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TA UTALOM JEGYZÉK. 

- ^ t M N S ^ 

1. Irányczikkek. 

Arányi Antal: Királynénk emléke 
Balázs Ferencz: Az ország árvái . 

— — Üdülőhelyeket a szegény 
és beteg iskolásgyerme 
keknek 

Balogh Lajos : Áryaügy 
Benécs Gusztáv : Alföldi iskolák államo 

sítása 
Bezninger Ferencz: Mi lesz gyerme 

keinkből ? 
Burián Albert: Állami és nem áliam 

tanítók 
Csáfioly József: A néptanítók minősíté 

séről 
Ebenspanger János: A tanfelügy ele 

reformja 
—. e.: Népoktatásunk az 1896/97-

iskolai évben 
Egyed Dávid : Mi lesz gyermekeinkből 
Egy nagyszabású egyesület . . . 
É.-Keményffy Katinka: Az életnek ne 

véljünk 
Ember János: Szczepanik . . . . 

— — A szövetkezeti intézmén 
és a tanítóság . . . . 

— — Család és iskola . . . . 
Güűz Jórsef dr.: Tanítói földek adója, 

vízszabályozási s úrbéri 
rendezési költsége . . 

— — A polgári iskolák kérdé 
séhez 

— i — A tanítói földek adój 
ezímü ozikkhez . . . . 

György Aladár: Az egységes képesítés 
—• — A tanítónőképző-intézetek 

fölvételi vizsgálata . . . 
— — A nyugdíjügy reformja . . 
— — A tanítók háza 
— — A gyermekvédő kongresszus 
— — A polgári iskola a válasz-

úton 
II.: A gazdasági ismétlő-iskola . . . 

— — A magyar népoktatás a 
párisi világkiállításon . . 

— — A tanfelügyelők iskolaláto-
gatása 

— — Áll. tanítók fizetésrendezése 
— — Népoktatásunk föllendülése 

Lap-
szám 
46 

Oldal 

1 - 2 
27 3—5 

36 1 - 2 
28 1 - 3 

8 5 - 6 

36 6—7 

33 5 - 6 

32 4 - 5 

26 3 - 4 

10 1 - 4 
14 2 - 4 
23 1 - 2 

34 1 - 4 
17 4 - 5 

19 1 - 3 
39 3 - 4 

41 1 4 

46 2 - 4 

48 2 - 4 
4 1 - 3 

29 1 - 3 
31 4 - 5 
33 4 - 5 
38 . 5 - 6 

44 1—2 
9 1—2 

13 1 - 4 

14 1 - 2 
18 1 - 2 
2ö 1 - 3 

TI.. Népoktatásunk föllendülése . . . 
— — Az 1898. évi közoktatásügyi 

költségvetés (I.) . . . . 
— — Az 1898. évi közoktatásügyi 

költségvetés (II.) . . . . 
— — Állami népiskoláink rende-

zése 
Hitter Ferencz: Népiskolai tanítók év-

ötödös pótléka 
Józsa Dániel: Mi lesz gyermekeinkből? 

— — A Tanítók Háza 
Józsa Mihály : Főzőiskola tanítónő- és 

óvónőképző-intézeteinkben . . . . 
Király Károly: A szoczializmus és a 

tanító 
Kiss Kálmán: A 6-ik év az elemi 

iskolában 
Kóródy Ferencz: A tanfelügyelet re-

formjához 
Kószeghy István: Adjunk munkát a 

népnek 
Kulcsár József: Terménybeli fizetések 
Lakits Vendel: Magyarország tanító-

egyesületeihez . . . 
— — Nemzeti hadsereg . . . 
— — A Tanítók Háza . . . 

Lázár István: A népiskolai tanfelügye 
létről 

Máthé József Tanítók háza . . . 
Murányi Kálmán: Követésre méltó 

példa 
Mészáros Sándor: Az osztatlan nép 

iskola 
— — Az ország árvái . . . . 

Mező Dániel: Segítsünk magunkon . 
Mihalik Sándor: A megyei tanító 

egyesületek két kiváló föladatáról 
Molnár Viktor: Wlassics Gyula minis- 

ter három évi működése 
— — Wlassics Gyula ministe 

három évi működése 
— — Wlassics Gyula ministe 

három évi működése 
Mrva Ede: A nomád-életüekről . 
Nagel Sándor: A szegény iskolásgyer 

mekekért 
Nagy József: A tanítói földek adója 
Nagy Lajos: A Tanítók Háza . . . 
Novak Mihály: A tanító és iskola 

védelme 
8* 

Lap-
szám 
27 

Oldal 
1 - 3 

39 1 - 3 

40 1 - 2 

42 1—3 

15 
24 
49 

1 - 3 
3 - 4 
1—2 

19 3 - 4 

12 1—4 

4 6—7 

25 1 - 3 

36 
1 

2 - 4 
3—5 

9 
17 
43 

3 4 
1 - 4 
1 - 3 

31 
52 

1—4 
6 - 7 

8 6—7 

1 
24 
6 

5 - 6 
1 3 
4 - 5 

15 3 - 5 

6 1 - 4 

7 7 - 1 1 

8 
19 

1—5 
7 

4 
48 
45 

3 - 4 
1 - 2 
1 - 2 

12 4 - 5 
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Pcrjéssy László: A polgári isicola a 
válaszúton 

Péterfy Sándor: Zichy Antal . . . 
Philippovich István: A tanfelügy ele 

reformja 
Sassi Nagy Lajos: Szózat az iskola" 

helyes magyarsága ügyében . . 
Schön József: A svéd népiskolai rend 

szer és a miénk . . 
— — A svéd népiskolai rendsze 

és a miénk . . . . 
Sipos Samu: Az ország árvái . . 
Sipos Antal: Ne téveszszük meg 

közvéleményt 
Scossa Dezsó: Az ország árvái (Magyar 

ország árvaházai) . . 
— — Aa ország árvái (Árvaneveié 

sünk fejlesztése) . . 
Somsich Sándor: Mi lesz gyerme 

keinkből ? 
Sz.: Követésre méltó 
Szabó Lajos: Újabb törekvések . . 
Táhy János: Hazánk javító-neveié 

ügye 
— -- Idők jele 

Ujváry Béla: Meghalt a mi királynénk 
— A szeretet ünnepén . . . 

Várhelyi György: Ne téveszszük meg 
a közvéleményt . . 

— — A korpótlék nyugdíjigény 
szempontjából . . . . 

11 lassies Gyula: Magyarország nép 
tanítóihoz 

— — Költségvetési beszéd . . 
— — Beszéde a közoktatásügy 

tanácsban 
Zahumenszky István: Egységes ügy 

kezelés 
Zolich Károly: Tanulmányunk . . . 

-

2. Gyakorlati szakezikkek. 

Lap-
szám 

47 
50 

11 

32 

3 
23 

12 

20 

21 

17 
16 
30 

30 
52 
37 
51 

52 

1 
7 

22 

35 
39 

Bulla Balázs : Az írva-olvasás tanítása 
idegen ajkú népiskoláinkban . . . 

Bányai István: Az én óvodám tanyán 
Bedő Dénes: A magyar beszéd sikeres 

tanításának föltételei 
Bursiek Ernő : Külön órát a mesének 
Brózsik Pál: Az osztatlan népiskola 
Brühl Béla: A heti órarend . . . . 
Búzás János: Az osztatlan népiskola 
Cságoly József: Iskolai kirándulások 
Csernay József: Az osztatlan népiskola 

— — A földrajz tanítása a nép 
iskolákban . . . . • . 

Ében Mihály dr.: Arab számgép . . 
Ember János: Az idő 

— — Az írószerekről 
Fekete Antal: Megjegyzések egy lecz 

kére . • 
Gerley Szevér : Későn . . . korán . . 
G. J. dr.: Tanítójelöltek a gyakorló 

iskolában 
Gramma Döme: A részletes tanterv é 

a heti órarend 
Guttenberg Pál: A slöjd-veszedelem 

— — A slöjd-veszedelem . . 
Hubay Bertalan: A mulasztási kimuta-

tások elhanyagolása 

14 
13 
4 

52 
5 

41 

34 
50 
16 
41 

9 
20 

Oldal 

1—3 
1—5 

1—3 

5—8 

1 - 4 

4 - 6 

2—3 

5 - 6 

1 - 4 

1—4 

5 - 6 
1—3 
1—2 
2—3 
3—4 
1 2 
1 - 2 

1 — 3 

1—3 

1 - 2 
1 - 6 

1 - 9 

1—3 
6 - 8 

Lap- _ „ , , 
8zlWi Oldal 

30 3 - 5 
36 4—5 

4 - 6 
5 - 8 
4—6 
7—8 
3—5 
7—9 
4—6 

6 - 8 
8—9 
3 - 5 
5—6 

3 - 5 
4 - 5 

Józsa Mihály: A direkt módszer alkal-
mazása . 

j Juhos Béla: Altalános osztályzat az 
elemi népiskolában 

Kellner Fülöp: A határ tárgyalása az 
osztatlan isk. II—VI. osztályában . 

Kostyál Béla: A mulasztási kimutatá-
sok elhanyagolása 

Kószeghy István: Az órarendkészítés 
elvei a népiskolában 

Kun László: Beszéd-értelemgyakorlat 
tanítási leczkeminták 

Láng Mihály: A magyar beszédre való 
szoktatásról 

— — A magyar beszédre való 
szoktatásról 

— — A magyar beszédre való 
szoktatásról 

— — A magyar beszédre való 
szoktatásról 

— — A slöjd-iskolára a magyar 
népnevelésnek nincsen 

35 3—6 

39 4—6 
49 2 - 4 
52 4—6 

49 6—V 

Lap-
szám 

13 

23 

10 

48 

42 

1 

18 

21 

25 

29 

40 
— — A slöjd-iskola rendszere nem 

felel meg a nevelés ter-
mészetszerűségének . . . 

— — A slöjd-iskola rendszere . . 
— — Hogyan kellene a munka-

szeretetre való nevelést 
és tanítást a népiskolai 
élet alapjává tenni ? . . 

— — A magyar beszédre való 
szoktatásról 

Levetus: A londoni játék-iskolák . . 
Margitai József: Nem magyar ajkú 

iskoláink és a magyar nyelv . . . 
Markovics Árpád: Szemléltetés . . . . 
Mánczos József: A slöjd 
Mező Dániel: Tanítási leczkeminták a 

II. elemi osztályban . . 
— — Megjegyzések egy leczkére 

Novak Ferencz: A „beszéd- és értelem-
gyakorlatok tanításáról" 

Paál Ferencz: Az osztatlan népiskola 
Pálmay József: A magyar beszéd és a 

játék 
Sarlós Boldizsár • Az osztatlan nép-

iskola 
— — Egy terményrajzi óra a gyü-

mölcsösben 
Sipos Samu: Kirándulás a folyó mentén 
Szabó Lajos: Amerikai munka-iskolák 
Szálay Pál: Mesébe illesztett húsz szám-

tani példa 
Ssathmáry Ferencz: A mulasztási kimu-

tatások elhanyagolása 
Szentkereszty Tivadar: Osztatlan nép-

iskolák tantervéről 
Szollár Pál: Szoktatás magyar beszédre 
Tahy János: Individuális nevelés a 

javító-intézetekben 
Veress Károly: Osztatlan népiskolák 

tanteryéről 
Veverán Lajos: A tanulók igazolatlan 

mulasztásai 
Weisz Bezső: Testedző játék a népisko-

lában 
Zádor Gyula •" A gyümölcsfák gondozása 
Zahumenszky István: A népiskolai anya-

könyvről 

44 
46 

47 

51 
40 

45 
1 

48 

5 
11 

26 
2 

33 

6 

31 
38 
23 

23 

43 

43 

33 

35 

38 

2 
33 36 

19 

Oldal 

4 - 5 

3 - 4 

4 - 7 

6 - 7 

4 - 6 

7 - 9 

2 - 6 

4 - 8 

3 - 5 

3—4 

4—6 

2 - 6 
4 - 6 

3 - 6 

4 - 6 
6 

3 - 6 
6—7 
4 - 6 

5—7 
6—7 

5—6 

7—8 

6 - 8 

6 — 1 0 

5—8 
8 - 9 

5 
8—9 

6—7 

5 
9 

6 - 8 

6 - 8 

5—6 

8 - 9 
5 - 6 

5 
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3. Életrajzok és vegyes tartalmú 
czikkek. 

Oldal 

A király a magyarokhoz 38 1—2 
A közoktatásügy állami költségvetése 

1899-re 38 13 
A közoktatásügyi költségvetés a pénz-

ügyi bizottságban 39 2—4 
A polgári iskolák kérdéséhez . . . . 47 3 
A polgári iskolák reformja 42 6—7 
A székesfővárosi közs. elemi iskolák 

szakfelügyelete 43 7 
Az Eötvös-alap egyik gondozója: Az 

Eötvös-alap (M.) . . ' 3 2 - 5 
Az Eötvös-alap ösztöndíjai és segély-

összegei 12 6 7 
Az 1848. törvények szentesítésének 50. 

évfordulója 16 6 - 7 
Az iskolai szünidő kérdése 14 9 
Benkő András: A nyugdíjtörvény két 

hiánya 18 6 - 7 
Eötvös-alap kimutatása (M.) 19 I—111 
Eötvös-alap kimutatása 32 10—12 
Eötvös-alap ünnepe 6 11 — 12 
Erzsébet királyné emléke az isko-

lákban 41 4 - 5 
Erzsébet királyné élete 37 3—8 
Erzsébet királyné temetése . . . . 38 3 — 5 
Földi Jenő: Népoktatás a népiskolán 

kívül Francziaországban 11 3—6 
Fölhívás a Szathmáry-síremlék és alap 

ügyében 11 1 2 - 1 3 
G. J. dr.: Ministerünk a tanítók közt 8 3—4 
Gyertyánffy István: A tanügy a bécsi 

jubileumi kiállításon (I.) 50 5 — 8 
— — A tanügy a bécsi jubileumi 

kiállításon (II.) 51 2—4 
Herman Ottó: A füsti fecske tavaszi 

ú t ja 10 7 
— — A füsti fecske 1898-i érke-

zése 31 1 0 - 1 1 
Józsa Dániel: Az állami tanítók orgz. 

egyesülete 9 6 
Józsa Mihály: Samu József könyve . 11 9 - 12 

Képeinkhez (M.) 14 7 -10 
Kovács Mihály: A tanítói nyugdíjtör-

vény két hiánya 22 9 
Mencsey Károly: Margitai József . . . 26 4— 5 
Mező Dániel: A tanítók utiszámlája . 49 4 — 6 
Mosdóssy Imre: A magyar népoktatás 

ügye kodifikálva 43 3—4 
Münnieh Sándor : Felsőbányai nyaraló-

telep 24 8 
Nagy Béla: A tanítói nyugdíjtörvény 

két hiánya 22 9 
Pestmegyei Tanítótestület 

köszönő irata 20 5—6 
Fest-Pilis-Solt-Kiskúnvárm. 

népoktatása az 1896/97. 
isk. évben 12 7 

Koller Mátyás'- Az Eötvös-alap kimu-
tatása (M.) 3 5—7 

— — Az Eötvös alap kimutatá-
sa (M.) 9 5—8 

Sassi Nagy Lajos: Gondolatok (M.) . 14 4 — 5 
Tanítóegyesületi közgyű-

lések 14 8 
Ujváry Béla: Szatkmáry György . . . 3 1 — 3 

— — Zichy Antal 21 8 

— — 

4. Ismeretterjesztő (történeti, nyelvé-
szeti, természetrajzi, földrajzi, termé-

szettani stb.) czikkek. 
Lap-
szám 

4 

29 

17 

30 

Altmann Mór: A színlelésről . . . . 
Balassa József: A nép nyelvének ta-

nulmánya 
György Aladár : Készülődés a Sárga-

tenger partján 3 
— — Kuba szigete 

Kerékgyártó Elek: Emlékezés. (Tompa 
Mihályra) ' 

lüesler Leó: Az iskolaügy jelenlegi 
állapota az északameri-
kai Egyesült-Államokban 

— — Az iskolaügy jelenlegi ál-
lapota az északamerikai 
Egyesült-Államokban . . 

— — Az iskolaügy jelenlegi ál-
lapota az észak a merikai 
Egyesült-Államokban . . 

Péterfy Sándor: József nádor emléke-
zete 

— — Az 1848. évi tanügyi ese-
ményekről 

Sassi Nagy Lajos: A negyedszázados 
Magyar Nyelvőr (M.) . . 

— — Tizenkét tragédia . . . . 
Téglás Gábor : Kétszázévelőtti tanítói 

fizetések 

10 

16 

3 
39 

5. Gazdasági czikkek. 

Békefi Elek: A tanítói gazdasági tan-
foly amok  

Bcvey Antal: Nem-termő gyümölcsfa 
termésre késztetése . . . 

— — Egy új szőllő-alany . . . 
—cz.: A gazdasági ismétlő-iskoláról (1 j 

— — A gazdasági ismétlő-iskolá-
ról (II.) 

Éles Károly: Gazdasági előadások a 
nép számára 

Hegedűs József: Az ismétlő-iskolai szől-
lőszeti oktatás 

Jgali Szvetozár: Állami útaink beülte-
tése gyümölcsfákkal . . 

- — A tejelő kecske 
Jókai Mór: Új ellenség 
Mihalicska Ferencz: A gazdasági is-

métlő-iskola szervezésének akadá-
lyairól 

Molnár József: Termeljünk szőllő-olt-
ványokat 

Nagy János: A méhek tavaszi gondo-
zása 

— — A méhcsaládok első átvizs-
gálása 

— — A méhcsaládok erőre növe-
lése • . . 

— — A méhcsaládok rajoztatása 
és mézeltetése 

— — Mikor és hogyan pörgessünk 
Novoszel János : A gazdasági ismétlő-

iskola szervezése 
Reiter Károly: A gyümölcsfák egy el-

lensége 

Oldal 

9 - 1 0 

4 - 6 

11—12 
8 — 1 0 

7 - 9 

9 — 10 

- 1 0 

6 - 9 

8 - 9 

1 2 
1 0 — 1 1 

15 9 - 10 

Lap-
szám Oldal 

. 24 4 - 6 

13 
29 
32 

11—12 
6 - 7 
1 - 4 

33 1—4 

42 

9 

3 - 4 

6 - 7 

, 15 
. 32 
. 26 

5 - 9 
9—10 

7—8 

. 45 6 - 7 

. 35 8 - 9 

14 6 - 8 

. 16 •5-6 

17 6 - 7 

. 21 
28 

9 — 10 
9 - 1 0 

. 43 4—5 

49 7 - 8 
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Ne aggódj, virágom . 
Ötven, év 

Szentgyörgyi Lajos: Gy ümölcsfatenyész-
tós és népiskolai tanítás (M.) . . . 

Thny János: Egy új szőllő-alany . . . 
Vaskó László : Az ismétlő-iskolai szől-

lőszeti oktatás 

6. Költemények. 

Borsodi Frintli László: A magyar ta 
nítókhoz . , 

Bursiek Ernő: 
Gergely János: 
Havas Adolf: Családom fészke (M.) . 
Havas István: Ereszszetek vissza . . 
Iván András: Karácsony 

— — Újévi köszöntő 
Kutnyánszky Jenő: Erzsébet királyné 

— — Emeljetek szobrot! . . . 
Minké Béla: Balatoni kép 
Móra István: Királynénk halálára . 

— — Könyörgés . . . . . . . 
Porsche Vilmos: Szép tavasz (M.) . 
Somssich Sándor: Vigasz 
Tarcsafalvi Albert: Levél (M.) . . . 

— — Pályám 
Vecsei József: A rózsabokor . . . . 
Vikár Bcla: Király-dal (Zenéjét írta 

Szendy Árpád) 
Zsigmond Konrád: Fiamnak ( M.) 

7. Elbeszélések, életképek, rajzok. 

Lap-
szám Oldal Lap-

szám Oldal 

1—3 
Béztolli M.: Annuska . . . . . 5 9 - -11 9 

21 
1—3 — — Meséljünk 16 9 - 11 9 

21 6—7 — — A chaosz 30 8-- 9 

13 O (1 — — Magyarország fölosztása . . 31 9 - -10 13 o — 9 — — A legfőbb minden egyéb . 36 1 0 - -11 
— — Pedagógia az ismétlőben . 47 8 - 9 

Sághy Mihály: Bálozás . . . . . . . 7 1 2 - -13 
Sipos Antal: A kiengesztelődés . . . 36 11 
Szalay Pál: Falun (M.̂  . . . . ... 14 2-- 3 

Lap-
szám 

— — Megmozdult a szíve . . • 51 7-- 9 Lap-
szám Oldal Szép József: Vasárnap délután falun 

(1. vasárnap) . . . 25 8 - -10 
5 9 — — Vasárnap délután falun 
1 11 (2. vasárnap) . . . 26 8 - -10 

10 8 , — — Vasárnap délután falun 
14 7 (3. vasárnap) . . . 27 1 1 - -14 
17 8 — — Vasárnap délután falun 
51 7 (4. vasárnap) . . . . . . 28 1 1 - -13 
52 11 — — Vasárnap délután falun 
38 10 (5. vasárnap) . . . • . . 29 9 - 12 
40 7 — — Vasárnap délután falun 
15 9 (6. vasárnap) . . . . . . 30 9 - -11 
37 9 Seokoly István: Falusi viszhang . • • 3 1 0 - 11 
43 6 — — Egy kis tévedés (M.) 14 1 0 - 12 
14 3 — — A mi nyugdíjasunk . . • . 38 1 0 - -12 
12 8 Szőke István: Emlékezések Zichy 
14 1 - 2 Antalról 

Zichy 
24 7-- 8 

42 10 — — Hatvanéves szolgálat 48 8-- 9 
46 7 Tepliczky Aladár: Temetés után m 14 1 3 - -16 46 

Verner Jenő : Multam emlékoszlopa . 39 1 1 - 12 
20 8—9 — — A tanítóék Jolánkája 52 1 2 - 13 
14 5 1 erner László: A mi csak tanítónak 14 

adatott . . . 48 9 - 10 
Z.: A gyilkos levegő 35 . 1 0 - 11 

Bartha Miklós: Erzsébet 
Bite Pál: A társadalom nyomorultjai 

— — Agitátor az iskolában . . 
— — A társadalom nyomorultja 

Bodnár János: A gyerök fölvezetése 
Burián Albert: Autobiografia. (M.) . 

— — Őszszel 
Csáky Elek: Tavaszi napsugarak . . 

— — A földkóstoló . . . . 
— — Isten legnagyobb csapása 

Csulaik Lajos: Megváltozott világ 
— — ' Egy történet két nyelven 
— — Némi vigasztalások . . . 
— — A flunk jön haza! . . . 

Ember János: A csermely 
Farkas Imre: Két kép a mi albumunk 

ból. (M.) 
Füzesi Márton: Az én járási tanfel 

ügyelőségem 
Géleta János: Az én sétám . . . . 
Havas István: A szép kapu . . . . 
Horváth János: A szürke daku . . . 

— — Megtért 
Horváth Sándor: Vakáczióban . . . 

— — Öröm és bánat 
Kutnyánszky Jenő: Háry János . . . 

— — A vermesi uradalom . . 
Laukó Minka : István bácsi emlékezeti 
Móra István: Képek a királyné éle 

téből • 
N. Varga Mózes : Az én honoráriumon 
Németliy Kálmán: „Tanítónéasszony" 
Paái Árpád: Samu bácsi 

Lap-
szám 
37 
13 
19 
33 
22 
14 
42 
12 
47 
50 

4 
27 
45 
51 
49 

10—11 
7 - 9 

1 0 - 1 1 
1 0 - 1 1 

10 
11 

8—9 
9 - 1 0 

1 1 — 1 2 
8 - 9 

9 — 11 
8—9 

9 — 10 
9 - 1 2 

14 1 2 - 1 3 

34 
44 

8 - 9 
9—10 

8 - 9 
1 11—12 

41 10—11 
8 — 1 0 
8 — 1 0 

5—7 
8 - 1 0 

40 
46 
14 
18 
42 1 1 - 1 2 

43 
8 

6—8 
9 - 1 0 

34 10—11 
2 1 1 - 1 3 

8. Hivatalos rész, 

9. Tanítók Tanácsadója, 

10. Különfélék, 

11. Szerkesztő postája, minden számban. 

12. Egyesületi élet. 
3. 5. 6. 7. 11. 14. 15. 18. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 
28. 29. 31. 32. 33. 34. 36 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. számokban. 

13. Irodalom. 
1. 3. (M.) 4, 8. 9 (főlap és M.) 10. 11. 12. 13. 15. 
17. 19. (M.) 20. 22. 23. 24 26. 27. 30. 31. 33. 34. 36. 
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 45. 46. 47. 48. 51. 52. 

számokban. 

14. Képek. 
Lap-
szám 0 1 d a l 

A szerzetesek szántani t an í t j ák a né-
pet (M.) ' 14 8 

Petőfi Sándor a táborban (M.) . . . . 14 9 
Zichy Antal 50 1 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este), 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósagi hizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közles után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon* mindenki altal kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasabu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
B U D A P E S T , T I . K E R . , PODMANICZKY-UTCZA 37 . SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . K E R . , ISKOLA-TÉR 3 . 

Kéziratokat nem adtinlc vissza. 

Magyarország néptanítóihoz. 
Az új év hajnalán a legmelegebb 

érzelemmel üdvözlöm hazám néptaní-
tóit, mint a magyar kultura munkájá-
ban szeretett alapvető munkatársaimat. 

Nem véletlen az, hanem a magyar 
törvényhozás bölcsességére vall, hogy 
az újabb alkotmányos korszak a tör-
vényhozás első teendői közé sorozta a 
népoktatási törvény megalkotását. Ezzel 
jelezni kívánta a törvényhozás, hogy a 
„népnevelés mindenekelőtt!" Jelezni kí-
vánta, hogy ez az a gránitalap, a melyen 
fel kell építeni a modern alkotmányos 
nemzeti államot. „Te vagy a kőszikla, 
— szól a magyar törvényhozás szelleme 
— melyen építeni kívánom az új Ma-
gyarországot, melyen úgy a bel-ellenség, 
mint a kül-ellenség erőszakoskodásának 
és fondorkodásának hatalma megtörjön." 
A művelt magyar nemzet lehet csak 
szabad magyar nemzet. A művelt ma-
gyar nemzet lehet csak erős és hatal-
mas. Ez volt a magyar törvényhozás 
vezérgondolata, midőn lerakta az 1868. 
évi XXXVIII. t.-czikkben a magyar 
népoktatás alapjait. 

Bölcs alkotói jól tudták, hogy azokat 

a nagy nemzeti feladatokat, a melyek 
elérése a népoktatási törvény előtt lebe-
gett, csakis művelt, hazafias lelkese-
déstől áthatott tanítói kar képes meg-
oldani. 

A lefolyt harmincz év eredményeire 
visszatekintve, még hazánk és nemze-
tünk legelfogultabb ellensége sem von-
hatja kétségbe, hogy Magyarország kul-
turai és közgazdasági fejlődése örven-
detes arányokat mutat. Ezen eredmény 
méltatásánál lehetetlen megfeledkeznünk 
arról a huszonhatezer főből álló tiszte-
letre méltó társadalmi osztályról, a mely 
a nép millióit neveli és oktatja; — 
neveli hazafias érzületben és nemes er-
kölcsökben; — tanítja az alapvető is-
meretekre; — képessé teszi alkotmá-
nyosjogainak gyakorlására; — buzdítja 
államp olgári kötelességeinek telj esítésére; 
— vezeti a megélhetési viszonyok okos 
felismerésére és helyes felhasználására. 

Ez a néptanító nagy és nehéz feladata. 
Örömömre szolgál azt nyíltan beis-

merni, hogy a hazai tanítóság nehéz 
viszonyok között kötelességét híven és 
lelkiismeretesen teljesíti. Örömömre szol-
gál, hogy ezért hazám néptanítóinak 

lapunk 1-ső számához két melléklet Tan csatolva. 



2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1. szám. 

saját otthonukban: a Néptanítók Lapjában 
leghálásabb köszönetet mondhatok. És 
midőn ezt teszem, érzem, tudom, hogy 
a nemzet szivéből és lelkéből beszélek. 
Egy egész nemzet hálaérzete hangzik 
vissza szavaimból. 

Az új év küszöbén nem mulasztha-
tom el, hogy a néptanítók figyelmét 
ne irányítsam egy oly társadalmi jelen-
ségre, a mely ma még csak, — Isten-
nek hala! — szórványosan, de mind-
inkább károsan hat népünk érzületére. 
Megértik Önök t. munkatársaim azon-
nal, mire czélzok. Arra a romboló 
irányra, a mely ki akarja vetkőztetni 
a magyar hazafit ősi erényeiből; a mely 
a legszentebb fogalmakat törekszik kiir-
tani a fogékony i í ju szívből; a mely, 
elégedetlenséget szítva mindenütt, a tár-
sadalmi rend felforgatására törekszik. 

Ezen veszélyes jelenségek Önök ré-
széről a legéberebb figyelmet kivánják. 
/ 

Államnak és társadalomnak vállvetve 
kell törekednie a baj okos és erélyes 
megelőzésére, vagy a hol már elhara-
pódzott, annak kiirtására. 

Önök hatályos közreműködése nélkül 
azonban béna az állam karja és meddő 
a társadalom munkája. 

Csak a jó, okos és a nemzet összes 
rétegeire kiterjedő népnevelés az orvos-
szerek orvosszere. A vallás-erkölcsi ala-
pokon nyugvó hazafias irányú népneve-
lésnek kell a serdülő gyermeket meg-
aczéloznia a társadalmi rend erőszakos 
felbujtóinak csábításai ellen. Erőssé kell 
tennie szóban, jellemben, erényekben és 
mindenekfölött felebaráti szeretetben az 
ifjúságot, hogy az élet nehéz viszonyai 
között még a legnagyobb rázkódtatások 
és megpróbáltatások idején se feled-

kezzék meg Istenről, hazájáról és királyá-
ról. Képessé kell tennie belvilágát, hogy 
életfoglalkozásában okos és megelége-
dett világnézlet békítse ki az élet gyak-
ran nyomasztó viszonyai között. 

íme, a társadalmi élet mutatkozó 
veszélyei új feladatokra szólítják a nép 
nevelőit. Örömmel töltötte el minden 
hazafi keblét, midőn szárnyra kelt a 
hir, hogy a néptanítók nemes, hazafias 
gondolkozásán a külföldi izgatók lelki-
ismeretlen kísérlete megtörött. Az a kí-
sérlet, mely romboló munkájára eszközül 
akarta felhasználni a néptanítót. Az a 
kísérlet, mely ravaszul a néptanító sze-
génységét akarta kizsákmányolni rette-
netes czéljaira. De rosszul számítottak. 
Nem tudták, hogy a magyar néptanító 
szegénysége nemes, hazafias öntudatot, 
büszke, becsületes jellemet takar. Az 
izgatók csalódtak és csalódjanak — de 
a nemzet néptanítóiban nem fog csalódni 

r 

soha! En így ismerem hazám néptaní-
tóit , azok gondolkozásait, eszméit és 
eszményeit. 

Meg vagyok győződve, hogy a kísér-
tés után még nemesebb idealizmussal, 
lángolóbb haza- és ügyszeretettel végzi 
a néptanítói kar nehéz munkáját és 
nap-nap után inkább hálára kötelezi 
az államot és társadalmat. 

Erős az én hitem, hogy a hazai nép-
tanítói kar méltón tölti be új felada-
tá t is; de nem kétlem, hogy állam és 
társadalom mind jobban fogja méltatni 
a tanítóság fáradozásait és érdemeit is. 

Ily gondolatok és érzelmek hatása 
alatt újból szívélyesen üdvözlöm hazám 
érdemes néptanítóit! 

Budapest,- 189S január hó 1-én. 
Wlassics Gyula. 
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X Elvi jelentőségű határozat az 1891. 
évi XLIII. t.-cz. 14. §-ának, valamint as 
1875. évi XXXII. t.-cz. 28. §-ának alkalma-
zására vonatkozólag. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. minister felmerült konkrét ese-
tek alkalmából a tanítói nyugdíj-törvények 
végrehajtására kinevezett bizottságnak 1897. 
évi november 3-án hozott határozata alapján 
külön elvi határozatként kimondotta, hogy 
oly tanerők terhére, a kik az országos tanítói 
nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe az 1891. 
évi XLin. t.-cz. életbelépte után, mindazon-
által szolgálati idejükre nézve visszahatólag 
az 1892. évi január hó 1-ejét megelőző időre 
vétettek fel, az alappal szemben teljesítendő 
kötelezettségeik az 1891. évi XLIII. t.-cz. 
szerint, vagyis az 1892. év előtti időre is a 
felvétel időpontjában élvezett beszámítható 
javadalmaik után rovassanak ki. Ugyanezen 
bizottság határozata alapján kimondotta mi-
nister úr ő nagyméltósága, hogy a midőn 
az ideiglenesen és kisebb fizetéssel alkalma-
zott tanerő magasabb fizetéssel véglegesí-
tetvén, az 1891. évi XLIII. t.-cz. végrehajtása 
tárgyában kiadott 1892. évi 37.290. számú 
Utasítás értelmében ideiglenes szolgálatának 
beszámításával a nyugdíjintézetbe már fel-
vehető, reá felvétele alkalmával az 1875. évi 
XXXII. t.-cz. 28. §-a szerint fizetendő járu-
lékok nem a két fizetés közötti külömbözet 
50°/o-ával, hanem csak a magasabb fizetés 
5%-ával rovandók ki, mert az ideiglenes 
tanítónak a megkívánt kellékek után történt 
véglegesítése ilyen esetekben reá nézve tulaj-
donkép az első tanítói alkalmazása, s így 
ezen javadalom - változás előlépésnek nem 
tekinthető. 

Termónybeli fizetések. 
„Addig verd a vasat, míg tüzes!" —- biztat 

a közmondás. Sohasem volt a néptanítók 
ügyére kedvezőbb idő a mostaninál; soha 
nagyobb jóindulatot felsőbbségünk részéről 
még nem tapasztaltunk, mint a melylyel sze-
retett vezérünk: a jelenlegi közoktatási minis-
ter úr von szivére bennünket, „munka-
társait". 

Időszerűnek tartom tehát, hogy most ad-
junk hangot panaszaink kifejezésére, midőn 
az nyitott fülekre talál; most tárjuk fel szi-
vünk sebét, midőn azt nem csak hivatásos, 
ha íem részvevő orvos előtt is matathatjuk be, 
a dtől bizvást remélhetjük fáj dal nunk enyhí-
téfét sőt a teljes gyógyulást. 

Úgyis kevés jóakarattal találkcí„u. ' való-

sággal a „senki fiai" voltunk jó ideig s még 
az elemek is ellenünk esküdtek, hogy meg-
hiúsítsák azt a csekély javítást is, a miben 
40 esztendei mulasztásnak némi pótlásakép 
az utóbbi 4 esztendő alatt kellett volna 
részünknek lenni. 

Meghozta az országgyűlés 1893-ban a tanítói 
fizetések rendezéséről szóló törvényt. Nem 
volna hát immár nagy Magyarországban olyan 
tanítói állomás, melynek jövedelme el nem 
érné a minimális 300 forintot — papiroson; 
csakhogy — sajnos! — valóság szerint még 
most is légió azon 'tanítók száma, a kiknek 
még ennyijök sincsen. 

„Adtál uram esőt", de nyomon követte a 
perzselő aszály. Közbejött a gabonaárak hanyat-
lása s a hol a tíz évi átlagos árakhoz képest 
7—8 forintjával nagy nehezen ki birtak tün-
tetni 300 forintot, ott az időközben 5 forintra 
leszállt búzaárak mellett méhébe f'ult ismét 
még ez a szegényes „valuta-rendezés" is, 
megint csak nincs meg a 300 forint nagyon 
sok helyen : a valóság főrendiháza újból 
visszavetette azt, a mit már két országgyűlés 
— a 68-iki s a 93-iki — törvénynyé emelt. 

Hogy ez idétt volna egyszer a gabonának 
jó ára, az csak olyan kivételes véletlenség, 
a mely talán soha többé nem fog ismétlődni. 
De még a jelenlegi állapot sem arany ám 
azért, habár fényleni látszik is! Ugy mennyi-
ség, mint minőség tekintetében olyan silány 
termésünk volt, hogy nincs okunk azért a 
mostani esztendőt piros tintával oda jegyezni 
fekete betűkkel teleírt keserves élettörténe-
tünkbe. 

Hallom, hallom, hogy mostanság valahol 
messze, boldog Magyarországban 12 forintért 
is elkel a buza; én azonban most is csak 9 
forint 20 krajezárért adtam el: a sok eső-
járás úgy fölverte gyimmel-gyommal a búzá-
mat, csak úgy feketéllik tőle s nem adnak 
érte többet. Ha ehhez még hozzá veszem, hogy 
az idén csupán fele termett annak — néhol 
még annyi sem — a mennyi más, normális 
esztendőben teremni szokott: a jobbacska ár 
mellett is ott vagyok ismét, a hol ezelőtt 
voltam. 

9 forint 20 krajezáron kelt el saját termé-
sem, — mit adnak majd a párbér-gabonáért ? 
Meg sem veszik talán semennyiért; mint már 
volt reá eset, hogy vissza kellett hoznom a 
piaczról s kénytelen voltam a díjlevélben 
„ tiszta buza" néven szereplő „valamivel" 
sertést hizlalni. Mert ha az én termésem csak 
tarka, a népé már nem is tarka, határozottan 
fekete annak az uralkodó szine a konkolytól, 
vadbükkönytől. 

1* 
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Az elemek veto-joga, ám az még csak hagy-
ján, az idei rossz esztendő után várhatunk 
jövőre jobbat; hanem az emberek, azok nem 
változnak így meg egyik esztendőről a másikra. 
Ha az Isten gyöngybuzát ad is, produkálnak 
azért szemetet az emberek: más években is 
csak ocsuval, rostaaljával szokták a tanítót 
kifizetni, — ha még a kik fizetnek. 

Mert e „nem adózunk" jelszó ugyancsak 
divattá vált, különösen a néppárti mozgalmak 
keletkezése óta. Azelőtt a pap csak behajtotta 
magának a „mérőt" s az ő árnyékában vala-
hogy még kiszorult a „nyolczados" is a tanító 
számára. A papi hatalom és tekintély előtt 
begörbültek a daczos derekak. Am a lefolyt 
képviselőválasztástól kezdve alaposan megvál-
tozott a helyzet. 

— „Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen", 
— gondolja magában az alkotmány sánczai 
közé befogadott nép — s nem is tesz ingyen 
egy lépést sem, hasznot akar húzni még 
alkotmány-adta jogaiból is. Hasztalan magasz-
talják a néppárti lapok azt az ideális lelkü-
letü népet, hogy az sróf hegyéig fölcsavart 
lelkesedésében merő önzetlenségből állott volna 
a néppárt zászlaja alá. Meg kell biz' azt az 
„önzetlen lelkesedést" drágán fizetniök a plé-
bános uraknak! Van bizony olyan is, a ki a 
felejövedelmét kénytelen elengedni. Fizet, 
a ki fizet, a többi — nem azért ivott a válasz-
táskor vizet, hogy még a papnak is fizes-
sen! Erőszakkal pedig nem hajtják be, — 
különben „eloszolnának a nyáj juhai". S ha 
már egyszer a pap nem követeli a magáét, 
— gondolják — a tanítónak sincs követelni 
valója, annak „lapíts" a neve. 

— De hát mirevaló a 93-iki törvény, mely 
megszabja, hogy a tanító járandósága tisztes-
séges minőségű legyen és hogy az a tanító 
közbejötte nélkül, az iskolafentartó által sze-
dessék be és szolgáltassák ki annak idején, 
hiány nélkül a tanítónak ? — Hát bizony 
azt a törvényt vajmi ritkán hajtják végre! 

Fordultam már fűhöz-fához, hogy meg-
szűnjék az az állapot, hogy a járandósá-
gomat szeptembertől áprilisig csippel-csuppal 
kapjam — a mennyi t. i. még így is befoly — 
s tanítás közben egy félnap folyamában hár-
man-négyen háborgassanak: menjek a pad-
lásra egy nyolczados gabonát felmérni, a 
pénzbeli járandóságot 10 krajczáronkint fog-
jam el, külön-külön veszekedjem a mérték, 
vagy a minőség miatt minden egyes házsár-
tos emberrel (a ki azt veti oda, miközben 
rám fogja, hogy a mértéket nagyra csinál-
tattam : ha az Isten neki ilyet adott, ő sem 
adhat mást; de azt nem gondolja meg, hogyha 
én úgy hagynám az ő gyermekét, a mint az 

megtermett, szivét és elméjét nem rostál-
nám, konkolyoznám, tisztogatnám folyton r 
akkor engem joggal elcsapnának); a mit pedig 
meg nem hoznak, azt személyesen ekzekvál-
tassam s ezen eljárással magam ellen lázít-
sam a falut! 

Egyesületünk nevében együttesen is folya-
modtunk már tanügyi hatóságunkhoz, a hon-
nan azt a választ nyertük: a törvény értelme 
világos, tessék az iskolafentartótól a szerint 
követelni a járandóságokat. 

Igen ám, de ki szerez érvényt annak a 
törvénynek, betartásáért ki a felelős s ki 
kéri rajta szánion? (Mert az „iskolafentartó" 
elnevezés nagyon tág fogalom, azt a maga 
egészében nem lehet galléron csipni; ha pedig 
az iskolaszéket sújtanák a mulasztásért bir-
sággal, akkor ma-holnap kötéllel sem lehetne 
fogni egyetlen tagot is.) 

Megkértem plébánosomat, kezemben a 93-iki 
törvénynyel, hogy miután nálunk a r. kath. 
hitközség az iskolafentartó, a melynek ő a 
feje, keze-lába pedig az iskolaszék: legyen 
szives járandóságomat a törvényben előírt 
módon beszedetni, az én közbejöttöm nélkül. 
Plébánosom szívesen teljesítené ohajtásomat, 
ha módjában állana. Felhívja a birót: (lobol-
tassa ki, hogy a tanító járandóságát holnapi 
napon tisztességes minőségben, hiány nélkül 
mindenki megvigye; az iskolaszéket pedig 
megbízza annak beszedésével. 

Nota bene: faluhelyen az iskolaszék olyan 
intézmény, mely nemhogy előbbre vinné az 
iskola ügyét, inkább kölöncz annak megakasz-
tására. Az iskolaszék tagjait a nép csupa 
olyan félig-meddig kiemelkedő egyénekből 
szokta választani, a kiket még nem tart eléggé 
méltóknak az elöljáróságra. Ez az előiskolá-
jok : ha itt a tömeg szája-ize szerint visel-
kednek, vagyis ha torkuk szakadtából elle-
neznek mindent, a mi kiadással járna (ha 
mindjárt olyan krajczáros kiadások is azok, 
melyek eredményben forintokat érő kamatot 
hoznának), akkor beválnak elöljáróknak, ki-
mondják reájok, hogy javára vannak a hely-
ségnek s így méltók arra, hogy a biró- vagy 
esküdt-kandidátusok közt emlegessék őket. 

Szól a dob . . . A megbízott iskolaszéki 
tagok egyike nem mer eljönni, fél, hogy 
sohasem lesz előljáró, ha netán a tanító igaza 
mellett szót emel, inkább otthon marad. 
A másik, különösen jó emberem, eljön a ked-
vemért ; de az atyafiságnak is kedvében óhajt 
járni, azért csinyján bánik velők, elfogadja, 
a milyent csak hoznak, úgy, hogy az aljával 
a javát is elrontja. De kénytelen vagyok tőle 
átvenni, hisz' ha nyakán hagyom, ellensé-
gemmé teszem legjobb emberemet, a fél falu 
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rokonát, ma öt, holnap egy másikat: tiz év 
múlva aztán ilven módon az utczára sem lép-
hetnék ki biztonságban, ha ugyan már előbb 
is világgá nem üldözne az általános revoluczió. 

A dobszóra megjelenik a lakosság negyed-
része — no, hogy többnek lássék, mondjuk, 
hogy a fele, kik amúgy is a legjobb fizetők. 
A többi megint csak elmarad s én szenved-

etem a megrövidülést, veszekedhetem a 
csalafintábbjáva], végül pedig kérhetem ma-
gam az ekzekucziót. 

így van ez az én falumban, noha még itt 
selymes az állapot egyik-másik még olyanabb 
községhez képest. Mint Petőfi írja (nem a 
fizetőkről, hanem az ő tanítóiról): „Van biz' 
itt a sok rossz között, van biz egy-két jó 
is", — nem úgy, mint némely helyütt, a hol 
csupa rossz fizetők vannak. It t már négyféle 
kategóriába sorozhatok a fizető párok: az 
egyik rész tud is, akar is fizetni; a másik 
tudna, de nem akar; a harmadik akarna, de 
nem tud; a negyedik nem is tud, nem is akar. 
En már neveltem magamnak egy nemzedé-
ket, idomítom őket tovább is az olvasókör-
ben, nem egy akad, ki kész inkább örökre 
lemondat]i a bíróság reményéről, minthogy 
ott hallgatna, hol alkalom kínálkozik jobb-
voltomért szót emelni, — hiszem is, hogy 
száz esztendő múlva másminő lesz a világ 
és abban a nép is, csakhogy bajos dolog 
addig várakozni. 

A mi óhajunk, kérelmünk, esdeklésünk (most, 
drágaság idején is) odairányul tehát: kegyes-
kedjék a nagym. kormány a terménybeli fize-
tést végkéj) eltörülni s (ha mindjárt a termé-
nyek helyett fizetendő iskolai pótadó kirová-
sával is, a mi korántsem lenne adóemelés) 
valamikép módját ejteni, hogy minden tanító 
készpénzben, az adóhivatalból kapja fizetését. 

Mire a XX-ik század hajnala reánk virrad; 
szűnjék meg addig ez a középkorból fön-
maradt szokás! 

(Mocsolád.) Kulcsár József. 

-o£>K3® r 

Az osztatlan népiskola. 

A Néptanítók Lapja 48. száma — a mint 
hiszem — a legilletékesebb helyről: vezér-
férfiutól eredő vezérczikkben foglalkozott az 
osztatlan népiskola tantervével s nem csak 
megmutatta, miként véli megoldhatónak az 
igen fontos problémát, miként volna ered-
ményesebbé tehető az oktatás s könnyebbé a 
tanító munkája — ez a jóakarat köszönetre, 
hálára érdemes, — hanem felhív, hogy adjuk 
hozzá tapasztalatainkat s így járuljanak a sike-

res megoldáshoz. Nem tévedek, ha állítom, 
hogy igen örvendetes az reánk nézve, ha 
minket, tanítókat ily közelről érdeklő, elvi 
fontosságú kérdésben meghallgatnak s többé 
nem csupán gyártódnak, hanem illetékes szak-
férfiak tapasztalataival megegyezően, reális 
alapon készülnek népoktatásunk nagy épüle-
téhez a fundamentumok. 

Igaza van a vezérczikk Írójának, hogy az 
osztatlan népiskola lelkiismeretes tanítója sok 
helyen emberfölötti munkát végez, hiszen a 
kik próbáltuk s próbálják, tudjuk s tisztában 
vannak vele, mit tesz az, egy népes, osztatlan 
népiskolát a mai tanterv szellemében s ren-
delkezéséhez képest vezetni oly helyen, a hol 
a tanító kántori teendőket is végez s ráadá-
sul fizetése javarésze földbirtok, mint a fele-
kezeteknél igen sok helyen. Elvitázhatatlan, hogy 
a tanítás eredménye ily helyen esetleges, 
illuzórius, s ezen nem lehet csodálkozni, mert 
nem csak a tanító buzgósága, másféle elfog-
laltsága, hanem igen sok egyéb körülmény: 
a nép életmódja, anyagi állapota, idő, stb. 
mind befolyásolják, módosítják a tantervhez 
való alkalmazkodást, vagy keresztülvitelét; 
ilyen helyen a tanító igen sokszor kénytelen 
a felsőbb osztályú tanulókat az alsóbb osztály-
nak, vagy gyengébb tanulók tanítása czéljá-
ból, mint segédeket alkalmazni, sőt a fegyel-
mezést is a komolyabb, jobb viseletüek bevo-
násával, tehát közvetve gyakorolni. Ezzel nem 
azt mondom, hogy az ily tanítói és nevelői 
eljárás helyes, hanem azt, hogy igen sok 
helyen tényleg így van. A tanító ideje sok-
felé elforgácsolódván, úgy segít magán, a 
hogy tud s a falusi nép nem törődik mód-
szerrel, tantervvel, nevelési elvekkel, ő csak 
azt tudja, hogy gyermeke mennyi ideig járt 
iskolába s azt nézi, mit tanult ott. 

Az a propoziczió tehát, a melyet az emlí-
tett vezérczikk felszínre vetett, hogy falusi 
osztatlan iskolában őszkor és tavaszkor d. e. 
7—10-ig a haladók (III—IV.), s heti 18 órán 
nyernek oktatást két összevont csoportban 
(III—IV. és V—VI. oszt.) A kezdők feljárnak 
d. u. 2 órától 4-ig s egy szabad délután el-
hagyásával, a midőn az ismétlők oktatása tör-
ténik, 10 órán át oktattatnak fél órákra osz-
tott tanrendben; télen d. e. 8—10-ig a kez-
dők, d. u. 1—4-ig a haladók járnak isko-
lába, stb., a tanítás eredményére s a tanító 
terhének könnyítésére látszólag igen előnyös 
volna, de az iskola a falusi nép szemében 
nem csak oktatási intézet, minthogy tényleg 
nem is csak az, hanem az iskolát óvónak, 
menhelynek tekinti, hol gyermekét bizonyos 
időre gond nélkül hagyhatja, mert nem min-
den szüle húz hasznot gyermeke gyenge ere-
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jéböl, azonkívül igen sok szüle foglalkozása 
olyan, hogy gyermeke jelenléte inkább zavarja, 
mint segíti; ebből a szempontból vizsgálva a 
dolgot, a nép nagy részén aligha könnyíte-
nénk, s talán a tanítási eredmény sem volna 
oly kedvező, mint a minőnek első tekintetre 
látszik. 

Tegyük föl például, bogy a szándékolt mó-
dosítás életbe lép s a baladók délelőtt, a kez-
dők délután járnak iskolába, nem lehetetlen, 
hogy a tanító — kántor is lévén — temetés 
s egyéb elfoglaltsága miatt egy-egy csoport-
hoz hetenként 2—3 napon át sem juthat s 
miután a félnapos rendszer érvényben van, a 
mulasztottakat délután vagy délelőtt ki nem 
pótolhatja. Vagy úgy segít magán, hogy a 
haladókat könyvnélkülöztetésre fogja s elma-
rad a szemléltetés, tehát fölszines lesz a taní-
tás, vagy megcsonkítja a tananyagot, ezáltal 
hézagossá válik az ismeret, vagy egyszerűen 
fedezi magát a tantervvel, mely a félnapos 
rendszert teszi kötelezővé. Ki merné állítani, 
hogy népünk leginkább művelődésre szorult 
elemei erkölcsi s szellemi erőben jobban gya-
rapodnának, mint eddig ? 

A tantervnek ilyetén — bár ideiglenes mó-
dosítása — szerény nézetem szerint nem volna 
helyes, különösen nevelési szempontból nem, 
mely az iskola nevelési feladatát egyenesen 
kizárná az iskolából, azonkívül, csak tág 
teret nyitna a lelkiismeretlenek még felülete-
sebb működésének, a falusi iskolákat az el-
züllés veszélyének tenné ki. 

Nem egyéb ez a propoziczió messziről 
csillogó üvegnél. Oktatásügyünk öröklött baján 
az által, ha az egyik abnormitást a másikkal 
cseréljük fel, nem segítünk. Itt csak két mód 
van, a melyek között választhatunk: vagy 
maradunk az osztatlan állapot mizériáival 
addig, míg az végleg helyesen megoldható, 
rendezhető s ekkor a tantervet nem tekint-
jük oly köpönyegnek, a melyet minden iskola 
tartozik magára venni, hanem igenis kijelöl-
jük a nép igényeihez képest a tananyag 
minimumát és maximumát, elhagyván a fölös-
legest, vagy nem kiméivé áldozatot, a hol 
éppen szükséges, ott nyújt segedelmet maga 
a közoktatáügyi kormány; éppen az oly 
községekben kell segíteni, a melyek a maguk 
erejéből nem prosperálhatnak; ha terhiikön 
könnyítünk, ha műveltebbé teszszük, talán 
ezzel számukra erőforrást nyitunk, melyből 
később önmaguk fedezhetik terheiket. 

Igaz, hogy az anyagi segélyezés a közok-
tatásügy tárczáját igen súlyosan terhelné 
meg; ám az oktatásügyre kiadott minden 
fillér dúsan kamatozó tőke s ha az állam 
polgárai minél könnyebben; minél nagyobb 

számban nyernek iskoláinkban intellektuális 
műveltséget, minél több ismeretet sze-
rezhetnek ifjú éveikben, annál könnyebben 
boldogulhatnak az élet nehéz pályáján, annál 
könnyebben, szabadabban mozognak az erkölcsi 
és polgári kötelesség labirintusában, annál 
nagyobb, tevékenyebb lesz a nemzeti érő. 
Sok bölcsesség és humanizmus van abban az 
oktatásügyi politikában, a mely messzemenő 
intézkedéssel a nép minden gyermekének 
hozzáférhetővé teszi az értelmesség és tudás 
forrásait s ezért helyes és eléggé nem dicsér-
hető jelenlegi oktatásügyi politikánk, mert 
működése súlypontját éppen a nehéz meg-
élhetési viszonyokkal küzdő nép-rétegek 
művelődésére helyezte. 

(Székesfehérvár.) Mészáros Sándor. 

Szemléltetés. 
Ember János úrnak e tárgyra vonatkozá 

b. czikke bizonyára valamennyi kartársban az 
érdeklődés jelentékeny fokát költötte fel % 
csak kár, hogy abban a czikkben a „miként"-re 
nézve nem találtunk fölvilágosításokat. 

Nem kétlem, hogy abban mindnyájan meg-
egyezünk, hogy oktatásunknak a tanítás min-
den fokán szemléletinek kell lennie. — 

De lássuk, mennyiben felelünk meg e meg-
győződésből eredő követelménynek; hogyan 
igyekszünk szemléltetés által a felfogást meg-
könnyíteni a gyermekre s a szemléltetés meny-
nyire mozdítja elő oktatásunk sikerét? A 
szemléltetés: a beszéd- és értelemgyakorlat 
lelke, ez pedig az összes tantárgyak magva; 
ebből csiráznak ki az egyes tantárgyak s 
hajtanak ki később azon erők, melyek isme-
reteink alapján közvetetten érzékelésünk alá 
nem eső dolgok képzeteinek megszerezheté-
sére vezetnek. 

Kiinduló pontunk, alapunk az oktatás meg-
kezdésénél a beszéd- és ért.-gyak.; első 
helyen tehát ezt kell említenünk, jóllehet a 
vallás erkölcsnemesítő s jellemképző termé-
szeténél fogva nagyobb szolgálatokat tehet s 
tesz is az életben. A beszéd- és ért.-gyak. cze'lját 
mint „tantárgy" sohasem érhetné el, az semmi-
féle körülmények között nem is lehet. Czél-
ját mindenki ismeri s annak jelenlegi alakjá-
ban meg is felel. Van itt a tárgy természe-
téhez képest szemléltetési eszköz B természet-
ben" elég s mikor a lóra, vagy tehénre kerül 
a sor, hogy azt csak képen mutatjuk be, nem 
baj, hisz oly dolgok ezek, a melyeket a gyer-
mek akarata, ellenére is közelebbről ismer. 

Az meg, hogy a részeket kivülről is tudja 
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elszámlálni, határozottan előny s éppen a czélt 
közelíti meg; mert nem csak az értelmet kell 
fejleszteni, hanem rajta kell lenni, hogy a 
gyermeket a beszédbea is gyakoroljuk, illető-
leg szókészletét gazdagítanunk kell. Beszéd-
es értelemgyakorlati tanítást szemléltetés nél-
kül tartani, szemléltetni valamit öntudatosan 
a nélkül, hogy az értelmet, beszédbeli ügyes-
séget ne fejleszszük, nem lehet. Ha pedig a 
czélt —- mint ezt általán tapasztalni lehet — 
elértük, föl kell tételeznünk, hogy eljárásunk, 
illetőleg a szemléltetés szokásban levő módja, 
it t kívánni valót nem hagy maga után. A 
mily fontos szerepet játszik a szemléltetés a 
beszéd- és értelemgyakorlatnál, ép oly lénye-
ges, hogy az olvasásnál is mindent szemlél-
tessünk, s kívánjuk, hogy a gyermek az ol-
vasottakat el is tudja mondani. Ezt tehát tőle 
minden esetre kérdezni is kell. Nem hiba ez, 
mint E. J. úr megjegyzi. 

Ha nem kérdeznők, hogyan tudnók meg, 
érti-e a gyermek, a mit olvasott? Mit és 
hogyan érzékeltetünk akkor ? A hangok össze-
foglalásának nehézségeit leggyakrabban a 
második évben leküzdik a növendékek. De 
ha nem így állana is a dolog, még akkor 
is, a mit olvastatunk, elmondását a tartalom 
megértethetése czéljából már az első osztály-
ban is követelnünk kell, ellenkező esetben 
kezdettől fogva az olvasásban a gépies dará-
lásnak egyengetjük az útját, a mi a szelle-
met nem gazdagítja, legfelebb némi folyé-
konyságot biztosít. 

A nyelvtant illetőleg, e tárgy kezelésében 
elégületlenség mutatkozik. Az esetek példák 
által való feltüntetése a nyelvtan tanításánál a 
legtermészetesebb, legbiztosabban czélra vezető. 
S ha a gyermek a gyakori esetekből az el-
járás • módjára következtet, t. i. levonja a 
szabályt, előállunk a grammatizálással s félt-
jük növendékeinket (mondván, hogy a szabály, 
nem népiskolába való) nehogy megtanulja 
azt, a mire voltakép mi tanítjuk. Név nélkül 
dolog nincs, ha már valamit ismerünk, 
tudjuk is azt (elmondani) megnevezni; ez a 
legfőbb bizonyítéka tudásunknak. Az az egy 
pár szó, vagy mondat, melylyel az esetet 
megvilágítjuk, könnyen elrepül, de a szabály, 
melyet ha minden alkalommal elmondatunk, 
megmarad emlékezetünkben s hasonló esetek-
nél önkénytelenül is alkalmazni fogjuk. 

A szám tanításnál eljárásunk az, hogy a gyer-
mekeknek érdekes dolgok: alma, körte, dió, 
mogyoró, irka, toll, stb. szemléltetése után 
haladunk az elvonásra. Ezen eljárás a peda-
gógia követelményének mindenben megfelel. 
Igen téved E. J. úr, ha azt hiszi, bogy csak 
a budapesti kartársak azok, a kik a nevezett 

tárgyakkal rendelkeznek, míg a vidékiek 
„legkezdetlegesebb készültségük" tudatában 
(melyet oly gyakran szeret emlegetni) kizáró-
lag a számológépet tartják a számtanításnál 
czélravezető kalauznak. 

Azonban a méter-mértékek és különböző 
pénznemek alaptevő szemléltetési eszközök 
távolról sem lehetnek, mert míg a gyermek 
az 1-gyel sincs tisztában, mikép illeszthető be 
számtani ismeretének keretébe a tizesrendszer 
felforgatása? Maradjunk itt is a legtermészete-
sebb, a gyermekhez legközelebb álló tárgyak 
mellett, melyek természetüknél fogva figyelmet 
keltenek s már ez által is hozzá járulnak 
a czél biztosításához; ne bántsuk a mértékeket 
és különféle pénznemeket, míg a gyermek 
ezek befogadására nem eléggé erős. 

A történelem tanítása a tárgy természeté-
nél fogva szintén megköveteli a szemléltetést. 
A meglevő történeti tárgyak, képek stb. szem-
léltetése, a hozzájuk fűzött esemény leirása 
által oly érzelmeket kelthetnek életre, a melyek 
nem ritkán a növendékek egész életére kihat-
nak. Ha tekintetbe veszszük még azt, hogy az 
emlékekhez fűzött történetek sokkal biztosab-
ban megmaradnak emlékezetünkben, ha e 
tárgyakat láttuk is, el kell ismernünk, hogy 
a szemléltetésnek, ha nem nagyobb, de oly 
jelentősége itt is van, mint más tantárgyaknál. 

A természettudományok, s az ezek szol-
gálatában álló, különösen a természettan és 
vegytan körébe eső ismeretek, ha a szem-
léltetés nem a megismertetni szándékolt 
tárgyon történik, legjobb ha elmaradnak. 

A szemléltetésnek valóban nagy jelentősége 
van az oktatás könnyebb felfogása és sike-
rének biztosításában; sajnosan kell azonban 
beismernünk, hogy az iskolafentartó részéről 
a buzgóság az ahhoz szükséges eszközök 
beszerzésére annál csekélyebb. A kartársak 
sokat tehetnek (tesznek is) e tekintetben is, 
egy kis jóakarat könnyen segít a bajon s 
fel leszünk mentve a vád alól: hogy a kép-
zőben kézügyességi oktatásban sem részesül-
tünk s ha lesznek szemléltetési eszközeink, 
már könnyebbségünkre való tekintetből is 
szemléletileg fogunk iktatni . 

(Kábolacsárda.) Marko wcs A f p ód. 

Beszód-órtelemgyakorlattanítási 
leczke minták. 

(Síkság vagy rónaság; halom, domb, hegy, völgy-
— Posvány, mocsár, tó, állóvíz. — Forrás, csermely-

patak, folyó, folyam, folyóvíz. Tenger.) 

I. Milyen az asztal lapja, érdes-e, vagy 
sima ? Milyen a tanterem padlózata ? Az 
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olyan tárgyakat, melyeknek a felső része vagy 
felszíne olyan, mint az asztal lapja, síklapú 
testeknek nevezzük. Mutass a tanteremben 
síklapú tárgyat, melynek olyan a lapja, mint 
az asztalé! Miben hasonlít iskolánk udvara a 
tanterem padlózatához ? Mindkettőnek milyen 
a fölszine ? Ha kimegyünk a szántóföldekre, 
milyennek látjuk a földet körülöttünk? 
A hol a fold fölszine sima, az olyan helyet 
síkságnak, alföldnek, vagy rónának nevezzük. 
Mit nevezünk síkságnak, alföldnek, vagy 
rónának N? Mondd te is! Te is! Mondjátok 
mindnyájan! 

A föld fölszine nem mindenütt egyforma 
ám! Némely helyen magasabb, máshol meg 
mélyebb. A hol a föld fölszinén kis emel-
kedés van, azt halomnak nevezzük. (Alkalmi-
lag a szabadban, az iskolában pedig a fali-
táblán rajzban szemléltetendő.) Mit nevezünk 
halomnak N? Mondd te is! Mondjátok mind-
nyájan ! Ha a föld emelkedése nagyobb, akkor 
az emelkedést dombnak nevezzük. Ha a föld 
emelkedése nagyobb, minek nevezzük azt ? 
Mondd te is! Mondjátok mindnyájan! Ha a 
föld emelkedése igen nagy, akkor hegynek 
hivjuk. A hegy igen nagy emelkedés. Igen-
igen sokkal magasabb ám még a toronynál 
is ! Ki látott már árokpartot ? Magasabb, vagy 
mélyebb fekvésü-e az, mint a mellette levő 
föld ? Ilyenforma emelkedés a hegy is, de 
igen-igen magas. Kik emelték az árokpartot? 
Vájjon a hegyet is emberek csinálták, vagy 
magától lett? Úgy van, a hegyet is a vég-
telen hatalmú Isten teremtette! A liegy alsó 
részét hegytőnek vagy hegylábnak, lejtős részét 
hegyoldalnak, felső részét hegygerincznek, leg-
magasabb részét hegycsúcsnak vagy hegyorom-
nak nevezzük. Minek nevezzük a hegy alsó 
részét ? Minek nevezzük lejtős részét ? Minek 
mondjuk'felső részét? Legmagasabb részét? 
Két hegy (halom, domb) közt levő mélyedést 
völgynek nevezzük. Magasabb helyen van-e a 
völgy, mint a halom (domb, hegy) ? (Rajzban 
is szemléltetendő.) 

A hol több hegy van egymás mellett, az 
olyan vidéket hegyes vidéknek nevezzük. (Dom-
bos, halmos vidék.) Vannak olyan hegyek is, 
melyeknek lejtős részén bort termesztenek. 
Az ilyen hegyek bortermő-hegyek. Vannak 
olyanok, melyeken erdők vannak. Ezek erdős 
hegyek. Vannak olyanok is, melyeket nyáron 
is hó borít. Ezek havasok. Hogy nevezzük az 
olyan vidéket, a hol több hegy van egymás 
mellett ? Milyen hegyeket nevezünk bortermő, 
erdős hegyeknek, havasoknak ? 

A hegyek belseje leginkább kövekből áll. 
A kövek közt néhol vas, réz, ezüst, arany, 
máshol kőszén, konyhasó (stb.) található. 

Ezeket a hegyekből ássák ki. Azt a helyet, a 
hol ezeket a hegyekből kiássák, bányának 
nevezzük. A kik ilyen helyeken dolgoznak, 
azok bányászok. 

(Ismétlés, begyakorlás.): A hol a föld fölszine 
sima, minek nevezzük az olyan helyet ? Minek 
nevezzük az olyan helyet, a hol a síkföldön 
kis emelkedés van ? Minek nevezzük a nagyobb 
emelkedést ? Minek nevezzük a föld igen 
nagy emelkedését? Minek nevezzük a hegy 
alsó részét? Hogy nevezzük lejtős részét? 
Felső részét? Hogy nevezzük legmagasabb 
részét ? Hogy nevezzük azt a mélyedést, mely 
két domb (hegy, halom) közt van ? Milyen 
vidék az, a hol sok hegy van ? Milyen 
hegyek azok, a melyeken nyáron is hó van ? Mi 
van a hegyekben ? Honnan ássák a sót, kő-
szenet, vasat? Hogy nevezzük azt a helyet, a 
hol ezeket ássák ? Kik dolgoznak a bányá-
ban, stb. 

II. Láttál-e már olyan helyet, a hol esőzés 
után a víz egy helyen összegyülemlil ? Hol 
van nálunk ilyen hely? Nagy eső után a víz 
magas, vagy mélyebb helyeken gyülemlik-e 
össze ? A hol nagy eső után a víz összegyü-
lemlik, s több napig ott marad, ott mocsár vagy 
posvány van. Mi van ott, a hol nagy eső 
után a víz összegyülemlik, s több napig ott 
marad? Ha az ilyen vízbe beledobunk egy fadara-
bot, a fa a víz szinén egy helyben fog maradni. 
Ha a víz mozdulna helyéről, mozdulna-e vele a 
fadarab is ? A mocsár vize tehát egy helyen áll. A 
mocsár vagy posvány állóvíz. Milyen víz a 
mocsár N ? Mondjátok mindnyájan! A mocsár-
ban ott marad-e mindig a víz ? Mi történik 
vele ? (Kiszárad.) Van ám olyan állóvíz is, a 
mely soha sem apad ki. Az ilyen állóvizet 
tónak nevezzük. Milyen víz a tó ? Kiapad-e a 
tó vize ? A tónak is vannak lakói. A vízi-
madarak (vadkacsa, gém, stb.), halak, békák 
a tóban élnek. Honnan hozza a gólya fiainak 
a sok békát, kigyót? A tóban nő a sás 
és nád. 

(Ismétlés.) 
III. Hegyes és dombos vidékeken vannak 

olyan helyek, a hol a földből víz jön ki. A 
hol a víz kijön a földből, ott forrás van. Mi 
van ott, a hol a földből víz jön ki? Ha a 
pad asztallapjára kevés vizet öntünk, a víz a 
padon marad-e ? Merre folyt le a víz, a 
magasabb, vagy a lejtősebb hely felé? A 
forrás vize sem marad ám ott, a hol a föld-
ből kijön, hanem elfoly. Mit gondolsz, a ma-
gasabb, vagy az alacsonyabb, lejtősebb hely 
felé foly-e a forrás vize ? (Ha lehetséges, 
szemléltetendő természetben.) Nézzetek csak 
ide! Rajzolok a táblára egy hegyet. Képzel-
jük, a hegy aljából ezen a helyen víz buzog 
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ki. Tehát mi van itt? A forrásból a víz né-
hol egyenes, máshol kanyargós irányban a 
lejtős hely felé foly. A forrásból tovább fo-
lyó vizet csermelynek nevezzük. 

Hogy nevezzük azt a vizet, mely a forrásból 
tovább foly ? Képzeljük, hogy emitt is van 
forrás. A víz ebből is a lejtős hely felé foly, 
s egy helyen csak összefoly a másik cser-
melylyel. Most már több víz lesz-e együtt? 
Ha két csermely összefoly, patak lesz belőle. 
Ha két csermely összefoly, mi lesz belőle ? 
Mondjátok mindnyájan! 

Ha több ilyen patak összefoly, folyó lesz 
belőlük. Miből lesz a folyó ? Ha több folyó 
összefoly, folyam lesz belőlük. A folyó és a 
folyam már nagy víz, sokszor szélesebb, mint 
az utczánk hosszasága. A folyó vize malmokat 
hajt, hajókat hordoz. A folyó vizi-utat képez. 
Ha a csermely, patak, folyó vagy folyam 
vizébe egy fadarabot dobunk, az nem marad 
ám egy helyben, hanem a víz lassan tovább 
viszi. A csermely, patak, folyó, folyam vize 
foly, azért ezek folyóvizek. Azt a széles, árok-
formájú mélyedést, melyben a víz foly, meder -
nek nevezzük. A nagy folyók medre néhol 
olyan mély, hogy még ez a magas fa sem 
látszanék ki belőle. A folyó szélén húzódó 
földet partnak nevezzük. Ha arczczal arra 
állunk, a merre a víz foly, jobb kezünk felől 
van a jobbpart, bal kezünk felől van a bal-
part. Az egyik partról a másikra vagy hidon, 
vagy csónakon lehet átjutni. 

A folyam vize a tengerbe foly. A tenger 
igen-igen nagy víz. Igen igen sokkalta nagyobb, 
mint ide X. község, pedig ez is, úgy-e bár, 
milyen messze van? Ott nem is lehet mást 
látni, mint vizet és eget. 

A folyóvizek néha kiáradnak és sok kárt 
tesznek. (Árvíz). 

(Ismétlés.) A hol a víz kijön a földből, mi 
van ott ? Ott marad-e a forrás vize ? Merre 
foly ? Hogy nevezzük azt a vizet, mely a 
forrásból tovább foly ? Ha két csermely ösz-
szefoly, mi lesz belőle ? Ha több patak össze-
foly, mi lesz belőle ? Több folyó ha összefoly, 
mit képez ? A csermely, patak, folyó, folyam 
milyen vizek ? Hogy nevezzük azt a mélyedést, 
melyben a víz foly? Melyik a folyónak jobb-, 
melyik a balpartja? Hogy lehet a folyón 
átmenni ? Miféle hasznuk van a folyóknak ? 
A folyók mikor tesznek kárt ? Hová megy a 
folyamnak a vize ? Milyen víz a tenger ? 

(Kunágota) Kim László. 

— T 3 — 

Az iskolaügy jelenlegi állapota 
az északamerikai Egyesült-Alla-

mokban. 
A kinek alkalma volt az Egyesült-Államo-

kat beutazni és megfigyelni mindent, a mit 
látott; a ki azt a rengeteg sok palotaszerü 
iskola-, templom-, könyvtár- stb. épületet látta, 
a melyek úgyszólván mind a népnevelés czél-
jából építvék; a ki az amerikaiaknak iskolai 
czélokra mindig készséges adakozását ismeri: o o 
az tudni fogja, hogy ebben az államban — 
jóllehet némely részében az általános mű-
veltség még nagyon kezdetleges — mily óriási 
haladást mutathat fel a népművelődés, mely 
az ó-világ balitéleteit tekintetbe sem veszi. 
Méltán mondhatjuk el ez állam népéről, hogy 
„tudományszomjas''. Eme tudomány szomj oka 
abban keresendő, hogy az amerikai népiskolai 
nevelés általában elégtelen. Általános tan-
kötelezettség itt nem létezik s a lakosságnak, 
azt mondhatni, feltűnően nagy része minden 
iskolai képzettség nélkül nőtt fel. 

Annál inkább törekszenek azután a felnőt-
tek, hogy a hiányt pótolják. Amerikában — 
legalább mostanáig — akárki, még a közön-
séges munkás is, lehet bármivé, még elnökké 
is, ha eleget tanult ahhoz, hogy a körülmé-
nyeket okosan kihasználhassa. Égészen mellé-
kes, hogy mily uton szerezte tudományát, s 
nem kívánnak tőle semmiféle tanulmányi 
bizonyítványokat. Nem ritka eset itt oly 
emberekkel találkozni, a kik gyermekkoruk-
ban gyufával, újságpapírral, stbvel házaltak, 
hogy magukat, szüleiket s testvéreiket fen-
tarthassák s ha egy kis pénzt meg tudtak 
takarítani, saját kiművelésükre fordították 
addig, míg végül szerepet kezdvén játszani 
a társadalomban, a legmagasabb polczra emel-
kedtek. Az eddigi elnökök közül sok mond-
hatta ezt el magáról. 

A művelt és gazdag osztályúak az alsóbb 
osztály műveltségi fokának emelésében ki-
fejtett lankadatlan törekvésének oka külön-
féle. Felismerték már régen, hogy egy olyan 
alkotmány, mely a demokraczia elvein nyug-
szik — mint a milyen az amerikai — leg-
nagyobb ellenségét a tömeg tudatlanságában 
és ítélőképességének hiányában találja s 
tudják, hogy ezen veszély csak minél maga-
sabb és szélesebb körű művelődés által hárít-
ható el. Ezeken a politikai okokon kívül gyakran 
emberbaráti okok mozdították elő az általá-
nos műveltség czéljait. 

Az amerikaiak műveltebbeknek tartják ma-
gukat minden más nemzetnél. Az amerikai a 
jövő emberének tartja magát és semmi sem 
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lehetetlen előtte. Cselekedetei azt bizonyítják, 
hogy gyorsan gondolkozik, élénk képzeletű 
és hogy fiatal éveiben erkölcsi érzéke csak 
kevés korlátozó erővel hat rá. Az amerikai 
iskolák, kezdve a legalsótól az egyetemig, 
mind gyakorlati irányt tartanak szem előtt. 

Általában az amerikai ifjúság úgy testileg, 
mint jellemileg fölötte áll minden más nem-
zet ifjúságának. Míg minálunk általában a 
25-ik évvel kezdődik a produktív kor, addig 
az amerikaiknál ez 8 évvel előbb kezdődik. 
Ez a kissé gyors fejlődés részben annak tu-
lajdonítható, hogy az amerikaiak korán lép-
nek az életbe, ifjaik korábban lesznek füg-
getlenekké. Ez nagy anyagi nyeressége a 
nemzetnek. Az amerikai ifjúság a jövő kép-
viselőjének és új eszmék hordozójának tekin-
tetik. Szülői gyámkodás és szigorú házi fel-
ügyelet ritkaság Amerikában. A fiút és a 
leányt egyformán nevelik úgy az iskolában, 
mint azon kivül is. Az amerikainak elve az, 
hogy szabad fejlődést engedjen oly korán a 
mint csak lehet. A népiskola czélja minde-
nek fölött az, hogy gyakorlati embereket ne-
veljen. Nyilvánvaló, hogy ebből a nemzet-
ből és gyermekeiből — a mienkkel össze-
hasonlítva — hiányzik a mély és megfontolt 
gondolkodás, az érzés melegsége és a gyer-
meki egyszerűség. Beismerik ők maguk is, 
hogy ők mindent madártávlatból vizsgálnak. 
Aránylag Amerikának kevés magas művelt-
ségű embere van; csak kevésnek van több 
mint népiskolai képzettsége; tanulmányi 
pályájuk czik-czakkos vonalat képez, mely 
gyakran szakíttatik félbe; a nevelés szük-
ségességét azonban belátják. Azt mondhatni, 
bogy Amerikában oly csekély a művelet-
lenek száma, mint a milyen csekély a nagy-
müveltségüeké. Határozottan vágyakoznak 
tudomány után, erre azonban nemcsak az 
iskolában igyekszenek szert tenni, — mert 
az iskolát hamar elhagyják — hanem az 
életben is. Nincsen még egy ország a földön, 
melyben olyan és annyi népies felolvasásokat 
tartanának, mint itt. Ezenkívül roppant 
elterjedt és jól szerkesztett újság és szak-
lapirodalma is van. 

Ez általánosságok előrebocsájtása után egy 
második közleményben az amerikai iskolai 
és tanítási rendszereket főbb jellemvonásaiban 
fogom ismertetni. 

(New- York.) Hiesler Leó. 

H I V A T A L O S KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Elismerését és köszönetét nyilvánította: 

fraknói és galanthai Eszterházy Miklós Móricz 

grófnak, Mester István győr-egyházmegyei 
kanonoknak és a pannonhalmi főapátságnak, 
a kik a nagyigmándi róm. kath. iskola építési 
költségéhez hozzájárultak. 

Előléptette: Laub Flórián pancsovai, Török 
Ferencz nagybecskereki, Halász Teréz mun-
kácsi, Fehér János t.-szentmártoni áll. polg. 
iskolai, Valigurszky Antal nagykanizsai áll. 
segélyzett közs. polg. iskolai és Derszib Béla 
t.-szt.-mártoni áll. polg. iskolai rendes tanító-
kat, illetve tanítónőt a X-ik fizetési osztály 
első fokozatába, továbbá Buday Tekla mohácsi 
áll. polg. iskolai r. tanítónőt, Holla János 
hatvani áll. polg. isk. igazgató-tanítót. Der-
csényi Julia beregszászi áll. polg. iskolai, 
Kardos Ignácz szegszárdi áll. segélyzett közs. 
polg. iskolai, Vajna Mihály sepsi-szt.-györgyi 
áll. polg. isk. r., Nagy Bálint hódmezővásár-
helyi áll. polg. isk. igazgató, Kárpáti Sándor 
hódmezővásárhelyi áll. polg. isk. r., és 
Schwarz Mór kapuvári áll. polg. isk. r. taní-
tókat, illetve tanítónőket a X. fizetési osztály 
második fokozatába; végre Jelinek Márk sze-
niczi, Burai Dömötör zólyomi, Takács János 
alsó-kubini, Jeszenszky Etelka galgóczi, Kom-
játh Sándor dobsinai, Topálovics János mo-
hácsi állami, Badius Simon oraviczai, Debre-
czeni Áron és Szamosi József homonnai áll. 
segélyzett közs., Bertala Károly nagyrőezei, 
Guthy Ilona t.-szt.-mártoni áll., Weszélovszkyné 
Kacskovics Ilona b.-gyarmati áll. segélyzett 
közs., és Duschek Ernő szeniczi áll. polg. 
isk. segédtanítókat, illetve segédtanítónőket 
a XI. fizetési osztály második fokozatába. 

Kinevezte: Szabó Elemér oki. tanítót a 
szolyvai áli. el. népiskolához r. tanítóvá; Golka, 
Róza oki. tanítónőt a nagytarnai áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé; Kudlár Lujza oki. 
tanítónőt a bilkei áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Lukacsik Győző és Huczik Mariska 
oki. tanítót, illetve tanítónőt a kassahámori 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá, illetve tanító-
nővé; Gezéll Sarolta 3zepsii közs. óvónőt 
ugyanezen községbe állami óvónővé; Havas 
Leó oki. tanítót a krasznai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Lipcsey Ilona oki. tanítónőt a 
nagykovácsii el. népiskolához r. tanítónővé; 
Grammáné szül. Savoián Mariska oki. tanító-
nőt a mehalai áll. el. iskolához r. tanítónővé; 
Sütő Gyula oki. tanítót a szász-bonyárdi áll. 
el. iskolához r tanítóvá; Bebrán László oki. 
tanítót a priszlopi áll. el. iskolához r. tanítóvá; 
Filimon János oki. tanítót a gaurénvi áll el. 
iskolához r tanítóvá. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Gebeles 
György ó-pécskai gör. kel. román felekezeti 
tanító özvegye, szül. Sándor Zsófia részére 
évi 314 frtot. 
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Ne aggódj, virágom. 

Látom, arczod újra borús, 
Könyteli két szemed ; 
Gondban fürdik lelked szárnya, 
Rajta ül a bánat árnya, 
Kis anyám! sziveden. 

Vádolsz: sok a teher rajtad, 
Nem birja két karod. 
Bú baj rajtunk; gond a párnánk ; 
Örömökre hogyan várnánk: 
Isten keze rajtunk! 

Látom, tudom, sok a gondunk, 
Érzem terhét én is. 
Isten keze, igaz, rajtunk, — 
Ám panaszra a mi ajkunk 
Azért mégse nyíljék! 

. . . Nézd a rétet s a tar földet: 
Ki boldogabb, mondd csak? 
Ott a kóró, itt a virág, 
Mondjon bár mást mind a világ — 
Nem ott, — itt az áldás! . . . 

Apró népünk víg kaczaja 
Legyen a mi üdvünk! 
Nem irigylem a tar földet, 
Legyen gondom, — bárha fölvet — 
Le nem sújt a porba! 

— A rét lelke az én lelkem, 
Bét virága vágyam! . . . 
Elbírom, én a virágot . . . 
El a gondot, a világot . . . 
El, . . . új'bimbónk nyiltát! 

(Német-Lipcse.) Bursics Emö. 

A szürke (lakú. 
Először is jöjjünk tisztába, mi lehet az a 

daku ? Semmi más, hanem kabát. De milyen 
kabát? Nem téli, nem nyári, nem kicsiny, 
nem nagy, nem rövid, nem hosszú. Ebből a 
sok nem-bői az'tán tessék kihámozni, milyen 
is volt hát tulajdonképen. 

A „régi jó" világban viselték leginkább 
a kálomista rektor és preczeptor uraimék. 
Ilyen volt a lápiüredi préczinek — vulgo segéd-
tanítónak — is. Az egész község ismerte már 
ezt a nevezetes kabátot, mert a preczeptor 
úr talán már születése óta mindig ebben járt. 

Hogy mégse legyen mindig egyforma, 
minden két-három évben — hol ki-, hol 
befordíttatta. (De erős matériát is gyártottak 
akkortájt!) 

Ha talán ő kelmének egyszer eszébe jutott 
volna, hogy új kabátot vegyen föl, nem 
tudom, nem kiűzték volna-e az iskolából, 
mint csalót. Mert lehetetlennek tartották, hogy 
a preczeptor úr valaha még másik kabátot 

! is vehessen magára. 
Hogy ő hűtelen legyen régi, hozzá jó és 

balsorsban, hidegben és melegben egyaránt 
oly odaadólag tapadó gúnyájához, még elkép-
zelni is merénylet. 

Annyira ismerte az egész, falu a szürke dakut, 
hogy szinte egygye forrt a fogalma a pre-
czeptorral. 

Csakis így eshetett meg az alábbi két kis 
furcsa história. 

* 
Egyszer, úgy jó korán, nagy megbotránko-

zással beállít ám nagytiszteletü esperes 
uramhoz Kegyes Aron nyugalmazott főmérnök 
és panaszolja, hogy az éjjel nagy kutyauga-
tásra ébredt föl. 

— Kimentem, — folytatja, — hogy megnéz-
zem, nem a baraczkra jöttek-e vendégek? Hát 
uram fia! a preczeptor iparkodik a kerítésen 
kifelé. 

— Talán nem is ő volt az ? 
—• De bizony ő volt. Hiszen csak ismerem 

a szürke dakuját! 
— Másnak is lehet olyan forma kabátja. 

( Mert hiszen, ha baraczkot akar enni, van elég 
! a faiskolában. Másért sem gondolom, hogy ott 
! kujtorgott volna: erkölcsös embernek ismerjük. 
1 — No már pedig megesküszöm, hogy ő 
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volt. Kérem is nagy tiszteletű urat, tessék őt 
figyelmeztetni. Ha talán baraczkra ébes, adok, 
szívesen akár kosárszámra; ha meg talán... 
szóval tessék neki megmondani, hogy a ka-
pun is bejöhet nappal. Azért ne mászszon 
kerítést. Nem méltó hozzá. 

— Rögtön hivatom. Tessék megvárni. 
És rögtön szalasztja a harangozót. Pár 

perez múlva ott is van a vádlott. 
— Hát preczeptor uram, mit keresett az éjjel 

a Kegyes Áron uram kerítésén ? 
— Én ?! Először azt sem tudom, van-e 

Kegyes uramnak portája, nem hogy azt tud-
nám, merre van; másodszor meg én mái-
három napja kint sem voltam az iskola-
udvarból. 

— Ejnye preczeptor uram, ne tagadja. 
Hiszen megismertem a szürke dakuját. Avagy, 
ha nem érezné magát ludasnak, miért vett 
fel új kabátot? 

— Hát persze, hogy újat vettem fel, mert 
azt a régi szürke dabumat a szolgánknak 
adtam. 

— Mikor? 
— Valami három napja. 
Rögtön hivatták Marczit, a rektorék szol-

gáját. Csakugyan a szürkében feszített. 
Lett persze nagy nevetés meg bocsánat-

kérés. 
Hogy Marczi mit keresett éjnek évadján 

a kerítésen keresztül, azt mi most ne boly-
gassuk . . . . 

