánatra elvállalni tartozik. 
A szabályszerű, mellékletekkel ellátott kérvény válasz-
tás kezdetéig, december 18-án déli 10 óráig a szombat-
sági iskolaszék elnökénél nyújtandó be. 1911. óv 
január 1-én az állások elfoglalandók. Szombatság, 1910 
december 5. Biró Sándor, iskolaszéki elnök. 

( 9 5 6 - 1 - 1 ) 
A k e r e s z t e s p ü s p ö k i róm. kath. iskolaszék egy 

tanítói állomásra pályázatot hirdet. Javadalma : két 
szoba, konyha, kamra, pince és fáskamrából álló 
lakáshelyiség és ezer korona. Kötelessége : a reábízott 
osztályok önálló vezetése ; az ismétlő-iskolások taní-
tása ; istenitiszteletekre a gyermekeket templomba 
vezeti és ott reájuk felügyel. Ha kántori tennivalókat 
végezni tud, elsőbbségben részesül és némi mellék-
jövedelemre is számíthat. A kérvények beadásának 
határideje december 20. bezáróan. A kérvényeket 
Koncz Lajos iskolaszéki elnök címére kell küldeni. 
Keresztespüspöki, u. p. Mezőkeresztes, Borsod megye. 

(941—1 — 1) 
K ó k a (Pest vm.) község rk. iskolaszéke rendes 

tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés községtől : 
800 kor. törzsfizetés, 64 kor. tüzifaváltság, 20 kor. 
kertilletmény, természetbeni lakás, vagy annak tan-
teremmé való átalakítása esetén évi 240 kor. lakás-
pénz ; az államtól : 136 kor. fizetéskiegószítés és ese-
dékes korpótlékok. Kötelessége : a reábízott osztály 
vezetése, az általános vagy gazdasági ismétlő-iskolában 
az elméleti tárgyak díjtalan oktatása ; köteles az 
országos nyugdíjintézetbe és az egyházkerületi tanító-
egyesületbe belépni, a hittant tanítani és a tanulókat 
misére és körmenetekre személyesen elkísérni. A kán-
toriakban való jártasság figyelembe vétetik. Kérvé-
nyek december 27-ig beadandők. (943—1—1) 

A n a g y k a p o s i ref. egyház orgonista-tanítói állá-
sára pályázat hirdettetik. Javadalma : pénzben, föld-
ben, terményben, szolgálmányokban 144 kor., állami 
kiegészítéssel 1000 korona. Kötelességei : hatosztályú 
vegyes iskolának tanterv szerint való vezetése ; lel-
kész akadályoztatása esetén istenitisztelet végzése ; 
egyházmegyei határozat értelmében énekkar szerve-
zése, tanítása. Pályázati határidő : 1910 dec. 20. A kér-
vények alulírott lelkészhez küldendők. Pályázók sze-
mélyes megjelenése múlhatatlanul megkívántatik, a 
próba végett. Vasúti állomás helyben. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Haksa József, lelkész. (947—1—1) 

G e c z e l f a l v i (Gömör) ev. kántortanítóság megüre-
sedett. Fizetés : 1150 korona. Tanköteles 25. Állás 
1911 január 1, legkésőbb január 20 körül elfoglalandó. 
Jelentkezőnek, mint kántornak, tót nyelvben kellően 
jártasnak kell lenni. Geczelfalván (pósta Csetnek), 
Barthó Mihály, lelkész. (951—1-1) 

Okleveles, nőtlen, evang. vallású tanító (németül 
tud) kántor- vagy osztálytanítói állást keres. Megkere-
sések „Tanító" cím alatt poste restante H á c s r a kül-
dendők. Pósta : Lengyeltóti (Somogy m.). (968—1—1) 

A f o n y l (Abaúj m.) ref. kántortanítói állásra hir-
detett pályázat — mely e lap folyó évi 9. számában 
november 15-én jelent meg — december 30-iki határ-
idővel meghosszabbíttatik. (945—1—1) 

A v ö l c z i (Kisküküllő megye) ág. hitv. ev. egyház 
első és második tanítói állására pályázat hirdettetik. 
Javadalom: 1000—1000 korona, lakás, tűzifa, kert, 
100—200 korona mellékjövedelem. Tannyelv : német. 
Pályázat határideje : december 23. Kérvények a presbi-
tériumhoz (utolsó pósta : Felsőbajom). (946—I—1) 

A s z a b a d k a i m. kir. állami gyermekmenhelynél 
megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Az 
állás havi 40 korona, lakás, fűtés, világítás és élel-
mezés javadalmazással van egybekötve. Kérvények a 
m. kir. állami gyermekmenhely Igazgatóságának, Sza-
badka, címzendők. Szabadka, 1910. évi december hó 
9-én. Dr. Lévai Ödön sk., igazgató-főorvos. 

(957—1—1) 
P u s z t a v á m (Fejér m.) evang. kántortanítói állá-

sára december 31-ig pályázatot hirdet. Fizetés : 368 
korona készpénz, búza 12'/a p. m., rozs 12'/a p. m., 
tavaszi 12'/a p. mérő, must 453 liter, fa 6 öl, tandíj-
váltság címén államsegély 55 korona, egy temetésért 
50 fillér, három ünnepi offertórium, kert a ház mellett 
858 Q-öl, föld 3'/2 hold, két hosszú 4—5 órai és 4 
rövid 1 órai fuvar és a szükséges malomfuvarok, két 
nagyobb és egy kisebb szobás lakás, konyhával és a 
szükséges melléképületekkel. Az egész iskolára eddig 
szolgált fapénz megváltására az egyház 110 korona 
államsegélyért folyamodik, amelyért a tanító az egész 
iskola fűtéséről gondoskodni tartozik. Kötelesség : az 
iskolaszék által kijelölendő osztályok tanítása és az 
összes kántori teendők. Kötelessége továbbá az egyház-
község évi számadásainak elkészítése, a lelkésznek aka-
dályoztatása esetén hivatalos teendőiben helyettesítése 
és az egyházi énekkar vezetése. A német nyelv teljes 
bírása szóban és írásban szükséges. Iskolaszék. 

(961—1-1) 
A n j e m c z e i (Szerém megye) ref. tanítói állásra 

pályázatot hirdetek. Javadalom : 1200 korona kész-
pénz, lakás, kert, stólák és 4 öl kemény tűzifa. Pályáz-
hatnak január l-ig okleveles, református, esetleg evan-
gélikus tanítók, kik német nyelven tanítani képesek. 
Kötelessége : az iskolát vezetni, istenitisztelet alatt 
orgonázni s a lelkész távollétében vasár- és ünnep-
napokon német prédikációt felolvasni. Kérvények 
alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Hettesheimer 
Fülöp ref. lelkész, Banovczi (Szerém m., Sid mellett). 

(955—1—1) 
A kö lpény i tótajkú, ág. h. evang. iskolánál tanítói 

állás betöltendő. Pályázhatnak tanítónők és tanítók 
december 26-ig. Kötelessége : I—II. osztályt tanítani, 
és ha tanító választatnék meg, kántoriakat is minden 
harmadik hétben végezni. Fizetése : 1000 kor., lakás 
kerttel s esetleges stólák. Lelkészi hivatal. (923—I—1) 

A m u c s f a i evang. II. sorszámú tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : 1000 korona állam-
segéllyel. Egy bútorozott szoba, lakásul. Kötelesség : 
I—III. vegyes osztályok tanítása s a kántoriakban 
segédkezés. Német nyelv bírása szükséges. Határidő : 
dec. 25. Jelentkezések : Szabó János, mucsfai admi-
nisztrátornál. Izmény, Tolna vm., u. p. Nagymányok. 