Ez volt az egyik kis történetke. 
Lássuk most a másikat. 

* 

Meghalt a seregi pap. Temetésére szokás 
szerint az összes környékbeli papok meg-
jelentek. 

Reggel korán, mikor a nagytiszteletü úr 
káplánjával együtt elindult, meghagyta ott-
hon, hogy ha jön a harangozó, menjen át 
rektor úrhoz és kérje meg, hogy végezze a 
reggeli istentiszteletet. 

Igen, de mivel rektor uram is oda indu-
latoskodott, ö is hasonló meghagyást kül-
dött a preczeptornak . . . . 

Jön is ám a harangozó. Egyenesen az 
ajtófélfát támogató préczinek tart. 

— Szerencsés jó reggelt kívánok preczeptor 
uram! Kedves egészségére kívánom az éjszakai 
nyugodalmat mind közönségesen. Harangoz-
hatok kérem alássan ? 

Preczeptor uram csak úgy a foga közül 
ereszti ki a szót: 

— Harangozhat András. 
A beharangozás annak rendje-módja szerint 

megtörténik, a hívek ölég szép számmal 
'"Jsszegyültek. Kezdődik az énekles. 

— De milyen furcsa hangja van ennek a 
preczeptornak. Tán pinczézett ? — Gondol-
kozik Nagy Tóth Pál uram. 

— Hogy a kő üsse meg, de rekedt ez a 
preczeptor. Morfondiroz a másik. 

— Ugyan hová tette a hangját a lelkem, 
preczeptorom ? — tűnődik Sári néni. 

Hanem azért csak áhítatosan énekelgettek 
tovább. Ekkor már a harangozó is leért a 
toronyból és beül rendes helyére, a hátulsó 
padba . . . . 

Csak hallgatózik, csak fülel, míg egyszer 
aztán feláll, nagy dörmögéssel oda ballag a 
papszékhez, aztán galléron fogja a préczit: 

— Takarodj ki innen, Marczi! nem neked 
való ez a szék. Eredj csizmát puczulni. 

Hát úgy történt a dolog, hogy Marczi azt 
hivén, hogy preczeptor uram dakujával annak 
a tudományát is magára vette, helyette ő szán-
dékozott az éjszakai nyugodalomért hálaimát 
mondani a hívek előtt. 

Kicsi híjjá, hogy meg nem verték szegényt 
a felingerült hívek, a kik ez alkalommal 
lelki früstök nélkül kényteleníttettek dicsérni 
az Urat. 

* 

Hanem el is vették ám Marczitól az omi-
nózus szürke dakut. 

(Budapest.) Horváth János. 

Tanítók tanácsadója. 
Farkas János. Lapunk komolysága nem en-

gedi, hogy oly jelige alatt válaszoljunk, mint a 
milyent levelében megjelölt. Kérdése lényegét 
illetőleg válaszunk a következő: Csodáljuk, hogy 
valaki 24 évig türi a fizetéscsonkítást. Ily peres 
ügyben nem adhatunk közelebbi útbaigazítást. 
Arra valók az ügyvédek. 

Bencze Lajos, Baranya. Fehérmegye köz-
igazgatási bizottságához kellett volna feljebb 
vinni az ügyet. Most, azt hisszük, legczél-
szerübb lenne Szász K. püspök úrhoz folya-
modnia. 

Bodusán J., Bománfalva. Bármily nehezen 
esik a pálya terhe viselése, ne adja be kérvé-
nyét, míg 5 éve teljesen be nem számíttatott. 
Ha önvétke, önhibája nélkül lett nyomorékká, 
véglegesen munkaképtelenné, akkor végkielégí-
tést fog kapni. Önre nézve nagy külömbség: 
vájjon legalább 5 évi szolgálata be van-e 
számítva, vagy nincs? 

Bácskay I. Ha 1877-től fogva van fölvéve, 
akkor nyugdíjazása alkalmával beszámítható 
fizetésének oly arányát kapja, hogy az első 
10 év után 40 %-ot, a többi év után minde-
gyikért 2—2 %-ot számítva. 
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H. F. Úgy vélekedünk, hogy be fogják 
számítani. Egyébként nézze meg a törvényt. 

Makay M. A közokt. min. úr 1886 nov. 
11-én 41.874 sz. a. kelt rendeletére hivatko-
zunk az elmozdításra vonatkozó ítéletek meg-
erősítése tárgyában. Hasonlókép érdekes a 
gör. kath. és gör. kel. tanítók elmozdításánál, 
a közokt. ministeri jóváhagyást föltételül 
kimondó rend (1885. évi 21.120. sz. a.), stb. 

Lábay Gyula. A közokt. min. úr 1879. 
évi 3844 sz. körrendelete az iskola környéke 
és az iskolai helyiségek tisztántartására vo-
natkozik. 

Horváth Géza. 1. Férje halála után azon-
nal kell folyamodni özv. segélydíjért. 2. Miért 
ne tartoznék, ha a hitközség megköveteli? 

„Tanító." Miért mondja a kir. tanf., hogy 
kár az ügyet bolygatni? Azért-e, mert nincs 
remény, hogy a fiz. jegyzőkönyv kiigazít-
tassék, mivel tán nem volna jogos alap a ki-
igazításra ? Ebben az esetben mi is azt taná-
csoljuk: ne bolygassa. 

Baranyai. Az állami elemi iskolai tanítók 
és tanítónők állomáshelyükről való távozásu-
kat (akár a tanév folyamán, akár a nyári 
nagy szünidő alatt), nevezetesen távozásuk és 
visszaérkezésük napját, távoliétök alatt tartóz-
kodásuk helyét kötelesek az illetékes gondnok-
ság elnökének mindenkor előzetesen bejelen-
teni, a közoktatási minister 1893. évi január 
13-án 49.230/1892. szám alatt kibocsátott 
rendelete értelmében. On, mint kántortanító, 
hitfelekezetének e tekintetben államilag is 
érvényes szabályzatához alkalmazkodjék. 

K. P. Lapunk mult évi 10-ik stb. számai-
ban a nyugdíjügyről szóló tájékoztatásaink 
elolvasására utaljuk. 

V. L. R. Czibakháza. 1. A népiskolai 
hatóságokról szóló törvény 13. és 14. §§-ai 
részletesebben határozzák meg az iskolaszék-
nek úgy hatáskörét, mint teendőit. Ezek közé 
tartozik, hogy „a helybeli iskolákat egy tagja 
által hetenkint meglátogattatja". Hogy minden 
nap menjenek délelőtt s délután, még ket-
tesével is, felesleges buzgóság. 2) Látogatóúl 
csak iskolaszéki tagot lehet kijelölni. Miért 
ne lehetne a főbiró is tagja az iskolaszéknek ? 
A tantestületi értekezletről felvett jegyző-
könyvet csak az iskolaszéknek kell beküldeni. 
Némely helyen ezt sem kívánják. 

P. L. A magántanulók is fizetnek. A 
törvényben erre nézve nincs intézkedés. A 
magánvizsgálati díj nagyságát az iskolafen-
tartó határozza meg. A kinek akarja, el is 
engedheti, főkép a tandíjat. 

P. M. Bálványos-Váralja. Calderoni és 
Társánál rendelheti meg Budapesten, IV. ker., 
Váczi-utcza. Kérjen tőlük árjegyzéket. 

H. A. Tolna-Závod. Köteles járni. A vi-
déki ipariskolai igazgató bizonyítványt is ad róla. 

Calamus. Lehetséges. Szabadságában áll az 
iskolaszéknek. Budapesten is van igazgató, ki 
az osztálytanítás alól fel van mentve. 

F. K. Zs. Gencs. A bizonyítványt a tanító 
állítja ki; a lelkész, mint iskolaszéki elnök, 
csak aláírja és megpecsételi. Magántanulóktól, 
vagy másodlatért vehetnek díjat; de ez sem 
mind a lelkészé. 

Ny. Pereszlény. „Mi önt megválasztjuk 8 
hóra 40 frt fizetéssel." Iskolafentartója ezt 
igérte, meg is tartotta. Ön elfogadta; tehát 
semmi egyéb követelni valója nem lehet. 

N.-Tátraaljai. Az egyházmegyei főhatóság-
tól kérheti; de aligha kapja meg. Az ismétlő-
iskolai tanításért sem „rendes fizetés", sem 
tiszteletdíj „nem dukál"; az utóbbit is csak 
kérheti. (Mi pedig tanácscsal nem „szolgá-
lunk'hanem — udvarias kérelemre — tanácsot 
adunk. Egy tanító a szavak jelentőségéről is 
gondolkodhatnék néha!) 

B. J. N.-Baróth. A mint kötelességévé 
nem tette a tanítónak a harangozást törvény 
és ministeri rendelet, a „felmentés" iránt 
sem intézkedett. Nem is tanítóhoz illő foglal-
kozás ez. A hol fizetnek ezért, végeztessék 
mással. 

B. J. Pomáz. Eddigi eljárását helyeseljük. 
A felmentés okát jelentse be az elöljáróság-
nak. Bizonyára helyeselni fogják ott is. így 
aztán nem lesz mitől tartania. 

Felcsiki. Mi azt hiszszük, hogy nyugdíja-
zott tanító lehet kántor, ha megválasztják. 

Sch. A. Verbó. Személyi pótlékot az 
ötödéves korpótlék fedezésére fordítani nem 
szabad. Egyik a másikat nem teszi felesle-
gessé. Dukál mind a kettő, még ha nincs is 
felvéve a pótlék a díjlevélbe. 

T. Sz. Idvozon. 1. A volt határőrvidéki 
tanítók jogviszonyairól és a népiskolák igaz-
gatásáról szóló 1877. évi okt. 16-án jóvá-
hagyott Szabályrendelet 25. §-a értemében 
„a hit- és erkölcstan oktatásáról a hitközségek 
tartoznak gondoskodni". Ebből kifolyólag az 
egyházi teendőket a tanítók díjtalanul végezni 
nem kötelesek. Ugyanezen § egy későbbi 
bekezdése szerint azonban „azon helyeken, 
holy oly lelkész létezik, ki a vallásoktatást 
rendesen nem teljesítheti, az egyházi hatóság 
beleegyezésével kötelezhető az illető tanító 
a saját hitfelekezetéhez tartozó növendékeknek 
ebbeli oktatásánál közreműködni." 2. Semmit 
sem tehet. Nem a tanító dolga. 3. Nincs 
joga. Ne avatkozzék ilyenbe. Ez a szülők 
joga és kötelessége. Más vallásúak templo-
mába való járásra nem kötelezhetjük a 
tanulókat. 
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Kérdező. Iskolájuk a fentartó egyesület 
minden egyes tagja aláírta alapszabályok 
értelmében csak 4 évig van biztosítva, azon-
túl a magyarázatok, félreértések, esetleg 
pereskedések időszaka kezdődik reá nézve. 
A kiszabott négy évi cziklus leteltével azon 
az alapon szoríthatná a kir. tanfelügyelő a 
fentartó egyének egyesületét az iskola további 
fentartására, ha ő az eredménynyel meg van 
elégedve s bárhol igazolja, hogy a nevezett 
iskola a törvényszabta kívánalmaknak minden 
tekintetben megfelel. Az alapszabályok ugyanis 
ettől tették függővé a 4 év után való fen-
tartást. Az illető tanítónak saját érdekében 
áll, hogy ily problematikus kérdésben minél 
előbb érintkezzék a kir. tanfelügyelővel s 

O«/ 
tőle nyerjen megnyugtatást a 4 év leteltével 
bekövetkezhetőkre nézve. Ily esetben a sze-
mélyes érintkezés elkerülhetetlen. 

Cs. M. H.-Kút. On maga az oka, ha 
majdnem húsz évi szolgálata elveszett nyug-
díjazás szempontjából. Az ön esete is tanú-
sítja: mily igaza van a lapunk 1897. évi 
utolsó számában megjelent vezér czikknek. 
Orvoslást e kérdésben nem remélhet, mivel 
a nyugdíjügy intézői törvény és törvényes 
erejű rendeletek értelmében jártak el. A tan-
köteles gyermekek száma nem módosítja a 
tanításdíj összegét, mert díjlevelében kerek-
számban 100 frt. volt tanításdíj czimén biz-
tosítva. Jóakarattal az iskolaszék esetleg 
beleegyezhetnék abba, hogy a fejenként 
beszedett díjból 100 forinton felül begyülő 
összeg is önt illesse. 

Özv. R. J.-ué. Ha az illető „pénzügyi 
tisztviselő" adott oly tájékozást, akkor ő 
ő mondja meg a forrást is, melyből adatát 
merítette. Szerintünk az a 2 dolog egymással 
szemben nem állhat meg, mert az 1868. évi 
140. §. világosan kimondja, hogy „a tanító 
halála esetén özvegye és árvái, a halálozás 
napjától számítandó félévig, az egész fizetést 
és lakást élvezik". Az 1891. évi XLIII. t.-cz. 
5-ik §-a pedig arról intézkedik, hogy „a 
segélypénz a férj halála napjától számított 
félév múlva tétetik folyóvá"; tehát nem egy 
hónap múlva, mint az illető „pénzügyi tiszt-
viselő" mondta. Egy időben a félévre bizto-
sított egész fizetést húzni, meg aztán az özvegyi 
segélyt is már folyósíttatni s fölvenni, nem 
lehet. Nyugodjék meg, hogy az ön özvegyi 
segélye egészen törvény szerint folyósíttatik 
1898. évi január 21-ikén, mert hiszen férje 
1897. évi julius 21-én halt meg. 

Sz. B. Leveléből nem tűnik k i : mióta 
szolgál rendszeresített tanítói állomáson. Az 
illető megyei kir. tanfelügyelő, mint a helyi 
viszonyokkal ismerős, megadja a választ. 

Buda J. A község, ha a hitfelekezeti iskolát 
az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. életbelépte előtti 
idők óta segélyezi, ezt a segélyt csak akkor 
vonhatja meg, ha községi iskolát állít. — 
A közoktatásügyi minister úr 1878. évi 
1578. szám alatt kelt rendelete szerint: 

„Azon felekezeti iskolák fentartási költségeihez, 
melyek a hitfelekezetek tagjai által a népoktatási 
törvény 11-ik §-ában előírt módon tartatnak fenn, 
a más liitfekkezdekhez tartozó azon szülők, kik gyer-
mekeiket azon iskolába járatják, a népokta-
tási törvény 45-ik §-a értelmében ugyanazon módon 
és arányban járulnak, mint azon hitfelekezet tagjai, 
melyek az iskolát fentartják." 

Csajkás Lukács tanító, Szabadka. Olvassa 
el Göőz József dr. „A tanítók egyéves önkén-
tessége" cz. czikkét lapunk 1897. évi folyama 
31-ik számából. Ott megtalálhatja a kivánt 
fölvilágosítást. 

G. T. Krassó-Szörényni. Igen, ha 300 
frtot meg nem halad a fizetése s ezután az 
1890. évi I. t.-cz. 23-ik §-ában fölsorolt 
állami egyenes adók valamelyikével meg 
van róva. 

I B 0 D A L 0 M. 
A „Magyar Pedagógia"-nak most meg-

jelent deczemberi füzetével a „Magyar Peda-
gógiai Társaság" e jelesen szerkesztett (fele-
lős szerkesztő: Négyessy László) folyóiratának 
hatodik évfolyama zárult le. A tartalom-
jegyzék a mellett tanúskodik, hogy ez a 
kitűnő folyóirat a most mult évben is gazdag 
tárháza volt a magvas és érdekes pedagó-
giai értekezéseknek és czikkeknek. A deczem-
beri füzet is nagyo.n tartalmas. A többi közt 
Krécsy Béla az Amerikai Egyesült-Államok 
országos iskolafelügyeletéről ír, Dezső Lajos 
a képzőintézeti tantervjavaslatról, Somogyi 
Géza az amerikai tantervrevízióról, Lád 
Károly a polgári iskolák viszonyáról a közép-
iskolákhoz, stb. A „Magyar Pedagógia" meg-
jelenik minden hónap közepén; a Pedagógiai 
Társaság rendes tagjai ingyen, külső tagjai 
2 frtnyi évi tagsági díjuk fejében kapják. 
Előfizetési ára egy évre 5 frt, az előfizetési 
pénzek a Franklin-Társulathoz, a tagsági 
díjak dr. Gyulay Béla polgári iskolai igaz-
gatóhoz (V., Váczi-körút 58.) intézendők; 
kültagul dr. Kovács Jánosnál lehet jelent-
kezni (I. ker., Németvölgy, Hantos-út). 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Világ folyása. Az új év úgy hazánk-

ban, mint a külföldön csöndben vette kezde-
tét. Politikai nyilatkozatok estek itt is, ott is. 
Képviselőházi pártjaink január 1-én tiszteleg-
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tek vezéreiknél s ez alkalommal érdekes ki-
jelentések történtek. A szabadelvűpárt a mi-
nisterelnöknél tisztelgett s a párt nevében 
Lukács Béla volt minister üdvözölte a minister-
elnököt és a kormány tagjait. Fölsorolta a 
Bánffy-kormány eddigi cselekedeteit. „Seré-
nyen dolgoztatok — úgymond — és folytat-
tátok a belső rendezkedés nagy munkáját. 
Helyes érzékkel támogattátok kulturai törek-
véseinket, a művészetet, a népnevelést és köz-
oktatást, melynek egész vonalán lendületes 
baladást tapasztalunk. Javítjátok a közigaz-
gatást és igazságszolgáltatásunk intézményes 
kiépítése folyamatban van. A mezőgazdasági, 
ipari és kereskedelmi érdekek — a mint azt 
számos meghozott törvény bizonyítja — 
szintén élénk ápolásban részesülnek. Foko-
zatosan fejlesztjük és gyarapítjuk véderőn-
ket, melynél szerencsés megoldás elé vitté-
tek a magyar katonai oktatás fontos kér-
dését is. Es amellett, hogy saját erőforrá-
sainkból elégítjük ki kulturális, kormányzati 
•és gazdasági szükségleteinket s nem tagadtok 
nleg semmi jogos igényt, mely előbbre viszi 
az ország művelődését, közállapotainak javu-
lását, vagyoni erejének emelkedését, fentar-
tottátok államháztartásunk egyensúlyát, pénz-
ügyeink rendezettségét, államunk pénzügyi 
hitelét. De a mindennapi munka feladatain 
kívül is fénylő momentumokra mutathattok. 
Befejeztétek az egyházpolitikai roformokat; 
átültettétek azokat a gyakorlati életbe, a nélkül, 
hogy bekövetkeztek volna azok a rázkód-
tatások és bonyodalmak, melyeket a reform 
ellenzői jósoltak. Melegen ápoltátok a korona 
és a nemzet közti benső jó viszonyt, tuda-
tában annak a történeti igazságnak, hogy 
Magyarországnak akkor voltak legszebb 
napjai, ha a király és a nemzet érzelemvilága 
egybeforrt. Hálatelt szívvel mondunk köszö-
netet e pillanatban is — midőn visszatekin-
tünk egy év eseményeire — felséges Urunknak, 
szeretett királyunknak, ki magyar fővárosában 
szobrokat emeltet történelmünk azon kiváló alak-
jainak, kik a nemzeti eszmének valának bajno-
kai szószéken, irodalomban, harcztéren. (Lel-
kesült éljenzés.)" Bánff'y ministerelnök Lukács 
beszédéről azt mondotta, hogy sem hozzá tenni, 
sem elvenni valója abból nincs. Megemlékezett a 
jelenlegi nehéz politikai viszonyokról s abbeli 
reményének adott kifejezést, hogy a kor-
mány ebből a nehéz helyzetből is meg fogja 
találni a kivezető utat. A király éltetésével 
végezte a beszédét. — Az országgyűlés kép-
viselőháza f. hó 3-án újból folytatta csak 
három napra megszakadt tárgyalásait. 

— A pápa gyémántmiséje. XIII. Leo 
pápa f. hó 1-én tartotta primicziájának 

60-ik évfordulóját. A pápát, a ki fél 9-kor 
jelent meg és áldást osztott, az egybegyűlt 
közönség élénk ováczióban részesítette. A 
mise után, a melyen a sixtini kápolna ének-
kara is közreműködött, messzehallható hangon 
mondotta el pápai áldását s azután a kül-
döttségeket trónja elé bocsátotta. Midőn a 
pápa fél 11-kor, a szédián vitetve, eltávozott 
a templomból, az egybegyűlt közönség ismét 
melegen üdvözölte. A pápa kitűnő egész-
ségnek örvend és pompás színben van. 

— A kir. tanfelügyelöknek f. január 
elejére tervezett kongresszusa, melyet egy 
napilap után mi is jeleztünk, közbejött aka-
dályok miatt elmaradt. 

— Magyar nyelvkönyv román iskolák 
számára. Petrovoszello község képviselőtes-
tülete 1896. május hó 10-én tartott dísz-
közgyűlésén, névszerinti szavazással, egy-
hangúlag elhatározta, hogy román nemzeti-
ségű lakosainak hazafias érzülete jeléül, az 
ezredéves ünnep emlékére a községi pénz-
tárból 1000 koronát bocsát a M. Tud. 
Akadémia rendelkezésére, a végből, hogy 
„ezen jutalomdíjból oly magyar nyelv-
könyvet Írasson, melyből a nem-magyar ajkú 
nemzetiségek a magyar nyelvet könnyen 
és alaposan elsajátíthassák, s mely mint 
ilyen tankönyvül az elemi iskolák részére a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium 
által el is fogadtassák." A M. Tud. Akadémia 
elismeréssel és őszinte köszönettel vette ez 
ajánlatot s Nyelvtudományi Bizottságának 
javaslatára a deczember 20-iki összes ülésé-
ből pályázatot hirdet olyan gyakorlati magyar 
nyelvkönyvre és hozzá való vezérkönyvre, 
mely oláhajkú népiskolák III. és IV. osz-
tályában volna használható. Az oláh szöveg 
a magyarországi oláh népnyelvet alkalmazza. 
Pályázhatni nyíltan a szerző megnevezésé-
vel, eshetőleg nyomtatott munkával is. A 
pályamunkák 1898 deczember 31-dikéig a 
M. Tud. Akadémia főtitkári hivatalához kül-
dendők be. Jutalom: Petrovoszello község 
adományából ezer korona. A munka a szerző 
tulajdona marad. A beérkezett munkák meg-
birálására az Akadémia három tagot küld ki 
és hozzájuk csatlakozik a vallás- és közokta-
tásügyi minister úr (megbízásából, két peda-
gógus biráló, kik mindjárt véleményt mon-
danak, vájjon engedélyezhető-e a nyelvkönyv 
az iskolában. Ssily Kálmán, a m. tud. Aka-
démia főtitkára. 

— Petőfi legjobb arczképe. Azon alka-
lomból, hogy a Petőfi-Társaság a jövő, évi 
márczius 15-ére egy diszes Petőfi-Albumot 
készül kiadni, a mely a nagy költőre vonat-
kozólag minden érdekes adatot és rajzot fel 
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fog ölelni, újból felmerült ama még mindig 
megoldatlan kérdés, hogy melyik Petőfinek 
legjobb arczképe. Az eddigiek többé-kevésbbé 
mind kifogásolhatók. éMost Roslcovics Ignácz, 
a kiváló képiró vállalkozott az ambicziózus 
föladatra, hogy Petőfi arczképét, a kifogás-
talanoknak elismert részletek egybeillesztésével 
megállapítsa. Ez a nagyérdekü arczkép először a 
Petőfi-Társaság kiadásában megjelenő PetŐfír 
Album-han lát napvilágot. 

— Űj tanügyi lap. Havas Gyula dr. kir. 
tanfelügyelő tanügyi hetilapjának: a „Magyar 
Pestalozzi11 -nak (melynek megindítását mi 
már régebben jeleztük) első száma meg-
jelent 1897 deczember 20-áról keltezve. 
A „Magyar Pestalozzi" a „gyakorlati nevelés 
közlönye" szülék és tanítók számára is meg-
jelenik, a nagy szünidő kivételével, minden 
szombaton. Első száma ügyesen és változa-
tosan van összeállítva. Szilágyi Sándor törté-
nettudósunk Arany Jánossal, mint pedagógus-
sal foglalkozik. Öreg János dr. lelki állapo-
taink ismertető jeleit tárgyalja. Versényi 
György dr. Jókai „Kárpáthy Zoltán "-jának 
egyik legrokonszenvesebb alakja, Kőcserepy 
Vilma szülei nevelési rendszerét bonczolja 
lélektani alapon gyakorlati czélzattal. Követ-
kezik Goerth Albert königsbergi képzőintézeti 
igazgató czikke. Nemessányi János komáromi 
és Váró B. fogarasi tanfelügyelők a tanfel-
ügyelet kérdéséről irnak. Még Marmula János, 
Frimmél J. irtak czikkeket. Sok értékes és 
érdekes közleménye, hazai és külföldi tudó-
sítása, gazdag hírrovata van még a 3 ívből 
álló, változatos és valóban tartalmas lapnak, 
melynek előfizetési ára egy évre 4 frt. Az 
előfizetési pénzek a ,M. P." kiadóhivatalába 
Kolozsvárra küldendők: Belközép-utcza 6. sz. 

— Adakozások. Hadek Magda alsó-dabasi 
állami iskolai tanítónő a telekesi (Borsod vm.) 
tüzkárosultak javára egy koronát küldött be 
szerkesztőségünkhöz, Varga Dezső szill-sár-
kányi tanító meg 1 frtot a Tanítók Házára. 
A küldeményeket, melyekért köszönetet mon-
dunk, illető helyökre fogjuk juttatni. 

— Halálozások. Gáti (Glatz) Györgyné 
szül. Papp Antónia, székes-fővárosi tanító neje, 
f. hó 27-én, életének 42-ik évében elhunyt. 
— Steinhardt Márk makói izr. ig.-tanító éle-
tének 78-ik évében, tanítói működésének 53-ik 
évében elhunyt. Áldás emlékükre! 

A szerkesztő postája. 
Szíves köszönetet mondunk mindazoknak, a kik 

akár a fel. szerkesztőt, akár a szerkesztőséget az 
új év alkalmából szerencsekivánataikkal fölkeresték. 
Kívánjuk, hogy az új év boldogságot hozzon szá-
mukra. Ugyanezt kivánj uk úgy t. munkatársaink-

nak, mint általában lapunk minden olvasójának. 
— Szerb elemi iskola, Moliol. Miske J. „Nyugdíj-
és gyámalap névkönyve" megrendelhető magánál 
a szerzőnél: V., Hold-utcza. Vallás- és közoktatás-
ügyi ministerium. — P . G. Tisza-Yezseny. 30.658. 
sz. a. van ; megtettük. — Sz. A. Szent-Benedek. 
125.088. sz. a. tárgyalják. A nyugdíj után kirótt járu-
lékot természetesen beszámítják, a túlfizetést pedig 
visszatérítik. 2. Az állam csak 400 frtig egészít ki 
tanítói fizetéseket. — K. F. Monó. A ministerium-
ban még nincs ; tudakozódjék a közig, bizottságnál. 
— (ír. B. M.-Gy.-Monostor. Még nincs a minis-
teriumban. — F. J. Tliass. 69.121. sz. a. nemsokára 
elintézik. — V. Gr. Csongrád-Mindszent. 10.277. és 
10.278. sz. a. van, de addig nem intézhetik el, míg 
a közig, bizottság a földjöved. kat. kimutatást föl 
nem küldi. — T. L. Zboró. 41.468. sz. a. elintézés 
alatt áll. — Pusztai. Sürgesse ott, a hol beadta; 
itt még nincs. — Sell. A. Istvánföld. 1. Igen. 
2. Kap. 3. A költségvetés törvényerőre emelkedése 
után. 4- Egyelőre nem. —- Wcszely. 1. Nem kap-
hatják meg. 2. Kérheti. — T. E. Bécs-Topolya. 
1. A lap küldése a kiadóhivatal dolga : áttettük 
oda. 2. A Benedek-Földes-féle olvasókönyv, úgy 
halljuk, február hóban fog megjelenni. — Y. D. 
Szili-Sárkány. írjon Lampel Róbert (Wodianer és 
Fiai) könyvkereskedőnek. Mindegyiket megkaphatja. 
— R. 1. Az átvételnél tekintettel szoktak lenni a 
szerzett jogokra. Az ön ügye külön elbírálás tár-
gyát fogja képezni. 2. Mi lehetetlennek tart juk. — 
Erdélyi. 1. Figyelembe veszik. 2. Nem. 2. Kapnak. 
— V. K. Kapp. 1. Baján legfölebb csak a kir. tan-
felügyelő úr segíthet: forduljon oda. 2. Kérvényének 
utána nézetünk s ebben a rovatban megüzenjük, 
hogy mi van vele. 3. Osztályvizsgálatok nélkül 
nem hiszszük, hogy megengedjék, de próbálják meg ; 
kérjék. — Tag. Általánosan bevett szokás (és illen-
dőségi törvény) az, hogy ha valaki valamely testü-
leti gyűlésen személyesen érdekelve van (akár anya-
gilag, akár erkölcsileg), illetőleg ha személyes ügye 
kerül tárgyalás alá, az ülésből távozik és nem 
szavaz ; ha azonban a tárgy az egész testületet illeti, 
mint ez esetben is, maradhat is, szavazhat is ; föl-
szólalni csak tapintatosan szólaljon föl. — Czigány. 
Szíveskedjék a Paedagogium igazgatóságához (1., 
Győri-út) fordulni; ott most új intézkedések léptek 
életbe, a miket mi nem ismerünk. — S. L. M. 
Görbö-Pinczehely. Mi csak azokst a rendeleteket 
közölhetjük, a miket nekünk a ministeriumból 
megküldenek. A „Hivatalos Közlöny"-t Lampel R. 
(Wodianer F. és Fiai) könyvkereskedése (VI., 
Andrássy-út 21.) ú t ján kaphatja meg. — T. L. 
Kékkő. Mi most sem adhatunk más tanácsot, mint 
hogy forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz. — L. B. 
Nagy-Várad. Nem tudván kiről van szó, nem ismer-
vén a tényállást, semmiféle véleményt sem mond-
hatunk. 

Tartalom : Magyarország néptanítóihoz. Wlassics 
Gyula. — Terménybeli fizetések. Kulcsár József. — 
Az osztatlan népiskola. Mészáros Sándor. — Szemlél-
tetés. Markovics Árpád. — Beszéd-értelemgyakorlat-
tanítási leczkeminták. Kun László. — Az iskolaügy 
jelenlegi állapota az észak-amerikai Egyesült-Álla-
mokban. Kiesler Leó. — Hivatalos rész. — Szttnóra: 
Ne aggódj, virágom. (Vers). Bursics Ernő. — A szürke 
daku. Horváth János. — Tanítók tanácsadója. — 
Irodalom. — Különfélék. — Szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: JJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Első melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. I. szamahoz. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

A R J E G Y Z K I v E . 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november lió 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tamiloknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az állam tulajdonát képező 
tankönyvek. 

a) Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönezy P . Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönezy P . ABC és olvasókönyv a népisk. 1. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8°, 7 Ys iv, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönezy P. Vezérkönyv az Alte és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'/s iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönezy P. Írásbeli mozgatható beliili. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönezy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betii felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv* 8°, 9'/s iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8", 13'/»iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. IY. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net. ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34V< iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'/« iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy Ii. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'/i iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'/< iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nag.v L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt 
sz. 8°, 7 V» iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'/s iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'/i iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8", 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 57« iv, 
kötve, bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'/» 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12 Vi iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartal-is István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalns I. Éneklő ABC t. évf. 8°, 4'/s iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalns I. Éneklő ABC III. évf. 8", 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 47= iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8», 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J . Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Sz. Nagy J . Gyakorlókönyv az énektanításra az I. 
és II. oszt. sz. 8°, 57« iv, kötve, bolti ára 34 kr, 
netto ára 28 kr. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8", 167j iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5V» iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák H. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50'lcr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. O. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
4n kr., netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A liorgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr., netto ára 60 kr. 

b) Német nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönezy P. Wandtafeln (24 Blätter). (Gönezy P. Fali-
táblák,) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Lederer A. Deutsches ABC- und Lesebuch für die 
erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. — 
(Lederer A. Képes ABC- és olvasó-könyve). 8°, 
T/i iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönezy P . Leitfaden zu den deutschen ABC und 
Lesebuche. (Gönezy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönezy P . Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben. 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönezy P. írott 
betűk), bolti ára 70 kr, netto ára 50 kr. 

Gönezy P . Bewegliche Druckschrift-Buchstaben. 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönezy P. Nyom-
tatott betűk), bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár .1. Lesebuch fiir die II. Kl. der Volksschule. 
(11. olvasók.) t>°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die III. Kl. der Volksschule. 
(III. olvasók.) 8°, 13 iv, kötve. 30 kr, netto 24 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die IV. Kl. der Volksschule. 
(IV. olvasók.) 8°, 16'/j iv, kötv.. 34 kr, netto 28 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für die V. u. VI. Kl. der 
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Volksschule. (Gáspár J. V—VI. olvasók.) 8*, 36V» 
iv, kötv., bolti ára 72 kr. netto ára 60 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zu den Donk- und 
Sprechübungen in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17'/» 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprach unterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I. és II. oszt. sz.) 8°, 8V2 iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Magy L. Deutsche Sprachiihungeii fiir die 11. Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8°, 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

l>r. Emericzy G. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogralie in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8°, 
27'Ai iv, kötv. bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Iimeiiczy G. und Kárpáti A. Ergebnisse des 
geogralisehen Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen Be-
handlung der Geschichte 111 der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanításhoz). 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40. kr. 

Kiss u. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, für die 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8", 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Anleitung zur Lebensrettiing und Ge-
sundheilslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 
8°, I6V4 iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr.Széli. Gesundheitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8°, 5'Aiv, kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Uaszák Hugó. Wegweiser bei dem Unterrichte im 
Zeichnen. (Maszák H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) T ó t n y e l v e n 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Stenová cítacia tabula. (Fali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá citanka 
pre pry fi triedu národních sköl. (Gönczy P. ABC 
olvasók.) 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy I*. Návodnia kniha k slorenskéinu slabikári 
a prvej i ' itanke. Pre ucitelov. (Gönczy P. Vezérk.az. 
ABC-hez.) 8°, 6'/»iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Pisacie pohyblivé písmeny.(írásbeli betűk. 
110db,táblapapirra felhúzva), boltiára 70 kr,netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P.Tlacové pohyblivé písmeny.(Nyomtatásbeli 
betűk. llOdb, felhúzva),bolti 60 1er, netto ára ö^Jkr. 

GroóV.Návodná kniha k vyneovaniu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanítására a tót ajkúak sz.) 
I. r.8°, 9 '/a iv, kötve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V.Návodná knilia kryucovaiiiu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyarnyelv tanítására, a tót ajkúak sz.) 
II. r. 8°, 7'/s iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Hagy L. C\ icenia umu a reci. Národnia kniha pre 
ucitelov, jakoby tento predmet v prvej a druhej 
triede národních skől prednásaí. mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Prakticná mluvnica slovenská. Návodná 
rukovät pre mluvnicnő vyucovania v I. a II. triede 
prostonárodních skől. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná knizka pre II. triedu 
prostonárodních skől. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
EZ.) 8", 2'A iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhii triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv ) 
8", l l ' / í iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre tretiu triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. III.olvasók.) 8', 
II'/« iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J< Slovenská citanka pre stvrtú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
15V< iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

I Gáspár J. Slovenská citauka pre V. a VI. triedu 
ludovicli sköl. (Gáspár J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8°, 33V» iv, kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Groó V. Uhorská citanka a cvicebná kni/ka. 
(Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. számára). 
8°, 9'/J iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Naroduia knilia kn 
Tyucovaniu zemepisu v ludovycli skolách pre 
ucitelov a cakatelov ucítelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanitók számára.) 8°, 
25 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Sklad zemepisnych vys-
ledkov pre V-tu potazne Vl-tu triedu Tudovych 
sköl a pre opakovaciuskolu.(Földrajzi eredményt. 
8°, 1V< iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Návod kn poznávaiiiu a upotrebovaniu 
zemekuli pre národních ucitelov. Utasítása föld-
gömbhöz.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák H. Úprava pre vyucovania v krcsleni t 
poéiatocních skolách. I. Návodna kniha pre ucite-
lov. (Maszák H. 1. Útmutató rajztanitásban.) Nagy 
8°, 4 'A iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Maszák H. Úprava pre vyucovania v kresleni v 
prostonárodních skolách. Il.Vzorky z papieru 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

d) S á r o s - é s S z e p e s m e g y e i tót 
njrelven. 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P.Slovenskí slabikár apersá citanka pre per-

su. klassú národních sköl. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodná kiíilia kn slovenskému slabikáru 
a persejcitance. Vezérkönyv az ABC-hez 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná kiíilia vyucovanu ulierskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8°, 9 "A iv, kötve, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kiíilia vyucovanu ulierskej reci. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8°, 7'/»iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uherska citanka .1 cvicebná kítizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
9'/» iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhii klassu 
prostonárodnich sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 
11'A iv, kötve, bolti ára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár Slovenská citanka pre trecú klassu národ-
ních sköl. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 11'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citauka pre stvartu klassu. (Gáspár J. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 15'/, iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre V. a VI. tridn ludosköl. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8», 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Cvicenia 1111111 a reel v persej a druhej 
klasse národních sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 13 '/< iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návodná kniha kii rtucováííu miuvnici pre 
1. a II. klassu národních sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyelvt. tanításában. 1. és II. 0.) 8°, 
8'/» iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná knilia pre druhú klassu 
národních skől. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.),8°,2'/»iv,kötve, bolti ára 8 kr, netto ára„6 kr. 

J Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kniha ku ludos-
kolskeinu zemepisucenu pre uciteloch a ucitelskích 
cekancoch. (Vezérk a földrajztanításban.) 8°, 23 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Zemepisni sklad visled-
kocli pre V alebo VI klassu národních skol a pre 
opakujucu skolu. (Földrajzi eredménytár). 8°, l'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Navod ku poznávafiu a upotrebovánu 



3 

zemekuli pre národních uciteloch. (Utasítás a föld- I 
gömbh.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. j 

Kiss a Slayer. História ulierska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8", 7 iv, kßtve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Kiss a Mayer. Návodna kíiizka kii viucovaiia his-
torii prosto narodnich skol pre ucitelov. (Vezér-
könyv a történet tanításához). 8°, 23'/i iv, kötve, 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) S z e r b n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

X X I V . IIItiiuíi . (Gönezy P . Fali tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 fr t 40 kr, netto ára 2 frt. 

CpiicKii ByKBap ca ocuoniio.ü •iiirauitoH aa iipiw pa3pe.i 
Hapoiue uiKo;ie. (Gönczy P. ABC olvasók.) 8°, 75A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

ynyrcxBO 3a iiacraBy y cpucKOM öyKiiapy ca vmaiiKoii 
Haiieiboiio napoAim.il yrare-MJta. (Vezérk. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolti 22 kr, netto ára 18 kr. 

Tpoo B. HapoAiia icitura 3a cpócmi paspeA I. OAAeJi. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8°. 

9'/J iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
Tpoo B. Pymia Kimra k H3yiaBau.y ualjapcKora jeanna. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) N. r. 8°, 
7'/« iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Tpoo B. Maijapcisa iHraima ii neacóomia KiLiUKMna 
cpócKHX HapoAHnx niKo.ia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajkúak számára.) 8°, 9'/i iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

ynyTCTBO 3a irpeAaBau>e Beflóaita y roBopy a pa3ysieBaH,y. 
3a upßii n Apyi'H pa3pej; iiapoAimx niKo.ia. (Nagy L 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

ynyTCTBO v upeAaisau>y epiicne rpajiarmte y I. n 11 
paspeAy niipo.me uiKo.ie. (Nyelvt. vezérk. I., 11. oszt.) 
8°, 5Vi iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

VuyTCTBO y iipeAaiaty cpiicne rpaiiaTiine y III. u IV. 
pa3p. uiKO.ie. (Niigy L. Nyelvt. vezérk. Ili., IV. oszt.) 
8°, 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Cpncita rpasiaiH'iita i;e;iióeiiiiua 3a II. pa3pe,( iiapoAiu: 
íuKo.ie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8°, IV« 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

CpucKa rpajiaTHina Beasóeuima 3a III. 11 IV. pa3ji. 
nap. uiKOJio. (Nagy L. Nyelvt. gyak. III., IV. oszt.) 
8°, 6V« iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

CpucKa MHTaniüi 3a Apvi'H pa3pe;i HapoAiie niKo.ie. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

CpucKa ' m i a u n a 3a rpeh i i pa3peA iiapoAiie iiiKo.ie. 
(Gáspár J . III. olvasókönyv.) 8°, 10'/ . iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

CpucKa MHTainca 3a n e r s p r n pa3peA HapoAiie unto.ie. 
( G á s p á r J . I V . o l v a s ó k ö n y v . ) 8°, 14 iv , k ö t v e , b o l t i 
á r a 3 4 k r , n e t t o á r a 2 8 k r . 

CpucKa 'nnaima 3a iieTH n i i i g c t h pa3peA napomé 
miio.ie. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 30Vs iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Ap. Ejiepimii 1'. 11 KapiiaTH E. yiiyTcmo y ue.MAOiiHO 
3a ywre^e u yiuTeJ-CKe itaitAiuaTe napoAimx inito.in. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanításban.) 8°, 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, net to ára 48 kr. 

4,p. EiiepaiíH T. 11 Kapna™ E. Cicyii a e J i A o i m c n n x 
pe3y.naTa 3a iiapojne i i i k o a c V., a y cjyiajy 11 3a 
VI. pa3pex 11 3a iioBTopaBajyhy iimo.iy. (Földrajzi 
eredménytár.) 8", 2 iv, k., bolti ára 8 kr, netto 
ára 6 kr. 

Kurn 11 Majep. IIoBecTiinna Jiafyapa. (Magyarok törté-
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Khui 11 Majep. P j ' k o b o a c t b o k yieity iiouecniHne y 
uapoAHMJi uiKOJiajia. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8°, 27'/« iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y uacraBii upraita. Pyma mtiira 3a uapoAue 
yiureAe. Oiuoniio Xyro MacaK. (Maszák II. Útmutató 
rajztanitásban.) Nagy 8", 41/« iv, kötve, bolti ára 
60 kr, netto ára 50 kr. 

TnyTCTBo y iiacTann ociionnor upraiba. II. H3pe3aue 
n p e r . i e A a j H n e o a xapraje. Kivágott papírminták.) 25 
darab alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

f) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Tabela de parete. 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 f r t 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Elementariu sén ABC-dariii pentru scólele 
poporale romanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 8*, 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

Gönczy P. Litere scrise miscatóre. írásbeli betűk. 
100 drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Litere tiparite miscatóre. Nyomtatásbeli 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Vagy L. instriictiuiic In propunerea esercitieloru 
verbali sí memoríali penti-u clas'a I. si II. a 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszéd-
és értelemgyakorlatok tanításához.) 8°, 13'/< iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Vagy L. Manualn de conducere in instructiunea 
limbei materna pentru clas'a I. si II. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtaii 
tanításában a népiskolák I. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Vagy L.Manualudeesercitiegraiiiaticali pentru clas'a 
all-a a scólelorupoporale.(Ny el vt. gyakorlók, a nép-
isk.II.o.sz.)80,272Ív, kötve ,bol t i8kr , netto á r a6 kr. 

Groó V. Maauducerea gramaticéi limbei magliiare. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní tására , 
román a jkúak számára.) I. rész. 8°, 9'/j iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Mauudueerea gramaticéi limbei magliiare. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára.) II. rész. 8°, 8'.'j iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Groó V. Carte de cetire si deprindere. (Groó V. 
Olvasók, a román ajknak sz.) 8°, 10'/< iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanescii pentru clas 'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.) 
8°, 11 Vi iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romauescu pentru clas'a 
trei'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. III. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Legendariu romauescu pentru clas 'a a 
patr'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8°, 14'/i iv, kötve, bolti 32 kr, netto ára 28 kr. 

I)r. Emericzy-Kár páti. Carte conducatoria la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pen t ru 
invetiatori si aspiranti de invetiatori . (Dr.Emericzy-
Kárpáti. Vezérkönyv a föld'-ajztanitásban) 8% 
28'/i iv, kötve, bolti ára 60 ki , netto ára 48 kr. 

I>r. Einericzy-Kárpáti. Magasimi de resultate 
geogralice pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repeti t iunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár.) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára. 6 kr. 

Gönczy P. Instructiune la tractarea si intrebuin-
tiarea globnlui pamentului pentru invetiatorii 
rurali. (Gönczy P. Utasitás a földgömbhez.) 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Manuducere pentru liistructiunea 
istoriei in scoai. poporale.(Vezérk. a történet-tuni-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Istoria Uugariéi pentru clas'a V. de 
la scoal. poporale. (Magyarok története). 8°, 8V» 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Maszák H. ludegetariii la propunerea deseninului 
elementariu. Instructiune pent ru invetiatori. — 
I. Instructiune. (Útmutató a rajztanitásban.) Nagy 
8°, 4'/« iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák If. II. Formule taiatae din papim. (Maszák 
H. Kivág, papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára 
36 kr, ne t to ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Uvodna kniga 11a poducavanje ugerskoga 

jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv t an i t á -
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sára a vasmegyei horvát a j kúak sz. I. r.) 8°, 9'/» 
iv, kötve, bol t i ára 24 kr, ne t to ára 20 kr. 

Groó V. Uvodna kniga na poducavanjc ugerskoga 
jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv t an í t á -
sára a vasmegyei horvát a j kúak sz. II. r.) 8°, 
9'/j iv kötve, bol t iára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Ugerska citanka i vejzbana kniga za II . , 
III. i IV. razred hervatskih elementarskih skolali. 
(Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát a jkú népisk. II., III. és IV. oszt. sz.) 
8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi-horvát nyelven. 
(•'ünczy P. Pocetnica za medjimtirka pncke skole. 

(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8", 
4Vs iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Groó V. Magjarska citanka mcdjimurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. a j kúak sz.) 8°, 9'/s iv, 
kötve, bolti á ra 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Medjimurska horvatska citanka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 
67s iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Margitai .1. Horvatska citanka za III. IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. II. évf. 8°, 14 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 f r t 
50 kr , netto á ra 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát a j kú 
iskolák számára. 8", ö'/siv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr . 

i) R u t é n n y e l v e n . 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a. 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
1'chuh 11. Crlaina raö.ia aIi.w iHTaHa (Gönczy P. Pali-

tábla.) 24 drb bolti ára 2 fr t 40 kr, netto ára 2 f r t . 
reHii,ii II. Pyci.ua aaóyica a íiepBa inraiiKa it.ia iiepBou 

KJiaca iiapoAHHX'b nilíojrb. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

reHnu II. PyiioisoACTiio ko yrísiuo pycuan&Ko 1> aaőyKu 
n uepBOiia-iajiHO'fc 'iiiTaiiK«. (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8°, 4'/i iv, kötve, bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr . 

Hast A. ynpajKHeiiie Sectju n p03y.ua. Bo.iirrc.ibua 
Kunra A'I>-w yiHTe.'iböni. no I. u II. K.iaccl; icapöAiiux i. 
uiKö.i'Fi. (Vezórköny v a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz.) 8°, 11 Vs iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

ramiiap' t II. PycMta wraiuta aIí.ih jpyron K.iaca 
HapöAimx'b iiiKöi't. (Gáspár .1. I I . olvasók.) 8", 11 iv, 
kötve, bolti á ra 30 kr, net to á ra 24 kr. 

BoAHiejibiia Kunra IÍO uayietifo Ma^apcKora /waita. (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8°, 9'/i iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Pynia Kimra ko yi'ismo »aAipcsoro a3UKa. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. II. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

MaAJipciia 'luTamta u ynpaaun re.ibHa Kunra. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 iv, kötve, bolt i 
ára 30 kr, ne t to ára 24 kr. 

BoAHTe.ii.Eia Kinira KO yrlsiiio Hcropi'is y napoAnaxb 
niKOiaxi., (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8", 
287« iv, kötve, bolti 60 kr, ne t to ára 50 kr. 

ÜCTOpiíi .luuapóni,. (Kiss. Magyarország története.) 8°, 
77» iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr . 

BajiKOBCKH Muxaai'b. Ucropiíi yropmnnH. (Magyarország 
története.)S",4'A iv,kötve, bolti á ra 15 kr, netto 12 kr . 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Tycsa aaóyKa u uepiia imraiiKa A-ia nepBOii o a c n 

HapoAiiuxb inso.ib. BeA-ia HaAapCKoS H3Óyna Ilaiua 
TeimiH nepepoó.ieiio. — 1880. CoenoBa nlaia B'b 
neperi.ierfi. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8°, 
67i iv, kötve, bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

j) V e n d n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Növe ABC i zacsétne knige cstenyá za 
vesznícski sói prvi zlócs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P . Návod vu szlovenszke ABC»sz!;e i 
zácsétnoga cstenyá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezérkönyv az ABC-hez.) 8°, 67> iv, kötve, 
bolti á ra 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P . Píszmeni gíbni píszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, ne t to ára 60 kr. 

Gönczy P. Stampni gíbni píszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Növe knige cstenyá za vesznícski söl driigi 
zlöcs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski sói 111.zlöcs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 
137« iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski söl IV. zlöcs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
16 iv, kötve, bolti ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasók, vend vidéki isk. 
sz. 8°, 57 j iv, kötve, bolti ára 15 kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasók, vend vidéki népisk. sz. II. 
évf. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Návod na llíszanya vu govorényi i razményi 
za vesznícski sói prvi i drugi zlöcs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 
127s iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návod na vogrszki jezik za vesznícski söl 
I. i II. zlöcs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. o. sz.) 8°, 67j iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, net to ára 16 kr. 

Xagy L. Jezicsna llíszanya za vesznícski söl II. 
zlöcs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. 11-ik oszt. 
sz.) 8°, 2 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Maszák II. IVitikazácsnazacsétnororatanye.I . Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanitásbau.) 
Nagy 8°, 47« iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. II. Vözrézane papirne obrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 177» iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 f r t 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányi-k. VI. oszt. sz. .Nagy 6°, 2l 'A iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 fr t . 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- cs irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 
137! iv, fűzve, bolti ára 1 f r t 20 kr., netto ára 1 fr t . 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány cs jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8°, 
7V» iv, fűzve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr. 

III. Tanító- és tanitónöképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isine-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképez-
dék növendékei számára. 8°, 123/s iv, fűzve, bolti 
ára l f r t 2 » kr., netto ára 1 frt . 

Gönczy Pál . Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 221/« 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, net to ára 1 fr t 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és műformát. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr., netto ára 2 frt . 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 247« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 fr t . 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 97« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 fr t 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aestlietika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára) 8°, 97? iv, fűzve, bolti 
ára 1 f r t 80 kr., netto ára 1 f r t 50 kr. 



5 

IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47< 

iv bolti ára 40 kr.. netto ára 30 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11V» iv, 

bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/» iv 

bolti ára 1 fr t 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 

bolti ára I11 kr., netto ára 30 kr. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
127s iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt , 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 fr t 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 
Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fiizve 

(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 

8°, 3 iv, fiizve. (1879. évi junius hó 20-én 17284. 
sr. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt telső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk szám. Fiizve. (1882.1S634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára, 8", IV« iv fiizve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. 11-én 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, 'A iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, 17< iv, fűzve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'/i iv, 
fűzve. (1893. aug. 31-én 33564. sz. r.) netto 20 kr. 

Az iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. augusztus 24-én 35527. sz. a.) Bolti 
ára 6 kr., netto ára 5 kr. 

A kereskedő tanoneziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve,(1897. május 4-én 25314. sz.r.)netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. julius 7-én. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60.764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 
Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanitónők képesitési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanitónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami vagy államilag segély zett iskolai tanítók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án lOOOO. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, net to ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márczius 21. 2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, net to ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tó t „ „ „ „ 20 kr. 

„ román „ „ „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 

Ugyanaz néniét nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tó t „ „ „ „ 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesitése tárgyában.Netto ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/i iv. (1888. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsó fokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 
25-én 55.800. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. évi decz. 20-án 
17 ú58. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

II. Jegyzék. Ugyanazokról, Va iv. (1889. évi ápril 
10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. évi ápril hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. Ugyanazokról. (1891. évi jun. 14-én 
26.704. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

| V. Jegyzék. Ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. rend.) 
j Netto ára 25 kr. 
, VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz 

rend.) Netto ára 'J5 kr. 
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TII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. 

VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

IX. Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatv. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv B) minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló A) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv B) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló DJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről B) minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendő épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2'/a kr. 

Vin. Kisdedóvodai és gyermek-menedék-
ház i rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. az.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről, 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, '/» kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke, 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti árp 1 'A kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 2'A kr., netto 

ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'A, netto ára2kr . 
Mulasztási napló (bel- és küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. A minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B. minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesitő vizsgálatot tett népiskolai tanítók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 ív netto ára 5 kr. 
Népisk. ínunkamesternöi képesítő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatv. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l 'A kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. I péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári liuiskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leány iskolai bizonyítvány. 1 péld.netto ára2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l 'A kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 1 kr. 
Miinkamesternői bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 "kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bízonyitvány. 1 péld. netto 

ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. I példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

niára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. juL 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

XIV. Felső keresk. iskolai nyomtatv. 
Felső kereskedelmi iskolák részére :• Boltl ára Netto Lr» 

1. Érettségi bizonyítvány . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, küliv 4 „ 3 „ 
4. „ beliv 4 „ 3 „ 
5. Tanulmányi napló, küliv . . 4 „ 3 „ 
6. „ , beliv . . 4 „ 3 „ 
7. Fegyelmi napló, küliv . . . 4 „ 3 „ 
8. „ „ beliv . . . 4 „ 3 „ 
9. Kimutatás éretts. vizsg., beliv 5 „ 4 „ 

10. „ „ „ küliv 5 „ 4 „ 
11. Osztály-névkönyv 5 , 4 „ 



XT. Nöi kereskedelmi szaktanfolyami 
nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Nöi kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A nöi kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891— 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto 

ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. minta. 1 iv netto 

ára 3 kr. 
Tanitói változási jelentés. XI. minta. 1 iv netto 

ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára X ' / J kr. 

Taneszközök. 
1. S z e m l é l e t i k é p e k . 

AZ I-sö szállítmány t a r t a lma : 1. Az emberi test 
részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A 
falusi piacz. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 fr t 85 kr. 

A 11-ik szállítmány tar talma: 1. Légi tünemények. 2. 
Alma- és körtefák. 3. Parasztszoba belseje. 4. Juhá-
szat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Estikép. 9. Lóistálló 
belseje. lO.Afalukörnyékeésközlekedési eszközök. 
Mind a tiz kép bolti ára 6 frt50kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A Il l- ik szállítmány tar talma: 1. Díszkert és virágok. 
2. A nyírfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraczkfák. 4. Zöldséges és 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

lY-ik szállítmány tartalma: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása. 4. Zöldségpiacz. 5. Gyümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánfa. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

2. Természetrajzi és gazdászati színezett táblák. 
Az emberi test toneztana (5 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 
A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 12 fr t 60 kr. 
Az ehető és mérges gombák (12 szinezett tábla, 

magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Rétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18 »«,, netto ára 1 frt. 

Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
liuromíiteiiyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb szine-

zett t áb la ; állat-, növény- és ásványtan, tábla-
papírra felhúzva és 4'/< ivre teijedő magyarázó 
szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Gönczy 1'. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, és vend nyelven, bolti ára 80 kr, netto 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 

45 kr. 
Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 

ára 25 kr. 
5. Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz és Telhi-
riumhoz. 8°. 7V< iv, fűzve, bolti ára 75 kr., 
netto ára 60 kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld., bolti 1 frt 20 kr, netto ára 
1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle száinvető-késziilék az elemi 
és polg. iskolák számára utasítással, netto 
18 frt . 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 fr t . 

F a l i t é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 

vászonra húzva, bolti ár •> frt 75 kr, netto ár 
4 fr t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 
75 kr, netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, 
netto ár 4 fr t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 25 kr, netto ár 5 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 frt 25 kr, 
netto ár 6 frt 25 kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ár 
7 frt 50 kr., netto ár 6 fr t 50 kr. 

Ugyanaz : vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 50 kr, netto ár 5 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt 50 kr, 
netto ár 6 fr t 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt, 
netto ár 7 frt. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (őt 
része) féltekében, vászonra húzva szöveggel, bolti 
ár 8 fr t 50 kr, netto ára 7 fr t 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 10 frt 50 kr, n e t t j ár 9 frt 50 kr. 

Gönczy P. Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
3 írt 60 kr. 

Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe, netto ár 
3 fit 60 kr. 



B) Kath. népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 

6'/s iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Német nyelven. 8°, 5'A ÍV, kötve, bolti ára 16 kr, 

netto ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto 

ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. oszt. számára. 8°, 8'/J iv, kötve, bolti ára 27 kr, 
netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 25 kr, 
netto ára 21 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto 
ára 21 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. osztálya számára. 8°, 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kv, net to ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

Tót nyelven. 8", 16'/« iv, kötve, bolti ára 48 kr, netto 
ára 40 kr. 

Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. 
osztálya számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, 
netto ára 52 kr. 

Német nyelven. 8°, 19'/» iv, kötve, bolti ára 64 kr, 
netto ára 53 kr. 

Harmadik nyelvkönyv a levélirásba való bevezetés-
sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8", 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8", 15'A iv, kötve, bolti ára 37 kr, netto 
ára 31 kr. 

Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 
fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 
számára. 8°, 10 iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 
számára. 8°, 15 V» iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 
összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 47 kr, netto 
ára 39 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-
mára. 8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 
21 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-
tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto 
ára 15 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-
tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8", 6 '/• iv, kötve, bolti ára 21 kr, netto 
ára 18 kr. 

Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 
II. osztálya számára. — Tanítók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9 "A iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

; Fali olvasótábía. 1 teljes példány = 12 lap, ára 
1 frt 31 kr. 

Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. I teljes példány —12 lap, ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izraelita iskolák száraára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számáta. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 27 kr, netto 
ára 22 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8", 17 A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kiy 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr , 
netto ára 18 kr. 

Szerb iskolák számára. 
flspKÓKNŰE nliN'ÍE 3A OynOTpfKAÉtl'l'E CÉpKCIÍHX* NdpoA" 

HHIX* O V M H A H I J J X . (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'A iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

H3X ĵf AATHpA IIEPKONAMÁANOE OVripAÍKNEHÍÉ KX OyriO-
TPEKAENÍIO 117. [AAKÉH0fÉpEtKH\2 NAp0A»"X'Ä OyHH-
AH[)IA\/,. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

H3Z HAEOEAÓKA NTPKOHAMÁANOE oytipAjKNENÍE KZ oyno-
TpEKAÉNMO KZ EAAKÉNOCEpKfKHXZ NdpÓANWXx OyNH-
AMipAX*. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3' 2 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

K A T H X H C I E Z M Á A K I H FFI N£ÁNÍT£KARCO G V ' N Ó A A K X K Á p -

AOKIVK. ( A karlóezai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8", 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

BOCTOIHOI 'T» B I P O H C N O B T A A I I I A KaiHXHcici aa name 
yieiiH'iiie paapeae y Eorocnacaenoií Enapxin I>a>i-
KOM. (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8", 8'/s iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

Cptinift Kanixiieicfc. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Ma.ibiS KanixHcic'h. (Kis Katekizmus.) 8", l 'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 
KATHXÍcÍEX MHKX, CA§ EKápTZ MZpTÖpHEHpE AP£nT KP£" 

A Í N N I O E Z riENTpS CKOAAEAE NEŐNHTE pOMKHÉlJIH. (Kis 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto 
ára 12 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, továbbá 
községek- és körjegyzőségeknek a netto ár összeg előleges beküldése mellett, portómentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud. egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. számu, pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kívül, as 
ulo lsA p o s l á l is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1898. évi január hó 1. 
.A. m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

I G A Z G A T Ó S Á G A . 

Budapesten, 1897. M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam I. számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A makói (Csanádmegye) ág. hitv. ev. kántorta-

nító! állásra a 48. és 49. számban meghirdetett 
pályázat határideje 1898. évi febr. l-ig terjesztetik 
ki. A megválasztott egy évi próbaidő után végle-
gesítetik. A kérvények a lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. (2413-11-2) 

A nagyvárad-ve lencze i róm. kath. IV. osztályú 
elemi fiiskolánál megüresedett egyik tanítói állásra 
l»98-ik évi január 31-ig bezárólag pályázat hirdet-
tetik. Ezen állás jövedelme: 450 forint évi kész-
pénzfizetés és 160 forint lakbér fejében a kegyura-
ságtől, a város határában meg 15 kat. hold szán-
tóföld. Ezen állást elnyerni óhajtók keresztlevéllel, 
tanítói oklevéllel, eddigi működésüket és vallás-
erkölcsös fedhetetlen életöket igazoló bizonyítvány-
nyal felszerelt folyamodványaikat főmagasságú és 
főtisztelendő dr. Schlauch Lőrincz biboros püspök 
úrhoz, mint kegyúrhoz intézve a fent kitűzött ha-
tárnapig alulírt plébánoshoz küldjék be. A pályá-
zóktól megkívántatik, hogy az egyházi zenében és 
énekben annyi jártassággal birjanak, hogy szükség 
esetén a kántort a megválasztott helyettesíteni 
képes legyen. A kinevezett állását márczius l-ig 
tartozik elfoglalni. Nagyvárad, 1897 deczember 22. 
Gabriely Lajos, plébános. (2410—III—2) 

A lakócsal községi iskolánál egy magyar tan-
nyelvű osztálytanítói állomásra 1898. évi január hó 
13-iki határidővel pályázat hirdettetik. Évi fizetése : 
400 forint, egy bútorozott szoba és sza,bad fűtés. 
Csak róm. kath. tanítók pályázhatnak. Pályázhat-
nak tanítónők is. A megválasztott tartozik a III—YI. 
osztályokat tanítani és ha a megválasztott férfi-
tanító lenne, akkor a kántort is szükség esetében, 
különös díj nélkül helyettesíteni. A kellően felszerelt 
folyamodványok Lakócsára (Somogymegye) a községi 
iskolaszéki elnökséghez intézendők. (2406—II—2) 

Cséri pusztai iskolához tanító kerestetik. Java-
dalma : 140 frt, 8 mérő buza, 8 mérő árpa, 20 mérő 
rozs, 4 hold kukoriczaföld, 2 öl fa, az iskola is 
fűtendő, 1000 Q-ö l kert, 2 sertéstartás. Kérvények 
mélt. gróf Batthányi Emameellához czimezve, a 
polgárdii plébániára küldendők. Azonnal elfoglal-
ható. (2420-1-1) 

Az a g y a g f a l v i áll. segélyezett községi iskolánál 
elhalálozás folytán megürült Il-ik tanítói állásra, 
melyhez az ev. ref. énekvezérség is hozzá van 
csatolva, pályázat hirdettetik. 1. Tanítói javadalom : 
400 frt államsegély évnegyedes részletekben fizetve. 
2. Kántori javadalom: 1. lakás, mely áll: két 
szoba, konyha, kamra, pincze és a szükséges mellék-
épületekből. 2. Kert. 3. Minden egész kepefizetőtől 
egy kalangya (25 kéve) buza. 4. Ugyanannyi zab ; 
ez évben 142 egész béres volt. 5. Minden vékás 
bérestől egy fél véka buza és egy véka zab ; ez évben 
•52 vékás volt. 6. Minden napszámostól két tenyeres 
napszám, vagy 50 k r ; ez évben 28 napszámos volt. 
7. Mintegy 50 szekér fa. 8. 3 hold 1457 Q-öl kano-
nika-portio. Ezen egyházi javadalomból azonban 
évenkint 100 fr t az egyháznak visszafizetendő. Köte-
lessége a megválasztottnak: 1. Az alsóbb osztályok 
törvény szerinti tanítása. 2. Az ev. ref. kántori teen-
dők és az azzal járó kötelességek végzése. Meg-
jegyeztetik, hogy a pap minden negyedik vasárnap 
egyszer délelőtt, máskor délután, úgyszintén a 
sátoros-ünnepek 2-ik napján a filiába megy, mikor 
helyette is végzendő a szolgálat. Felhivatnak mind-
azok, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy a 
szükséges tanítói és kántori, képesítésüket igazoló 
okmányaikat 1898 január hó 15-ig az iskolaszékhez 
nyújtsák be. Posta- és vasúti állomás: Bögöz 
(Udvarhelyen.) Agyagfalva, 1897 decz. 6. Hegyi Zsig-
mond, isksz. elnök. Sala Albert, isksz. jegyző. 2347 

Pályázati hirdetés. A muszár i aranybánya-
társulat által szervezendő nyilv. társ. elemi isko-
lához rendes tanítói állásra pályázat hirdettetik. A 
tanító kötelessége : e vegyes iskola mindennapi nö-
vendékeit tanítani, valamint a saját hitvallású ta-
nulókat a hittanban is oktatni. A német nyelv ta-
nítása szintén kötelező, miért is annak szó- és irás-
bani birása megkívántatik. Javadalmazás: szabad 
fűtés és világítás mellett 720 f r t törzsfizetés havi 
részletekben; tisztességes lakás házikerttel. Csakis 
állami képezdén nyert tanítói okevéllel s esetleg 
működési bizonyítványnyal felszerelt folyamodvá-
nyok január hó 4-ig e társulat igazgatósága czimé-
re nyújtandók be. A kinevezés egyelőre egy évre 
ideiglenes s ha az alkalmazott megfelel, akkor ál-
lásában véglegesíttetik. A kinevezett állomását feb-
ruár hó 1-éig elfoglalni köteles. Brádon (Hunyadm.), 
1897. évi deczember hó 8-án. Köllner, társ. igazgató. 

(2379—II—2) 
Lajosmizsére (Pestm.) a református felekezeti 

iskolához tanító kerestetik. Tanítói fizetés állam-
segélylyel 400 forint, melyhez templomi énekveze-
tésért 20 forint tiszteletdíjat, megfelelő lakást kert-
tel és temetési stólát az egyház engedélyezett. 
Okleveles tanítók pályázatukat január 15-ig^ Hegyi 
Károly református lelkészhez Lajosmizsére küldjék. 
Az állás minélelőbb elfoglalandó. (2393—II—2) 

Pályázat a rohonczi ág. hitv. evang. egyházköz-
ségben megürült kántortanítói állásra. Kötelességek : 
a tanuló ifjúság felső osztályának tanítása, orgoná-
lás s az egyházi ének, valamint a fennálló templomi 
énekkar vezetése. Tanítási nyelv: német-magyar. 
Javadalom : négy szobából álló szép lakás, a szük-
séges mellékhelyiségekkel és kert te l ; készpénzben : 
326 f r t ; stóla körülbelül 20 f r t ; terményekben 
körülbelül 306 frt. Ezen állás minélelőbb, de leg-
később 1898. évi márczius hó elsejéig elfoglalandó. 
A kellően felszerelt kérvények 1898. évi januárius 
hő 25-ig az alulírt lelkészhez beküldendők, ki 
kész a netán szükséges felvilágosítást adni. Rohon-
ezon, 1897. évi deczember hó 23-án, Unger Gusz-
táv, ev. lelkész. (2414-11- 2) 

Széchényi (Nógrádm.) róm. kath. fiúiskolához 
tanító kerestetik. Javadalma: 400 f r t államsegély 
és 100 frt lakbér a hitközségtől. Az állás mielőbb 
elfoglalandó. Árva Ferencz, iskolaszéki egyházi 
elnök. r _ , _ (2418—1—1) 

Az ú jv idéki ágost. hitv. evang. egyházközség 
kántortanítói állomásra pályázatot hirdet. Fizetés 
700 frt havonkénti részletekben. Nagy temetés 
1 frt, kis temetés 50 kr. Tanítási nyelv magyar-
tót. Folyamodványok azonnal küldendők alulírott-
hoz. Újvidék, 1897 deczember 24-én. Belohorszky 
Gábor, ev. főesperes. (2422—1—1) 

Kaáli róm. kath. népiskolánál tanítói állomás 
betöltendő. Fizetés 400 frt és jó lakás. Kötelesség : 
fiuk haladó-osztályát tanítani, templomba vezetni, 
reájok felügyelni; ismétlő oktatást, esetleg a gaz-
dasági irányút is teljesíteni; népiskolai könyvtárt 
és faiskolát szabályszerűen kezelni. Okleveles tanítók 
kérvényeiket 1898 január 10-ig küldjék be, Kaál 
(Hevesmegye), Csekó Gábor iskolaszéki elnök. 

(2421-1-1) 
A va leabolvasn icza i román és magyar tan-

nyelvű községi elemi népiskolánál a tanítói állomás 
betöltendő. Az állomás járandóságai: 400 frt kész-
pénzfizetés, tisztességes lakás. A magyar nyelven 
szerkesztett, szabályszerű bélyeggel ellátott és a 
nm. vallás- és közokt. ministeriumhoz czímzett 
folyamodások 1898. évi január hó 10-ig a krassó-
szörény megyei közigazgatási bizottsághoz külden-
dők. Pályázók a kir. tanfelügyelőnél személyesen 
jelentkezzenek. Idegen nyelven kiállított okmá-
nyokhoz hiteles magyar fordítás csatolandó, (l/h—) 



IT — 

Középbisztr lcze l r. k. tanítónői állásra pályá-
zat nyittatik. Javadalom: 1 szoba, konyha takarék -
tűzhelylyel, háromszázötven forint készpénz, ismétlő-
söktől tíz forint, négy öl tűzifa. Leánygyermekeket 
tanítand. Pályázó tanítónők, vagy okleveles óvónők 
felszerelt folyamodványaikat újév január tizen-
kettedikéig alulírotthoz küldjék. Yugríncsics Bol-
dizsár, plébános. Cserencsócz, Zalamegye. (4—I—1) 

Az új major-pusztai (Tolnám.) róm. kath. jellegű 
uradalmi iskola tanítói állomására pályázat nyit-
tatik. Javadalma az állomásnak: két szoba, egy 
konyha, éléskamrából álló lakáson és istálón kívül 
400 Q-öl házikert, 300 frt készpénz, havi előleges 
részletekben, körülbelül 40 tanköteles után fejenkint 
40 kr tandíj, továbbá a tanító számára 12 köbméter 
fa, melyen kívül az iskola fűtéséhez szükséges fűtő-
anyagot a bérlő adja. Yégül két-három malom-
fuvart kap a tanító a bérlőtől. Kötelessége a rendes 
és ismétlő tanulókat tanítani, vasár- és ünnepnapon 
litániát tartani. Azokmányokkal felszerelt kérvények 
január 10-ig Vitkovita Ferencz plebános-elnökhöz 
küldendők Szakosra. (5—1—1) 

A bars-füssi plébániához tartozó R e n ű v e fiók-
községbeli róm. kath. állomásra a pályázat január 
24-re tűzetik ki. Javadalmazása: 8 magyar hold 
szántóföld, melyet maga a tanító míveltetni 
köteles; Í6'/a pozs. mérő buza; 16'A pozs. mérő 
rozs és 16'/a pozs. mérő á r p a ; a község pénz-
tárából 118 frt, állami segélyből pedig 00 fr t 
készpénz, 2 öl kemény tűzifa. Lakása áll: 2 szoba, 
konyha, kamra és istálóból, mihez körülbelül 
félholdnyi kertecske van csatolva. Tannyelv : tót-
magyar. Folyamodványok Kovács József esperes-
plebánoshoz Bars-Füssre küldendők. (18—1—1) 

A dobronaki (Zalamegye) róm. kath. népiskolá-
hoz január 10-ig tanító kerestetik. Fizetése: pol-
gári évre 400 frt, lakás, fűtésre elegendő fa, tiszto-
gatásért havonkint 1 frt. Kötelessége : egy osztályt 
vezetni, az ismétlősöket tanítani, melyért körül-
belül 30 frtot kap és a kántorságban segédkezni. 
Okmányokkal felszerelt kérvények főt. Strausz 
Flórián iskolaszéki elnökhöz küldendők. (13—I—1) 

A Tóba (Torontálmegye) politikai községhez csatolt 
Emiliamajor nevű pusztán megüresedett magyar-
német tannyelvű róm. kath. tanítói állásra ezennel 
pályázat nyittatik. Ezen állással következő évi java-
dalmazás van összekötve : 1. készpénzben 320 f r t ; 
2. 16 métermázsa buza; 3. 1 hold 200Q-Ö1 szántó-
földnek haszonélvezete ; 4. 3 szoba és hozzátarto-
zókból álló természetbeni lakás, szabad szalmafütés-
sel; 5. konyhakertnekhasználata; 6. 1 darab tehén-
tartás. Pályázótól megkívántatik, hogy a magyar 
és német nyelvet szó- és írásban tökéletesen, a szerb 
nyelvet némileg szóban bírja. Az alkalmazandó 
tanítónak kötelességévé tétetik, hogy az uradalom 
részétől alkalmazott kántornak akadályoztatása 
esetén, a majorbeli kápolnában a kántori teendőket 
is végezze. Okmányokkal ellátott folyamodványok 
1898. évi február hó 1-éig a szent-hubert-tóbai ura-
dalom jószágigazgatóságához Emiliamajorba (u. p. 
Magyar-Czernya) küldendők. Kelt Tóban, 1897. évi 
deczember hó 23-án. A szent-hubert-tóbai uradalom 
jószágigazgatósága. (11—III—1) 

A verendini román és magyar tannyelvű községi 
elemi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. 
Az állomás járandóságai: 400 fr t készpénzfizetés, 
tisztességes lakás. A magyar nyelven szerkesztett, 
szabályszerű bélyeggel ellátott és a nm. vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz czímzett folyamo-
dások 1898. évi január hó 10-ig a krassószörény-
megyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. Pályá-
zók a kir. tanfelügyelőnél személyesen jelentkezzenek. 
Idegen nyelven írt okmányokhoz hiteles magyar 
fordítás csatolandó. (2/h—I—1) 

A s zemlaki ev. ref. egyház megüresedett négy 
osztályú népiskolában állási palyázatot hirdet jan. 
30-ig. Évi fizetése: 1. 48 frt és 7 kr egyházi pénz-
tárból ; 2. 16 katasztrális hold föld haszonélvezete, 
tehermentesen; 3. iskolás gyermekektől fejenkint 
1 véka rozsos buza és 40 kr pénzben, gyermek 
száina 90-ig; 4. 16 köbméter keményfa; 5. 6 ff 
faggyúgyertya ; 6. temető használata ; 7. stóla, 
éuekszós temetéstől 50 kr, bucsuztatóstól egy forint; 
8. szabad kényelmes lakás, 400 Q]-öl kerttel. Köte-
les teendői: gyermekek tanítása a tanterv szerint, 
magyar és német nyelven. Templomban és teme-
téseken éneklés vezetése. Lelkész akadályoztatása 
esetén isteni tiszteletet végezni. Csak ev. ref. okle-
veles tanító pályázhat s kérvényeik kellő okmányok-
kal felszerelve a helybeli lelkészi hivatalhoz bekül-
dendők. Szemlak (Aradmegye), deczember 29. Ih97. 
Bedrich József, ev ref lelkész. (8 l—1) 

A V e s z t é n y községi iskolánál üresedésbe jöt t , 
következő fizetéssel ellátott igazgató-tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Javadalmak: a) évi 
fizetés 324 f r t ; h) faátalány 24 f r t ; c) szabad lakás 
és 400 Q területű kert. Megjegyeztetik, hogy ha 
valamelyik a fentnevezett iskolánál működő tanítók 
közül az igazgató-tanítói állásra előléptetve lesz, 
ez esetben lehet a következő fizetéssel egybekötött 
3-ik tanítói állomásra pályázni: a) évi fizetés 300 f r t ; 
b) faátalány 24 frt és szabad lakás. Pályázni óhaj-
tók törvényes okmányokkal felszerelt kérvényeiket, 
melyben tüntessék ki, hogy a román és magyar 
nyelvet Írásban és beszédben teljesen bírják, továbbá, 
hogy az egyházi énekben és dalárda alkotására fel-
tétlenül képesek, alulírotthoz 1898. évi január hó 
18-ig terjeszszék be, egyszersmind kifejezni a fent-
említett esetben a harmadik tanítói állásra hajlan-
dóságukat. Kívánatos, hogy a pályázó választás előtt 
a községben személyesen jelenjék meg. Vesztény, 
1897. évi deczember 29-én. Niculae Hurubean, iskola-
széki elnök. (7—I—1) 

Betöltendő a maros-gombási állami elemi isko-
lánál évi 400 forint fizetésből ós szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott r< n-
des tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi 
január hó 15-ig az Alsó-Fehérvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Alsó-
Fehérvármegye kir. tanfelügyelőségétől. N.-Enyed, 
1897 deczember 29. Dr. Szabó Mihály, kir. s.-tan-
felügyelő. (4/h—I—1) 

Betöltendő az újonnan szervezett borsabányai 
állami elemi iskolánál évi 400 fr t fizetésből és sza-
bad lakásból álló illetményekkel javadalmazott ta-
nítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, képesítő bizo-
nyítványnyal, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket iga-
zoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, leg-
később 1898. évi január hó 16-ig Máramarosvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Máramarosvármegye kir. tanfelügyelősé-
gétől. , (5 'h - I—1) 

Pestmegyei Újfalu községbe egy r. kath. fele-
kezeti jellegű községi iskolához 40 frt havi fizetés-
ért május 30-ig egy helyettes tanító, vagy tanítónő 
kerestetik. Az állás azonnal elfoglalható. Ű. p. Alpár 
— via Félegyháza. Egry Ferencz, községi jegyző. 

(2424-11-1) 
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A soproni r. kath. elemi iskoláknál nyugdíjaz-
tatás folytán megüresedett égy rendes tanítói, eset-
leg — ha a jelenlegi helyettes tanító a rendes 
tanítói állomásra megválanztatnék — egy helyettes 
tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. A 
rendes tanítói állomás 600 frt évi fizetés, 75 frt 
lakáspénz, 60 frt drágasági ós 50 frt évötödös pót-
lék élvezetével, valamint a magasabb fizetési osz-
tályokba való előlépésre és rendes nyugdíjra való 
jogosultsággal van egybekötve. A helyettes tanítói 
állomás javadalmazása évi 600 frt. Az ezen állomá-
sokra pályázóktól benyújtandó folyamodványok — 
melyekben határozottan kijelentendő, hogy a folya-
modó nem pusztán a rendes tanítói, hanem esetleg 
a helyettes tanítói állomásra is reflektál — a tan-
képesítést, az eddigi tanítói működést, a magyar 
és német nyelvben való tökéletes jártasságot, zenei 
képzettséget, valamint a családi állapotot igazoló 
okiratokkal és keresztelő-levéllel szabályszerűen 
fölszerelve, 1898. évi január hó 31-ig a soproni 
r. kath. konvent elnökéhez, nagys. Schwartz Miklós 
dr. úrhoz (Sopron, Uj-utcza 5. ez.) küldendők be. 
Megjegyzendő, hogy a rendes tanítói állomás válasz-
tás útján három évi próbaidő fentartásával (mely 
idő azonban sikeres szolgálat esetén úgy az évötö-
dös pótlék, mint a jogosult nyugdíj tekintetében 
beszámíttatik); a helyettes tanítói állomás pedig 
egyszerű meghívás útján fog betöltetni. A soproni 
róm. kath. iskolaszéknek 1897. évi decz. hő 18-án 
tartott üléséből. (12—II—1) 

A kis-új szállási községi gazdasági ismétlő-
iskolánál alkalmazandó s rendszeresített szaktanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás a követ-
kező : 1. évnegyedenkint előre fizetendő 600, azaz 
hatszáz o. é. forint; 2. a gyakorlati terén megfelelő 
természetbeni lakás ; 3. a kezelése alatti iskola-
telekből, vagy annak közvetlen szomszédságában 
időről-időre kimutatandó 1600 Q-öles egy hold 
földnek használata; 4. a kezelése alatt levő isko-
lához tartozó földek évi nyersjövedelmének 10%, 
avagy a tiszta jövedelemnek 5"/o. Azonban az ezen 
jövedelmek közül leendő választás joga évről-évre 
az iskolaszéket fogja illetni. Kötelessége: a szak-
tanító mindazon kötelezettségeket és teendőket híven 
és pontosan tartozik teljesíteni, melyeket a törvény 
vagy rendeletek számára kijelölnek- Ezen állásra 
csak oly tanítók pályázhatnak, kik a külön gazda-
sági ismétlő-oktatási tanfolyamot sikerrel végezték, 
vagy ily tanításra kormányilag feljogosíttattak. 
A megválasztandó tanító állását 1898. évi február 
hó 1-ső napjáig elfoglalni tartozik. Felhivatnak a 
pályázni óhajtók, hogy szabályszerűen felszerelt 
pályázati kérvényüket 1898 január 22. napjának 
délután 5 órájáig Boleman Lajos kis-újszállási lakos, 
községi iskolaszéki elnök kezeihez nyújtsák be, 
mert elkésetten érkezett kérvények figyelmen kívül 
hagyatnak. Ezen pályázati hirdetmény közzététe-
lével Boleman Lajos iskolaszéki elnök bizatik meg. 
Kelt Kis-Újszálláson, 1897 deczember 19. A községi 
iskolaszék megbízásából: Boleman Lajos, községi 
iskolaszéki elnök. (2415—II— 1) 

Ipolybél (Hontm.), magyar kántortanítói állomás 
javadalma: 8 hold 927 [J-öl föld, hívek mívelik, 
párbér 9 véka buza, 20 véka rozs, átlag 20 tanuló, 
minden tanulótól fél véka buza, ismétlő-iskoláért 
10 frt, stóla 5 frt, vallásalapból 18 frt, templom-
pénztárból 71 f r t ; lakás: két szoba, konyha, kamra, 
istáló, veteményes kert. Pályázati kérvények január 
2 -ig ipoly-szakállosi róm. kath. plebániahivatálhoz 
(Hontmegye) küldendők. (2- I—1) 

Czecze (Fehérm.) község Hard pusztájára tanító, 
vagy tanítónő kerestetik. Fizetés: lakás kerttel, 
300 fr t készpénz, okleveles tanítónak 400 frt. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Csille'ry Sándor, elnök. (3 - 1) 

Tápió-Szelén (Pestmegye) az államilag segélye-
zett róm. kath. népiskolánál lemondás folytán két 
tanítói állomás megüresedvén, azokra január 23-ig 
pályázat hirdettetik. Évi fizetés ; egyenként 400 frt, 
ötödéves korpótlék, lakás és kert természetben, 
melyért az ismétlőket is tanítani kötelesek. A kán-
torságban jártasak előnyben részesülnek, amennyi-
ben az igazgató kántor-tanítót díjazás nélkül 
helyettesíteni tartoznak. A folyamodványokhoz 
melléklendő okmányok eredetiek vagy közjegyző 
által hitelesítettek legyenek. Az állomások azonnal 
elfoglalandók. Somogyi Károly plébános, iskolaszéki 
elnök. ( 2425 -1 -1 ) 

Manigai (Nyitramegye, u. p. Nagy-Bucsány) róm. 
kath. tót-magyar népiskolához, államilag fizetett 
tanítónői állomásra 1898. évi január 19-ig pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : az államtól 400 frt, a község-
től egy tisztességes padlózott szoba bútorzattal, ágy-
nemű nélkül s 53 frt ig terjedő tüzelőanyag. Köte-
lessége a tantervben előirt tantárgyakon kívül heti 
két órában a kézimunkát is tanítani. Oklevéllel és 
egyéb okmányokkal felszerelt pályázati kérvények, 
a róm. kath. iskolaszékhez Manigán nyújtandók be. 
Személyes jelentkezés előnyös. Okmányok vissza», 
kiildhetéséhez 20 kros postabélyeg csatolandó. Meg-
bízásból: Józsy Alajos, iskolaszéki jegyző. (6—I—1) 

A l iptó-nagybobróczi r. kath. kántortanítói állo-
másra 1898. évi január hó 27-ére pályázat hirdet-
tetik. Az állomás jövedelme: tanítói: hat hold tago-
sított szántóföld, rét és kántori lakással határos két 
kertnek haszonélvezete 40 f r t ; Nagy-Bobrócz köz-
ségtől: 8V2 pozs. mérő rozs 17 f r t ; 2/o pozs. mérő 
kerdermag és borsó 2 f r t ; a tanító használatára 
11 öl két láb hosszú puha tűzifa, községgel közös 
szabad legeltetési jog. Tanulmányi alapból 9 fr t 
85 k r ; Nagy-Bobrócz községtől 63 frt ; a minden-
napi iskolába beiratkozott gyermek köteles tandíj-
fejében fizetni 1 frtot, összesen 80—TOO frt. Kántori: 
vallásalapból 9 frt 85 k r , Nagy-Bobrócz községtől 
8 fr t 45 kr ; Pálfalu Kis-Bobrócz községtől 3 frt 
69 kr ; kantaczio czimén Nagy-Bobrócztól 3!) f r t 90 kr; 
Pálfalu községtől 5 frt 25 kr ; Kis-Bobrócz község-
től 4 f r t 20 kr ; évi négy offertoriurn egy harmada 
4 f r t ; ostyasütés czimén templomi pénztárból 5 f r t ; 
stóla körülbelül 30 f r t ; Pálfalu Kis-Bobrócz község-
től 18'A pozs. mérő rozs 55 fr t 50 kr ; 2 pozs. mérő 
zab 2 f r t 50 kr ; tűzifa czimén 1 frt 25 kr. Van 
továbbá kántortanítónak szabad kényelmes lakása. 
A folyamodók szabályszerűen felszerelt és nagybo-
bróezi róm. kath. iskolaszékhez czímzett kérvényei-
ket fenti határnapig Krasznecz József nagybobróczi 
esperes-plébánoshoz intézzék. (9—I—1) 

A l iptó-nagybobrócz i róm. kath. H-ik tanítói 
állomásra 1898. évi január hó 27-ére pályázat hir-
dettetik. Az állomás jövedelme: készpénzben külön-
féle czímen 350 f r t ; a mindennapi iskolába beirat-
kozott" gyermek köteles tandíj fejében fizetni 1 frtot, 
összesen 80—100 f r t ; hat öl 3 láb hosszú puha 
tűzifa 24 f r t ; szabad legelő egy tehén számára 1 frt. 
Az ismétlő iskolába járó gyermekek tanításáért van 
2 pozs. mérő vetőmagot befogadó szántóföld és 
vele határos két szekér szénát termelő rét 10 frt. 
Szabad lakás. A folyamodványok Nagy-Bobróczra 
Krasznecz József esperes-plébánoshoz nyújtandók be. 