(960—1—1) 
A n a g y t o r á k i községi népiskolánál elhalálozás 

folytán megüresedett egy rendes tanítói állás, amelyre 
pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 1. 1000 korona 
fizetős. 2. Szabad lakás, mely áll : 2 szoba, előszoba, 
konyha és a szükséges mellékhelyiségekből. 3. Az is-
kolaépülethez tartozó kert. 4. 16 köbméter tűzifa 
házhoz szállítva, melyből a tanterem is fűtendő. 5. 2 öl 
szalma. Felhívatnak a pályázni óhajtók, hogy kellően 
fölszerelt kérvényüket december 29-ig Szekosán János 
iskolaszéki elnök úrhoz küldjék be. Nagytorák (Toron-
tál m.), 1910 december 8. (962—1—1) 

Pályázat a s o m o g y v á r i róm. kath. népiskolánál 
osztálytanítói állásra. Fizetőse : államsegélyből 900 ko-
rona ; hitközségtől 100 korona ; kertilletmény 40 ko-
rona ; ismétlő-oktatásért 32 korona. Kötelessége : a 
kántori teendőkben díjazás nélkül segédkezni ; a 
veszprém-egyházmegyei „Gondviselés" c. segély-
egyletbe belépni. Határidő : december 25. Hankóczy 
János, iskolaszéki elnök. (971—I—1) 
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Pályázat a t i s z a k ü r t i református egyház szőllős-
kerti iskolájának rendes tanítói állomására. Javadalom : 
1000 korona, melyből 400 koronát az egyház, 600 
koronát pedig az állam ad ; korpótlék az államtól ; 
lakás, megfelelő mellékhelyiségekkel, és kert. Köte-
lesség : az I—VI. vegyes osztálynak a tiszántúli egyház-
kerületi tanterv szerint való tanítása ; vallás- és ének-
tanítás a mintegy 4 kilométernyire fekvő községi 
iskolában hetenként egyszer. Fuvardíj címen az egyház 
25 koronát ad. Novembertől májusig vasárnap délelőtt 
istenitisztelet tartása a tanteremben. A személyesen 
megjelenő tanító előnyben részesül. Elválasztott tanító 
20 korona költözködési költséget kap. Kellően föl-
szerelt kérvények Szász CJusztáv ref. lelkész, iskola-
széki elnökhöz küldendők. Tiszakürt (Jász-Nagy-Kun-
Szolnok m.). (973-1—1) 

A v i d e f a l v a i ev. leányegyház (Losoncztól 2 kilo-
méter) tótul értő kántortanítót keres. Fizetése : 1300 kor. 
(514 kor. államsegély, 65 tanköteles). Egyszerű kér-
vények dec. 23-ig címemre küldendők : Ferenczy Samu 
lelkész, Losoncztamási. (965—1—1) 

A s o m o g y k é t h e l y l izr. hitközség kántortanítói — 
esetleg metszői — állásra pályázatot hirdet. Fizetése : 
1000 korona, szép lakás, kert, tüzelőfa egész évre, 
jegyzői teendőkért 50 korona. Mellékjövedelemre 
számíthat. Fiatal erők kérvényeiket december 25-ig 
hitközségi elnökséghez intézzék. (970—I—1) 

A k i skó lc s i református egyház pályázatot hirdet 
egy évre segédtanítói állomásra. Javadalom : lakás és 
600 korona, mit az egyházi pénztár havi előleges 
részletekben fizetend. Kötelesség : 6 osztályú vegyes 
elemi iskola vezetése és kántori teendők. Orgonázni 
tudók előnyben részesülnek. Kánonikus órákon s lel-
kész akadályoztatása esetén katedrai szolgálat. Szabály -
szerüleg fölszerelt kérvények december 20-ig adan-
dók be. Az állás választás után azonnal elfoglalandó. 
Kiskólcs, 1910 november 28. Balogh István, ref. lelkész. 

(919—1—1) 

HIRDETÉSEK, HIRDETÉSEK, 

A z i s k o l á k 
fertőtlenítése és portalanítása 

a tüdővész terjedésének meggátlására 
kötelező miniszteri-rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizáró-
lag a „Fónagy-féle Dustless"-gyár : 

ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA 
Budapest, TI., Szív-utca 26/n. 

szám alatt lehet megrendelni. Telefon : 177—77. 
Miniszteri rendeleteket és utasí-
tásokat kívánatra megküldünk. (5) (11-10) 

1K f n r i n t p r t r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
l J IUI l í l I C l l J)erlj tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férílöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

K r a u s z F . é s T á r s a 

úriszabó-Uzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

( 4 - 1 1 - 1 1 ) 

0 

H A R M Ó N I T J M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSÓ ««TÁRSA 
BUDAPEST, 

X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (353—8—8) 

a 
« 

• 
k 
i « 
A 
i 

s 
H 

T a n h ö n y v e h 

elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb ós nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Mindennemű folvilágosítássnl készséggel szolgálok. 

Részletes könyvárjegyzék ingyen ! 

f O L » I L A J O § 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám. 
(492—VI—5) 

9 
f 
f 

» 
P 

i « 

í 
M 

T B " * « * w n m y w « F » Vus. T 

KÉZIMUNKA 
bevásárlása előtt hozassa meg 
legutolsó kézimunka-értesítő-
met, mely 228 negyedrétü ol-
dalon 3150 rajzot tartalmaz és 
túlszárnyalja az összes eddig 

megjelent árjegyzékeket. 
Vidékre ingyen és bérmentve 

küldöm. 

BÉRCZ1 D. SÁNDOR 
kézimunka-
nagyiparos, 

B U D A P E S T , 
Dessewffy-u. 5, 
Saját árúházában. 

Telefon 109—06. W' 

FWITvW, 
1883 = 

( 2 — X — 1 0 ) 



1 0 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 13 

m 

ANGSTEK JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és harmónium - gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyjmatú (pneumatikai)-
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú harmőniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapít tatot t : 1867. (655—26—26) 

M á r c i u s 1 5 
megünneplésére rendkívül alkalmas, könnyen előad-
ható, iskolai és ifjúsági egyfelvonásos színjátékok. 
1. Március 15. 2. A szabadság ünnepe. 3. Az öreg 
honvéd. A három füzet póstai szállítással 2 korona. 
Egy füzet 90 fillér. Küldi : Pásztor József Budapest, 
I., Fehérvári-út 35., III. e., 4. (816—III—3) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX. , Ipar-utca 7. 

Iskolapadok, 
ískolaberende-
zések, torna-

készülékek és 
óvodaberende-
zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

újonnan ki-
adott árjegy-

zékét , ingyen 
és bérmentve. 

(3—11—10) 

POLGÁR SÁNDOR 
orv. mü- és kötszerésznél 
(Itpest,yiL, Erzsébet-körűt 50.) 
legjutányosabban beszerezhetők 
a legjobb találmányú s é r v -
kötök , összes b e t e g á p o l á s i 
e s z k ö z ö k és k ö t s z e r e k , h a s -
kötök , e g y e n e s t a r t ó k , orto-
p é d i a i f ű z ö k és j á r ó g é p e k , 
valamint m ű l á b és m ü k é z 
saját műhelyében a legponto-
sabban készül. Képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve, csak meg-
adandó, mily tárgy szükségel-
tetik. (180—9—2) 

Előfizetési felhívás 

ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Egész évre 10 kor. — fill. 
Félévre 5 kor. — fill. 
Negyedévre .... 2 kor. 50 fill. 
Előfizetést naptár szerint kikerekített egy évnegyednél 
kevesebb időre nem fogadunk el. Az előfizetési és hirdetési 
dijak nem a szerkesztőségbe, hanem a kiadóhivatalba 
küldendők pöstautalvánnyal be, következő eím alatt: 

A Néptanítók Lapja Kiadóhivatalának 
- BXJD-A.PEST, I. (Vár), Iskola-tér 3. szám. _ 
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Figyelmeztetés ! 
Olyan hirdetéseket, melyekben állami tanítók vagy tanítónők állásukat 

pénzért hajlandók elcserélni, avagy anyagi ellenszolgáltatások fejében 
ilyeneket keresnek, nem fogadunk el. 