(10—I—1) 
A pol tár i evangelikus egyház államilag segé-

lyezett elemi leánytanodájában egy tanítói, illetve 
tanítónői állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása 
400 f r t ; szabad lakás és mellékjövedelem. A képe-
sítő oklevél és egyéb okmányok az iskolaszéki 
elnöknek Poltárra, Nógrádm., január huszadikáig 
beküldendők. Hivatalos nyelv : a magyar-tót. 

(23-1—1) 
1* 
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A nógi ád-pilisi róm. kath. kántortanítói állásra 
1898 január 18. határnappal pályázatot nyitok. 
Javadalma: 208 f r t államsegély. A hívek által 
munkált" 10 hold föld, melynek haszonélvezete, 
tandíj, rozs, zab, káposzta, kukorieza, borjárandó-
sággal, készpénz, faváltság, stóla, misealapítványi 
jövedelemmel 202 f r t 25 kr. Van közös legeltetési 
joga. Kényelmes lakása, konyhája, kamrája, istálőja, 
sertés-, baronifiólja, zöldségeskertje, példánykertje. 
Csak oklevelesek pályázhatnak. (17 - II—1) 

Kurtapataki államilag segélyezett községi tanítói 
állásra ezennel pályázat hirdettetik; javadalom 
300 fii, mely az állás elfoglalása u t á n ' 400 frtra 
emeltetik, 2 öl tűzifa, 3 forint kertilletmény, ter-
mészetbeni lakás; pályázati határidő január 15. 
Elnökség (20—1—1) 

Betöltendő a s z é k i állami elemi iskolánál évi 
400 frt fizetés ós 100 frt lakbérből álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítónői állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanító-
nők képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerliez 
czimezve, legkésőbb 1898. évi január hó 2'>-ig 
Szolnok-Dobokavármegye kir. tanfeliigyelőségénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítónők előnyben részesülnek. Szolnok-Doboka-
vármegye kir. tanfelügyelöségétől. Deés, 1897. évi 
deczember hó 29. Simó, kir. tanfelügyelő. 

( 3 / h - I - l ) 
A hosszú-hetényi (Pécs mellett) róm. kath. 

iskolánál az újonnan szervezett osztálytanítói állásra 
január 23-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: egy 
bútorozott szobából álló lakás, a községi pénztár-
ból évi 400 frt, havi előleges részletekben. Köte-
lessége ; egy tanterem vezetése, a kántori teendők-
ben segédkezés. Az állomás február 1-én elfogla-
landó. Az iskolaszék. (21—I -1) 

Toponár (Somogymegye) községi elemi iskolájá-
hoz egy osztálytanító keresteik. Fizetés: polgári 
évre 360 forint, havi 30 forintos részletekben előre 
fizetve. Bútorozott szoba, fűtés és tisztogatás. Teen-
dők : egy osztály vezetése, a kántorság és ismétlő-
sök oktatásábani segédkezés. Kérvények 1898 jan. 
20-ra alulírotthoz küldendők. Toponár, 1897 decz. 
31-én. Szentes István, isk.-széki elnök. (24—I—1) 

Betöltendő a mezőgazdasági ipar-részvénytársaság 
kaposvári bérletének Márczadó pusztáján (Somogy-
megye) egy tanítói állás, mely 100 frt készpénzfize-
téssel, 8 hektoliter búza, 12 hektoliter rozs, egy 
darab tehéntartás borjúval egy éves korig, 1200 [J-öl 
tengeriföld, 400 Q'röl kert, két szobás lakás mellék-
helyiségekkel, 22 tanuló után egyenként és éven-
ként 2 frt, 3 liter búza és 4 liter rozs, azonkívül 
18 ürméter botfa, iskola-fűtésre 10 ürméter botfa 
illetményekkel javadalmaztatik. A kinevezett tanító 
köteles a nyári iskolai szünidőben a gazdaságban 
segédkezni, mely teendőknek megelégedésre végez-
tével 100 f r t jutalomban részesül a fenti fizetésen 
felül. Az ezen állást elnyerni óhajtó okleveles taní-
tók kérvényeiket Kaposvárra, a mezőgazdasági ipar-
részvénytársaság kaposvári béruradalmához 1898. 
január hó 20-ig terjeszszék be. (16— II—1) 

Egy nőtlen tanító kerestetik a puszta-alsóten-
gel lczi elemi iskolához. Évi fizetés négyszáz forint, 
lakás és három öl tűzifa, vagy ennek megfelelő 
szén. Folyamodványok gróf Benyovszky uradalmi 
intézőségéhez Tengelicz Tolnamegye ezímzendők. 

(2364-11—2) 

J e g y z e t e k ( 1 - X - l ) 

a polgári iskolai tanítóképezde részére, mint: 
Király Pál, Irálytani 3 frt. 
Lovcsányi Gyula, Történelmi 12 „ 
Röhn József, Földrajzi I. rész .... 7 „ 

» II- !) 5 „ 
- . - » HL » 3 „ 

úgyszintén az összes képezdei tankönyvek kaphatók 

I O L » I L A J O § 
könyvkereskedésében Budapest, II., Fö-utcza 2. sz. 

A tanítók erkölcsi és anyagi érdekeiért még egyet-
len lap sem küzdött oly lelkesen, mint a 

SP „NEMZETI ISKOLA", 
az ország egyetlen politikai tanügyi lapja. V. év-
folyam ; -szerkeszti: Benedek Elek és Földes Géza. 

Ára egész évre 4 frt, félévre 2 frt, negyedévre 1 frt. 
Mutatványszámét ingyen küld a N E M Z E T I 

I S K O L A kiadóhivatala Budapest, VII., Rotten-
biller-utcza 5/a. (2419—V-l) 

Eladom a polgári iskolai tanítóképző-intézetben 
(I. osztályban) használatban levő LOVCSÁNYI-
féle magyar történelmi jegyzeteket, ROHN-féie 
földrajzi jegyzeteket (autografált iveken) telje-
sen új állapotban. Kántortanító Vö lc se j , (Sopron-
vármegye). (2396 I—1) 

f p Képes Családi Lapok, 
szerkeszti: dr. Tolnai Lajos, k iad ja : dr. Murányi 
Ármin. Előfizetési ára a „Hölgyek Lapja" és a 
„Regény" mellékletekkel együtt: 

Egész évre 6 frt. 
Fel évre 3 „ 
Negyedévre 1 frt 50 kr. 

Mutatványszámokat kívánatra ingyen és bérmentve 
(25—III—1) küld a 

& W K é p e s Családi Lapok 
kiadóhivatala : Budapest , V., Vadász-utcza 14. szám. 

T í z s z o b o r 
vagy: Kiknek á l l í t emléket a k i r á l y kegye le te? 

Az iskolai ünnepélyek alkalmára írt füzet. 
Ára 3« kr. 

Tanítóknak "párját 30 krajozárért (beküldhető levél-
bélyegben) küldi meg dr. Szép lak i János ker. 

II—1 akadémiai tanár Kolozsvár . 2402 

Előfizetési felhívás 
a 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ" 
Előfizetési á r : 

ra. 
Kgész évre 5 frt — kr. 
Félévre 3 frt 50 kr. 
Negyedévre 1 frt 25 kr. 

Előfizetést ped ig naptári é v n e g y e d szér iát 
kikerekített e g y évnegyedné l kevesebb időre 
nem fogadunk el, s az e lőf izetés i pénzek ezen 
igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetetni nyonula 
igazgatósága. 

Budapest, I. ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezéset 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közles utan 3 kr. fizetendő. Az 11̂  
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású es egyhasabu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODM ANICZKY-UTCZA 37. SZ.ÍM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

rCéüiratoltat íi^m adunk vissza. 

A svéd népiskolai rendszer ós a 
mienk. 

Az elmúlt 1897. évi juliusi s augusz-
tusi nagy szünetelő időt arra használ-
tam föl, hogy Svédország tanügyét ta-
nulmányoztam és a következőkben el-
mondom, mit tapasztaltam ebben a 
népoktatás terén első helyen álló 
országban. 

Hogy Svédország tanügye annyira 
fejlett, hogy ott az írni, olvasni nem 
tudók százaléka a legcsekélyebb a föld 
kerekségének összes művelt államai 
között: ezt én a nevezett állam-szerve-
zet három szembeötlő jelenségének tu-
lajdonítom. 

Az első, hogy az állam egészben és 
mindenben demokratikus alapon kor-
mányzódik, minek következtében az 
állam minden polgára befoly a köz-
ügyekbe és érdeklődik irántuk. A pap, 
a lelkész éppen úgy akarja és elő is 
mozdítja a közügyeket, mint a földmí-
ves, a gyáros, vagy katona. 

A második, hogy az állam összes 
polgárai egy hitet vallanak és csak 
nagyobb városokban élnek más val-
lásúak, de elenyésző kisebbségben; ez 
pedig biztosítja az egyöntetűséget az 
oktatás egész vonalán. 

A harmadik, hogy az államot egyet-
len-egy nemzetiség alkotja, — csak 

észak-keleten tartozik csekélyszámú finn 
és lapp az állam kötelékéhez, — ez az 
érdekközösséget és a vele járó nagy 
áldású békességet tartja fenn, a melyek 
a fejlődésnek főkellékei. 

Mindezekhez járulnak még az ország-
nak sajátlagos földrajzi és természeti 
viszonyai is, melyek az ország lakosait 
gyakorlati életnézetekre sarkalják. Ezek 
után nagyon természetes, hogy Svéd-
ország népoktatásügye merőben elüt a 
mi hazai népoktatásügyünktől és álta-
lánosságban nem lehetne abból a mi 
népoktatásunkba semmit sem átvenni. 
Mindamellett, mivel ez intézmények 
emberi intézmények és fölismerhető 
jelenségek fejlődményei, némileg út-
mutatásul szolgálhatnak, hogy a mi adott 
viszonyainkhoz képest, hogyan lehetne 
népoktatásügyünkön oly módosításokat 
tenni, a melyek az eddiginél nagyobb 
sikert biztosíthatnának. 

Svédországban 3 fajtájú népiskola 
létezik: a kis gyermekiskola (smäskola), 
a kisebb népiskola (mindre folkskola) 
és a népiskola (folkskola). 

Ezek anépiskolák vagy helyhez kötött, 
vagy vándorló-iskolák. 

A póttanfolyamból álló kis gyermek-
iskolákba oly tanulók járnak, a kik 7 
éves korukat betöltötték, mert itt a 
tankötelezettség a betöltött 7 évvel 
kezdődik; 9 éves korukban elhagyják ez 

Lapunk 2-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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iskolát, a melynek tanítási tárgyait a 
törvény külön írja elő, a melyek rövi-
den mondva, az ismeretek legelső ele-
meibe való bevezetés. 

Oly község, a mely gyér lakosságá-
nál fogva nem képes teljes népiskolát 
fentartani, kisebb népiskolát szervez, 
a hol a gyermekek 4—5 évig nyernek 
oktatást. 

A teljes népiskola 7 évfolyamú, ebbe 
a tanulók abban az évben iratkoznak, 
a melyben 7-dik életévüket betöltötték 
és teljes 14 éves korukban hagyják 
csak el. 

Ilyen iskolák csak a nagyobb váro-
sokban vannak; azonban minden plé-
bánia köteles egy teljes népiskolát fen-
tartani. 

Az olyan tanulók, a kiknek szülő-
helyükön nincs más, mint kisgyermek-
iskola, kilencz éves korukban a leg-
közelebb eső helység kisebb népiskolá-
jának 3. osztályába lépnek és ha az 
ottani évfolyamokat befejezték a nélkül, 
hogy 14. életévüket betöltötték, tan-
kötelezettségük ideje alatt a más helyen 
fekvő teljes népiskola megfelelő osztá-
lyába lépnek; azonban a tankötelezett-
ség nem szűnik meg a betöltött 14. 
életévvel sem, ha a tanuló a törvény-
ben előírt tanítási tárgyakat el nem 
sajátította, ellenben megszűnhet a tan-
kötelezettség már a gyermeknek 12 
éves korában, ha akár kivált szorgalom 
által, akár magánoktatás következtében 
az iskolatanács előtt az előírt tantár-
gyakból a vizsgálatot megállja. 

A törvény még azt is megengedi» 
hogy a helyi viszonyokhoz képest a 
tanulók egy iskolaévben csak 3—4 
hónapon nyerjenek oktatást, az évnek 
többi hónapjaiban ugyanaz a tanító 
más helységben tanít 3—4 hónapon, 
sőt nem ritkaság és a törvény alapján 
történhetik meg, hogy ugyanaz a tanító 
egy évben 3 különböző helyen fekvő 
iskolában tanít. 

Az ilyen szervezet és beosztás mel-

lett lehetetlen, hogy bármily kevés csa-
ládból álló helység gyermekei oktatás 
nélkül maradjanak; lehetetlen továbbá 
az is, hogy a gyermekek a törvény 
előírta elemi ismereteket el ne sa-
játítsák. 

Ha ezeket a tényeket, a melyeknek 
igaz voltáról nem egy városban, nem 
egy községben, vagy helységben, nem 
egy vidéken, hanem sok helyütt sze-
mélyesen meggyőződtem, ha ezeket a 
tényeket hazánk népoktatási viszonyai-
val szembe állítom, arra a következte-
tésre kell jutnom, hogy a népoktatás 
terén való elmaradásunknak egyik fő-
oka népoktatási törvényeink 10., 34. és 
48. §§-aiban rejlik. 

Ha a 10. §-ban felsorolt iskolafen-
tartó hatóságok sokféleségét összehason-
lítom Svédországéval, akkor azt látom, 
hogy míg Svédországban az iskolafen-
tartó hatóság csak egy, t. i. a község, a 
népiskola pedig a helyi viszonyokhoz 
képest, mint fentebb felsoroltam, több-
féle, addig nálunk, tekintet nélkül a 
helyi viszonyokra, a népiskola egy, t. i. 
6 osztályú és az iskolafentartó hatóság 
többféle, t. i. felekezeti, társulati, egyesek 
által fentartott, községi és állami iskola, 
a mint azt az 1868. 38. t.-cz. 10. §-a 
felsorolja. 

Ez a sokféle gazda már azért sem 
válhat a népiskola javára, mivel majd-
nem mindegyik más érdeknek szolgála-
tába vonja be; a közös nagy nemzeti 
czél, minden ellenőrzés daczára sem 
képezi legfőbb törekvésük tárgyát. Nem-
csak, hogy minden gazda máskép gon-
dolkodik, de máskép érez is; azért, ha 
már másnak nem, legalább a népisko-
lának legyen egy gazdája, és ez az egy 
gazda az állam legyen; a felekezetek 
mindig gyakorolhatnak kellő befolyást 
a népiskolára a vallásoktatás által. 
Azonban jól tudom, hogy e nagy kér-
dést oly gyorsan megoldani nem lehet. 
Azért más oldalról is szemügyre veszem 
a kérdést. 
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Igen hátráltatja népiskoláink fejlődé-
sét a törvénynek 34. §-a, mely szerint: 
„egy tanító rendesen 80 gyermeknél 
többet nem taníthat. Rendkívüli esetek-
ben az illető iskolai felsőbbség adhat 
rá engedélyt." Sajnos, hogy nálunk a 
legtöbb helyen, mint ezt maga a Nép-
tanítók Lapja is elismeri, egy tanító 
100 — 200 gyermeket is tanít. Hogy 
ezen a bajon hogyan lehetne némiképen 
segíteni, ezt óhajtom a következőkben 
csekély erőmhöz képest kifejezni. Azon-
ban ez csak úgy lehetséges, ha a 48. §. 
rendelkezéseivel együttesen karolom 
fel e kérdést, mert ennek a §-nak 
helyes módosítása egész népiskolai tan-
ügyünket átalakítaná. 

A 48. §. szerint bármilyen népes 
legyen is az iskolafentartó község, vagy 
bármily gyér legyen is benne a lakosság, 
a népiskolának 6 osztályúnak kell 
lennie. Akárhány helyen, mint fentebb 
is említettem, 200-nál is több gyermek 
jár egy iskolaterembe, a hol egy tanító 
tanít. A mult évi statisztika több mint 
13.000 osztatlan népiskolát mutat ki. 
Hogy ilyen nagy gyermekseregben a 
rend, a fegyelem fentartásához, hogy ne 
mondjam emberfölötti, de mindenesetre 
nagy fokú erő, idegfeszítő éberség, 
minden gondtól ment lelkinyugalom és 
higgadt körültekintés kell, azt bizonyí-
tani nem kell; de hogy valaki ezt a 
200 gyermeket egy azon időben 6 féle 
irányban tudja sikerrel foglalkoztatni, 
ehhez már olyan ember kell, a kit 
Kant magasabb rendű lénynek („ein  
Wesen höherer Art") nevez. De mond-
juk, hogy csak 100, mondjuk, hogy 
csak 80 tanulót kell az osztatlan nép-
iskolában egy időben 6 irányban taní-
tani, ez sem változtat a dolgon. 

Azért, a míg ilyen Kant-féle maga-
sabb rendű emberek nem vállalkoznak 
osztatlan népiskolai tanítóságra, nem is 
hihetem, hogy az osztatlan népiskola 
ügyén akármilyen minta tanítási terv, 
meg bármiféle művészileg szerkesztett 

tanítási könyvek lendíthetnének. Szerény 
nézetem szerint nekünk is a svédek 
gyakorlati, könnyen kivihető és mégis 
sikert biztosító felfogását kellene helyi 
viszonyainkhoz átalakítva elfogadnunk. 

Háromféle rendszer volna lehetséges. 
I. A heti 12 órai tanítási rend. Ehhez 

képest 3 csoportra osztaná a tanító 
az ő növendékeit. Az I. csoportba tar-
toznának a 10 —12 éves gyermekek, 
tehát az V.—-VI. osztály; ezeket reggeli 
8—10 óráig tanítaná, azután elbocsáj-
taná őket. A II. csoportba tartoznának 
a 6 — 8 éves, tehát az első és második 
osztálybeli tanulók; ezeket a tanító 
délelőtti 11 órától délutáni 1 óráig 
tanítaná. A III. csoportba tartoznának 
a 8—10 éves tanulók, tehát a III. és 
IV. osztálybeliek, a kik délutáni 3 órá-
tól 5-ig nyernének tanítást. Ha az is-
kolai év 10 hónapjából, vagy 40 heté-
ből 6 hetet az ünnepnapokra vonnánk 
le, akkor a tanulók évenkint 408 órai 
tanításban részesülnének, de a tanító-
nak heti 36 órát kellene adnia. 

II. A 31h havi rendszer. Ehhez képest 
a 8 — 10 éves gyermekek, tehát a 
III.—IV. osztályok szeptember, ok-
tóber, november és deczember első felében 
járnának iskolába. A 10 —12 évesek, 
tehát az V.—VI. osztálybeliek január, 
február, márczius és április feléig jár-
nának, április második felétől junius 
végéig pedig az első és második osz-
tály járna. 

Ehhez a rendhez képest a két felső 
csoport, az V.—VI. és HL—IV. osztály 
heti 26 órát kaphatna, a mi 364 órát 
tenne egy iskolai évben, az I. és II. 
osztályok pedig heti 20 órát, a mi 
280 óra volna. 

III. A lieli 2 napos rendszer. Ehhez 
képest tanítaná a tanító: hétfőn d. e. 
8— 12-ig és d. u. 3—6-ig az V., VI. 
osztályt; kedden d. e. 8 — 11-ig és 
d. u. 2 — 5-ig a III., IV. osztályt; 
szerdán d. e. 8—11-ig és d. u. 2—4-ig 
az I., II. osztályt; és hasonló rendben: 

2* 
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csütörtökön az V., "VI.; pénteken a 
ÜL, IV.; szombaton az I., II. osztályt. 
A VI., V. osztály kapna heti 14 
órát, a III., IV. heti 12, az I., II. heti 
10 órát. 

Szerény véleményem szerint a tanulóra 
nézve legczélszerübb volna ez a III., 
t.i. a 2 napos rendszer, a tanítóra pedig 
a II., a 37» hónapos rendszer volna a 
kedvezőbb. 

De ha tekintetbe veszszük, hogy még 
ott is, a hol 200 gyermek van, ezen 
csoportosítás folytán naponként csak 
66—67 gyermek jár a tanító elé, a 
hol 150-re rug a tanulók száma, naponta 
csak 50 gyermek, ez oly könnyebbülés a 
tanítóra nézve, mely feléri a heti órák 
magasságának terhét és a mellett a 
tanítás sikerére határozottan nagyobb 
biztosítékot nyújt. 

Eme felfogásom helyessége mellett 
az 1877. évben kiadott ministeri tan-
terv egyik intézkedésével bátorkodom 
érvelni, ugyanis az említett tanterv III. 
részében „A tanítási idő felosztása" 
alatt, szórói-szóra, ezeket mondja: „A 
tanítónak ily esetben arra kell törekednie, 
hogy ha csak kevés ideig is, de min-
denesetre, délelőtt úgy mint délután, 
élőszóval taníthasson minden osztályban. 

Hogy ezt kivált egy tanítóval biró 
iskolában el lehessen érni, a tanítási 
időt félórákra kell osztani s a tanítónak 
minden félórában más-más osztálylyal 
kell foglalkoznia; a magukra hagyott 
osztályokat pedig hallgatólagos munká-
val kell elfoglalnia. Az idő tárgy szerinti 
felosztásához tartozik az is, hogy egy 
és ugyanazon időben az osztályok vagy 
egyféle, vagy legalább egymással közel 
rokon tárgygyal foglalkozzanak; ez 
mind a tanító, mind a tanuló munkáját 
elősegíti." 

Tehát a ministeri tanterv szerint a 
tanító egy-egy félórát szentel minden 
osztálynak, e szerint minden osztályra 
naponta nem jut több 1 óránál és a 
tanító mégis délelőtt is, délután is 3 órát 

kénytelen az iskolában tölteni, a m i 
szintén heti 26 órára rug s egy osz-
tályra hetenkint mégis csak 6 órát 
tesz ki; ha azonban még a tantervben 
is engedélyezett heti 2 délután, mint 
szünetnap levonatik, akkor csak 5 
órán foglalkozik a tanító egy-egy osz-
tálylyal hetenkint. Igaz, hogy a tanu-
lók leülik a 24—26 órájukat az isko-
lában, de e leülésből mindenesetre több 
a kár, mint a haszon. Mert az a csen-
des foglalkozás, a mit a tanító annak 
az 5 osztálynak ad, míg az egyikkel 
foglalkozik, kárba veszett munka. Avagy 
ellenőrizheti-e a tanító a többi 100,. 
vagy 80, vagy 60 gyermeknek foglal-
kozását? Van-e annyi fizikai ereje, hogy 
a mindennapon elkészült száz számra 
rugó különböző fajtájú számtani, nyelv-
tani vagy egyéb feladatokat átnézhesse^ 
kijavíthassa és a tanulókkal megbeszél-
hesse? Pedig a nélkül bizony az egész 
munkának nagyon is kétes az értéke. 
Az iskolában maradt gyermekek tehát, 
a kikkel a tanító nem foglalkozhatik, 
csak az iskola levegőjét, önmaguk és a 
tanító egészségét rontják. A népiskolá-
ban nem előadni, hanem tanítani, nem 
feladni, hanem magyarázni kell. 

Mindazt, a mit az összehasonlítás 
alapján hazai viszonyainkra vonatkozó-
lag még elmondhatok, egy következő-
közleményben [fogom elmondani. 

(Budapest.) Schön József. 

x wiassics Gyula dr. vallás- és közokta-
tásügyi minister úr ő nagyméltósága új évi 
czikke, mint a hozzánk nagy számban beér-
kezett s még folyton érkező levelekből látják, 
nagy lelkesedést keltett a magyar tanítók 
közt. „A magyar haza és szeretett vezérünk, 
írja egy alföldi tanító, mindig számíthatnak 
ránk, magyar tanítókra". A napilapok közül 
több egész terjedelmében lenyomatta a. 
minister úr gyönyörű szózatát, a melybe 
azonban egy sajtóhiba csúszott be, a mit ezen-
nel helyreigazítunk. »Erőssé kell tennie — 
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áll a 2. oldal első hasábjának alulról számítva 
5-ik sorában — szóban, jellemben, erények-
ben és mindenekfölött felebaráti szeretetben 
az ifjúságot." Ehelyett ez olvasandó: „Erőssé 
kell tennie szívben, jellemben, erényekben stb." 

= Viszhaug Wlassics minister újévi 
czikkére. A „Népnevelők Lapjában" Sretvizer 
Lajos székesfővárosi igazgató-tanító, a „Nép-
nevelők Budapesti Egyesületéinek érdemes 
•elnöke, lelkes viszbangot ír ministerünk álta-
lános lelkesedést keltett újévi czikkére. Az 
alábbiakban bő kivonatban közöljük Sretvizer 
czikkét, mely őszinte tolmácsa a tanítóság 
közvéleményének: „Édes szavú ministerünk 
— írja Sretvizer — másodízben ballatja ékes 
szavait a Néptanítók Lapja hasábjain. Üdvözli 
az ő „szeretett munkatársait", az ország ta-
nítóit és a legnagyobb elismeréssel beszél 
róluk. A magas helyről fakadt meleg ehsme-
rés minden tanító szivét hevesebb dobogásra 
készteti. Jól eső érzést keltenek e szép szavak 
a tanítóság köreiben s emeli önérzetünket az 
a tudat, hogy oly férfiú áll országunk tan-
ügyének élén, a ki nemcsak okos fő, de a 
ki egyúttal a legbecsületesebb szándékkal van 
eltelve a reá bizott nagyfontosságú ügy sze-
rény munkásai iránt. Viszont üdvözöljük mi 
is azt a férfiút, a kinek elméje épp oly vilá-
gos, mint a milyen tiszta a szive. Szivem 
•édes érzéssel telik meg, a mikor napról-napra 
látom, tapasztalom ministerünk fáradalmat 
nem ismerő^ munkásságát, melylyel a közokta-
tásügy érdekeit ápolja. Bámulom azt az élénk, 
majdnem lázasnak mondható tevékenységet, 
a melylyel életet, életerős pezsgő életet visz 
be a magyar közoktatásügy minden ágába. 
S áldom a magas Gondviselést, hogy a 
„munkatársak"-nak oly lelkes, tiszta szándékú 
munkavezetőt adott, a ki mint a jó tanító, 
nem csupán puszta szóval tanít a nagyra, a 
nemesre, a szépre, az igazra: hanem a ki a 
saját jó példájával mutatja meg, hogy milyen 
is az igazi kötelességtudás embere. Ilyen ve-
zetőt hűségesen követni csak dicsőség lehet 
mindenkire nézve! „Örömömre szolgál" — 
mondja — „azt nyíltan beismerni, hogy a 
hazai tanítóság nehéz viszonyok között köte-
lességét híven és lelkiismeretesen teljesíti". 
S ezért a leghálásabb köszönetet mondja a 
tanítóknak s érzi, hogy a nemzet szivéből 
és lelkéből beszél. Hálás szívvel veszszük a 
kötelességteljesítésért adózó elismerést. A 
magyar tanítóság még a legmostohább viszo-
nyok között is híven teljesítette kötelességét. 
A kötelességteljesítés egyik szép erénye 
neki. Bárcsak a tapasztalat is tanúskod-

hatnék arról, hogy az illetékes tényezők 
valamennyien teljesítik most már köteles-
ségeiket a tanítóság irányában. Ebben a 
részben nincs panaszra okunk ministerünk 
ellen. Csak az a kár, hogy a haza sor-
sát intéző nagyjaink között még mindig keve-
sen vannak a hozzá hasonló gondolkodású 
és meggyőződésű férfiak. Ha sokan volnának 
ilyenek, akkor a hírneves mének beszerzésére 
mostanában költött százezreket bizonyára az 
iskolaügyre fordítanák. Ministerünk az ő lel-
kes szózatában aggodalomtól terhes szívvel 
óva inti a tanítóságot a szoczializmus romboló 
irányától s egyben örömének ad kifejezést, 
hogy a néptanítók nemes, hazafias gondolko-
dásán megtörött a külföldi izgatók kísérlete. 
. . . . Lángpallos és Krisztus korbácsa volna 
való annak a tanítónak, a ki csak szóba is 
tudna állani azokkal a gonoszokkal, a kik 
népünk szivéből ki akarják irtani az őseitől 
legragyogóbb erény gyanánt örökölt ragasz-
kodást a haza földjéhez, melyet a munkás 
keserves verejtéke és a haza védelmében 
kiontott hősök vére áztatott és megtermé-
kenyített. Legyen nyugodt a minister úr, ebben 
a részben nem fog csalatkozni az ő munka-
társaiban. Az idealizmus ápolását is ajánlja 
nekünk a minister úr. Igaz szavak, örökbecsű 
mondások. Ne legyen egy magyar tanító 
sem, a kinek első gondja ne az ideál szere-
tete legyen. Tudjon és akarjon is a szellemi 
és erkölcsi haladás czéljaiért igaz lélekkel 
lelkesedni. A szépnek ápolása, a jónak és 
igaznak szünet nélkül való gondozása: ime, 
ezek ama tényezők, a melyekkel ennek a 
nemzetnek jövőjét fölvirágoztatjuk, életét biz-
tosíthatjuk. Szép szavú jó ministerünk! tartsd 
meg továbbra is jó indulatodban a te hűsé-
ges, becsületes érzésű munkatársaidat! Mi 
továbbra is a te szellemedben fogunk munkál-
kodni. E mellett buzgón kérjük a magyarok 
istenét, hogy a te tágas látókörödből, bölcs 
belátásodból, a kultura igaz érdekeiért lán-
goló lelkedből s a tanügy munkásai iránt 
érzett őszinte szeretetedből juttasson azoknak 
a nagyjainknak is, a kik mindezekben még 
szükséget szenvednek. Viszont üdvözlünk 
szivünk legmelegebb érzésével." 

A tanulók igazolatlan mulasztásai. 
Az állam népnevelési érdeke kívánja, hogy a 

tanítói kar, a tanulók mulasztásaival szemben 
a legerélyesebben jájjon el. Eme követelmény-
nek eleget is tesz minden tanító; azonban 
a végeredmény mégis, mintha az ellenkezőt 
mutatná. A vármegyei közigazgatási üléseken 
— a tanulók mulasztásairól — a tanfelügye-
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lők által elreferált számok valóban rendkívüli 
nagyok, de ha e számok tényleges eredetét 
komoly megfontolás és kutatás tárgyává tesz-
szük, az okokat nem a tanítói karban, hanem 
egyebekben találjuk meg. 

Minthogy a mulasztások zömét aránylag a 
falusi népiskolák szolgáltatják, az abnormitás 
szülő okát is leginkább itt kell keresnünk. 

A falusi nép, sajnos, még ma sem áll ott, 
hogy az általános tankötelezettségi törvényt 
beleilleszteni tudná ama kötelmei közé, melyek 
ellen fölebbezés nincs; még most sem akar 
a fejébe férni, hogy tanköteles gyermekének 
okvetetlenül iskolába kell járnia. 

A tankötelezettséget kimondó és kötelező 
törvényt, hogy még mindig mily végtelen 
nehéz évről-évre a maga teljes mi vol tájában 
keresztül hajtani, mi, falusi tanítók — a kik 
úgyszólván a nyers „őserővel" állunk szem-
ben — tudjuk csak igazán. Faluhelyeken a tan-
köteles gyermekek 60—70 százaléka, elkezdve 
a szántás-vetéstől, egészen a téli „fűtelék" 
szedéseig, csak esős, avagy más okokból 
hasznavehetetlen napokon jön az iskolába. 

A beiskolázást felsőbb parancsra nagy szi-
gor mellett — végrehajtjuk, s alig hogy a 
tanév kezdetét veszi, naponkint 20—30-ával 
jelentkeznek a szülők tanítónál, iskolaszéki 
elnöknél, gondnokságoknál, hogy gyermekei-
ket a mezei munkákra kikéljék. Hányan 
vannak, a kik egyáltalában kérni sem jönnek, 
hanem elkészülve a büntetéspénz kifizetésére, 
nyugodtan viszik ki tanköteles gyermekeiket 
szántani stb. Ide-oda, egy félhavi igazolatlan 
elmaradás 50 kr.-ba kerül, s ennyit a fiú félhavi 
munkája csak megér. Helyesebben, ezzel az 
50 krajczárral egész egy hónapot nyerhet a 
szülő — ha egy kis ráczióval rendelkezik — 
lévén az első félhavi igazolatlan mulasztás, szó-
beli megintéssel leróva. Tapasztalásból tudom, 
hogy a földmívelő-népnek semmi sem fáj 
annyira és semmit sem tud oly soká felej-
teni, mint az anyagi megkisebbítést. Haragját, 
gyűlölködését természetesen a tanítóra viszi 
át, a ki pedig csak kötelességét teljesíti. 

A burgonya-szedés, kukoricza-törés, fok-
hagyma-ültetés, szapulás, meszelés és a jó 
Isten tudná még hányféle ürügyek áthúzzák 
szeptember-október, sőt még november havára 
is kijelölt végezni valónkat. Akár ki is törül-
hetjük a kalendáriumunkból e három hónapot, 
hisz úgy sem hoznak azok az iskolára semmi 
hasznot. A tavaszi évadról nem is szólok. 

A földhöz tapadt nép bár egyrészt belátja, 
hogy a tanulásnak elvégre mégis csak van 
valami csodás haszna; de e hasznot odázni 
kénytelen, mert a meztelen szükség kérlelhetetlen 
szava „kaparni" szólítja föl a kicsit, nagyot egy-

aránt. Szóval: a nép fiainak, jobban mondva : 
a szegénynek, a tanulás csak amolyan cseme-
gét jelent, melyről szivesen lemond, csak 
kenyér legyen. 

Ha azt a szemüveget használjuk, melyet a 
humanitás ad kezünkbe, lehetetlen megma-
radnunk a törvény határai között, s így hibát 
követtünk el. No, már most tessék az ember-
nek elég bölcsnek és korrekt hivatalnoknak 
lennie. Egyrészt a humanitás gyakorlása, más-
részt a szükség parancsolta helyzet és ki tudná 
mind felsorolni mindamaz esélyeket, melyek a 
tanulók mulasztásai körül fölmerülnek P 

Ezeken az anomáliákon segíteni kell annál 
is inkább, mert 30 év óta évről-évre ismét-
lődnek. Az igazolatlan mulasztásoknak van-
nak az eddig leírtakon kívül egyéb fajai is. 
Sok szülő pusztán agyafúrtságból tetteti ma-
gát, mintha egyáltalában tudomása sem lenne 
gyermekének iskolába való nem járatása 
következményeiről. Mások gyermekökről ,be-
teget" jelentenek, pedig körömnyi baja sincs 
s talán csak pár napra otthon dajkára van 
szükség. Vannak továbbá olyan tanulók (a 
vásottjaiból), a kik napokig feléje sem néz-
nek az iskolának, azért a déli harangszóra és 
délután a pontos időben haza érkeznek, 
mintha az iskolából jöttek volna. Akadnak 
végül — hogy többet ne említsek — olyan 
szülők (különösen a pusztai lakók közt), a 
kiknek tanköteles gyermekök beteg, de vagy 
elfoglaltság, vagy közlekedési akadály miatt a 
tanítónál jelentést nem tehetnek, stb. 

Ilyen, de másminő esetekre egy igen egyszerű, 
de annál hatékonyabb elj árást vettem a most folyó 
tanévben foganatba. Ugyanis a község lito-
grafján — 200 darab nyolczadív papirokon 
— a következő szövegű blankettát sokszoro-
sítottam : „Figyelmeztetés. . . . N . . . N . . . 
szülőt felhívom, hogy . . . N . . . nevű tan-
köteles i g ^ á t ' ki m í ' r x . . . nap óta is-
kolába nem jár, azonnal iskolába küldje, vagy 
az elmaradás okát igazolja, mert ellenesetben 
a községi elöljáróság részéről a szokásos pénz-
bírság alá esik. Kelt stb. N. N. tanító." 
(Budapesten is így figyelmeztetik a szülőt. 
Szerk.) 

E kis czédula, a melyet szükséges esetben 
vagy tanítványaimmal vagy pedig a község 
cselédjeivel kézbesíttetek, eddig is igen szép 
eredményre vezetett és sok kellemetlenségnek 
vette elejét. 

A kik nem röstellik a fáradságot és me-
nekedni akarnak az igazolatlan mulasztások 
révén ezután felmerülendő kellemetlenségektől, 
utánozzanak ebben. 

(Erdőtelke.) Veverán Lajos. 
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Az osztatlan népiskola. 
Igazi „Kolumbus-toj ásnak" tekintem a 

„Néptanítók Lapja" m. évi 48. számában fel-
vetett azon eszmét, bogy az osztatlan iskolát 
a félnaponkinti oktatás rendszeresítésével 
tegyük osztottá. Ez a rendszer — nem ott, a 
bová irányítva van, — szórványosan eddig 
is gyakorlatban volt. Gyakorlatban volt olyan 
belyeken, hol vagy átmenet, vagy egyéb sze-
mélyi dolgok ideig-óráig a teljes berendezke-
dést gátolták. En is jutottam olyan helyzetbe, 
hogy ezt a megoldási módot, mint a legezél-
szerübbet voltam kénytelen alkalmazni. Innen 
veszem a bátorságot, hogy a felvetett kér-
désre vonatkozó véleményemet és tapasztala-
taimat elmondjam. Kizárólag osztatlan iskolát 
rövid ideig, de 3—4 osztályt huzamosabb 
ideig vezettem és tudom, mily fárasztó és időt-
rabló az egyes évfolyamok elhelyezése: a 
munka kiosztása, ellenőrzése és mily semmit-
mondó a magánfoglalkozások által felmutat-
ható eredmény, úgy, hogy az arra fordított 
idővel s a közvetetlen foglalkozás folytonos 
zavarásából álló kellemetlenséggel az semmi-
nemű arányban sem áll. A „sokat markol, 
keveset szorít" közmondás elvét akarjuk kö-
vetni, midőn a tanulók folytonos lefoglalására 
törekszünk s nem veszszük észre, hogy a kész-
let valamilyen elrendezhetéséhez hiányzik az 
erő. Ennek a gyakorlatnak is kétségkívül meg 
van az az előnye, hogy az ifjúságot a folytonos 
szemmeltartás által, bizonyos eshetőségektől 
elvonja, de micsoda érték ez, ha tudjuk, hogy 
fölösleges jelenlétükkel a tanító munkáját 
különleges haszon nélkül szaporítják, s őt 
idegessé teszik. 

A gyakorlatból szerzett tapasztalataim azt 
bizonyítják, hogy a III—IV. és V—VI. cso-
portosított osztályoknak félnaponkinti iskolá-
zás mellett ugyanazon tanítási anyagot tudtam 
feldolgozni, mint a külön-külön egész napi 
oktatás mellett, — csak a begyakorlás nem 
sikerült oly mértékben. 

Részemről ez eszmét érdemesnek tartom a 
tanulmányozásra s hiszem, hogy a helyes meg-
oldás esetén, népoktatásügyünk általa igen 
sokat nyer. Tervezéseinkben azonban ne feled-
jük, hogy mindenek fölött álló teendőnk a 
népisicola színvonalának emelése, a működés 
értékesebbé tétele. A hol egy tanító kényte-
len egy község összes népoktatási teendőit 
vállain hordozni, ott a hétköznapi munka 
köréből az ismétlő-iskolai oktatás okvetetle-
nül vasárnapra s a gyakorlati munka a ren-
des foglalkozásokon kívüli időre teendő. 
Nemek szerinti elkülönítéssel erőt forgácsolni 
pazarlás; ezt mint luxust megtehetik a városi 

iskolák, de falun, ha 5 tanerő volna, sem tar-
tanám szőrszálhasogatásnál egyébnek. Legyen 
az iskolában tervszerű rend s a növendékek 
minden aggodalom nélkül vegyesen oktatha-
tók. Én olyan okokat, melyek a feltétlen el-
különítést kívánnák, nem tapasztaltam. 

Az intéző körök is vegyék figyelembe, hogy 
a falusi közönség gyermeke inkább rá van 
utalva az odaadóbb nevelés-oktatásra, mint a 
városié s e mellett a falusi közönség az isko-
lának általában ellensége s a tanító munkáját 
nem hogy tovább építené, de azt nap-nap 
után rombolja. A munka érdemszerinti érté-
kelésével igyekezzenek az odavaló erőket le-
kötni. Igazságtalannak tartom, hogy oly éles 
megkülönböztetést tesznek a falusi és városi 
tanító között és annál visszatetszőbb, hogy 
ezt a munkásságnak határozottan beismert 
rovására érvényesítik. 

Tervezzünk egyszer úgy, hogy az ügy is 
előbbre menjen s a tanító is valamit nyerjen. 
Az intenzivebb munkával szaporítsuk a tanító 
teendőjét — de a több munkát fizessük meg. 
Az osztatlan iskola tanítója heti 36 órán át 
kénytelen foglalkozni s az osztott iskola taní-
tója heti 20—22 órával kötelességét teljesí-
tette. A hivatalnokoknál a munkatöbbletet 
vagy a megélhetést megnehezítő körülménye-
ket fizetés-pótlék és egyéb előnyökkel igye-
keznek kiegyenlíteni. így pl. a vasútnál a 
különleges helyeken székelő hivatalnokok fize-
tésük 45%-áig terjedő pótlékot; a lakóhely-
től távozó hivatalnok és vonatkísérő személy-
zet napidíjat, vagy kilométer-pénzt s ezenkívül 
a nyugdíj-évek beszámításánál meghatározott 
előnyt nyer, — de sőt az állami iskoláknál is 
gyakorlatban van, hogy a rövidebb ideig tartó 
helyettesítéseknél a gazdátlanná vált osztályt 
ellátó, más különben saját osztálylyal biró 
tanító, a naponkinti helyettesítési díjakat meg-
kapja. Tegyék rendszerré, hogy a maximum-
ként megállapított heti 26 órai foglalkozáson 
felül végzett munkáért díj jár (mint Bu-
dapesten) s ezzel az iskoláknál bizonyos állan-
dósággal biró rendszert fognak meghono-
sítani. 

Visszatérve kiindulási pontomhoz, a fél-
naponkinti oktatás előnyeit számokkal igyek-
szem bizonyítani. A ministeri tanterv szerint 
az osztatlan iskola tanítója, a 3 hittani óra 
levonásával, körülbelül 26 órát ad. Ebből a 
főbb tantárgyakra az I-ső osztálynak 4 ; a 
II-iknak 5; a I I I - IV-nek 57* ; az V—VI-
nak 8 óra, összesen 22 V2 óra jut. Ezen rend-
szer szerint, a felsőbb osztályok órája olyan 
időre esik, mikor azok már teljesen elernyed-
tek, elkedvetlenedtek, úgy, hogy ha a tanító 
kimerülését is számba veszszük, valóságos kin-
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lódás-számba megy ez a közvetetten fog-
lalkozás. 

Félnaponkinti foglalkozás mellett minden 
csoportnak oszthatunk be kezdő órát s a köz-
vetetten foglalkozás is rövidebb időközökben 
ismétlődvén, az érdeknélküli magánfoglalkozás 
nem zsibbasztja el annyira s a tanító is 
mentve van a fölösleges fegyelmezéstől s így 
több ideje, ereje marad a közvetetten foglal-
kozásra. 

Az osztatlan iskolát két csoportba (I—II. 
és III—IY. o.) osztva, a tanulóknak adható 
heti óramennyiség legmagasabb összegben, 
42 órában (18-|—24) állapítható meg. A több 
foglalkozási időt igénylő III—VI. osztálynak 

jutna délelőtt 4—4, betenkint 24 óra; az 
I—II. osztálynak délután 3—3, betenkint 
18 óra. Könnyítve van a tanítón, ha a hit-
tan tanítását nem ő kénytelen ellátni. 

A kivitelnél a ministeri tantervtől eltérő 
egyszerűsítések eszközölhetők; nevezetesen 
az I—II. o. beszéd- és ért.-gy. oktatása lebet 
együttes; a III—IY. osztálynál a magyar-
nyelvi oktatás az olvasással kapcsolatba hozva, 
V2 órával leszállítható, úgy szintén az Y—VI. 
osztálynál a történelmi oktatás f-ről f -re; a 
természetrajzi és természettani 2V2-ről 2-re. 

így összevonva, a beti óramennyiség kö-
vetkező volna: 

T a n t á r g y a k 
I. II. 

osztály 

III. IV. 

osztály 

V. VI. 

osztály A 10 < 

Hit- és erkölcstan 
Beszéd- és értelem-gyakorlat 
Olvasás, írás 
Magyar nyelv 
Számtan 
Földrajz 
Történelem 
Természetrajz és természettan 
Ének 
Rajz 
Testgyakorlat 

Összesen ... IOV2 

1 
1 

4 4 
— 1 
2'A 2'A 

l l 'A 18 12 12 15 15 24 

3 
1 

13 
3 

11 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

42 

Végül megjegyzem, bogy ezen rendszer alkalmazását nemcsak a teljesen osztatlan, de 
a két tanítóval biró túlnépes iskoláknál is, — ha másként segíteni nem lehet — előnyös-
nek tartom. 

(Br.-Apácza.) Paál Ferencz. 

Az iskolaügy jelenlegi állapota 
az északamerikai Egyesült-Álla-

mokban. 
Az amerikai iskolai rendszernek nincsen 

egységes nemzeti szervezete. A washingtoni 
közoktatási hivatal — mely a belügyi minis-
terium egyik külön osztálya — csupán oktatás-
ügyi statisztikai hivatal, minden hatalom nélkül. 

Minden egyes állam a saját belátása szerint 
szervezi s maga tartja fenn iskoláit. Egyik 
állam igyekszik a másikat jó iskoláival, rend-
szerével és jó tanerőivel felülmúlni. E ver-
senygés természetesen csak javára válik az 
iskolaügynek. 

A legtöbb államban az iskolák fölötti leg-

főbb felügyeletet az állami oktatásügyi bivatal 
gyakorolja (State board of education, olv. 
sztét boord ov edjukésn). 

Sok államban meg van engedve az iskola-
adó szedése s mondhatni e czélra szívesen és 
örömmel fizetnek az amerikaiak, mert látják 
jótékony hasznát, sok és jó iskoláikban. Leg-
jobb és leghatalmasabb iskolai rendszere és 
iskolái Bostonnak vannak. Általában pedig 
az észak-keleti államok iskolái a legjobbak. 
Nemcsak az államok költenek rengeteg össze-

1 geket iskoláik fentartására s azok színvonalá-
nak folytonos emelésére, hanem egyesek is 

I óriási összegeket adományoznak iskolai czélokra. 
A nép- és középiskolai oktatás ingyenes s a 
legtöbb egyetemen is díjtalan az oktatás. Az 
alsóbb iskolákban a legtöbb helyen a tanú-
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lóság az iskolai eszközöket, Írószereket, köny-
veket, munkaszerszámokat, stb. is ingyen 
kapja. 

Az iskolai fentartási költségek részint isko-
lai adóból, részint az állam által iskolai 
czélokra adományozott földbirtok jövedelméből 
— hasonlóan a mi közalapítványi birtokaink-
hoz és tanulmányi alapunkhoz — kerülnek 
ki. Ehhez járulnak még az egyesek által 
tett óriási alapítványok jövedelmei és a 
magánadakozások. 1890-ben oktatási czélokra 
143,110.218 dollárt (kb. 357,775.000 frt) for-
dítottak, mely összegből 97,000.000 dollár 
(kb. 242,500.000 frt) helyi iskolai adó útján, 
26,000.000 dollár (kb. 65,000.000 frt) az 
egyes államok hozzájárulása által, 8,000.000 
dollár (kb. 20,000.000 frt) alapítványi jöve-
delmekből és 12,000.000 dollár (kb. 30,000.000 
frt) vegyes jövedelmekből került ki. 

Az iskolai adót a vagyonhoz képest vettetik 
ki egyaránt mindenkire s az államok minden 
egyes iskolához a népesség arányában járulnak 
hozzá. Csak így lehetséges, bogy a túlnyo-
móan szegény négerek lakta déli államokban 
is vannak elegendő iskolák a szegény négerek 
részére. 1870-ben ezeknek a déli vidékeknek 
egyetlen egy népiskolájuk sem volt, most 
azonban minden gyermeknek van alkalma, 
bogy iskolába járhasson. Az összes iskolák 
összes költségeit egybevéve, a népesség egy-
egy fejére átlag 2"24 dollár (kb. 5"60 frt) 
esik. Ez a szám azonban némely helyen 
43 dollárra (100 frt) is emelkedik (Colorado). 

A tankötelezettségre vonatkozó törvények 
Amerikában nem hajtatnak végre olyan 
szigorral, mint minálunk, s nem is néznék 
ezt jó szemmel, mert szerintök az az emberi 
szabadság korlátozása volna. De ne feledjük 
el, hogy az Egyesült-Államokban nincsen 
semmiféle intézkedés, semmiféle törvény, 
melynél fogva a tankötelezettek számát pon-
tosan össze lehetne állítani. Senki sem köte-
lezhető, hogy letelepülését vagy elköltözkö-
dését a hatóságoknál bejelentse. A gyermekek 
tanköteles korának megállapítása még kevésbbé 
lehetséges. Csak újabbi időben kezdenek egyes 
városok mindezen visszásságokon segíteni, 
így New-York városa az idén 1300 rendőrrel 
házról házra összeiratta a tanköteleseket. Ez 
összeírás azonban, mint értesültem, nagyon 
fölszínes volt, mert pl. a tavalyi számhoz képest 
állítólag 40.000 gyermekkel kevesebbet álla-
pítottak meg a mostani összeírás alapján. 

Boston városának (e város iskolaügye a 
legrendezettebb és a legjobb az Unióban) 
van saját iskolai rendőrsége (16), kiknek 
teendője az iskolakerülőket kikutatni, az 
okokat megtudni, a fiatal gyermekeknek 

gyárakban való foglalkoztatását megakadályozni 
stb. Ez minden esetre szép intézmény, de 
költséges. Szinte nevetségesnek tűnik fel, ha 
megtudjuk, hogy mindazonáltal az amerikai 
törvények is kimondották az általános tan-
kötelezettséget. Hogy mennyire nem veszik 
komolyan ezt a törvényt, arra elégséges ilyen 
nagy városokban, mint New-York, Chicago, 
Philadelphia, megfigyelni azt, mikor a mun-
kások a gyárakból kijönnek, mennyi tankö-
teles gyermeket látunk közöttük ? Hiteles 
adatok szerint New-Yorkban a tankötelesek-
nek nem több mint 72°/o-a jár iskolába, 
28%,-a iskolakerülő. Ebből a ' 72%-ból is 
nagyrésze csak 3—4 hónapig jár iskolába 
egy iskolai évben s csupán 30%-a jár 4 évig. 
Az a kérdés merül itt föl, hogy hát mi tartja 
vissza a gyermekeket az iskolától? 

Általánosságban véve, az amerikai iskolai 
rendszernek úgy szervezeti, mint vezetési és 
nevelési módja angol jellegű. Az u. n. „public 
school" rendszer azonban, tisztán nemzeti 
jellegű. Ezen iskolának 3 fokozata van, u. m.: 
a primary (olv. preimöri), grammar (olv. 
gremmör) és high school (hei szkúl). Az 
első kettő megfelel a mi elemi és közép-
iskolánk 4 alsó osztályának. 

Mivel e három-féle iskolában tandíjat nem 
fizetnek, az iskolák fentartása az államoknak 
és városoknak nagy költségébe kerül. Az 
Egyesült-Államok iskoláinak 87*9 %-a nyil-
vános (vagyis községek által fentartott) 
iskola s csak 12'l°/o-a magánjellegű (ebbe a 
felekezeti iskolák is beleértendők). A legtöbb 
magániskola igen jó hírű s inkább gazdag 
családok gyermekei látogatják. Rendszerük 
különben egyenlő a többiével, csak a beren-
dezés és felszerelés jobb s több gondot for-
dítanak a testi nevelésre, mely czélból nagy 
játszóterekkel és jól fölszerelt tornahelyisé-
gekkel rendelkeznek. Ez utóbbi az államok 
által fentartott iskolákban a legtöbb esetben 
hiányzik. 

A felekezeti iskolák külön csoportot képez-
nek s bizonyos tekintetben ellenkeznek a 
községek által fentartott iskolákkal. Ameriká-
ban az egyház az államtól teljesen függet-
len, mert az állam az egyházat mint magán-
ügyet tekinti, minek következtében az isko-
lákban nem tanítanak vallástant. Az egyes 
egyházak ezen úgy segítenek, hogy vagy 
felekezeti iskolákat állítanak fel, vagy pedig 
a hittan tanítása végett vasárnapi iskolákat 
tartanak fenn. Nagyrésze a gyermekeknek 
azonban minden vallásos nevelés nélkül nő fél. 

Az evangelikus németek sok helyen tartanak 
fenn iskolákat, a hol természetesen különös 
gond (fordíttatik a német nyelv tanulására 
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(ez a tanítási nyelv is), e mellett azonban 
az angol nyelvet sem hanyagolják el. Ez 
azonban a benszülött amerikainak (yankeenek) 
nem tetszik s gyűlöli ezért a németet. A 
massachusetti (messzecsuzeti) iskolai hatóság 
például a németeknek ezen törekvését veszé-
lyesnek tartja s igen helyesen azt kérdi, 
hogy maradjunk-e meg többnyelvű nemzet-
nek ? „ Egységes nyelv nélkül nem lehetünk egy 
nemzetté!" Vajha a mi nemzetiségeink is 
megértenék és követnék ezt a mondást! 

Az amerikai tanítóság anyagi helyzetéről, a 
tanítás módszeréről és egyebekről egy har-
madik közleményben fogok írni. 

(New- York.) Kiesler Leó. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
X A Magyar Tanítók Kaszinója f. hó 

6-án tartotta, saját helyiségében, jól látoga-
tott közgyűlését. Az alapszabályok értelmében 
a közgyűlés esetről-esetre választja elnökét 
s az egyhangú választás ezúttal Halász 
Perencz oszt.-tanácsosra esett, a ki lelkes éljen-
zések közt foglalta el az elnöki széket. 
Köszönetet mondva megválasztásáért, így foly-
tatta : „Ez évvel töltjük be a népoktatási 
törvény megalkotásától számított harmadik 
évtizedet. Összehasonlítva a székes-főváros 
népoktatásügyének mai virágzó állapotát a 
harmincz év előttivel, a legnagyobb öröm-
mel konstatálhatjuk, hogy szép fővárosunk 
minden egyéb ágazatú nagyarányú fejlődé-
sével hatalmasan fellendült népoktatásunk is, 
még pedig minden izében nemzeti irányban. 
E szép siker elérésében, az illetékes ténye-
zők osztatlan beismerése szerint, oroszlán-
része van a székes-főváros hazafias, lelkes 
tanítói karának. Ez a lélekemelő tudat adjon 
erőt, kitartást és lelkesedést a székes-fővárosi 
tanítói karnak jövő működéséhez; a nemzet 
hálája legyen méltó jutalma. A népokt. tör-
vény egyik legbecsesebb alap-rendelkezései 
közé tartozik a néptanító anyagi és társa-
dalmi helyzetének rendezése. A magyar taní-
tóság érdeme, hogy a törvény által biz-
tosított társadalmi súlyát és tekintélyét 
mindinkább a nemzet köztudatába vitte át. 
Ennek legörvendetesebb nyilvánulása az a 
gyönyörű szózat, a melyet Magyarország 
közoktatásának zsenialis és nagyérdemű veze-
tője : dr. Wlassics Gyula közoktatási minister 
éppen most Magyarország néptanítóihoz inté-
zett. A legilletékesebb helyről jövő ezen 
meleghangú és nemesen érző szívre valló 
szózat hangosan megdobbantja Magyarország 
26 ezer néptanítójának szivét, s tetterejét 

egészen a lelkesedésig fokozza, megaczélozván 
azt a magyar nemzeti állam teljes kiépítésé-
ben. A mai ünnepélyes közgyűlés alkalmából 
tovább szólok még Önökhöz, Budapest székes-
főváros igen tisztelt tanítói, Önökhöz, a kik 
nemcsak arra vannak hivatva, hogy a haza 
szivét minden izében magyarrá tegyék, az 
ifjúságban a hazafias érzületet és a jó 
erkölcsöket megrögzítsék; hanem, a kiknek 
még az a nemes hivatásuk is van, hogy a hazai 
összes néptanítói kar helyes közszellemének 
irányítói, a magyar nemzeti népnevelésnek 
vezérlő apostolai legyenek. Nem frázis az, 
igen tisztelt közgyűlés, hogy a magyar nem-
zeti állam kiépítésének alapvető munkáját a 
néptanítóknak kell végezniök s hogy e 
nagy feladat megoldásának sikere jórészben 
a néptanítók kezébe van letéve. Ezen nagy 
nemzeti missiót csak lángoló hazaszeretettől 
áthatott, művelt tanítói kar töltheti be! 
Hála a Gondviselésnek, a magyar néptanítói 
kar túlnyomó részében e két alapkellék meg-
van! nincs egyébre szükség, mint e karban 
a hazafias szellem Veszta-tüzét folyton élesz-
teni, s a művelődés iránti hajlamot folyton 
ébrentartani. Ezt pedig csak a helyesen 
iránvított tanítói közszellem terjesztése és 
erősítése által érhetjük el. Ezen közszellem 
terjesztésének és szilárdításának missiója leg-
méltóbban a székes-főváros néptanítói karát 
illeti. Önök vannak arra hivatva, hogy 
miként az organizmusban az idegszálak az 
agy működését közvetítik, úgy a székes-
főváros tanító-testülete leszen az egész ország 
tanítói karában a hazafias szellem és műve-
lődés terjesztője. Ezen magasztos missiót 
azonban a székes-főváros tanító-testülete csak 
úgy töltheti be, ha tömörül, ha a nagy czél 
elérésére egyesül. Örömmel tapasztalom, hogy 
a székes-főváros tanító-testülete tudatában 
van a reá váró nagy feladatnak; örömmel 
látom, hogy a Tanítók Kaszinójával létesített 
egy oly intézményt, a mely összehozza a 
rokon elemeket, s a mely a nagy czélok 
elérését máris sikerrel munkálja". A köz-
gyűlés folyamán meghallgatták és jóváhagy-
ták az igazgató-tanács és a felügyelő bizott-
ság jelentését és megállapították a f. évi 
költség-előirányzatot. A közgyűlés választott 
5 igazgatót és megválasztotta az igazgató-
tanácsot és a felügyelő-bizottságot. A szavazat-
szedő-bizottság munkálatának befejezéseig 
Minké Béla tartott érdekes előadást a nyug-
díj-ügyről. — A közgyűlés után lakoma volt 

Halász Ferencz oszt. tanácsos tiszteletére. 
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Samu bácsi. 
— Marcsa! állj a középre. Jól be van 

kötve a szemed ? Fogd a fakanalat. Samu 
bácsi aztán ne bömböljön úgy, ba magát 
érinti meg. 

— Jó na, — válik ki a sok élénk bang 
közül a törődött ember rekedtes dünnyögő 
szava. — Hát megint én rontottam volna el ? 

— Nem érintem én Samu bácsit; ne kötekedj 
vele, Pali. 

— Forogni! forogni! — kiabálja a sok 
türelmetlen leány, fiú. 

— Egy, kettő! 
Egyszerre csönd lesz; megindulnak. Ott 

vonszolják maguk között a nehézkes öreget is. 
— Ez Juliska, úgy-e? 
Nem felel senki. Elfojtott kaczagással forog-

nak tovább. De Samu bácsi egyszerre megáll 
s együgyű nevetéssel szólal meg: 

— Jankó nem bömbölt, hanem nyávogott; 
azért hitted, hogy leány. 

— Ne beszéljen! Megtudja Marcsa, ki 
hol van. 

— Na, már megint baj van. Akkor inkább 
nem is játszom. 

Samu bácsi duzzogva áll ki a körből s 
félre megy. 

A háta görbe, az arcza bamba, tekintete 
haragos. Mindenkiben ellenségét látja s nincs 
tudatával a saját korlátoltságának. 

— Jobb is, ha tollat foszt! — Akkor 
hamarább fog házasodhatni. — Étesse a galamb-
jait! — szólnak kiabálva, nevetve. 

Csak Marcsa nézi sajnálattal. 
•— Ne bántsátok szegényt, — szól társaihoz. 
— Megint pártolod? — Eredj, segíts neki. 

— Mikor házasodik, Samu bácsi ? 
Marcsa nem szól többet társaihoz, hanem 

oda ül a félszer alá, az öreg mellé. 
— Haragszik, Samu bácsi? 
— Igen hát! Sok toll kell Petykó Klárinak, 

nem lehet még házasodni. 
Már elfelejtette a gyermekek gúnyolódásait 

s visszatért rögeszméjéhez. 
— Ugyan mondja is meg egyszer: mért 

haragszik az édes anyámra ? 
Samu buta mosolygással néz rá. 
— Edes anyádra ?! Petykó Kláriról beszél-

tem. Segíts; siess. Te sem mehetsz férjhez, 
ha nem lesz sok toll fosztva. 

— De igazán; Petykó Klári az én anyám. 
— Nem igaz! Nem igaz! 0 vár engem. 
Oly indulatosan beszél, hogy a gyermek 

elhallgat s félénken kezd segíteni. De el 
nem fut. 

Sokszor játszódott le ilyes jelenet közöt-
tük. A kis leány nem is emlékszik, mikor 
volt az első. Hiszen alig tudott még ő iga-
zában járni, mikor rossz indulatu falusiak 
először küldték oda Samuhoz, hogy kérdezze 
meg tőle: ösmeri-e Petykó Klárit ? Es 
arról sem tudna számot adni Marcsa, hogy 
ez a részvét akkor lopódzott-e lelkébe, mikor 
először érezte Samu bácsi tekintetét, először 
hallotta hangját, az édes anyja nevét kiejtve. 
De már rég ideje annyira hiszi ő annak a 
hangnak, hogy „sok, sok toll kell", hogy még 
édes anyja tilalma daczára is szivesen szegődik 
az öreg mellé. El-elszökik otthonról az udvar-
házba, a hol kegyelemből tartják az öreget s 
oda ül melléje. Szótlanul fosztogatnak órákig 
s csak Samu bácsi mormogja néha-néha: — 
Sok, sok toll kell. Nem lehet még házasodni. 

Marcsa pedig mind jobban elgondolkozik 
azon, miért olyan fontos az a sok toll, hogy 
amiatt sem Samu bácsi nem házasodhatik 
meg, sem ő nem mehet férjhez. 

A galambok, a Samu bácsi kedves galambjai, 
oda szállanak a Marcsa vállára, fejére. És 
ilyenkor a szegény hülye egészen derűs 
arczczal, vidáman kezd beszélni: 

— Marcsa jó ; nem bánt, segít nekem. A 
galambok is szeretik őtet. Ha férjhez megy, 
neki adok egyet. Nem egyet; kettőt. Marcsa 
jó. Lesz neki sok, sok tolla . . . galambja . . . 

• * 

Petykó Klári ott lakik a felvégen; magas, 
kőkerítéses házban. Husz éve, hogy a gazdag 
Dombi János felesége lett s azóta nem sok-
szor járta az alvéget, főleg mióta özvegy. 

Nagy port vert föl akkor az az esküvő a 
faluban s nem is felejtik a dolgot. Mert hisz 
az magában még nem oly ritka eset, hogy 
egy helyre leány évekig hiteget egy jóravaló, 
de szegény legényt s aztán egy gazdagért 
elhagyja: csak ne tette volna Klári ezt oly 
csúfondárosan, hogy azóta Samu másra se tud 
gondolni, mint azokra a gúnyos szavakra, 
melyekkel az elkapott leány úgy szíven találta, 
hogy bele bomlott. 

Mert úgy volt az, hogy mikor már ki volt 

P SZ ÜNÓR A 1 
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tűzve a Kláriék esküvője napja, Samu elment 
még egyszer, kérni a leányt: térne vissza 
hozzája; szegényesen most is el tudja tartani 
a két keze munkájával s a jó Isten jobbat is 
ád. De a leány gúnyosan nevetve, hagyta 
ott, e pár szóval: 

— Nincs még elég tollam fosztva, Bárd 
Samu ! 

És senki se, ő maga se tudja, mint ért 
akkor Samu haza; csak a mikor állapotának 
hire teijedt, keresték fel a falubeliek s elszána-
kozva rajta, kezdték hordani neki a fosztani 
való tollat, mert ha nincs munkája, olyan 
rémesen sír órákig, hogy: ő nem házasod-
hatok meg. 

És Petykó Klári ma is kerüli az alvéget. 
Nem Samutól fél már, hisz az nem ösmerne 
rá, annak most is a régi, deli, szép Klári él 
az emlékében; hanem bent bántja valami, a 
mi húsz év óta rágódik ott a szivén s az ura 
mellett, a gazdagságban sem hagyta boldognak. 

Mikor néha mégis elibe kerül Samu, hiába 
fordítja el arczát, hiába dugja el fülét, úgy 
érzi, mintha az az összeesett, bamba alak 
nyomon üldözné és hallani véli a lelkét 
gyötrő mormogást: 

— Sok, sok toll kell Petykó Klárinak. 
* 

Dombi Marcsa tizenhét éves. Rég idő óta 
alig jár Samu bácsihoz. Hogy fejlődni kezdett, 
mindjobban figyeli az anyja. Csak az utczán 
találkozik az öreggel s ilyenkor nem is enge-
dik el a szót; kivált ha Samunak derűsebb 
a kedve, egészen benne is feledik magukat. 
Annak olyan jól esik egy kis beszélgetés, mint 
mikor a galambjainak gügyög; Marcsa meg 
nem haragszik az ilyes évődésekért: 

— Van-e már szeretőd? — Hány vasárnap 
tánczoltatott Pali? 

Az embereket úgy kerülő Samu, Marcsáért 
még a tánczos-helynek is közelébe ödöng. 
Epp ma is, hogy vasárnap van, nem hiányzik 
a falu melletti rétről, a hol a fiatalság mulat. 
Elténfereg az asszonyok háta mögött, a kik 
ott tereferélnek a füzek alatt, a Küküllő 
partján ülve. Majd hogy kezdődik a cziczázás, 
a leányok felé tart. Mikor Marcsát meglátja, 
valami szelídebb derű száll bamba arczára. S 
mintha mást nemis venne észre, csak a ki 
ennek a leánynak kerül a közelébe. 

Ferkón, a leggazdagabb legényen van a sor, 
párt választani a játékhoz. A füzek alól az 
anyák figyelve lesik. Peri Marcsáék felé megy. 
Ketten állnak ott a Pali húgával és Feri azt 
választja. Marcsa meg vidáman fog kezet 
Palival, a ki őt választotta. 

Valaki a leányok közül elkiáltja magát: 
— Szegény leány, — gazdag legény! 

— Hopp! Czicza legyen hirivel! 
Foly a játék vígan. 
Minden derűs; csak a füzek alatt kezdődik 

az árnyék. S mintha onnan a Dombiné ar-
czára is vetődött volna az imént. Épp a 
mikor a leánya olyan vigan ment el Palival 
— azzal a szegénynyel. Hiszen ő kereken 
kimondta, hogy abból ugyan nem lesz semmi. 
S aztán hire teijed a faluban, mikor Mar-
csát még a templomban is alig látják, hogy 
ezért epeszti otthon a búslakodás. Beszélni 
kezdenek. Az öregek száján felújul a régi 
história. Suttognak, mondanak. Ki szánakozva, 
ki kárörömmel: már a kinek milyen a lelke. 
S a leggonoszabbak még Samu bácsit is meg-
bolygatják; kötődve vetik oda a szót: 

— Kárba veszett a sok munka. Nincs elég 
toll. — Nem mehet férjhez Marcsa. 

A sok beszéd csak annyi értelmet hoz a 
szerencsétlen ember agyára, hogy átdereng a 
fején: — Segítni kell Marcsán. 

És mikor az a pár szó, a mi az ő egész 
világát teszi, értelemre kél benne, egy este, 
nagy hirtelen kezd tele gyümöszölni egy 
zsákot. Lázas munkájában még galambjairól 
is megfeledkezik, a melyeket ekkor is szokott 
etetni. Azok oda szállanak közelibe. Már fent 
a hold, mikor görnyedt hátára veszi a zsákot 
s viszi az alvégről a felvégre. A galambok 
repülnek utána. A házak előtt ülők bámulva 
nézik. 0 nem lát senkit, csak megy. 

Belép a Marcsáék udvarára. Dombiné a 
tornáczon áll; onnan figyeli, hogy terelik be 
a hátulsó kapun, a csordából jövő marhákat. 

Samu bátran megy oda, leteszi az asszony 
előtt a zsákot. Szokott, tompa hangján csak 
némi elégedettség melege jár át, a mint mondja: 

— Ez mind a Marcsáé. Férjhez mehet Pa-
lihoz. 

— Mit akar itt ?! — Kiált rémülten, a 
feléje forduló Dombiné. 

Samu összerezzen erre a hangra. Mintha 
felismerné az asszonyt. Rátekint, félve, kidül-
ledt szemekkel; s nézi hosszan, merőn. 

Az nem tud mozdulni. Futna, menekülne; 
de ez az élő szemrehányás oda gyökerezteti 
lábát. 

A Samu szemében valami ijesztő fény 
villan meg. Kiegyenesedik. Egész alakján 
végig rezg az önt .dat küzködése a tompult-
sággal. 

Az asszony nem tudja, hogy kezeit gör-
csösen, imára szorítva, mily könyörögve szó-
lal meg: 

— Mit kiván?! 
— Klári! — üvölt fel a perezre magához 

tért őrült; s azzal, — mintha összes erejét e 
kiáltásba adta volna, — élettelenül rogy össze. 
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Két galamb ijedten száll a kiáltásra eléfutó 
Marcsa felé, a ki alig birja feltartani, rábo-
ruló anyját. 

* * * 
Olyan boldogok a nagy házban a jók 

mind: Marcsa, Pali "és a galambok. 
(Budapest.) Paál Árpád. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a rimaszombati 

takarékpénztár igazgatóságának a rima-szom-
bati iparos-tanoncziskola m. tanévi fentartási 
költségeinek fedezésére tett 100 frt ado-
mányáért. 

Kinevezte: Grál Antal, Nagy Imre, Nyárádi 
Gerő, Molnár János, Csúz Tamás, Imreh 
Benedek és Simon Imréné szül. Szabó Emma, 
községi tanítókat, illetve tanítónőt a zágoni 
áll. el. iskolához r. tanítókká, illetve tanító-
nővé; Uhlarik Béla oki. tanítót a felső-mote-
siczi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Kun 
Sarolta oki. tanítónőt a felső-sófalvi áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé; Telegdy Mártonné 
szül. Bogdánffy Anna oki. tanítónőt a zborói 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; TJrbányi 
Jolán oki. tanítónőt az abauj-szinai el. nép-
iskolához r. tanítónővé; Buday Ida oki. tanító-
nőt a lozsádi áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé. 

Jóváhagyta: a torda-aranyos-vármegyei ál-
talános tanítótestület módosított alapszabály-
tervezetét f. évi 78.819. sz. a. kelt rendeletével. 

Áthelyezte: Gramma Aurél bozovicsi áll. 
tanítót a mehalai áll. el. iskolához; Koleszár 
Lajos gyügyi áll. el. isk. tanítót a szász-
sebesi áll. el. iskolához; Székely János maros-
gombási áll. el. isk. tanítót a felenyedi áll. el. 
iskolához; Píláth Anna bilkei áll. el. isk. r. 
tanítónőt jelenlegi minőségében a csongrádi 
áll. el. iskolához; Bóth Erzsébet, zborói áll. el. 
iskolai tanítónőt, jelenlegi minőségében a 
csepeli állami elemi iskolához. 

Gyámpénzt engedélyezett: néhai Gyürky 
János csábi róm. kath. volt tanító özvegye, 
szül. Bartók Valéria és egy kiskorú árvája 
részére évi 175 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néh. Tapp 
Gusztáv kádártai ev. ref. kántortanító özvegye, 
szül. Chepely Zzuzsánna részére évi 150 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Paál Ignácz, 
leilei közs. tanító részére 310 frtot; Árvay 
Lajos, zentai közs. tanító részére 460 frtot. 
Kiss János jász-szt.-andrási róm. kath. tanító 
részére 320 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
Lakbér. Levél ment. — A hitközség 

eljárása — az ön leveléből Ítélve — mind-
két esetben hibás, mert nem felel meg a 
valóságnak. Ha csak évről-évre szavazták 
meg a kérdéses 100 forintot, akkor az a 
nyugdíjigény alapjául a vallomásba bejegyez-
hető nem lett volna; ha pedig oda már 
felvették, akkor ugyan azt az összeget most 
utólag nem tudhatják be lakbér fejében. 
Valóban, uram, még ilyent nem olvastunk. 
Ez megfejtené azt a rebust: miként lehet 
egy rókáról 2 bőrt húzni. Az eset megérde-
melné, hogy egész terjedelmében nyilvános-
ságra hozzuk, legalább mások is okulhatnának 
belőle s ha csakugyan úgy történt, mint írja, 
a nyugdíjigény helyesbíthetnek s evvel a 
nyugdíjalap megkíméltetnék a jogtalan káro-
sodástól. Fölhatalmaz az ügy nyilvánossá 
tételére ? 

Két tanítónő. A 10 vagy ennél több év 
óta állami szolgálatban levő tanítóknak és 
tanítónőknek az ötödik száz frtért nem kell 
folyamodniok; hivatalból fogják megkapni. 

Zempléni. A magántanulókról és vizsgá-
latairól külön naplót vezetni jobb. E szerint 
a rendes tanulók naplójába sem Írandók be. A 
felvételi díjat és a 15 kros nyugdíjjáruiékot 
a magántanulók is kötelesek megfizetni. 

A. J. Csúz. A faiskola kezeléseért kérhet 
tiszteletdíjat. Sok helyen fizetnek is. Hogy 
mennyit, ez az iskolafentartó jóakaratától 
függ-

Kis Lajosné. Ilyen ügyben nem adha-
tunk tanácsot, mert nem tudhatjuk, beszedte-e 
férje a 15 kros nyugdíjjárulékot; tehát azt 
sem mondhatjuk meg, hogy jogosan tartják-e 
vissza hátralék - fizetéséből. Minden esetre 
hibás az elöljáróság, hogy nem annak ide-
jében követelte a pénzt s csak most, az el-
hunyt férj halála után, 5 év múlva, kéri 
annak özvegyétől. 

S. F. Miután önnek fizetéseül fölvették a 
canonica visitatióban, hogy minden szőllős-
gazda tartozik bort fizetni s eme jövedelme 
80 frt értékben nyugdíjazási igénye alapjául 
is betudatott 1893-ban; ennek folytán az 
iskolafentartó hitközség lakosai nem szaba-
dulhatnak e kötelezettség teljesítésétől avval 
a kifogással, hogy a szőllők kipusztultak. Ily 
esetekben az utolsó 10 évi borfizetés közép-
értéke, aránya szerint készpénzzel való meg-
váltásnak van helye. így szokott az történni 
más egyházmegyékben is. 

Bernát A. 1. Nem válaszolhatunk. 2. 
Folyamodás útján próbálja meg az illető. 

B. A. Paks. Jobb lakást kérhet. 
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Bartha F. A jegyzőkönyv idézett pontját 
úgy értelmezzük, hogy a föld birtokosa köte-
les a terhet viselni. I t t pedig •— kétségkívül 
— telekkönyvi tulajdonos értendő. 

Cs. Gáspár. Az eljárást szabályszerűnek 
tartjuk, mert a kivetést a fölvételért való 
folyamodás alapjául szolgáló beszámítható 
tanítói fizetés után kellett eszközölni. Miután 
később magasabb fizetést kapott, a kettő 
között levő külömbözet 50%-át be kell 
fizetnie, habár az első fizetése alapján be-
nyújtott folyamodvány még nem is volt 
akkor elintézve, mikor már ön magasabb 
fizetésbe lépett. Az ellenérték abban kere-
sendő, hogy önnek azt az időt is beszámítják, 
melyet alacsonyabb fizetéses álláson töltött. 
Ha az 50%-ot nem követelnék, akkor nyug-
díjigényét jogosan nem számíthatnák korábbi 
időtől fogva, mint a mióta már magasabb 
fizetését élvezi. Ugy-e, hogy ekkor még inkább 
elégedetlenebb volna, mintha 50%-ot is kell 
ugyan fizetnie, de nyugdíjigényét már korábbi 
időponttól datálják! 

K. G. H.-Böszörmény. Véleményünk sze-
rint önnek a korpótléka csak 1899. évi április 
elején esedékes, mert csak attól az időtől 
fogva működik szabályszerű megválasztás alap-
ján mint okleveles tanító. A törvény végre-
hajtására vonatkozó utasítás 12. §-ából ugyanis 
az tűnik ki, hogy 1898. évi október 1-től 
kezdve csak azon okleveles tanítók és tanító-
nők részére fizetendő ki az első ötödéves pót-
lék, a kik a nevezett „törvény életbelépésekor 
vagyis 1893. évi szeptember 25-én rendes vagy 
segédtanítói állomáson szabályszerű megválasz-
tás vagy kinevezés alapján működtek". Ön 
pedig 1894. évi április eleje előtt még nem 
volt okleveles tanító, hiszen csak akkor fejezte 
be a képesítő vizsgálatot, melyet 2 részben tett le. 

R. Ii. Apácza. Mint lelkésznek és iskola-
széki elnöknek figyelmébe ajánljuk azt a kö-
rülményt, hogy az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
36. §-a szerint egyes vallásfelekezetek hívei 
a községi iskolai adó alól egészben vagy rész-
ben mentesek lehetnek, ha törvényszabta hit-
felekezeti iskolát tartanak fenn. Ha önök hit-
felekezete tagjai egyenként állami egyenes 
adójuk 5 Vo-ánál nagyobb összeggel tartják 
fenn hitfelekezeti iskolájukat, akkor a községi 
iskolára nem .tartoznak adót fizetni, annál 
kevésbbé a községi iskola építési költségeihez 
hozzájárulni. Ha a község kimutatja, hogy 
a szükséges népokt. tanintézetek felállítására 
és fentartására nem képes a kellő anyagi 
erőt egészen előállítani, a népokt. törv. 43-ik 
§-a alapján — illető hatósága útján — ál-
lamsegélyért folyamodhatik. 

S. L. Az'adóhivatal mondja meg. 

L. P. Szilicze. Törvényellenes állapot, hogy 
önnek a tanítványai 160—200 között válta-
koznak. Községüknek a 11-ik tanítói állomást 
már régen rendszeresítenie kellett volna s ez 
a népoktatási törvény fokozottan erélyesebb 
végrehajtása következtében nem is maradhat el. 
Az 1893. évi bevallás alkalmával ott működő 
másodtanítói állomás illetménye a másodtanító 
részére vétetett föl nyugdijalapul; az tehát 
önnek a javára a nyugdíjazásnál be nem tudható, 
habár most nincs másodtanító, hanem mind-
két állomás jövedelmét egymaga kapja ez idő 
szerint. Miért nincs ott 1894 óta másodtanító ? 
Az 1893. évi XXVI. törvényczikk végrehaj-
tása tárgyában 1890. évi márczius 2-án 
10.000. sz. a. kiadott Utasítás 4-ik §-ának 
utolsó bekezdése szerint: . . . Tnem enged-
hető meg, hogy a tanköteles gyermekek 
száma által igényelt két vagy több tanítói 
állomás közül bármelyik megszüntettes-
sélt a végett, hogy az azzal egybekötött illet-
mények a többi tanítói állomások nagyobb java-
dalmazására fordíttassanak." 

P. R. A. Katonai ügyében forduljon azon-
nal a község jegyzőjéhez vagy közvetetlenül 
a főszolgabírói hivatalhoz. — Be van-e je-
gyezve a tanítóképző intézetbe IV-ik osztálya 
vizsgája letétele végett? Ezt azért tartjuk 
fontosnak, mert a törvény intencziója az, 
hogy a néptanítók is részesüljenek a póttar-
talékba sorozás kedvezményében; néptaní-
tóvá pedig ezentúl márcsak okleveles tanító 
választható. Ha pályájáról lelépne, ezt a 
kedvezményt — a törvény értelmében — 
elvesztené. 

Földmíves. A földmíves-iskola — a köz-
okt. minister úr 1894. évi 64.456. sz. rende-
lete értelmezése szerint —• nem egyenlő a 
polgári iskolával, a két külömböző czélú és 
fokozatú iskola tanterveiben mutatkozó lénye-
ges eltérés folytán. 

Méhész. 1. Esetleg a földmív. ministerium-
hoz. Ily kérdésben már egyszer tudakozódtunk 
a méhész-egylet egyik vezérférfinál, de nem 
tudott megnyugtató feleletet adni. 2. Kélje 
újabb folyamodás útján. Miért nem szorgal-
mazta már ezelőtt 7 esztendővel ? 

G. P. Téved, mert bár csak 103 frt 50 krt 
számítnak be „tanítói" fizetésül, nyugdíja 40 
évi szolgálat után még sem lehet kevesebb 
300 írtnál. Az 1891. évi XLHI. t.-cz. 3-ik §-a 
ugyanis ekként rendelkezik: 

„A 300 fr tot elérő vagy azt túlhaladó beszámít-
ható fizetés teljes összegénél magasabb nyugdíjban 
hosszabb szolgálati idő után sem részesíthető senki; 
ellenben az évi 300 frtnál kevesebb fizetéssel ellátott 
taní'ók és tanítónők részére is a nyugdíj kiszabásnál 
mindig 300 frt évi fizetés veendő alapul " 
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V. M. Zálnok. Ón 1896-tól állami tanító, 
de 1879-től államilag segélyzett községi is-
kolánál szolgált s azt kérdezi : részesül-e az 
500 frtos fizetésben? — Válasz: nem, mert 
csak az oly állami tanítók fizetését fogják 
500 írtra emelni, a kik 10 vagy ennél több 
évet folyton az állam szolgálatában töltöttek. — 
A korpótlékba azonban azokat az éveket is 
beszámítják, a melyeket nem az állam szol-
gálatában töltött. 

liencze D. Nem az határoz: vájjon próba-
évre van-e megválasztva. Fődolog, bogy  
ön tanítói pályán működik s ott rendes 
fizetést kap. Még az óradíjak után is ki szok-
ták vetni a IV. oszt. kereseti adót. 

J. J. Jogilag véve, teljes lehetetlenség, hogy 
valaki egyszerre két helyen foglaljon el tanítói 
állást; nevezetesen egyik helyütt önmaga 
működjék, másutt helyettest állítson, aztán 
mindkét helyről fölvegye a fizetést. Ha más 
helyre való megválasztás folytán ez meg is 
történt, hiba volt, melyet úgy kellene helyre-
ütni, hogy egyik helyütt adja vissza a fizetést 
s ott csak a helyettes eltávozása után fog-
lalhatja el állomását. Ont tartjuk hibásnak, a 
miért elfoglalta, új állomását holott régebbi 
helyéről végleg el nem bocsátották. Most ide-
gen előtt úgy tűnik föl a dolog, mintha ön 
nyerészkedni akart volna az egyik tanítói 
állomáson, melyet — helyettesének — mintegy 
bérbe adott. Ajánljuk, hogy sürgősen egyen-
lítse ki az összeütközést. 

Vájjon nem tanít-e ön egyúttal más tan-
intézetben is, pl. alsófokú ipariskolában ? 
Ebben az esetben, bizonyára ebből lehetne 
megmagyarázni a magasabb összegű adót, 
mert ilyenkor a rendes fizetés és a jutalom 
(óradíj stb.) együttes összege után vetik ki 
a IV. oszt. kereseti adót. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az országgyűlés képviselőháza már 

befejezte a kiegyezési provizóriumra vonat-
kozó törvényjavaslat tárgyalását s mivel 0 
Fölsége a kvóta ügyében a status quo alap-
ján döntött, f. évi deczember 31-ig Ausztriá-
val való kiegyezésünk marad a régiben. A 
provizórium letárgyalása után a képviselőház 
folytatta és befejezte a munkástörvényjavasla-
tot, melynek tárgyalását tudvalevőleg a pro-
vizórium miatt félbeszakították. E közben a 
pénzügyi bizottság a f. évi költségvetést tár-
gyalta, mely a képviselőház legközelebbi fon-
tos teendői közé fog tartozni. 

— Világ folyása a külföldön. Ausztriában 
nagy fordulat készül: állítólag visszavonják a 

cseh nyelvi rendeleteket. Prágában egyébiránt 
legközelebb megnyitják a tartománygyülést 
s akkor a statáriumot is megszüntetik. — A 
kínai események, melyeket lapunk jövő számá-
ban külön czikkben fogunk ismertetni, mind-
inkább nyernek érdekességben és fontosság-
ban. A pekingi udvar látszólag belenyugodott 
a németek foglalásába, de a francziák félté-
keny szemmel nézik azt, valamint azt a 
barátságot, melyet Oroszország a Keleten 
Németország iránt tanúsít. Egyébiránt egy 
magasrangú német katonatiszt, a ki a kinai 
hadseregben szolgál, így nyilatkozott egy 
újságíró előtt: „Egészen határozottan mond-
hatom, hogy a németek Kiao-Csaut ama 
megállapodások alapján szállották meg, me-
lyek Kina, Németország, Oroszország és 
Francziaország közt már régen létrejöttek. 
Arról is biztosithatom, hogy ezek az államok 
a jövendő operácziókat illetőleg is teljesen 
megegyeztek egymással. A kinai katonai kö-
rök meg vannak róla győződve, hogy jövő 
nyáron igen nagy dolgok fognak történni, 
de ezek az imént említett három állam egyike 
ellen sem irányulnak. Kínában azt hiszik, 
hogy a németek nemsokára újabb csapatokat 
fognak szállítani a santungi félszigetre." — 
Szerbiából az a hir érkezik, hogy Milán volt-
királyt a fia: Sándor király, a szerb hadsereg 
fővezérévé nevezte ki. 

— Wlassics minister díszoklevele. A 
hevesmegyei tanító-egyesület dísztaggá válasz-
totta Wlassics ministert. Az erről szóló dísz-
oklevelet egy küldöttség adta át a minister-
nek, a ki az egyesület elnökének üdvözlő be-
szédére adott válaszában örömét fejezte 
ki a fölött, hogy törekvéseit a magyar 
tanítók lépten-nyomon bizalommal kisérik. 
A minister végül hosszasan társalgott a 
küldöttség tagjaival és ismételve kife-
jezte köszönetét és örömét a tanítói kar 
ragaszkodása fölött. 

— A „Hevesmegyei általános tanító-
egyesület" egri járásköre deczember hó 31-én 
tartotta gyűlését az egri állami belvárosi 
iskola tanácstermében, Frinth László elnök-
lete alatt. A gyűlésen jelen volt a megye kir. 
tanfelügyelője: Scossa Dezső is, továbbá a 
járáskörnek majdnem minden tagja és néhány 
érdeklődő. A gyűlés nevezetesebb tárgyai 
a következők voltak: Az egyesület választ-
mánya által megküldött tanügyi tételek ki-
dolgozására Szabó Vilmos és Marmula János 
tagok kérettek föl. Fejér Béla igazgató indít-
ványára elhatározta a járáskör, hogy az eddig 
dívó gyakorlati tanítások helyett mindig egy, 
a járáskör elnöke által meghatározandó isko-
lát fog meglátogatni. Az indítványnak a czélja 
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az, hogy a járáskör az illető tanítót, illetőleg 
a módszerét, a maga természetes valóságában 
láthassa meg. Az ülés utolsó tárgya a tiszt-
újítás volt. Titkos szavazással újból megvá-
lasztattak elnöknek: Frinth László, jegyzőnek: 
Szabó Vilmos. 

— Halálozások. Újpest nagyközség tanító-
testületének egy ifjú, munkás tagja: Klemnicseh 
Miklós állami iskolai igazgató 80 éves korá-
ban karácsonyestéjén elhunyt. Temetése decz. 
hó 26-án impozáns részvét mellett folyt le. 
Ott volt Tóth József kir. tanácsos, pestmegyei 
tanfelügyelő, Adamovich Pál segédtanfelügye-
lővel, a polgári fiú- és leány-, valamint az 
elemi iskolák tantestületének élén. Az oly 
korán elhunyt buzgó munkásságának, tanítói 
hivatásának áldozata: gégesorvadás okozta 
halálát. A négy apró gyermekkel hátra-
maradt özvegy a nyugdíjtörvény rideg intéz-
kedésével szemben (a mennyiben az elhunyt-
nak 12 évi szolgálata daczára még 10 be-
számítható éve nincs, lévén 21 éves kora előtt 
harmadféléves tanító) Wlassics minister úr 
ő nagyméltósága humánus gondolkodásába és 
jó szivébe veti minden reményét. — Havasy 
Mihály kisdedóvó, volt áll. főgymn. torna-
tanító, élete 62. évében, Nagybányán elhunyt. 
Áldás emlékükre! 

A szerkesztő postája. 
— St. D. Baja. Az illető min. rendelet értelmé-

ben jogosan. — H. T. Uj-Dávidháza. 1. Kérdezze 
meg a kir. tanfelügyelőségtől, mert erre nézve a 
megyében egyöntetűen kell eljárni. 2. Olvassa el 
az 1897-iki évfolyam 52-ik számában megjelent 
min. rendeletet. — «Egy valaki." 1. A helyi pótlé-
kot be fogják számítani a törzsfizetésbe. 2. Használ-
hatók. — Z. Ne tartson semmitől: nem kell érte 
fizetnie, de viszont mi sem fogunk érte fizetni, lé-
vén infámis rossz zönge. — R. I. Dercsika. Ha fog-
nak pályázatot hirdetni, azt okvetetlenül lapunkban 
fogják közzétenni; mi is csak akkor tudjuk majd 
meg. — H. I. lbafa. A Miske-féle „Nyugdíj és gyám-
alap névkönyve" szerint ön tényleg 440 frtra van 
fölvéve. Kérvénye még nincs a ministeriumban. 
Tudakozódjék ott, a hol beadta. — A. B. Vanyola. 
Nagyon elkésett vele 1 Ha akkortájban küldi, közöl-
tük volna. — I. I. Rozsály. 1. Tarthat. 2. Az 
iskolafentartó kérje folyó évi június elejéig. — 
V. J. Letenye. Az orsz. rajztanárképző igazgatója: 
Keleti Károly, VI., Andrássy-út, mintarajz-iskola 
épülete. — Izr. tanítótestület, Tolcsva. Czélszerübb 
külön folyamodványban kérni. — Korpótlék. 1. Újból 
kell kérni. 2. Azok, a melyek az államsegélyért 
beadott folyamodványhoz. — K. A. J. Kérje a nm. 
vallás- és közoktatásügyi minister úrtól. — K. J. 
Jászkarajenö. Velünk nem közölte, de azt hiszszük, 
hogy ön eltalálta. — „Reményvesztett." Dicséretre-
méltó, nemes érzelmek, de verselése gyönge: nem 
üti meg a mi mértékünket. De azért reményét ne 
veszítse! — K. K. Perkupa. Előbbi iskolafön-
tartójától kérhet i ; megkapja-e: nem tudjuk. — 
Ö. J. Kis-Zombor. 68.937. sz. a. most tárgyalják. 

— P. A. T.-Gyarmatba. Nem ismerjük s így azt 
sem tud juk : hol van. (Aféle „jelige" alatt csak a 
íiiuaÉ-lapoktól várhat választ). — Cs. L. Segesvár. 
A közlendők közé tettük. — Állami iskola gond-
noksága, A.- F.- Szt.-Mihályfalva. A lap küldése 
nem a szerkesztőség, hanem a kiadóhivatal dolga; 
áttettük oda. — Ö. F. Nagy-Mon. B. D.-né lakik : 
IV., Gizella-tér 1. sz. — A. S. Egyház-Maroth. A 
szerkesztőség bizony nem t u d j a ! Áttettük a kiadó-
hivatalhoz, mint a melyre tartozik. — M. M. Takta-
Szada. Alkalmasint a pénzügyi bíróságnál. — Sz. E. 
Püspökladány. 63.214/93. sz. a. Hajdúmegye tanfel-
ügyelőségéhez és a debreczeni adóhivatalhoz küld-
ték. Ott tudakozódjék. - I. M. Felfalu. Kérvénye 
még nincs a ministeriumban. — 2020. Szamosmenti. 
Most kerül (31.989. sz. a.) tárgyalásra. — R. M. 
Iszka. 23.155. sz. a. most kerül tárgyalásra. — Cs. 
P. Gy. Lubina. Itt van; 18.641. sz. a. most kerül 
tárgyalásra. — V. D. K. Félegyháza. 1. Városi költ-
ségvetés szerint párbért nem ismerünk s törvényt 
sem tudunk rá. 2. Községi pótadót vethetnek ki a 
tanítóra is. — S. S. Ózd. 520 fr t ra van fölvéve. — 
K. K. Nagy-Bánya. Áttettük a kiadóhivatalhoz, min t 
a melyre tartozik. — P. Sz. Résztelek. Nem késtek 
el; beadhatják a folyamodásukat. — B. J. Miklós-
falva. A 10 szobor ünnepségére vonatkozó „vezér-
könyvecskét" mi nem adtunk ki s így meg sem 
küldhetjük. — Sz. J. Entrádám. 1. A helyi pótlékot 
fogják a törzsfizetéshez csatolni. 2. Az ötödik száz 
frtot (most már mint törzsfizetést) hivatalból adják 
meg. 3. Folyamodni lehet, de nem adják meg. 4. 
Ha nyugdíjigénye eddig 440 fr t volt, ezentúl 540 
frt lesz. — L. L. Mezö-Szt.-Miliálytelke. Kap. — 
Z. G. Radváncz. 66.961. sz. a , mire e sorok megje-
lennek, folyósítva lesz. — G. F. Csombord. Most van 
elintézés a la t t ; száma: 64.234. — K. Gy. Nyögér. 
Még nincs elintézve; megsürgettük. — K. M. 
Királylak. 78.800. és 77.668. sz. a. mindkét ügyet a 
tanfelügyelőséghez küldték. A tanszereket az egye-
temi nyomdából kapják — L. F. Piskó. 75.444. sz. a. 
tárgyalják. — Szv. E. Petrócz. Tárgyalás alat t 
van; száma : 27.853. — H. A. Csoma. Ha a tanfel-
ügyelőséghez küldték, sürgesse ott, mert a ministe-
riumban még nincs. — P. J. M. Már elintézték. 
Tudakozódhatik a közig, bizottságnál, a püspökség-
nél és a szatmári adóhivatalnál. — Zalai. 1. Az ön 
kérvénye nincs a ministeriumban. 2. P. A. kérvé-
nyének száma : 80.161. — K. F. N.-Szőllös. 80.008. sz. a. 
legközelebb elintézik. — „Megtért." Közölni fogjuk. — 
Sz. P. N.-Tapolcsány. Á közlendők közé tettük. — 
„Népnevelők Lapja" szerkesztősége. Lapunkból — 
nagyon helyesen — átvévén Wtassics minister úr új-
évi czikkét, csillag alatt a következő megjegyzést 
teszik : „Megjelent egyidejűleg a Néptanítók Lapja 
e heti számában is." Ezért a klasszikus „is"-ért fo-
gadiák gratulácziónkat: nagyon elmés! — Számos 
levélre a válasz meg van írva, sőt ki is van szedve, de 
csak a jövő számban közölhetjük. 

Tartalom : A svéd népiskolai rendszer és a mienk. 
Schön József. — A tanulók igazolatlan mulasztásai. 
Veuerán Lajos — Az osztatlan népiskola. Paál 
Ferencz. — Az iskolaügy jelenlegi állapota az észak-
amerikai Egyesült-Államokban. Kieslcr Leó. — 
Egyesületi élet. — SzUnóra : Samu bácsi. Paál Árpád. 
— Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. — Szerkesztő postája. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A n a g y v á r a d - v e l e n c z e i róm. kath. IV. osztályú 

elemi fiiskolánál megüresedett egyik tanítói állásra 
1898-ik évi január 31-ig bezárólag pályázat hirdet-
tetik. Ezen állás jövedelme: 450 forint évi kész-
pénzfizetés és 160 forint lakbér fejében a kegyura-
ságtól, a város határában meg 15 kat. hold szántó-
föld. Ezen állást elnyerni óhajtók keresztlevéllel, 
tanítói oklevéllel, eddigi működésűket és vallás-
erkölcsös fedhetetlen életűket igazoló bizonyítvány-
nyál felszerelt folyamodványaikat fő magasságú és 
főtisztelendő dr. Schlauch Lőrincz biboros püspök 
úrhoz, mint kegyúrhoz intézve a fent kitűzött ha-
tárnapig alulírt plébánoshoz küldjék be. A pályá-
zóktól-megkívántatik, hogy az egyházi zenében és 
énekben annyi jártassággal birjanak, hogy szükség 
esetén a kántort a megválasztott helyettesíteni 
képes legyen. A kinevezett állását márczius l-ig 
tartozik elfoglalni. Nagyvárad, 1897 deczember 22. 
Gabriely Lajos, plébános. (2410—III—3) 

A Tóba (Torontálmegye) politikai községhez csatolt 
Emi l iamajor nevű pusztán megüresedett magyar-
német tannyelvű róm. kath. tanítói állásra ezennel 
pályázat nyittatik. Ezen állással következő évi java-
dalmazás van összekötve : 1. készpénzben 320 f r t ; 
2. 16 métermázsa buza; 3. 1 hold 200Q-Ö1 szántó-
földnek haszonélvezete ; 4. 3 szoba és hozzátarto-
zókból álló természetbeni lakás, szabad szalm ifűtés-
sel; 5. konyhakertnekhas<nálata; 6. 1 darab tehén-
tartás. Pályázótól megkívántatik, hogy a magyar 
és német nyelvet szó- és írásban tökéletesen, a szerb 
nyelvet némileg szóban bírja. Az alkalmazandó 
tanítónak kötelességévé tétetik, hogy az uradalom 
részéről alkalmazott kántornak akadályoztatása 
esetén, a majorbeli kápolnában a kántori teendőket 
is végezze. Okmányokkal ellátott folyamodványok 
1898. évi február hó 1-éig a szent-hubert-tóbai ura-
dalom jószágigazgatóságához Emiliamajorba (u. p. 
Magyar-Czernya) küldendők. Kelt Tóban, 1897. évi 
deczember hó 23-án. A szent-hubert-tóbai uradalom 
jószágigazgatósága. (11—III—2) 

Pestmegyei Ú j f a l u községbe egy r. kath. fele-
kezeti jellegű községi iskolához 40 f r t havi fizetés-
ért május 30-ig egy helyettes tanító, vagy tanítónő 
kerestetik. Az állás azonnal elfoglalható. U. p. Alpár 
— via Félegyháza. Egry Ferencz, községi jegyző. 

A nógrád-p i l i s i róm. kath. kántortanítói állásra 
1889 január 18. határnappal pályázatot nyitok. 
Javadalma: 208 f r t államsegély. A hívek által 
munkált 10 hold föld, melynek haszonélvezete, 
tandíj , rozs, zab, káposzta, kukoricza, borjárandó-
sággal, készpénz, faváltság, stóla, misealapítványi 
jövedelemmel 202 f r t 25 kr. Van közös legeltetési 
joga . Kényelmes lakása, konyhája, kamrája, istálója, 
sertés-, baromfiólja, zöldségeskertje, példánykertje. 
Csak oklevelesek pályázhatnak. (17—11—2) 

Betöltendő a mezőgazdasági ipar-részvénytársaság 
kaposvári bérletének Márczadó pusztáján (Somogy -
megye) egy tanítói állás, mely 100 fr t készpénzfize-
téssel, 8 hektoliter búza, 12 hektoliter rozs, egy 
darab tehéntartás_ borjúval egy éves korig, 1200 [ j-öl 
tengeriföld, 400 Qj-öl kert, két szobás lakás mellék-
helyiségekkel, 22 tanuló után egyenként és éven-
ként 2 frt, 3 liter búza és 4 liter rozs, azonkívül 
18 ürméter botfa, iskola-fűtésre 10 ürméter botfa 
illetményekkel javadalmaztatik. A kinevezett tanító 
köteles a nyári iskolai szünidőben a gazdaságban 
segédkezni, mely teendőknek megelégedésre végez-
tével 100 fr t ju ta lomban részesül a fenti fizetésen 
felül. Az ezen állást elnyerni óhajtó okleveles taní-
tók kérvényeiket Kaposvárra, a mezőgazdasági ipar-
részvénytársaság kaposvári béruradalmához 1898. 
j anuár hó 20-ig terjeszszék be. (16 - I I 2) 

számához. 

A s o p r o n i r. kath. elemi iskoláknál nyugdíjaz-
tatás folytán megüresedett egy rendes tanítói, eset-
leg — ha a jelenlegi helyettes tanító a rendes 
tanítói állomásra megválasztatnék — egy helyettes 
tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. A 
rendes tanítói állomás 600 frt évi fizetés, 75 fr t 
lakáspénz, 60 frt drágasági és 50 f r t évötödös pót-
lék élvezetével, valamint a magasabb fizetési osz-
tá lyokba való előlépésre és rendes nyugdíjra való 
jogosultsággal van egybekötve. A helyettes tanítói 
állomás javadalmazása évi 600 frt. Az ezen állomá-
sokra pályázóktól benyújtandó folyamodványok — 
melyekben határozottan kijelentendő, hogy a folya-
modó nem pusztán a rendes tanítói, hanem esetleg 
a helyettes tanítói állomásra is reflektál — a tan-
képesítést, az eddigi tanítói működést, a magyar 
és német nyelvben való tökéletes jártasságot, zenei 
képzettséget, valamint a családi állapotot igazoló 
okiratokkal és keresztelő-levéllel szabályszerűen 
fölszerelve, 1898. évi január hó 31-ig a soproni 
r. kath. konvent elnökéhez, nagys. Schwartz Miklós 
dr. űrhöz (Sopron, Uj-utcza 5. sz.) küldendők be. 
Megjegyzendő, hogy a rendes tanítói állomás válasz-
tás ú t ján három évi próbaidő fentartásával (mely 
idő azonban sikeres szolgálat esetén úgy az évötö-
dös pótlék, mint a jogosult nyugdíj tekintetében 
beszámíttatik); a helyettes tanítói állomás pedig 
egyszerű meghívás ú t ján fog betöltetni. A soproni 
róm. kath. iskolaszéknek 1897. évi decz. hó 18-án 
t a r to t t üléséből. (12—II—2) 

A kis-űj s zá l lá s i községi gazdasági ismétlő-
iskolánál alkalmazandó s rendszeresített szaktanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás a követ-
kező : 1. évnegyedenkint előre fizetendő 600, azaz 
hatszáz o. é. for in t ; 2. a gyakorlati terén megfelelő 
természetbeni lakás ; 3. a kezelése alatti iskola-
telekből, vagy annak közvetlen szomszédságában 
időről-időre kimutatandó 1600 Q-ölea egy hold 
földnek használata; 4. a kezelése alatt levő isko-
lához tartozó földek évi nyersjövedelmének 107o, 
avagy a tiszta jövedelemnek 5°/o. Azonban az ezen 
jövedelmek közül leendő választás joga évről-évre 
az iskolaszéket fogja illetni. Kötelessége: a szak-
tanító mindazon kötelezettségeket és teendőket híven 
és pontosan tartozik teljesíteni, melyeket a törvény 
vagy rendeletek számára kijelölnek. Ezen állásra 
csak oly tanítók pályázhatnak, kik a külön gazda-
sági ismétlő-oktatási tanfolyamot sikerrel végezték, 
vagy ily tanításra kormányilag feljogosíttattak. 
A megválasztandó tanító állását 1898. évi február 
hó 1-ső napjáig elfoglalni tartozik. Felhivatnak a 
pályázni óhajtók, hogy szabályszerűen felszerelt 
pályázati kérvényüket 1898 január 22. napjának 
délután 5 órájáig Boleman Lajos kis-újszállási lakos, 
községi iskolaszéki elnök kezeihez nyújtsák be, 
mert elkésetten érkezett kérvények figyelmen kívül 
hagyatnak. Ezen pályázati hirdetmény közzététe-
lével Boleman Lajos iskolaszéki elnök bizatik meg. 
Kelt Kis-Újszálláson, 1897 deczember 19. A községi 
iskolaszék megbízásából: Boleman Lajos, községi 
iskolaszéki elnök. (2415—11—2) 

A m á r k o s f a l v i államilag segélyezett községi 
iskolánál egy tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Javadalom: 400 fr t készpénz, lakás és kertilletmény. 
Pályázati határidő 1898. évi január 20. Pályázati 
kérések Forró Imre iskolaszéki elnökhöz Márkos-
falvára (posta : Mártonfalva, Háromszékmegye) 
intézendők. (47—1—1) 

A m u r a c s á n y i róm. kath. tanítói állásra mult 
évi 51. számban hirdetet t pályázat határideje január 
20-ig meghosszabbíttatik, azon hozzáadással, hogy 
tanítónők is pályázhatnak. Kengyelics János, plébá-
nos, iskolaszéki elnök, (36—I—1) 
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Zala-Baksai államilag segélyezett községi nép-
iskolánál egy osztálytanítói vagy tanítónői állásra 
pályázat nyittatik. Fizetése : 400 fr t készpénz, búto-
rozott szoba fűtéssel. Tartozik I—II. osztályt taní-
tani. Kellően felszerelt kérvények f. hó '20-ig alulírt 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Saly, iskolaszéki 
elnök. _ (46—1—1) 

Pályázat FelsÖ-Szeli-ben (Pozsonym) ág. ev. 
magyar gyülekezetben II. és III. tanítói állomásokra. 
A másodtanító fizetése 432 — 50 frt és korpótlék, 
lakás. Szeptemberig február 1-től havonkint 25 frt 
és tandíj a hátralévő hónapokra 40 frt. — III-ad 
tanítói állomás fizetése 300 frt. Szeptember 1-től 
400 frt. Lakás. Az állomások mielőbb elfoglalandók. 
Evang. lelkészi hivatal Felső-Szelin, Pozsonymegye, 
u. p. Galántha. (53—11—1) 

Bándoly-ban (Vasm.) róm. kath. kántortanítói 
állomás üresedésbe jővén, erre pályázat hirdettetik. 
Jövedelme: I. Tanítói jövedelem: 1. szabad lakás: 
2 szoba, konyha, pincze és a többi szükséges gazda-
sági épület; 2. házi kert évi jövedelme 5 forint; 
3. 5 bécsi öl kevert keményfa, a község által az 
udvarra állítva és fölvágva = 2 5 f r t ; 4. 2'A hold 
szántóföld = 23 f r t ; 5. 9 hold 999 p - ö l legelő = 35 
fr t ; 6. 'A hold rét = 18 f r t ; 7. készpénz a község 
pénztárából 200 forint. — II. Kántori jövedelem : 8. 
10*06 hl. buza = 74 f r t ; 9.11'29 hl. rozs = 46 frt 25 kr ; 
10. stolaris jövedelem biztos 35 f r t ; orgonálásért 
házankint 20 kr = 20 f r t ; temető-kaszálás : 8 f r t ; 
község pénztárából 19 frt. Összesen 508 frt 25 kr. 
Tannyelv magyar-horvát. Választás f. év február 
1-én, mely határidő előtt képesítéssel ellátott kér-
vényüket alulirotthoz küldjék. Választásnál szemé-
lyesen kell megjelenni. Harangozni köteles. Bándoly. 
Markovics Károly, plebános-helyettes. (30—I—I) 

Szepetnekve (Zalamegye) kisegítő-tanító keres-
tetik a tanév végéig. Fizetése havonkint 30 frt, lakás, 
fűtés. Berkovits József, plébános. (15—I— 1) 

Abaujmegye P á l h á z a ev. ref. leányegyház iskola-
tanítói állomása megüresedvén, pályázat hirdettetik. 
Van két szoba, kamara, pitvar, konyha, a templom 
körül gyümölcsös kert és temetési stóla ; továbbá 
állami segélyt kap 220 frtot, ehhez az egyház ad 
230 frtot, összesen 450 frt készpénzt. Kötelessége 
templomi szolgálatokat végezni és a gyermekeket 
tanítani; legyen az okleveles tanító. Határidő 1898 
január 16. Kelt Radvány, (u. p. Pálháza), 1897. decz. 
25. Karla Gábor, ev. ref. lelkész. (2423—1—1) 

Betöltendő az újonnan szervezett fo lkusfalvai 
állami elemi iskolánál évi 400 forint fizetésből 
és szabad lakásból álló illetményekkel javadalma-
zott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás el-
nyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket iga-
zoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1898. évi január hó 15-ig Turóczvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott ág. ev. vallású tanítók 
előnyben részesülnek. Turóczvármegye kir. tan-
felügyelőségétől. Turócz-Szt.-Márton, 1898 január 
hó 1-én. Bereez Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(6 'h-I—1) 
A lucsivnai (Szepesmegye) ág. ev. leányegyház 

kántortanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetés: 
szép két szobás lakás, gazdasági épületekkel és 
kertekkel. Összes készpénz-jövedelem 200 frt, 14 pozs. 
mérő rozs, 14 pozs. mérő árpa, 14 bécsi öl fa, mely-
ből fűtendő a tanterem is. V» űrb. telekből álló 
földek és rétek, megművelés nélkül. Megfelelő legel-
tetési jog. Tannyelv: tót. Felszerelt kérvények e 
hó végéig Bartal Andor ev. lelkészhez Batizfalura 
küldendők. (32—II—1) 

A v a t t a i (Borsod m.) kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1. hét katasztralis 
hold jó minőségű szántóföld haszonélvezete, ennek 
jövedelme 93 frt 87 k r ; 2. tandíjból, minden tan-
köteles után 1 véka rozs és 40 kr, átlag 60 tanuló 
u tán ; 3. párbérből mintegy 100 házaspár után 
25 köböl rozs és 20 fr t párbérpénz ; 4. stola-j öve-
delem : 25 f r t ; 5. két szobából álló lakás, melyhez 
még konyha, éléskamra, szükséges melléképületek 
és házi kert járul ; 6. az iskola-fűtésre 6 méter 
kemény tűzifa beszállítva és felvágva; 7. 60 frt 
államsegély kieszközlésére a lépések legközelebb 
megtétetnek. A választás január hó 27-én d. e. 
10 órakor Vattán (vasúti állomás Ernőd) fog meg-
ejtetni, melyen a pályázók személyesen megjelenni 
tartoznak. Kelt Borsod-Harsány, 1897. évi decz. hó 
31-én. Jekelfalussy Viktor, lelkész. (22—1—1) 

Csataj-ra, Pozsonymegye, képesített, orgonálás 
és éneklésben kellő jártassággal biró kántortanító 
kerestetik. Jövedelme 16 hold jó minőségű föld, 
melyet nagyrészben a hivek munkálnak. Többi 
jövedelme pénzben 207 frt. Igen valószinű, hogy 
fizetése már ez évben 100 írttal emelve lesz. Pályá-
zati határidő február 1. reggeli 9 óra, midőn is a 
pálj'ázók személyes megjelenése kívántatik. A csataji 
iskolaszékhez intézett kérvények dr. Madurkay 
Miklós, plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

( 2 7 - 1 - 1 ) 
A duna-szt . -györgyi — Tolnám. — ev. reform, 

egyh. község elemi iskolájában egy tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : 400 f r t készpénz, 
3 öl fa, lakás, kert. Pályázónak kötelessége a 
II—III. vegyes osztályok tanítása; továbbá az 
ismétlő-iskolában a leányok tanítása. Ezen állásra 
pályázhatnak prot. vallású, okleveles avagy csak 
képezdét végzett tanítók vagy tanítónők. Kátai 
Endre, ref. lelkész. (33—I—1) 

Csehi-Mindszenti (Vasm., posta helyben) r. k. 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : tisztességes, új lakáson kivül 12 hold 
szántóföld, 1 hold kaszáló, házi és a faiskolával 
kapcsolatos konyhakert, melyeknek készpénz-értéke 
127 f r t ; 36 mérő rozs, pénzértéke 110 f r t ; 15 szekér 
tűzifa, értéke 30 f r t ; kévés-gabona és borjárandó-
ság helyett 38 frt készpénz, tandíj 85 frt , párbér, 
stóla- és kegydíj készpénzben 20 forint, összesen 
410 frt. A választás napja 1898. évi január hó 20-ka, 
mely napon a tanképesített pályázni kivánók sze-
mélyes megjelenése kéretik. Kérvényeiket az iskola-
szék elnökségére czímezve, megelőzőleg küldjék be. 
Az állomás azonnal elfoglalható. Csehi-Mindszenten, 
1898. évi jan. hó 3-án. Az isk.-sz. elnök. (35—I—1) 

A szepetki (Zalamegye) államilag segélyezett 
községi népiskolához az osztálytanítói állásra január 
30-ra pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 300 f r t ; 
külön bútorozott szoba, fűtés, tisztogatással. Köte-
lessége : az L, II. osztályt és az ismétlősöket oktatni 
ós a kántorságban segédkezni. Kérvények az iskola-
székhez küldendők. Megjegyzendő, hogy a 400 frt 
fizetés még e folyó tanévre kilátásba van helyezve. 

(34—II—1) 
Szent-Borbás-on (Somogym.) a községi elemi 

iskolához egy férfitanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. A tanító javadalma 400 (négyszáz) frt, továbbá 
két szobából, egy konyhából és egy kamrából álló 
lakás a kertilletménynyel. Csak róm. kath. vallású 
tanító pályázhatik, ki egyházi elöljáróságától nyert 
bizonyítványa alapján a kántori teendőkkel is meg-
bizathatik, mert kötelessége a kántori teendőket is 
elvégezni, litániákat tartani, körmeneteket vezetni. 
Pályázók kellően felszerelt folyamodványukat folyó 
évi jan. 29-ig alólirt iskolaszéki elnökhöz küldjék. 
Tannyelv: horvát-magyar. Lakócsa, 1898 január 5. 
Erdélyi János. (51 —II — 1) 
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. A bonozódföldi (Zalamegye, u. p. Alsó-Bagod) 
r. katli. kántortanítói állomásra 1898 január 16-ig 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: szántóföld, rét és 
termények beszámításával 402 frt. Kérvények az 
iskolaszékhez czímzendők. Személyes megjelenés 
kívántatik. Hosoff József, plébános, iskolaszéki elnök. 

(31-1 - 1) 
Somogymegye Kiüt i községében ujonan rendsze-

resített óvónői állásra ezennel pályázat nyittatik Az 
óvónő javadalmazása: 2 szoba, konyha, kamrából 
álló szabad lakás és 350 frt készpénzfizetés, havi 
előleges részletekben, melyből azonban egy dajkát 
tartozik felfogadni. Pályázati határidő 18ü8. évi 
január hó 22. A választás határnapja 1898. évi 
január hó 23-ának délutáni 3 órája. A kellő okmá-
nyokkal felszerelt kérvények a fenti határidőig a 
felügyelő-bizottság alulírott elnökéhez Somogy-Kili-
tire (posta helyben) küldendők Elkésve érkező 
folyamodványok figyelmen kívül hagyatnak. Kilitin, 
1897. évi deczember hó 23-án. H. Gózon Gyula, 
ref. lelkész, a felügyelő-bizottság elnöke. 

( 1 4 - 1 - 1 ) 
A dobronakl (Zalamegye) róm. kath. népisko-

lánál megürült második tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés 400 forint, bútorozott szoba 
fűtéssel és tisztogatással. Kötelessége egy osztályt 
tanítani és a kántori teendőkben segédkezni. Okmá-
nyokkal felszerelt kérvények alulirotthoz külden-
dők. Az állás azonnal elfoglalandó. Strausz Flórián 
pleb , iskolaszéki elnök. (29-1—)) 

A lenárd-daróczi (Borsod m.) r. kath. kántor-
tanítói állásra 1898 január 27-re pályázat hirdettetik. 
Jövedelme: egy szoba, konyha, kamra, 119 Q-ö l 
ke r t ; 80 házaspártól egy-egy véka rozs, 20 k r ; 
egyházmegyétől 100 f r t ; közbirtokosságtól 20 f r t ; 
tandíj 65—70 f r t ; lélekpénz 9 fr t 20 k r ; 1-129 [ -öl 
szántóföld, 1084 [J-öl ré t ; 16 méter tiizifa beszál-
lítva saját, iskolai használatra ; stóla 15 frt; 600 Q|-öl 
iskolakert használata. Kérvények Gyergyay Alajos 
(Csernely, Ózdon át.)»pleb.-hoz küldendők. (42 I—1) 

Spácza (Nagyszombat mellett) róm. kath. nép-
iskolánál megüresedett segédtanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Ezen állomásra tanítójelöltek is 
pályázhatnak. Fizetése öt hónapi szorgalmi időre 
2( 0 frt, bútorozott szoba fűtéssel. Privát órák után 
szép mellékjövedelemre számíthat. Az állomás azon-
nal elfoglalandó. Folyamodványok az iskolaszékre 
czímezve küldendők. (49-1—1) 

A komárom-tarjáni róm. kath. magyar-német 
tannyelvű népiskolához egy oki. osztály-tanító ke-
restetik Pályázati határnap f. é. február hó 1. Évi 
fizetés: polgári év szerint, 300 fr t a hitközségtől 
bavi részletekben, '/J holdnyi kertilletmény 5 fr t , 
ismétlő iskola tartásáért 10 frt. Államsegély 400 
írtig való kiegészítésére kéretett és megígértetett. 
Lakása az iskolaépületben, egy tisztességes padlózott 
szoba bútorzattal és fűtéssel. Kívánatos, hogy a 
megválasztott, szükség esetén a kántoriakban is se-
gédkezzék. Tarján, postahely, 1898 január 5. 
Tocsek János, plébános, elnök. (45—1—1) 

Betöltendő a magasfoki állami elemi iskolánál 
évi 400 fr t fizetésből és szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1898. évi január hó 31-ig Vasvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskolák-
nál már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. 
Vasvármegye kir. tanfelügyelőségétől. (7/h—I—1) 

A jászkarajenőí róm. kath. jellegű alsó-karai 
tanyai tanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi 
fizetés: 350 fr t készpénz, havi előleges részletekben, 
lakás és fűtőanyag. Ezen állásra oklevél-nélküliek 
is pályázhatnak, ha kötelezik magukat, hogy egy év 
leforgása alatt oklevelet szereznek ; ez esetben, az 
oklevél nyeréseig, 300 frt évi fizetésük, lakásuk és 
fűtőanyaguk lesz. Pályázók kérvényeiket f. é. 
janoár 20 ig főt. Szitár Mihály iskolaszéki elnök 
úrhoz terjeszszék be. Jászkarajenő, 1898 január 3-án. 
Kormos János, iskolaszéki jegyző. (37—11—1) 

Betöltendő az asszonynépi állítni elemi isko-
lánál évi 400 frt fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeikei 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1898. évi január hó 25-ig Alsó-Fehér-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. A kinevezendő tanító az ev. ref. vallású 
kántori teendőket is köteles végezni, miért is csak 
ev. ref. vallású tanítók pályázhatnak. Alsó-Fehér-
vármegye kir. tantelügyelőségétől. N.-Enyed, 1898 
január 8-án. Dr. Szabó Mihály, kir, s.-tanfelügyelő. 

(8/h—I—1) 
A böny-réthalapi róm. kath. hitközségben meg-

üresedett magyar tannyelvű tanítói állomás betöl-
tésre vár. Jövedelme : 400 forint készpénz. Lakás : 
2 szoba, konyha, kamra, a szükséges melléképület-
tel, jó karban. Házfolyásban kerttel. A bőny-réthalapi 
iskolaszékhez czímzett kérvények január 29-ig Tóth 
Balázs mező-eörsi (Győrmegye) plébánoshoz külden-
dők. Választás január 30-án lesz. (48—1—1) 

A lemondás folytán megüresedett i s tvánfa lv i 
(Szent-Gotthárd mellett, Vasmegyében) róm. kath. 
kántortanítói és osztálytanítói állásra 1898 január 
23-ig bezárólag pályázat hirdettetik. A kántortanító 
jövedelme készpénzben, termesztményekben és a 
földbirtok élvezetében összesen: 850 frt. Ez állás 
febr. 1-én elfoglalandó. - Az osztálytanító fizetése 
bútorozott szoba és tűzifán kívül 320 frt. Nyelv: 
magyar-vend. Bővebb felvilágosítást kívánatra szíve-
sen ad Fodor Károly, isk.-széki elnök. (50—1—1) 

H I R D E T É S E K . 
Minden rendelés franco küldet ik , Szives figye-
lembe! Az előnyösen ismert és általánosan hasz-
nált. kitűnő minőségű, mély-fekete, fénytelen, kel-
lemes érdességú, gyorsan száradó és maradandó 
© iskolatáblamázat @ 

új és régi (kopott) isk. táblák befestésére szállít, 
használatra k é s z e n frt 1.80 és 3.50 kros bádog-
szelenczékben (tartalma 3/< és e/< klg.) az előállító 
Grcschik Gyula, Lűcséii (Szepesvm.) 
Továbbá: 1 drb isk.-táblamáz-ecset 60 kr., 1 plczk 
legfin. hígított piros vonalhúzó-festék vhúzó-ecset-
tel 35 kr. Láda, szállítólevél, csomagolás 20 kr. 
Szállítás az egész éven át utánvét vagy készpénz 
beküldése mellett. Legczélszerübb a könnyen kiszámít-
ható összeget, melyhez a csomagolási költség is csato-
landó, pénzutalványon előre beküldeni. Nagy vagy évi 
szállításoknál, a bérmentesítésen felül, tetemes ár-
engedmény. Prospektusokat számt. elismeréssel és 
ajánlással ingyen és bérmentve. — Törvényesen 
védett . - (2397—III—1) 

Oki. róm. kath. tanító rendes állást keres. Meg-
keresések : B. tanító, Szolnak. Bikaakoli iskola. (38) 
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J e g y z e t e k ( 1 " x - 2 ) 

a polgári i skola i tanítóképezde részére, min t : 
Király Pál, Irálytani 3 frt. 
Lovcsányi Gyula, Történelmi 1? „ 
Rolni József, Földrajzi L rész .... 7 „ 

úgyszintén az összes képezdei tankönyvek kaphatók 

T O U M L A J O § 
könyvkereskedésében Budapest, II., Fó-utcza 2. sz. 

A tanítók erkölcsi és anyagi érdekeiért még egyet-
len lap sem küzdött oly lelkesen, mint a 

gSP „NEMZETI ISKOLA", ^ 
az ország egyetlen politikai tanügyi lapja. V. év-
folyam ; szerkeszti: Benedek Elek és Földes Géza. 

Ára egész évre 4 frt, félévre 2 frt, negyedévre 1 fr t . 
Mutatványszámot ingyen küld a N E M Z E T I 

I S K O L A kiadóhivatala Budapest, VII., Rotten-
biller-utcza 5/a. ( 2 4 1 9 - V - 2 ) 

1 g r T í z s z o b o r ^ f 
vagy: Kiknek ál l í t emléket a k irá ly k e g y e l e t e ? 

Az iskolai ünnepélyek alkalmára írt füzet. 
Árit SO k r . "9Q 

Tanítóknak pár ját 30 krajczárért (beküldhető levél-
bélyegben) küldi meg dr. Szép lak i János ker. 

II—2 akadémiai tanár Kolozsvár . 2402 

LAMPEL RÓBERT (Wodianer F. és Fiai) 
cs. é s kir. udvari könyvkereskedés 

kiadásában B U S A P E S T E N megje l en t : 

Tanügyünk korszerűsítése. 
Nevelési vezérkönyv szülék, nevelök és neveléstannal 

foglalkozók számára.r 
írta : Dr. W E K E R L E L Á S Z L Ó . 

Bevezetéssel el lát ta: Dr. Weker le Sándor, 
( l - l ) Ára 1 frt. (52) 

f f Képes Családi Lapok, ^ g 
szerkeszti: dr. Tolnai Lajos, k iadja: dr. Murány 
Ármin. Előfizetési ára a „Hölgyek Lapja" és a 
„Regény'14 mellékletekkel együt t : 

Egész évre 6 frt . 
Fél évre 3 
Negyedévre 1 fit 50 kr 

Mutatványszámokat kívánatra ingyen és bérmentve 
(25—III--2) küld a 

&MT" Képes Családi Lapok 
kiadóhivatala:Budapest, V., Vadász-utcza 14. szám. 

Eladó orgonák! 
Nálam alólirottnál 3 elöljádzó pedálos o r g o n a 

(40) eladó. Bővebb fölvilágosítást ád ( l - l ) 
BENCZ GYÖRGY, orgonaépítő Zala-Egerszeg. 

ELOFIZETESI F E L H Í V Á S -3BU 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi ministerium által kiadott 

.HIVATALOS ál KÖZLÖNY" 
. „ 1898-iki (VI.) évfolyamára. ® 

A „HIVATALOS KÖZLÖNY" a 3290/1895. elnöki számú rendelet alapján a hivatalos jgi 
közlés joghatályával ruháztatott fel. minek következtében az ;<v 
miiulcii iikolára és tanügyi hatóságra 

nézve nélkülözhetetlen. fo? 
A fent idézett rendelet megszüntette a vallás- és közoktatásügyi ministeri általános jgj 

rendeleteknek — gyakorlatban volt — különálló (írásbeli) példányokban való szétküldését, 
vb ' úgy hogy ezentúl csak a sürgős, valamint a bizalmas természetű, vagy pusztán muló alka-

lomra szóló körrendeletek fognak nz eddigi módozatok szerint szétküldetni. ("íj 
A „HIVATALOS KÖZLÖNY" közölni fogja az általános körrendeleteken kivül ® 

úgy mint eddig: 
aj közlemények alakjában a ministeriumnak egyes esetekre vonatkozó elvi jelentő- (Qj 

ségü határozatait és intézkedéseit, a mennyiben közlésre alkalmasak, nemkülönben a 
ministertanácsnak a ministerium ügykörét érintő fontos határozatait, valamint általában (o3 
oly egyéb közléseket és adatokat, a melyeknek felvétele egyik vagy másik szempontból 10; 
czélszerünek mutatkozik ; j ' 

hj személyi és egyéb hireket, u. m. kitüntetéseket, kinevezéseket, áthelyezéseket, (ap 
véglegesítéseket, nyugalmazásokat, továbbá köszönetnyilvánításokat, a közzététetni szokott (Oj 
segélyezéseket, ösztöndíj-adományokat stb.: c) hivatalos pályázatokat kivonatosan ; d) enge-
déiyezés czéljából benyújtott tankönyvek hiv. bírálatait. (ac 

Megjelenik minden hó 1-éu és 15-én. jg 
Elölizetési ára 2 forint 5© kr., a postai küldést beleértve. | 

Minden évfolyamhoz félbőrkötési táblák 1 frt 20 krajczárjával kaphatók. (o 
Az előfizetési ősszeg legczélszerübben postautalványnyal küldendő be a lap kiadóhivatalához : 

LAMPEL ROBERT (Wodianer F. és Fiai) 
Budapesten, Andrássy-út 21. szám alá. 

Budap est, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



XXXI. évfolyam 3. szám. Budapes t , 1898 január 20. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatasi 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban iiiiíjen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósagi bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr." — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előíizetest nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közles utan 3 kr. fizetendő. Az. ily 
módou mindenki altal kiszámítható hirdetési díj előre küllendő 
be. Kgjéb hirdetéseknek az egész oldal egy betvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasabu sora 60 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOL\-TÉB 3. 

KZéziratolcat n e m adunk vissza. 

Szathmáry György 
( 1 8 4 5 — 1 8 9 8 . ) 

Szathmáry György, ministeri tanácsos, 
a népoktatásügyi ügyosztály főnöke, 
hosszas betegség után f. hó 14-én Buda-
pesten jobblétre szenderült. Véghetetlen 
fájdalommal adnnk haláláról hírt a ma-
gyar tanítóságnak, mely legigazabb ba-
rátját és őszinte jóakaróját vesztette el 
benne. Arczképét és életrajzát lapunk 
m. é. 15. számában közöltük s fölszó-
htjuk olvasóinkat: vegyék elő 1897-ki 
évfolyamunkat s nézzék meg azt a 
jóságos arczot, melyre most a halál hideg 
leplét borította. 

A jók közt a legjobbak egyike volt 
ő, a ki ma már szintén a csöndes em-
berek közé távozott: ábrándozni tovább 
és tovább azokról az ideálokról, a 
melyeknek szive minden dobbanását, 
egész munkás életét föláldozta s a melyek-
ről élete utolsó napjaiban is oly fiata-
los hévvel beszélt. Erős, hatalmas nem-
zeti kultura kapcsaival egybefűzött 
egységes nemzeti állam; virágzó, nem 
csupán a „hegyek ormait", de a „völgy" 
legelrejtettebb zugait is megvilágító 
népoktatás; a műveltség és a művelődés 
varázslatával a legélesebbeknek látszó 
ellentéteket is kiegyenlítő nemzeti köz-

szellem : ezek voltak Ssatlimáry György-
nek, a kultúrpolitikusnak, az ábrándjai. 

Mint oly sok jelesünk, ő is tollal a 
kezében szegődött eszméinek a szolgá-
latába. Publiczisztikai működésének leg-
elejére esik az a mozgalom, melyet a 
hunyad-megyei eloláhosodott magyar 
közuép visszamagyarosítása érdekében 
kifejtett. A ma már országszerte virágzó 
s egy közös nagy czélt szolgáló köz-
művelődési egyesületek keletkezése egye-
nesen az ő akcziójára vezethető vissza. 
Mert Szathmáry György akkor is, mint 
munkás élete legutolsó perczeiben is, 
az eszével érzett és a szivével gondol-
kodott. 

Az a harmincz esztendő, melynek 
keretébe az ő áldásos munkássága esett, 
sokat valósított meg ábrándjai közül. 
Közoktatásunk általában, népoktatásunk 
pedig, tekiotve azt a nagy elmaradott-
ságot, a melyben a feledhetetlen báró 
Eötvös József nagy alkotása: az 1868. évi 
XXXVIÍI. törvényczikk találta, különösen 
nagyot haladt. Huszonhatezer et félezerrel 
meghaladó művelt, hazafias és lelkes tanítói 
kar munkálkodik ma már a nemzeti kul-
tura épületének emelésén, illetőleg kiépí-
téséül A nép tanítói alapvető munkássá-
gámjii fontosságát, nap-nap után mind 
szjpesebb és szélesebb rétegekben kezdik 
fönsmerni és elismerni s a magyar tanító-
ság iránt kedvezőre fordult közvélemény 

Lapuuk 3-ik számához két melléklet vau csatolva. 
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igazi faj súlyát az adja meg, hogy már 
a magyar tanítóságban is van köteles-
ségei öntudatos és hű teljesítésén ala-
puló, haladni törekvő, hazafias köz-
szellem. 

Hogy pedig ez így van, abban Szath-
máry Györgynek nagy része volt. Quorum 
pars magna fűit! 

A IV. egyetemes tanítógyülésen, 1890. 
augusztus 21-én mondotta ő ezeket a 
szavakat: „Az a körülmény, hogy mi 
soknyelvű nemzet vagyunk, sokszorozza, 
az a körülmény pedig, hogy kis nemzet 
vagyunk, teszi nagygyá a tanítóság föl-
adatát; teszi nagyobbá nálunk, mint 
bármely más államban, mint bárhol e 
világon. Mit várunk mi tanítóságunktól 
az első tekintetben, tudniillik a sok-
nyelvűség dolgában ? Várjuk azt — és 
ez egyik legfontosabb feladata a tanító-
ságnak — hogy a nem magyarajkú 
népmilliókat, a melyek kritikus viszonyok 
közt esetleg széthúzó elemekké válhat-
nának, a magyar nemzeti műveltség és 
szellem által közelebb hozza a magyar 
fajhoz. És mit várunk a tanítóságtól 
abban a tekintetben, hogy kis nemzet 
vagyunk? Várjuk azt, hogy a népmillió-
kat általában, bármily nyelvűek legye-
nek is, ugyancsak á műveltség és haza-
fias szellem által közelebb hozza a nem-
zeti intelligencziához." 

A IV. egyetemes tanítógyülés tagjai 
általános helyesléssel kisérték Szathmáry 
György beszédének nemcsak e részét, 
de általában egész megnyitó beszédét; 
gróf Csáki/ Albin pedig, akkori vallás-
és közoktatásügyi minister, sietett őt 
ministeriumának megnyerni. A most 
folyó évtized eleje óta tehát módjában 
volt Szathmáry Györgynek az, hogy 
eszményeit nemcsak tollal a sajtóban és 
szóval a parlamentben, hanem gyakor-
lati intézkedésekkel a tanügyi kormány-
zat terén is szolgálhassa. Es szolgálta 
is férfias becsületességgel és hazafias 
lelkesedéssel. Mindig többet tett , mint 
a mennyit tennie kötelessége lett volna; 

jóval többet, mint a mennyit a megfe-
szített munka következtében megrendült 
egészsége szempontjából tennie szabad 
lett volna. 

A népoktatási ügyosztály élén állva, 
kultúrpolitikai programmjának mara-
dandó alkotásokban adott életet. A nép-
oktatást az egész vonalon javította, a 
nemzetiségi vidékeken a magyarságot és 
a magyar állameszmét jól szervezett s 
szeretettel gondozott iskolákból erő-
sítette, a tanítók képzettségét emelte, 
helyzetüket — a mennyire pénzügyi 
viszonyaink közt lehetséges volt — 
javította. A mi az utóbbit illeti, tekintve 
a pénzügyi egyensúly vis majorját, sok 
küzdelemre volt szüksége, s mivel a 
népoktatás szükségleteit mindig szívre-
hatóan szokta védelmezni, ő róla mon-
dotta egyik ministerünk azt, hogy: 
„Szathmáry György minőén egyes könye 
százezer forintjába kerül az országnak11. 
Ezek a könyek azonban azok közül 
valók voltak, a melyekből — a költség-
vetés tengerének fenekéről fölszinre 
kerülve — igaz gyöngyök válnak. 

A magyar tanítóság megérezte az ő 
nagy szive dobbanásából, hogy Szathmáry 
Györgyben az ő igaz barátja áll a 
népoktatásügyi osztály élén s szeretetét 
huszonhatezerszeresen viszonozta. Halála 
hirét pedig megdöbbenéssel és általános 
gyászszal fogja kisérni. Az a viszony, 
a melyben a magyar tanítósághoz állok, 
megengedi nekem azt, hogy a magyar 
tanítóság nevében beszéljek és a magyar 
néptanítói kar nevében is elmond-
hassam a nyilvánosság előtt azt, a 
mi az én egyéni meggyőződésem is, 
hogy Szathmáry Györgyben a magyar 
népoktatásügy egyik leglelkesebb, leg-
hivatottabb vezérét, a magyar tanítóság 
egyik legigazabb barátját veszítette el. 

Adja nemzetünk jó sorsa, hogy a 
Szathmáry Györgyhöz hasonló nemes 
idealisták faja sohase veszszen ki. 0, a ki 
önmagának nemzete jóvoltáért kitűzött 

> minden czélját el nem érhette, a esőn-
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des emberek hazájában fogja tovább 
szőni eszményeinek álmát. Mi azonban 
— és ez alatt a „mi" alatt az egész 
magyar társadalmat szeretnők érteni 
— folytassuk tovább azt a nagy munkát, 
a melynek ő oly hű, oly lelkes és 
önfeláldozó munkása volt: az egységes 
magyar nemzet megalkotását kulturális 
alapon. 

(Budapest.) Vjráry Béla. 
--^4*- -

Ministeriink a tanítók közt. 
Ünnepnapja volt a tanítók kaszinójának 

január 11-én. 
Ünneppé avatta e napot az a körülmény, hogy 

az újonnan alakult tisztikar rendezte első 
társas összejövetelen a közoktatási kormány és 
a székes-fővárosi hatóság képviselői is meg-
jelentek. Írás helyett tettel dokumentálták, 
hogy értékük szerint megbecsülik, megtisztelik 
a népoktatásügy hivatott munkásait. Szívesen 
időznek körükben, mert a hivatalos érintkezés 
mellett a bizalmas, barátságos együttlétet is 
alkalmasnak tartják a tanítói állás tekintélyé-
nek emelésére, a tanítói önérzet fokozására s 
ez által közvetve a népoktatásügy előbbvitelére. 

Sokan, nagyon sokan, körülbelől 300-an 
voltunk ott; de aránylag kevesen ahhoz képest, 
hogy alkalmas körülmények között mind a 
26.000 tanító sietett volna az újévi szózatával 
mindnyájunkat hálás tiszteletre kötelezett 
ministerünk üdvözlésére. Többet már nem 
fogadhattak be a kaszinó termei. 

Községi, állami, felekezeti iskolákban műkö-
dők együtt, testvéries lelkesedéssel fogadták 
az illustris vendégeket, helyesebben mondva: 
„tagtársaikat" ; mert hiszen közoktatási minis-
terünk maga is hangsúlyozta, hogy mint tag-
társ jött közénk, mivel így érintkezve, sok 
kérdést tisztázni lehet, melyek hivatalos for-
mák között esetleg félreértésre adhatnak 
alkalmat. Községi, állami hatóság, meg a 
tanítói kar együttérzése szép harmóniában 
nyilvánult. 

Ministerünk kíséretében megjelentek Molnár 
Viktor és Halász F. osztálytanácsosok, Már-
tonffy M. iparisk. főigazgató, Verédy K. kir. 
tanfelügyelő. A székesfőváros hatósága részé-
ről ott voltak Márkus József főpolgármester, 
Rózsavölgyi Gyula alpolgármester és Szabó 
Károly tanügyi tanácsnok. A sajtó képvise-
lői nagy számban jelentek meg. Lapunk részé-
ről Ujváry B., Göőz J. és Lakits V. voltak 
tanúi annak a rajongásig fokozódó lelkesedés-

nek, melylyel a tanítóság valóban tüntetett 
közoktatási ministerünk mellett. 

A társas-vacsora alkalmával Sennyei Ferencz 
a kaszinó intéző igazgatója, nyitotta meg a 
köszöntők sorát. Mélyen átérzett beszédjével 
biztosította közoktatási ministerünket arról az 
osztatlan tiszteletről, melyet iránta a tanítóság 
nagy családja, Wlassics Gyula dr. nevét imájába 
foglalva, igaz szívvel érez. 

Közoktatásügyi ministerünk válasza méltó 
pendantja volt újévi szózatának; de ebben a 
körben, melyben elhangzott, még nagyobb 
hatást tett, mint újévi czikke. Most közvetet-
lenül lehetett érezni nemes szive melegségét 
s a tanítók iránt nyilvánuló fenkölt gondol-
kozásának személyes közelségben lehettünk 
örvendező tanúi. 

„Nagyra becsülöm — úgymond — az 
ország elrejtett zugából jövő kitüntetéseket. 
A kultura asztalánál benső kötelékek csatolnak 
minket együvé. A politikai barátság megszün-
hetik, a fehér asztalnál kötött ismeretség em-
lékei is elhomályosulhatnak; d& az a barátság, 
mely a munka izzó verejtéke között növekszik, 
az lélkesítdleg, emelóleg hat reánk, az tartós. 
A kölcsönös bizalom a vezető központ és a 
magyar tanítói kar között, bizonyára, állandó 
tartós erőforrása a magyar kidtura félvirágzá-
sának. 

A magyar tanítóknak többet adnék, mint a 
mennyit kívánnak, de nem lehet. Boldogulá-
sokért emelem poharamat!" Eme szavakkal 
fejezte be köszöntőjét a mi ministerünk, a 
szomszéd termekből is fölzúgó taps és éljen-
zés közepette. Szavai, édes reménykeltő nyi-
latkozatai fülünkben még sokáig hangzanak; 
szivünket pedig mindenkorra boldogító érzés-
sel töltik el. 

Nagy László a székesfőváros hatósága előtt 
emelt kalapot a magyar kultura érdekében 
kifejtett áldásos tevékenységeérts a jelenvolt 
fő- és alpolgármester és tanügyi tanácsos 
urakat éltette nagy tetszés mellett. 

Buschek, győri esperes-plébános, költői 
lendületű beszédében a közokt. min. úrról 
ily eszmemenet alapján szólott: 

„A tekintély meghódolást teremt; a tudás 
itszteletet gerjeszt; a bizalom viszont bizal-
mat szül. 

A tanítók szeretik Wlassics Gyulát, mert 
ő is szereti a tanítókat. Huszonhatezerszer 
dobog vissza ez a szeretet. Adja Isten, hogy 
még sokáig doboghasson keblükben a szere-
tet édesatyjuk: Wlassics Gyula közokt. min. 
úr iránt!" 

Halász Ferencz a székesfőváros tanítóihoz 
intézte szavait, a kik hivatvák arra, hogy a 

3* 
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tanítói karban erős közszellemet teremtsenek. 
Óhajtja a kaszinó felvirágzását. 

Schön József szerint a nevelés-tudomány 
összes tételeit egyben: a sokoldalú érdeklő-
désben lehet összefoglalni. Tapasztalható ez a 
sokoldalú érdeklődés a kultusministernél és 
munkatársainál is, a kik között egybekö+ő 
kapcsul Molnár Viktor osztálytanácsos szolgál. 
E kitűnő férfiúra s egyúttal a közoktatási 
ministerium többi jelenlevő tanácsosaira emelte 
poharát. 

Minké Béla tőle már megszokott merész 
szárnyalással emlékezett meg kegyelmes urunk-
ról, ki a tanítói karral a társadalmi mozgalmak-
ban is érinkezni kiván. „Szivünkhöz férkőzik 
ami ministerünk; de szivünk összes szeretete 
nem elég arra, hogy az ő szeretetét viszonozzuk" 

Márkus főpolgármester Nagy László szavaira 
reflektálva, örömének ad kifejezést, hogy Buda-
pest székes-főváros törvényhatósága annyit 
áldozhatott a magyar kulturáért. 

„Sajnálom, — úgymond Márkus — hogy 
közszolgálatom ideje alatt sohasem jutott osz-
tályrészemül a tanügyi osztály közvetetlen veze-
tése. Kollegáim mindig elhalászták előlem 
ezt a szerencsét. En csak mint a pénzügyi osz-
tály vezetője, majd mint polgármester segít-
hettem elő jóakaró támogatásommal a székes-
főváros magyar kultúrájának fejlesztését. — 
A tanítók egész odaadással, meleg lelkesedés-
sel szolgálták ezt a magasztos czélt. Ugyan-
oly hazafias lelkesedés teremtse meg a taní-
tók vezetésére bizott növendékek gondolatait 
is." Erre emeli poharát. 

Rózsavölgyi Gyula, köztetszéstől kisérve, em-
lékezett meg arról a vele szemben — egy tár-
saságban — kifejezett Ítéletről, hogy tan-
ügyi tanácsossága ideje alatt nagyon elkényez-
tette a tanítóságot, mert önérzetét magas 
fokra emelte. De ő szereti az önérzetes taní-
tót, mert az ilyen teljesíti leglelkiismereteseb-
ben feladatait. — Wlassicsra, a tanítók igaz 
és lelkes barátjára emeli poharát. 

Bardócz Pál, a vendégeket üdvözölve, két 
képet lát maga előtt: a) a „Néptanítók Lap-
j áébó l a kegyelmes szózatot: „Népnevelés! 
Te vagy az a kőszikla!" ; b) a második képen 
ott látja a tanítók otthonát. 

Szőke István egykori kitűnő tanítványát, 
a nagy humanista: Csengery Antal leányát, 
Wlassics Gyulánét, a mi kegyelmes asszonyun-
kat üdvözli pohárköszöntőjével. 

Göőz József dr., a főv. tanítók segélyalap-
jának egyik erősségét, a kaszinó lelkes barát-
ját. Verédy kir. tanfelügyelőt köszönté föl. 

Verédy Károly válaszában a székes-főváros-
nak a tanügyért való nagy áldozatait ismerte 

el s ennek további fölvirágzásáért emelt 
poharat. 

A vidám hangulatban folyt lakomát rög-
tönzött kis hangverseny követte, melyben 
Rózsavölgyi Gyula alpolgármester is résztvett 
mindnyájunkat megindító, bánatos magyar 
nótáinak solo eléneklésével. 

A kedélyes társaság a késő éjjeli órákban 
oszlott szét. 

(Budapest.) G. J~. dr. 

° T — 

A svéd népiskolai rendszer és a 
mienk. 

Népiskolai törvényünket, mely a min-
dennapi iskolában a hat osztályt szabja 
meg, eddig sem tartottuk meg, de nem 
tartottuk meg a ministeri tantervben 
megszabott heti tanítási órák számát 
sem. Nem tartotta meg első sorban az 
ország székes-fővárosa, mely pedig 
rengeteg összegeket fordít tanügyi czé-
lokra, de nem tar t ják meg az állami 
iskolák sem. 

Az állításomra felhozandó adatokat, 
természetesen, nem vádaknak, hanem 
hazai népiskolai tanügyünk haladását 
czélzó őszinte törekvésem jelének kívá-
nom tekintetni. 

A székes-főváros VI. kerületi szív-
utczai községi elemi népiskolájában, 
1874-ben történt megnyitása óta, négy 
osztálynál több sohasem volt és most 
sincs. Pedig ez iskolának, a tornater-
men kívül, 13 tanterme van, csakhogy 
ezek a termek sohasem voltak elegen-
dők a környékbeli utczák 6 —10 éves 
tanuló gyermekeinek befogadására, úgy, 
hogy az osztályok nemcsak párhuza-
mosak voltak mindig, hanem még a 
félidő-rendszert is kellett és kell úgy 
itt, mint a székes-főváros legtöbb isko-
láiban alkalmazni; ugyanezen kerület-
ben lévő lovag-utczai iskola is négy 
osztályú. A székes-főváros ebben a tan-
évben az Angyalföldön, a Szent-László-
utezában egy iskolát nyitott. Az öt 
teremből álló ideiglenes iskola csupa 
első és második osztálybeli gyermekek-
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kel telt meg és hogy csak három osz-
tály is lehessen, a félidő - rendszert 
kellett alkalmazni. íme a székes-fővá-
rosban is vannak 3—4 évfolyamú 
iskolák! 

Hát még a vidéken! Csongrádmegyé-
ben, Szeged közelében levő Szatymáz-
tanyai iskolában 420 gyermek jár egy 
tanító elé. Ezt a tanítót a hivatássze-
retet, a buzgóság rávezette a svéd 
rendszerre, a melyről talán sohasem 
hallott. Ugyanis reggeli 6 órakor kezdi 
a tanítást az egyik csoporttal, 9 óra-
kor egy másikkal és így tovább. De 
hát helyiség nyerése szempontjából nem 
tesz-e így maga az állam is? Az új-
pesti állami iskolában némely osztály 
felváltva vagy csak délelőtt, vagy csak 
délután nyer oktatást; így van ez a 
székes-főváros legtöbb iskolájában is. 
De nemcsak nálunk van ez így, hanem 
más államokban is. Pl. Kopenhágában, 
a hol szintén megfordultam a nyáron, 
az osztályok egyik részének mindig csak 
délelőtt, egy másik részének mindig 
csak délután van tanítása. 

Felfogásom mellett szól e becses 
lapok mult évi 48. számában az osz-
tatlan népiskoláról közzétett irány-
czikk is. 

Az élet rideg valósága nem vár a 
törvények módosítására, hanem maga 
módosítja azokat szükségletéhez képest; 
ugyanezért a törvénynek vagy minis-
teri rendeletnek kellene a szükség-szülte 
ezen módosításokat elvben helyben-
hagynia és magasabb látókörénél fogva 
az egész országra kiterjesztenie. 

Ha az ajánlott tanítási időrendszerek 
bármelyike alkalmas is a tanítás nehéz 
munkáján segíteni s a tanító, és tanuló 
erejét és egészségét kímélni, mégis 
volna még más mód is, melylyel a fen-
álló bajokon segíthetnénk. 

Ha ugyanis ott, a hol lehet, még a 
fennálló törvények értelmében is a kis 
községek nem hat, hanem csak két-, 
vagy három-, vagy négy évfolyamú 

iskolát tartanának fenn, de a 15. élet-
évig tartó tankötelezettség mellett oly-
formán, hogy mint Svédországban a 
legközelebb eső nagyközségben vagy 
városban folytatnák ezek a tanulmá-
nyokat. 

Törvényünk 46. §-a, csekély módo-
sítással meg is engedné ezt. 

Ne úgy egyesüljenek a községek, hogy 
együttesen egy közös iskolát tartanak 
fenn, hanem úgy, hogy az egyik csak 
két osztályút, a másik négy osztályú 
és a harmadik 6 osztályú iskolát tar-
tana fenn, a melynek fentartási költ-
ségeihez a két másik község hozzá-
járulna, a mennyiben a magasabb osz-
tályokat gyermekeik számára igénybe 
veszik. De megtehetné ezt maga az 
állam is, hogy iskolai központokat szer-
vezne és egy-egy központi nagyobb 
községben (városban) teljes népiskolát 
állítana fel, a kisebb helységekben pedig 
2 — 3 vagy 4 osztályú iskolákat. Miért 
kelljen Üj-Szőnynek, melyet csak a 
Duna hídja választ el Komáromtól, 
ugyanolyan iskolát fentartania, mint 
Komárom városának? Szélakna, Szity-
vánszka, Bélabánya kis helységek, fél 
geográfiái mértföldre sincsenek Selmecz-
bányától, miért nem küldhetnék nagyobb 
gyermekeiket Selmeczbányára az isko-
lába? Yásony meg Gadács oly közel 
esnek Szül (Somogyin.) községhez, hogy 
még 6 éves gyermek is nagyobb meg-
erőltetés nélkül teheti meg az utat, és 
mégis az egy házsorból álló Gadács 
falu kénytelen oly népiskolát tartani 
fenn, mint Szili nagyközség. Hogy Ber-
bida, Kis-Kovácsi és Peremarton (Vesz-
prémin.) miért három külön község, 
azt nem tudom; de azt tudom, hogy 5 
lépés sem választja el egyiket a másik-
tól, és azt is tudom, hogy négy iskola 
van e három községben. 

Görbő és Pinczehely (Tolnám.) két 
község, melyet csak a Kapós vizén 
átvezető híd választ el egymástól, mégis 
külön iskolája van mindegyiknek. Pár-
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kány és Esztergom között a Duna a 
választék, melyen vashíd vezet át. 

Igaz, hogy vidéken az utak néhol 
oly rosszak, hogy lehetetlenné teszik a 
közlekedést, — de hát éppen az iskolák 
érdekében kellene jobb utat építeni; 
hadd látná és érezné a falusi földmíves-
ember, hogy gyermeke iskoláztatása 
végett útcsinálásra, hókotrásra szólítja 
őt ki a szolgabíró vagy alispán; így az 
iskola még ez irányban is kulturális 
küldést teljesítene és a különben el-
hanyagolt állapotban megmaradó, a köz-
lekedést hátráltató rossz utak, melyek 
miatt a lakosságot gyakran érzékeny 
gazdaságbeli kár éri, jobb karba helyez-
tetnének. 

De ennek a rendszernek még egyéb 
előnyei is volnának. Ugyanis az olyan 
kisebb községekben, a hol csak 2 osz-
tályú iskola áll fenn. ezt igen czélsze-
rűen lehetne kapcsolatba hozni az óvó-
iskolával és az okleveles óvó vagy 
óvónő fel volna jogosítva, hogy ez osz-
tályokban, t. i. az I. és II. osztályban 
a rendes tantárgyakat tanítsa. Eset-
leg az óvóképző-intézeteket oly képen 
lehetne szervezni, hogy minden növen-
dék egyszersmind a népiskolák alsóbb 
osztályainak taníthatására nyerne képe-
sítést; a teljes népiskolai tanítótól 
pedig az eddiginél magasabb képzést 
követelhetnénk, mi által népoktatás-
ügyünk nemcsak külterjességben, hanem 
belterjességben is nyerne, s az egész 
vonalon jótékony emelkedés állana be. 

Ezek után az előadottakat a követ-
kező pontokba foglalom össze: 

1. Az egész népoktatás államosíttas-
sék. 

2. A tanítás ideje ne legyen minde-
nütt egyenlő, hanem a helyi szükség-
lethez képest rendeztessék. 

3. 50 gyermeknél több ne legyen 
egy tanítónak a keze alatt. 

4. Ne köteleztessék minden helység 
kivétel nélkül 6 osztályú mindennapi 
iskolát fentartani, hanem legyenek isko-

lai központok, — de a tankötelezettség 
a betöltött 15. évig tartson. 

5. Az óvóképzők az elemi iskolák 
alsóbb osztályaival kapcsolatba hozas-
sanak. 

(Budapest). Scliön József. 
— c ^ o — 

Az iskolaügy jelenlegi állapota 
az észak amerikai Egyesiilt-Alla-

mokban. 
Az amerikai tanítóság anyagi állapotára az 

alábbi adatokból következtethetünk. Példa-
képen a chicagói állapotot mutatom be. 
Chicagónak az 1892-ki népszámlálás szerint 
1,614.000 lakój a volt. Iskolákra ugyanazon évben 
10,080.000 frtot fordított. Ez összegnek több 
mint a fele tanítói fizetésekre fordíttatott. 
A grammar iskolák igazgatóinak fizetése 
2600 frton kezdődik s felmegy 6200 frtig. 
Elemi iskolai igazgatók fizetése 2600 írttól 
4000 frtig megy fel. Elemi iskolai tanítók 
és tanítónők fizetése 1000 frton kezdődik s 
felmegy 2000 frtig. Nyugdíj itt nincsen. 

A grammar iskolai tanítók fizetése 1200 
és 2500 frt között váltakozik. Ezeket a 
fizetéseket azonban nem lehet valami nagyok-
nak mondani, mert itt a munkás naponkint 
átlag 5 frtot keres. Továbbá tekintetbe kell 
venni még a dollárnak ( = 2 frt 50 kr) vevő-
képességét is, mert i t t a dollár úgy szerepel, 
mint minálunk a forint. 

Ha minden hivatalban a férfi a főtényező 
ŝ  az iskolában a tanító, úgy az Egyesült-
Államokról elmondható az, hogy e tekintetben 
igen gyenge lábon áll, mert szakképzett 
tanerőkben itt nagy hiány van, vagyis, hogy 
a legtöbb tanító tudományos és pedagógiai 
képzettsége nem felel meg a követelmények-
nek. A tanerők legnagyobb része nőkből áll 
csak kevés a hivatásos tanító. Amerikai 
szokás szerint a hivatások választásánál nem 
lényeges az előkészültség, miért is az embe-
rek igen gyakran megváltoztatják hiva-
tásukat. Szakképzett tanerők hiányában igen 
gyakran neveznek ki — kényszerűségből — 
olyanokat, a kiknek vagy semmi, vagy csak 
hiányos szakképzettségük van. 

Tanítóképző-intézet van elég Amerikában, 
135 nyilvános és 43 magán, összesen 34.440 
tanulóval, mely számból azonban csak körül-
belül 5200 tanuló végzi el az egész iskolát. 
Az évi tanítói szükségletnek csak alig egy 

i harmada fedezhető a tanítóképzőkből. 
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A felsőbb (közép) iskolák tanárai rendszerint 
egyetemi készültségüek, azonban az állapot 
itt sem jobb, mint az alsóbb iskoláknál. 

A chicagói 1891/92. évi iskolai jelentés 
szerint ott 12.900 gyermek maradt el ok 
nélkül az iskolából; 9275 naplopó gyermek 
volt, kiket nem lehetett iskolalátogatásra 
kényszeríteni, a többi 3130 pedig a követ-
kezőleg oszlik meg: 504 gyermek nem volt 
szülői háznál, 362 gyermeknek otthon kellett 
dolgoznia; 571 gyermeket a szülők nem 
engedtek iskolába, mert maguk sem helye-
selték ezt; 25 gyermek korlátolt eszii volt; 
390 gyermek a nagy nyomor miatt — nem 
lévén még ruhájuk sem — nem járhatott 
iskolába. Az egész városban csupán 32 
magántanuló volt. 500 gyermek javító-inté-
zetben volt, 100 pedig börtönben. Ezek eléggé 
szomorú számok, de ha elgondoljuk, hogy 
mily elemekből áll itt a népesség (a kétes 
hírű bevándorlottak, stb.), akkor nem csodál-
kozhatunk ezen. Annak daczára, hogy Ame-
rikában van egy törvény, mely megtiltja, 
hogv a gyermekek 14 éven alul gyárakban 
foglalkoztassanak, mégis, pl. Chicagóban, 
csak egy évben 1077 gyermek nyert munka-
engedélyt — ezek közül 484 leány volt — 
kik közül 98 volt 10 éven alul; 115 gyer-
mek 11 éves; 342 gyermek 12 éves és 522 
gyermek 13 éves volt. Ezek a gyermekek 
azonban kényszerűség folytán kaptak munka-
engedélyt, mert sokan nagy nyomorban vol-
tak vagy a szülők által elhagyattak, de leg-
nagyobb része azért kapott engedélyt, hogy 
ne lopja a napot s ezáltal ne legyen elzül-
lésnek kitéve. 

1892-ben az Egyesült - Államok népes-
ségének 22%-a, 14,500.000 látogatta az 
iskolákat, mely számból 96" 5% elemi okta-
tásban részesült. Az iskolai napok átlagos 
száma csak 134'3 nap volt. A szombati nap 
egész Amerikában iskolai szünnap. Törvény 
szerint a tanköteles kor a 6. évtől a 14. évig 
tart. Csupán 64%-a a gyermekeknek láto-
gatta rendesen az iskolákat. Átlag minden 
3-ik gyermek nem látogatta az iskolát az 
átlagos 135 iskolanapon. Egyik államban 
igaz ugyan, hogy 80°/o járt rendesen isko-
lába, itt. azonban sajnos, az iskolai év csak 
60 ,napig tart. 

Átlag csupán 4 évig látogatják a gyer-
mekek az iskolákat, nagyobb városokban 
5—6 évig, mig a déli államokban gyakran 
csak 1 évig, sőt némelykor csupán néhány 
hónapig. 

Egy másik kedvezőtlen sajátság az amerikai 
iskolákban a tanítónők túlsúlya. 1890-ben 
363.935 „public school" tanító közül 125.602, 

vagyis csak 34*5% volt férfi s 238.333, 
vagyis 65"5% nő. Az északkeleti részben, 
vagyis a legelőrehaladottabb államokban a 
férfitanítók száma csak 20%, a déli államok-
ban pedig 57%. Chicagóban 1892-ben a 
tanítók száma 219, míg a tanítónők száma 
3.081 volt. A felsőbb iskolákban az arány 
kedvezőbb, mert itt a férfiak száma 40%. 
Ez megfelel a tanulók nembeli viszonyának 
is. A nők itt tanítanak úgy fiú-, mint leány-
iskolákban. 

A tanítónők alkalmazása mégf a független-o on 
ségi harcz idején kezdődött, mert míg a 
fiatal emberek a függetlenségért küzdöttek, 
addig a nők foglalták el helyüket az isko-
lában. A tanítónők száma évről-évre növek-
szik. Massackusetteben — melynek közokta-
tásügye legjobb az Unióban — a tanító-
képző-intézetek 93%-a nő, sőt vannak olyan 
államok is — Connecticut és New-Ham-
pshire — a hol majdnem 100% a nő. 

Amerikában a tanítóság igen gyakran vál-
toztatja állását s gyakran hivatását is. Egyes 
államokban a tanító átlagos szolgálati ideje 
csupán 4—5 év. A hivatalos jelentés ez álla-
pot felől így nyilatkozik: „Az Egyesült-
Államokban a tanítói pálya, úgy látszik, 
várótermiil szolgál a tanítóságnak, melyben 
a nők más és jobb foglalkozás elnyerésére, 
a férfiak pedig előnyösebb és jövedelmezőbb 
állásra várnak." 

Amerikában a nők monopolizálják a pénz-
tárosi, gépirói, távirdai stb. állásokat s álta-
lában sokat tanulnak, hogy önállókká lehes-
senek. Alkalmuk van erre elég. A 415 kollé-
gium és egyetem közül 272 veszi föl a nőket 
is ugyanolyan föltételek mellett, mint a fiatal 
embereket. Ezenkívül van még 179 női 
kollégium is —- többnyire a déli államokban; 
ezekben a tanárok báromnegyede nő. A közös 
egyetemeken is összesen 134 tanárnő működik. 

Egyes szakok^ tanárait itt jobban fizetik, 
mint a többit. így pl. Bostonban egy rajz-
tanár 7.500 frt fizetést (3000 dollár) kap; a 
tornatanár 5000 frtót (2000 dollár). A taní-
tóság mindazonáltal as itteni kereseti viszonyok-
hoz képest eléggé szegényesen van fizetve. Maga 
a hivatalos jelentés is azt mondja, hogy ilyen 
fizetés mellett nem maradhat meg állandóan 
a tanító, mert hiszen a takács is keres annyit. 
Tekintetbe kell még venni azt is, hogy itt a 
tanítók nem kapnak nyugdíjat, a fizetést tíz 
havi részletben fizetik ki s a szünidőben és 
betegség esetén sem kapnak fizetést. Egyes 
államok újabbi időben emelik a férfiak fize-
tését, a nőkét pedig leszállítják. így Massa-
chusetteban a férfiak havi fizetése 134 dollár 
(335 f'rt), a nőké pedig csak 46 dollár (115 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3. szám. 

frt). Miután azonban a nők kevéssel is beérik, 
azért a tanítónők száma folyton növekszik. 

Az amerikai tanítási módszer — mintán a 
franczia és angol mekánikai emlézést vette 
mintául — lényegesen eltér a miénktől. Nem 
az értelem, hanem az emlékezet által czélozza 
a dolgot megértetni; miért is itt a tanító 
csak másodrangú szerepet játszik, a fő a tan-
könyv. A könyv is rendesen kérdésekből és 
az azokra adandó válaszból áll. A vizsgálaton 
is csak könyv szerinti kérdést kap a tanuló 
és arra ugyancsak a könyv szerinti felelet-
tel válaszol. Itt tehát szorgalommal és jó 
emlékező tehetséggel még a gyengébb elméjű 
is boldogulhat. Az amerikai tanítóság belátja 
e módszer hiányosságát és egyoldalúságát 
és sokat vitatkoztak már ezen; azonban 
nem igen tudnak a dolgon változtatni, mert 
ez a módszer iskolai rendszerüknek termé-
szetes kinövése. 

Az oktatásügyi főnök szintén belátja a 
német módszernek — melyhez a mienk is 
tartozik — jobb voltát s ezért igyekszik ezt 
az ő módszerükkel párosítani: szerinte a 
„tankönyv-módszer" azért jó, mert fejleszti 
a gyermek emlékező tehetségét s mert ez a 
mekánikai munka egy neme a gondolat 
fegyelmezésének és az akarat gyakorlásának. 
Továbbá: a gyengébb tehetségüek, a mit 
könyvnélkül megtanultak, azt — ha akkor 
nem is értik — később, miutáu a könyv-
nélkül tanult dologra sokáig vissza tudnak 
emlékezni — meg is fogják érteni. Tény 
azonban, hogy a nehéz helyesírás kényszeríti 
az angol nyelvű nemzeteket e mekánikai mód-
szerre. 

A tankönyv tehát az angol iskolákban nagy 
szerepet játszik. A tankönyveket mindig az 
iskolaszék határozza meg. Némely államban 
maga az állam őrzi ellen a könyvek haszná-
latát és eladását, s a tankönyv változtatásá-
hoz is az iskolaszék engedélye szükséges. 

Az északi államokban a tanulók a tan-
könyveket vagv kölcsön, vagy pedig egészen 
ingyen kapják. Massachusete állam pl. éven-
ként egy millió frtot fordít erre a czélra. E 
szokás előnye és hátránya fölött a vélemények 
nagyon eltérők. 

Jellemző az amerikai iskolarendszerben a 
vegyes iskolai intézmény. Ez nemcsak az alsó, 
hanem a középső s felső iskolákban is megvan. 
A tanítóképzőkben, kollégiumokban s egye-
temeken is együtt tanul a két nem. Ez nem 
általánosan elterjedt intézmény, de a legtöbb 
helyen így van: így pl. Chicagóban minden 
iskolában, Bostonban és New-Yorkban igen 
sok iskolában. Meglepi az európait, ha egy 
ilyen iskolába belép s látja a mint 14—15 

és 16 éves leányok és fiuk, de külön padokban, 
egy tanteremben együtt tanulnak. Az ilyen 
iskolákban többnyire tanítónőket alkalmaznak. 
A vegyes iskolák előnyei fölött is igen 
eltérők a nézetek; tény azonban, hogy a 
többség mellette van s azzal okolják ezt meg, 
hogy az iskola az életre nevel, és ha együtt 
kell élnie a két nemnek, akkor a külön taní-
tás ellenkeznék a természeti törvénynyel. 

A mi az írástudatlanok számát illeti, úgy 
az Egyesült-Államok e tekintetben eléggé jó 
helyen állanak. A népesség itt három cso-
portra osztható, u. m. bennszülött fehérek: 
külföldön született fehérek és a négerek. 
1890-ben a lakosság száma kitett: 62,622.250 
lelket, melyből a bennszülött fehérekre e.-ik 
45.862 023, vagyis 73"24°/o; a külföldön szü-
letett fehérekre esik 9,121.867, vagyis 14.577«; 
a négerekre — a kikhez az indiánok és 
kinaiak száma is hozzá vannak adva — esik, 
7,638.360, vagyis 12'19°/o. Legkisebb az írni-
olvasni nem tudók száma a bennszülött 
fehéreknél (6.2 °/o), legnagyobb a négereknél 
(56'8°/o), míg a bevándorlottak közép helyen 
állanak (131%). 

Az összes lakosságból a 10 évesek és 
ennél idősebbek száma 47,413.559, melyből 
6,324.702 nem tudott írni-olvasni. Ebből 
azonban csak 13'3% esik a 10 évesek és 
ennél idősebbek számára. Magyarországban az 
írástudatlanok száma kitett 1892-ben 31'5°/o-ot. 
(Ez a szám csak a férfinemre vonatkozik; az 
arányszám a katonakötelesek számából álla-
píttatott meg; ha mind a két nemből álla-
pítanák meg, úgy még kedvezőtlenebb 
volna az arány,, mert a nők közt rendszerint 
több az írni-olvasni nem tudók száma.) 

Az európai államokban az írni-olvasni nem-
tuilók számát százalékokban kifejezve, az 
alábbi táblázat mutatja: 

százalék 
Svéd- és Norvégország 0'12 
Németország 0'24 
Dánia 0"51 
Finland 162 
Svajcz 2-10 
Skóczia 515 
Hollandia ti 50 
Angolország 7 00 
Francziaország 7'4C 
Belgium 14-80 
Ausztria 15'40 
Irland 1940 
Magyarország 31'50 
Olaszország 40'30 
Portugália I i 2 ' 6 0 

Spanyolország (i2'66 
Oroszország 7080 
Szerbia 79'3L 
Románia 79'60 
Az eddig elmondottak után beláthatjuk, 

hogy nemcsak az iparban ért el bennünket 
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Amerika, hanem a tudományban is. Nem 
nagyítok, ha azt állítom, hogy nines 
messze azaz idő, midőn a tudományban is 
túlszárnyalnak bennünket az amerikaiak. 

(New-York.) Kiesler Leó. 

Hivatalos ívsz. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Elismerését és köszönetét nyilvánította: 

Beidl Alajos és dr. Surányi János győt egy-
házmegyei kanonokoknak, kik a győri kir. kath. 
tanítóképző-intézet internátusa alapjára egyen-
ként 100—100 forintot adományoztak. 

Kinevezte: Husovszky Ida oki. kisdedóvó-
nőt ál'ami kisdedóvónővé és szolgálatra a 
beregszászi nőegyleti óvodához osztotta be; 
Nagy Lajos oki. tanítót az oláh-dellői áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Szántó Sándor oki. 
tanítót a somkeréki áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Zádory Ilona oki. tanítónőt a kis-
kun-dorozsmai áll. el. iskolához r. tanítónővé; 
Farkas Róza oki. tanítónőt a felső-turcseki 
el. népiskolához r. tanítónővé; Tfetea Mariska 
oki. felső nép- és polg. iskolai tanítónőt a 
kolozsvári állami tanítónőképző-intézethez 
segédtanítónővé a XI. fizetési osztály 3. foko-
zatába ; Lampé Ferencz piski-telepi áll. el. 
isk. segédtanítót ugyanoda r. tanítóvá; Bitten-
binder Miklós temesvári állami felsőbb leány-
iskolái r. tanárt a budapesti II. kerületi állami 
tanítónőképző-intézethez r. tanárrá a IX. fize-
tési osztály 2. fo ozatába. 

Áthelyezte: Ktutovszky Gizella csepeli áll. 
el. iskolai tanítónőt a kis-kún-dorozsmai áll. 
el. iskolához jelen minőségben; Luttár Mik-
lóst és nejét, szül. Kapocsy Amáliát gániczai 
áll. el. isk. r. tanítc t, illetve tanítónőt a fiumei 
áll. el. iskolához; Kalamár Gyula és Kala-
márné Jurisics Julia fiumei áll el. isk. taní-
tót, illetőleg tanítónőt a gánicsai áll. el. isko-
lához ; Farkas Gyula turczi áll. el. isk. r. 
tanítót az albertfalvi áll. el. iskolához. 

Jóváhagyta: a mosonyi ág. hitvallású ev. 
egyházm. tanító-egyesület alapszabályait mult 
évi 81.032. szám alatt kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Kaszás Ferencz 
veszprémi áll. polg. iskolai munkaképtelennek 
talált tanító részére évi 550 forintot; Havasy 
Mihály nagybányai községi óvó részére 480 
f r to t ; özv. Moraveczné Knézi Karolin szabadkai 
közs. munkaképtelennek talált tani ónő részére 
évi 650 fr tot ; Kirmann Ferencz lődösi r. 
kath. tanító részére évi 230 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Molnár 
Károly nyugalmazott volt borgátai ág hitv. 
ev. tanító özv., született Halász Eszter részére 

évi 150 fr tot ; néhai Gunza György felső-
jadlovai g. kath. tanító özvegye, szül. Havris 
Ilona részére évi 120 fr tot ; Wéber József 
szepesváraljai róm. kath. tanító özvegye, szül. 
Szurmik Apollónia részére évi 215 frtot. 