Budapest, 1910. évi december hó. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

tót, ói-atanítónőket minden nemzetiségűt ajánl és 
lelkiismeretesen elhelyez Faragó Franciska Budapest, 
Nagykorona-utca 3. (266—VIII—8) 

Író- és Rajzszerek! 
100 palavessző 80 fill. Miniszteri normál-irka, bárminő 
vonatozással, 100 db 1 kor. 50 fill. Rajzfiizet, minták 
nélkül, 16 lappal, 100 db 6 kor. Aluminium-toll 144 db 
80 fill., legfinomabb 2 kor. Tollszár 144 db 70 fill., 
jobbfajta 1 kor. 90 fill. Állványos rajztömi», teljesen 
fölszerelve, nettó 45 fill., külön betét 15 fill. Ingusz I. 
és ila tanszerkereskedésében, Arad. Kérje nagy árjegy-
zékünket. (832—VI—2) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU és FUCHS 
testvéreknél 

B U D A P E S T , VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (6—11—11) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) BUDAPEST. (52-40) 
Föiizlet : IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár : IV., 
Magyar-utca 26. és Vili . , Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Az előfizetési és hirdetési díjak nem a szer-
kesztőségije, hanem a kiadóhivatalba küldendők 
l>e, következő cím alatt: 

A Néptanítók Lapja Tekintetes Kiadóhivatalának 
B u d . a p e s t , 

I . k e r . , V â - r , I s i o l a - t é r 3 . s z . 
Egyetemi nyomda igazgatósága. 

M O G Y O R Ó S S T 
- C I M B A L O M 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra. 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső,híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71. (179—IX—8) 
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H A R M Ó N I U M O T 
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban szállít: 
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udvari szállító, a m. kir. operaházi 
tagok, a m. kir. orsz. Zeneakadémia, az összes buda-
pesti színházak, az összes főv. iskolák, hadsereg stb. 
szállítója, a hangfokozó-gerenda és a javított Rákóczi-

tárogató feltalálója 

BITTl A DECT II., Lánclri<l-u. 5. 
p ú i m m a l , G y á r : öntőháMitca 3. 

Magyarország leg-
nagyobb vonós- és 

fuvóhangszerck 
gyára. 

Ajánlja mindennemű, saját 
gyárában készült hangszereit, 
úgyszintén húrokat és hang-

szeralkatrészeket. 

W T a n í t ó u r a k n a k 
á r k e d v e z m é n y . m 
Árjegyzék kívánatra ingyen 
küldetik. (1—11—11) 

Magyar 
t ö r l ő g u m m i 

kapható minden 
papírkereskedésben. 

Magyar Ruggyantaáru-gyár r.-t. 
(892—24—2) 

R d í t t o r ftoílrár nagybecskereki főkapitánynak aciltcl UoZi&dl a bel-és külföldön többszörösen 
kitüntetett óriás emdeni libáim és fajbaromfiaira 
nézve kérjen ingyen-árjegyzéket. (846—III—1) 

EH 
Az elemi népiskolákat kötelező 

t a n s z e r b e l i fölszerelések 
legjobb beszerzési forrása: 

ERDÉLY és SZABÓ 
laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 

Árjegyzék ingyen és bérmentve ! 
Használati utasítás megrendelőinknek ingyenI 

Telefon 42—05. (1212—26—20) 

• i EÜIHIÜE 

â i i i M i i M â â i i M 
Nem-magyar tanításnyelvű iskoláknak! 