Egyesületi élet. 
X A Mária-Dorottya-Egyesület tanítónői 

szakosztálya f. hó 10-én látogatott ülést tar-
tott, melynek tárgyát két felolvasás képezte. 
Az elsőt Vidéky Ápolónia tartotta, a ki szel-
lemesen és vonzóan mondotta el norvégiai 
uti élményeit. Ezután dr. Kovács Gyul-i, a 
kereskede mi muzeum aligazgatója, azokat a 
női kézimunkákat mutatta be, melyeket a 
nép a kereskedelmi forgalom számára készít. 
A közönség nagy érdeklődéssel nézte a rend-
kívül változatos, eredeti és Ízléses hímzéseket, 
zsinegmunkákat, szalmafonásokat, melyeket 
a kalotaszegi, a csángó, a felvidéki és a dél-
vidéki pórnők oly ügyesen készítenek. A fel-
olvasó ismertette a kézimunkák technikáját 
stb. és jelezte a sikereket, melyeket a keres-
kedelmi muzeum ezekkel a távoli világpiaczo-
kon elért. A felolvasás után elhatározta a szak-
osztály, Lederer A indítványára, hogy Wlas-
sics ministernek a tanítókhoz intézett s a 
Néptanítók Lapja f. é. 1. számában megje-
lent újévi czikkeért jegyzőkönyvi köszönetet 
nyilvánít és az abban kifejezett eszméket 
egyik legközelebbi ülésében meg fogja vitatni. 

• A Mária-Dorottya-egyesület gy őr-
vidék i köre Pataky Irma igazgatónő és egye-
sületi elnök elnöklete alatt január 9-én felolvasó 
ülést tartott, a melyen Mohar József, tanító-
nők épzőint. tanár „ Iskolai szervezetünk reformja" 
czímen tartott felolvasást. Felolvasó az iskola-
szervezés alapelveiül ezeket állította fel: a j 
iskolai szervezetünk legyen összhangban tör-
ténelmi fejlődésünkkel és alkotmányunkkal; 
b) iskolai szervezetünkben a nemzeti szem-
pont érvényesüljön az egész vonalon; c) isko-
lai szervezetünk legyen egységes. Ezen elvek-
kel méri mai iskolai szervezetünket és ezek 
világánál állapítja meg a jövő teendőit. Isko-
lai szervezetének törzse a 6 osztályú nép-
iskola, a nemzeti iskola és az ezen felépítendő 
6 osztályú középiskola; mindenik alaptag 2 
tagozatra oszlik 3 — 3 évfolyammal, de az egy-
séges szervezet megőrzésével. Ezen alaptago-
zatokra építendők a szakiskolák. A nőokta-
tást a féríiak oktatásával az egész vonalon 
egyenlősíteni akarja. 



10 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3. azám. 

Falusi viszhang. 
Cserháty János tanító úr neje bámulva 

tekint férjére, ki lapot tartva kezében, köny-
nyezik. 

— Apjuk, talán valami baj esett ? Te sirsz! 
— Sirok édesem, sirok; de nem fájdal-

mamban, hanem örömömben. 
Nézd, látod ezt a jóságos arczot, mely itt 

a képkeretben bisztatólag tekint felém ? 
Tudod, ki ez? — a mi vezérünk, szeretett vezé-
rünk, a tanítók szerető, bű gondviselő édes 
atyja, a tanügyi minister. 

Ez a nagy úr nem olyan, mint sok más, a 
ki a tanítót csak nullának tekinti; ő a tanítót 
számottevő fontos személyként becsüli. Mert 
tőle várja a haza nagyságát, dicsőségét és 
anyagi felvirágoztatását. 

Mily becsületre és tiszteletreméltó aluk ő, 
azt mi tudjuk leginkább méltányolni, mi 
idősebb tanítók, a kik átértük azt a kort, 
mikor a tanító árva, elhagyatott, mostoha 
gyermek volt. 

Mily hálára vagyunk iránta kötelezve, mi 
érezzük leginkább, a kik a hálátlanságnak 
oly sokféle nyilvánulását éreztük már. Asszony! 
jól nézd meg ezt a jóságos arczot; eljött ide 
hozzánk is, a szerény tanítói lakba, meg-
tisztelte kicsinységünket, munkatársainak 
nevezve a tanítókat, boldog újévet kiván. 

Szóra méltatott benaünket; de nem ! sokkal 
többet te t t : fölemelt bennünket magasra s 
mivel mindegyikünknek külön érdemkeresztet 
nem küldhet, ki tüntetet t bennünket egyszerre. 
El jöt t boldog újévet kivánni. 

De hogy még jobban megértsd az én 
nagy örömemet, ime itt a levele, hogy szóljon 
ő maga. 

Míg Cserháty barátunk lelkesülve olvassa a 
szeretett vezér sorait, addig a tanítóné asszony 
is a könnyeit törölgeti. 

Mikor az olvasásnak vége szakad, egyszerre 
szólalnak meg mind a ketten: Isten áldja 
meg őt jóságáért! 

Mig hálás tekintetük a minister arczképére 
esik, Cserháty tollat ragad és szól élte pár-
jához : A szivem nem engedi, hogy ezt szó 
nélkül hagyjam, megírom én is a vezérnek, 
mit érez most a közvitéz. 

Erre a toll gyors pergésnek indul s a 
levél nemsokára készen van, így hangzik: 

Szeretve tisztelt Vezér! 
Kegyelmes jó Uram! 

Sok újévet éltem búban és örömben, s 
ezekből sokat az iskola szent csarnokában. 
Eddig azt gondoltam: a tanító a társadalom 
legszánandóbb alakja, a ki jóakaró barát 
nélkül áll. 

Mindazonáltal csüggedést nem ismerve, 
híven töltém be hivatásomat, mert meg-
voltam győződve arról, hogy a híven telje-
sített kötelesség lesz egykor az a talizmám, 
mely szétoszlatja a homályt s fénynyel 
veszi majdan körül a tanító igénytelen 
személyét is. 

A remény nem csalt meg; a hajnal fel-
derült s napunk mindinkább feltűnőben 
van. Mert huszonöt év óta sokat haladtunk 
előre. 

Fizetésünk, ha nem is fényes, de biztos 
alapon áll; elérheti minden tanító a négyszáz 
forint minimumot az állam segélyével, csak 
az iskolaszék jóakarata meglegyen. 

Nyugdíjügyünk is tűrhetően rendezve 
van ; s az ötödéves korpótlékkal ötévenkint 
mindegyikünk fizetése emelkedik. 

De tért hódítottunk a társadalmi életben 
is, mert a tanító egyénisége mindinkább 
előtérbe jut. 

Es hogy magasztos hivatásunknak minden 
téren hü sáfárai lehessünk, segélyünkre siet 
Nagyméltóságod és fölemel bennünket, 
kiemel a köznapiasságból s egy ország 
figyelmét tereli ránk kegyesen azzal, hogy 
szivéből üdvözli munkásait szerény ottho-
nukban. 

Kegyelmes jó Uram! Ez az üdvözlet 
szivünkig hatolt, mely lelkesítni fog bennün-
ket szép, de nehéz pályánkon, hogy, aka-
dályt nem ismerve, vallás-erkölcsös alapon, 
hazafias szellemben úgy neveljük e népet, 
hogy drága hazánk dicsősége, boldogsága 
és anyagi előrehaladása biztosítva legyen 
örök időkre. Mert jól tudjuk mindnyájan, 
hogy e kitüntető jóindulatra, melylyel 
Nagyméltóságod csekélységünket megaján-
dékozni kegyes volt, csak így lehetünk 
érdemesek állandóan. 

Isten tartsa meg Nagyméltóságodat igen 
sokáig a magyar tanítóság örömére, mert 
csak lelkesíteni tudó kitűnő hadvezér alatt 
siethet biztos győzelemre a sereg! 
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És most legyen szabad a huszonhatezer 
nevében is, a lelkesítő szavakért, hálás 
köszönetemet nyilvánítanom. 

Mely után maradok Nagyméltóságodnak 
legalázatosabb közharczosa: 

o 
Cserhátj/ 'János, 

tanító. 
— Nos, mit szólsz hozzá, jó lesz-e ? 
— De jó ám! — szólt Cserhátvné; ne is 

késsél vele egy perczig sem, hanem a pos-
tára vele. 

Mikor a levél elment, ekkor így szólt még 
Cserháty a nejéhez: 

— Annyukom, most kérek tőled valamit, 
úgy-e nem tagadod meg ? 

—- Ugyan mi volna az, no ? 
Készíts nekem egy szép ügyes koszorút és 

díszítsük fel e képet : sőt többet mondok: a 
míg élünk, minden évben e napon ezt meg-
teszszük. 

* * * 

HaCserhátyt vendég látogatja meg — a mi 
pedig gyakran megesik, mert igen szeretik, — 
egy sem állja meg szó nélkül a szép koszo-
rúval feldíszített képet. 

Ilyenkor ez a magyarázat: Jól nézze meg 
barátom azt, a kit e kép ábrázol. Ez a taní-
tók legigazabb barátja, a tanítói kar szeretve 
tisztelt vezére, a kinek köszönheti a nemzet, 
ha a tanítók nagygyá, boldoggá és hatalmassá 
teszik e drága hont, mert mindnyájan egyért 
küzdünk, fáradunk, s ez az egy ő : Wlassics 
Gyula. 

(Bussa.) Szokoly István. 

— — ; . 

Készülődések a Sárgatenger 
partján. 

Századunkat, a találmányok nagy századát, 
a világtörténelem a föld területi viszonyainak 
nagy átalakulásáról is fogja egykor emlegetni. 
Csodálatos az, a mi ebben a században e tekin-
tetben történt. Száz évvel ezelőtt az emberi-
ség szereplő része jóformán csak a kis Euró-
pára szorítkozott. A ma oly hatalmas Észak-
amerika még bölcsőjében volt, a többi világ-
részeknek pedig csak partvidékeit ismerték. 
Azóta csaknem a minimumra olvadt az egé-
szen ismeretlen terület, a legtávolabb fekvő 
Ausztráliában müveit nemzetek támadtak, 
Japán szereplő hatalom lett és Afrikának csak 
az imént felkutatott bensején már teljesen meg-
osztoztak. 

És mindehhez a nagy átalakuláshoz kezdő-
dött meg most a század végén a legnagyobb 

valamennyi között: Khina meghódítása a mű-
veltség számára és bevonása a szereplő nem-
zetek közé. Mert hogy a német császári her-
czeg útja és az orosz térfoglalása ennek a 
nagy eseménynek előjele, azt a sokszoros til-
takozások daczára sejti mindenki. Lehet, hogy 
pár évig nem történik nagy esemény ebben 
az irányban, de a lavina megindult és többé 
feltartózhatatlan. 

Pedig nagy, rendkívül nagy esemény ez. 
A khinai birodalom IIV2 millió km2 terüle-
tével jóval fölülmúlja Európá t és lakosainak 
száma, kerek összegben 400 millió, több mint 
bármely más birodalomé, a földön élő emberi-
ségnek teljes egy negyedrésze. Óriási fel-
adat magának ennek a nagy tömegnek a 
megmozgatása is. De az ú j irány jelentősége 
még nagyobb. Khina nem egyedül áll, hanem 
központja és zöme egész Keletázsiának, a 
földgömb legsűrűbb népességű részének, hol 
az élő emberiségnek nagyobb része lakik és 
nem elmaradott vad nép, mint az afrikai nége-
rek avagy a Csendes-Oczeán pápuái, hanem 
ősrégi müveit nemzetnek egész tömege, mely 
Európával és a fiatal Északamerikai Egyesült-
Államokkal szemben ma a műveltség harma-
dik nagy csoportját képviseli. Keletindiában 
tört be először ebbe az ősrégi művelődési 
központba az európai, ma már Japán is lángra 
gyúlt, de a sokszorosan elzárt Khinát csak 
most kezdik megmozgatni. Világtörténeti nagy 
korszakot alkotó esemény lesz, midőn ez a 
kolosszus is fölébred és működni kezd. 

Nagyon illő tehát, hogy az ily világtörté-
nelmi esemény kezdetén szakítsunk magunk-
nak egy perczet, midőn a napi kérdéseket hát-
térbe szorítva, ennek a nagy történelmi forra-
dalomnak jelen állapotát tegyük vizsgálatunk 
tárgyává. 

Még a mi időszámításunk kezdete előtt 
emelte a már akkor müveit khinai nép a 
2275 kilométer hosszú nagy khinai falat 
határain a harczias barbárok ellen, kikben 
sokan a magyarok őseit gyanítják. A nagy 
fal ma már legtöbb helyen rom, de Khina elzar-
kozottsága megmaradt napjainkig. A középkoii 
Marco Polo ú t ja és a jezsuiták hittérítő mozgal-
mai gyorsan elenyésző és hatástalan kivételek 
voltak, csak egy pár rom és a portugálok sínlődő 
telepe emlékeztet reájuk. Midőn azonban az 
angolok Keletindiában s a francziák Hátsó-
indiában szilárd gyarmatokat alapítottak, mind 
sűrűbbé lett a kopogtatás ezen a nagy falon. 
A jelen század közepe óta már állandó az 
érintkezés Khina és az európai hatalmak 
között, de még mindig nagyon zárkozottjellegű, 
bár megtörtént már, hogy egykor Pekingbe is 
benyomultak a hódító európaiak és a tenger-
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part két helyén Hongkongban és Sanghaiban 
virágzó angol kereskedelmi telepek létesültek. 

A khinai folyvást nagy gonddal őrizte 
zárt helyzetét. A birodalom bensejébe nagyon 
nehezen juthat idegen ember, egyes részébe, 
minő Tibet, jóformán senki. Üldözik az 
európai találmányokat, még a vasutat, a mi 
művelődésünk fő oszlopát, sem akarták át-
kölcsönözni. De az események kényszere na-
gyobb, mint a féltékenység. Az angol és 
amerikai kereskedők nemcsak fogyasztási 
czikkeket árulnak, a Keletázsia közelfekvő 
részeiben látható művelődés mind több khinai 
fejét zavarja meg, egyesek már a „tengeren-
túli ördögök" otthonát is fölkeresik és vissza-
térve reformokat sürgetnek. S ezzel egyide-
jűleg a nagy szibiriai vasait már eljutott Khina 
kapujáig és európaiak által vezetett gyárak 
keletkeztek a czopfos nép országának egyes 
részeiben. 

A történelem logikája szerint néhány év-
tized múlva előreláthatólag egészen átalakult 
volna a khinai társadalom vezércsoportjának 
gondolkozásmódja és benső forradalom lenne 
a következménye, mint azt 30 évvel ezelőtt 
Japánban észleltük. Azonban ma már nincs 
idő erre. Pár évvel ezelőtt kitört a khina-
japáni háború és Európa népei meglepetve 
vették észre, hogy aránylag mily könnyű 
szerrel veri meg a kis Japán a nagy kolosz-
szust. Ez a veszteség volt a jelenlegi kbinai 
kormány halálitélete és esetleg Khina átala-
kulásának kezdete: az európai nagyhatal-
maknak megjött az étvágya a hódításra. 

A mozgalom a Sárgatenger környékén 
kezdődött meg, Khina északi részén, a hol 
ez Japánnal, Koreával és Mantlsuországgal 
érintkezik. A Sárgatenger és ennek benső 
nagy öble, a pecsili öböl lesz a jövőben az 
aegaeumi tenger és Dardanellák, hol Kelet-
ázsia sorsa felett dönteni fognak. S csakugyan 
nevezetes és nagyfontosságú öböl ez. Köze-
lében esik Peking, a birodalom fővárosa, mely 
századokon át a földgömb legnagyobb városa 
volt, s partjain van a milliomos Tiencsin, Khina 
legtekintélyesebb helyeinek egyike: ide ömlik 
az óriási Hoanglio folyó, mely a mennyei 
birodalom nagy területén visz át s melynek 
partjain millió és millió ember lakik; kör-
nyéke kiaknázatlan természeti kincsekben oly 
gazdag, hogy tisztán a szén területe nagyobb, 
mint egész Európa szénbányáinak összes 
kincse. 

Es itt e helyen, jóformán a pecsili öböl 
két kapujánál, már szilárd talajt szerzett 
magának két nagyhatalom, kik most először 
jöttek e vizekre. Délen Kiocsaoban a németek, 
északon Port-Arthurban az oroszok foglaltak 

helyet, ideiglenesen ugyan, mint szelid arcz-
czal mondják, de jól kiszemelve erős pozi-
czióban. S most mozogni kezd a többi nép 
is. Japán most már nem bocsátja ki Yáj-
hájt, melyet ugyancsak a pecsili öböl mentén 
a háború óta elfoglalva tart , mint biztosí-
tékot a hadi költségek lefizetésére s Anglia 
keres új pontokat, mert Hongkong nagyon 
messze délre fekszik a pecsili öböltől. Már 
beszélnek arról is, hogy Japán és Orosz-
ország megegyezkedtek az osztozkodás felett. Ez 
természetesen még ma csak találgatás, de tény, 
hogy Oroszország a nagy szibiriai vasútnak 
végpontjául nem tartja többé alkalmasnak 
Yladivosztok kikötőjét, hol nyolcz hónapon 
át be van fagyva a tenger s Port-Arthurhoz 
szeretné azt tereltetni. 

Egyszóval: megindult a hatalmas lavina. 
Henrik porosz berezeg pár hét múlva Khinába 
ér s bizonynyal nemcsak turista útra megy 
oda. Lehet, hogy még nem tör ki a háború, 
de gyarapodni fog a gyúanyag, az oroszok 
és angolok érdekellentéte Ázsiában éle-
sedni fog s közéig az idő, midőn a világ-
történelem egyik legnagyobb drámája, Khina 
felrázása, megkezdődik. Nagy idők küszöbén 
állunk. 

(Budapest.) György Aladár. 

Tanítók tanácsadója. 
Sz. Zs. Az előttünk fekvő táblázatos ki-

mutatás szerint a mondott összeg helyes. A 
kérdés tisztázása végett nézze meg az 1875. 
évi XXIX. t.-cz. 26. §-át, mely a IY. osz-
tályba tartozó adókötelesek (t. i. az állandó 
fizetést, nyugdíjat, kegy- vagy tiszteletdíjat 
élvező állami, törvényhatósági, közalapítványi, 
községi, egyházi, társulati stb. tanárok és 
tanítók) kereseti adóösszegének fokozatát álla-
pítja meg. 

Cs. A. O.-B. Csak a rendszeresített fize-
téssel vehető fel. A fizetés kiegészítő részét 
képező' korpótlék beszámíttatik a nyugdíjba az 
1891. évi nyugdíjtörvény 4. §-a alapján. 

Déváid J. Mint tanyai magániskola taní-
tója első sorban a birtokossal kötött szerző-
désben megállapított vagy abból folyó jogok 
alkalmazására van utalva. Nem csudáljuk, ha 
a birtokos nem türi meg uradalma területén 
e méhtenyésztést, miután tapasztalta, hogy 
az ön méhei az uradalmi szőllőben sok kárt 
szoktak tenni. Ebben az esetben az ön eset-
leges makacskodása nem vezetne czélhoz. 
Yéleményünk szerint leghelyesebben cselek-
szik, ha méhesét eladja vagy az uradalom 
határán kívül állítja fel. 
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X. T . Z. Ha mind beszámítják, akkor 400 
írtnak 46 %-át kapja. 

Bánkövy. Ügy, a mint tanácsadónkból 
olvashatta. 

Varga F. Tanácsadónkból már kaphatott 
fölvilágosítást: vájjon tartozik-e földadót 
fizetni vagy nem. Ujabbat nem mondhatunk 

Discipulus. A magánoktatás az eleminél 
magasabb iskolákban annyiban van korlátok 
közé szorítva, hogy a közokt. min. úr mult 
hónapban — „a tanítói független és igaz-
ságos eljárás biztosítása végett szigorúan 
megtiltotta, hogy az állami, községi, társulati 
és magán felső kereskedelmi, valamint felső 
nép- és polgári iskolai tanerők annál az inté-
zetnél, hol alkalmazva vannak, a rendes-
vagy magántanulóknak magántanítást (correpe -
titiót) adhassanak." 

Sch. A. Verbó. Kétségtelen, hogy heten-
kint 39 órát adni nem volna köteles. De hát 
miért kötelezte magát erre ? Utólagosan 
alkudni nem okos dolog. Elvonhatják, mert 
kötelezvényt adott arról, hogy „az iskolaszék 
minden intézkedésének aláveti magát". Tudta, 
hogy mit ír alá. Nem kényszerítették rá. 

G. P. V. Rácz-Almás. Megerősítés végett 
terjesztették föl. Elintézés alatt van. A „leg-
közelebbi számban" ne várjon tőlünk választ. 
Ön még azt sem tudja, hogy ki ennek a lap-
nak a szerkesztője ? 

Str. Zs. Tapolcza. Beszedendő; nem szün-
tették be. 

D. L. Gy. Kvárcza. 1. „A kántor«ág csak 
a nép közt repül." Mit akar ezzel mondani ? 
Talán nem kötelezték a díjlevél szerint a 
kántori teendők végzésére is'? Ha így áll a 
dolog, akkor nem köteles külön díj nélkül 
végezni. 2. A tantermet lakószobának hasz-
nálni nem szabad. 3. Azért járnak iskolába, 
hogy írni-olvasni is megtanuljanak, ha még 
nem tudnak. 4. A szegény gyermekek számára 
a községi alapból vagy közadakozás utján kell 
a tankönyveket beszerezni. A tehetősebb 
szülők maguk kötelesek megvenni. — A lap 
hiányzó példányait a kiadóhivataltól kell 
kérni, nem mitőlünk. Hányszor üzenjük már 
ezt meg ?! 

B. H. Diós-Berény. A póstabélyegről 
tudjuk csak, hogy ön honnan kérdez ben-
nünket. 1. A próbaév egy évig tart. 2. Ha 
viselete s működése ellen alapos kifogás nem 
tehető, megerősítik állásában. A próbaév után 
fizetését nem szállíthatják le. 

U. B. 1. Nem lehet mind a kettő tagja az 
iskolaszéknek. 2. A fizetéses jegyző nem bir 
szavazati joggal. De ha csak irodai átalányt 
kap s mint tantestületi képviselő foglal abban 
helyet, szavazati joga is van. 

W. Gy. B.-Kula. 1. Nem szabad. 2. Saj-
nos, hogy nem áll jogában visszatartani még 
az erkölcstelen és rosszviseletű iparisk. tanuló 
bizonyítványát sem. 

K. M. Tisza-Szt.-Miklós. Önnek van igaza. 
Mindenkinek szabad abba az iskolába küldenie 
a gyermekét, a melyikbe akarja. Még örül-
nünk kell, ha szerbajkú szülők magyar isko-
lába küldik gyermekeiket, hogy magyarul is 
megtanuljanak. 

S. M. I . A 
nyugdíjintéző bizottság kö-

vette hosszas gyakorlatra, az analog esetekre 
hivatkozva, a 20% levonását lehetségesnek 
tartjuk. Leghelyesebb s önre nézve legelő-
nyösebb eljárás lenne, ha a hitközségtől külön 
20°/o-os lakbért tudna kieszközölni. Közigaz-
gatási úton is lehetne e tárgyban intézkedni 
az 1893. évi XXVI. t.-cz. végrehajtására vo-
natkozó utasítás 1-ső §-a alapján. 

J. P. Leghelyesebbnek tartanok, ha a köz-
okt. ministeriumhoz folyamodványt terjesz-
tene be, melyben a nyugdíjalappal szemben 
fölszaporodott hátralékai összegének megálla-
pítását s kirovását kéri. Ha nyilvános iskolá-
ban működött, szolgálati megszakítás nélkül, 
akkor remélheti, hogy a korpótlékot meg-
fogja kapni. 

X. X. Bajos a dolgon segíteni, mert a 
bitközség nem igen veszi magára a nagyobb 
terhet, mely a zsellérek számának szaporo-
dása folytán az apadó párbérjövedelem pót-
lására szolgálhatna. Az államsegély nagyobbí-
tása czímen kellene az eljárást megindítani. 
Akkor majd kitűnnék, hogy a mostani lel-
kész önhatalmúlag megváltoztatta-e a párbér-
fizetésnek 1893-ban megállapított kulcsát, 
midőn a tanítói fizetésnek — miként ön 
írja — „ki kellett jönni 300 frtra." Ha akkor 
nem jött ki, miért írta alá a tanító? Szom-
széd városban lakik a kir. tanfelügyelő. 
Beszéljen vele e kérdésről is teljes bizalom-
mal. Meggyőződésből mondhatjuk, hogy igen 
sok esetben maguk a tanítók okai szomorú 
sorsuknak. 

Cs.-né K. Tei'éz. A tanító özvegye férje 
után évenkint rendes özvegyi segélyt kap, 
ha tanító férjével — ki legalább 10 beszá-
mítható éven át szolgált — legalább egy évig 
élt házasságban. A uőtanító saját alkalmaz-
tatása után az őt megillető nyugdíjra vagy 
végkielégítésre abban az esetben igényt tart-
hat, ha férje még életben van, vagy utána 
külön ellátást élvez s folytonos ellátását akkor 
is megtartja, ha férje után később részesül 
csak ellátásban, vagy ha újra férjhez megy. 
Ez (7-ik §.) igen nagy vívmánya az 1891. évi 
XLIÍI-ik törvény- czikknek. 
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A. Y. P. Czinkota. Egy évig tarthat igényt 
fizetésre. Ha nem gyógyul meg addig, nyug-
díjat, vagy (10 évnél kevesebb szolgálat után) 
végkielégítést kap. 

Y. Z. Ön nagyon türelmetlen, epés ember 
lehet. Levelét oly határozatlanul írta, hogy 
abból nem lehet megérteni: vájjon tanítós-
kodása kezdetén minden kellék meg volt-e 
önnél arra nézve, melyet az 1875. évi XXXII. 
t.-cz. az orsz. tanítói nyugdíjalapba való föl-
vétel követelményeiül jelöl meg. (Pl. meg-
szabott életkor, nyilvános iskolában való mű-
ködés). Mi szívességből legjobb tudomásunk 
szerint lehetőleg mindenkinek igyekszünk útba-
igazítást, tanácsot adni; de még W. S. sem 
kötelezhet reá, hogy arra is feleljünk, a mire 
nem felelhetünk. 

Urban E. Nem látunk törvényes alapot 
arra, hogy atyja halála alkalmával a teme-
tési költségeket az orsz. tanítói nyugdíjalap-
ból fedezzék. 

Mórás M. Ha csakis 1881. évi julius l - t öl 
jogosult tagja az orsz. tanítói nyugdíjalap-
nak, akkor nem fizethetett 1879 tői fogva, 
vagy ha ez megtörtént volna, folyamodjék a 
visszatérítésért, illetőleg beszámításért. De 
hiszen ön csak 1881. évben lett 21 éves, 
miként fizetett volna tehát a nyugdíjalapra, 
ha még föl nem volt véve ? 

W. N. B. Ez a tanítói minősítésnek újabb 
formája, midőn valakit »kántortanítónak" vá-
lasztanak, de csak „kisegítő" tanítóként mű-
ködik. Yajjon nem úgy van-e a dolog, hogy 
azért hagyta el „rendes tanítói" állását, 
(melyen tagja volt az orsz. tan. nyugdíjinté-
zetnek), mert jövedelmezőbb kántori állást 
kapott s most — hébe-hóba talán helyet-
tesíti valamelyik tanítót, mint kisegítő és 
mindamellett kivánná, hogy az orsz. tanítói 
nyugdíjalapnak továbbra is tagja maradhas-
son ? Állása változtatását be kell jelenteni. 
A rendes tanítók vagy rendszeresített állá-
son működők jogait „kisegítők" nem élvez-
hetik törvényesen. 

Az 1893. évi XXVI. t.-cz. az elemi iskolai 
tanítók és tanítónőit s nem az óvónők korpót-
lékairól is intézkedik. 

Az arczképes igazolványok kiszolgáltatásá-
nak határidejét — hallomásunk szerint — 
meghosszabbították. Még lehet folyamodni. 

Különfélék. 
— Szathmáxy György min. tanácsos 

temetése folyó hó 16-ikán, vasárnap dél-
után három órakor ment végbe nagy részvét 
mellett. Az oly sokak által megsiratott férfiú 

temetésén ott láttuk a ministerium főbb 
tisztviselőit, a tanügyi világ előkelőségeit, a 
„Paedagogium" képviseletében Gyertyánffy 
István igazgatót, számos írót, több kép-
viselőt, a tanfelügyelői kar több tagját (néhány 
vidékit is), a papság néhány képviselőjét és 
az egyetemi nyomda igazgatóságát. Megjelen-
tek és az özvegynek részvétüket kifejezték: 
Csáky Albin gróf, Berzeviezy Albert, Gromon 
Dezső és Teleki Géza gróf v. b. t. tanácsosok. 
Az elhunyt házának udvarán tartott gyász-
szertartás után hosszú kocsisorban indult meg 
a gyászmenet a kerepesi-úti temető felé, a 
hol Szathmáry Györgyöt a székesfőváros által 
átengedett díszsírban, Kossuth Lajos sírjával 
szemben, tették örök nyugalomra. A sírt való-
sággal elborították a koszorúk, melyeket egy 
külön kocsira téve, vittek ki a temetőbe. 
Koszorút küldöttek Wlassics minister (a ki 
akadályozva volt a temetésen való megjele-
nésben), a vallás- és közoktatásügyi ministe-
rium, a „Magyar Tanítók Orsz. Bizottsága", az 
„Eötvös-alap", a „Nemzet" szerkesztősége, az 
elhunyt számos rokona és barátja. Nyugodjék 
békével az a derék férfiú, a ki életének min-
den perczét a magyar közoktatásügynek és 
a magyar tanítóság jóvoltának áldozta föl! 

— Lapunk mai számához fél ív mellék-
le te t adunk, melynek közleményei közül 
külön is fölhívjuk t. olvasóink figyelmét az 
„Eötvös-alap" cz. közleményre. 

— Az országgyűlés képviselőházának f. 
hó 11-iki ülésében Wlassics minister, Mada-
rász interpellácziójára válaszolva, a fiumei 
közoktatásügyi állapotokról a következő ki-
jelentéseket te t te : Fiúméban 1889 óta 
állami főgymnázium van, melyben államilag 
képesített tana-ok az állami tanterv alapján 
tanítanak. A tannyelv az olasz s a könyvek 
államilag approbáltak. A magyar nyelvet és 
irodalmat magyarul adják elő. A kereske-
delmi akadémiát a kormányzó utján szintén 
a kormány alá rendelték. Ezekben a magyar 
állameszmét teljesen megóvják. Az állam 
ezenkívül több magyar tannyelvű elemi és 
polgári iskolát tart fenn. Ezenkívül más 
államilag segélyezett iskolák is vannak, 
melyekben a tanítás magyarul folyik. Van 
még hét városi iskola hatvanöt tanerővel, 
a hol a tannyelv az olasz, de a magyar nyelv 
ott is kötelező s a tantervet a városi iskolai 
statutum állapítja meg. Ha a tanítás szellemé-
ben valami kifogásolni való lenne, azt a kor-
mány legrövidebb idő alatt megteszi, mert 
január 1-je óta közoktatási törvényeink s a 
közigazgatási biróságról szóló törvény hatá-
lya Fiumére is kiterjesztett. A kinevezendő 
tanfelügyelő tapintatától és erélyétől várja a 
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városi iskolákban esetleg előforduló visszás 
állapotok orvoslását. A Ház a választ egyhan-
gúlag tudomásul vette. 

— Az Országos Bizottságból. Tekintettel 
arra, hogy még sok tanítóegyesület jelezte, 
hogy be fog lépni az Országos Bizottságba, a 
jelentkezések határidejét az elnökség 1898. 
évi április hó 1. napjára tűzi ki. 

— Vajda-emlékbizottság alakult a fehér-
megyei vaáli járás hazafias közönség köréből, 
mely — Fiáth Pál b. főispán védnöksége 
alatt — czélul tűzte ki, hogy Vajda János 
elhunyt koszorús költőnk emléke Yaálban — 
akár szoborral, akár emlékoszloppal méltó-
képen megörökíttessék. A költő ugyan Pesten 
született (1827 május 7-én), de szülei pár 
hetes korában Yaálba költöztek, a hol atyja 
uradalmi főerdész volt. Vajda János szülei 
haláláig gyakran ellátogatott Yaálba s a „ Vaáli 
erdőben" czímü verse egyike legszebb alko-
tásainak. Az emlékbizottság bizalommal for-
dul úgy a testületekhez, mint egyesekhez, 
hogy elhunyt költőnk emlékére adakozni szí-
veskedjenek. E fölhívást mi is melegen 
ajánljuk t. olvasóink érdeklődésébe s kijelent-
jük, hogy a „Néptanítók Lapja" gyűjtőivén 
aláirt összegeket lapunkban nyugtatványozni 
fogjuk. Az adakozásokat márczius 15-ig 
kérjük. 

— „Mátyás király népirodalmi részvény-
társaság" alakult a fővárosban; czélja, hogy 
népünket a reá nézve káros hatású eddigi 
ponyvairodalmi termékek helyett a közműve-
lődést előmozdító jó irányú ponyvairodalmi 
termékekkel lássa el. Ha e czélját eléri, ezzel 
a magyar irodalomnak is nagy szolgálatot tesz, 
mert a népet hozzászoktatja az olvasáshoz és 
ily módon a magyar olvasó közönség számát 
rövid idő alatt nagyra növelheti. Az alapítók 
közt vannak, a többi közt, Jókai Mór és Pósa 
Lajos is. 

— Szaktanfolyam. A képezhető hülyék és 
gyenge-elméjüek budapesti orsz. m. k. tan- és 
nev. intézetében, a f. évi január hó közepén, 
szaktanító képesítő tanfolyam nyilik meg, az 
intézeti tanítók számára. Ezen tanfolyamra 
díjtalanul fölvételt nyerhetnek, korlátolt szám-
ban, oly tanítók is, kik magukat e szakmában 
kiképezni óhajtják. Kellően fölszerelt kérvé-
nyek az emberbaráti tanintézetek orsz. szak-
felügy előségéb ez (Vácz) intézendők. 

— Tanítói lakások. Az 1893. évi 26. t.-cz. 
a felekezeti tanítóknak úgy fizetése, mint 
lakása felől rendelkezik. Az ez ügyekben föl-
merült panaszok orvoslására, illetve az ezekben 
való bíráskodásra elsőfokulag a megyei közig, 
bizottságok hivatottak. A törvényszabta köve-
telményeknek meg nem felelő lakások ellen 

eddig két ízben fölmerült panaszokban, a 
borsodmegyei közig, bizottság, amaz álláspontra 
helyezkedve, hogy a tanítói lakás a javadalom 
kiegészítő részét képezvén, az éppen oly 
kevéssé rövidíthető meg, akár a tanítói java-
dalom maga: mindkét esetben kötelezte 
az illető iskolafentartókat, hogy vagy termé-
szetben bocsássanak megfelelő lakást a tanító 
rendelkezésére, vagy pedig a hiányok fejében 
megfelelő lakbérpótlékban részesítsék őket. 
A b . . . i rk. hitközség a közig, bizottság 
határozata ellen fölebbezvén, a közokt. minis-
terium 73.653/1897. számú végzésével a hit-
községet fölebbezésével elutasította s a közig, 
bizottság határozatát hagyta jóvá. 

— A szatmármegyei közigazgatási bizott-
ság 100 koronát bocsátott a szatmármegyei 
ált. tanító-egyesület rendelkezésére pályadíjul 
egy oly pedagógiai mű megjutalmazására, mely 
legjobban kifejti, hogy: „Miként érheti el 
legjobban a népiskola azt a czélt, hogy val-
lásos, hazafias, becsülettudó, ép és erős pol-
gárokat neveljen ?" A pályaművek 2—3 ívnyi 
terjedelműek lehetnek. A pályadíj csak .abszo-
lút becsű" műnek adatik ki. A pályázati határ-
időt 1898. évi április 15-ig hosszabbítják meg. 
mely időn belül az idegen kézzel irott és a 
szerző nevét rejtő jeligés levéllel ellátott 
pályaműveket a szatmármegyei ált. tanító-
egyesület tagjai Kótai Lajos egyesületi elnök-
höz Szatmárra küldhetik be. 

— Felhívás. Tisztelettel kérem a II. Orszá-
gos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus tag-
jait, kik az 1896. év május havában nem ott 
voltak állomáson, hol most vannak, vagy kik 
nevüket magyarosították, úgyszintén bármi-
féle változást azonnal bejelenteni szíveskedje-
nek, hogy a Kongresszus Naplójának szét-
küldése akadálytalanul és zavartalanul folyhas-
sék. A bejelentéseket Hajós Mihály (Budapest, 
I. ker. Atilla-utczai iskola) czímre kérem. 

— Halálozások. Schlögl Henrik tanító 56 
éves korában elhunyt. — Török Lajos, 46 
éven át működött ev. ref. nyugalmazott tanító, 
mult évi deczember 26-án, életének 72. évé-
ben Berében elhunyt. A megboldogult 41 évet 
a s/amo«szegi ev. ref. egyház iskolájában töl-
tött el. — Losonczon elhalt 82 éves korában 
Benedikty János volt alsó-esztergályi evang. 
tanító. A tanítói pályán 50 évet töltött, 6 éve 
nyugalomba vonult. — Flacht Béla, a torontál-
tordai községi tanító-testület egyik törekvő 
munkás tagja, életének 24-ik, tanítói buzgó, 
lelkiismeretes működésének 5. évében elhunyt. 
Áldás emlékükre! 

— 
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A szerkesztő postája. 
S. E. Divény. Az illető igazgató nevét nem tudjuk, 

de fölösleges is; czímezze levelét csak az igazgató-
ságra (válaszbélyeget mellékelve) s kérdéseire meg-
adják a választ. — H. J . Viilkiiny. í r jon újból oda. 
a hol beadta. Majd csak visszaküldik! — V. S. 
Ragály. 1. Törvény szerint kapja fér je félévi egész 
fizetését, tehát az államsegély megfelelő részét is. 
2. Erre nézve, úgy tudjuk, nincs rendelet, csak a 
törvényen alapuló szokás. — X. Y. Mindeuben egyet-
értünk levele eg sz tartalmával. Azt a választ mi 
az illető informálása alapján adtunk meg s azt föl 
nem tehettük, hogy, hivatalos állását tekintve, elfer-
dítve adja elő a tényállást. A felekezeti türelmes-
séget ápolni, nem megbontani kell az iskolában s 
a közös imáknak mindig nélkülözniök kell a felekezeti 
je l leget . — K. J . Zent,a. Mire való már ez az érzé-
kenykedés! Mi abból a jóakarattal megírt czikkből 
nem olvastuk ki azt, a mit ön s az ön válaszát 
azért nem közöltük, mivel, ha a lapunkban meg-
jelent minden czikkre válaszokat is közölnénk, egy 
ív helyet t hetenkint egy vaskos könyvet kellene 
kiadnunk. A tanítóság tekintélyét pedig ne féltse 
mitőlünk; mi már, úgy hiszszük. tényekkel igazoltuk, 
hogy a tanítóság tekintélyének nem rongálásán, de 
emelésén fáradozunk. 26.000 tanítótársával szemben 
talán mégis csak ön az, a kinek nincs igaza? Mit 
gondol'? — Sí . F . Percszteg. Annak az aggnak, a 
kire előbbeni üzeneteink vonatkoznak, az állapotával 
továbbra nem óhajtunk foglalkozni. Már egyszer 
megüzentük önnek, hogy még a legtapasztaltabb 
orvos-egyetemi tanár sem tudna pusztán levél után 
diagnózist csinálni. Nekünk különben sem föladatunk 
ez, azért hát béke velünk. — K. J . 1. Iskolaföntar-
tója beleegyezése nélkül ön nem folyamodhatik 
államsegélyért. 2. Kérni kell újból, itt nincs más 
mód s ha nem kapja meg : nézzen jobb állás u tán . 
— R. A. Vág-Veese. 1 Úgy tud juk , hogy köteles. 

2. Tanácsos. 3. Az általánosságban beadott kérvé-
nyeket újabb időben nem veszik figyelembe s csak 
olyan heíyre lehetáthelyezéstkérni, amelyre pályázat 
volt hirdetve. 4. Mi nem ismerünk olyat. — 0 . L. 
Ferees. A szolgálat érdekében vngy egyéb tanüg.y-
administrácziói okból. - Sz. F. egyházi fögondnok, 
Lövö-Petri. Megfogják kapni; már nem fog sokáig 
késni. — D. L. Rozsok. 79.714. sz. a la t t Baranyavárm. 
tanfelügyelőségéhez és a pécsi adóhivatalhoz küld-
ték. — M. L. Albis. 11.519. sz. alat t van: megsür-
gettük. — 1). A. Kiikasd. 71.317. sz. alatt v a n ; 
megsürgettük. — Cs. Zs. Tisza-Füred. Sem szemé-
lyökre. sem a községre vonatkozó ügy a ministe-
riumban nincs. — L. .1. Süvete. A nyugdíjosztály a 
14.229. számhoz a földjöved. kat . megállapítását 
várja ; ezt sürgesse meg a közig, bizottságnál. —-
„Törekvés." B. .1. Fekete-Kelecsény. Cs. J . Szék-
udvar. Haladás. K. M. Ság. B. J . Ajnád. V. Gy. 
Gy.-Szt.-György. H. J . Alsó-Vadász. X. Y. s a köz-
lendők közé te t tük . — K. J . Vilmány. Nem lehet-
séges. — K. Gy. Alsó-Ucsa. S. E . Gyurgyevó. R. P . 
Bádok. I). L. F.-Yenieze: nem közölhetjük. — 
K. S. S.-A.-Újliely. Gr. B. Gajár . G. F. Sajó-Kazincz 
és többeknek. IFiríssics minister úr újévi czikkére 
vonatkozó hazafias, lelkes válaszukat nagy gyönyö-
rűséggel olvastuk, de oly sok oldalról igénybe ve t t 
lapunkban helyet szorítani az iknak, legjobb aka-
rattal sem tudunk. A Népnevelők Budapesti Egyesülete 
elnökének lapunk mult számában közlött czikke 
különben is eléggé híven tolmácsolta a magya r 
tanítóság hazafias érzelmeit, a melyekben különben 
mi, a kik nap-nap után 50—60 taní tó levelét olvassuk 
el, egy pillanatig sem kételkedtünk. Fogadják szép 

czikkeikért hálás köszönetünket; tartalmukról ille-
tékes helyen je lentést fogunk tenni. — A. M. Hosszú-
fa lu . 1. Nem. 2. Az ilyen mindig külön elbirálás 
t á rgyá t szokta képezni. Sok függ a kir. tanfelügyelő 
véleményezésétől. — H. T. Encsencs. Áttettük a 
kiadóhivatalhoz, mint a melyre tartozik, de meg-
jegyezzük, hogy lapot mindig a megjelenés hetében kell 
reklamálni. — K. M. Hidalmás. i . Nem. 2. Nem 
követelik meg. 3 Nem hiszszük, hogy megtegyék. 
4. Pályázni, pá lyázha t ; hogy kinevezik-e : az más 
kérdés! 5. A mi lapunkban je lennek meg. 6. Nem. 
— T. G. Déva. Köszönjük. Arról a „régebbi czikk-
ről" mi semmit sem tudunk : i t t nincs. — 
P . G. M.-Telcgd. 1. Hogy a tanítókra nézve 
milyen lesz az emelkedés, meg volt írva lapunk-
ban ; keresse ki. 2. „A kik a felekezettől tíz 
évvel az államhoz mentek á t : " ezt nem értjük. 
R . K. Szapáryfalva. A népiskolai épülettervek 
február elején fognak megjelenni s Lampel Róbert 
könyvkereskedésében (VI., Andrássy-út 21.) lesznek 
kaphatók „ Ünnepi füzetet" küldtünk. — J . 1). 
Gyerövásárhely. Októberben megkapják; a kié 
kevesebb, 50 f r t r a kiegészítve : visszamenőleg nem 
lehet. — Kérdező. 1. Nem tudjuk. 2. Úgy tudjuk, 
hogy még nem. — N. S. Acsa. Talán megadják ; 
mi azt nem tudhat juk előre. A folyamodványra 
50 kros bélyeg kell — J . J . Peiicz. 1. Május végéig 
lehet korpótlékért folyamodni, ugyanazon mellék-
letekkel, mint államsegélyért. 2. Utána nézetünk. 
3. Azt előre nem lehet, tudni : megadják-e ; folya-
modni kell érte. — U. B. Xáudorvölgy. Be kell 
jelenteni. — M. K. Zliechó. Folyamodnia kell a 
nagym. ministeriumhoz az engedélyért . Előbb osz-
tályvizsgálatokat kell tennie s caak azután teheti 
le a képesítőt. A vizsg. szabályzatot az egyetemi 
nyomdában szerezheti meg ; í r jon oda. — F. R. M. 
V. Verse, leszámítva egyes technikai hibákat, eléggé 
csinos. Csakhogy nagyon megkésett vele. — Jí. J . 
Toronya. Iskolaföntartója folyamodjék a nagym. 
ministeriumhoz. — „Taní tó ." Annak idejében nem 
csak minden napi lapban, de a mi lapunkban is 
benne volt. — Répczementi. Már többször megüzen-
tük, hogy nem. Iskolaföntartójától kérheti. A többi 
a kir. tanfelügyelőhöz tartozik. — Z. Z. Csnk a 
kir. tanfelügyelő úr segíthet ra j ta . — M. J . Cson-
grád. 76.393. sz. a. van, még nem nyert elintézést: 
a tanfelügyelőség értesíteni fogja. — K. E. S.-Szöged. 
82.626. sz. a. ú jabb tárgyalás alá vették. — „11.(542" 
Megsürgettük ; 82.793. sz. a. legközelebb tárgyalás 
alá kerül. — B. E. Torontál-Vásárhely. A katasz-
teri birtokív még nincs a ministeriumban s addig 
el sem intézhetik. — P . M. K. Azar. A kerület 
orsz. képviselőjétől fogja megkapni a választ. — 
Straub P . Úgy lesz. a mint ön óhajtja, csak türe-
lem! — B. J . Vicsap-Apáthi. Csak azok kapják meg 
az ötödik száz frtot, a kik 10 évet egyhuzamban 
állami iskolánál töltöttek. Már megüzentük több 
izben! 

Ta r t a lom: Szathmáry György f. üjváry Béla. — 
Ministerünk a tanítók közt. Gr J. dr. — A svéd 
népiskolai rendszer és a mienk. Schön József.— Az 
iskolaügy jelenlegi állapota az északamerikai Egye-
sült-Államokban. Kiesler Leó. — Hivatalos rész. — 
Egyesületi élet. — Sziiuóra: Falusi viszha.ng. Szokoly 
József. — Készülődések a Sárgatenger par t j án . 
György Aladár. — Tanítók tanácsadója. — Küiön-
félék. — Szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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A negyedszázados,Magyar Nyelvőr4. 
A „Magyar Nyelvőr" f. év január elején 

töltötte be 25 éves áldásos pályafutását. Meg-
alapítója — tudvalevőleg — Szarvas Gábor 
volt. Ideális czélját : a nyelv teljes megtisz-
títását, az idegenszerűségek teljes kiirtását 
azonban keresztül nem vihette egyszerűen 
azért, mert a valóság örökös ellensége az 
ideálisnak, mert a kettő örökös harczban áll 
egymással s csak úgy békélnek meg időről-
időre, ha kölcsönösen megalkusznak. A Nyelvőr 
tehát kénytelen volt engedni, mert eljött az az 
idő, a mikor a kedvező politikai hatások alatt 
a magyar irodalom ismét föllendült s vágtató 
rohanással igyekezett az európai művelt nem-
zeteket utóiérni. Ez idő alatt nagyrészben 
idegen müveken táplálkozott s jelszava a 
gyors haladás volt. Ez az irodalom már nem 
hallgatta meg Szarvas Gábor intő szavait, a 
Nyelvőr pedig egymagában erőtlen volt, hogy 
rohanását mérsékelje. így burjánzott föl a 
jelen időszak nyelve száz meg száz idegen-
szerűségtől s ma már megint csaknem ott 
vagyunk, a hol a 60-as években: lei Icellett 
mondanunk a magyar nyelv válságát. 

Ez ellen lépett fel a második visszahatás 
1896 elején s kifejezője természetesen ismét 
a Nyelvőr lett. 

Azóta napilapok, folyóiratok foglalkoznak a 
magyar nyelv ügyével úgy, hogy egész iroda-
lom bokrosodott fel, s noha egyesek elfogad-
ható okokkal mentegetik e korcsosodást, vál-
ságát valamennyien elismerik. 

Mi sem természetesebb, minthogy a Nyelv-
őrt kellő figyelemben részesítsük, mert a 
Magyar Nyelvőr a magyar stilus megállapítá-
sán, javításán és széleskörű bírálatán fárado-
zik. S erre égető szükség van, mivel néhány 
kifogástalanul iró jelesünk mellett nyelvünk-
ben az u. n. általános hibák sohasem voltak 
úgy elszaporodva, mint ma. 

Ezeket tudva, a Nyelvőr a következőket 
tűzte ki czélul: 1. Őrzi a magyar nyelv ere-
detiségeit és szépségeit az idegenszerűségek 
pusztító hatása ellen s e végből bírálja a 
sajtót, a szépirodalmi s a tudományos mun-
kákat. 2. Összegyűjti és fejtegeti az irók és a 
népnyelv stílusbeli szépségeit. 3. Megfelel az 
olvasónak a nyelvet érdeklő minden kérdésre. 
4. Népszerűsíti a nyelvészet minden fontosabb 
eredményeit. 5. Önálló kutatások tárgyává 
teszi a magyar nyelv szerkezetét és történe-
tét, összegyűjti a nyelv kincseit az irodalom-
ból s a nyelvjárásokból. 

S hogy e szép czélt el fogja érni, vagy 
legalább is megközelíteni, az bizonyos. Erre 
elég biztosíték Simonyi Zsigmond, kitűnő 

nyelvtudósunk, a ki Szarvas Gábor halála óta 
szerkesztője a „Magyar Nyelvőr "-nuk. S. Zs. 
élte delén van, java erejében s már eddig 33 
önálló müvet alkotott. Ezek közül nem egy 
nem csak idehaza, hanem a külföldön is 
méltó elismerést vívott ki. (A magyar határo-
zók, Antibarbarus, A magyar kötőszók, A 
magyar nyelv, Magyar Nyelvtörténeti szótár, 
Magyar Tájszótár, Tüzetes magyar nyelvkönyv, 
Az analógia hatásairól, A régi nyelvemlékek 
olvasásáról, Német és magyar szólások stb.), 
valamint a vele egy csapáson haladó magyar 
nyelvészetről előkelő franczia lapok a leg-
nagyobb elismerés hangján szólottak. í gy a 
Revue Critique Simonyi Tüzetes Magyar Nyelv-
tanát a legnagyobb dicsérettel ismertette, egy 
másik franczia folyóirat meg az 1876 óta 
mostanig megjelent nevezetesebb nyelvészeti 
munkákat mu ta t t a be. Jellemezte Budenz, 
Szarvas, Brassai, Halász, Szinnyei, Munkácsi, 
Szilády, Balassa, Zsolnai munkáit, végül 
Simonyi Tüzetes M. Nyelvtanát méltatta, 
melyet korszakos műnek jelentett ki. A 
magyar ezredéves kiállítás sajtóbíráló-bizott-
sága pedig a következőket mondot ta : „A szak-
irodalom gazdagsága méltán meglepi a kutatót 
Magyarország művelődési törekvéseiben. Alig 
van az ismeretek, tudományok, a szellemi és 
anyagi érdekek körében mező, a melyet egy 
vagy több ' folyóirat ne szolgálna. Ezek közül 
nagy jelentőséggel emelkedik ki a Magyar Nyelvőr 
25 éves múltjával, a mély a nemzeti művelő-
dés terén, a magyar nyelv szolgálatában kor-
szakos jelentőségre tudott szert tenni."' 

Kell-e ennél több elismerés ? Nem. 
A Nyelvőrnek erre nincs szüksége. A Nyelvőr 

csak egyet kér, azt, hogy czélja elérésében 
mindenki segítse, csak azt kívánja, hogy min-
den müveit magyar ember olvassa. Neki lel-
kes hívőkre, lelkes közkatonákra és lelkes 
apostolokra van szüksége. 

A tudomány csak úgy ér valamit, ha egy-
úttal népszerű is, ha hozzá tud férkőzni a 
nagy közönség lelkéhez. A Nyelvőrnek tehát 
apostolokká kell avatnia az Írókat, lelkes 
közkatonákká buzdítania a tanítókat s tanulni 
szerető közönséggé nevelni a művelt köröket. 
E nélkül nem éri el czélját e nélkül a 
maroknyi magyarság sohasem lesz erős magyar 
nemzet. 

Ne áltassa magát senki se, hogy neki nincs 
szüksége a folyóiratra. Határozottan ki merem 
mondani, hogy mindenkinek szüksége van 
rá. A kifogástalanul író és beszélő megtalálja 
benne a folyton fejlődő, élő tudományt ; a ki 
pedig hibásan beszél, azt helyes útra tereli a 
kérdések és feleletek s a többi kisebb czik-
kek rovata. 
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Ma már nem elég még a „jó nyelvérzékre" 
sem hivatkozni. Meg van ez támadva száz 
oldalról is, hisz lépten-nyomon ennek a csata-
vesztését kell szemlélnünk, míg a győztes 
idegen szellem folyton tért hódít, hogy aztán 
átjárja testünket, lelkünket, mint valami nyir-
kos, őszi köd. Ha ez sokáig így tart, nem 
leszünk egyebek, mint magyar szavakkal beszélő 
németek, magyar névvel kérkedő korcsok s magyar 
Géniuszt emlegető világpolgárok. 

Haza, nemzet, nemzeti Géniusz, nemzeti 
nyelv! 

Ez legyen a czél mindenek előtt! 
{Szeged). Sassi Nu/jy Lajos. 

— T — 
Az „Eötvös-alap." 

Rohamosan közelít reánk, az „Eötvös-alap" 
gondozóira, a beszámolás ideje. Még csak 
néhány nap és egyesületünk pénztárosa le-
zárja (január 22-ikén) számadó-könyveit, a 
melyeknek adatai tanúságot fognak tenni 
arról, hogy mennyire sikerült az „Eötvös-alap 
gyűjtő és kezelő országos bizottságnak" hazánk 
népoktatásügyi munkásaiban: a kisdedóvókban, 
a nép- és polgári iskolai tanítókban, a tanító-
képző-intézetek tanítóiban és tanfelügyelőkben 
a kartársi közérzületet a lefolyt 23 év alatt 
kifejleszteni. 

Évi számadásunkból ismét ki fog tűnni, 
hogy a 28 ezeret jóval meghaladó népnevelő 
közül hányan hozták meg az idén az egy 
forintnyi évi áldozatot a testvéri szeretet szent 
oltárára, hogy hányan fogják fel közöttünk, 
a népoktatásügy munkásai között, az önsegély 
eszméjét, és hogy kik azok, a kik nem von-
ták meg a heti két-két krajczármji adományt 
ez évben sem a nyugdíjban éppen nem, avagy 
csak csekély mértékben részesülő kartársaiktól, 
a népoktatásügy munkásainak elhagyatott özve-
gyeitől, árváitól, a munkára, kenyérkeresésre 
képtelen, nyomorék utódaitól és a magasabb 
fokú iskolákban jelesen tanuló ifjúságtól, saját 
kartársaink fiaitól és leányaitól, a mi büszke-
ségünk és reménységünk főforrásaitól ? 

Vajha az „Eötvös-alap" számadó-könyvei 
a jövő év elején arról tanúskodhatnának, 
hogy nincsen már széles e hazában olyan 
népnevelő, a ki az önsegély eszméjének ma-
gasztos voltát ne érezné és annak megvaló-
sításához tettleg is hozzá ne járult volna! 

Ámde remélhető-e ez ? Idővel, talán — 
igen; de ma még — nem! Számadó-köny-
veinknek ma előttem fekvő jelen évi adatai 
kedvezőbbek ugyan a tavaly ilyenkori adatok-
nál, mindazonáltal ezek az adatok csak 

annak a reménységnek a táplálására jogosít-
hatnak fel bennünket, hogy az „Eötvös-alap" 
ez évi számadása kedvezőbb leend az eddi-
gieknél, és hogy hazánk népoktatásügyi mun-
kásai között a kartársi közérzület lassanként 
bár, —- de azért mégis észrevehető mérték-
ben évről-évre terjed. 

Közlöm itt tájékoztatás czéljából számadó-
könyveink következő adatait : 

Egyesületünk összes tőkésített vagyona a 
m. évi január 20-dikán megejtett zárlat óta a 
70.491 f r t 13 kr-nyi összegről a 78.433 fr t 
és 84 kr-nyi összegre emelkedett, a melyből 
a szoros értelemben vett „Eötvös-alap"-hoz 
59.618 f r t 90 kr, — a „Tanítók Háza" alap-
tőkéjéhez 17.638 frt 88 kr, s a „Kossuth-alap-
hoz" 1015 frt 41 kr tartozik. Gyarapodott 
tehát az egyesület tőkésített vagyona a folyó 
évben, szeptember hó 20-ig, 7942 f r t 71 kr-
ral, pedig a jelen évben az „Eötvös-alap" 
sokkal nagyobb mértékben gyakorolta a jóté-
konyságot is egyesületünk tagjaival szemben, 
mint a lefolyt 23 esztendő bármelyikében. 

Augusztusi „Orsz. osztó-bizottsági" gyülé-
sünk alkalmával az idén 3350 frtot adott ki 
egyesületünk ösztöndíjak és segélyösszegek 
alakjában, ezenfelül az 1896/97-ik tanévben 
az „Eötvös-alap gyűjtő- és kezelő orsz. bizottság" 
az egyesület kötelékébe tartozó szakiskolai 
tanulók és egyetemi hallgatók közül 63-nak, 
— a jelen 1897/8. tanévben pedig 82-nek 
szerzett a nemesen érző budapesti vendéglős 
urak jóvoltából s egy-két társaságnak és testület-
nek az áldozatkészségévél ingyen déli étkezést, 
a mi egy-egy tanulóra nézve sokkal többet 
ér 100 frtnyi ösztöndíjnál. 

Egyesületi életünknek e csudával határos 
sikere fölött való örömünket fokozták a kö-
vetkező tények is: Az idén már a kétezeret 
is meghaladja azoknak a kartársaknak a száma, 
a kik az egy-egy forintnyi tagsági év díj at 
beszolgáltatták az „Eötvös-alap" pénztárába; 
eddigelé ezt a számot még az évi zárlat 
alkalmával sem értük el soha sem, pedig hát 
voltaképen mintegy 8000-re rug azoknak szá-
ma, a kik kartársaink közül a 23 év folyamán 
az „Eötvös-alap" kötelékébe léptek s ahhoz néha-
napján egy-egy forinttal hozzá is járulták. 

Gyarapodott azidén a lelkes gyűjtő-bizott-
sági tagok törzskara i s ! Lehetetlen itt meg 
nem emlékeznünk ezek közül Törös Sándor 
kartársunkról, a beregmegyei tanító-testület 
buzgó pénztárosáról, a ki azidén már 267 
forintot küldött alapunk pénztárába. Hálás 
szívvel emlékezünk meg e helyen Grőbel 
János Györgyről, egyesületünk régi, oszlopos 
tagjáról, a fehér vármegyei tanító-egyesület 
elnökéről és ennek lelkes tagjairól, a kik el-
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határozták, hogy egy ezer forintos alapítványt 
tesznek a »Tanítók Háza" javára és ehhez 
nyolczszáz forintot már össze is gyűjtöttek. 
Szépen gyűlik a budapesti nemesen érző 
kartársak köreiben és testületeiben is az „Eötvös-
alapra" meg a „Tanítók Háza" alapjára 
szánt adomány. — Alig van már az ország-
nak egy-két olyan vidéke, hol ne küzdene a 
közönynyel, mely még a kartársak nagyobb-
részét karjaiban tartja, egy-egy lelkes apos-
tola a jó ügynek. 

Évről-évre fogy azoknak a kartársaknak a 
száma, a kik az önsegély eszméjét nem mél-
tatva, anyagi helyzetünk jobbra fordulását ki-
zárólag másoktól várják; és habár csak las-
san is, de egyre nő a lelkes sereg, a mely-
nek jelszava: „Ember, segíts magadon: Isten 
nem hágy el!" És az ezen jelszó alatt küzdő 
magyar tanítóság nemes munkásságát tettek-
ben nyilvánuló rokonszenvvel kiséri a nem-
zat szine-java. S ebben mindenha magasztos 
példával jártak legelői a magyar állam köz-
oktatásügyének kormányzói, és a népoktatás-
ügy más főhatóságai. íme! mi történt az 
idén is ? 

Dr. Wlassics Gyula minister úr 0 Nagy-
méltósága, azonkívül, hogy egy ezer forintnyi 
államsegélylyel gyarapította az „ Eötvös-alap"-
ból kiosztásra fordítható szerény összeget és 
külön-külön minden egyes budapesti vendéglős 
úrnak elismerését és köszönetét fejezte ki azért, 
hogy az ingyen déliétkezés jótéteményét föl-
ajánlották egyesületünknek a vidéki tagtársak 
jelesen tanuló fiai számára, — a jelen évben 
még külön tízezer forintnyi összeget is juttatott 
segélyül egyrészt azoknak az elaggott tanítók-
nak és tanítóözvegyeknek, a kiket a törvény 
kizárt a tanítói nyugdíjintézet kötélékéből és 
áldásaiból; másrészt pedig azoknak, a kiknek 
rendes nyugdíj helyett csak csekély alamizsna 
jutott az „Országos tanítói nyugdíj-alapból."' — 
Azután ki nem hallott arról az áldozatkész-
ségről, a melyet a róm. kath. népiskolák fő-
hatóságai jelen évben is kifejtettek, hogy róm. 
katholikus népoktatásügyünk munkásait a kar-
társi közérzület és testvéri szeretet által vezé-
relt törekvéseikben gyámolítsák? Avagy nem 
erről tauuskodnak-e római katholikus vallású 
kartársaink fölépült és épülőfélben levő 
házai ? 

És nem éreztük-e az idén is úgy a szűkebb 
körben működő helyi-, és az országos jelleg-
gel biró jótékonyczélú tanító - egyesületek 
mindegyikében a müveit magyar társadalom-
nak, a nemzet szine-javának, készséges támo-
gatását ? 

Mi az „Eötvös-alap" gondozói legalább 
a magunk részéről készséggel bevallhatjuk 

és hálás szívvel hirdethetjük a jelen évben 
is, hogy azt a csudálatos sikert, a melyet az 
idén is elértünk, első sorban azoknak köszön-
hetjük, a kik a nemzet társadalmi életében 
számottevő tényezők, és a kik arra vannak 
hivatva, hogy a művelt magyar társadalmi 
életnek gondozói, irányítói és vezetői legye-
nek. Hová jutottunk volna egyesületi törek-
véseinkkel a lefolyt 23 év alatt a müveit 
magyar társadalom támogatása nélkül? Hála 
Istennek! Tapasztalataink arról tanúskodnak, 
hogy a mióta a magyar népoktatásügy mun-
kásai erőteljesebb egyesületi életet élnek, hogy a 
mióta a néptanítói kar egyesületi életének helyes 
irányításával a magyar társadalmi élet leg-
kiválóbb tényezőinek a sorába igyekszik fölemel-
kedni, azóta a müveit magyar társadalom is 
évről-évre Icészebbnek mutatkozik arra, hogy a 
néptanítói kar társadalmi jelentőséggél biró 
törekvéseit támogassa, és hogy a magyar nép-
oktatásügy munkásait, mint a művelt magyar 
társadalom igen jelentékeny és fontos tényezőit, 
elismerje s keblére Ölelje. 

Nyilvánvaló dolog, hogy ma már a nép-
oktatásügy munkásainak társadalmi helyzete 
tetemesen kedvezőbb, mint a minő volt az 
ezelőtt csak harmincz esztendővel, a nép-
oktatásügyi törvény megalkotása előtt is. 
Ámde, kinek köszönhetik a népoktatásügy 
munkásai azt, hogy társadalmi helyzetük, — 
tekintélyük emelkedett? Első sorban saját 
maguknak! — 

Kétségtélen, hogy sem az egyesek, sem a tes-
tületek társadalmi helyzete, tekintélye, nem emel-
kedik, nem emelkedhetik a nélkül, hogy úgy az egyé-
nek, valamint a testületek a saját erkölcsi erejük-
nek érvényesítése által ezen emelkedéshez hozzá 
ne járulnának. A mások által ingyen nyúj tot t 
elismerés, a kölcsönzött tekintély, a melynek 
az alapját nem az erkölcsi erő képezi, úgy az 
egyeseknek, valamint a testületeknek is csak 
ideig-óráig biztosíthat művelt magyar társa-
dalomban helyet; — mert hát a müveit magyar 
társadalom kötélékéhez csak azok az egyé-
nek és testületek számíthatók, a kik, illetőleg a 
mélyek azonkívül, hogy írásba, törvénybe, sza-
bályrendéletekbe vagy pedig szerződésekbe fog-
lalt szorosabb értélemben vett kötelességeiket hű-
ségesen teljesítik — önként olyan emberbaráti 
és nemzeti kötelességek teljesítésére is vállalkoz-
nak, a mélyeket az emberi lélekben szunnya-
dozó, az az isteni törvény szab eléjük, a mély 
imígy szól: „Szeressed a te Uradat, Istenedet! 
teljes szivedből, teljes lelkedből és minden te 
erődből és ate félebarátodat, mint önönmag adat!" 

Szívleljük meg. tehát a mi ezekből önként 
folyik, önként következik — ezt az igazságot: 
ha azt óhajtjuk, azt akarjuk, hogy a népoktatás-

3* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3. azám. 

ügy munkásainak, a néptanítói karnak hely-
zete a művelt magyar társadalomban fokoza-
tosan emelkedjék, erkölcsi jelentősége súlyban 
nyerjen stekintélye természetes következménye 
legyen népnevelői munkásságunknak, úgy 
teljesítsük mindenek előtt a mi tisztünkkel 
járó, törvénybe és más Írásokba foglalt, elvál-
lalt kötelességeinket hűségesen és azután 
kövessük a müveit magyar társadalom kiváló 
tagjainak nemes példáját, hallgassunk a ben-
nünk rejlő isteni törvényre, a mely a hivata-
los kötelességből folyó teendőkön kívül olyan 
kötelességeket is szab elénk, a melyeket csak 
azok követnek, a kik az emberi méltóság-
nak megfelelőleg, teljes összhangzásban igye-
keznek élni a saját maguk, családjuk, nemze-
tük eszményképével s az emberiséggel meg 
az Isten törvényeivel. Tegyen eleget ki-ki közü-
lünk tőle telhetőleg ama kötelességelmek is, a 
melyeknek elhanyagolásáért senkit felelősségre 
e földón nem vonhatnak ugyan; de a melyeket 
a művelt embernek saját magával, családjával, 
kartársaival, hazájával, nemzetével, az emberi-
séggel és az Istenséggel szemben éreznie lehet, 
éreznie kell! 

Ezek után, úgy vélem, nem kell részleteseb-
ben is fejtegetnem, hogy mindazok a kar-
társak, a kik az „Eötvös-alap országos tanítói 
egyesületnek" vagy más ehhez hasonló tanítói 
jótékony-egyesületnek a kötelékébe beléptek 
és azzal szemben kötelességeiket híven telje-
sítették, már a müveit magyar társadalom 
tagjai közé sorakoztak; mert bizonyos mér-
tékben és bizonyos irányban eleget tesznek 
társadalmi, önként elismert és önként elvállalt 
kötelességüknek, és hogy azok a kartársak, a 
kik még sem a mi jótékony tanítói egye-
sületünknek, sem pedig más, a mienkhez 
hasonló jótékony tanító-egyesületnek a köte-
lékébe be nem léptek avagy ha ezekbe belép-
tek is, de ezekkel szemben tartozó köteles-
ségeiknek eleget nem tesznek, bizonyos irány-
ban még nem tettek eleget társadalmi köte-
lességüknek, és így ezen az úton-módon nem 
járultak a magyar néptanítói-kar társadalmi 
helyzetének emelkedéséhez, a tanítói tekin-
télynek fokozásához. Ámde vannak-e hát még a 
magyar néptanítói karban ilyenek is ? Bizonyára 
vannak és pedig igen is sokan! Hogyan eshe-
tik ez a mai napság is meg, a mikor a nép-
tanítói szakműveltség a múlthoz képest arány-
lag oly magasan áll ? — Megmondom! 

Csak úgy, hogy felettébb uralkodik még mi-
bennünk, magyar tanítóságban is, a „Pató 
Pál-féle betegség", a mely abban nyilvánul, 
hogy sok j ó dologgal szemben azzal nyug-
tatjuk meg magunkat, hogy „Ejh, ráérünk 
arra még!" 

Huszonhárom évi hosszú küzdelem köze-
pette nekem, mint az ,Eötvös-alap" egyik 
gondozójának, bőséges alkalmam volt arra 
nézve, hogy kartársaim lelkületét tanulmá-
nyozgassam s kiismerjem; és ezért bizvást 
elmondhatom, hogy nincsen e hazában egyet-
len egy olyan néptanító, kisdedóvó, polgár-
iskolai és tanítóképző-intézeti tanár meg tan-
felügyelő, a ki évenként azonnal a legna-
gyobb készséggel át ne adná kezembe az 
„Eötvös-alapra" az egyforintnyi évi tagsági 
díjat, ha hozzá évenként személyesen elmehet-
nék, hogy megmutassam neki azokat a folya-
modványokat, a melyekben lelket megrendítő, 
szívet megindító tényekre támaszkodva, az 
„Eötvös-alapból" segedelmet kérnek a mi 
kiérdemült, avagy súlyos betegségben síny-
lődő kartársaink, a mi elhunyt munkatársaink 
elhagyatott özvegyei, árvái, és a melyekben 
kitűnően tanuló, példás magaviseletű fiaink 
és leányaink ösztöndíjt kérnek; mert szüleik 
már kimerültek az áldozatok nehéz terhe 
alatt, és így nekik, ha másoktól támogatásban 
nem részesülhetnek, megkezdett tanulmányai-
kat abban kell hagyniok. Minthogy azonban 
ezt nem tehetem meg sem én, sem azok, a 
kiknek ezeket a kérvényeket át kell olvas niok, 
a magyar népoktatásügy munkásainak a nagyobb 
része — ámbár már többizben elhatározta 
ki-ki közülök maga magában, hogy be fog 
lépni az „Eötvös-alap" kötelékébe, csupán 
csak a magyar Pató Pál-féle betegség és 
korántsem a szegénység által megbénítva, — 
még mai napság is csak a jó szándékot áldozta 
föl a kartársi közérzület s az emberszeretet 
eme szent oltárára; mert hiszen, nagy ereje 
van ám az embernek a nemakarásban, ha ez 
a jelszó támogatja : „Ejh, ráérünk arra még /" 

Hogy pedig nem a szegénység, nem a 
tanítói hivatallal járó csekély fizetés tar t ja 
vissza munkatársaink nagyobb részét az 
„Eötvös-alap"-tói, — erről meggyőzhet min-
denkit az a tény, hogy ama 2000 kartárs 
közül, a ki azidén is eleget tett egyesüle-
tünkben a testvéri szeretetből folyó köteles-
ségnek — sok van olyan is, a ki a legsanya-
rubb anyagi körülményekkel kénytelen küz-
deni. Ámde ezek már megszabadultak „Pató 
Pálék nyavalyájától". 

Mikor szűnik meg már végre-valahára 
közöttünk ez a veszedelmes betegség? Nem 
nehéz megjósolni; — mert hiszen ennek a 
nyavalyának a gyógyszerével kiki maga ren-
delkezik, csak alkalmaznia kell azt. 

Legyen meg csak mindegyikünkben az az 
erő, a mely a jószándék végrehajtását is 
eszközli! Vegyük fontolóra, hogy a jószán-
déknak, ha a tett nem követi nyomban, nincs 
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értéke; — vele a tanítói kar társadalmi 
helyzetét, erkölcsi súlyát emelni nem lehet ; 
belőle „Eötvös-alapot" gyűjteni, „Tanítók 
Házát" fölépíteni, segélyösszegeket és ösztön-
díjakat adni lehetetlenség. 

Ugyanazért, tisztemhez hiven, kérve kérem 
a magyarországi népoktatásügy munkásai közül 
azokat, a kik eddigelé sem az „Eötvös-alap 
országos tanító-egyesület" kötelékébe, sem 
pedig más, a mienkhez hasonló országos 
jellegű jótékony intézet tagjai közé nem tar-
toznak, ne nézzék tovább is csupán csak a 
ószándéktól eltelt lélekkel, de tétlenül azo-

kat a kartársaikat, a kik „Eötvös-alapot" 
avagy ehhez hasonló rendeltetéssel biró taní-
tói vagyont gyűjtenek, a kik a müveit magyar 
társadalom segedelmével házakat építenek, 
kartársaink családi körében mutatkozó Ínséget 
és nyomort enyhíteni igyekeznek és jelesen 
tanuló gyermekeinket tanulmányaik folyta-
tása közben támogatni törekesznek. Lépjen 
ki-ki közülök legalább az „Eötvös-alapot" 
évenként egy-egy forinttal gyarapító kartár-
saink sorába minél előbb ! Ne legyen közöt-
tünk egyetlen egy munkatárs se a jövőben, 
a ki eleget ne tenne ez irányban is társa-
dalmi kötelességének. 

Nem törvénybe foglalt kötelesség teljesí-
tésére kérem föl a kartársakat, hanem arra, 
a melyet a szent szeretet lelke szabott elénk. 
És a midőn azt megcselekszem, olyan köte-
lességet végezek, a melyért sem elismerést, 
sem jutalmat nem várok, nem várhatok; ámde 
kimondhatatlanul jól esnék lelkemnek, ha kérő, 
könyörgő szózatom, nem lenne kiáltó szó a 
pusztában. 

(Budapest.) As „Eötvös-alap" eyyilt 
gondozója. 

e£>K3®-

Az „Eötvös-alap" kimutatása. 
A pénztárába 1897. évi julius hó 21-től októ-

ber hó 20-áig befolyt pénzösszegről. 

A) „Tanítók Házára" adakoztak: 
Juhász György Makó, gyűjtése 10 frt. (Ada-

koztak: ifj. Návay Lajos dr. 2 frt, Meskó 
Sándor dr. 2 frt, Juhász György 1 frt, Gerstner 
István 50 krt, Szabó Perencz 50 krt, Szabó 
Gyula 50 krt, Dózsa Sámuel dr. 1 frt, Bán 
Zsigmond dr. 1 frt. Iritz Sámuel 50 krt, 
Balogh István 50 krt, Poór Endre 50 krt). 
Az I. ker. szarvastéri tantestület adománya 
32 frt 50 kr. (Ehhez j á ru l t : Andreánszky 
Vilma 2 frt, Csathy Blanka 1 frt, Dallos 
Istvánné 1 frt 50 kr, Garay Gizella 2 frt, 

Kosutány Ilona 2 frt , Markovits Sándorné 
2 frt, Perviz Ottilia 3 frt, Sebastiani Amália 
1 frt, Bártfai Mór 1 frt , Dallos István 1 frt 
50 kr. Dikovics Tóth Dániel 1 f r t 50 kr, 
Hetzer József 5 frt, Kettner Perencz 2 frt, 
Patkó Kálmán 2 frt, Piláthy Béla 2 frt, 
Székely Lajos 1 frt, Ujhely Sándor 2 frttal). 
A győrvidéki tanító-egyesület gyűjtése 29 frt 
74 kr. (Ehhez járult : Karsay Sándor, Fadgyas 
Pál, Csepreghy Endre, Gróf Endre, Szax X. 
Ferencz, Czwikly Endre, Boczor István, 
Szabó István, F.-Szabó András és Zech-
meister Kálmán 1—1 frttal, özv. Szentmihály 
Kálmánné és Vetési Pál 2—2 frttal. A győri 
ág. ev. el. népisk. 6 f r t 88 krral. A győri 
izr. el. népisk. 7 frt 45 krral. A győr-ujfalui 
ág. ev. népisk. 91 krral és Tóth Mari 50 krral). 
Eötvös Károly N.-Kőrös 5 frt, ev. ref. tanítók 
N.-Kőrös gyűjtése 2 f r t 71 kr, Balla Ádám 
N.-Körös 2 frt, IX. ker. Lónyay-utczai isk. 
tantest. 18 frt, Deák Lajos kir. tanf. persely-
gyűjtése és adománya összesen 8 f r t (nagy-
alv. áll. isk. perselyéből 1 frt 5 kr, baróti áll. 
isk. 1 fr t 11 kr, vécsi áll. isk. 1 frt 50 kr, 
görgény-szentimrei áll. isk. 49 kr, nyárád-sze-
redai áll. seg. isk. 1 f r t 73 kr, mogyorósi áll. 
seg. isk. 49 kr, kibédi közs. fiúisk. 36 kr), 
tolnai ev. ref. tanító-egyesület adománya 20 frt, 
Margócsy Gyula Szarvas 1 frt, Balogh Kálmán 
Ujszász, egy dalestély tiszta jövedelmét 30 frt 
09 kr. (Felülfizetések: Balogh Kálmán 2 frt, 
Lévay Mihály 1 frt 70 kr, Tanács Gyula 
1 frt, V. J . K. 70 kr, Monszpart Zsigmond 
70 kr, Dobos Antal, Knoblauch Károly, 
Varga Leopold és Haubenthaller László 
50—50 kr, Egyed József 30 kr, Csizmadia 
Mátyásné, Csizmadia Klotild, Ablonczy József, 
Varga László, Kiss Zsigmond, Kossuth 
László dr., N. N., Nyilassy Mihály, Normann 
Ignácz, Brirány Anna és N. N. tanító 20—20 
krt, Szabó István és Mózer Ferencz 10—10 
krt). Dolinay Gyula szerkesztő Budapest ala-
pítványa 100 f r t ; a „Tanítók Háza" tőkésített 
vagyona ez által 17.591 frt 73 kr. 

B) „Eötvös-alap"-)'«. 
a) Alapítványok és örökös tagsági díjak: 
Szécsény Lajos Mdkád 20 frt, Zilahi 

Gyula, nemzeti színházi tag alapítványa 60 
frt, Thirring Samu Sopron 20 frt, Kund 
Vilmos Sopron 15 frt, Szmetana József Znió-
váralja 10 frt, Borsodmegyei ált. tanító-
egyesület 25 frt, Miklós Gergely Budapest 
frt, Eötvös Károly N. Kőrös 20 frt, Szalay 
József Bánfalva 5 frt, Jakubovits Sándor 
Nyitra 5 frt, Rosenfeld Mór Németujvár 20 
frt, özv. Csuppay Mártonné Szentes 20 frt, 
Bárány Gyula Csurgó 10 frt , Kuchta István 
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Kovácsvágás 20 frt, Kozma Gyula Budapest 
5 frt, Hörk József Pozsony 20 frt , Fadgyas 
Pál Győr 20 frt, Krausz István Kis-Szeben 
5 frt, Kovács János Lemes 5 frt, Kovács 
János Yarasd 5 frt , hevesi Bischitz Dávid 
alapítványa 100 frt, Fehérmegyei tantest. 40 
frt. Wodianer F. és Fiai czég alapítványa 
250 frt, Bauer Károly F. Szent-Leányfalva 
5 frt, Votisky Károly Késmárk 5 frt; az 
„Eötvös-alap" által kezelt tőkésített vagyon ez 
által 59.647 frt 55 kr. 

b) Pénzintézetek adományai: 
Nyíregyházi takarékpénztár 10 frt, Sza-

bolcsi hitelbank 5 frt, Nagykúnsági takarék-
pénztár 2 frt, Bajai takarépénztár 2 frt, Bajai 
kölcsönös segélyegyesület 1 frt, Bajai keresk. 
és iparbank 1 f r t ; összesen 21 frt. 

c) Adományok, gyűjtések és perselyekhői: 
Debreczeni ev. ref. tanítótestület 14 f r t 

40 kr, Soproni ált. tanítóegyesület 5 frt, a nrn. 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister úr 
adománya 1000 frt, Juhász György Makó 
gyűjtése 12 f r t 5 kr. (Adakoztak: Farkas 
László, Kiss J. és fia, ifj. Ott Károly, Löffler 
E. és I., Pollereczky Ferencz, Urban István, 
Irítz Hermán, Laurenszky István, Henny 
Sebestény, Szűsz Simon, Berényi József 
Vizinger Károly, Szentes Vidor, lrítz Mór dr. 
és Lövenbach Benedek, 50—50 krt, Barczán 
Gyula, Réthy Rezsőné, Gaál László, Irítz 
Márton, Riesz M., Hoffer Lipót dr, Krausz 
A. H.-né, Ehrenfeld Spitz és Rotter Gyula 
30—30 krt, Singer M. és fia 25 kr, Lázár 
József, Bóna János, Nagy Lajos, Stenczky 
Ernő, László és Kis és Morgenstern Adolf 
20—20 krt, Bán János, Czirbus István, 
Tokár Andor és Weisz Hermin 10—10 krt,), 
a gy őr vidéki tanítóegyesület gyűjtése 34 frt 52 
kr. (Ehhez j á ru l t : Karsay Sándor, Isó Vincze, 
Vitek Róza, Ehler Antal, olvashatlan név, 
Magyari József, Leloczky Gyula, Pálmay 
Lenke és Skultéty Lászlóné 1 — 1 frttal, győr-
szigeti áll. el. isk. I., IL és IV., V osztályai, 
Tóth Mari, Ujlaky Géza, Csányi Klotild, Malo-
bitzky Kálmán, Szánthó Róbert, Teplán István 
és Nagy Viktor 50—50 krt, Matuz Jakab és 
győr-szigeti áll. el. isk. III. osztálya 20—20 
krt, Opitz Anna magánintézete 2 frt és 
Scháchter Károly háromszori gyűjtése 18 f r t 
12 kr), Józsa Pál Kisújszállás gyűjtése 20 f r t 
68 kr. (Ehhez járult: kisújszállási ev. ref. 
főgymn. tanári kara 5 frt, Kis Lajos, Gaál 
Kálmán, Fekete József, Mészáros llyés, Dorogi 
Lajos, ifj. Széky Péter, Fekete Zoltán dr., 
Boleman Lajos és Szűcs Bálint dr. 1—1 frtot, 
Márta Kálmán, Szabó László és Janó János 

30—30 krt, Török Mihály, egy egyén, Kört-
vessy, Boleman István. N. N., K. H. L., Julea-
vecz, Jászai Ármin dr., Rózsó A. és Bánó 
50—50 krt, perselypénz 78 kr), Vedres Lipót 
Fekete-Balogról egy műkedvelő-előadás tiszta 
jövedelme 15 frt , Oláh Károly N.-Kőrös 1 frt, 
a kecskeméti ev. ref. tanító-testület 5 frt, 
őrségi ev. ref. tanítói-kör 2 frt, Terzin Pál 
Ada 4 frt 50 kr, soproni alsó ev. egyház-
megyei tan. egyesület 3 frt, Gerhardt Katinka 
gyűjtése Baján 21 frt. (Adakozott: Natti 
Józsefné 2 frt, Schumacher Frigyesné, Bern-
hardt dr., Hegedős Aladárné, Latinovics 
Gyuláné, Beyer Adolf, Tomcsányi Sándor, 
özv. Reiser Antalné, Lakos Imréné, Drescher 
Rezső, Reich Bernát, Horák Mária, Reich 
Farkas és Fiai, olvashatlan név és Horváth 
Jánosné 1 — 1 frtot, N. N., özv. Fogt Alajosné, 
özv. Mahacsek Józsefné, Rosenberg Mór, 
Hester Gyula, Weidinger Salamonná, Lerner 
Antalné, özv. Erődi Dánielné és Rothfeld 
Jakab 50—50 krt); összesen 1.138 frt 15 kr. 

d) Tagok évi tagsági díjai:*) 
Feldmár Mór Bátorkesz, Ebenspanger Sán-

dor Sopron 2 frt, Csintalan Lujza, Mészáros 
Álajosné, Stefezius Gizella, Hübner Mária, 
Vajda Józsefné, Rotter Mária, Kiss Béla és 
Elszász Oszkár Újpest, Silgo Endre Pálfa, 
Szabó Gyula Csákány, Szkluzal K. Bustyaháza, 
Munka István Szempcz 2 frt , Bacskay István 
Krausz Soma és Balogh János Kisvárda, Hor-
váth István, Orsovszky Gyula, Pazár István, 
Stoffan Lajos és Varga Antal Nyíregyháza, 
Borbély Gábor Békés, özv. Borsos Istvánné és 
Konta Sándor Ó-Szöny, Liptai János Acsa, 
Hraskó Lajos Pilis, Darkó Mihály Dalnok, 
Mikulás Imre Csetnek, Freudmann lgnácz Pilis 
Maroth, Ravasz György Bánffy-Hunyad 3 frt, 
Steiner lgnácz Léva, Hübner János Czegléd, 
Schmid József Zala-Egerszeg 2 frt, Fadgyas 
Mari, Cserhalmi István, Fadgyas Pál, Kirchner 
Elek, Baur Lenke, Pékár Anna, Szőgyi G. 
Vilmos, Pfeiffer Mór, Baumgarten Samu, 
Kárpátby Endre, Csepreghy Endre, K s Lajos 
és Holczhammer István Győr, Schäffer György 
Resiczabánya, Rehling Mátyás Pozsony, Séra 
Anna, Balázs József, Barta Endre, Bencsik 
István, Nagy Albert, Erdey Sándor, Farkas 
János, Szendrey István és Pallagi Gyula dr. 
Kisújszállás, Farkas Imre Mezőtúr, Katona 
Juliánná, özvegy Visontay Jánosné, Szurmó 
Ambrus, Hartyáni Mihály, Ulrich Béla, Losonczy 
László, Szentpétery Gézáné, Tecsi Zsigm., 
Füle Bila, Fodor József, Kiss Lajos, Kopa 
László, Bolla Ádám, Brückné S. Zsófia, Sala-

*) A mely név mellett érték nincsen, annak tulaj-
donosa a rendes 1 frt évi díjt küldte be. 
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mon Samu, Balog Sándor, özv. Duró Jánosné, 
Hajdú Róza, Hartyánszky Viktor, Ugró Teréz, 
özvegy Kudlik Gyuláné 7 frt, Kaczér József 
három forint, Máté József, Papp Gedeon, 
Száraz Sándor, Cseri László, Tóth Ferencz, 
Toll Lajos, Sebestyén Bálint, Hajdú László, 
Pesti Pál, Szobonya Lajos, Zombory Dániel, 
özv. Homonnay Istvánná, Papp József, ÖZY. 
Kovács Lászlóné és Emődy Sándor Nagy 
Kőrös, özv. Tóth Mihályné Törtei, Nagy 
István Hmvásárhely, Szép Lipót Veszprém 4 
frt, Törköly József Rimaszombat, özv. Székely 
Józsefné Kelemér 2 frt, Mariányi Antal N.-
Röcze, Ertl Heribert S.-A.-Ujhely, Bahery 
János Susány, Halasy Gyula N.-Rőcze, Galló 
János Susány 2 frt, Jurin Som. Jolsva 3 frt, 
Járossy Endre Rozsnyó 3 frt, Tóth Endre 
Borsa, László Gyula Báku 2 frt. Obernyik 
József Szada, Kolb Lajos Budapest 2 frt, 
Pilgermayer Ádám Budapest két forint, Kia-
nicska Nándor Budapest 3 forint, Schuchter 
Károly Trencsén-Teplitz, Lázár Aranka Mohács, 
Heckenhoffer József Budapest, Szász Gábor 
N. Bereg, Jaczina Mihály Szajkófalva 6 frt , 
Lukács Dániel Tarnóczy Izabella 2 frt és 
Kerekes Lajos M. Kászony, M. Csaja Anna 
2 frt, Petrusz János és Bihary Gyula Szolyva, 
Kis Endre 2 f r t és Koch Hilda A. Vereczke, 
Németh István Holubina, Leviczky Czyrill 
Dombostelek, Jariczky Eugénia, Hodossy Laura, 
Máriássy Etel, Vukovits Helén, Reich Mór, 
Mészáros János, Mészáros Jánosné, Somlyai 
Teréz, Simonkay Erzsébet, Sechser Lujza, 
Túlesik Ferencz, Horovácz Sámuel, Sax Emil, 
Csontos Alajos, Sárkány Gábor, Sárkány Kál-
mánná, Porcsalmy Lajos 2 frt, Kabóczy 
Mihály, Vattay Róza és Járinay Hermin Mun-
kács, Rizler Jó?sef F. Viznicze 2 frt, Marko vies 
Miklós, Benedek Irma és Balajthy István Orosz-
vég, Kávay István Frigyesfalva, Becker Irén 
Sztrabicsó, Nyiri lg . és Riez Mária Várpalánka, 
Krauer József Zsófiafalva, Heé Sándor Gulács, 
Borköles János Iloncza 2 frt, Gresczner Ede 
2 frt, Piláth Anna, Sztupka Margit, Török 
Teréz és Enyedi József Bilke, Török Lajos 
Hátszeg, Veszperényi Vincze Klucsánka, Poócs 
László V.-Atya két forint, Reisz Lipót 
A.-Maróth, Lipscher Jakab Zsámbék, Droppa 
Dániel Erdőkürt, Knopfler Sándor Sátor-
Alja-Ujhely két forint, Ottlik Elek Kereknye, 
Hoffmann Károly Budapest 3 frt, Kender 
Imréné Deés 2 f r t 10 kr, Laekner Fülöp, 
Stoch Henrik, Léh Pál, Schmitt Károly, Gauer 
Frigyes, Schmidt Henrik és Blum Salamon 
Uj-Verbász, Mühl János, Grbity Gábor 3 frt, 
Kuch János és Walter Mátyás O-Verbász, 
Margócsy Gyula Szarvas, Havas Károly Komá-
rom 2 frt, Nagy Béla Nagyvárad, Janisch János 

S.-Kőhalom, Lintner L. Mari Hejcze, Tóth 
Endre Uj-Verbász, Lőrincz Dénes Budapest 
2 frt, Péter János Báiv.-Váralja 1 fr t 2 kr., 
Sas vári Béla Pécs 2 forint, Völgyi Lajos 
Szabadka, özv. Angeli Józsefné, özv. Szabadv 
Józsefné. Sváb Kálmán, Braun Mór és Hoffer 
Lajos Székesfehérvár, Berger Vilmos, Haraszty 
Károly, Keck Géza 3 frt és Kozma János 
Sárbogárd, Czanik Gyula Bodtnér 2 forint, 
Hoffmann Amelie Szabadka 6 frt, Markó Pá!, 
Deáki, özv, Braun Józsefné Kispest 1 forint, 
özv. l lütter Jánosné Paks 2 frt , özv. Kreszné 
Baja, Gerhart Katinka S. Magyar Berkesz, özv. 
Kerbete Elekné, Steinmetz Frigyes Uj-Soóve 
2 frt, Szoleczky János Leléd, Solt Samu 
Kunhegyes, Bursics Ernő N.-Lipcse. — Össze-
sen 277 frt 12 Jer. 