Az egyetlen könyv, amely a 

magyar beszélgetések, 
továbbá 

a földrajz és történelem anyagát az 1907. évi XXVII. 
t.-c. alapján részletesen földolgozva nyújt ja . (A bírálatok 
közül: „Ez a mű a magyarul tökéletesen nem tudó tanító 
iskolájában is lehetségessé teszi a magyar beszéd meg-
tanítását." Szepesi Lapok.) A könyv címe : Beszél-
getések nem-magyar anyanyelvű népiskolai tanulók 
számára. í r ta Kicinger Ignác, áll. tanító. Az I. osztály 
számára 30 f, II. oszt. 40 f, III. oszt. 40 f, IV. oszt. 
40 f, V—VI. oszt. 50 f. Az 5 füzet tanítóknak, mód-
szeres útmutatóval együtt, mutatóul 1 K. Engedélyez-
tetett 92.165,1909. sz. a. — Ugyanazon szerzőtől : 
Számolókönyv (nem-magyarajkú iskoláknak is). II. oszt. 
50 f, III. oszt. 50 f, IV. oszt. 50 f, V—VI. oszt. 80 f. 
Tanítóknak mind a 4 füzet 1 K 15 f. Engedélyeztetett 
97.280/1909. sz. a. Tanítók 15°,o engedménnyel ren-
delhetnek, a tanulók számára is, RÖTTIG <í. és FIA 
kiadónál, Sopronban. (815—1^—2) 

f f f f f f f f f f f f f f f f 

Figyelmeztetés ! 
A „Néptanítók Lapja" elmaradt számainak pótlólag leendő meg-

küldése yégett nem ezen igazgatósághoz, hanem, a P. T. Sz. Gy. III. r. 
485. §-a 3. pontja értelmében, azon pósta- és távirdahivatalhoz kell 
mindenkinek fordulni, amelynek az elmaradt számot kézbesíteni 
kellett yolna. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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MkÁntnrnk v a l a m i n t bármely jellegű Ének-
. a a u l U I UH karok használatára ír t közteme-

tési és négyszólamú „Gyászdalok" című könyv meg-
jelent. Ára 3 K. Megtekintés végett bérmentve meg 
küldöm. Barcsa J., Áj, pósta Torna. (969—I—1) 

Gyümölcsvadoncokat S^5 éves) keres 'kö 
Űjházy, Endröd. 

rülményes leírást kér : 
( 9 6 7 - 1 - 1 ) 

P c P F P l Magyaróvárról, 10 tanerős iskolától Felső-
UoCl 01 magyarországit, hasonló helyre. Lakbér ; 
360 K. Cím : Cserey Sándorné, Magyaróvár. 

(942—1—1) 

M orr ío Iont ? Pataki János dr. : „Modern tanítók, 
Illegj clcll l : modern tanfelügyelők. "Fontos tudni-
valók a tanítóknak, megszívlelendő igazságok a tan-
felügyelőknek. Ára 3'50 K. Kapható a szerzőnél Nyit-
rán és minden könyvkereskedésben. (801—III—3) 

Mtomptn pnptpk" ismertetése e lap 1910 
. IClilCKJ CUCaCa n o v . elsei számában! 

Ára 2 K. Cím : Ref. tanító, Alsószuha. (810—II—2) 

M o r v T r a r i r C n J u n tanító felkéretik tartózkodási 
l U C g J f C i y E U U I C helyét tudatni Szlabóczky Pál 
tanító, Nyíregyháza, Simapuszta címre. (914—I—1) 

V a r a r c n n v r a Ünnepélyes Magyar Dallamos Prä-ßdldt&UllJId ludiumok 5 K helyett 4 K. C-, G-
és U-dur karácsonyi dudajáték, egy-egynek ára 1 K. 
F-dur Karácsonyi esti ének 1 K. Miatyánk 2 K. 
Üdvözlégy 50 f. Igazgató néviinnepére 4 szólamú 
gyermekkar ára 1 K. Kapható a szerző-kollégánk címén : 
Kontor Elek, Budapest, VII., Thököly-út 42. Itt kap-
ható még a Tanító Induló 2 K-ért. (924—1—1) 

P n l T l í v Á Q ! ^ Szatmáron f. évi július hó 21-től aug. rUllllVUd. hó 10-ig fegyvergyakorlatot teljesített 
honvéd-tanítókat fölkérem, szíveskedjenek címeiket 
velem sürgősen közölni. Kaposmérő (Somogy vm.), 
L. F., ref. tanító. (920—1—1) 

T c o r ó l o t Kolozsvár közeléből, járási székhelyről. 
UÔOI CICh. Ajánlatokat zárt levélben kérek. Kovács 
Géza áll. tanító, Hí dalmás (Kolozs m.). (918—1—1) 

M p D - î p l p n t ! f e r n e r : Tanítók Zsebnaptára, érté-
o J ' kos tartalommal, fin. vászonkötésben. 