A b), c) és d) kimutatásokban foglalt össze-
gek, továbbá az ezen évnegyedben befolyt 273 
frt 38 kr kamat, az egyesületek által vissza-
tartott 1A rész (52 frt 42 kr) levonásával adja 
a III. negyedévi folyó bevételt vagyis 1621 frt 
22 krt, az év elejétől 4131 frt 19 kr. 

Holler Mátyás, pénztáros. 
(Budapest, VI. ker., nagymező-uteza 1. sz.) 

I R O D A L O M . 
Lapunkhoz beküldettek: „Erdélyi Protestáns 

Lap", I. évf., l .szám. Szerkeszti: Molnár Albert 
theologiai tanár. Laptulajdonos az erd. ev. 
ref. egyházkerület. Előfizetési ára egész évre 
6 frt, félévre 3 frt. Megjelenik minden csü-
törtökön. — „Négy eredeti magyar dal." 
Zongorára szerzé Biszner József, turócz-szent-
mártoni állami taní tó; ára 2 korona. Megren-
delhető Moskóczi Ferencznénél Turócz-Szent-
Mártonban, — A „ Nemzeti Nőnevelés" XVIII. 
évfolyamának X. füzetét most kaptuk meg s 
tárgymutatójából azt látjuk, hogy ez a derék 
folyóirat a m. évben is egész hosszú sorozatát 
közölte a tanulságos és tartalmas czikkeknek 
a neveléstan, nevelésügy, neveléstörténet, mód-
szertan, női foglalkozás stb. köréből. Melegen 
ajánljuk e kitűnő folyóiratot, mely (a nagy 
szünidőt kivéve) minden hó 15-én három 
nyomott ívnyi terjedelemben jelenik meg. 
Ára egész évre 2 f r t ; csak egész évre lehet 
előfizetni. Az előfizetési pénzek a lap czíme 
alatt a VI. ker. állami polg. isk. tanítónőképző-
intézetbe ^küldendők (Andrássy-út). — Meg-
kaptuk ós átnéztük a „Kertészeti Lapok" 12-ik 
évfolyamát. Jó lélekkel ajánlhatjuk a kerté-
szettel foglalkozóknak. Kitűnően szerkesztett s 
díszes kiállításban megjelenő szaklap ez, 
mely egyébiránt az országos magyar ker-
tészeti egyesület hivatalos közlönye. Szer-
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keszti Sigray Ferencz; megjelenik havonkint 
egyszer. Egyesületi tagok öt forint tagsági 
díjuk fejében kapják. — Megjelent; , A s 
országos magyar kertészeti egyesület első 
évtizede. (1885 —1895.) I r t a : Benes János. — 
, Emlékkönyv a pozsonymegyei tanítótestület 
25 évi működéséről." Szerkesztette Alszeghy 
János, tanítótestületi elnök. Róth J. kir. tan. 
arczképén és életrajzán kívül nemcsak a köz-
gyűléseken és szakosztályokban tartott érte-
kezéseket ismerteti, hanem a 25 év folya-
mán a járáskörökbea tartott összes gyak. 
tanításokat és értekezéseket is kimutatja, 
minélfogva a mű mindazokat, kik valaha a 
pozsonymegyei testület tagjai voltak, kiválóan 
érdekelheti. 55 krért bérmentve küldi meg 
Alszeghy J. elnök (Nagyszombat). — Az 
Athenaeum r. társaság kiadásában megjelenő 
„A magyar nemzet törtenete* czímü tiz kötetes 
nagy munka (millenniumi kiadás) hatodik köte-
tének most jelentek meg a 135., 136., 137., 
138., 139. füzetei, melyekben Angyal Dávid 
Bethlen Gábor utolsó éveiről, az öröksége 
körüli versenygésről ír s ezzel ezt a nagy 
korszakot, melyet méltán Bethlen-korszaknak 
lehet nevezni, letárgyalja. Ezek a füzetek is 
tele vannak igen érdekes szövegképekkel, 
egykorú arczképekkel. A pompás mellékletek 
közül kiemeljük: „Bethlen Gábor és kora" 
Lötz Károlynak az Akadémia palotájában 
levő falfestményről vett fénynyomatú képét ; 
„Frigyes cseh király fiának keresztelője" czímü 
egykorú rézmetszet után készült képet ; 
továbbá „Csatajelenet a XVII. századelejéről" 
rendkívüli érdekes szinnyomatú képet egykorú 
miniature után; „Vajda-Hunyad a Bethlen 
bástyával" stb. Egyes füzet ára 30 kr . Kapható 
minden könyvkereskedésben. Előfizetés negyed-
évre, 12 füzet, 3 frt 60 kr. Félévre (24 füzet) 
7 f r t 20 kr. 

A magyar nép múltja és jelene. Benedek 
Elek e nagyszabású, az Athenaeum kiadásá-
ban megjelenő munkájának éppen most meg-
jelent ötödik füzetében a tatárjárás utáni szo-
morú korszakot, majd a főnemesség szertelen 
elhatalmaskodását, a királyi tekintély meg-
gyengülését és újból való megerősítését raj-
zolja, a magyar nép helyzetének hű vissza-
tükrözésével. Ez érdekes, szomorú, de költői 
jelenetekben oly gazdag korszak leírásában, a 
maga teljes fényében megnyilatkozik Benedek 
stilművészete. A szines műmelléklettel és szá-
mos szép képpel díszített füzetnek ára 30 kr. 

Az „Athenaeum" mesekönyvtára. Ilyen czím 
alatt indult meg az az új vállalat, melynek 
első három kötetecskéje itt fekszik mi előttünk. 

Benedek Elek meséinek és mondáinak egy 
részét foglalják magukban. Az első kötet a 
honfoglalás mondáit, a második a madár-, a 
harmadik a pásztormeséket mutatja be. Ki ne 
tudná ma már, hogy semmiféle müköltőnek 
alkotásában sem nyilatkozik úgy meg a magyar 
gondolkozás a maga őseredetiségében, mint e 
mesékben. Sehonnan sem ismerhetjük úgy 
meg a magyar képzelet sajátosságát, mely 
bár szabadon szárnyal a sejtelmes álomvilá-
gok régióiban, de nem válik sohasem fék-
telenné és szertelenné. De ha értékesek e 
mesék mindenek számára, szinte megbecsül-
hetetlenek, mint ifjúsági olvasmányok. Nem-
csak azért, mert foglalkoztatják a gyermek 
képzeletét, nemcsak azért, mert hatnak kedé-
lyére és értelmére egyaránt, hanem azért is, 
mert megtanítják magyarul gondolkozni. És 
itt rá kell mutatnunk Benedeknek, a stilisz-
tának érdemeire. Mert Benedek átirta ugyan 
e meséket, de átirta úgy, hogy közelebb hozta 
őket a nagy közönséghez és különösen a 
gyermek-olvasóhoz, a mennyiben kivetkőztette 
a népképzelet ez alkotásait tájszólási jellegük-
ből, de nem népies formájukból. Benedek 
nyelve olyan zamatos, olyan magyaros, szemen-
szedett eredetiségekben, népies kifejezésekben, 
fordulatokban olyan gazdag, hogy szinte abba 
a csalódásba ringat, hogy a nép egyszerű 
mesemondóját hallgatjuk. A meséknek cso-
portokra való felosztása csak megkönnyíti át-
tekintésüket. A csinos fedelű, Széchy Gyula 
rajzával díszített köteteknek ára egyenkint 
50 kr. 

A „Zenélő Magyarország" zongora-zenemü-
folyóirat most január elsei füzetével 5-dik 
évfolyamát kezdi. Ez általánosan kedvelt 
zenemű-folyóirat évenként 24 füzetet ad, min-
den füzet 10 — 10 oldal hangjegytartalommal 
a legjobban megválasztott kiváló sikerű 
zenemü-ujdonságokból van összeálítva; 242 
oldal tartalomért 4 frt, félévre 12 füzet 120 
oldal tartalomért 2 f r t az előfizetés. Előfizet-
hetni a „Zenélő Magyarország" kiadóhivata-
lában Budapest, VI. Csengery utcza 62/a, 
honnan megismerésre mutatvány-füzetet bár-
kinek ingyen és bérmentve küldenek. Ajánl-
juk a derék vállalatot minden zenebarát 
figyelmébe. 

TAKTALOM : A negyedszázados „Magyar Nyelv-
őr". Sassi Nagy Lajos. — Az „Eötvös-alap". — 
Az „Eötvös-alap" kimutatása. Éoller Mátyás. — 
Irodalom. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatot t a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A Tóba (Torontálmegye) politikai községhez csatolt 

Emiliamajor nevű pusztán megüresedett magyar-
német tannyelvű róm. kath. tanítói állásra ezennel 
pályázat nyittatik. Ezen állással következő évi java-
dalmazás van összekötve: 1. készpénzben 320 f r t ; 
2. 16 métermázsa buza; 3. 1 hold 200Q-Ö1 szántó-
földnek haszonélvezete ; 4. 3 szoba és hozzátarto-
zókból álló természetbeni lakás, szabad szalmafűtés-
sel; 5. konyhakertnek használata; 6. 1 darab tehén-
tartás. Pályázótól megkívántatik, hogy a magyar 
és német nyelvet sző- és írásban tökéletesen, a szerb 
nyelvet némileg szóban bírja. Az alkalmazandó 
tanítónak kötelességévé tétetik, hogy az uradalom 
részéről alkalmazott kántornak akadályoztatása 
esetén, a majorbeli kápolnában a kántori teendőket 
is végezze. Okmányokkal ellátott folyamodványok 
1898. évi február hó 1-éig a szent-hubert-tóbai ura-
dalom jószágigazgatóságához Emiliamajorba (u. p. 
Magyar-Czernya) küldendők. Kelt Tóban, 1897. évi 
deczember hó 23-án. A szent-hubert-tóbai uradalom 
jószágigazgatósága. (11 — III—3) 

Pályázat Felsö-Szeli ben (Pozsonym.) ág. ev. 
magyar gyülekezetben II. és III. tanítói állomásokra. 
A másodtanító fizetése 432—50 frt és korpótlék, 
lakás. Szeptemberig február 1-től havonkint 25 frt 
és tandíj a hátralévő hónapokra 40 frt. — lll-ad 
tanítói állomás fizetése 300 frt. Szeptember 1-től 
400 frt. Lakás. Az állomások mielőbb elfoglalandók. 
Evang. lelkészi hivatal Felső-Szelin, Pozsonymegye4 
u. p. G-alántha. (53—II—2) 

A l u c s i v n a i (Szepesmegye) ág. ev. leányegyház 
kántortanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetés: 
szép két szobás lakás, gazdasági épületekkel és 
kertekkel. Összes készpénz-jövedelem 200 frt, 14 pozs. 
mérő rozs, 14 pozs. mérő árpa, 14 bécsi öl fa, mely-
ből fűtendő a tanterem is. Vs úrb. telekből álló 
földek és rétek, megművelés nélkül. Megfelelő legel-
tetési jog. Tannyelv: tót. Felszerelt kérvények e 
hó végéig Bartal Andor ev. lelkészhez Batizfalura 
küldendők. _ (32—II-2) 

Szent-Borbás-on (Somogym.) a községi elemi 
iskolához egy férfitanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. A tanító javadalma 400 (négyszáz) frt, továbbá 
ki't szobából, egy konyhából és egy kamrából álló 
lakás a kertilletménynyel. Csak róm. kath. vallású 
tanító pályázhatik, ki egyházi elöljáróságától nyert 
bizonyítványa alapján a kántori teendőkkel is meg-
bízathatok, mert köt-lessége a kántori teendőket is 
elvégezni, litániákat tartani, körmeneteket vezetni. 
Pályázók kellően felszerelt folyamodványukat folyó 
évi jan. 29-ig alólirt iskolaszéki elnökhöz küldjék. 
Tannyelv: horvát-magyar. Lakócsa, 1898 január 5. 
Erdélyi János. (51—II—2) 

A szepetki (Zalamegye) államilag segélyezett 
községi népiskolához az osztálytanítói állásra január 
30-ra pályázat hirdettetik. Evi fizetés: 300 f r t ; 
külön bútorozott szoba, fűtés, tisztogatással. Köte-
lessége: az I., II. osztályt és az ismétlősöket oktatni 
és a kántorságban segédkezni. Kérvények az iskola-
székhez küldendők. Megjegyzendő, hogy a 400 frt 
fizetés még e folyó tanévre kilátásba van helyezve. 

A jászkarajenői róm. kath. jellegű alsó-karai 
tanyai tanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi 
fizetés : 350 frt készpénz, havi előleges részletekben, 
lakás és fűtőanyag. Ezen állásra oklevél-nélküliek 
is pályázhatnak, ha kötelezik magukat, hogy egy év 
leforgása alatt oklevelet szereznek ; ez esetben, az 
oklevél nyeréseig, 300 frt évi fizetésük, lakásuk és 
fűtőanyaguk lesz. Pályázók kérvényeiket f. é. 
január 20 ig főt. Szitái- Mihály iskojaszéki elnök 
úrhoz terjeszszék be. Jászkarajenő, 1898 január 3-án. 
Kormos János, iskolaszéki jegyző. (37—II—2) 

Betöltendő az alsótööki állami elemi iskolá-
nál évi 400 frt fizetés és szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, 
legkésőbb 1898. évi február hó l-ig, Szolnok-Doboka-
vánnegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előny-
ben részesülnek. Csak ev. ref. vallású tanítók pályáz-
hatnak, kik kötelezve lesznek, az egyháztól nyerendő 
külön díjazásért a kántori teendőket is végezni. 
Szolnok-Dobokavármegye királyi tanfelügyelőjétől. 
Deés, 1898. évi január hó 10-én. Simó, kir. tanfel-
ügyelő. (11—I—1) 

Betöltendő a pásztói állami polgári iskolánál 
évi 500 forint fizetésből és szabad lakás vagy sza-
bályszerű lakbérből álló illetményekkel javadalma-
zott segédtanítói állomás. Az ezen állomás elnyeré-
sét óhajtó a nyelv- és történettudományi szakcso-
portból képesített, okleveles polgári iskolai tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 
1898. évi február hó 5-ig Hevesvármegye kii-, tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. (10/h—I—1 

A bozovicsi román és magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítónői állomás betöltendő. Az 
állomás járandóságai: négyszáz forint készpénzfize-
tés, hatvan forint lakbér. A magyar nyelven szer-
kesztett, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz 
czímzett folyamodások 1898. évi február hó l-ig a 
krassószörénymegyei közigazgatási bizottsághoz kül-
dendők. Nem magyar nyelven szerkesztett okmá-
nyokhoz hiteles magyar fordítás csatolandó. 

( 9 / h - I - l ) 
Pályázat a salánki ev. ref. leánytanítóságra. Fize-

tés : 400 frt, havi előleges részletekben, lakás és kis 
kert, szabad legeltetés. Kötelességei: a leánynöven-
dékek tanítása, a T.-tuli egyházkerület tanterve 
szerint; kántori teendők végzése, felváltva heten-
kint a fitanítóval, temetési stóla a fitanító fizetéséhez 
van számítva. Kérvények Verbőczre az ev. ref. lel-
készi hivatalhoz intézendők február l-ig. (61—I—1) 

A bel latinczi (Zalam.) róm. kath. iskola III., IV., 
V. egyesített osztályára pályázat hirdettetik. Évi 
fizetés 350 frt készpénz, havi részletekben; butcKfb-
zott szoba fűtéssel s ezenkívül conditióra is biztosan 
számíthat az illető. Kötelessége a fent említett osz-
tályok vezetése és a kántori teendőkben való segéd-
kezés. Kérvények alulírotthoz küldendők s az állo-
más azonnal elfoglalandó. Bellatincz, 1898. január 9. 
Tóth László plébános, iskolaszéki elnök. (57—I—1) 

Felsö-Rajk (Zalam.) róm. kath. iskola leány-
osztályába egy nőtanító szükséges. Fizetése évi 300 
frt, bútoros szoba fűtéssel. Kellék: oklevél. Tarto-
zik a leányosztályt önállóan vezetni, kézimunkát és 
ismétlősöket tanítani. Az állomás azonnal elfogla-
landó. Kérvények a pacsai plébánia-hivatalnál nyúj-
tandók be. Pályázati határidő ez év január 31-ig. 
Simon József, főtanító. (73 — 1—1) 

A keői református kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Tisztességes lakás s kerten kívül: föl-
dekben, terményekben s készpénzben a legújabbi fel-
vétel szerint 28(5 frt 76 kr ; ehhez járul még 13 frt 
államsegély. Az állás azonnal elfoglalható. Adót 
tanító fizeti. Keő (Baranyam., u. p. Herczegszőllős), 
1898. évi január 10. Kármán Lajos ref. lelkész. 

(74-11-1) 
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A mura-szi lvágyi (Muraköz) államilag segélye-
zett. kez.-égi iskolánál a tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése 400 frt, természetben lakás, kis 
házikert, 2 öl tűzifa. Pályázati határidő február 20. 
Pályázhatnak tanítóképző-intézetet végző növendé-
kek is, de a megválasztott egy év alatt tanítói 
oklevelét köteles megszerezni. Horvát nyelvben 
jártasak előnyben részesülnek. A választás 1898 
február 27. d. u. fog me^ejtetni. Bottornyán, 1898 
január 2. Kollay Jeromos,iskolaszéki elnök, plébános. 

( 6 7 - 1 - 1 ) 
Az alsó-visti (Fogarasvármegye) államilag segé-

lyezett községi iskolánál a 11-ik tanítói állomás be-
tölteadő. Fizetése 300 frt államsegélyből, lak- és 
kei tilletmény. Kötelessége: a második osztályban 
és az ismétlő fiúgyermekeket tanítani. A pályázók-
tól megkívántatik, hogy a román és magyar nyel-
vet szó és Írásban teljesen birják. A kérvények alul-
írotthoz folyó évi január hó 31-ig czimezendők. 
Alsó-Visten, 1898. évi január hó 11-én. Borzéa György, 
iskola-gondnok. (70—I— 1) 

Csűrő gl róm. kath. III. tanítói állomásra 1898. 
évi február 15-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: 
380 frt, havi előleges részletekben, 50 frt lakbér, 
50 frt iskolaterem fűtése és tisztogatásáéit. E két 
utóbbi, negyedévi előleges részletekben folyósíttatik. 
Tannyelv: magyar. Ismétlő iskoláért külön díjazás 
nem jár. A megválasztott tanító tartozik az iskola-
szék által kijelölt osztályokat vezetni. A kellőleg 
felszerelt folyamodványok a csűrogi róm. kath. iskola-
székre czímzetten, főtisztelendő Eigl József apát-
esperes űrhöz Futták (Bácsmegye) küldendők. 

( 7 1 - 1 - 1 ) 
Ujvásári ág. hitv. ev. egyház 119 frt államsegély-

iyel 400 frtra kiegészített javadalmazásra kántor-
tanítótkeres. Az állomás azonnal elfoglalható. Új vásár 
(postahely), Gömörmegye. Honéczy Ödön, lelkész. 

( 4 9 - 1 - 1 ) 
Alsó-Rámócz (Sopronm.) németajkú községben 

a róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme : az 1893-ik évi hivatalos össze-
írás szerint 374 fr t 53 kr, ezt a község jelenleg 25 
frt 47 krral kiegészítette 400 fr tra; ehhez járul még 
a stola-jövedelem circa 20—30 frt, szép lakás és 
kert. Az iskolaszékre czímzett folyamodványok 
január 30-áig az alsó-rámóczi plébánia-hivatalhoz 
küldendők. (56-1—1) 

Ebergény (Zalamegye, u. p. Zala-Egerszeg) közs. 
el. kántor-tanítói állomásra 1898. január 28-ig pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme: a községtől 300 forint, 
negyedévi előleges részletekben fizetve, négy öl 
tűzifa, melyből a tanterem is fűtendő, a fát a község 
hazaszállítja és fölmunkálja; stóla 30 forintig. 
Azonkívül kényelmes urilak házikerttel. Fölszerelt 
folyamodványok fenti határnapig hozzám külden-
dők. Továbbá: a gyűlés megtartatik február 3-án. 
Személyes megjelenés kívántatik. Az állomás azon-
nal elfoglalandó. Ebergény, 1898 január 10-én. 
Tóth Pongrácz, iskolaszéki elnök. (68—I—1) 

Pályázat az alsó-szell-i (Pozsonymegye) ágost. 
liitv. evang. másodtanítói állásra. Javadalom: 250 
frt az egyházi pénztárból havi részletekben ; tan-
díjakból 60—70 f r t ; kertért 6 f r t ; IV j öl tűzifa a 
saját használatára és egy bútorozott szobából álló 
lakás. Ötödéves korpótlék az államtól kérelmez-
tetett. Kötelesség: I.—III. osztály és hetenként 
egyszer ismétlősök oktatása. Tannyelv: magyar. 
Pályázhatnak tanítónők is. Pályázati határidő: 
január 29. Az állomás azonnal elfoglalandó. Jelent-
kezések alulírotthoz czímzendők. Rásó Mihály, ev. 
lelkész. (60—1—1) 

Czecze községhez tartozó Hard-p. tanítói állás 
már betöltetett. Czecze, 1898. január 16-án. Csil-
léry Sándor, iskolaszéki elnök. (3—I— 1) 

ísárdra (Somogymegye) az egyik osztálytanító 
önállóvá levén, osztálytanító szükséges. Fizetése 400 
frt, bútorozott szoba, fűtéssel és tisztogatással. Egyik 
tanterem növendékeit, az ismétlők egy részét tanítja. 
Kántorságbán jártasok előnyben részesülnek. Pályá-
zatok e hirdetés megjelenése után 8 napon belül 
alulírotthoz kéretnek. Egri Károly, r. k. főtanitó. 

( 78 -1 -1 ) 
Betöltendő a turczi állami elemi iskolánál évi 

400 frt fizetésből és szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miriisterliez czí-
mezve, legkésőbb 1898 évi február hó 5-ig, Ugocsa-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott vagy oláíml 
beszélő tanítók előnyben részesülnek. Aczél László, 
Ugocsavármegye kir. tanfeliigyelőségétől. (12/h-I-l) 

A helpal (Gömör) róm. kath. iskolához január 
harminczadiki határidővel másodtanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Tanítási nyelv tót és magyar. 
Fizetése 360 frt, a tanév hónapjaira felosztott havi 
részletekben, a községi közpénztárból fizetve, egy 
bútorozott szobalakás fűtéssel. Hello József. 

(81—II—1) 
Az óvári (Nógrádmegye, u. p. Szklabonya) róm. 

kath. kántortanítói állomásra január 31-ére pályá-
zatot hirdetek. Javadalmazása : két szoba, konyha 
és kamrából álló lakás, istáló és házikerttel; 12 
hold szántóföld és rét, ebből 4 holdat és megfelelő 
rétet a község trágyáz és mivel. Párbér 31—35 p. 
m. rozs, községtől 100 frt készpénz, 4 öl fa, 1 szekér 
széna ; tandíj 50—55 frt, 25—30 frt stóla, szabad legel-
tetés, Bakos János, esperes-plébános. (82—I—1) 

A duna-szekcsöi róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelem: 1. Három szoba, 
két konyhából álló lakás, istállóval. 2. 700 fr t 
készpénz, havi előleges részletekben. 3. 12 öl lágyfa 
hitközség által megvágva és behordva. 4. 7'/s hold 
szántóföld, 850 Q |̂-öl volt szőllő, most szántóföld, 
melyeket maga műveltet. 5. Körülbelül 180—200 frt 
stólailleték. Tannyelv: magyar-német. Pályázati 
határidő 1898 február 2 ika, február 3-án kántor-
próba és 6-án a választás. Kellően felszerelt kérvé-
nyek a ker. esperes-tanfelügyelőhöz küldendők 
Babarczra (Baranyamegye). Duna-Szekcsőn, 1898-ban 
január 11-én. Az iskolaszék. (66—II—1) 

Csanádvármegyébe kebelezett Nagy lak mező-
városában a róm. kath. kántortanítói állomás meg-
üresedvén, ezen állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: 22 katasztrális hold jóminőségű 
szántóföld, melynek esetleges haszonbéri értéke 
450—500 frt, továbbá a hitközségtől évenkinti 50 
frt. 41 köbméter puha tűzifa, a magas kincstár 
kegyelméből, melyből az iskola is fűtendő, és 1200 
lélek utáni stóla. A szabad lakás két szobából, 
konyhából, kamrából, szinből, istálóból, udvarból 
és kertből áll. A hitközségi jegyzői teendőkért 
évenkint irodai átalány 8 frt. Az iskola vegyes, 
osztatlan, 6 osztályú. Tannyelv iskolában és a tem-
plomban magyar. Kellőleg felszerelt és okmányokkal 
ellátott folyamodványok január 31-ig a róm. kath. 
plébánia-hivatalhoz, mint iskolaszéki elnökséghez 
intézendők. A betöltés kinevezés folytán történik. 
Nagylak, 1898 január 13-án. Dobsch Ferencz, plébá-
nos, iskolaszéki elnök. (69—I—1) 

Az ördögkúti reform, egyházközség kántortanítói 
állásra február 10-ig pályázatot hirdet. Fizetés: 331 
frt államsegély, lakás, kert, 3 öl tűzifa. Iskola álla-
mosítása küszöbön. Folyamodványok nt. Viski Pál, 
ref. esperes úrhoz küldendők Zovány (Szilágymegye). 
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Tiszp-Kerecseny (Beregm.) községbe róm. kath. 
kántortanító kerestetik. Jövedelme: üO frt tandíj, 
27 hold szántóföld, 8u frt készpénz negyedévenként 
előre, 10 köböl gabona. Van jó bikása, istálló, kert. 
Felszerelt kérvények Kopócs-Apáthiba (Szabolcsm., 
u. p. Gyüre) Rabecz Lajos lelkészhez küldendők. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. (79—11—1) 

Az oladi (Vasmegye, Szombathely mellett) róm. 
kath. népiskolához egy 11-od tanító kerestetik. 
Kötelessége : az I—II. osztályt, ismétlősöket felváltva 
tanítani, a kántori teendőkben segédkezni. Évi fize-
tés : 300 frt, bútorozott szoba és fűtés. Pályázatok 
január hó 27-ig főt. Rátz Fei-encz iskolaszéki elnök 
úrhoz küldendők Oklevélnélküliek is pályázhatnak. 
Horváth Péter, iskolaszéki jegyző. (63—I —1) 

Halászi-i (Mosonmegye) róm. kath. elemi nép-
iskolánál osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés : 350 frt, külön szoba, fűtés, takarítás. Mellék-
jövedelem nincs kizárva. Tartozik egy vegyes min-
dennapi és egy ismétlő-osztályt tanítani, esetleg 
kántori teendőket végezni. Az oklevéllel felszerelt 
kérvények február hó 1-éig bezárólag az iskola-
székhez czímezve, alulírotthoz küldendők. Halászi, 
1898 január 9-én. Németh Vincze, plébános. 

(55—1—1) _ 
Szárföld (Sopronmegye) katholikus népiskolá-

hoz osztálytanító kerestetik. Fizetése a tanévre 
300 frt, bútorozott szoba fűtéssel; tannyelv magyar. 
Kötelessége: egyik osztályt és részben az ismétlő-
oktatást végezni, kántorságban segédkezni. Az állás 
azonnal elfoglalható. Kérvények a plébániára kül-
dendők. Szárföldön vasut-állomás van. Boross Sándor, 
plébános. (C2—I—1) 

A vépi (Vasm.) osztálytanítói állomásra, e lapok 
52. számában hiíjletett pályázat, február 9-ig meg-
hosszabbíttatik. (84-1 — 1) 

A kókai (Pestmegye) róm. kath. népiskola leány-
osztályában május végéig ideiglenesen a tanítói 
állomás betöltendő. Fizetése havi 35 fr t és szabad 
lakás. Kötelessége a mindennapi és ismétlőiskola 
vezetése. Tanítónők is pályázhatnak. A jövő tanévben 
ezen állás 432 frt fizetés és szabad lakás élvezete 
mellett véglegesen be fog töltetni. Pályázati határ-
idő január 31. A megválasztott állását tartozik 
azonnal elfoglalni. Kóka, 1898 január 17. Róm. 
kath. iskolaszék. (86 -II—1) 

A beczefa-zsibóti ref. kántortanító fizetése : két 
padlós szoba, konyha, kamara, pincze, mellékhelyi-
ségen kívül 7*0 Qi-öl házikert Minden lélektől (o40) 
42 kr, minden tankötelestől 1 frt 5 kr; 2 nyolczada 
csutás kukoricza és egy csirke ; 4 öl kemény hasábfa. 
Minden tankötelestől Szt-Mihálytól Sz.-György uapig 
naponként 2 db fa, melyből az iskola fűttetik. Fűtő-
ről az egyház gondoskodik. Énekszós halott után 
55 kr. Búcsúztatás 1 frt 5 kr. Vasárnapi iskolások 
után 21 frt, 5696 Qj-öl jó föld, mit a tanító munkál-
tat, s adóját fizeti. 12 fr t erdőalap-kamat, 80 forint 
államsegély, őröltetés. Az állomás azonnal elfogla-
landó. Kérvények Munkácsy Lajos iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Beczefa (Baranyam.), u. p. Nagy-
Peterd. (83—I—Íj 

H I R D E T É S E K . 

Szolid okleveles gyermekkertésznő, 
ki a magyar és német nyelvet tökéletesen birja, s 
ki már több éven át az alsóbb elemi osztályokban 
is sikerrel működött, mint nevelöné óhajtana 
állást, 8 9 éves gyermek mellé: falun, jómódú 
polgárcsaládnál. KUKULAN KATINKA, Krassó-
Szörény vármegye, Oraviezabánya. (Zárda). (49 —1—1) 

Y ^ V V V V V V V V V V V V V V V 

Jegyzetek (1_x-3) 

a polgári iskolai tanítóképezde részére, mint: 
Király Pál, Irály tani 3 frt. 
Lovcfányi Gyula, Történelmi 12 „ 
Rolni József, Földrajzi I. rész 7 „ 

» II. „ .... 5 „ 
, - - » "I- • 3 
úgyszintén az összes képezdei tankönyvek kaphatók . 

TOLDI LAJOi 
könyvkereskedésében Budapest, II., Fö-utcza 2. sz. 

A tanítók erkölcsi és anyagi érdekeiért még egyet-
len lap sem küzdött oly lelkesen, mint a 

,NEMZETI ISKOLA", 
az ország egyetlen politikai tanügyi lapja. V. év-
folyam ; szerkeszti: Benedek Elek és Földes Géza. 

Ára 
egész évre 4 frt, félévre 2 frt, negyedévre 1 frt. 

Mutatványszámot ingyen küld a N E M Z E T I 
I S K O L A kiadóhivatala Budapest, VII., Rotten-
biller-utcza 5/a. (2419—V—3) 

gĝ  Képes Családi Lapok, 
szerkeszti: dr. Tolnai Lajos, kiadja: dr. Murányi 
Ármin. Előfizetési ára a „Hölgyek Lapja" és a 
„Regény" mellékletekkel együtt: 

Egész évre 6 frt. 
Fél évre 3 „ 
Negyedévre 1 frt 50 kr. 

Mutatványszámokat kívánatra ingyen és bérmentve 
(25-111-3) küld a 

H T Képes Családi Lapok 
kiadóhivatala : Budapest, V., Vadász-utcza 14. szán». 

Minden rendelés franco küldetik, Szives flgye-
le n b e ! Az előnyösen ismert és általánosan hasz-
nált, kitűnő minőségű, mély-fekete, fénytelen, kel-
lemes érdességű, gyorsan száradó ós maradandó 

0 iskolatáblamázat $ 
új és régi (kopott) isk. táblák befestésére szállít, 
használatra készen frt 1.80 és 3.50 kros bádog-
szelenczékben (tartalma 'A és V» klg.) az előállító 
O r e s c l i i k G y u l a , l i ő c s é u (Szepesvm.) 
Továbbá: 1 drb isk.-táblamáz-ecset 60 kr., 1 plczk 
legfin. hígított piros vonalhúzó-festék vhúzó-ecset-
tel 35 kr. Láda, szállítólevél, csomagolás 20 kr. 
Szállítás az egész éven át utánvét vagy készpénz 
beküldése mellett. Legczélszerűbb a könnyen kiszámít-
ható összeget, melyhez a csomagolási költség is csato-
landó, pénautalványon előre beküldeni. Nagy vagy évi 
szállításoknál, a bérmentesítésen felül, tetemes ár-
engedmény. Prospektusokat számt. elismeréssel és 
ajánlással ingyen és bérmentve. — Törvényesen 
védett . - (2397- IH-2) 

3* 
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É R T E S Í T É S . 
-Y-Y-Y-Y .Y-Y-Y-Y - Y?'Y~ Y , - . . ' ; 

A gazdasági ismétlő - iskolák részére következő nyomtat-
ványok jelentek meg, s í v e i l k f l l t 3 k r é r t alulírt igazgatóságnál 
megrendelhetők, és pedig: 

F e l v é t e l i s e g y ú t t a l a n y a k ö n y v i o s z t á l y z a t i n a p l ó (bel- cs 
külív,. egy ívre 20 tanuló neve írható). 

I) M u l a s z t á s i n a p l ó (bel- és külív, egy ívre 10 tanuló neve írható). 
c) H a l a d á s i Í iapló (bel- és külív, egy ívre 20 tanuló neve írható). 

á d):. M n l a s z t a s i k í n m t a t á s (egy ívre 132 tanuló neve írható). 
Az ískolászélfek, állami iskolai gondnokságok, községi elöljáróságok 

postaköltség megtakarítása czéljából kéretnek az összeget előre beküldeni. 

B u d a p e s t , 1898 január hó. 

A m. kir. tud.-cg getemi nyomda igazgatósága. 
Buda liest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

111 Előfizetési f e l h í v á s ^ 
a Xfájtf' 

mm® 

" NÉPTANÍTÖK LAPJÁ,, 
® »DilQe  

E l ő f i z e t é s i á r : ^ 

g g l Egész óvre 5 f r t — kr. ,, 
F é l é v r e . 2 f r t 5 0 kr. ÉS 

d f i N e g y e d é v r e 1 f r t 2 5 kr. Í | g É 
g j l 

Egy évnegyednél kevesebb időre előfizetési §|§y 
^ nem fogadunk el s az előfizetési pénzek ezen Igaz- É É 
PS*. g::tő>áglioz küldendők be. §f||| 

A m. kir. tud.-eggetemi nyomda igazgatósága. | | j j | 

Budapest, I. (Vár), Iskola-tér S. sz. j | | j j 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



X X X I . évfolyam 4. szám. Budapest , 1898 január 27. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K . M I N I S T E R I U M . 

M e g j e l e n i k e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c s ü t ö r t ö k ö n (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi n é p o k t a t á s i 
in téze t , t e l i a t az összes óvodák , e l e m i fe l ső n é p - é s polgári 
iskolák é s tan í tóképző - i n t é z e t e k e g y p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A. lap m e g k ü l d é s e iránti f o l y a m o d v á n y o k az i s k o l a l é t e z é s é t 
igazolo é s az i l l e t ékes kir. t a n f e l ü g y e l ő által l á t t a m o z o t t 
község i e lő l jarósag i b i z o n y í t v á n y n y a l együtt , a „ N é p t a n í t ó k 
Lapja" s z e r k e s z t ő s é g e h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e m e g j e l ö -
l é s é v e l ) e s a z u t o l s ó posta v i l á g o s a n kiírandó. 

E l ő f i z e t é s i á r : E g y é v r e 5 frt, f é l é v r e 2 f r t 5 0 kr. , 
n e g y e d é v r e " 1 frt 25 kr. — E g y n e g y e d é v n é l k e v e s e b b i d ő r e 
e l ő f i z e t é s t n e m fogadunk e l . — Az e lőf ize tés i p é n z e k a k i a d ó -
h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den e g y e s szóért , m i n d e n k ö z l e s u t a n 3 kr. fizetendő. Az i l £ 
m ó d o n m i n d e n k i által k i s z á m í t h a t ó h irde tés i díj e l ő r e k ü l d e n d ő 
be. E g y é b h i r d e t é s e k n e k az e g é s z o ldal e g y h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő",pet i t n y o m á s ú e s e g y h a s a b u sora 50 kr. Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
B U D A P E S T , V I . KER., PÜDMANICZKY-UTCZA 3 7 . S Z Í M . MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, I . KER., I S K O L \ - T É R 3 . 

Kézi ra toka t nem a d u n k vissza. 

Az egységes képesítés. 
Egyike azoknak a reformeszméknek, 

a melyeket az egyetemes tanügyi kon-
gresszus és a különböző tanító-egyesü-
letek jóformán egyhangúlag vallottak 
magukénak, a tanítók egységes képe-
sítése. 

Tiz évvel ezelőtt, midőn ezt az esz-
mét az egyetemes tanítógyülések akkori 
országos bizottságában először megpen-
dítettem, a többség helyeslésével talál-
koztam ugyan, de annál nagyobb ellen-
szenvvel egyesek részéről. Legtöbben 
csak az állami hatalom terjeszkedésének 
tekintették az egységes képesítést, a 
melynek egyedüli haszna lett volna, 
mint azti már akkor is megmutatta a 
középiskolai tanárok egységes képesíté-
sének eredménye, bizonyos rend és egyes 
visszaélések megszüntetése, de ezzel 
szemben féltették az egyes intézetek 
szabadságát és esetleg a tanítók szellemi 
és erkölcsi önállóságát. 

Haladt az idő és haladtunk vele ön-
magunk is. Ma tovább látunk, ma már 
érezzük, hogy az a sürgetett reform 
nem egyszerű adminisztraczionális intéz-
kedés, hanem kultúrpolitikai szükséglet, 
nem, még több, nemzet létünk egyik 
leendő oszlopa. 

Legelső sorban ismét a középiskolák 
sorsa világítja meg a tényt. 1867-ben 
még volt e hazában hatosztályú gim-

názium, melynek összesen csak két tanára 
volt, egyik a káplán, másik a kántor, 
tehát mindkettő olyan, a ki csak mellé-
kesen űzte a tanítást s a kiknek ked-
veért egyházi ünnepeken és temetések-
nél szünetelt a gimnázium. Akkor volt 
még nem egy középiskola, a hol a 
tanárok anyagi helyzete hasonló volt a 
mai falusi oláh tanítókéhoz és tekin-
télyük ennek megfelelő. Ma, az egységes 
tanárképzés emeltyűjének hatása alatt, 
már látjuk azt az időt, midőn a tudo-
mányos munkára képtelen tanárok tel-
jesen eltűnnek; elértünk oda, hogy az 
államhatalom — igen csekély kivétellel 
— kiirtotta a középiskolákban (fájda-
lom! csak ezekben) az államellenes üzel-
mek fészkét; elérkeztünk oda, hogy a 
középiskolai tanári kar anyagi helyzete 
és társadalmi tekintélye megszilárdult 
s csaknem elérhetetlen magasságban 
állónak látszik a szegény falusi tanító-
kéval összehasonlítva. 

De nem ez vonta le szemünkről & 
fátyolt, hogy lássunk. Levonta az a tény, 
hogy midőn egy nemzedék eltelte után 
komolyan gondolkozni kezdettek a taní-
tok fizetésének megjavításáról, kitűnt, 
hogy még ezrek és ezrek vannak ebben 
az országban, kik még a régóta meg-
állapított 300 forint fizetésben sem 
részesülnek. Lerántotta az a tény, hogy 
a közoktatásügyi ministeri jelentésben 

Lapuik 4-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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1879 után közel két évtized múlva is 
oly sok magyarul nem tudó tanító sze-
repel állandóan, sőt a jelentés szavai 
szerint nem egy ezek közül elég merész, 
magyarul értve, elhanyagolni a magyar 
nyelvet az iskolában. Lerántotta az a 
tény, hogy egyesületeinkben összejőve, 
röstelkedve látjuk, hogy még mindig 
akadnak tanítók, a kik nem érdemlik 
meg ezt a nevet, a kiknek műveltsége, 
oklevelök daczára, alig ér föl egy 
polgári iskolát középszerűen végzett 
ifjúéval. 

Most már látunk. Látjuk, hogy az a 
26.500 fő, melynek feladata meghódítani 
újból Magyarországot, nem egységes 
tömeg; látjuk, hogy a buzgók és értel-
mesek előretörő szándékait nemcsak 
külső körülmények gátolják, de egy 
nagy tömeg is, mely névleg tanító ugyan, 
de a valóságban hivatásának magasabb 
czéljait nem értő mesterember, kit csak 
a megélhetés gondja vezetett az iskola 
falai közé. 

Nem haladhatunk így többé. Míg 
lesznek tanítóképző-intézetek, a melyek-
ben érdemetleneknek is osztogatnak 
okleveleket, sőt -esetleg olyanok is, a 
hol egyesek éppen azt tar t ják érdem-
nek, ha az illető a magyar állam ideális 
czéljait nem érti, sőt annak ellenére 
dolgozik, megbénul minden működésünk. 
Egy-egy tudatlan és részeges tanító az 
élez lap okra viszi a tanítók ezreit, egy-
egy államellenes üzelmeken rajtacsípett 
dászkál megrontja a művelt társadalom 
érde klődését a közügy iránt s elég egy 
pár elmaradt iskola botrányos vizsgá-
lata, hogy a rosszakarat fegyvert ková-
csoljon a tanítók törekvései ellen. S 
ezekből az elmaradt tanítókból kerül 
ki az a nemzedék, mely félelmében még 
önérdekét sem képes megvédeni a 400 
forint kivivása végett; ebből a tanító-
seregből támadnak a nemzeti kultura 
ellenesei. 

Nagy, igen nagy érdeke tehát nem-
csak a tanítóságnak, hanem az egész 

nemzetnek, hogy meglegyen a lehető-
sége annak, hogy legalább az új nem-
zedékben csak arravaló férfiak és nők 
lépjenek a tanítói pályára. 

S ezt csak az egységes tanítóképe-
sítés eszközölheti. Nem az egyes képez-
déknek olykor félreeső zugaiban, hanem 
nyilt helyen s teljesen megbizható szak-
emberek előtt tegyen minden tanító-
jelölt vizsgálatot. Testületek és feleke-
zetek tartsák fenn a jogot, hogy maguk 
képezhessék növendékeiket, de, mert a 
nevelés nem egyes testületek és fele-
kezetek ügye, hanem közügy s mert a 
tanítói oklevélnek nyomatékának, belső 
becsének is kell lennie, azt az oklevelet 
ne adhassa más, mint teljesen megbíz-
ható s egységes elvek szerint eljáró 
vizsgáló-bizottság, hasonlóan a közép-
iskolai tanárvizsgáló-bizottsághoz. 

Sokat, igen sokat beszélnek a tanítók 
a tanítói oklevél értékének emeléséről, 
a képzőintézeti oktatás reformjáról s 
mindenekfölött a tanítók társadalmi 
tekintélyéről: nem érzik-e, hogy ezek 
a jogok mind kötelességekkel járnak 
együtt s ezek között a kötelességek 
között az első, hogy kit a nép 
uevelőjének s az új nemzedék irányító-
jának jelölt ki végzete, ember legyen, 
valódi tiszteletreméltó ember? 

S ki nem érzi, hogy ma, midőn 
ismét erősebb hullámokat vet az az 
áldatlan mozgalom, mely 7 nyelv s 7 
felekezet szerint válaszfalat akar föl-
állítani magyar és magyar között, midőn 
még a tanítók tisztán humanisztikus 
jellegű törekvései sem lehetnek egysé-
gesek s országos tanító-egyesületet akar 
minden kaszt és felekezet, ki nem érzi, 
hogy ma fontosabb, mint valaha, a 
magyar tanítók egysége? 

26.500 művelt tmber, a kiknek meg-
adatott, hogy a legfogékonyabb érzelmet 
irányozzák, a kiknek feladata, hogy a 
gyermekek oktatásán kívül a nagy nép-
tömeg nevelői is legyenek, hatalom 
lehetne, a legnagyobb erkölcsi hatalmak 
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egyike ebben az országban. De hol van 
ezeknek az ezreknek egysége? Hol van 
a műveltség és közös törekvés erősítő 
kapcsa ? 

Emeltyűt, csodákat teremtő emeltyűt 
adhat kezünkbe az egységes tanít úMpe-
sítés életbeléptetése. Tekintsünk áhítat-
tal, szebb jövőről álmodozva, erre az 
eszmére. Mert ez a legnagyobb dolog, 
a mit ma létesíteni lehet. A tanítók 
egyhangúlag nyilatkoztak mellette, a 
közoktatásügyi minister több izben 
nyiltan kitűzte teendői sorába. Sürges-
sük a művelt közvélemény beavatko-
zását is. Üdvünk az, melyet elejteni 
nem szabad s melyért zörgetni kell 
szakadatlanul. 

(Budapest). György Aladár. 

— « S / t 

A szegény iskolás gyermekekért. 
Örömmel olvastam a Népt. Lapja 

mult évi 52. számában „az éhező isko-
lás gyermekek táplálásáról" írt közle-
ményt, mert láthattam belőle, hogy a 
szegénység enyhítésére a jószívű embe-
rek másutt is iparkodnak tenni, a mit 
tehetnek. De nem mindenütt. Ezért 
írom e sorokat. 

A míg a szoczializmus egyik főtörek-
vése: hazájoktól fosztani meg az embe-
reket; a míg a legrútabb szenvedélye-
ket kelti fel, hogy azok tombolásával 
tönkre tegye a mai társadalmi rendet; 
a míg a ragadozó állat vért szomjúhozó 
kedélyével néz a jobbmódú asz'alára, 
addig nem sokat tehetünk ellene okta-
tással. 

Eredése helyén kell a társadalmi 
romlást okozó bajokat megkeresnünk 
és kiirtásukra elkövetnünk, a mi tőlünk 
telik. Természetes, hogy a baj okai oly 
számosak, hogy azok valamennyijének 
taglalásába ez alkalommal nem bocsát-
kozhatunk. Tegyen mindenki legjobb 
lelkiismerete és tehetsége szerint annyit, 
a mennyi tőle telik. 

Ha az emberek szivéhez akarunk 

férni, alig találhatunk rövidebb és egye-
nesebb utat, mint gyermekeik szivén 
keresztül. Jól fogták fel azért a magyar-
óvári kartársak az ő czéljukat, s nem 
kétlem, hogy fáradozásukat oly siker 
koronázza, a melyet csak ki kell hasz-
nálniok, hogy nem csak az éhség csil-
lapítására, hanem a nagy társadalmi 
baj enyhítésére is tehetnek valamit. 
Ha egyszer hozzáfértek a szülők szivé-
hez, ne forduljanak el többé attól, 
hanem rakjanak annak melegéből tüzet 
az ember- és hazaszeretet számára. 

Kartársaink pedig kövessék a példát. 
Ha csak lehet, még e télen. 

Ne mondják, hogy már késő. Jót 
tenni soh' sem késő. A ma elhanyagolt 
jótétemény pedig holnap már helyre 
nem hozható. Azután a jónak halogatása 
legfeljebb jó szándék; pedig a jó szán-
dék csak arra alkalmas, hogy vele a 
pokol előtornáczát kövezzék ki : a meny-
ország előtornácza jó cselekedetekkel van 
kikövezve. 

Ezt már 1896-ban megrnondta Baján 
egy jólelkű úr a bajai jó leányoknak, 
s ezek tudván, hogy egyesülve lehetnek 
erősek, hamarosan egyesültek is és két 
hét múlva nyitva volt a szegény gyer-
mekek élelmezése czéljából az ő kony-
hájok egészen április l-ig, 1897-ben 
pedig megnyílott november 1-én. 

Miből ? 
A leányok — szülőik zsebére (csak 

jólelkű szülőknek vannak jólelkű gyer-
mekeik!) — megadóztatták magukat, 
összeálltak párosával s a város min-
den utczájának minden áldozatra-képes 
lakójára önkény tes adót róttak. így 
nemcsak hogy telt a konyha költségeire, 
hanem a tánczolás jótékonyságát is 
igénybe véve, már 1000 forint alap-
tőkét is helyezhettek el a czél állandó 
szolgálatára. 

Természetes, hogy a csaknem napon-
kint érkező „természetbeni" adományo-

I kat is szívesen fogadják a jó leányok, 
' a kik (60-an) naponkint — felváltva — 

4* 
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ketten-ketten mindig ott vannak az 
étkezésnél és bőségesen, jó szívvel oszt-
ják az egyszerű ebédkéhez azt a kedves 
fűszert, a melyet a gyermekek oly 
örömtől sugárzó arczczal fogadnak, mint 
a hogy csak fogadni lehet — a szere-
tet melegét. 

Ebben a mi leányegyesületünkben 
rendes és pártoló tagok vannak. Amazok 
teljesítik az összes dolgokat (a konyha 
ellátásán kívül; erre cseléd van), ezek 
csak a havi 30 krajczár járulókkal segí-
tik elő a czélt. 

A mult télen 24, ezen a télen 38—40 
gyermek, sőt két szegény özvegy is kap 
naponkint — a vasárnap kivételével 
— két tál ételből álló ebédet. Egy-egy 
ebéd személyenkint 4'6 krajczárba kerül. 
Tehát 40 gyermek megebédeltetésére 
nem kell naponkint egészen 2 forint! 

Ily szervezettel azonban csak város-
ban segíthetünk a szegény gyermeke-
ken, s mert így otthon a szülőknek ju t 
nagyobb falat, közvetve a szülőkön is. 

A magyaróváriak szervezete is vá-
rosba való. 

Falun kiválóan a természetben nyúj-
to t t adományokra kellene fektetni a 
súlyt s ez volna a gyakorlatibb mód; 
vagy pedig ebédetadó házakat kellene 
szereznünk. Ez költségesebb a jótevőre. 
Csakhogy ez utóbbi eljárásnak nevelő 
hatása igen fontos, mert a hol vendég 
van a háznál, ott a kedélyek renlesen 
szelídebbek, s ennek kedvező hatása 
úgy a „vendégre", mint a ház gyer-
mekeire, el nem maradhat. 

(Baja.) Nayel Sándor. 

—; eDflGe 

Az osztatlan népiskola. 
Elénk érdeklődéssel olvastam e becses 

lapok 48-ik számában a fenti czím alatt 
megjelent, valóban tanulságos czikket. Leg-
nagyobb érdeklődéssel azonban a czikknek 
ama részét olvastam, a hol a 2—3 tanítós 
iskoláknak vegyes iskolákká alakítását java-
solja. Szinte átéreztem azt a fáradságos küz-
delmet, míg ezt iskolámnál keresztülvinni 
sikerült, de azt mondom: hála Istennek! 

Négy éve, hogy egyik „legsötétebb várme-
gyédben tanítóskodom. (Azóta tapasztalom, 
hogy bizony van itt kellő „világosság!") 
Midőn ide vetett a sors keze, a IV., V., VI. 
fiúosztály tanításával biztak meg. Sajnálattal 
tapasztaltam, hogy még a VI. osztály növen-
dékei sem birják a magyar nyelvet oly mér-
tékben, hogy velők a tantervnek legszűkebb 
keretét is el lehetne eredményesen végezni. 
Kerestem az okokat. Meggyőződtem arról, hogy 
a tanítók mindegyike a legnagyobb odaadás-
sal teljesítette kötelességét, a hiba tehát 
másban rejlik. Igen ám, de hát miben? 
Végre hosszas megfontolás után rájöttem, 
hogy itt az ok csakis az osztályok helytelen 
csoportosítása lehet. Négy - tanítójú iskola 
három - tanítójú iskola tanterve szerint volt 
csoportosítva, még pedig ilyformán: az I. 
vegyes osztály az egyik, a II. vegyes és III. 
fiúosztály a másik, a III.—VI. leányosztály 
(mert helyszűke miatt a III. leányosztály a 
felsőbb osztályokhoz csatoltatott) a harma-
dik, és a iV.—VI. fiúosztály a negyedik 
tanító vezetése alatt. Beláttam, hogy az osz-
tályok ilyen csoportosítása mellett az ered-
ményt semmiképen sem lehet fokozni. 

Megkezdettem tehát az agitálást az osztályok-
nak I—Vl-ig vegyes osztályokká való csopor-
tosítása iránt. A tanítótestületet érveimmel 
könnyű volt megnyernem. A kir. tanfel-
ügyelő készségesen beleegyezett tervembe. 
Utoljára hagytam a gondnokság megostrom-
lását. I t t már nehezen ment a dolog. Hosszú 
időmbe került, míg a gondnokság egyes 
tagjai megbarátkoztak az eszmével. Végre 
tanítótársaim hathatós közreműködésével 
győzedelmeskedtem, s javaslatomat elvileg 
elfogadták. Mikor már láttam, hogy a többség 
biztosítva van, az aktivitás terére léptem. A 
tanítótestület megbízásából elkészítettem ja -
vaslatunkat. — E javaslatunk a következő: 

„Midőn a nagyméltóságú vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministerium az 1877-ik 
évben a helybeli bányamű tekintetes igazga-
tóságával egyetértőleg a helybeli német tan-
nyelvű, róm. kath. jellegű kincstári iskolát 
magyar tannyelvű állami iskolává alakította 
át, bizonyára azon magasztos czél vezérelte, 
hogy az állami iskola, ez oly vegyes nemzeti-
ségű községben zengzetes hazai nyelvünket, 
az édes magyar nyelvet, megkedveltetvén, az 
iskola más ajkú növendékeit is a magyar 
haza szeretetére tanítsa és nevelje; szóval: a-
magyar hazának nemcsak hasznos, hanem hű 
polgáraivá is tegye. Hogy a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 
ezt a nemes czélt méltányolta is, mutatja azr 
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hogy az állami iskola 1878-ban három taní-
tóval megnyílván, már 1880-ban negyedik 
tanító is neveztetett ki. Annak daczára azon-
ban, hogy az iskolánál négy tanító működött 
s működik, a kitűzött magasztos czélt csak 
nehéz akadályok legyőzésével s így nagy erő-
feszítéssel tudta megközelíteni, de azt teljesen 
elérni csaknem a lehetetlenséggel határos! Az 
állami iskola tanítótestülete kötelességének 
tartván és szivén viselvén a kitűzött hazafias 
czélt minél inkább megközelíteni, kereste 
tehát az akadályokat, azoknak okait, melyek 
elhárítandók lennének, hogy a kitűzött czél 
kevesebb fáradsággal és e mellett behatóbb, 
tehát maradandóbb oktatással legyen elér-
hető ; míg végre arra a meggyőződésre jutott, 
hogy ennek legfőbb oka a tanerők szétforgá-
C3olásában rejlik. Ugyanis kezdettől fogva 
iskolánknál az osztályok akként voltak cso-
portosítva, hogy az alsó osztályok vegyesek, 
a felsők pedig nemek szerint elkülönítettek 
voltak, a mi egy tanító elvesztését jelenti. A 
mostani beosztás is ilyen. T. i. a négy-taní-
tójú iskola osztályai három-tanítójú iskola 
szerint voltak csoportosítva, de a 111. leány-
osztály, helyszűke miatt, kivételkép a IV., V., 
VI. leányosztályhoz van csatolva s így a 
jelenlegi csoportosítás a következő: I. vegyes 
osztály; II. vegyes és III. fiúosztály; III., 
IV., V., VI. leányosztály és IV., V., VI. fiú-
osztály. 

A tanítótestület ezzel szemben ama szerény 
véleményben van, hogy az osztályoknak 
I.—Vl-ig vegyes osztályokká csoportosítása, 
illetve az amúgy is négy-tanítójú iskolának 
négy-tanerejűvé alakítása által az oktatás 
intenzivebbé s így eredményesebbé válnék. 
Miért is azon tiszteletteljes javaslatot terjeszti 
az áll. isk. tek. gondnokságához, hogy a 
mostani csoportosí'ás helyett az osztályok a 
következőkép csoportosíttassanak: 

I. vegyes osztály; II. vegyes osztály; III. 
IV. vegyes osztály; és V—VI. vegyes osztály. 

Ezen benyújtott javaslatunk indokolására 
a következőket bátorkodunk előterjeszteni: 

1. Az I. vegyes osztály az új osztálycso-
portosításnál is változatlan marad. 

2. A II. vegyes és III. fiúosztály helyett 
csak a II. vegyes osztály maradván egy 
tanító vezetése alatt, az eddigi 13 Vs óra he-
lyett így teljesen 22 óra fordítható a növen-
dékek tanítására, miáltal az első vegyes osz-
tályban minden tárgyban, de különösen — 
a német, román és tót növendékeknél — a 
magyar nyelvben nyert alap oly szilárddá és 
megbízhatóvá tehető, hogy a többi osz-
tályok a szerzett ismereteket teljes biztos-
sággal és könnyűséggel fejleszthetik tovább. 

Összehasonlítván a három-tanítójú iskola 
tantervét a négy-tanítójú iskoláéval, az tűnik 
ki, hogy míg az előbbinél csak egy beszéd- és 
értélemgyakorlati, — öt olvasás és írási, — 
egy nyelvtani és két és fél számtani óra van, 
addig az utóbbinál három beszéd- és értélem-
gyakorlati, nyolcz olvasás-írási és két nyelvtani 
óra van, s így a 8 "2 óra többletből 6 a 
magyar nyelv, 2V2 óra a számtan fejlesztésére 
fordítható. 

3. A III., IV-ik vegyes osztályban a III-ik 
osztály a tanterv szerint két órát veszít 
ugyan az olvasásban, de ha fontolóra veszszük, 
hogy a II. osztályban 5 óra helyett 8-at for-
díthatunk e fontos tárgyra, a veszteség csak 
látszólagos. Számtanban fél óra a nyereség. A 
TV. osztály már ismét négy órát nyer, a 
melyből egy olvasás-írási, egy nyelvtani, egy 
földrajzi és egy rajzóra. 

A. Az I—IV. osztályban így az alapvető 
munka beható oktatással teljesen elkészülvén, 
az V—VI. vegyes osztály a magyar nyelvben 
már sokkal jártasabb növendékekkél sokkal 
könnyebben, de egyszersmind hét órával több 
időt is nyervén, behatóbban is oktatható, mint 
a IV., illetve meg a III. osztálylyal is kap-
csolatban. Az új csoportosítás szerint csak-
nem mégegyszer annyi idő fordítható a 
reáltái-gyakra, míg a számtan-mértani óra 
3-ról 5-re emelkedvén, az eddig csak vázla-
tosan ismertetett mértan behatóbban lesz 
tanítható, a mi úgy a bánya-altiszti iskolába 
lépő tanulónak, mint a leendő bányásznak is 
előnyére lesz. Emellett az alsó négy osztály-
ban a nyelvtan tananyaga feldolgoztatván, az 
V—VI. osztályban csak az elemzés alapján 
való ismétlés marad, a fogalmazás is behatóan 
fejleszthető lenne, míg a jelen csoportosítás 
mellett annak csak az elemeire szorítkozhatunk. 

Mindezen indokokkal szemben csak egy 
ellenvetés állítható szembe: a nemi elkülöní-
tés. Miután a családi nevelés bizonysága sze-
rint a növendékek együtt tanulása a tanulók 
erkölcsiségére káros nem lehet, de szerény 
véleményünk szerint — miután a természetűk-
nél fogva szelídebb leányoktól a szilajabb fiúk 
jobb magaviseletet tanulnának — a kétnemű 
gyermekek nemes versenyre kelhetnének, a mi 
csak üdvös és áldásos lenne. Ha még figye-
lembe veszszük azt, hogy az ily korú gyermekek-
nél a nemi érzék még nincsen kifejlődve, — 
továbbá, hogy a gyermekek úgy sem külö-
níthetők el nem szerint teljesen, de e mellett 
ők folytonos felügyelet ala t is lévén — ezen 
amúgy is kétes ellenvetés a fenti indokokkal 
szemben figyelembe sem jöhet. 

Azon erős hittel és reménységgel nyujt-
I j uk be szerény javaslatunkat, hogy az isko-
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Iánkra, illetve annak fejlődésére üdvös és 
áldásos lenne. Tisztelettel kéljük tehát az 
állami iskola tekintetes gondnokságát, hogy 
benyújtott javaslatunkat illetékes helyre fel-
teijeszteni s arra a felsőbb jóváhagyást ki-
eszközölni méltóztassék." 

Javaslatunkat a gondnokság hosszú vita 
után elfogadta, a kir. tanfelügyelőség jóvá-
hagyta s az 1895/96. tanévben már az új cso-
portosítás szerint tanítottunk. Es hogy csak-
ugyan igazam volt, az elért eredmény fénye-
sen igazolja. Ennek igazolására nem kell egye-
bet fölemlítenem, mint azt, hogy a mult évi 
november hó 6-án nálunk megtartott köz-
gyűlés bírálati jelentése szerint: „hogy isko-
lánknál úgy a fegyelem és rend, valamint a 
tanulásbeli előmenetel mintaszerű, de különö-
sen kiemelendő az, hogy a népes és vegyes 
ajkú osztályokban oly tisztán ejtik ki a magyar 
szavakat,mintha született magyarok volnának." 
Még csak harmadik tanéve tanítunk ily módon, 
tehát az átmeneti idő még tart, de máris 
bizton állíthatom, hogy az eredmény a régi 
és új csoportosítás mellett úgy viszonylik 
egymáshoz, mint az 1 : 3-hoz. 

Es most azzal zárom soraimat: 
Állítsunk mindenütt I—VI. vegyes osztá-

lyokat. Ne úgy, mint eddig, hogy a hol hat 
tanító van, külön választattak a fiúk s a 
leányok s így három tanító munkája elveszett 
a kétes értékű nemi elkülönítés miatt, holott 
az iskolában a gyermek nem tanul rosszat, 
rosszat tenni a tanító éber őrködése mellett 
nincs alkalma. Míg az I—VI-ig beállított 
vegyes iskola — különösen nemzetiségi vidé-
ken — áldásossá válnék imádott magyar 
hazánkra! 

(Nagyág.) Brőzsik Pál. 

a & O 

A tt-ik év az eleuii iskolában. 
Tagadhatatlan, hogy hazánk a tanügy, mű-

vészet és tudomány terén 29 év alatt sokkal 
nagyobb haladást mutat fel, mint Európa 
bármely művelt állama; mert míg azokban 
ezelőtt 29 évvel már előre voltak, addig mi 
bizony csak hátul kullogtunk. S ha a nemzeti 
ébredést oly viharos évek meg nem előzik; 
ha az erőszak által elnyomott magyar nemze-
tet fejlődésében meg nem gátolják: bizonyára 
hazánk ezeréves fennállását még fényesebben 
ünnepelhettük volna meg. 

De Istené legyen a hála! Annál nagyobb 
a dicsőség, annál nagyobb az érdem, hogy: 
„annyi balszerencse közt, oly sok viszály után" 
így is megmutathattuk a világnak, hogy a 

magyar életképes s méltó helyet foglal el 
Európa művelt államai sorában. 

Nagy szerencséje hazánknak, hogy mindig 
támadnak oly igaz, a magyar hazáért forrón 
lángoló fiai, a kik a fölvilágosodás zászlaját 
fennen lobogtatva, azok ellen küzdenek, a kik 
az „égő gyertyát elrejtik a véka alá", hogy 
ne világoljon; pedig megvagyon írva: „elvész 
a nemzet, mely tudomány nélkül való". 

Habár hazánk minden téren nagy haladást 
mutat is fel, mindazonáltal a czél messze van. 
Ezúttal azt kívánom fejtegetni, hogy az elemi 
tankötelesek igen nagy rés/e miért is nem 
ju t még el a 6-ik osztályba?! 

Az az állítás, hogy: „az 1868. évi 38. t.-cz. 
ma sincs teljesen végrehajtva, a mennyiben 
a tanköteleseknek igen nagy száma —- iskola 
és tanító hiányában — máig sem részesül 
oktatásban", teljesen igaz. De, hogy az végre 
nem lesz hajtva soha, azt nem lehet egészen 
kereken kimondani; mert a mult hibáit, 
mulasztásait rohamosan helyrehozni nem 
könnyű dolog. A mai nehéz viszonyok között 
— habár lassan is — a helyzet évről-évre 
javul. Mai kormányunk eléggé meghozza az 
áldozatokat az iskolák felállítására, de hogy 
a népesedés arányában a kellő számban máig 
sincsenek meg az iskolák: annak okát, azt 
hiszem, a fegyveres békében is lehet keresni, 
mely elvonja a tanügyre fordítandó milliókat. 
A köznép vállaira pedig újabb és nagyobb 
terheket rakni nem lehet ; mert úgyis roska-
dozik már. Olyan néptől aztán lelkesedést ne 
várjunk, mely a megélhetés nehézségeivel 
küzd. 

Ember J. úr e b. lapokban kimutatta, hogy: 
„a túltömöttség következtében a tankötelesek-
nek csak egy csekély töredéke kerül a 6-ik 
osztályba, melyet aztán a szigorú osztályozás 
is elősegít". 

Bizony ez, a hol így van, nagy h iba ; mert 
az oly iskolában, melyben 120—150 tanköte-
les van beszorítva, a legképzettebb és vas-
szorgalmú tanító sem képes az egyenlőtlen 
tehetségű növendékeket az osztályokon ered-
ményesen keresztül vezetni. Az ilyen tanító, 
hogy a tantervbe fölvett anyagot csak némi-
leg is feldolgozza, favágó-munkát végez, de 
voltaképen szalmát csépel. 

A törvény 80 tankötelest jelez egy tanító 
keze alá, és a hol csak ez a szám van is 
meg, nagy kitartás, a tanóráknak pontos be-
tartása mellett lehet csak a tantervben foglalt 
tananyagot feldolgozni úgy, hogy a növendé-
keket az osztályokon évről-évre keresztül-
vezetve, elismerésreméltó eredményt mutat-
hassunk fel. Nagyon helytelenül cselekszik 
tehát az olyan tanító, a ki túlterhelt iskolája-
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ban a tantervet iparkodik keresztülvinni s 
ugyanakkor a szigorú osztályozást is követi, 
így természetesen sokan nem juthatnak el a 
felső osztályokba. Szerintem az ily növendé-
kekkel túlterhelt iskola tanítója nem követ el 
bűnt vagy mulasztást, ha a tantervet mellőzve, 
egyedül az irás-olvasás és számtanításra fordítja 
minden idejét ; sokkal hasznosabb munkát 
végez akkor, mert tulajdonképen az élet fen-
tartásához szükséges anyagok megszerzésére 
csak ezek a főkellékek. És ennyit, túlterhelt 
iskolában is, alaposan keresztül lehet vinni. 
A főelv mindig az legyen: jobb keveset, de 
jól, mint sokat, rosszúl. 

Hogy az elemi iskolákban a tankötelesek-
nek igen nagy része nem juthat el a 6-ik 
osztályba, annak okát még más körülmény-
ben is kell keresni, nevezetesen: a népokta-
tási törvény idevonatkozó §-a azt mondja: 
„a 6. évöket betöltött gyermekek tankötelesek". 
S minthogy a tanév kezdete szeptember 1-je, 
tehát szeptember l-ig született gyermekek a 
tankötelesek. Lelkészeink is csak a szeptem-
ber l - ig születetteket írják és adják ki a tanév 
kezdetével. (Egy-két hónap a tanköteles korból 
elengedhető. Szerb) 

Most vizsgáljuk meg, eljutnak-e a 6-ik osz-
tályba azok, a kik szeptember után születtek ? 

Tehát azok a gyermekek, a kik 1892-ik 
év szeptember l - ig születtek, azok a folyó 
évben már tankötelesek; ezek a kellő vezetés 
mellett a 6-ik osztályt be is végzik. Hát 
azok, a kik szeptemberben és az utána követ-
kező hónapokban születnek: elvégzik-e a 6. 
osztályt ? Dehogy végzik! Azokat szüleik, 
kivált, ha szegényes helyzetben vannak, önként 
fel nem adják az iskolába, csak azért sem, hogy 
egy évi tandíjat megtakarítsanak. Ennek követ-
keztében az a gyermek, a ki 1892. szeptember 
15-én, vagy októberben született: a jövő azaz 
1899-ben válik tankötelessé, a mikorra már 
kevés kivétellel 7 éves lesz. Az ilyenek az öt 
osztályon keresztül haladnak, de ugyanabban az 
évben, melyben az 5. osztályt végzik: 12 évesek 
lesznek. Kérdem: kényszeríthetők-e azok a 
6-ik osztály elvégzésére ? Én azt hiszem, hogy 
nem. Mert a 68. évi 38. t.-cz. csak 12 éves 
korukig kötelezi a mindennapi iskolába járásra. 
Az anyagi gondokkal küzdő szüle pedig csak 
azért, hogy a tandíj fizetése alól kibújhasson, 
nem törődik gyermeke kevesebb tanulmányá-
val; a 6-ik osztályra önként fel nem adja 
gyermekét. így igen sok gyermek lemarad a 
6-ik osztályról, melynek következtében elesik 
azoktól az ismeretektől, a melyeket a 6-ik 
osztályban lett volna alkalma megtanulni. 

Ugyancsak E. J. úr azt mondja, hogy az 

általa felsorolt hiányokat a 68-iki törvények 
újjáalkotásával lehetne megszüntetni és ajánlja 
a tankötelezettséget 7 éves korra halasztani, 
természetesen a 13. év befej eztéig. Az igaz, 
hogy ez annyiban czélszerübb lenne, hogy 
érettebb gyermek könnyebben megküzdene 
az osztályok tananyagával; de másrészről 
annyiban hátrányos lenne, hogy" a felsőbb 
osztályokba — a mostani rendszer mellett — 
kevesebb gyermek jutna e l ; mert a szegény 
szülék nem lévén képesek gyermekeiket sem 
élelemmel, sem ruházattal ellátni, kénytelenek 
gyermekeiket cselédnek adni, a mire a már 
12—13 évesek alkalmatosak. 

Hogy a rendes és pontos iskoláztatás a 
6 éven keresztül nagyobb kényszer nélkül a 
törvény kivánalmainak megfelelőleg kivihető 
legyen: erre nézve két módot látok alkalma-
tosnak s az iskoláztatásra vonatkozó törvényt 
is kívánatos volna így módosítani, nevezetesen : 

1. Tankötelesek mindazok, a kik a 6-ik 
(vagy 7-ik) életévöket a folyó évben betöltik. 
Ez a mindennapi tankötelezettség megszűnik 
a 6. évi tanfolyam, befejeztével. 

Az ily módon meghatározott tankötelezett-
ség alól nem bújhatnának ki azok, a kik 
szeptember után születtek s a kiket lelkészeink 
nem szoktak az anyakönyvből az új tanköte-
lesek sorába kiírni. Ez iskoláztatási rendszer-
nek az a haszna is meglenne, hogy az a gyer-
mek, a ki betegsége miatt az első, vagy talán 
a 2-ik évét is kénytelen volt elmulasztani: 
felgyógyulása esetén és után még kötelezhető 
volna a mindennapi iskola 6 évi tanfolyamá-
nak elvégzésére. 

2. A tandíjfizetést előnyös volna végkép 
törülni s azt vagy a községekre vagy a fele-
kezetekre ruházni; a megfelelő összeget a 
biró vagy a gondnok fizetné meg a tanítónak. 
A hol pedig mind a kettő szegény, az állam 
nynjtana segedelmet. 

így a szülék az ingyentanítást jobban 
igénybe vennék s gyermekeiket nem fognák 
el, sőt szivesebben járatnák iskolába. Ilyen 
iskoláztatás mellett aztán nemcsak a szülék 
és gyermekeik nyernének, hanem meglenne 
az az erkölcsi haszon is, hogy a szülék és 
tanítók közötti súrlódás elenyésznék, melyre 
sokszor a tandíjhátralékoknak bíróság út ján 
történő behajtása szolgáltat okot. 

Míg a mostani rendszer ekként megváltoz-
tatva nem lesz, a rendes és pontos iskolázta-
tást sem lehet keresztülvinni. 

(Szálafö). Kiss Kálmán. 

«OflO  
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M e g v á l t o z o t t v i l á g . 
(Egy erdélyi faluból.) 

A jó öreg Tankay bácsinak pap néni még 
a kapuból is utánakiabál: Gombold be a 
gérokodot te t á tá ! Huzd össze jobban a 
sálodat! Aztán a fövegedet nem muszáj 
letedd! a prédikáczió sem muszáj hosszú 
legyen! Most hideg van; de a1 sincs kinek! 
a hideg falaknak! Nincs mért annyit imád-
kozni az üres falaknak! 

Tankay papbácsi csak úgy integet hátra 
a kezével; motyog ugyan valamit, mert hát 
unja, hogy a mámá most is úgy bánik vele, 
mint a gyermekkel, hanem azért hangosan 
nem mer zsémbelni; az asszonyi-állat ellen az 
hiábavaló lenne, meg aztán igaza is van! Csak 
biczeg az öreg lábaival, míg a papnéni szemei 
elől el nem födi a czinterem ajtaja. 

Papnéni még akkor sem megyen be ; egy 
oláhné jön a Maros felől, azt kukucskálja a 
félig nyitott kapun. Mikor odaér, el is fogja; 
mert azt nem lehet csak úgy elhallgatni, hogy 
mekkora ünnep vagyon ma itt Bormezőn : meg-
jöt t a kálvénista kántor. Az oláhoknak bezzeg 
volt mindig dáskeljük, de nekik 20 év óta csak 
ma van először. A tegnap j ö t t ; ma köszön 
be. Ezt már csak nem lehet úgy elhallgatni. 

— Domnu ázsuté! — (az isten segítse) 
mondja az oláhné s azzal megy odább. 

Hanem a papbácsin mégis csak nem fog 
a jó szó! Immár a vén falióra mánussa egy-
fertályt mutat az egyre, a mikor végre hall-
szik a tátá csoszogása, kisérve az új rektor-
tól, a szentegyházfi, megyebiró és az egész 
presbiterektől. Hiszen csak az a szerencséje, 
hogy ennyien vannak! Ilyenkor nemcsak nem 
illik, ha az asszony dorombol, hanem éppen 
jó képet kell csinálnia. Azt csinál a papnéni 
is. Olyan szívesen hívogatja a vendégeit: 
Tessenek belülkerülni megyebír' uram ! 
Tessenek helyet foglalni! Rektor úr! találja 
jól magát az új otthonban; bizony, higyje meg 
olyan szívesen látjuk. 

Az új rektor bólint a fejével, a mivel az 
van mondva, hogy ő abban nem is kételke-
dik. Tátá, egy pohárka appétoriumot végy elő ; 
ott van az almárium tetején a zöld üvegben; 
kínáld az urakat; én egyszeribe hozom a 
levest. 

Kedves két öreg tutyus. 

A papbácsi nem is késik az appétorium-
mal; előkerül az öreg jó zöld üveg és adja a 
kellemes szilvóriumot. A hánynak tölt belőle, 
annak mind elmagyarázza, hogy ezt a mámá 
a maga két kezével főzte ; hogy ez már három 
esztendős, de biz ebből inni kell. 

Olyan jó két öreg'ember, mint két jószívű 
gyermek. Ma sem tud egyik a másik nélkül 
venni magának egy pipát, egy mántlit, egy 
föveget. Azt mindketten veszik; ha elmennek 
vásárolni, egy kis portéka felett eltanácskoz-
nak egy órát. Nézegetik, egyezkednek, alkusz-
nak, hogy az drága se legyen, de éppen olyan 
legyen, a mi nekik dukál. 

Megyebir1 uram a hivatalával járónak találja, 
hogy megkapván a pohárka karcsú derekát, 
neki durálodjék és megköszörülvén a torkát, 
felköszöntse a mai ünnepélyünk tárgyát, úgy-
mint itt az i f jú rekturamat, kit a Mindenható 
ő szent felsége közénk vezetett s kit az áldott 
szent Úristen sokáig éltessen ez nemes szent 
eklézsia díszére. A tiszteletes bácsi, a presbi-
terek és a szentegyházfi mind hasonlóképen 
kívánják és nemkülönben örvendenek, hogy 
immár nekik is vagyon az ők szivük szerint, 
mivelhogy 20 év óta várogatják ezt a napot. 

— Megfogyatkoztunk —- szólt oda aztán 
az ebéd felett papbácsi a fiatal rektorhoz — 
nagyon megfogyatkoztunk kedves öcsémuram. 
Látta ? — vagy maga még nem lá t ta ! — 
itt ezen fel, azon le egymást érte a sok 
nemesi kúria. Tíz erdélyi úrnak volt itt bir-
toka, a kik mind itt laktak a jobbágyaikkal, 
a sok cselédjeikkel. Olyan élénk hely volt 
ez, hogy valamikor város volt. Nó, most 
nagyon csendes; most falunak is csúnya. 
Annyian voltunk, hogy a gyermekek nem 
fértek az iskolában, mi pedig a templomban. 
— Most elférünk. A Mindenható tudja, hogy 
miféle világ következett egyszer. A mi uraink 
közül egyszer csak elsovárlódott egy. Isten 
tudja hová lett. Utódai közül aztán néhány 
év múlva megjelent valaki, az a kúriát, a bir-
tokot potomáron elliczitálta, a pénzt zsebre-
váffta s mi soha többé hirét sem hallottuk. 

o 
Nem sok idő múlva követte a más, majd 
ismét egy más. A jobbágyaik is lassan húzódni 
kezdettek. Egyik átköltözött a Maroson túl. 
De az még szerencse, mert legalább magyar-
nak maradt; hanem a kik a hegyek felé vonul-
tak, azokból bizony szépen oláhok lettek 
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Mutatok én magának kedves öcsém olyan 
mokányokat, kiknek az elődeik itt nálunk 
fazakasok, dózsnak, kovácsok voltak. De az 
unokák ma nem tudják az édes anyai nyelvet 
s ha kérded, hogy hívják, azt mondja: Faza-
kosin, Kovácsin. 

Úgy volt lelkem! 
Elkezdtünk fogyni az iskolában. Minden esz-

tendőben kevesebb, kevesebb gyermekünk j á r t ; 
elkezdtünk fogyni a templomban; már egy-
szer csak az üres falaknak tettük a szolgála-
tot. Egyszer elment a rektor úr is, azt mondta, 
hogy ő nem tud megélni, mert nincs a ki 
kepét adjon. A végén elment az a néhány 
iparos is ; azt mondták, nincs kinek dolgozni. 
Maradtunk egynéhányan; széjjel néztünk, 
hát nem voltunk annyian, a kikből megye-
birót, presbitereket lehessen választani. Mit 
csináljunk mámá? Kérdeztem egyszer; mi — 
látom — a végén csupa ketten maradunk. 

— Tudod mit tátá? leszel te ezután rektor 
is, tanító is. Mentsük meg hát azt a néhányat, 
a ki még megvan. Igazad van, — mondtam. 
És lettem. Akkor neki állottunk és azt a kicsi 
jövedelmet, a mi még a kánonikából járna a 
rektornak, kezdtük félre rakni ; én az enyémből 
minden esztendőben hozzátettem 100 frtot, 
— mert nekem dézsmakárpótlásom jár — 
azután kéregettünk, koldultunk, gyűjtögettünk. 
Húsz esztendeig folyt ez a munka. Annyi 
ideig raktuk a krajczárokat, a míg lett egy 
tőke, a minek a jövedelme ma 360 forint 
tiszta pénz. Azután jöt t a tagosítás; a rektor 
részének jövedelme megér 200 forintot. Most 
már bevezetett az úr minket is az ígéret föl-
dére. Most már benne vagyunk: van iskola-
házunk, van tanítónk, hanem már egyéb 
nincs: nincs kit tanítani. 