Ára 110 K. Stiglicz : Református temetési énektár 
2 K. A pénz beküldése után portómentesen küldi 
Kovács Gyula, Nagybánya. (959—III—1) 

Az előfizetési és hirdetési díjak 
nem a szerkesztőségbe, lianem a 
kiadóhivatalba küldendők be, kö-
vetkező cím alatt: 

A Néptanítók Lapja 
Tekintetes Kiadóhivatalának 

Budapest, 
I. ker., Tár, Iskola-tér 3. szám. 

Vstb!y gazdasági ismétlő-iskolások könyve. 
Ára T20 K. Engedélyezve a nm. vallás- és közokt. 
min. által 69.371/906. sz. a. és a Kath. Tanügyi 
Tanács által 77,907. sz. a. Mutatványpéldányt küld a 
Polatsek-féle könyvkereskedés, Temesvár. 

(381—VII—7) 

Vászonmaradék, 
finomszálú, 40 méter 20 korona ; a maradékok hossza 
8—12 méter. 6 db kész ágylepedő, 226/iso nagyság-
ban, 15 korona. Utánvéttel, nem tetszőért az összeget 
vissza. Maradékokból minták nem küldhetők. Szabadi 
vászonrállalata, Lengyeltóti, 260. (935—II—1) 

Ajándék! Hol? 
Stampay Miklós kis köszöntője frco 20 f, 12 db 2 K. 
Nógrádmarczalon. (950—1—1) 

Sürgősen cserél állami tanítópár 
Óbessenyő községből, tíztanerős iskolától, bárhova. 
Ajánlott levelek özv. Nemayer Gyulánéhoz kéretnek, 
Öbessenyő (Torontál m.). ' (963—1—1) 

Stampay kath. ének- és imakönyve 
bővítve is ; 30, vászonban 50 fillér; 11-ik ingyen; de 
kapható 3—4 kor. kötésben is. 40 lapos kotta ingyen. 
Köbölkút, Esztergom m. (355—7—7) 

Államsegély-kérvény 
a községi és felekezeti iskolák fenntartási (dologi) 
szükségleteire és a tanítói fizetés kiegészítésére for-
dított tan- és fölvételi díj kárpótlásáért 2 K előleges 
beküldése, T a n a n y a g b e o s z t á s i n y o m t a t v á n y -
füze tek , az osztályok csoportosítása szerint, 1 2 K 
ellenében kaphatók Gyerkes Mihály ig.-tanítónál, 
Székelyudvarhely. (697—IV—4) 

A karácsonyi ünnepek közeledtével becses figyel-
mébe ajánljuk a Csizmadia J. Gyula féle 

EGYHÁZI NÉPÉNEKTÁR 
című énekes- és imakönyvet, amelyet az esztergomi 
főegyházmegyei hatóság is jóváhagyott. Ezen ima-
könyv 500 szebbnél szebb éneket és bő imarészt tar-
talmaz. Hogy mily kedves és nélkülözhetetlen ima-
könyve lett ez a katholikus híveknek, mutatja ritka 
szép elterjedése, mert rövid pár év alatt immár 

Í I O . O O O p é l d á n y b a n 
forog közkézen. Kell-e ennél szebb bizonyíték ? E na-
gyon csinosan kiállított könyv ára bekötve, tartós 
kemény papírkötésben 80 ílllér, vászon-díszkötésben 
1 korona. Egy példány pőstadíja (egyenként rendelve) 
10 fillér. Minden tíz megrendelt példányra egy pél-
dányt ingyen adunk és bérmentve szállítjuk. A főt. 
plébános urak utólagos fizetésre is kaphatják. Meg-
rendelhető az Athenaenm irodalmi és nyomdai rész-
vénytársaságnál, Budapest, VII., Rákóczi-út 54. sz. 

(952-11—1) 

Budapest, 1910. Nyomatott a m. kir. tud.-egyétemi könyvnyomdában. 
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