Megváltozott a világ! 
Sebben a papbácsi prelekcziójában egy darab 

kulturhistória van. Hej, hiszen ugyan neki-
szaladt a magyar állam, hogy után pótolja — 
de arra én rázom a fe jemet! 

(Segesvár.) Csulak Lajos. 

e ^ g o — 

1 színlelésről. 
Ma nem siettek a tanulók a szünetre való 

csengetés után mindjárt játékra, hanem kisebb-
nagyobb csoportokban verődtek össze. Egy 
része súgott-búgott, más része tárgyalt élénk 
kézmozdulatokkal és még élénkebb arczjátékkal, 
akár csak a felnőtt emberek nagy események 
idejében. Eudrét idézték tegnap a tanítás 
után az igazgató úr elé, ott voltak a tanító 
urak is. Hogy mi történhetett Endrével az 

igazgató úr szobájában, arról folyt a fontos-
kodó titkolódzás és az élénk vitatkozás. . . . 

De mo3t jön Endre maga az udvarra. 
Délczeg növésű fiú, csinos arczú, szép szeme 
szinte beszédes. Társai körülfogják és kérdik: 
„Nos Endre, mit szólt az igazgató úr, és mit 
mondtak a tanító urak?" „Hogy mit szólt az 
igazgató úr", mondja az érkező, és szép 
szemeit merészen já r ta t ja társain, „nem szólt 
az se többet, se kevesebbet, mint hogy érte-
sült a tanító úrtól, hogy szorgalmas és buzgó 
tanuló vagyok, azután megdicsért és még azt 
is mondta, hogy igyekezzem csak továbbá is 
ez uton haladni." 

Haragos megvetéssel néztek rá társai, ott 
hagyták és játékra siettek; érezte mindegyi-
kök, hogy ennek a szép fiúnak bizony rút 
a lelke, mert nem mondott igazat. Hiszen 
tudta mindenki, hogy arra az okra, a miért az 
igazgató úrhoz hivták, nem jár dicséret. 

A tanító úr ugyanis feladta lerajzolni hazánk 
vízrendszerét. A tanulók elhozták a meghatá-
rozott napra a térképet ; mindenki beadta, 
csak a szegény Béla volt a legnagyobb zavar-
ban. Szépen megrajzolta otthon a térképet, el 
is hozta magával az iskolába, de midőn 
beadni akarta, nem találta többé . . . a térkép 
eltűnt. . . . A tanító úr kutatta legott az ese-
tet és csúnya dolog derült ki. 

Endre padjában találtak egy szelet rajzoló-
papirt, melynek végén Béla csinosan irott 
neve volt olvasható. 

A tanító úr hozzáillesztette ezt a megtalált 
papírszeletet Endre térképéhez, és kiderült, 
hogy Endre elsajátította magának Béla tér-
képét, levágta róla (Béla) nevét és oda írta 
az övét. A tanító úr különben is ráismert a 
kézírásról és a csinos rajzról, hogy az Endre 
által beadott térkép Béláé; kisült tehát a 
rút turpisság és ez volt az oka annak, hogy a 
nyakra-főre tagadó Endré t az igazgató úr elé 
vitték, és erre csak nem jár dicséret . . . ezt 
tudta minden tanuló; de Endre mégis el akarja 
hitetni társaival, hogy őt, a kinek csalfa ter-
mészetét az egész osztály amúgy is eléggé 
ismeri, az igazgató úr megdicsérte. De, hogy 
nem dicsérte meg, azt megtudták még az 
nap a tanító intő szavaiból, melyeket az osz-
tály előtt Endréhez intézett. 

Éndre merész képmutató, kinek lelkéhez 
a képmutatással járó jellemhibák már oly 
elrettentő mértékben férkőznek, hogy nem 
átallja idegen tulajdont magának elsajátítari 
pusztán csak azért, hogy igazolja vele, hogy 
ő is teljesítette kötelességet. Nem a tárgyat 
kívánta, midőn ezt magának elsajátította, 
hanem pusztán a látszatot, hogy ő sem maradt 
mögötte a többieknek, szorgalmat akart vele 
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színlelni. Endre űzte a színlelés veszedelmes 
játékát, már nemcsak szóval, hanem oly 
tettben, mely a gyakorlati életben a büntető-
törvénykönyvbe ütközik. Endre a való helyébe 
a látszatot tiltott eszközökkel tette, hogy 
azokkal egy sorban lehessen, a kiknek a jól 
teljesített kötelességért elismeréssel adóznak. 
Endre dolgozni lusta, de a munkával járó 
előnyt ő is élvezni akarja, azért szinlel szor-
galmat, sőt, ha másképen nem teheti, tiltott 
eszközökkel. Hiszen ilyen a színlelés, hogy a 
való mezét magára ölti, hogy elpalástolja vele 
saját ocsmány alakját. 

A gyermek eredetileg őszinte, nyiltszivű; 
ott, a hol ez a jellemvonás elfajul, a hiba a 
rendestől eltérő viszonyokban, visszás neve-
lésben leledzik. Ez volt a felfogása Endre 
fegyelmi ügyében a tanító-testületnek, mely 
nem a büntető-kodex szerint bírálta el a 
dolgot, hanem lélektani okai szerint a színle-
lés elfajulását látta benne. 

A tanító-testület belátta, hogy Endrét nem 
pusztán megbüntetni, hanem megjavítani is 
kell. Mivel a baj kútforrását a családi neve-
lésben látta, gyökeres orvoslására szükséges-
nek találta a családnak segédkezet nyújtani, 
a mit az igazgató és az osztálytanító magukra 
vállaltak. 

„Sajnos", jegyezte meg az egyik tanító, 
„hogy a mai társadalom termi ezeket az erkölcsi 
penészgombákat, a melyek az iskola tiszta 
légkörét megmételyezik és a tanító nemes 
igyekezetének gátat vetnek. Sok helyütt illem 
dolgának tartják, hogy a meggyőződés rová-
sára a rútat szépnek, az unalmast érdekesnek, 
a rosszat jónak, a szomorút mulattatónak, 
a kegyetlenséget tréfának tartják. A léha gyak-
ran több elismerésre talál, mint a buzgó. 
Hányszor megesik, hogy a gyermeket szigo-
rúan megfenyítik, mert önkénytelenül kitört 
őszinte érzületéből az igazság, ott, a hol ez 
a környezetet feszélyezte. Ott, a hol a tár-
sadalom a színlelésre nevel, sok baja van az 
iskolának, ott szorgalmat szinlel a tanuló til-
tott eszközökkel is, mint ez az Endre". 

De igen bölcsen jegyezte meg erre az 
igazgató: „Minél szélesebb tért hódít magá-
nak a társadalomban a képmutatás, a fer-
dítés, hogy a színlelés eszközeivel külső 
előnyöket hajhászszon, annál inkább köteles-
sége az iskolának az őszinteség, a való és 
igaz iránti érzületet megszilárdítani, hogy a 
társadalom felserdülő tagjai vér : ezve legyenek 
az élet cía'ogató kísértései ellen". 

„Ezt pedig úgy érjük el, ha első sorban a 
családot támogatjuk nevelési ténykedéseiben. 
Ügyeljünk az iskolában arra, hogy a tanulónak 
a bemutatott feladata mindenkor saját terméke 

legyen. Buzdítsuk öntevékenységre és igyekez-
zünk jellemét oly motívumokkal felruházni, a 
melyek szerint életének boldogságát csak a 
kitartó szorgalomban és a hasznos munká-
ban lelje. 

Ne tűrjük az idegen tollakkal való czifrál-
kodást se szóban, se cselekedetben, azért kerül-
jük az iskolában a hangzatos, üres szólásokat 
és a csupán külső hatásra törekvő tetteket, 
mert ezek megrontják az őszinteséget, az 
egyenességet ajellemben. Igyekezzünk magunk 
is mindenkor saját példával érzületben, szóban 
és cselekedetben mintaképei lenni az őszinte-
ségnek, mert az élő példa vonz leginkább". 

(Nagy-Kanizsa.) Alt mann Mór. 

HIVATALOS RÉSZ. 

S z a b á l y r e n d e l e t . 
(4.435/97. ein. BZ.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 
1897. évi 4435. ein. szám alatt a nem-
magyarországi tanári, tanító- és kisdedóvó-
oklevelek honosítása (nostrifikálása) tárgyában 
az alábbi szabályrendeletet bocsátotta ki: 

Abból a czélból, hogy a nem-magyarországi 
tanári, tanító- és kisdedóvó-oklevelek hono-
sításánál törvényeink értelmének teljesen 
megfelelő s országosan egyöntetű eljárás 
jöjjön létre, a következőket rendelem: 

1. §. E szabályrendelet értelmében hono-
sításnak helye lehet középiskolai, felsőbb 
leányiskolái, polgári iskolai, népiskolai, továbbá 
kereskedelmi-, ipari-, művészeti- és emberbaráti-
intézeti tanárokat, tanárnőket, tanítókat és 
tanítónőket, valamint kisdedóvókat és kisded-
óvónőket képesítő nem-magyarországi okle-
veleknél. 

Hasonló tekintet alá esnek a Horvát-Szla-
vonországok területén kiállított s a fenneb-
biekkel azonos képesítő oklevelek. 

2. §. Külföldi állampolgár az ő képesítő 
oklevelének honosítása előtt a magyar állam-
polgárságot tartozik megszerezni. 

3. §. A ki gondnokság, csőd alatt áll, bűntett 
vagy vétség miatt vád alá van helyezve vagy 
egyáltalában szabadságvesztés büntetése alatt 
áll, nyereségvágyból eredő bűntet t vagy vét-
ség miatt el volt Ítélve, hivatalvesztésre 
szóló ítélet hatálya alatt áll s erkölcsi tekin-
tetben alapos kifogás alá esik, annak okle-
vele nem honosítható. 

4. §. Az oklevél honosítása csakis kiegé-
szítő (pót) képesítő vizsgálat alapján adható 
meg, mely vizsgálatnak mindenesetben ki kell 
terjednie a magyar nyelvre és irodalomra, 
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valamint annak kimutatására is, hogy a 
honosítandó oklevél birtokosa a magyar nyel-
vet szóban és írásban képes lesz-e a tanítás-
nál kellően használni; ki kell terjednie 
továbbá a magyar történetre, alkotmánytanra 
és földrajzra, az elemi népiskolai tanítói és 
tanítónői oklevelek honosításánál oly mérték-
ben, a melyben azt megfelelő hazai képesítő 
szabályzatunk a hazai képesítésnél mint tanító-
képzettséget megkívánja, a többi oklevelek-
nél pedig oly fokban, a melyben azt hazai 
képesítő szabályzataink a hazai képesítésnél 
mint előképzettséget megkövetelik. A meny-
nyiben az oklevél honosítását kérelmezőnek 
előképzettségéhez szabályaink szerint az 
érettségi vizsgálat is tartoznék s az illető ily 
vizsgálatot nem tett, köteles e vizsgálatot 
előbb valamely nyilvános középiskolánkon 
letenni, mely esetben a fennebb jelzett kiegé-
szítő képesítő vizsgálatnak a magyar törté-
netre, alkotmánytanra és földrajzra vonatkozó 
része elmarad. 

Ha a nem-magyarországi képesítés a hazai-
val szemben még egyéb hiányt is mutatna 
fel, különösen a szaktanulmányokat illetőleg, 
vagy ha a kérelmező a képesítő vizsgálatnak 
a hazai tanintézeteken köteles tárgyaiból nem 
volna képes bizonyítványt előmutatni, a kiegé-
szítő képesítő vizsgálatnak e tantárgyakra 
is ki kell terjednie. 

Ha a honosítást kérelmező szaktanulmá-
nyaira kevesebb időt fordított, mint a meny-
nyit törvényeink vagy szabályzataink a képe-
sítés megszerzésére kitűznek, a kérelmező az 
itt követelt kiegészítő képesítő vizsgálat 
megejtése előtt a hiányzó időre szaktanulmá-
nyainak kiegészítésére egy megfelelő tanin-
tézethez utasítandó. 

5. §. A honosítás az eredeti (nem-magyar-
országi) képesítésnél szűkebb körre vagy 
alsóbb fokra is szabható, minek különösen 
akkor van helye, ha az illető, nem-magyar-
országi iskolai rendszer, melyen az eredeti 
képesítés alaps/ik, lényeges eltérést mutat a 
hazai iskolai rendszerrel szemben. 

6. §. Az oklevél honosításáért a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez kell 
folyamodni, ki a kellőleg felszerelt folyamod-
ványt javaslattétel végett a megfelelő hazai 
vizsgáló-bizottsághoz juttatja el, mely bizott-
ság a 4. és 5. §. értelmében megteszi javasla-
tát, megszövegezvén egyúttal az esetleg 
kiállítandó honosítási záradékot is. 

7. §. E javaslat alapján a m. kir. va'lás-
és közoktatásügyi minister dönt és utasítja a 
bizottságot a kiegészítő képesítő vizsgálatnak 
a rendes időben való megejtésére, s ennek 
alapján a ministeri rendeletre való hivatkozás-

sal a honosítás megadására vagy annak meg-
tagadására. (L. 8. §-t.) 

A kiegészítő képesítő vizsgálatnak minden-
kor a szabályszerűen megalakuló vizsgáló-
bizottság előtt kell véghezmennie s a 
vizsgálaton a rendes elnöknek vagy helyette-
sének, az elemi iskolai tanítói, tanítónői s a 
kisdedóvói és kisdedóvónői vizsgálatoknál a 
kir. tanfelügyelőnek vagy a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi minister által kijelölt helyet-
tesének jelen kell lennie s ugyanannak alá 
is kell írnia a honosítási záradékot. 

Szükség esetén, különösen az előképzett-
ség megvizsgálása czéljából a vizsgáló-bizott-
ság valamely megfelelő iskola tanárával is 
kiegészítheti magát. 

8. §. Ha a kiegészítő képesítő vizsgálat 
nem sikerül, a vizsgálat javítása vagy ismét-
lése csakis a hazai rendes képesítés szabály-
zata értelmében történhetik meg. 

9. §. A honosítási eljárás egész folyama-
táról a vizsgáló-bizottság jegyzőkönyvet szer-
keszt, mely a bizottság irattárában megőrzendő. 
E jegyzőkönyv alapján jegyeztetik be a törzs-
könyvbe a honosítás, s állíttatik ki az enge-
délyező ministeri rendelet feltüntetésével a 
honosítási záradék, mely megerősíttetik a 
szükséges aláírásokon fölül a bizottság pecsét-
jével is. 

Ha a kiegészítő képesítő vizsgálat nem sike-
rült, az érdekelt csak egyszerű értesítést kap. 

Végül a bizottság az eljárásról jelentést 
tesz a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minis-
ternek, ki a honosítást közzététeti a Buda-
pesti Közlönyben s a vallás- és közoktatás-
ügyi ministerium Hivatalos Közlönyében. 

10. §. A kisdedóvói és kisdedóvónői, az 
elemi iskolai tanítói és tanítónői oklevelek-
nél a kiegészítő képesítő vizsgálatért s a 
honosításért 10 frt, a többi képesítő okleve-
leknél a hazai vizsgálatok s képesítés díja 
fizetendő. 

11. §. Ha oly tanári vagy tanítói 
képesítő oklevél honosítása forogna fenn, 
mely oklevél az itt felsorolt oklevelek egyik 
csoportjába sem volua sorolható, a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minister az e szabály-
rendeletben alkalmazott elvek szerint esetről-
esetre intézkedik. 

12. §. Az ezen szabályrendeletben felsorolt 
nem-magyarországi tanári, tanítói vagy kis-
dedóvói képesítéseket mint czímet, az okle-
velek itt szabályozott honosítása nélkül hasz-
nálni tilos. Az e tilalom ellen vétők, a mennyi-
ben súlyosabb büntetendő cselekmény nem 
forog fenn, 100 frtig terjedhető pénzbünte-
téssel büntetendők. 
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A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Borbély Lajos-

nak, mint a rima-murányi és salgó-taijáni 
vasmű-részvénytársaság vezérigazgatójának azon 
alkalomból, hogy az nlített részvénytársa-
ság „Luczia" bányatele^ n 8000 forint költ-
séggel egy mintaszerűen berendezett elemi 
népiskolát állított és anna^ fentartását mint-
egy 1200 frtnyi évi járult kai biztosította; 
Balog Józsefné szászvárosi kir. járásbiró 
nejének, a ki a szászvárosi állami el. és polg. 
leányiskola 42 tanulójának egy általa rende-
zett műkedvelői előadás tiszta jövedelméből 
több mint 100 f r t értékű meleg ruhaneműt 
adományozott. 

Kinevezte: Moser János nemes-völgyi róm. 
katb. oki. tanítót az ottani állami el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Nádassy Erzsébet baka-
bányai állami kisdedóvónőt a tisza-nánai 
állami óvodához helyezte át s helyébe Simó 
Irma oki. kisdedóvónőt kinevezte; Braun Mór 
képesített tanítót az ungvári áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Drudarszky Kálmán oki. 
tanítót a szefkerini közs. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Czékus Árpád, Dudás Bódog, 
Fülöp József, Thury János, Bálint György, 
Mayherr Dezső, Pákh Sándor, Sperlák Antal 
és Szilágyi Imre községi tanítókat, és Bosnyák 
Anna, Karcsay Irma, Jánossy Ottilia és Vass 
Teréz közs. tanítónőket a kis kún-dorozsmai 
áll. el. népiskolához r. tanítókká, illetve 
tanítónőkké; Spuler Ferencz és Nédics Miklós 
oki. tanítókat a bresztováczi áll. el. népisko-
lához r. tanítókká; Duffék József oki. tanítót 
a sér-fenyő-szigeti áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Braveczky Zoltán oki. tanítót a 
tasolyai áll. el. népiskolához rendes tanítóvá; 
Muzsnai Sándor oki. tanítót a medvési áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Hollós Béla moóri áll. polgári 
isk. r. tanítót jelenlegi minőségében az oros-
házi áll. polg. iskolához; Bitay György szaka-
dáti áll. el. isk. r. tanítót jelenlegi minősé-
gében a gidófalvi áll. el. iskolához; Iiévész 
József szobránczi áll. el. isk. r. tanítót jelen-
legi minőségében az ungvári áll. el. iskolához ; 
Major Gyula tasolyai áll. el. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a székói álLumi elemi 
iskolához; Kiss Antal, Lakatos Mihályné 
szül. Kelemen Ilona és Bocskor Mária oki. 
tanítót, illetve tanítónőket a csik-szeredai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá, illetve tanítónőkké 
és Székely Károly felső-porumbáki áll. el. isk. 
tanítót ugyanoda. 

Végleg megerősítette: Klenner Teofil 
goszpodinczei közs. isk. r. tanítót jelen állá-
sában ; Kirchnemé-Petrasevich Máriát a magyar-

országi központi Fröbel-nőegylet által Buda-
pesten fentartott és államilag segélyezett 
óvónőképző-intézet rendes tanítónőjét ezen 
állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Botz Péter nagy-
baczoni munkaképtelennek talált áll. el. isk. 
tanító részére évi 250 fr tot ; Lukics Zsófia 
verseczi munkaképtelennek talált gör. keleti 
tanítónő részére évi 600 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Csengeri 
Dávid duna-szent-györgyi ev. ref. tanító özvegye, 
szül. Szentes Zsuzsánna részére évi 191 frt 
36 kr t ; néhai Schmolka Salamon nyug. cser-
venkai izr. tanító özvegye, szül. Alt Julia 
részére 250 f r to t ; Wagner Péter nyugal-
mazott tanító özvegye, szül. Einzinger Eleo-
nóra részére 130 fr tot ; néhai Kovács Mhály 
agyagfalvi közs. volt tanító özvegye, szül. 
Kovács Anna részére évi 200 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 

— Levél a szerkesztőhöz. — 

Igen t. szerkesztő úr! Még mindig olvashatni 
becses lapja Tanítók tanácsadója rovatában, 
hogy a tanítóság egy része nyugdíjügyben 
elárasztja Tekintetességedet kérdezéseivel ; 
különösen, hogy esetleges nyugdíjaztatása 
esetén mily összegre számíthat stb. Hogy vége 
vettessék annak a kellemetlen eljárásnak, mely-
lyel a hazai tanítóság kis része e b. lap szer-
kesztőségét e tárgyban kérdezéseivel elárasztja, 
nem egyszer érthetőleg kihozva a türelem-
ből, igen szívesen közlöm az alábbi tanácsot 
s ha jónak méltóztatik látni, kérem közlését, 
mely ugyan, kis kutatás után, több helyt fel-
található ! 

1. Végkielégítés. Azon tanító, a ki 5 évnél 
kevesebb ideig szolgált s ezen szolgálati idő 
után önhibáján kívül vált munkaképtelenné, a 
nyugdíj összegének 50°/o-át egy izben kapja; 
ha pedig öt évnél több, de 10 évnél kevesebb 
szolgálati idő után önhibáján kívül munka-
képtelenné vált, biztosított nyugdíj összegének 
50°/o-át 2 éven át kapja. 

2. Nyugdíjazás. Ha a tanító teljes szolgá-
lati idejét, vagyis a 40 évet kiszolgálta, a 
részére biztosított nyugdíj összeg teljével mehet 
nyugdíjba. 10 évi szolgálat után a biztosított 
nyugdíjösszeg 40°/o-a jár, mely összeghez 
minden további év után 2 % számíttatik. A 
nyugdíj 10 frtos összegekre kerekíttetik ki, 
úgy, hogy az 5 frtig terjedő összeg számítá-
son kívül marad, az 5 frtnál nagyobb összeg 
pedig 10 frtnak vétetik. — A 300 forintnál 
kisebb tanítói fizetéssel biró tanítók nyugdíj-
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igénye 300 frtban állapíttatik meg. — A 
nyugdíj összeg megállapításánál számításba 
vétetik: 1. a rendszeresített készpénzfizetés, 
2. személyi pótlék, 3. rendszeres korpótlék, 
4. földilletmény, 5. a terménybeli járandósá-
gok jövedelme. 

A végkielégítésnél tehát, ha lehet, a szol-
gálatot 5 éven íelülire ki kell szorítani, hogy 
2 izben nyerhessen végkielégítést, s ha lehet, 
az évi segélyezés czéljából 10—11 évet. 

Ha 40 évig szolgált valaki, ügyét bizottság 
nem vizsgálja meg, csak a tanfelügyelőség 
utján kéri nyugdíjaztatását; minden más eset-
ben előbb megvizsgálva lesz s ha a bizottság 
nyugdíjba helyezésének szükségét, munka-
képtelen voltát egyértelmüleg kimondja, az 
erről fölvett jegyzőkönyv kíséretében lesz kér-
vénye a ministeriumhoz fölterjesztve. 

3. Özvegyek és árvák ellátása. 
a) Ha teljes 10 évig nem szolgált a férj, 

neje nem kap semmit sem. 
i) Az özvegy, ha férje legalább 10 beszá-

mítható évet szolgált s vele legalább 1 évig 
élt házasságban, segélypénzt kap, mely az 
elhalt férj legutolsó beszámítható fizetésének 
600 forintjáig ennek 50%-ában állapíttatik 
meg. Azonfelül 20% jár. A segélypénz az el-
halálozás napjától számított Va év múlva 
folyósíttatik; addig az özvegy és az árvák a 
lakás és a teljes fizetés élvezésében hagyat-
nak az iskolafentartó által, tehát a helyettes 
tanítót fizetni nem tartoznak. 

c) Ha az atya 5 évnél kevesebb ideig szol-
gált, az árvák semmitsem kapnak, 5 évi szol-
gálat után csak teljes vagyontalanságuk esetén. 

d) Ha az özvegyanya segélypénzt élvez, 
gyermekei 16. év betöltéseig fejenkint az anyát 
megillető ellátásnak Ve-át kapják. 

e) Az egész árvák, ha csak egyik szülőjük 
volt tanító, a fentebb megnevezett gyámpén-
zen kívül, fejenként 25 frtot kapnak. 

A teljesen szülőtlen, vagyontalan árvák 
gyámpénzük fejében árvaházakban neveltet-
nek, fölös hely esetén félárva is felvétetik. 

Az özvegyek, ha férjük 10 évnél kevesebb 
ideig szolgált, nem kapnak segélyt, azért hiába 
folyamodnak s a befizetett összeget sem kap-
hatják vissza. 

Mi> den nyugdíjazási kérvényt a tényleges 
szolgálat ideje alatt kell a kir. tanfelügyelőhöz 
beadni, mert ha a tanító állását előbb elhagyja, 
távozása lemondásnak tekintetik s a nyug-
díjigény elvesztését vonja maga után. 

(Nagy- Várad.) Nayy Béla, 
Mr. tanfelügyelőségi tollnók. 

P . A. U. 0 . A ki föl nincs véve a nyug-
díjalapba, nem kaphatna az onnan ellátást? 
Hogyan „ringathatta" ön magát 22 évig abban 
a reményben, hogy kapni fog, hiszen nem 
vétette föl magát tagul P Ha a kir. tanf. dr 
csakugyan annyira meg van elégedve műkö-
désével, miként mondja, akkor még legalább 
most folyamodjék fölvételért ama kedvezmény 
esetleges megadása mellett, hogy bár csak 
2 évet végzett a képezdében, tekintsék 23 évi 
folytonos szolgálata alkalmával kifejtett buz-
galmát és eredményes működését a tanítói 
oklevél pótlásául. Hogy iskolájok zugiskolá-
nak tekintendő-e vagy nem, azt önnek tud-
nia kell. 

S. Az eddigi iskolát közösen fentartó köz-
ségek külön-külön állítván iskolát, a más-
hová menő tanulók elmaradása folytán az 
ön fizetése természetesen csökkenni fog, mert 
a jövedelem eddig is ingadozott az iskolába 
járók létszáma szerint. Állása elfoglalásakor 
már tudta, hogy ez be fog következni, mert 
hiszen a csatolt községben magában eléri az 
iskolába járók száma az egy tanító vezeté-
sére bizható növendékek létszámának törvé-
nyes maximumát. Ily viszonyok között tűrni 
kell jövedelme csökkenését. Ha ez 400 frton 
alul maradna, kérje az iskolafentartó egyház 
az államsegélylyel való kiegészítést. Végtére 
nem lehet kívánni, hogy a már 20 év óta 
„sürgetett" II-dik tanítói állomás csak azért 
ne létesüljön, nehogy a viszonyok következ-
tében eddig élvezett, de állandóan nem bizto-
sííoíí'tanítói jövedelem csökkenjen. Egyébként 
ott lényegében nem is Il-od tanítói, hanem 
külön politikai községben önálló községi iskola 
nyitásáról van szó. Ahhoz pedig a községnek 
törvényes joga van. Eddig se kellett volna 
tűrni azt a rendezetlen állapotot, hogy vala-
mely községből 80 tanuló járjon át más köz-
ségbeli felekezeti iskolába. 

W. M. Török-Szt.-Miklós. Mind a négy 
évi tanfolyamról egyszerre osztályvizsgálatot és 
képesítőt nem tehet. Folyamodnia kell a 
ministerhez. Nem szükséges, hogy személyesen 
adja át. Bővebb tanácsot kérjen annak a 
tanítónőképző-intézetnek az igazgatóját ól, a hol 
képesítő-vizsgálatot tenni szándékozik-

Tájékoztató. 1. Az adóhivatal nem köteles 
fizetését elküldeni. Bizzon meg valakit ezzel 
ott, a hol az adóhivatal van. 2. Csak bélyeg-
gel ellátott folyamodványnyal kérheti a kii-, 
tanfelügyelőség utján. 3. Arra vonatkozik. 
4. Megsürgetjük. 

Lehoczky I . A gömörm. n. es. . . i kán-
tortanítói állomásról díjlevele nem lévén, a 
nyugdíjalapra vonatkozó 1893. évi jegyző-
könyvet kell irányadóul tekinteni. Miután 
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azóta a harangozóságot, mint a tanítói állás-
sal össze nem egyeztethető foglalkozást elvá-
lasztották a kántortanítói állástól, ez utóbbi 
jövedelem csökkent ugyan tizenkilencz forint-
tal ; de egyszersmind erkölcsi értékében nyert, 
mert többet ér tizenkilencz forintnál, ha 
az illetőre a harangozok már nem mond-
hatják, hogy „kollegájuk". A 400 forintnak 
ily módon *aló megcsonkítását helyre lehet 
ütni, ha a hitfelekezet folyamodik állam-
segélyért 400 frtig való kiegészítés czéljából. 
— A másik ügyben, szerintünk, az iskola-
széki elnöknek igaza van. A tanítói özvegyet 
megilleti a tanítói teljes fizetésnek a fele. 

Molnár Gj\ Miután önt állomásán meg-
erősítették, tanítói oklevele van, f. évi április 
havában betölti életének 21-ik évét: jogosan 
folyamodhatik az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe 
fölvételért. Az erre vonatkozó eljárást mosta-
nában közöltük újabban Tanácsadónkban. 

H. S. Ügy emlékszünk, az egész testületnek 
válaszoltunk. Mindhárom pontban említett 
kérdésekre a fizetésutalványozó hatóság adhatja 
meg a végleges választ. — A 100 frt többlet 
folyósítása 1897-ben történt s természetesen 
csak az aklwr ott működők számára lehetett 
előirányozni. 

B . Ií. A hozzánk intézett kérdést oly elvi 
jelentőségűnek tartjuk, melyben a nyugdíj-
intéző-bizottság lenne hivatva alkalomadtán 
dönteni. A két árvát esetleg fölvehetik tanítói 
árvaházba, de nem hiszsztik, hogy egyéb 
segítségre tarthatnának számot. Ha beállott az 
eset, folyamodjanak érdekükben. 

Cz. Pál. 1. Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
értelmében nemcsak hitfelekezetek, községek, 
állam és társulatok, de egyesek is állíthatnak 
és fentartkatnak népoktatási nyilvános inté-
zeteket. A „birtokos uraság" tehát nem fenye-
gődzik, midőn azt mondja, hogy maga fog 
fentartani iskolát. Ehhez joga van. A 16 
uradalomnak „kántorság" fentartása czéljából 
leendő megadóztatás tárgyában nem adha-
tunk tanácsot. A kérdezett müvet Kolozs-
várott rendelheti meg. 

T ~ 
I R O D A L O M . 

„Magyar Gyógypaedagogia" a czime annak 
az új szakközlönynek, melyet Roboz József a 
siketnémák, vakok, hülyék és gyengeelméjűek, 
dadogók és hebegők oktatásával, valamint 
általában gyógyneveléssel foglalkozók számára 
szerkeszt és kiad. Megjelenik évenként hat 
(legalább 3—3 ívnyi) füzetben ; előfizetési ára 
egész évre 8 korona. Az első füzet, melyet 
most kaptunk meg, nagyon változatos és 

kitűnő közleményekben gazdag. Szakczikkeket 
írtak bele: dr. Nárai Szabó Sándor (a fogya-
tékosok oktatásügyéről), Bihary Károly (a siket-
néma-iskolai és az elemi iskolai oktatás közti 
főbb eltérésekről), Mihalik Lajos (a vakok tér-
belitájékozódási képességeiről), Roboz (a beszéd 
hibáiról) stb. Tartalmaz e füzet kitűnő szak-
irodalmi szemlét, adja az általános tanügyi 
lapoknak nagyon ügyesen és tanulságosan 
szerkesztett szemléjét, közöl értesítéseket a 
hazai és külföldi intézetek köréből. A „M. Gy." 
tehát mindjárt kitűnően szerkesztett első füze-
tével legkiválóbb folyóirataink közt szerzett 
magának helyet. 

Kii l ö n f é l ék. 
— Az országgyűlés képviselőháza f. hó 

21-én, rövid tárgyalás után, elfogadta az 
ujonczozási törvényjavaslatot. 

— Világ folyása a külföldön. Ausztriá-
ban még mindig dúl a nemzetiségi háború. 
Prágában a tartomány-gyűlésen foly a vitat-
kozás a cseh-német kiegyezés fölött, miköz-
ben itt-ott egy-egy német koponyát betör-
nek. A nyelvi rendeletek ügyében bizottsá-
got küldtek ki. Az új csehek készek bele-
egyezni Csehország kerületeinek nemzetiség 
szerint való hármas fölosztásába: cseh, német 
és vegyes hivatalos nyelven a politikai, pénz-
ügyi és igazságügyi szolgálatban, de azt a 
föltételt fűzik hozzá, hogy Csehország Morva-
országgal és Sziléziával egybefüzve helyre-
állíttassák és egy külön országos kormányt 
kapjon Prágában, külön legfőbb törvényszék-
kel és közigazgatási bírósággal, szóval oly-
formán, mint Horvátország. Ebbe azonban a 
németek semmi szin alatt sem akarnak bele-
egyezni. — Krétában nagy a fejetlenség és 
az inség. Az autonómia iránt megegyeztek 
ugyan a nagyhatalmak, de sem a kormányzó 
személyében nem állapodtak meg, sem pénzt 
az új kormány szervezésére, sem pedig kato-
nai erőt a rend helyreállítására a még alakí-
tandó kormánynak nem szereztek, sem pedig 
a török helyőrség fölváltásáról vagy elvonu-
lásáról nem intézkedtek. A czár ajánlatát, 
hogy György görög herczeg legyen Kréta 
kormányzója, a szultán el nem fogadta és 
Németország sem járult hozzá. 

— Iskolai szünnapok. A vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. minister 1897 deczember 
hó 24-én 62.476. sz. a. Csanádmegye kir. tan-
felügyelőségéhez következő rendeletet intézte: 
„F. évi október hó 1-én 748. sz. a. kelt jelen-
tésére értesítem a C/imet, hogy helyénlevő-
nek és megengedhetőnek tartom azt, hogy 
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oly községekben, melyeknek lakosai s ebhez 
képest az illető iskolák tanulói is túlnyomó 
többségben gör. kel. vallásúak, azon gör. kel. 
ünnepeken, melyeken a gör. kel. tanulók az 
iskolába járás alól fel vannak mentve, az 
állami és községi iskolai gör. kel. vallású 
tanítók is felmentetnek az előadások tartása 
alól. Ezen intézkedés ily helyeken még a nem 
gör. kel. vallású tanítókra is kiterjeszthető." 

— A Bésán-fóle ösztöndíj-alapítvány 
igazgató-gondnokának a vallás- és közoktatás-
ügyi minister gróf Osáky Albint nevezte ki. 

— Tanító-gyűlés. Az „Erdővidéki tanító-
testület" f. év febr. 7-én, Sz.-Ajtáu tartja meg 
téli vándor-gyülését. 

— Az „Ezer Esztendő" czímű ünnepi 
füzet, melyet Sretvizer Lajos székes-fővárosi 
igazgató-tanító szerkesztett s mely 1896-ban 
a Dobrowsky- és Franke könyvkereskedő-czég 
kiadásában jelent meg: 160 forint 26 kraj-
czárt jövedelmezett a különböző tanító-egye-
sületeknek. Az „Eötvös-alap" kapott ebből 
76 frt 56 krt, a „Tanítók Háza" 52 frt 98 krt, 
a Magyar-Tanítók Kaszinója 15 frt 45 krt, a 
Tanítók Árvaház-Egyesülete 6 frt 43 krt, s 
különböző más egyesületek között 8 frt 84 
krajczár lett szétosztva. 

— Szathmáry György aczélmetszetü arcz-
képe, melyet 1890-ben a „M. T. Orsz. Bizott-
sága" adott ki, 1 koronáért (bolti ára 1 frt) 
kapható utánvétellel vagy a pénz előleges be-
küldése ellenében. Megrendelhető Lakits Ven-
del elnöknél (VI., Ersek-u. 4. sz.), vagy Kurz 
Samu pénztárosnál (VII., Király-u. 19. sz.). 
Melegen ajánljuk t. kartársainknak egyik leg-
igazabb barátjuk: bold. Szathnáry György 
arczképének beszerzését! 

— Halálozások. Opitz Sándor czimz. kano-
nok, adai plébános, f. évi január hó 15-én, élete 
73-ik, áldozársága 50-ik, adai lelkipásztorko-
dása 30-ik évében szent ténykedése közben 
elhunyt. — Borbás Károly hugvagi r. k. 
kántor és főtanító január 14-én Budapesten, 
életének 36-ik évében jobblétre szenderült. 
— Holtzmann Vendelné, szül. Burghardt 
Auguszta széki állami elemi iskolai r. tanítónő 
életének 47, működésének 15. évében elhalt. 
— Dvorszky József, róm. kath. tanító, életé-
nek 82-ik, tanítói működésének 58-ik évében 
e hó 20-án Német-Lipcsén elhúnyt. Dvorszky 
József volt létesítője a liptómegyei tanítói 
árvák és özvegyek egyesületének s több éven 
át működő jegyzője. A nevelés terén oly 
hosszú időn át tanúsított buzgalmáért a király 
koronás ezüst kereszttel tüntette ki. Áldás 
emlékükön! 

— A tanító-árvák karácsonyfájára a követ-
kező újabb adományok és gyűjtések érkeztek: 

Petyke Pál nagy-hodosi tanító gyűjtése 77 kr , 
Tukáts József nagy-ilondai ig.-tanító gyűjtése 2 f r t 
9 kr, özv. Saxléhner Andrásnétól Budapestről 10 fr t , 
Holly János negyedi r. kath. főtanító gyűjtése 7 f r t 
19 kr, a székesfővárosi VI. ker. lovag-utczai tantestület 
tói fi frt, Bruckner Mihály gálosi ev. tanító gyűjtése 
4 f r t 90 kr, Schmidt Alajos hosszúszegi tanító gyűj-
tése 95 kr, Deák Lajos marostordamegyei kir. tan-
felügyelőtől 1 frt, Berky József és Balassa Kálmán 
szentgáli ref. tanítók gyűjtése 1 f r t 33 kr, Fojtán 
József thassi tanító gyűjtése 1 f r t 50 kr, az ungvári 
kir. g. kath. tanítóképző tanári testületétől 2 forint, a 
székesfővár >si külső váczi-úti közs. elemi iskola tanító-
testületétől 7 f r t 45 kr, Tihanyiné Eberlint) Laura 
budafoki igazgató-tanítónő gyűj tése 17 fr t 62 kr, 
Bemy Ferencz keresztesi tanító gyűjtése 2 frt 20 kr, 
Kracsmer Gizella bátyai tanítónő gyűjtése 1 fr t 50 
kr."Szlávik Sándor misztóffai áll. isk. igazgató gyűj-
tése 2 frt 12 kr, Gergelyi Jakab székes-fővárosi ig.-
tanítótól 3 fit , Márkus Elemér felső-szölnöki tanító-
tól 3 frt, Scherka György zsombolyai tanító gyűj-
tése 1 frt 80 kr, Pávetits János völgyfaJvai tanítótól 
1 frt, Sebestyén Vincze irényi ref. tanító gyűjtése 
l f r t 50 kr, a pest-vadkerti iskolától 2 frt 30 kr, a 
bács-szent-tamási izr. iskolától 1 forint 8 kr, Fedák 
József rozgonyi tanító gyűjtése 40 kr, Czáró János 
berzsászkai közs. tanító gyűjt. 1 fr t , Schlögl Henrik 
szt-helenai taní tó gyűjtése 2 forint, Schneemann 
Mihály margitfalvai V. oszt. tanulótól 64 kr, Hartha 
József tőrincsi tanító gyűjtése 50 kr, Bogdán István 
szilágy-somlyói áll. isk igazgató gyűjtése 4 frt 35 kr. 
Vajilafy Gusztáv székes-fővárosi igazgató gyűjtése 

10 fr t 50 kr, a székes-fővárosi Rökk-Szilárd-utczai 
el isk. tanítótestülettől 10 frt , Müller János sorok-
sári tanító gyűjtése 1 frt 26 kr, Stern Ferencz tápió-
szelei izr. taní tó gyűjtése 2 f r t 20 kr, Lindner 
Károly székes-fővárosi igazgató gyűjtése 3 f r t , 
Michorny Elek újszászi tanító gyűjtése 4 frt, Major 
Döme kis-majtényi gör. kath. tanító gyűjtése 55 kr, 
Spórer József rinya-szent-királyi r. kath. tanító gyűj-
tése 1 fr t 9 kr, Binka József bellusi tanító gyűjtése 
1 frt 48 kr, Gubitza Kálmán b.-monostorszegi tanító 
gyűjtése 1 frt, Csink János adománya Eperjesről 
1 frt, Simon Lajos keresztespüspöki tanító gyűjtése 
85 kr, a kisjenői r. kath. népiskolától 1 frt 50 kr, 
Ke ay János mérc3ei tanítótól 1 f r t 50 kr, laub Pál 
mehalai áll. isk. igazg. gyűjtése 3 f r t 20 kr, Krébesz 
Gyula kűnágotai tanítótól 1 fr t , a derecskei róm. 
kath. iskolásfiúktól 3 frt 72 kr, Tuih István mezőhe-
gyesi tanító gyűjtése 2 frt 50 kr, Bácz Béla baga-
méri tanító gyűjtése 2 fr t 8 kr , Benedek János 
besztereze-naszóduiegyei kir. segédtanfelügyelő gyüj-
té-se 2 frt 35 kr. Hafner Ede radafalvai tanító gyűj-
tése 2 fr t 8 kr, Haiházy György mokcsai taní tó 
gyűjtése I f r t 1 kr, Mudura János hollószegi áll. 
tanító gyűjtése 6 fr t 90 kr, I-Iorván Endre abaúj-
enyiczkei tanító gyűjtése 2 fr t 46 kr, Nagy Sándor 
boros-sebesi ref. tanító gyűjtése 7 f r t 80 kr, Maerkó 
József liptó-vychidnai tanító gyűjtése 5 frt 32 kr, 
Vilcsek Gyula kismarosi tanítótól 50 kr, Nevies Sán-
dor zen plénm. kir. tanfelügyelőtől 2 frt, Csiky Béla 
miskolezi tanítótól 4 frt, Hábel Irma király-helmeczi 
tanítónőtől 1 f r t 75 kr, Salló Károly puji tanítótól 
1 f r t 20 kr, a székes-fővárosi „Józs'f-fiárvaház" tantes-
tületétől 2 frt, Polgár József hidegkúti tanítói ól 20 kr, 
Almásy János székes-fővárosi ig.-tanítótól 1 fr t , 
Jakot) Antal lakta-harkányi ref. tanító gyűjtése 1 frt , 
Lovas János czeglédi tanító gyűjtése 1 forint 19 
kr, Kovács Miluíly hosszófalusi áll. isk. ig. gyűjtése 
3 fr t 64 kr, Wehrter Gyula székesfővárosi IV. ker. 
gróf Károlyi-utczai népiskola igazgatójának gyűj-
tése 64 fr t 54 kr, Renner János izsákfalvi tanító 
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gyűjtése 1 fr t , Karsay Jolán győri áll. polg;. leány-
isk. igazgató gyűjtése 3 frt, Kelemen Katalin nagy-
bányai áll. polg. leányisk. igazgató gyűjtése 2 f r t 
30 kr, a fehértemplomi közs. isk. tanítótekület gyűj tése 
5 fr t 42 kr, i f j . Mádai Béla odvasi áll. tanító gyűj-
tése 47 kr, a trencsén-turnai iskola növendékeitől 60 kr, 
Herczeg István encsencsi tanító gyűjtése 1 for int 
33 kr, a győrszigeti izr. népiskolától 2 f r t 72 kr, 
Kaczinger György szécsenyi tanítótól 1 fr t 72 kr, 
a kis-komlósi r. kath. tanítótestülettől 2 frt 20 kr, 
Horváth Ferencz budapesti vaskereskedő Tibor, 
Miezi és Vidorka nevű gyermekeitől 2 frt, Törley 
József és társa budapesti pezsgő-gyárosoktól 5 fr t , 
Gross Fülöp budapesti sütőmestertől 2 frt, Farkas 
Gyula turezi áll. ig. gyűjtése 6 frt , Bálintfy István 
dolhai áll. taní tótól 1 frt 10 kr, a csongrád-mind-
szenti tanítótestülettől 1 frt, Farkas Kamii szebényi 
kt. gyűjtése 2 f r t 11 kr, Huszár Károly kis-sárói 
ref. t. gyűjtése 2 fr t 62 kr, Mátéfi János ér-kávási 
áll. t. gyűjtése 3 f r t 25 kr, Herold Károly bomoliczi 
áll. t . gyűjtése 66 kr, Kerezsán Aurél n.-sikárlói t. 
gyűjtése 5 frt, az aranyos-gyéresi áll. isk. tanítótes-
tület gyűjtése 2 f r t 80 kr, juhász János mihályfalvai 
t . gyűjtése 2 f r t 7 kr, Banoss Gyula kosdi kántor- t . 
gyűjtése 1 f r t 45 kr. Szentpétery János beszterczei 
áll. isk. igazgató gyűjtése 1 f r t 20 kr. 

A szerkesztő postája. 
K. I . F.-Zsolcza. Sajnáljuk, de az ilyen általános 

ünnepélyekről nem közölhetünk tudósítást; ha mind 
közölnők, mindent kiszorítanának a lapból; kivétel t 
pedig nem tehetünk. — Aliquis. Okosabban teszik, 
ha az ilyen mende-mondákkal nem foglalkoznak. 
Ha (a mit nem hiszünk) komolyabb alapja van, úgyis 
a kir. tanfelügyelő elé tartozik. Még csak az kellene, 
hogy „tantestületi gyűlésen vitatétel gyanánt vessék 
föl!" Pax! — P . J. F.-Segesd. Névtelen levelekre 
nem válaszolunk. — P. K. Szerencs. F. B. Lupény. 
A. L. N.-Pann. Nem közölhetjük. — V. K. Tornya. 
E . M. Páké. D. J . Istváudi. A közlendők közé te t tük . 
— Sz. Gy. Kuzma. Azt mi nem tudjuk előre meg-
mondani, hogy az 1899-iki költségvetésbe fölveszik-e 
rá a födözetet. Mi azt hiszszük, hogy föl. — D. M. 
Maros-Ujvár. Hivatalból fog megtörténni. (Ezt már 
megüzentük ; miért nem olvassa a lapot ?) — T . W. 
A törzsfizetést nagyobbára megszokták hagyni, de 
ezt a folyamodványban határozottan kérni kell. — 
P . Sz. Késztelek. Erről lapunkban csak nem rég 
hasábokra ter jedő útmutatás volt. Miért nem olvassa 
figyelmesebben a lapot? Forduljon különben a Paeda-
gogium igazgatóságához. I. Győri-út 9. — Ére t t ség i . 
Nem. Csak min t rendkívüli hallgató iratkozhatnék 
be, de szigorlatokat nem tehet . Az érettségi bizo-
nyítványt nem engedik el. Ezzel azt hiszszük, máso-
dik kérdése tárgytalanná vált . — Sz. L. Yás/.oly. 
Száma 82.534 ; megsürgettük. — D. L. Martonvásár. 
54.365. sz. a. a napokban végleges elintézést fog 
nyerni. — K. J . F.-Szeleste. 70.967. sz. a. elintéz-
ték. — Cs. G. Csab-Rendek. Megsürgettük; 72.115. 
sz. a. van. — J . J . Pencz. 60.898. sz. a. elintézték ; 
értesítést a közigazgatási bizottságtól vagy a püs-
pökségtől várhatnak. — H. J . Izsnyéte. 1. A kir. 
tanfelügyelőre tartozik. 2. Lehet, ha a tanfelügyelő 
fölterjeszti. 3. Kérvénye még nincs a ministeriumban. 
— W. P . Panyova. 77.444. min . sz. a. a tanfelügyelő-
ségnél van. — F. G. Nagy-Bossány. Van joga két-
szobás lakást kérni. — R. B . Bagamér. A megyei 
közigazg. bizottságnál kell megsürgetnie. — X . Y. 
1. A kir. tanfelügyelőséghez. 2. F. Istvánt nem isme-
rünk, de van oda beosztva, dr. F. József, az elnöki 
osztályba. — B. Gy. Zsdenyova. Nem tudha t juk , 

mert azzal a ministeriummal nem állunk hivatalos 
összeköttetésben. — „Érdekel t fé l ." Már több ízben 
kijelentettük, hogy névtelen levelekre nem válaszo-
lunk. — Sz. E. Hódmező-Vásárhely. A tanítói és 
tanítónői állásokra a pályázati hirdetések úgy a mi 
lapunkban, valamint (valamennyi) a Hivatalos Köz-
lönyben jelennek meg. Ez utóbbi a kiadónál: Lampel 
R.-nál (VI., Andrássy-út 21. sz.) rendelhető meg egész 
évre 2 f r t 50 kr.-ért. — X . Y. Olyan rendeletet, 
a mely megtiltaná, nem ismerünk. — M. P . Rima-
szombat. A 66.542. sz. min. rendelet, mely lapunk-
ban is megjelent, szabályozza a megtartandó iskolai 
ünnepélyt, arra vonatkozólag pedig az „ Ünnepi 
füzet"-ben (mely lapunk szerkesztőségében kapható) 
jelent meg hasonló beszéd. — „Ujoncz". Fölebbezze 
meg. — Trencséni. Pedig hitközségének kell érte 
folyamodnia június elejéig. Értesse meg velők s ha 
nem használ : forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz.— 
12. Ha le3z, a földmívelésügyi ministerium hirdetni 
fogja lapunkban s akkor megtudhat ja abból. Most 
még mi sem tudjuk. — H . J . Szászváros. Nem 
tudjuk, hisz még a mult évi sem dőlt e l ! Kérését 
a kiadóhivatalhoz kellene intéznie, mert mi a lap 
anyagi részével nem foglalkozunk. — J . K. V.» 
Hossznmező. A korpótlékot külön kérelmezze most, 
az államsegélyt 1899-ben. — Magyar lány. 1. A 
korpótlókot hivatalból fogják kiutalványozni. 2. Még 
eddig nem hallottunk ilyenről. 3. Hogy „nagyon" 
kell-e tudn i a német nyelvet ? Csak a követelmé-
nyeknek megfelelőleg. — R. L. N.-V. A Bésán-féle 
ösztöndíjra az alap igazgató-gondnoka: gróf Csáky 
Albin (VI. Andrássy-út 114. sz.) tesz javaslatokat a 
így a folyamodványok is egyenesen az ő czímére 
küldendők. — T. B. iskolaszéki elnök. A tanítói 
fizetés kiegészítésére kiutalványozott államsegélyt 
havi vagy negyedévi részletekben kell kiszolgáltatni, de 
mindenkor előlegesen. — M. ]>. Poruuibák. Sajnál juk, 
de nem tehet jük, mert lapunknál ez soha sem volt 
szokásos. •— K. Z. Bömsöd. Hasonló rendeletet, 
szabályzatot, vagy pláne jogszokást (!) nem isme-
rünk ; az ilyesmit a méltányosság elvei szerint ott 
helyben kell elintézni. — H. J . Marosvásárhely. Az 
Ünnepi füzetéket megküldöttük ; a másikat á t te t tük a 
kiadóhivatalhoz. — Marosmenti. 1. Iskolaföntar-
tójának kell érte folyamodnia f. é. junius elejéig. 
2. Legjobb, ha mindamellett „egyezik". 3. Beszélhet 
még az esetben is, de a kihallgatásra a kihallgatás 
napjának délelőttjén kell jelentkezni. Kedvezményes 
jegyet csak állami taní tónak adnak. — P . Sz. 
Résztelek. Forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz, az 
ő föladata, baján segíteni. — Kíváncsi. Kérheti, de 
mért nem folyamodott helyesbítésért? Elintézés előtt a 
nyugdíj osztályt megkérdezik s nem lehetetlen, hogy 
csak 36 f r to t fognak engedélyezni. — H. J . 
En t rádám. 1. Száma: 3606; még nincs tárgyalás 
a l a t t ; két-három hétbe beletelik. 2. Ké^ni kérhet, 
de a l igha adják meg. 

Tar ta lom : Az egységes képesítés. György Aladár. 
— A szegény iskolás gyermekekért. Nagel Sándor. 
— Az osztatlan népiskola. Brózsik Pál. — A 6-ik év 
az elemi iskolában. Kiss Kálmán. — Szünóra : Megvál-
tozott világ. Csülak Lajos. — A színlelésről. Altmami 
Mór. — Hivatalos rósz. — Tanítók tanácsadója. — 
Irodalom. — Különfélék. — Szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á I i Y Á Z A T . 

Az ővóköteles korontuli szülőtlen tanító-árvák 
részére felállított debreczenl orsz. fiúárvaháznál 
rendszeresített segédárvaatyai állásra ezennel újabb 
pályázat nyittatik. 

Az állással egybekötött javadalmazás : 300 forint 
törzsfizetés, lakás, teljes ellátás és 50—50 frt ötöd-
éves korpótlék; a teljes ellátásnak 300 frtban szá-
mított értéke a nyugdíjba beszámíttatik, úgy hogy 
az állással egybekötött nyugdíjigény a nyerendő 
ötödéves korpőtlékokon felül 600 forintot tesz ki. 

Ez állásra az államnyelv teljes birtokában levő 
és legalább elemi iskolai tanítói oklevéllel bíró 
nőtlen egyének pályázhatnak. 

A pályázók közül előnyben részesülnek azok, kik 
valamely árvaház vagy szeretetháznál már működtek, 
továbbá, kik a kézügyességi tanfolyamot (slöjd) 
hallgatták, és kik az ének és zene tanításában 
jártassággal birnak. 

A pályázók az életkorukat, vallásukat, családi 
állapotukat, a fenti föltételeknek megfelelő képesí-
tésüket, továbbá hadkötelezettségi viszonyukat és 
eddigi szolgálataikat igazoló bizonyítványokkal fel-
szerelt kérvényüket a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumhoz czímezve, az illetékes hatóságok 
utján, vagy ha még alkalmazásban nem volnának, 
közvetlenül folyó évi február hó 20-ig a debreczeni 
orsz. tanítói árvaház igazgatóságánál nyújtsák be, a 
mely a kérvényeket a pályázókról készített összesítő 
táblázat és kijelölő javaslata kíséretében Hajdu-
megye kir tanfelügyelője utján a ministeriumhoz 
terjeszti fel. 

Budapesten, 1898. évi január 14. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

(14/h—I—1) ministertöl. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A keöi református kántortanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Tisztességes lakás s kerten kívül: föl-
dekben, terményekben s készpénzben a legújabbi fel-
vétel szerint 286 frt 76 k r ; ehhez járul még 13 frt 
államsegély. Az állás azonnal elfoglalható. Adót 
tanító fizeti. Keő (Baranyam., u. p. Herczegszőllős), 
1898. évi január 10. Kármán Lajos, ref. lelkész. 

(74—II—2) 
A helpai (Gömör) róm, kath. iskolához január 

harminczadiki határidővel másodtanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Tanítási nyelv tót és magyar. 
Fizetése 360 frt, a tanév hónapjaira felosztott havi 
részletekben, a községi közpénztárból fizetve, egy 
bútorozott szobalakás fűtéssel. Hello József. (81-II-2) 

A duna-szekcsöi róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelem: 1. Három szoba, 
két konyhából álló lakás, istállóval. 2. 700 frt 
készpénz, havi előleges részletekben. 3. 12 öl lágyfa 
hitközség által megvágva és behordva. 4. 7*/s hold 
szántóföld, 850 Qj-öl volt szőllő, most szántóföld, 
melyeket maga műveltet. 5. Körülbelül 180—200 frt 
stólailleték. Tannyelv: magyar-német. Pályázati 
határidő 1898 február 2 ika, február 3-án kántor-
próba és 6-án a választás. Kellően felszerelt kérvé-
nyek a ker. esperes-tanfelügyelőhöz küldendők 
Babarczra (Baranyamegye). Duna-Szekcsőn, 1898-ban 
január 11-én. Az iskolaszék. (66—II—2) 

Tisza-Kerecseny (Beregm.) községbe róm. kath. 
kántortanító kerestetik. Jövedelme: 50 frt tandíj, 
27 hold szántóföld, 80 fit készpénz negyedévenként 
előre, 10 köböl gabona. Van jó lakása, istálló, kert. 
Felszerelt kérvények Kopócs-Apáthiba (Szabolcsm., 
u. p. Gyüre) Rabecz Lajos lelkészhez küldendők. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. (79—11—2) 

A kókal (Pestmegye) róm. kath. népiskola leány-
osztályában május végéig ideiglenesen a tanítói 
állomás betöltendő. Fizetése havi 35 frt és szabad 
lakás. Kötelessége a mindennapi és ismétlőiskola 
vezetése. Tanítónők is pályázhatnak. A jövő tanévben 
ezen állás 432 frt fizetés és szabad lakás élvezete 
mellett véglegesen be fog töltetni. Pályázati határ-
idő január 31. A megválasztott állását tartozik 
azonnal elfoglalni. Kóka, 1898 január 17. Róm. 
kath. iskolaszék. (86 -II—2) 

A balogi (Gömör megye) ev. ref. második tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : lakás és 400 
frt az állampénztárból fizetve. Tanítja az 1-ső és 
2-ik osztályt. Csak okleveles tanítók vagy tanítónők 
pályázhatnak. Nőtelen ev. ref vallású tanítók előny-
ben részesíttetnek. A megválasztott állását legkésőbb 
márczius 1-én tartozik elfoglalni. A pályázati kér-
vények február 12-ig alúlírthoz beadandók. Csabay 
Pál, balogi ev. ref. lelkész. (87—1—1) 

Az ózd-gyártelepi magyar tannyelvű elemi 
nép- és iparostanoncz-iskolánál egy segédtanítói 
állásra 500 frt évi fizetés, egy szobából álló szabad 
lakás és elegendő fűtési anyaggal egybekötött járan-
dóság mellett, pályázat nyittatik. Megkívántatik, 
hogy a megválasztandó ép és egészséges, a zenében 
és különösen a rajzolásban jártas legyen. Egyenlő 
képesítés esetén előnyben részesül, ki az iparrajz-
tanfolyamot sikerrel látogatta. Ügybuzgalom és sike-
res működés esetén előléptetése kilátásba helyezte-
tik. A kellően felszerelt folyamodványok február hó 
13-ig a „Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvény-
társaság" ózdi kerületi iskolaszékéhez Ózdra (Borsod-
megye) intézendők. Az állás kinevezés után azon-
nal lesz elfoglalandó. Az elnökség : Lázár. 

( 8 8 - I I I - 1 ) 
Modertárnai (Barsm.) r. k. kántortanítói állo-

másra pályázat. Jövedelme: 320 frt államsegélyben, 
1 hold szántóföld 25 frt, 4 hold rét 35 fr t ; 5 hold 
legelő 8 f r t ; 10 hold erdő; házikert 10 f r t ; 35 
ürköbméter tűzifa 20 frt értékben ; templompénz-
tárból 31 frt, tandíj 42 frt. Van szoba, konyha, 
éléskamra, istálló, sertésól. Tannyelv: tót-magyar. 
Folyamodványok ft. Litassy János esperes úrhoz 
Hegybányára (Hontm.) beküldendők. (59—I—1) 

Amaczra kántortanító kerestetik. Fizetése : 12 
köböl buza, nyolcz hold föld, négy legelőjog, 250 frt 
pénz (a hívektől és államsegélyből), 30—40 tanköte 
lestől ugyanannyi forint, véka csőstengeri és csirke. 
4—5 frt stóla. Az összes fizetés 450 frtra tehető. 
Lakás, melléképületekkel és kerttel. Okleveles pályá-
zatok február 10-ig alulírotthoz küldendők. Az állo-
más választás után azonnal elfoglalandó. Posta: 
Szatmár. Kató Béla, ev. ref. lelkész. (94—1—1) 

Az apatini községi elemi népiskolánál egy üre-
sedésbe jött rendes tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazás: 1. Előleges havi részletekben 
kiszolgáltatandó évi 360 fr t készpénzbeli fizetés, 
mely fizetés az iskolaszék 1890. évi 45. számú jog-
erős határozata értelmében a szolgálatba lépés ide-
jétől számított három év után 70 és további 3 év 
után ismét 70 frttal, vagyis 6 év után 500 frtra 
emelkedik. 2. Megfelelő szabad lakás, avagy e helyett 
előleges negyedévi részletekben fizetendő 100 f r t 
évi lakbér. Az ismétlő-iskolakötelesek tanításáért 
külön fizetés nem jár. A pályázati kérvények okle-
vél és netáni bizonyítványok csatolása mellett az 
apatini községi iskolaszékhez folyó évi február hó 
10-éig nyújtandók be. Később érkező vagy kellőleg 
fel nem szerelt folyamodványok figyelembe nem vétet-
nek. A pályázóktól a magyar nyelven kívül a 
német nyelv tökéletes bírása okvetlenül megkíván-
tatik. Apatin, 1898. évi január hó 20-án. Dombo-
vits Márton, iskolaszéki elnök. Gurka Márton, 
iskolaszéki jegyző. (99—H—1) 



Betöltendő a- bavaniste l községi szerb-magyar [ 
tannyelvű iskolánál évi 400 fr t fizetésből, 100 frt 
lakbérből, 6 öl kemény tűzifából és 5 fr t irószer-
átalányból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítónői állomás. Pályázni óhajtók felszerelt kér-
vényeiket a temesvármegyei közig, bizottsághoz 
czímezve, legkésőbb 1898 február hó 14-ig Temes-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Temes-
vár, 1898 január hó Í8-án. Kir. tan., tanfelügyelő 
helyett: Láng István, kir. segédtanfelügyelő. 

(16/h—I—1) 
Betöltendő az oláhdellöi állami elemi iskolánál 

egy, évi 400 f r t fizetésből és szabad lakás, vagy sza-
bályszerű lakbérből álló illetményekkel javadalma-
zott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnye-
rését óhajtó okleveles tanítók, képesítő oklevéllel, 
képesítő bizonyítványnyal, eddigi szolgálataikat, val-
lásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 189 <. évi január hó 31-ig Torda-
Aranyosvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskolánál már alkalmazott tanítók előnyben 
részesülnek. Csak a kántori teendők teljesítésére is 
képesített ev. ref. vallású tanítók pályázhatnak. (Az 
egyházi teendők teljesítéséért a hitközségtől külön 
díjazást élvez.) Torda-Aranyosvármegye kir. tanfel-
ügyelőségétől. Torda, 1898 január 17. Téglás István, 
kir. tanfelügyelő. (13/h—I- 1) 

Betöltendő az újonnan szervezett borsabányai 
állami elemi iskolánál évi négyszáz forint fizetés-
ből és szabad lakásból álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő okle-
véllel, képesítő bizonyítványnyal eddigi szolgálatai-
kat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges külö-
nös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kér-
vényeiket a m. királyi vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1898. évi február 
hó 12-ig Máramarosvármegye királyi tanfelügyelőjé-
nél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalma-
zott róm. kath. vallású tanítók előnyben részesülnek. 
Máramarosvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 

(15/h—III—1) 
Betöltendő a s zászsebes ! állami elemi iskolánál 

egy újonnan szervezett évi 500 frt fizetésből és évi 
150 frt lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
(V.) rendes tanítói állomás. Az ezen állomás el-
nyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevél-
lel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvisme-
reteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 
1898. évi február hó 5-ig Szebenvármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott, németül és oláhul beszélő tanítók előny-
ben részesülnek. Szebenvármegye kir. tajifelügyelő-
ségétől. Nagy-Szeben. 1898 január hó 22-én Dr. Pin-
tér Gábor, kir. tanfelügyelő. (18/h —I—1) 

Betöltendő a szakadáti (Szebenvármegye) állami 
elemi iskolánál évi 400 frt fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgá-
lataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1898. évi február 
hó 5-ig Szebenvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Állami iskoláknál már alkalmazott oláhul 
tudó tanítók előnyben részegülnek. Szebenvármegye 
kir. tanfelügyelőségétől. Nagy-Szeben, 1898. január 
hó 22-én. Dr. Pintér Gábor, kir. tánfelügyelő. 

(17 /h-I - l ) 

A f enyö-koszto lányi bányaiskolához egy férfi-
vagy nőtanító kerestetik. Tannyelv: magyar-német. 
A német nyelv ismerete szükséges. Javadalma egy-
előre : 400 frt, szabad lakás, fűtés és világítás. Férfi-
tanító mellékjövedelemre is számíthat. Pályázati 
határidő iebruár 10. Kérvények a bányaigazgatóság-
hoz Fenyő-Kosztolányra (posta : Kis-Tapolcsány, 
Barsmegye) intézendők. Az állás azonnal elfogla-
landó. (95—1— I) 

A nyitra-komjáthi r. kath. magyar-tót népisko-
lához tanító kerustetik. Javadalma: 400 forint, lakás, 
fűtéssel. Folyamodványok február 10-ig az iskola-
székhez küldendők. (108—1—1) 

A nógrádmegyer i róm. kath iskolához másod-
tanító kerestetik. Évi jövedelme 400 frt, lakása egy 
bútorozott szoba, családos egyén részére bérház es 
egynegyed hold kert. Tanítónő vagy óvónő is elfogad-
tatik. Csakis okleveles választható. Okmányok az 
iskolaszéki elnökséghez küldendők. Pályázati nap 
február 3-án. _ (103—1—1) 

A somoskői állam által segélyezett róm. kath. 
iskolánál tanítói állás betöltendő. Fizetése : 302 f r t 
államsegély, 57o 23 frt, tandíjból 34 frt, alapítvány 
7 frt, 68 pár után 50 krjával 34 frt, két öl fa. 
Lakás : egy szoba és konyha. Pályázhatnak férfi- és 
nőtanítók február 10-ig. Somos-Ujfalu, Nógrádmegye. 
Bolcsó Alajos, plébános. (102 — 1—1) 

A sarudi (Hevesmegye) róm. kath. népiskolánál 
üresedésben levő harmadik önálló tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 1. Lakás ter-
mészetben, mely áll két szobából, konyha és élés-
kamrából és istálló. 2. Évi 400 forint készpénz-
fizetés, évnegyedenkint 100 forintos részletekben a 
községi pénztárból. A faiskola kezeléseért és az 
azzal egybekötött gyakorlati oktatásért évi 10 frt, 
ugyanazon pénztárból. Kötelessége : 1. A három osz-
tály közül azon osztályt önállóan vezetni és taní-
tani, melyet részére az iskolaszék kijelöl. 2. Az 
ismétlő-iskolás fiosztályt külön díjazás nélkül vezetni 
és tanítani. 3. Az iskolás gyermekeket rendesen a 
templomba vezetni és reájok felügyelni. 4 Fa-
iskolát gondozni és a fakezelésből gyakorlati okta-
tást adni ; ez érdembeni jártasságát igazolni köteles. 
Pályázók kellőleg felszerelt kérvényöket február 
10-ig a sarudi plébániai hivatalhoz czimezve küld-
jék. Az állomás megerősítés után azonnal elfogla-
landó. Orgoaálásban és éneklésben jártasoknak 
előny adatik. Kelt Sarudon, 1898 január 15-én, Szi-
lágyi Mihály, iskolaszéki gondnok. (77—1—1) 

Bélafa lv i államilag segélyezett községi tanítói 
állásra, ezennel pályázat hirdettetik. Javadalom: 
300 frt, mely az állás elfoglalása után 400 fr tra 
emelendő oklevele becsatolásával, 2 öl tűzifa, sza-
bad lakás és 3 forint kertilletmény. Pályázati határ-
idő február 15. Elnökség. (96—1—1) 

A pohorel lal (Gömörm.) róm. kath. népiskolá-
hoz segédtanítói állomásra febr. 10-ig pályázat hir-
dettetik. Jövedelme 8 hónapi tanidőre 350 frt, 
fuvar 5 frt. Bútorozott szoba fűtéssel. Tanítási 
nyelv tót-magyar. Teendője : II. III. IV. vegyes osz-
tály. és az ismétlők felének tanítása. Koritkó János 
kápíán, isk. elnök. (93-11—1) 

Módos Torontál vármegyei község egyik óvodá-
jában az óvónői állás lemondás folytán megüresed-
vén, ennek választás útján leendő betöltésére pályá-
zat nyittatik, felhivatván mindazon óvónők, kik ezen 
állásra, melylyel évi 300 frt készpénzfizetés, 4 öl 
tűzifa és két szoba és konyhából álló szabad lakás 
javadalom van összekötve, pályázni óhajtanak, pályá-
zati kérvényüket, keresztlevelük, oklevelük, esetleg 
egyéb bizonyítványukkal is felszerelve 1898. évi 
február 10-ig alúlirottnál nyújtsák be. Módos, 1897 
deczember 13-án. Zsiros József, ügyvéd, az óvoda-
felügyelő-bizottság elnöke Módoson. (90—I—1) 



— Ill — 

Az erdődl községi iskolánál egy államilag segé-
lyezett, 400 fr t fizetés és 100 f r t lakpénzzel ellá-
to t t tanítói állásra pályázatot nyitok. Csak okleve-
les tanítók pálvázhatnak Kellőleg felszerelt kérvé-
nyek hozzám február hó 1-ső napjáig benvujtan-

. dók. Az állás közigazgatási bizottság kinevezése 
után nyomban eltoglalható. Erdód. 1898 január 
hó 18. Niigy Ákos, kinevezett gon nok. 

Csöngé re (Vasm.) evang nőtanító vagy másod-
tanító kerestetik. Tannyelv magyar. Javadalom: 
300 ,frt, melynek 400 í r t r a leendő kiegészítése folya-
matban van. I ' / j öl tűzifa, egy bútorozott szoba. 
Állás azonnal elfoglalandó. Nőtanítók előnyben része-
sülnek. Felszerelt jelentkezés február 6-ig Hutter 
•Zsigmond lelkésznél. (107-11—1) 

Göntérház község kath. községi iskolájánál 251 
f r t államsegély, 60 fr t községi pótadó, 5u frt tan-
díj, 20 f r t fűtés, egy hold szántó, egy hold rét, és 
az ismétlősök oktatásáért fejenkint járó 50 kr tan-
díj javadalmazással egybekötött tanítói állás ürese-
désbe jöt t , mely állás választás út ján leendő betöl-
tésének határidejéül 1898. február 20-ának dél-
utáni 2 órája tűzetik ki. Köteles a megválasztott 
tanító a hi t tant tanítani és a temetést 25 kr 
díjazásért teljesíteni. Pályázati kérvények Fanntos 
Titusz körjegyző, iskolaszéki elnökhöz Dobronakra 
(Zala) küldendők. (100 -I—1) 

A rogendorfl (Torontálm.) róm. kath. elemi 
népiskolánál üresedésbe jöt t kántortanítói állomásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Javadalom : 300 f r t 
készpénz, 24 p. mérő buza, 20 p. mérő morzsolt 
tengeri, 1 öl tűzifa, 7i hold szántóföld élvezete, 
szabad szalmafűtés, 2 szoba, konyha, kamra, pineze 
és istálóból álló lakás, • 600 négy szög-öl kerttel és 
a stóla. A tannyelv: a magyar. Bolgárul, esetleg 
horvátul, bunyeváczul vagy szerbül tudó pályázók 
elsőbbségben részesülnek. A kellően fölszerelt 
folyatnbdások 1898. évi február hó 8, azaz : nyol-
czadikáig alúlirotthoz küldendők. Béga-Szent-
Györgyön, 1898. évi január hó 18-án. Grósz György 
r. k. plébános, iskolaszéki elnök. (106—11—1) 

A h u g y a g i róm. kath. iskolánál egy magyar 
lannyelvü osztálytanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése 400 f r t készpénz, mit rendesen 
megkap, és egy öl tüzelőfa. A kántortanítónál kap 
lakást és 12 frt havi fizetésért tisztességes élelme-
zést, ha egy, a polgári iskola II. osztályába járó 
fiút oktat. Tartozik a kántori teendőkben segéd-
kezni. Az állás azonnal elfoglalandó. A kérvényük a 
nógrád-varbói r. k. plébánia-hivatalhoz küldendők. 

A májer i román tannyelvű községi elemi és 
magyar tannyelvű gazdasági ismétlő-iskolánál a 
tanítói állás megüresedvén, annak betöltésére pályá-
zat hirdettetik. Ezen állással a községtől 300 frt 
fizetés és 100 frt lakbérilletmény, az államtól fizetés-
kiegészítés czimén 100 fr t segély van egybekötve. 
A gazdasági ismétlő-iskola vezetéseért külön tisz-
teletdíj fog rendszeresíttetni. Felhivatnak mindazok, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy a szabály-
szerűen felszerelt, magyar és román nyelven szer-
kesztett pályázati kérésüket 1898. évi február hó 
5-ig ide okvetlenül adják be. A gazdasági ismétlő-
iskolára képesíttettek előnyben részesülnek. Májer, 
(u. p. Ó-Radna, Besztercze-Naszódmegye) 1898. évi 
januárius hó 20-án. A községi iskolaszék nevében : 
Sanjoan Dániel, iskolaszéki elnök. 

A g e r e b e n o z l községi román-magyar tannyelvű 
elemi iskolánál üresedésben levő tanítónői állásra 
pályázat nyittatik. Javadalmazás: 400 f r t készpénz-
fizetés, 5 öl tűzifa ós szabad lakás. A kellőleg fel-
szerelt kérvények f. évi február hó 20-ig Temesvár-
megye kir. tanfelügyesőjéhez küldendők be. Temes-
vár, 1898. évi január hó 23-án. Kir. tan., tanfelügyelő 
he lye t t : Láng István, kir. segédtanfelügyelő. 

H I R D E T É S E K . 

f f f f f f f f f f f f f f f f 
C s e r e - a j á n l a t . 
Felkéretnek azon németajkú családos kollégák, kik 
nyári szünidőre magyarajkú családhoz óhajtanak 
két 7—9 éves gyermeket cserélni, írjanak K I S S 
SÁNDOR taní tónak Mezőtúrra . (85—1—1), 
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Hat oktávás zongora 60 frt és egy Singer-
varrógép 20 frtért eladó, Sós-utcza 437. sz. 
WEIä JÁNOS úrnál, Szász-Régenben. (65-1-1; 

H e l j e t t e s í l é s t vagy n e v e l ö n ő i állást keres 
jeles tanítónő. Czím : „Tanítónő" M a r o s v á s á r h e l y 
poste restante. (105—1—1) 

J e g y z e t e k (J-x-4) 
a polgári i s k o l a i t a n í t ó k é p e z d e részére, min t : 
Király Pál, Irálytani 3 frt . 
Lorcsányi Gyula, Történelmi 12 „ 
Itohn József, Földrajzi I. rész 7 „ 

úgyszintén az összes képezdei tankönyvek kaphatók 

TOU>f LAJO§ 
könyvkereskedésében Budapest, I I . , Fő-utcza 2. sz. 

A tanítók erkölcsi és anyagi érdekeiért még egyet-
len lap sem küzdött oly lelkesen, mint a 

fgi „NEMZETI ISKOLA", 
az ország egyetlen politikai tanügyi lapja V. év-
folyam ; szerkeszti : Benedek Elek és Földes Géza. 

Ára egész évre 4 frt , félévre 2 frt, negyedévre 1 frt . 
Mutatványszámot ingyen küld a N E M Z E T I 

I S K O L A kiadóhivatala Budapest, VII., Rotten-
biller-utcza 5/a. (2419—V-4) 

Minden rendelés franco küldetik, Szives figye-
l e m b e ! Az előnyösen ismert és általánosan hasz-
nált, kitűnő minőségű, mély-fekete, fénytelen, kel-
lemes érdességű, gyorsan száradó és maradandó 

9 iskolatáblamázat 0 
új és régi (kopott) i sk . táb lák befestésére szállít, 
haszná la tra k é s z e n frt 1.80 és 3 .50 kros bádog-
szelenczékben (tartalma '/<• és "A klg.) az előállító 
G r e s c h i k G y u l a , L ő c s é n (Szepesvm.) 
Továbbá: 1 drb isk.-táblamáz-ecset 60 kr., 1 plczk 
légiin, hígított piros vonalhúzó-festék vhúzó-ecset-
tel 35 kr. Láda, szállítólevél, csomagolás 20 kr. 
Szállítás az egész éven át utánvét vagy készpénz 
beküldése mellett. Legczélszerűbb ákönnyen kiszámít-
ható összeget, melyhez a csomagolási költség is csato-
landó, pénzutalványon előre beküldeni. Nagy vagy évi 
szállításoknál, a bérmentesítésen felül, tetemes ár-
engedmény. Prospektusokat száiut. elismeréssel és 
ajánlással ingyen és bérmentve. — Törvényesen 
v é d e t t . - (2397—III—8) 
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É R T E S Í T É S . 
A gazdasági ismétlő-iskolák részére következő nyomtat-

ványok jelentek meg, s í v e i f t k i l l t 3 k r é r t alulírt igazgatóságnál 
megrendelhetők: 

I. Felvételi s egyúttal anyakönyvi osztályzati napló. (Bel- és 
külív, egy ívre 20 tanuló neve írható). 

II. Mulasztási napló. £Bel- és külív, egy ívre 10 tanuló neve irtató). 

III. Haladási napló. (Bel- és külív, egy ívre 20 tanuló neve írható). 

IV. Mulasztási kimutatás. (Egy ívre 132 tanuló neve írható). 

Az iskolaszékek, állami iskolai gondnokságok, községi elöljáróságok 

postaköltség megtakarítása czéljából kéretnek az összeget előre beküldeni. 

B u d a p e s t , 1898 jamiár hó. 

A m. Mr. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

w&m 
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Előfizetési felhívás ggp 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ. 
• D ' O 

Előfizetési ár: 
Egész é v r e 5 frt — kr. 
F é l é v r e 2 f r t 5 0 kr. 
N e g y e d é v r e 1 f r t 2 5 kr. ^ 

Egty évnegyeilnél kevesebb időre előfizetést 
neu» fogadunk el s az előfizetési pénzek ezen igaz- ||g 
gatősághoz küldendők be. w 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága, pp 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. ||||j 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 
M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatási 

intézet , t ehát az összes óvodák, e l emi fe lső nép- és polgári 
iskolák e s taní tóképző - i n t é z e t e k e g y p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e iránt i f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é t ezésé t 
igazolo é s az i l l e t ékes kir. t a n f e l ü g y e l ő által lá t tamozot t 
községi előljárósagi b i z o n y í t v á n y n y a l együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesz tőségehez k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e megjelö-
l éséve l ) é s az uto l só posta v i lágosan kiírandó. 

E lő f i ze té s i á r : Egy évre 5 frt, f é l é v r e 2 frt 5 0 kr., 
negyede vre 1 frt 2 5 kr. — Egy n e g y e d évné l kevesebb i d ő r e 
előf izetest n e m fogadunk el. — Az e lő f i ze té s i pénzek a k i a d ó -
hivatalba k ü l d e n d ő k . 

A h i rde té sek árszabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes szoert , m i n d e n közles u t a n 3 kr. fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i a l ta l kiszámítható h irde tés i díj e lőre k ü l d e n d ő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o l d a l e g y he tvenket t ed r é s z é t 
tevő pet i t n y o m á s n e s egyhasabn sora 50 kr. Ezek a d í j a k i s 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, T l . KER., PODMANICZKY-UTCZA 87. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER. , ISKOLA-TÉR 

Kéziratokat nem advmlt vissza. 

Ne téveszsziik meg a közvéleményt. 
Mennél nagyobb s tartósabb volt a 

sérelem, annál nehezebben felejti el az 
ember. Szereti emlegetni, ha nem is 
érzi többé. A panasz-jog Magyarorszá-
gon törvényes jog, mindamellett orvo-
solt sérelmet orvosolatlan gyanánt emle-
getni, világgá hirdetni, nem helyes dolog. 

Pedig így vagyunk a tanítói mini-
mummal: a 300 forintos fizetéssel, 
annak daczára, hogy olyan négy esz-
tendő óta nincs s minden tanító fize-
tése 400 forint lehet. Az az állítás pedig, 
hogy a 300 forintos minimum sincs 
meg a valóságban, hanem ez idő sze-
rint is csupán a papiroson figurái, meg 
— mint ki fogjuk fejteni — éppen 
visszás. Egyetlen egy okleveles tanító sem 
lehet, nem sz ibad, hogy ma már legyen, 
a kinek valóságban is 300 forintja nem 
volna. Manap a 300 forintos minimum 
nem egyéb szomorá emléknél 400 
forint jelenleg a tanítói minimum j mel-
lett megdönthetetlenül bizonyii az a 
tapasztalat, hogy 400 forintos tanítói 
állásokra 2— 3-szor hirdetett pályázatok 
meddők maradnak. Csak nem képelhető 
még tanító sem annyira önze^ennek, 
hogy 300 forintos, vagy azon alóli 
javadalomért szolgáljon, mikor 400 
forintos javadalmazású állásra kapva-
kapnak raj ta? A 300 forintos minimum, 

illetve azon alóli javadalom emlegetése 
ennélfogva nem más, min t önUsebbítés. 

Bátran mondhatjuk, hogy 25 eszten-
dőn keresztül megszokott ilyes mondá-
sok mai nap nem egyebek frázisoknál, a 
melyeknek hangoztatásával ártunk tekin-
télyünknek, háládatlanoknak tűnünk fel 
a fizetéseinket kiegészítő kormány előtt 
s az érdekeinket védő, fizetéseink ki-
szolgáltatásáról gondoskodó hatóságok, 
a közig, bizottságok s az azokban elő-
adókként szereplő tanfelügyelők ellen 
meg nem érdemlett, alaptalan s mél-
tatlan vádakat emelünk. 

A tanító manap méltán követelheti 
helyét a művelt társadalomban, annak 
művelt tényezője gyanánt nemcsak 
bátran fölléphet, de abban szerényte-
lenség nélkül pozicziót is biztosíthat 
magának. Már pedig hogy karoljon föl 
bennünket a művelt társadalom, hogy 
fogadjon körébe, ha minduntalan ágról-
szakadtak gyanánt mutatkozunk be s a 
valóságnak meg nem felelő elhagyatott-
ságunkkal izetlenkedünk 1 Mindezt pedig 
nem azok teszik, a kiknek addig okuk 
volt rá. Ezek megelégedetten élvezik az 
1893. évi 26. t.-cz. üdvös intézményé-
nek gyümölcsét. D 3 izetlenkednek azok, 
a kiknek soha sem volt s nincsen okuk 
rá, s a kik megttívesziik a közvéleményt, 
a nélkül, hogy valamit használtak volaa. 

Tag idha atlan, hogy az 1868-i 38. 
Lapnnk 5-ik számához két uieUéklet vau csatolva. 
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t.-cz. 142. §-a egy negyedszázadon á t 
irott malaszt maradt. Bár kimondta a 
300 forintos minimumot, annak fogana-
tosításával nem törődtek. Az addig meg-
volt tanítói fizetések nagyobbára érin-
tetlenek maradtak. Kiszolgáltatásuk 
módjával sem gondolt senki. Ezzel 
szemben azonban az is kétségtelen, 
hogy mindezeknek véget vetett az 
1893. évi 26. t.-cz s a papiron meg-
levő minimumot nemcsak biztosította 
újólag, de annak kiszolgáltatására az 
iskolafentartókat határozottan kötelezte, 
s a hol arra anyagi helyzetöknél fogva 
nem képesek, ott az összegre való tekin-
tet nélkül, a hiánynak megadását az 
államra hárította. Sőt, a méltán kifogá-
solt 300 forintos minimumot is megszün-
tette s minden tanító részére 400 forin-
tot biztosított. Megadását — szükség ese-
tén — szintén az állam feladatává tet te . 

Az állam, nem élve törvénybiztosí-
totta jogával, t. i. hogy a tanítói fize-
tések kiegészítését három év alatt foga-
natosíthatja, a törvény életbeléptétől 
ellenvelés nélkül, készséggel utalvá-
nyozta a hiányzó és kért összegeket 
úgy 300, mint 400 frtig. Eleintén egyes 
egyházi főhatóságok haboztak, tudni 
sem akartak a tanítói fizetések 400 
forintig való kiegészítéséről. Most — 
a legnagyobb elismeréssel mondhatjuk 
— ez ellen sem lehet panasz. A hol 
arra szükség van, készséggel járulnak 
már hozzá a tanítói fizetéseknek 400 
forintig államsegélylyel való kiegészítésé-
hez. így há t méltánytalan dolog, 300 fr tos 
minimumról beszélni akkor, mikor az 
mindenütt 400 forint. A mely tanító-
nak még sem volna 400 forint fizetése, 
ennek kizárólag az illető önmaga az oka, 
hogy mikor annyi 400 forintos állásra 
pályázó nincs, ilyen helyre nem töre-
kedik. Egy-egy renitens iskolaszéki 
elnökért, a ki a felajánlott s készséggel 
kiutalványozott államsegélyt csupán 
makacsságból a tanító részére igénybe 
venni nem akarja, az államot okolni s 

a 300 forintos minimumot általános 
állapot gyanánt hirdetni, igazságtalan. 

Azt ugyan senki sem mondja, leg-
kevésbbé az állam, hogy 400 forintnál 
megállapodik a tanítói alapfizetés s hogy 
ennél több nem lehet. Közel van az 
idő, hogy faluhelyen sem lesz elég 600 
forint. Fokozatosan máris megadja az 
állam az ötödik, hatodik százat a maga 
tanítóinak. Öt-hat év óta a tanítói 
javadalmak tekintetében állandó javulás 
észlelhető s erre mindig több és több 
a kilátás. Az állami tanítóknak — a mire 
közeljövőben alapos a kilátás — rang-
sorba osztása, vagyis fizetéseiknek 5, 6, 
7 száz forintban leendő megállapítása, 
a felekezeti tanítókra is kedvezőbb jövő 
előjelének tekinthető. Mert, a mint áz álla-
miak u tán megkapták szintén a 400 
forintot, remélhetik — és nem alapta-
lanul, — hogy azok javadalmának eme-
léséhez mérten, az ő fizetéseik is javulni 
fognak. Zúgolódásra, elégedetlenség szi-
tására s a közvélemény megtévesztésére 
ok egyáltalán nincs. 

A tanítói fizetések rendezéséről szóló 
1893-ik évi 26. t.-cz. foganatosítása a 
megyei közigazgatási bizottságok hatás-
körébe utaltatott. Köztudomásu dolog, 
hogy a tanítói javadalmak legutolsó, 
mai napig úgy fent, mint pedig lent, 
zsinórmértékül szolgáló összeírása köz-
igazgatási úton, vagyis a megyei köz-
igazgatási bizottságok meghagyása s az 
azokban előadókként szereplő kir. tan-
felügyelők ellenőrzése mellett foganato-
síttatott. A jelzett hatóságok által a 
megye területén levő minden tanítói 
állomás javadalma nyilvántartatik; előt-
tök tehát krajczárokig megbecsülve 
ismeretes. Ennélfogva nem volt isme-
retlen az sem, hogy melyik tanítónak 
a fizetése volt 300 frton alul, illetve a 
meglevő jövedelemből a 400-ig mily 
összeg hiányzott. A törvény foganato-
sításakor pontos kimutatás mellett a 
közigazgatási bizottságok az illetékes 
egyházi főhatóságok útján fölszólították 
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az illető iskolaferitartókat, hogy a 300 
forinton aluli javadalmakat vagy önere-
jökből egészítsék ki, vagy ha erre nem 
képesek, a hiányzó összeg erejéig vegyék 
az államsegélyt igénybe. Egyidejűleg 
tudomásukra hozatott az is, hogy joguk-
ban áll a tanítói fizetések kiegészítésére 
400 forintig is igénybe venni az állam-
segélyt. Az iskolafentartók elhatározá-
sáról természetesen értesíteni kellett az 
illető közigazgatási bizottságot, mely a 
vett elhatározáshoz mérten intézkedett. 
Yagy tudomásul vette a tanítói fize-
tésnek az iskolafent artó által történt 
kiegészítését, vagy pedig a mutatkozó 
hiány erejéig államsegély igénybe véte-
lére utasította és a követendő eljárásra, 
illetve a megkívántató okmányok össze-
szedésére a kellő útbaigazítással ellátta. 
Harmadik eshetőségnek hely nem ada-
to t t ; ilyen föl nem merülhetett. Ezen 
eljárás után létezhetik-e 300 forinton 
aluli tanítófizetés? 

Ha mindennek daczára mégis akad, 
azért sem a közig, bizottságok, sem 
pedig a kir. tanfelügyelők nem okolha-
tók. Ok megtették a magukét, arról 
meg nem tehetnek, ha a tanító irásbelileg 
elismerte, hogy fizetése 300 frtig ki van 
egészítve s a hiányzó összeget nyugtatvá-
nyozta is, bár sohasem vette föl. 

Vannak 300 frton alól levő tanítói 
fizetések, még pedig legközelebb a napi 
lapokban publikált 90 temesmegyei 
román tanítón kívül, minden megyében 
van egynéhány, csakhogy azok élve-
zői oklevélnélküli egyénék, a kiknek fize-
téséről a törvény nem gondoskodik. Majd 
mindegyik ilyen állás javadalma ki van 
ugyan államsegélylyel 400 frtig egé-
szítve, csakhogy arra a nagy tanítóhiány 
miatt okleveles ember nem jelentkezik. 
Szükségből eltűrt néhány ember után 
az állapotot általánosnak hirdetni, talán 
még sem méltányos. 

Még kevésbbé való azokért panasz-
kodni, a kiknek javadalma azért nem 
egészíthető ki sem 3, sem pedig 4 

száz forintra, mivel magatartásuk haza-
fiasság szempontjából kifogás alá esik. 
Magyarfalókat csak nem fog a magyar 
állam pénzzel istápolni! 

Hegedt sebnek fájós gyanánt való 
emlegetésével könyörületet soha, csak 
szánalmat lehet felkölteni. A szánalom 
pedig legkevésbé alkalmas arra, hogy 
az ember tekintélyét emelje. Szánalom 
csak szánalmat ébreszthet irántunk, 
mely az embert mindenre képesnek 
tartja, mint nem régen a hazátlanok 
ama vakmerő törekvése, hogy a tör-
hetetlen hazafiasságban kipróbált taní-
tói kart megvetésre méltó, undok czél-
jaikra, némi anyagi segélyek kilátásba 
helyezése mellett, megnyerjék. 

Méltányoljuk tehát javult helyzetün-
ket, valamint a még kedvezőbb javí-
tásra méltó törekvéseket s meggondo-
latlan, a valóságnak meg nem felelő 
alaptalan panaszokkal ne kisebbítsük 
önmagunkat, ne mutatkozzunk hálát-
lanoknak s ne téveszszük meg a köz-
véleményt. 

(Miskölcz.) Várhelyi Gyiiryy. 

— 

Az osztatlan népiskola. 
A „Néptanítók Lapja" m. é. 48. számában 

Magyarország tanügyének ismét egy érzékeny 
sebére tette rá gyógyító kezét. Pedig ez a 
seb már időtlen idők óta tátong s noha 
legeslegjóbban a tanítóknak fájt , mégis éppen 
ők voltak azok, a kik be nem gyógyíttatták. 

Nálunk, Csikvármegyében, főleg a róm. 
kath. iskoláknál, a hol rendesen mindenütt 
egynél több tanító működik, már régidők óta 
osztott iskolákban foly a tanítás, dicséretére 
legyen mondva a vezető papság jóakaratú böl-
cseségének. S valódi csodabogár-számba 
vétetett az olyan taploczai kivételes állapot, 
a hol 2 tanító mellett is két osztatlan isko-
lával nyomorítottak tanítót és növendéket 
egyaránt. De, mert a legközelebbi időben is 
akadt olyan iskolaszéki elnök, a ki az osztott 
iskolákat erőszakosan két-két osztatlan isko-
lává változtatta, (nemek szerint megosztva), a 
felcsiki r. kath. tanítóegyesület kényszerítve 
érezte magát, ez ellen állást foglalni, s (1897. 
nov. 9-én tartott gyűlésében) oda nyilatkozott, 

5 * 
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hogy ezt az eljárást „az oktatás sikerére 
nézve, határozottan veszélyesnek tart j el) Si 
melyet még azon körülmény sem ment, hogy 
a két tanító közül az egyik tanítónő." 

Lássuk legelőször is, hogy két-tanítós 
iskoláknál, az ellenkező nézetűeknek mik az 
érveik: 

1. Szükséges, hogy a leányokat kizárólag 
tanítónő oktassa, mert a nő már természeté-
nél és anyai szerepénél fogva erre van 
hivatva s a czélnak inkább megfelel. 2. Ha 
tanítónő nincs, akkor is a leánykák külön 
tanteremben oktatandók, erkölcsi szempont-
ból. 3. A népokt. törvény 29. §-a ezt világo-
san elrendeli. 4. Minden tanító azt egye meg, 
a mit főz; vagyis: a felsőbb osztályok taní-
tója ne vethessen az alsóbbra, hogy kellően 
nem készítette el, hanem készítse el maga, 
a saját izlése szerint, s úgy tegye fel a fel-
sőbb osztályba. 

Mind olyan érvek, a melyeket könnyű 
megczáfolni. 

Az elsőt illetőleg: A leányok képzésében 
egy cseppel sem tesznek többet a tanítónők, 
mint a férfiak, kivévén a női kézimunkát. 
Még nem hallottam, hogy a nők kezéből 
derekabb asszonyok fejlettek volna, mint 
azok, a kiket férfiak oktattak, Es ha már a 
tanítónőt az anya szerepében tekintjük, 
melyik az az anya, a ki csak a leányait 
neveli, a fiait pedig nem ? 

A másodikra kár szót vesztegetni. 
A 3-ikhoz: Ugyan kérem, ha ez így volna, 

a kultuszministerium a kötelező tantervet 
úgy alkotta volna-e meg, a mint van ? Akkor 
a két-tanítós iskolának is osztatlan tantervet 
írt volna elő, (lévén mindenütt fiú is, meg 
leány is), nem pedig I., IL osztályt az egyik-
nek, s a 4 felsőt a másiknak. Sőt a 4 taní-
tós iskola tanterve sem volna olyan, a milyen 
(4-ik táblázat), hanem volna olyan, a minő 
jelenleg a két-tanítójú. Tehát miről Szól a 
törvény F Szól a külön tanteremről igenis, 
de csak' ott, „a hol lehets:ges.a Ezt nem 
szabad úgy magyarázni, hogy az elveszett 
piczuláért az egész házat el kell hányni, 
vagyis: az elkülönítés kedvéért a tanítás 
sikerét feláldozni. 

A 4-ikre ismét csak kár szót vesztegetni. 
Hanem sokkal fontosabb okok és veszedel-

mesebb körülmények szólanak az osztatlan 
iskolák ellen. Elmondok röviden ezekből egy-
párt. 

I. Két-tanítós iskolánál két beszerzés tan-
szer kell. Ki állítja ezt elő, mikor, a legtöbb 
helyen, még az egyikre sincs pénz ? 

II. Tudjuk azt, hogy az osztatlan iskolá-
ban, pl. a délelőtti tanítás, feloszlik 6 fél-

órára. Vannak olyan osztályok, hogy ebből 
csak egy félóráig van közvetlen tanítás alatt. 
Mit csinál a többi öt félórán keresztül ? 
Magánfoglalkozással dolgozik, nemde ? De 
vájjon micsoda értéke lehet az olyan iskolá-
zásnak, a hol az idő ä/6-od részét csendes 
gubbasztással kell annak a szegény gyermek-
nek átkinlódnia ? 

III. De azzal a sok magánfoglalkozással 
legalább a kívánt czél is el van-e érve? 
Éppenséggel nincs. Mert a tanítónak, ha az 
előírt ha t tantárgy anyagát fel akarja dol-
gozni, nincs ideje a dolgozatok alapos átvizs-
gálására. Legfeljebb, csak ráveti a szemét; 
de hogy végig olvassa, s pláne a csak vak-
tában szembeötlő hibákat kijavíttassa, arra 
még gondolni sem lehet. Mert csak 60 — 80 
gyermek jelenlétében, (néhol van 160 is), 
egynek-egynek félóráig irott munkáját ponto-
san átnézni, kellene 15—20 másodpercz, 
60-nak 15—20 perez. Hol van még az álta-
lános hibák javításának a munkája? De men-
jünk tovább! 

IV. Az előírt hat tantárgy szabatos feldol-
gozását lehetséges-e keresztülvinni? Sajnos, 
nem ! Mert a rendelkezésre álló félórából 5—8 
perez kell a 3 csoport magánfoglalkozásának 
kiadására, ugyanannyi a múlt óra anyagának 
kikérdezésére, egy darab idő a fennírt magán-
foglalkozások számbavételére, nem is szólván 
az óra végén szükséges kibocsátásnál elve-
szett szüneti időről. Következőleg a legjobb 
esetben sem jut ki egy negyedóra a tényleges 
tanítás anyagának feldolgozására. Mit bizo-
nyít ez ? 

Annyit mindenesetre igen, hogy osztat-
lan» iskola vezetésénél, a tanítót és gyerme-
ket megölő nehéz munkához mérten, megfe-
lelő eredmény nincs. A tanítónak vagy lázas kap-
kodásból áll a munkája, s tanításának kellő 
alaposságot adni képtelen; vagy ptdig, ha 
alaposan dolgozik, kifogyott az időből, mielőtt 
a 4 ik vagy 5-ik tárgynak felvételéhez fog-
hatott volna, s az előirt anyagot el kell odáz-
nia. Elől tűz, hátul víz. 

Így állván a dolog, a Néptanítók Lapjá-
nak az egy-tanítós iskolák növendékeinek 
megosztott vezetésére vonatkozó eszméjét, 
mint igazán talpraesettet, nagyfontosságú-
nak tartom s igaz meggyőződéssel üdvözlöm. 
Mert tény az, hogy az a III—VI. osztá y, a 
melynek a jelenleg divó félszeg tanítás kere-
tében, napi 3 óra tényleges tanítás jut, ha 
csak délelőtt külön taníttatik, az alsóbb osztályok 
nyűge nélkül: nemcsak sokkal alaposabban 
volna oktatható, hanem még Írásbeli munkát 
is eleget végezhetne, még pedig behatóbb 
ellenőrzés alatt. Ezenkívül abból a fölösleges 
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sok görbedezésből is elmaradna jókora nagy 
adag. Míg más oldalról, a délutáni időre, 
szellemének teljesen friss állapotában megje-
lenő I., II. osztály is ugyanezen elbírálás 
alá esik. 

Hogy aztán mikor történjék a nemek 
elkülönítése ? — én erre elvileg csak azt 
felelném, hogy akkor, a mikor minden taní-
tóra egy osztálynál több nem jut; mert én az 
elkülönítésre lényeges okot nem ismerek. 
Eltérésnek csak 4 tanerő birtokában adnék 
én is helyet, akkor is a tanítónők személyére 
való tekintetből, a kikre felsőbb fiúosztályt 
nem bíznak. 

Nekem erős a hitem, hogy minden tanító-
társam ugyanezen az állásponton van, s 
nagybölcseségü és jóakaratú kultusz-minis-
terünk sietni fog ezen a félszegségén segí-
teni, a melynek megszüntetését halasztani 
még egy óra is sok! 

(Ajnád.J Húzás János. 

— C T 
Tanítási leczkc a Il-ik elemi 

osztályban. 
Tárgy: Beszéd-értelem-gyakorlatok. Anyag: 

Az emberek vagyoni tekintetben. Idő: Egy 
fél óra. 

T a n í t ó : Gyermekek! Hallottátok-e ezt a 
szót „vagyon?" G y e r m e k e k : Igen. T. : 
Mondjátok együtt e szót! Gy.: Vagyon. T . : 
Mondjad te, Péter! P é t e r : Vagyon. T. : 
Te is, János! J á n o s : Vagyon, stb. T.: Úgy 
látom, mindnyájan ismeritek ezt a szót. Gy.: 
Igen. T.: Hát azt hallottátok-e, mikor mondták 
otthon, hogy Ilyés uramnak sok vagyona van ? 
Gy.: Igen. T.: Mit hallottatok? Gy.: Hogy 
Ilyés uramnak sok vagyona van. T.: Hát 
vájjon van-e ? Gy.: Van bizony. T.: Kinek 
van, István ? I s t v á n : Ilyés uramnak. T . : 
Mije van, Ferkó? F e r k ó : Vagyona. T.: 
Gyermekek! Hát ti is tudjátok, hogy van 
vagyona, vagy csak hallottátok ? Gy.: Tudjuk. 
T.: Sándor! Te is tudod ? S á n d o r : Tudom. 
T.: Kálmán! Mit tud Sándor? K á l m á n : 
Azt, hogy Ilyés uramnak sok vagyona van. 
T.: Honnan tudjátok ti, hogy van sok vagyona ? 
Gyermekek egyrésze: hallottuk; másrésze: lát-
tuk. T.: Kik látták ? S á n d o r : Én. K á l m á n : 
Én. T.: Hát lehet látni a vagyont ? Gy.: Lehet. 
T.: Igaz, gyermekek, a vagyont látni is lehet. 
T. : Mondjuk mindnyájan! Gy.: A vagyont 
látni is lehet. T.: Én is láttam az Ilyés uram 
vagyonát, de nem mind ám. Kálmán és Sándor! 
miféle vagyonát láttátok ti Ilyés uramnak? 
K á l m á n és S á n d o r : Pénzt láttunk. T.: 

Igaz, a pénz vagyon. T.: Hát láttatok sok 
pénzt? Gy.: Nagyon sokat láttunk. T.: No 
látjátok, azért mondják, hogy sok vagyona 
van. Mi tehát a pénz, gyermekek ? Gy.: A 
pénz vagyon. T.: Hát a vagyon vájjon csak 
pénz ? Gy.: Hallgatnak. T. : Gyermekek! Én 
nem láttam Ilyés uramnál pénzt, mégis azt 
mondtam, hogy láttam a vagyonának egy részét. 
Vájjon mit láthattam én? Gy.: Hallgatnak. 
T.: Én azt látom, hogy ti nem tudjátok, mi 
a vagyon. Gy.: Pénz. T.: Nemcsak pénz ám 
a vagyon. Gyermekek! Láttátok ti az Ilyés uram 
házát? Gy.: Láttuk. T.: Szép, úgy-e? Gy.: 
Szép bizony. T.: Láttátok, mennyi ló, disznó, 
tehén, bival, juh jár ki az udvarából? Gy.: 
Láttuk. T. : Tndjátok-e, hol van a tagja 
(tanyája) ? Gy.: Tudjuk. T. : Hát nagy nyája 
van ? Gy.: Az övé a legnagyobb a falubeliek 
között. T. : Igaz, gyermekek ! Neki van a 
legnagyobb birtoka. Hát ezeket láttam én is, 
azért mondtam, hogy láttam a vagyonának 
egy részét. Miket láttam én gyermekek ? Gy.: 
Az Ilyés uram házát, lovait, teheneit, disznóit, 
tanyáját (birtokát). T.: Mit mondtam, mije 
az Ilyés uramnak, a mit láttam ? Gy.: Vagyona. 
T.: Igaz, gyermekek, vagyona. Tehát csak a 
pénz vagyon ? Gy.: Nemcsak a pénz vagyon. 
T.: Mi hát még a vagyon ? Gy: Vagyon a 
pénz, a ház, a ló, disznó, a föld. T.: Jól van 
gyermekek, most már tudjátok, hogy mi a 
vagyon. Vájjon tudja-e mindenitek? Gy.: 
Tudjuk. T.: Pali! mi is a vagyon? P . : Pénz, 
ló, disznó, föld, ház. T.: Jól van. 

T.: Gyermekek! Hát vájjon van-e másnak 
is vagyona? Gy.: Van másnak is. T.: Kinek 
van még ? Gy.: Szalai uramnak is. T.: Igaz, 
gyermekek. Hát miből áll a Szalai uram 
vagyona ? Gy.: Házból, föld-, disznó-, ló-, 
tehén- és pénzből. T.: Jól feleltetek, gyer-
mekek. Hát még másnak van-e vagyona ? Gy.: 
Van, de nincs olyan sok. T.: Hát csak a sok 
a vagyon ? Gy.: Hallgatnak. T.: Gyermekek! 
Ne gondoljátok, hogy csak a sok föld, sok 
disznó, stb. a vagyon. Az 1 ház is vagyon, 
1 disznó is vagyon, stb. T. : Van hát másnak 
is vagyona ? Gy.: Van sok embernek még. T.: 
Igaz, gyermekek. Van-e nektek ruhátok, gabo-
nátok Sándor ? S á n d o r : Van. T.: Van-e 
mindnyájatoknak otthon ruhátok és gabonátok? 
Gy.: Van mindnyájunknak. T. : Látjátok, úgy 
mindnyájatoknak van vagyona. Ti azt hittétek, 
hogy csak a pénz vagyon és azt hittétek, 
hogy csak Ilyés uramnak van vagyona. Gy.: 
Azt. T.: De már tudjátok, hogy nemcsak a 
pénz vagyon, és nektek is van vagyonotok. 
Gy.: Van ám. T . : Kié ez a könyv? F e r e n c z : 
Az enyém. T.: Kié ez a kalap ? I s t v á n : 
Az enyém. T. : Hát vagyon-e ez ? Gy.: Vagyon. 
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T.: Ferencz, ez a könyv a te vagyonod, vagy 
sajátod? Hogy is mondják meg? Gy.: Enyém, 
sajátom, vagy vagyonom. 

T.: Van-e még neked vagyonod István ? 
I s t v á n : Nincs. T. : Hát a szülőidnek van-e 
házuk ? Gy.: Van. T.: Van-e még egyebük ? 
Gy.: Nincs. Hát sok vagyona van annak, a 
kinek csak egy kis háza van itt ? Gy.: Bizony 
nem sok. T. : Nem sok. Ismeritek-e Paskó 
Mihályt ? Gy.: Igen. T. : Hát neki van-e sok 
vagyona ? Gy. Nincs sok. T . : Hát mennyi van ? 
Gy.: Kevés. T . : Igaz, neki is kevés vagyona 
van. T.: Gyermekek! Nekem van-e vagyo-
nom ? Gy.: Van. T.: Mi az én vagyonom ? 
Gy.: Kalap, kabát, könyv. T . : Igaz, gyerme-
kek, ez az én vagyonom. T. : Hát sok az 
én vagyonom ? Gy.: Nem sok. T.: Kinek van 
hát sok ? Gy.: llyés meg Szalai uramnak. 
T.: Jól feleltetek, gyermekek. 

T.: Hallottátok-e, hogy hívják az olyan 
embert, a kinek sok vagyona van. Gy.: Gaz-
dag embernek. T.: Gazdag embernek. Ki 
gazdag ebben a faluban ? Gy.: llyés meg 
Szalai uramék. T.: Igaz, ők gazdag emberek. 
T.: Milyen emberek ezek ? Gy.: Gazdagok. 
T.: Hát Paskó Mihály is gazdag ember? 
Gy.: Nem gazdag. T.: Hát Tamás István gaz-
dag ember-e ? Gy.: Nem gazdag. T . : Miért 
nem gazdag ? Gy.: Mert nincs sok vagyona. T.: 
Mondjátok együtt: A kinek sok vagyona van, 
az gazdag ember. Gy.: A kinek sok vagyona 
van, az gazdag ember. T. : Mondjad te is 
Mihály\ M i h á l y : A kinek, stb. 

T.: Úgy, — de hogy hívják azt, a kinek kevés 
vagyona van, —- avagy éppen nincs is ? Gy.: 
Hallgatnak. T.: Az olyat szegény embernek 
hívják. Hogy hívják?! Gy.: Szegény ember-
nek. T. : Igaz, szegény embernek. Ki hát itt 
a szegény ? Gy.: Paskó Mihály meg Tamás 
István. T . : Igaz, gyermekek. Miért mondjátok, 
hogy ezek szegény emberek ? Gy.: Mert nincs 
vagyonuk. T. : Hát semmi vagyonuk sincs ? 
Gy.: Van, kevés. T.: Tehát, a kinek kevés 
vagyona van, az szegény; a kinek sok vagyona 
van, az gazdag. Mondjátok még egyszer együt t ! 
Gy.: A kinek . . . stb. 

T.: Hát miből élnek Paskó Mihály meg 
Tamás István, mert nekik kevés vagyonuk 
van ? Gy.: Dolgoznak. T. : Kinél dolgoz-
nak ? Gy.: Másnál. T. : Igaz. Hát mindig egy 
embernél dolgoznak ? Gy.: Nem. T.: Ugye, egy 
nap egynél, másnap másnál? Hát este hová 
mennek? Gy.: Haza. T . : Hogy hívják az ilyen 
dolgos embereket, kik reggeltől estig dolgoznak 
másnál, este meg hazamennek ? Gy.: Hallgat-
nak. T.: Napszámosoknak. Gy.: Napszámo-
soknak. T. : Napszámos-e Paskó meg Tamás ? 
Gy.: Napszámosok. T. : Miért dolgoznak ezek 

naponként ? Gy.: Pénzért. T . : Igaz, és azt a 
pénzt úgy hívják: napibér, vagy napszám. 
Gy. : Napibér, vagy napszám. T. : Mit 
csinálnak azzal a pénzzel a napszámosok ? 
Gy.: Vesznek kenyeret, szalonnát. T. : Igen 
röviden úgy mondjuk: abból élnek. Gy.: 
Abból élnek. T . : Hát a vagyonosabb embe-
rek nem dolgoznak? Gy.: Dolgoznak. T.: Hát 
azok nem napszámosok ? Gy.: Nem. T.: Hát 
másnál dolgoznak azok pénzért, vagy maguk-
nak dolgoznak ? Gy.: Maguknak. T.: Igaz, 
látjátok, azok a napszámosok, a kik másoknál 
dolgoznak pénzért. T.: Hát napszámos-e Gál 
István? Gy.: Nem. T. : Igaz; hát gazdag 
ember ő ? Gy.: Nem. T. : Nem gazdag, de 
vagyonos ember és a maga gazdája. T. : Miért 
nem dolgoznak otthon a napszámosok ? Gy.: 
Mert otthon nem kapnak pénzt. T.: Azért, 
mert otthon nincs mit dolgozzanak. Nekik 
nincs sem földjök, sem szőllőjük; ha van is, 
nagyon kevés. 

T . : Hát vájjon szegény embereknél dolgoz-
nak a napszámosok? Gy.: Nem. T.: Kiknél 
dolgoznak ? Gy : Gazdag embereknél. T. : Ügy 
kell mondani: vagyonos embereknél, mert 
nemcsak a gazdagoknál dolgoznak. Gy.: 
Vagyonos embereknél dolgoznak. 

T. : Hát sok pénzt kapnak-e a napszámo-
sok ? Gy.: Nem sokat. T. : Hát vájjon mindenik 
ugyanannyit kap, mint a másik ? Gy.: Nem. 
T. : Igaz, egyik napszámos több pénzt kap, 
másik kevesebbet. T.: Gyermekek, mondjuk 
együtt. Gy.: Egyik napszámos több pénzt kap, 
másik kevesebbet. T.: Úgy is mondják ezt, 
hogy többet leeres. Gy.: Keres. T.: Vájjon 
miért keres többet az egyik, mint a másik ? 
Gy.: Mert többet dolgozik. T.: Igaz; a ki 
többet dolgozik, az többet is keres. 

T . : Hát kinek napszámos közületek az 
apja? Gy.: A Mártoné. T . : Igaz. T.: Kinek 
maga gazdája az apja ? Gy.: Sárga Jánosé. 
T.: Igaz. T. : Kinek gazdag ember az apja ? 
Gy.: Szalai Gyuriczáé. T . : Igaz. 

T . : Hát ki keres többet, a Márton apja-e, 
vagy Paskó Mihály? Gy.: A Márton apja. 
T. : Miért? Gy.: Mert többet dolgozik. T.: 
Igaz, ő többet dolgozik, mert még akkor is 
dologban van, mikor Paskó megy a korcs-
mába. Gy.: Igaz. T.: Gyermekek! Azt, a ki 
olyan sokat szeret dolgozni, és sokat is dol-
gozik, szorgalmas embernek hívják. Hogy 
hívják? Gy.: Szorgalmas embernek. T. : Ki 
hát szorgalmas ember: Paskó-e, vagy a 
Márton apja? Gy.: A Márton apja. T. : Igaz, 
gyermekek. T.: Hát a tanulók közt lehet-e valaki 
szorgalmas? Gy : Igen. T . : Ki a szorgalmas? 
Gy.: Márton. T.: Igaz, gyermekek. T . : Lát-
játok, az apja is szorgalmas, ő is szorgalmas. 
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Szép dolog, úgy-e ? Gy.: Szép bizony. T.: 
Hát vájjon a Márton apja többet keres, mint 
Paskd? Gy.: Sokkal többet. T.: Hát vájjon 
Márton többet gyűjt, mint ti ? Gy.: Többet. T.: 
Mit gyűjt ő többet ? Gy.: Hallgatnak. T . : Isme-
retet. Gy.: Ismeretet. T . : Ez azt teszi, liogy 
többet tanul, tehát többet is tud. Igaz, gyer-
mekek ? Gy.: Igaz, többet tud. 

T. : Jó hát szorgalmasnak lenni ? Gy.: Jó 
bizony. T. : Ti is szorgalmasok lesztek-e 
ezután? Gy.: Azok leszünk. T.: Majd meg-
látom, hogy ki tartja meg az igéretét! 

T.: Hát vájjon szégyen dolgozni ? Gy.: Nem 
szégyen. T.: Gyermekek! Dolgozni öröm. 
Gy.: Dolgozni öröm. T. : Ti is örültök, mikor 
szépen elvégeztétek dolgaitokat ? Gy.: Örü-
lünk. T.: A ki nem végezte el, az szomorú, 
búsul. Gy.: Igaz, búsul. 

T. : Ismeritek-e Bárdi Bandit ? Gy.: Ismer-
jük. T.: Van-e vagyona ? Gy.: Nincs. T . : Milyen 
ember hát ő P Gy.: Szegény ember. T. : Igaz, ő 
nagyon szegény. Hát dolgozik-e ő ? Gy.: 
Nem dolgozik. T.:Tudna-e dolgozni? Gy.:Nem, 
mert nyomorék. T.: Miből él hát ? Gy.: Kére-
get. T. : Hogy hívják az olyan embert, a ki 
kéregetésből él ? Gy.: Koldusnak. T. : Igaz, 
az öreg Bárdi koldus. Yan-e itt még olyan 
ember, a ki nem tud dolgozni ? Gy.: Van, 
Borbát Ignácz. T.: Miért nem tud ő dolgozni ? 
Gy.: Mert vak. T.: Miből él hát ez a szeren-
csétlen ember is ? Gy.: Koldulásból. T.: Hogy 
hívják ezeket a kéregető embereket a faluban ? 
Gy.: Koldusoknak. T.: Úgy van, ezeket kol-
dusoknak hívják. T.: Hát a szegény emberek-
től kéregetnek-e a koldusok ? Gy.: Nem, a 
vagyonosoktól. T.: Szoktak adni nekik vala-
mit a vagyonosok? Gy.: Igen; pénzt, kenye-
ret, szalonnát. T.: Nagyon szép dolog, hogy 
adnak a szegényeknek. Mi lenne velők, ha 
nem kapnának senkitől ? Gy.: Eben kellene 
veszniök. T.: Szalai György! Ti adtok-e a 
nyomorék kéregetőknek ? S z a l a i : Édes 
anyám mindig ad örömest. T. : Anyád akkor 
nemesszivü asszony. Tudom, ha nagy leszel, 
te is fogsz adni. Gy.: Most is adok én. T . : 
Derék gyerek az, a ki segít a szenvedőn. 

T.: Gyermekek! Nem kéreget nálatok is 
egy-egy olyan ember is, a ki tudna dolgozni ? 
Gy.: Kéreget bizony. T.: Vájjon az ilyen ép 
ember, miért nem dolgozik inkább ? Gy.: Nem 
akar. T. : Bizony nem szeret dolgozni az ilyen 
ember. Hát nem szégyen-e az ilyen embernek 
koldulni ? Gy.: Nagy szégyen. T.: Igen, gyer-
mekek. nagy szégyen egészséges ép embernek 
koldulni. Hát dolgozni szégyen ? Gy.: Nem 
szégyen bizony. T.: Dolgozni öröm. Gy.: 
Dolgozni öröm. T.: Látjátok, ezek a kéregetők 

romlott emberek. Inkább koldulnak és isznak, 
minthogy dologhoz látnának. Kell-e adni 
ezeknek is ? Gy.: Nem kell. T.: Ezeknek is 
kell néha adni, különben lopnak, vagy más 
rosszat tesznek, vagy éhen vesznek ők is. 

Összefoglalás. 
T. : Miféle tekintetekből beszéltünk most az 

emberekről ? Gy.: Hallgatnak. T . : Vagyoni 
tekintetből. Gy.: Vagyoni tekintetből. T.: Mi 
is a vagyon? Gy.: Pénz, ház, föld, ló, tehén, 
disznó, gabona. T.: Jól van. Vagyoni tekin-
tetből, miféle embereket ismertek ? Gy.: 
Gazdag embereket, szegény embereket, nap-
számosokat és koldusokat. T.: Hát olyat 
ismertek-e, a ki maga gazdája, de nem gazdag 
ember? Gy.: Ismerünk. T.: Mondjátok el, kik 
a gazdagok ? Gy.: Ilyés és Szalai uram. T.: 
Miért gazdagok ők ? Gy.: Mert sok vagyo-
nuk van. T.: Ki a maga gazdája? Gy.: Gál 
István, C?oma András s még sokan. T.: 
Kik a szegény emberek ? Gy.: A Márton 
apja, Paskó Gy. és Tamás István. T. : Miért 
hívják ezeket szegényeknek? G y : Mert igen 
kevés a vagyonuk. T. : Miből élnek ezek ? 
Gy.: Napszámból. T . : Mik hát ezek ? Gy.: 
Napszámosok. T.: Hol dolgoznak ezek ? Gy.: 
Másoknál pénzért. T . : Kik élnek kéregetés-
ből? Gy.: Bárdi B. és Borbát Ignácz. T.: Mi-
félék ezek? Gy.: Koldusok. T.: Tudnak-e 
ezek dolgozni? Gy.: Nem, mert nyomorékok. 
T.: Kell- e ezeket segíteni ? Gy.: Kell, külön-
ben éhen vesznek. T . : Hogy hívják azt, a ki 
sokat szeret dolgozni ? Gy.: Szorgalmas 
embernek. T : Ki itt a szorgalmas ember ? 
Gy.: A Márton apja T. : Ki itt az osztályban 
szorgalmas gyermek ? Gy.: Márton meg Géza. 
T.: Szégyen-e a dolog ? Gy.: Nem szégyen, 
hanem öröm. T.: Hát szégyen-e a koldulás? 
Gy.: Ep egészséges embernek nagy szégyen. 

T.: No gyermekek! mondjuk hát azokat, a 
miket most tanultunk! Gy.: Vagyon, gazdag 
ember, maga gazdája, szegény ember, nap-
számos, szorgalmas ember, koldus. T. : No 
gyermekek! máskor ismét fogunk valamiről 
ilyen jól beszélgetni. Csak ne feledjétek el 
azt, a miről most beszéltünk. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: VásonJceó'i gróf 

Zicliy Bélának, a ki Hács községben közel 
4000 f r t költséggel új iskolát építtetett, azt 
berendezte és 400 fr t évi fizetéssel tanítói 
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állomást rendszeresített; dr. Gorove László 
nagybirtokosnak, a ki a jász-nagy-kún-szolnok-
megyebeli Varsány pusztáján és a temes-
megyebeli gattájai pusztáján levő tanköteles 
gyermekek oktatására iskolát állított s azok 
részére kellő helyiségről s javadalomról saját 
erején gondoskodik; a budapesti IX. kerületi 
polgári körnek, a mely az iskolába járó sze-
gény gyermekek felruházására 400 frtot ado-
mányozott; a Budapest székes-fővárosi jóté-
kony-egyesületnek, a mely a város VI. kerü-
letében fekvő iskolákba járó szegény gyer-
mekek fölruházására 2.406 frt értékű ruha-
neműt osztott szét. 

Kinevezte: Ghyczy Béla oki. tanítót a búr-
szt.-györgyi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Zelliger Anna oki. tanítónőt a gyetvai el. 
népiskolához r. tanítónővé; Donath Imre áll. 
polg. isk. igazgatót Fiume város kir. tan-
felügyelőjévé a VIII. fizetési osztály utolsó 
fokozatába egyelőre ideiglenes minőségben; 
Sfetea Mariska oki. felső nép- és polgáriisko-
lai tanítónőt a kolozsvári állami tanítónő-
képző-intézethez segédtanítónővé a XI. fize-
tési osztály 3. fokozatába; Nána Aurél oki. 
tanítót áll. el. népiskolai tanítóvá s a boja-
birzi közs. el. népiskolához szolgálattételre 
berendelte; Barcsay Albert és Zathureczky 
Béla oki. tanítókat a barcza-új falusi áll. el. 
népiskolához r. tanítókká; Beclo József, 
Darvas Lázár és Gállay Gizella oki. tanító-
kat, illetve tanítónőt az alsó-rákosi áll. el. 
népiskolához r. tanítókká, illetve tanítónővé; 
Ladó László (Vazul) oki. tanítót a bogoltini 
közs. el. népiskolához r. tanítóvá; PetroIstván 
oki. tanítót áll. el. népiskolai r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Révész Lajos turócz-szent-
mártoni áll. polgári fiúisk. r. tanítót a huszti 
áll. polg. fiúiskolához és az igazgatói teendők 
ellátásával megbízta. 

Jóváhagyta: a sárosvármegyei általános 
tanítóegylet módosított alapszabályzatát f. évi 
1.295. sz. a. kelt rendeletével. 

Segély pénzt utalványozott: Löwinger Dániel 
szent-endrei volt tanító özvegye, szül. Ballog 
Josefa részére évi 165 f r to t ; néhai Félber 
Jóv sei hédervári volt r. k. tanító özvegye, 
szül. Kisfaludy Paula részére évi 160 frt, 
József árvája részére évi 26 f r t 66 kr t ; néhai 
Börzöly Zoltán nyug. botykai ev. ref. tanító 
özvegye, született Tóth Irma és 1 kiskorú 
árvája részére együtt évi 176 frt 75 krt. 

Végkielégítést engedélyezett: Szőke Jolán 
budapesti II. ker. állami elemi tanítónő-
képzővel kapcsolatos gyakorló-iskolai munka-
képtelen tanítónő részére 900 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott : Peregrinyiné 

Nemetz Irma volt újpesti áll. el. tanítónő 
részére évi 160 f r to t ; Matola György lakásti 
munkaképtelennek talált gör. kath. tanító 
részére évi 240 frtot. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
X A kolozsmegyei tanítótestület bánffy-

hunyad- és almásmenti köre f. év január hó 
22-én tartotta ez évi első rendes gyűlését, a 
bánffy-hunyadi állami iskola helyiségeiben. A 
gyűlést megelőzőleg Gáspárik Ilona tanítónő 
tartott igen sikerült nyilvános tanítást a szám-
tanból. A tulaj donképeni gyűlésen, melyen 
bevezetésképen az áll. polg. iskola énekelte 
el a szózatot, Hantz Gyula tanár vezetése 
alatt, majd a nevezett iskola növendékeiből 
alakult zenekar játszott néhány magyar dalt; 
Bács György helyettes elnök rövid megnyitó-
jában utalt a minister újévi üdvözletének 
nagy fonto-ságára, majd elszomorodva emlé-
kezett meg a már néhai Szathmáry György 
ministeri tanácsos odaadó munkásságáról, 
lelkesedéséről és azon nagy veszteségről, 
mely népoktatásügyünket az ő halálával érte. 
A gyűlés, elnök indítványára, mélyen érzett 
bánatának jegyzőkönyvileg ad kifejezést. 
Dáncs János egeresi tanító olvasta föl 
ezután a mult gyűlés jegyzőkönyvét, majd 
az elnök tette meg előterjesztéseit az Eötvös-
alap pártolása és a magyar tanítók tourista-
egyesületébe való belépésre vonatkozólag. Ez-
után megválasztották elnöknek Bács Györgyöt, 
jegyzőnek Ringvedd Gizellát. Következett 
Csiszár Sándor, hidalmási igazgató-tanító föl-
olvasása, a mult évben Algyógyon a föld-
míves iskolában rendezett gazdasági ismétlő-
iskolai tanfolyam szervezetéről. — A második 
felolvasást a gazdasági ismétlő-iskolák- és azok 
szervezetéről Czucza János kalota-szent-királyi 
igazgató-tanító tartotta, a ki bejárta a megyé-
nek igen sok helységét s adatokra hivatkozva 
elszomorodva látja, hogy a fatenyésztés mily 
gyarló lábon áll s mennyire hiányzanak a köz-
népnél a földmívelési ismeretek. A gyakorlati 
gazdálkodás felkarolását látja szükségesnek s 
kimutatja számokkal, hogy mennyibe kerül s 
mi mindenre van szüksége a gazdasági ismétlő-
iskolának, hogy czéljának megfelelhessen. 
Végül indítványozza, hogy: 1. Kéressék föl a 
tanfelügyelő, hogy a közigazgatási bizottságot 
szorgalmazza, hogy az egyes községektől vegye 
be a költségvetést s kapjon a kezelő 100 írt 
tiszteletdíjat. 2. Neveztessék ki 2—3 szak-
értő, kik rendes napidíj mellett kijelöljék 
községenként a gazdasági ismétlő-iskola 
részére a helyet. A gyűlés a felolvasó vélemé-
nyét helyeslőleg tudomásul vette. 
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A magyar tanítókhoz! *) 
Tegnap ünnepelt csak, már ma megint gyászol, 
Sírva válik egy-egy tékozló fiától 
A jó édes anya. 
Tudjátok-e ki az? nem ismertek rája? 
Ezer év özvegye, új ezer arája: 
A drága, szent haza! 

A léke egyházát sátán ostromolja, 
Hamis prófétáknak csábít egész rajja, 
Piros lobogóval . . . 
A kicsi virágért, a mély itt nyer tápot, 
Kínálnak cserében egy egész világot . . . 
— Nyájas, hasiig szóval. 

A hon temetőin a jeltelen sirok: 
— Olvassátok! — vádló, intő néma sorok... 
Van-e ki éltéved?! 
Avagy hálátlanság mételyezi vérünk 
S boldog jövendőre hazug ajkkal kértünk 
— Újabb ezer évet?! ' • 

Az öröklött kincsből, mi marad utánunk? 
Lehet-e a földben csöndes nyugovásunk?... 
Klio mind fölírja! 
Es ha a Magyarok, nem lesznek magyarok: 
— A hol mi porladunk — szegény földönfutók 
Atka száll a sírra! 

* 

Lelketlen kufárok, félre az oltártól! 
Itt a honszerelem Veszta-tüze lángol, 
8 mi vagyunk Őrsége. 
A nagy örökség, mit ránk hagytak az ősök: 
Hálás unokáknak; hitök és reményök 
Kezünkbe van téve! 

Borsodi (Frinth) László. 

*) Mutatvány, szerzőnek „Tövisek és virágok" 
czim alatt sajtó alá rendezett kötetéből. 

- - r S i ^ í í 

A ii ii u s k a. 
Finom, gyengéd kézzel szeretném fogni a 

tollat, mikor ezt a nevet leirom. Mert sokszor 
leirom. Valahányszor gyermekéveim rózsaszínű 
felhőiből előtolja fejét ez a kis angyalka, 
jóleső nyugodtság árad el egész valómon. 
Egy parányi teremtés és oly édes volt, mint a 
ezukor, könnyű mint a pehely. Mindig attól 
tartottam, hogy egy gyenge szellő egyszer 
csak felkapja és viszi vissza a menny-
országba. 

A szeme is, az arcza is folyton nevetőre 
állt. Most már kopaszodásnak iramodó fejjel 
beszélek róla, egy-két ezüstszál is ragyog a 
két halántékomon, szóval: vén róka vagyok; 
de mikor ez a hat éves augyalarcz, gyer-
mekkoromnak a múltba veszett aranyfátyolát 
keresztül törve, onnan a nagy messzeségből 
rám nevet, szemeit a szemeimbe kapcsolja: 
úgy érzem, hogy most is éppen olyan kilencz 
éves fiúcska vagyok, mint akkor, mikor Annus-
kával együtt jár tunk az ábéczére. A lelkem 
megkönnyebbül, ha róla beszélhetek, engedjék 
hát meg nekem a lelkem könnyebbülését. 

Az anyj a egy nagyon-nagyon szép korcsmá-
rosné volt. A mostoha apjáról is beszélek 
később. Az édes apjáról nem tudok semmit, 
mert azt már jóval előbb bizonyosan — 
„leütötte a hajókötél." A vidékbeli minden 
valamirevaló úri ember szerette titkon azt 
az asszonyt, s ha megrészegültek a borától, 
bizonyosan nem egészen a bortól volt az. A 
férje nagyon sötétnézésü, komor ember volt. 
Azóta sem láttam korcsmárosok közt olyan 
vendégkergető ábrázatot. Én nagyon féltem 
tőle, pedig sohase bántott, sőt mindig édes-
getett, meg-megsimogatta arczocskámat, de 
azért én mégis irtóztam tőle. 

Hiába kedveskedel, gondoltam, egyszercsak: 
ham-ham! aztán bekapsz. Ha az anyám 
mesélt emberevő óriásokról, mindig azt gon-
doltam, hogy a Weinwurm korcsmárosunk is 
egy ilyen elátkozott, a ki nem tud meghalni, 
hanem bolyong a földön a világ végezetéig a 
kis gyermekek rémítgetésére. 

Játszópajtásom volt a kis Annuska. Nem-
csak a nevető szemeiért volt nekem kedves, 
hanem mert minden üvegkancsó fülét össze-
rakta számomra — parádés lovaknak. A többi 
fiií Ígérhetett neki akármennyi krumpliczukrot, 
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oda nem adott volna egyet is nekik egy mázsá-
nyiért sem az üvegcsikókból. 

— Nem adom, . . . nem adhatom, . . . már 
elígértem másnak. 

— Persze a Miklósnak, ugy-e ? — inger-
kedtek vele a gézengúzok. 

— Na ? . . . hát ha annak ? . . . mi közötök 
hozzá ? 

Az akasztófáravalók erre olyan sunyian 
nevettek, hogy a szegény Annuska csak úgy 
irult-pirult bele. Beszaladt elpanaszkodni az 
anyjának, hogy azok a gyerekek ott künn 
mindig — izélnek. 

— Mit izélnek, kis madaram ? 
— Hát csak mindig izélnek. 
— De hát mit izélnek ? Bántanak talán ? 
— Dehogy is, csak mindig izélnek . . . a 

Miklóssal. Juj Istenem, mit izél már maga is 
annyit! 

Aztán mintha megijedt volna ettől a nagy 
mondástól, kiszaladt a kertbe. Előbb azonban 
a köténykéjébe szedte a fazék- és kancsófüle-
ket, s ott a virágok közt babrálva, kezdett 
csicseregni azokhoz. Olyan finom, érzékeny 
volt, hogy bizonyosan azokat is megértette. 
Ohó! En meg ahogy meghallottam a hangját, 
kibontakoztam volna az édes anyám kaijai 
közül is. Odasompolyogtam a sövényhez. 
Ereztem, hogy velem akar valamit. Es az ő 
sövényük mellett levén az istállóm, már 
messziről beszéltem a lovaimhoz, mint afféle 
kocsis — nagy hangon. Kegyetek, szép 
hölgyeim, persze nem értenék az ilyen hivást, 
de Annuska . . . Oh, csakhogy őt nem régen 
csókolták le az égből, ő megértette. Szépen 
letelepedtünk a sövény mellé, egyikünk innen, 
másikunk túl. Az irigyelt paripákat aztán 
egyenként átdugdosta a sövényen. Most is csak 
érezni és gondolkodni tudok, szótalan, szóval: 
fajankó vagyok hölgyek társaságában, de 
akkor is kevés beszédű voltam. Csak azt hajto-
gattam egyre minden csikó átvételénél: 

— Köszönöm. Szépen köszönöm. Igen 
szépen köszönöm. Maga jó. Maga . . . 

Elakadtam. Mert láttam az örömtől lobogó 
arczát. Mert találkoztak a szemeink. Vagy 
mert a kis finom ujja az ujjamhoz ért. 

Ide vele pedagogusok és mondjátok meg: 
miféle érzés fűzött minket egymáshoz? Gye-
rekek voltunk, ő hat, én kilencz éves. A 
szerelem első megnyilatkozása-e ez, vagy hát 
mi más isteni érzés ? Ha rágondolok, megdob-
ban a szivem ma is. 

Aztán tépte a füvet a lovainknak. 
— Mondja, (a nevemet soha nem mondta 

volna ki), a lovak megeszik a virágot is ? 
Hozok azt is. 

— Úgy-úgy! Meg, meg . . . 

A legszebb és legkedvesebb virágait tépte le. 
Aztán megitattunk. Volt egy gyönyörű 

csikóm (egy szép virágváza-fül), azt a szájából 
itatta a kis bohó. 

— Hallja, izé . . . 'iszen nem galamb az. 
Paripát nem szokás úgy itatni. 

— Hátha valamennyit úgy itatom, magának 
az baj ? 

— Dehogy baj, dehogy. Csak itassa hát. 
Szeretem, ha úgy itatja. Itt a többi is. Csak 
aztán el ne kényeztesse őket. 

Kérem: megijedtem a hangjától, a tekinte-
tétől, rögtön papucshőssé váltam. 

Nagy napunk volt egyszer, de milyen! 
Beadták őt is iskolába. Együtt reggeliztünk 
indulás előtt. 0 nem tudott enni a nagy 
nyugtalanság miatt. Mi.lesz, hogyan lesz az 
iskolában? — ez a kérdés izgatta. Én már ezen 
rég túl estem; ettem mint a sáska. 

— Egye meg az én kávémat is! A vajas 
kenyeremet is, — fordult felém. Megettem. 
Hát persze hogy megettem, hiszen ő mondta. 
Pedig már úgy jóllaktam, hogy a fülem is 
kétfelé állt. De hát úgy éreztem, hogy a mit 
ő mond, azt meg kell tennem. 

Indultunk. Jött velünk az anyja is, az a 
környékbeli szépség, a kinek meg a bajuszos, 
nagy gyerekek tettek meg mindent a kedveért 
bizonyosan, mivelhogy azt meg ő kivánta. 
Az anya könyezve csókolta meg kis lányát, 
mielőtt az ajtón kiléptünk. 

— Miért sír, mama? Hiszen ez is velünk 
jön, — mutatott felém. (Aztán egészen hoz-
zám fordulva): Maga mindig haza fog kisérni 
és mindig bejön értem. Es ha valaki majd 
bántani akar engem, mága . . . . 

— Földhöz vágom, igenis. 
Kérdőleg néztem rá, ha ez elég lesz-e ? 

Mindjárt kezdtem is nekigyürkőzni. Keres-
tem gondolatban azt, a kit földhöz kell terem-
tenem olyan alaposan, hogy vakoló-kanállal 
lehessen csak felkotorni a földről. Hires bir-
kózó hirében állottam. Az anyja kézen vezette, 
én pedig folyton mellette lépkedtem kemé-
nyen, peczkesen, szinte rengett alattam a 
föld. 

Miért, miért sem, egyszer a tanítónk hara-
gosan nézett reá, a mire Annuska annyira 
elszomorodott, hogy még azt a két csillagsze-
mét sem merte fölvetni. Nem tudom, mi 
történt velem, csak arra emlékszem, hogy 
mint a czövek, keményen fölálltam a pad-
ban és még keményebben vágtam ki a taní-
tónk felé: 

— Kérem, én reám tessék haragudni, ő 
reá ne! 

— Nos, és ugyan miért, tisztelt urfícs-
kám? (Dühbe hozott az orrhangjával.) 
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— Mert nekem fáj, ha Annuska szomorú. 
Ha szemmel lehetne gyilkolni, megöltem 

volna azt az embert. 
Hirré ment ez az eset, meghallotta az a 

szép asszony is, Annuska anyja. Mikor ismét 
mentem Annuskáért, oda vett az ölébe, két 
tenyere közé fogta az arezomat, úgy nézett 
belém a nagy lobogó szemeivel. El nem tud-
tam gondolni, mit nézett annyira a szemeim-
ben? De tudom, hogy elővette a zsebkendő-
jét, elfordította a fejét s úgy törölgette a 
szemeit. Valami bogár repülhetett bele bizo-
nyosan. Aztán felénk fordult e szavakkal: 

— Ej gyerekek, gyerekek! Korán kezditek 
ti. Mi lesz belőletek húsz év múlva?! — — 

Adjuk meg rá a feleletet. Annuskáék el-
költöztek a mi falunkból messze. A nyáron 
véletlenül — húsz év múlva — a falujokba 
vetődtem, meglátogattam őket is. Haj j e ! A 
komor Weinwurm bácsi azóta patent papucs-
hőssé fejlődött. Folyton zsörtölődik, szidja a 
fillokszérát. Nem tetszik neki, hogy az emberek 
keveset isznak, s hogy ennek meg a tanítók 
az okai, igen kiművelik a parasztokat. 

— Az, az, édes uram-öcsém! Vége lesz a 
világnak. Sok az adó, nem terem a tőke, 
kenyér sincs, az ember meg sok. Jobb volna 
holtom, mint éltem. Nem ártana egy kis 
háború vagy egy gyenge kolera. 

Hát az a szép asszony? . . . Egy vézna, 
anyósformájú asszony csoszogott elém. Bágyad-
tan pislogó szem, több ősz mint fekete haj, 
sovány karok, horpadt mell. A mikor meg-
ismert, összecsapta a kezeit. A szemei nem, 
de annál beszédesebb a szája. 

— Jézus Máriám! Hiszen maga egész 
ember. Hány esztendeje is már? (Kapkodott 
a homlokához.) Na, te korcsmáros, hány éve 
is már? Eh, ne törődjünk vele! Hát aztán 
van-e felesége ? Ha nincs, szerzek. 

— Hm ! . . . Hát hogyan volna! Hol van 
a kis Annuska ? 

Rám nézett. Mintha csak azt mondta 
volna: te bódult, csak nem érte jö t té l? 

— Az Annuska? . . . Az nincs, hanem itt 
van, tessék, kettő is ; ezek' az övéi. Anna is 
megjő mindjárt. 

A két kis angyalnak az arczát fürkésztem 
addig is. Az egyik nagyon hasonlít a kis 
Annuskához, már t. i. ahhoz, a kit én kísér-
gettem az iskolába, a ki nekem annyi kancsó-
fület adott, kiért annyi gyereknek betörtem 
az on át. 

E közben beröppent egy halovány, fiatal 
asszonyka. Néztük egymást hosszan. Láttam 
a szeméből, hogy azt kérdi magában: ki ez 
az idegen ? En is úgy voltam vele. S a hogy 
megmondtam a nevemet, befödte az arczát 

a kezeivel, aztán ölébe kapta a kisebbik 
leányát, azt gyügyögette, csókolgatta és sírva-
nevetve sóhajtozta: 

— Isten az atyám! Húsz esztendeje! De 
nagy változáson megy is át az ember. Na, 
csak az uram volna itthon! . . . 

Több beszélni valója nem volt. Igazán nem 
volt. Es ez engem olyan nagyon bántott. 
Most is mintha bántana . . . 

(így találtam ezt leírva egy elsárgult papi-
roson. Nem tettem hozzá semmit, csak olvas-
hatóbban másoltam le a pedagogusok számára, 
tanulmányozás és megfontolás végett.) 

Héztolli M. 

Tanítók tanácsadója. 
720. 1. Harmincz óra adására is kötelez-

hetik, többre nem. Budapesten az elemi isk. 
tanítók 26, a polgári isk. tanítók 20 órára 
vannak kötelezve. Azon túl minden heti óra 
után amazok 40, utóbbiak 60 frtot kapnak 
egy évre. 2. Az eddigi fizetésből nem vehet-
nek el. 3. A polg. iskolai tanítókat is meg-
illeti a lakbér. Hogy az a felekezeti iskola-
fentartó megadja-e, nem tudhatjuk. 

Tóth. J . Ha nincs is kitüntetve a nyugdíjt 
illető „Fölvételi és befizetési könyvecskében", 
hogy nyugdíjra való jogosultsága mikor veszi 
kezdetét, az 1875. évi XXXII-ik t.-cz. értel-
mében, e miatt nem szenvedhet rövidséget. 
A törvény erejét ez a kihagyás nem csök-
kenti. Önre nézve, legjobb esetben, 1870-ik 
évtől kezdve számíthatják a nyugdíj-jogosult-
ságot. 

A kir. tanfelügyelő helyesen tette, ha figyel-
meztette a tanulóleányokat, hogy az iskola-
teremben ne üljenek bekötött fejjel, hanem 
tegyék le a kendőjüket. Ha a tanterem ablaka 
rossz, azt kell megigazíttatni, nem pedig meg-
hagyni a rossz ablakot s követelni, hogy a 
közelben ülő leányoknak mindig fejükön marad-
jon a kendő. Erre figyelmeztesse az illető 
„orvos" urat, a kinek az iskola hygieniájához 
is kell értenie. 

Villus. 1. Hogy miből mennyit kell taní-
tania, megtudhatja a ministeri tantervből. 
2. Legyen tagjává az „Eötvös-alap orsz. taní-
tói egyesületnek". Ez által kartársaival tesz 
jót, szükség esetében önmagán is segíthet. 
Alapszabályokért Lakits Vendel titkárhoz for-
duljon (Budapest, VI., érsek-utcza 4 ) Az évi 
1 f r t tagsági díjat avagy a 20 f r t örökös 
tagsági díjat egyszerre vagy négy részletben 
Boller Mátyás pénztároshoz küldheti (Buda-
pest, VI., nagymező-utcza 1. sz.) — A lap 

i küldése a kiadóhivatal dolga; áttettük oda. 
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T. B. Úgy látszik, nem figyelmesen olvasta 
el. Az 50°/0 helyett 5°/o-kal való kirovást 
illető elvi jelentőségű határozat azon esetre 
mondja ki, midőn ideiglenesen is kisebb fize-
téssel alkalmazott tanerő magasabb fizetéssel 
véglegesíttetik. Önnek pedig V.-en 300 írtja 
volt s pályázott M.-T.-ra, hol 425 frt évi fize-
tést kap; a kettő között levő 125 frtnyi 
különbözet 50%-át (62 fr t 50 kit) tehát jogo-
san követelik rajta. Hiszen, ha úgy volna a dolog, 
miként akarja magyarázni, akkor az elvi jelen-
tőségű határozattal országos törvény §-át 
döntötték volna meg. Törvénymódosításra 
— miként ezt minden tanítónak illik tudnia 
— csak a törvényhozás jogosult. 

A másik kérdésre az a válaszunk, hogy a 
kir. tanfelügyelőhöz nem lehet „bármely ügy-
ben bélyegmentes kérelmet benyújtaniAz ügy 
maga szolgál alapul annak megítélésére, 
vájjon bélyegilleték alá tartozik-e vagy nem 
s korántsem attól függ a bélyeg használata, 
hogy kinél nyújtja be az illető egyén az ira-
tokat. Más kérdés azonban az, hogy a tanító 
a kir. tanfelügyelővel hivatalos ügyben csak 
bélyegzett folyamodvány alakjában érintkez-
hetik-e írás közvetítésével. Erre már azt felel-
jük, hogy bármely kérdésben bélyeges folya-
modvány helyett hivatalos beadvány formájá-
ban lehet vele érintkezni. 

K. L. tanítónő K. Legjobb lesz a dolgot 
a folyamodványban őszintén előadni úgy, a 
mint történt. A nyugdíjtörvényt az Eggen-
berger-féle könyvkereskedésben (Budapesten) 
megkaphatja. Kettőt rendeljen: egyik az 1875. 
évi XXXII. t.-cz., másik az 1891. éviXLIII. t.-cz. 

Zr. K. Nem tartjuk lehetségesnek, hogy 
az illető óvónő, mint teljesen egészséges, az 
országos nyugdíjalapból 5 évi szolgálata 
után végkielégítést kaphasson, mert hiszen a 
törvény az önként távozónak a végkielégítést 
arra az esetre szabja meg, ha az illető „ön-
vétke vagy hibája nélkül származott testi avagy 
lelki elnyomorodás, betegség vagy munkakép-
telenség által véglegesen képtelenné lett hiva-
tala viselésére." Nézzék meg az 1875. évi 
XXXII. t.-cz. 4., 5., 6. §§-ait. 

Kerecsényi Z. Dömsöd. Kaphat-e díjat az 
iskolai könyvtár kezelője a befolyt jövedelmek-
ből? Az iskolában, illetve az iskolával kap-
csolatban — a tanítói könyvtáron kívül — 
két könyvtárt kell megkülönböztetni; u. m.: 
a) iskolai és b) népkönyvtárt. Az 1871. évi 
márczius 4-én 2872. sz. a. kelt ministeri sza-
bályrendelet kivánja, hogy az államilag segély-
zettközs. iskolai tanítói könyvtár községi könyv-
tárrá legyen s ennek létesítésére az elemi nép-
iskolákban 25 kr, a felsőbb népiskolákban 50 
krnyi fölvételi díj minden tanuló után kivé-

tel nélkül szedessék be. Hasonló díjszedést 
állapít meg az állami iskolai gondnokságok 
számára 1876. évi 20.311. sz. a. kibocsátott 
utasítás, mely egyszersmind a minister úr 
amaz óhajtását is kifejezi, hogy „az államilag 
nem segélyzett községi elemi felső nép- és pol-
gári iskolai tanulóktól is a helyi viszonyokhoz 
mért fölvételi díj szedessék az iskolai könyv-
tár javára." 

A népkönyvtárak alapítása, szervezése és 
kezelése tárgyában 1877. évi 15.427. sz. a. 
kibocsátott rendelethez csatolt Utasítás a 
népkönyvtárakat a népoktatási tanintézetekkel 
szerves kapcsolatban, mintegy az iskolai könyv-
tárak fejleményeként kivánja fölállítani s keze-
lését lehetőleg a községi népoktatási taninté-
zetnél működő tanítóra óhajtja bízni. A nép-
könyvtár, mint az iskolai könyvtár fejleménye, 
az elemi iskolát végzett felnőtt egyének szá-
mára alakítandó s így a berendezésnél azok 
szellemi igényeit kell figyelembe venni. A 
népkönyvtár szervezésére és vezetésére is 
irányt ad a nevezett közokt. ministeri Utasí-
tás s a „Népkönyvtár-egyesület alapszabályai"-
ban szól arról, hogy a könyvtárnok csak tanító 
lehet. . . . A könyvtárnok az év végén az összes 
rendes bevétel Ve részét kapja. A népkönyvtár 
kezelője tehát részesülhet díjazásban a be-
folyt jövedelmekből; ellenben az iskolai könyv-
táv kezelése a tanítói kötelességek közé soro-
landó. Budapesten minden községi polgári 
iskola mellett van úgynevezett ifjúsági 
könyvtár s ezeket a tantestületek egyes tagjai 
épúgy ingyen kezelik, mint pl. a gondjaikra 
bizott tanszergyűjteményeket. (Szolgáljon ez 
múltkori üzenetünk pótlásául.) 

K. J. Tolcsva. Rendőrökkel fogdostatni 
össze és vitetni a gyermekeket az iskolába, 
az „erkölcs és tudomány hajlékába" nem 
volna helyes. Sok baj származhatnék ebből. 

F . P. Egyh. 1. Nem hiszszük, hogy beszá-
mítsák. 2. Bizonyára attól az időtől számított 
5 év múlva, a mióta mint okleveles tanító 
működik. 

„A Tanítók Tanácsadójának" egy 
részét, a nagy tárgyhalmaz miatt, lapunk jövő 
számára kellett hagynunk; az érdekelteket egy 
heti türelemre kérjük. — Szerk. 

K ü l ö n f é l é k . 
— Szatlimáry György sírhelyének díszes 

emlékkel való megjelölése tárgyában, mint 
halljuk, mozgalom indult meg úgy fővárosi, 
mint vidéki tanító-egyesületek körében, sőt 
a „Magyar Tanítók Kaszinója11 már bizott-
ságot is küldött ki e végből. A magyar 
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tanítók érzik, tudják, liogy a közoktatás 
ügyéért és érettök annyit fáradozott Szath-
máry György emlékének nemcsak kegye-
lettel, de tettekkel is tartoznak. A tanítóság 
első kötelessége volna Szathmáry György 
sírját, melyet Verédy kir. tanfelügyelő a 
Kerepesi-uti temető egyik legdíszesebb helyén 
eszközölt ki a fővárosnál, a helynek meg-
felelő díszes emlékkővel megjelölni. De, szerin-
tünk, még más kötelesség is hárul az ország 
tanítóságára: tegyünk alapítványt Szathmáry 
György nevére tanítók árvái és segítségre szo-
ruló özvegyei számára az Eötvös-alap országos 
tanító-egyesületnél. Ez az alapítvány mara-
dandó emléke lesz a megboldogult érdemeinek 
s ezzel egészen az ő szellemében fogunk cse-
lekedni. A síremlék költségei 6—800 írtból 
kikerülnek s az országos gyűjtés eredmé-
nyének nagyobb része (mert hiszen, ha min-
den tanító csak 10 krt ad, 2600 forintot 
gyűjthetünk!) legyen azé az alapítványé, 
melylyel tanítók árváit és özvegyeit segélyez-
hetjük. A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága és a többi tanítóegyesületek, fővá-
rosiak úgy, mint vidékiek, csatlakozzanak e 
végből a Magyarországi Tanítók Kaszinójához s 
a gyűjtést ne csak a tanítóságra, hanem egyéb 
körökre is terjeszszék ki. Szathmáry György, 
mielőtt hivatalnokká lett, a sajtónak is mun-
kása, a képviselőháznak is tagja volt. Keltsük 
föl eme körök érdeklődését is és emeljünk 
Szathmáry Györgynek ércznél, kőnél is mara-
dandóbb emléket! A Néptanítók Lapja, a magyar 
tanítóságnak, ministerünk mondása szerint, 
ez „otthona", fölajánlja nagy publiczitását e 
nemes czélra s a gyűjtést a szerkesztőség 
részéről ezennel 20 frttal, Féterfy Sándor 
részéről 5 frttal, összesen 25 frttal kezdi meg. 
További adományokat köszönettel fogad és 
időről-időre nyugtatványoz, a tanító-egye-
sületeket pedig fölszólítja, hogy csatlakozza-
nak a Magyarországi Tanítók Kaszinójának 
bizottságához. 

— Az országgyűlés képviselőháza ezúttal 
gyorsan végzett az ujonczjutalék megajánlá-
sáról szóló törvény javaslattal (mely már a 
főrendiházi tárgyaláson is keresztülment), 
valamint a költségvetés általános tárgyalásával 
is, mely a januáf 26-iki ülésen kezdődött 

meg s ugyanaz nap véget is ért. A január 
27-iki ülésen már a részletes tárgyalást kezd-
ték meg. 

— A képviselőház közoktatási bizottsága 
f. hó 29-i ülésében tárgyalta a közoktatásügy 
állapotáról szóló ministeri jelentést. Tuba 
János képviselő terjesztette elő a jelentésnek 
a népoktatásra vonatkozó részét. Örömmel 
említette föl, hogy a 400 millenniumi iskola 
már föl van állítva, csak azt sajnálja, hogy 
kellő számú kisdedóvót még nem állíthattak. 
Szigorú intézkedést kiván ama tanítók ellen, 
a kik a magyar nyelv tanítását elhanyagolják. 
A szakiskolák tárgyalásánál Wlassics minister 
kijelentette, hogy a felső kereskedelmi isko-
lákat továbbra is a közoktatásügyi minis-
terium hatáskörében kívánja megtartani. 

— A kvóta-bizottság kiküldése. A magyar 
kormány nem várja be az osztrák birodalmi 
tanács egybehivását, hanem még előbb elő-
terjeszti a kvóta deputáczió kiküldésére vonat-
kozó javaslatát, mihelyt biztos meggyőződést 
szerez afelől, hogy az osztrák birodalmi gyűlés 
egybehivása biztosítva van s így számítani 
lehet arra, hogy az osztrákok is megválaszt-
hatják a maguk kvótaküldöttséget. Az 
osztrák és magyar kormány közt a kvóta 
ügyében most folynak az alkudozások. 

— Az Ö Fölsége személye körüli minis-
teriumban az a változás állt be, hogy Jósika 
Samu bárót az állása alul a király fölmentette 
s e ministeri um ideiglenes vezetésével Bánffy 
Dezső bárót bízta meg. Bánffy D. báró 
ministerelnök január 29-én vette át a „bécsi 
magyar ministerium" ügyeinek vezetését. 

— Világ folyása a külföldön. A német 
császár január hó 27-én töltötte be életének 
39. esztendejét. Bismarck herczeg lapja ez 
alkalomból figyelemremeltó czikket közölt, 
melyben a többek közt ezeket í r ta : „A 
német politika a császár gondolkodásmódjá-
nak bélyegét viseli magán. A szuverén hatal-
mas egyénisége mindenütt érezhető. O nem-
csak uralkodik, hanem kormányoz is. A kor-
mány iránt való bizalom is növekedett újabb 
időben, a birodalomellenes elemek irányában 
tanúsított engedékenységnek vége van, új 
ministerek kormányoznak, a kik ahhoz a poli-
tikai felfogáshoz, a mely I. Vilmos császár 
alatt mérvadó volt, közelebb állán-ik." — 
Milán volt-király f. hó 27-én veite át a 
szerb hadsereg főparancsnokságát. Az új fő-
parancsnok a hadsereg újjászervezését tervezi. 
Hír szerint néhány nyugdíjazott magasabb 
tisztet reaktiváltatni fog. Georgievics Vladán 
ministerelnök meg purifikálja a hivatalnoki kart. 
„Mi a munka kurmánya vagyunk — mondotta 
egy angol hírlapírónak. En a kis Szerbia fejlődé-
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sén akarok dolgozni; nagy Szerbiával most 
nem törődöm; Szerbiának nincs módjában a 
kalandok politikáját űzni és nekem nincs 
időm légvárakat építeni. Kereskedelmi és ipar-
iskolákban akarom a fiatalságot arra nevelni, 
bogy magáról gondoskodjék s ne a kormány-
tól várja ellátását". — Bolgár Ferdinánd és neje: 
Mária Lujza Boris herczeggel febr. bónap 
végén a czárboz utaznak Szentpétervárra láto-
gatóba, állítólag azért, hogy az átkeresztelt 
trónörököst második keresztatyjának, a czárnak 
bemutassák. A szentpétervári utazás azonban 
nemcsak udvariasság, hanem részben kibékü-
lés és meghódolás. Ferdinand hódoló utazá-
sával Bulgária hűbérese lesz Oroszországnak 
s aláveti magát a czár keleti politikájának. 

— Az Eötvös-alap országos tanítóegye-
sület f. hó 2-án tartotta megdicsőült Eötvös 
József báró halálának évfordulója alkalmából 
ünnepies közgyűlését. Emlékbeszédet Bánóczy 
József dr., tanítóképzőintézeti igazgató tartott, 
alkalmi költeményt Móra István olvasott föl. 
A gyűlésről lapunk jövő számában kimerítő 
tudósítást fogunk közölni. 

— Közoktatási ministerünk az Andrássy-
úti polgári iskolai tanítóiiöképzö-intézetben 
január hó 30-án egész családjával tett láto-
gatást. Tanuja akart lenni leánya, Margit, 
első nyilvánosabb szereplésének. Nevezett in-
tézetben a kapcsolatos felsőbb leányiskola 
növendékei mutatták be ének- és szava-
lati előadásban elért ügyességöket. Előadták 
VA tél tündére" czímü verses játékot, melyet 
Tordai Grail Erzsi tanítónő írt és ügyesen 
rendezett, kellemes dallamú zenei részekkel 
pedig Zádorné Gáli Anna zenetanítónő fűsze-
rezett. E poétikus lendületű s a női kedély-
világnak kitűnően megfelelő darabban, mint 
a Mese nemtője 1Vlassies Margit is közre-
működött. A növendékek kedves jelenetekben 
bővelkedő, diskrét játéka az intézet helyes 
közszellemét s az érdemekben gazdag igaz-
gatónő, Lázamé Kasztner Janka úrnő nemes 
Ízlését, finom tapintatát, nemkülönben az 
oktatók buzgalmát, a tanítványok ügyességét 
dicsérte. A minden tekintetben kiválóan sikerült 
előadást tapsokkal jutalmazta a nagyszámú 
előkelő közönség, melynek soraiban ott láttuk 
kegyelmes asszonyunkat, Wlassics Gyulánét 
férjével, Bánffy Dezső bárónét, Lukács Bélánét 
leányával, Csáky Albin grófot, Katonáné 
Thuránszky Irént, Lengyel Sándornét, Axa-
méthy Lajos drt, Halász Ferenczet, Kuliszéky 
Dezsőt, Komlóssy Ferenczet, stb. Előadás 
végeztével • a közönség a szerzőt és ren-
dezőt kívánta látni és hallani. Tordai Grail 
Erzsébet — az Andrássy-úti polgári iskolai 
tanítónőképző-intézet egykori jeles növen-

déke, ki a magyar költők szavalásra alkalmas 
darabjának bemutatásával irodalmunk iránt 
külföldi körútján oly nagy figyelmet ger-
jesztett — a kérésnek engedve, két költeményt 
szavalt el általános tetszéstől kisérve. 

— A Magyar Paedagogiai Társaság f. hó 
29-én tartotta VI. rendes közgyűlését. Heinrich 
Gusztáv dr. elnök megnyitó beszédében öröm-
mel üdvözölte Wlassics minister eszméjét a 
középiskolák egységes jogosításáról. Ezután 
Wáldapfél János mondott emlékbeszédet 
Volf Györgyről. A titkári jelentést Kovács 
János terjesztette elő. A társaságnak ma 
714 külső tagja van. A társaság megbizásából 
Hegedűs István sajtó alá rendezte Apáczai 
Cseri János pedagógiai munkáit, de kiadásuk 
a jövő évre maradt. Elnökké újból a nagy-
érdemű Heinrich Gusztávot választották; 
alelnökökké Hegedűs Istvánt, Erődy Bélát és 
Verédy Károlyt. 

— Tisza Lajos gróf, volt minister, Szeged 
újjáalkotója, v. b. t. tanácsos, a dunamelléki 
ev. ref. egyházkerület főgondnoka, január hó 
26-án, élete 66. évében Budapesten elhunyt. 
Öt év óta szenvedett ugyanabban a beteg-
ségben, a mi boldogult Szathmáry György 
halálát is okozta: vesebajban. Tisza Lajos 
elhunytát a képviselőházzal, a melynek az 
utolsó időig tagja volt, gyászolja az egész 
nemzet. Hűlt tetemeit január 29-én helyezték 
örök nyugalomra a geszti családi sírboltban. 
Tisza Lajos grófnak nem volt családja; tete-
mes vagyonát testvérei gyermekeire és jóté-
kony czélokra hagyta. 

— Nemeslelkü emberbarát: Mészáros 
Károly dr. hunyt el f. hó 29-én Budapesten 
52 éves korában. Mészáros Károly dr. számos 
emberbaráti intézménynél • százezrekre rugó 
alapítványokat tett s alig van az országban 
emberbaráti egyesület, melyet kisebb-nagyobb 
összegekkel ne támogatott volna. A jótékony-
ság és emberbaráti szeretet terén tett érde-O ' 

meiért a király nemesi rangra emelte. Áldás 
emlékére! 

— A II. Országos és Egyetemes Tan-
ügyi Kongresszus Naplója rövid időn el-
hagyja a sajtót. A tanítóság nagyszabású 
mozgalmát megörökítő mű kerek 100 ívet O O 
tesz ki. A kongresszus elnökségének csak 
kevés fölösleges példány áll rendelkezésére, 
ezért kéri a tanítói egyesületeket, testülete-
ket és az egyeseket, hogy azok, a kiknek a 
megrendelés szándékukban van, ezt minél 
hamarabb eszközölni szíveskedjenek. A meg-
rendelések Dr. Beke Manó tanárhoz (Buda-
pest, VII., Damjanics-utcza 50. sz.) intézen-
dők. A mű ára 5 frt. 



5. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15 

— Állandó gyermekmenedékház-yezető-
nöi tanfolyam. A vallás- és közoktatásügyi 
minister úr a hódmezővásárhelyi állami óvónő-
képzö-intézetben e tanévben is az állandó 
gyermekmenedékházi vezetőnők hat havi tan-
folyamát elrendelvén, az érdekeltek értesíttet-
nek, hogy ezen tanfolyamra csak 10 rendes, 
és a hat hóra egyenként 30 frt állami segély-
ben részesíthető növendék vétetik föl. Pályá-
zók a kir. tanfelügyelőséghez czimzett, bélyeg-
gel ellátott folyamodványukat, a következő 
okmányokkal fölszerelve : keresztlevél, legalább 
az elemi iskola hatodik oszt. szóló bizonyít-
vány, testi épséget és zenei hallást igazoló 
tiszti orvosi bizonyítvány, hatósági erkölcsi 
és szegénységi bizonyítvány — legkésőbb f. é. 
február hó 10-ig hozzám küldjék be. Később 
érkező folyamodványokat figyelembe nem vehe-
tek. Ribiczey Aladár, képezdei igazgató. 

— „Ugocsai Tanügy" czím alatt új tan-
ügyi lap jelent meg, mint az ugocsamegyei ált. 
néptanító-egyesület hivatalos közlönye. Megje-
lenik (a nagy szünet kivételével) minden hó 
15-én. Felelős szerkesztője és kiadó-tulajdonosa 
Kellner Fülöp Nagy-Szőllősön. Előfizetési ára 
egy évre 1 frt 20 kr. Az első szám ügyesen 
és változatosan van összeállítva. Csak a B tan-
ügyi hírek" stylusára kellene jobban vigyáz-
nia a szerkesztőnek, mert az ilyen csoda-
bogárnak nem volna szabad tanügyi lapban 
megjelennie: „Alispán úr örömének adván 
kifejezést megjelenésük fölött. Mondván 
többek közt, hogy ő bár csendben, de mindig 
figyelemmel kiséri a tanítóság működését és 
ezen tanítóság megyénkben valóban hazafias 
missiót teljesít. Biztosítván a megjelenteket, 
hogy a tanítóság bármely ügyben forduljon 
hozzá. Ezután barátságos beszélgetés közben 
a megye székházában kilátásba helyezett egy 
termet az alapítandó megyei tanszermúzeum 
számára, a polg. iskolát pedig megajándékoz-
ván Magyarország nagy térképével." 

— „Tövisek és Virágok" czímen adja ki 
Frinth (Borsodi) László tanító összegyűjtött 
költeményeit. A 12—14 ívre tervezett kötet 
mintegy 100—110, csaknem kizárólag lyrai 
költeményt fog tartalmazni s néhány dal és 
szerelmes vers kivételével, valamennyi komo-
lyabb irányú s a társadalmi és politikai élet 
benyomásait tükrözi vissza. A kötet legköze-
lebb meg fog jelenni. Ára fűzve 1 f r t ; csinos 
vászonkötésben 1 frt 50 kr. Az előfizetéseket 
a szerző czímére: Eger, Kertész-utcza 82. sz. 
kell beküldeni. Mutatványt a „Tövisek és 
virágok"-ból mai számunk Sziinóra rovatában 
közlünk. 

— „Protestáns tanítók sátoros-ünnepe" 
czímmel Nagy Lajos ev. lelkész, protestáns 

tanítók használatára, három sátoros ünnepi, 
egy karácsonyi, egy húsvéti s egy pünkösdi 
egyházi beszédet szándékozik kiadni. A kiadni 
szándékolt kis füzet ára bérmentes küldéssel 
25 kr. Az előfizetési pénzeket, illetve meg-
rendeléseket bizalommal várja a szerző: Nagy 
Lajos evang. hely. lelkész, Szent-Antalfa. 
(Zalavm.) 

— Halálozások. Varga István orosházi 
evang. tanító életének 42-dik, tanítói műkö-
désének 20-dik évében hosszas szenvedés után 
jan. hó 22-én jobblétre szenderült. — Svehla 
Sándor, volt kraszkói nyugdíjazott tanító, f. é. 
j anuár hó 25-ikén Gömör-Ráhón meghalt. 
Áldás emlékükön! 

A szerkesztő postája. 
K. F. Bujék. 66.747. sz. a. tudakozódjék a közig, 

bizottságnál vagy a püspökségnél. — É. J. Balatonié-
Kajár. 3.651. sz. a. legközelebb tárgyalás alá kerül. 
— T. T. M.-Bukécz. Száma: 64.258 ; még nem tör-
tént intézkedés. — B. A. Kolozsvár. K. J. Kerek. 
Döntés alatt áll. — Str. I. Bacsku. Elintézték 
74.815. sz. a.; tudakozódjék a püspökségnél, közigazg. 
bizottságnál vagy adóhivatalnál. — Sz. J. Szidor-
falva. 1. A. lap küldése a kiadóhivatal dolga. 2. Állam-
segélyre vonatkozó kérvényök még nincs a minis-
teriumban. Talán a közigazg. bizottságnál késik ? 
— L. S.-né. 1. Kérvénye nincs a ministeriumban ; 
nézzen utána a tanfelügyelőségnél. 2. Ha pályá-
zatot hirdetnek: folyamodjék. — Kérvényező. 651. 
sz. a. a tanfelügyelőséghez küldték véleményezés 
végett . — K, J. Inoktelke. Intézzen a gondnokság 
ú t ján sürgős fölterjesztést a tanfelügyelőséghez az 
államsegély engedélyezése végett. — B. B. Ó-Fehértó. 
A közigazg. bizottság még nem terjesztette be okmá-
nyait s addig nem intézkedhetnek. — V. 1. Garam-
Sz.-György. A közlendők közé tettük, de hogy mikor 
adhat juk k i : nem tud juk . Megtörténik, hogy elfogadott 
czikkéknek sem szoríthatunk helyet. A „Karácsony esté-
jén" elkésett, de különben is nagyon el voltunk 
halmozva ily közleményekkel. — K. F. Nagy-Szöllős. 
Mi is szeretnők, de ha nem lehet! Még egy kis 
türe lem! Nagyon el vagyunk halmozva közlendőkkel. 
— „Bánkódás cs remény". Arra az alkalomra elké-
sett s most már nem adhat juk ki. Még 1896-ban 
elfogadott kézirataink is vannak! — P . I. A.-Buttyin. 
Mind a két kérdése e lmaradt volna, ha figyelmesen 
olvasná lapunkat. Kivételesen röviden válaszolunk ; 
1. Nincs. 2. Megkapja hivatalból. (De ezentúl inkább 
olvasson, mint írjon!) — H. J.-né. Kocsola. 76.771. 
sz. a. van ; megsürgettük ; nemsokára megkapja . — 
Két kérdés. 1. Még nincs itt. 2. Ha megvan az óra-
maximumuk, kérhetnek. (Miért fordul szerkesztőségi 
ügyben a kiadóhivatalhoz ?) — J. V. Szaniszló. 
2.409. sz. a. most kerül tárgyalásra. — G. G. Ér-Kenéz. 
82.417. sz. a. van; megsürgettük. — R. J. Szakái. 
2.723. sz. a. most kerül sorra. — F. B. Kiscsalomja. 
75.714. sz. a van ; megsürgettük. — B. B. Tisza-
Tivadar. 1. Kérnie kell a kir. tanfelügyelőség útján. 
2. Számít. 3. Az „Ünnepi füzeteket" megküldöttük. — 
Sell. S. Jíagy-Bittse. A megrendelt 3 Ünnepi füze-
tet még levelező lapja vétele előtt postára tet tük. 
— B. B. ííagy-Kajd. Lehet. — L. I. Tardos. A lap 
küldése a kiadóhivatal dolga. (Hányszor üzenjük 
már ezt meg! ?) Levelét átküldtük a kiadóhivatalhoz. 
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— U. S. Merenye. Olyan iskolai ünnepély nincs 
elrendelve s így nem hiszszük, hogy hasonló munka 
összeállítására valaki vállalkoznék. — Sz. Gy. M.-Csúcs. 
1. Azt ugyan rosszul olvasta, mert mi nem üzentük, 
hogy régibb számok már nincsenek, hanem hogy a 
lapot a megjelenés hetében kell reklamálni a kiadóhiva-
talnál. Kérelmét á t te t tük a kiadóhivatalhoz. 2. Meg-
k a p j a ; hogy a 20 f r tot meghagyják-e, mi hogy tud-
j u k előre ? A korpótlékot hivatalból fogja megkapni. 
— H. 1. Magyar-Lad. 1. Megsürgettük ; 278/98. sz. a. 
van. 2. Majd csak az ötödik év június hava előtt. 
— K. 1. Veszkény. Újból megsürget tük; egyebet 
nem tehetünk. — Cs. L. Bakony-Szent-László. 1.409. 
sz. a. van ; megsürgettük. — Iskolaszék, Ruszka. 
I t t van. A tanszereket minden év elején engedélye-
zik ; ezért késik. — G. B. Tokaj. Dicséretes, mert 
az emberi szív legszebb virágából: a hálából fakadt 
érzelmek, s az ilyesmit vagy rögtön kellene meg-
írni, vagy elkésik vele az ember. Egyébiránt techni-
ká juk ellen is sok kifogásunk van. Köszönjük, de 
ezúttal — nagy sajnálatunkra — nem lehet. — T. 
Nagy-Kerék. 1. Fölvételi vizsgálatot kell tenni-e. 
2. és 3. Erre az illető tanítóképző igazgatósága vála-
szolhat legilletékesebben. 4. Jó magaviseletű és jó l 
tanuló növendékek részesülnek államsegélyben. 
Ezekre a helyekre rendesen május hóban hirdetik 
ki a pályázatokat s azok lapunkban is megjelennek. 
Tanító gyermeke előnyben részesül. — Agg tanító. 
Az 1898-iki költségvetésben jutalmak és segélyekre 
33 000 fr t van fölvéve; ebből fognak azok az agg 
tanítók, a kik az orsz. nyugdíjintézetbe öregségük 
miat t nem voltak fölvehetők, kapni. Folyamodni 
már most is lehet. — B. A. Eger. Magántermészetű 
értesítéseknek nem nyithatjuk meg hasábjainkat ; az 
ilyenek a hirdetések közé valók s a kiadóhivatalhoz 
tartoznak. — Kérdezősködő. Nem szükséges csatolni. 
— K. J. Izsópaliaga. A tandíjkezelésért 4"/0 jár, 
akár a tanító, akár a gondnok szedi be. A fölvételi 
díjak kezeléséért azonban semmi. A tandíjkezelésért 
járó 4°/0-ot mindjárt le lehet vonni s bélyeges nyug-
tatványnyal kell elszámolni. Csakhogy természetesen 
ez esetben a gondnok nem követelheti a 4%-ot. — 
W. Á. Gyűlvósz. Az 1893. törv. ért. csak az utolsó 
öt év után számítják a korpótlékot. — Dr. H. J. 
Lőcse. Az az üzenet Nagybányának szólt, nem Sz. 
M.-nak, a kitől újabban nem is kaptunk levelet. — 
E. J. Fel-Debrő. Folyamodni kell érte. — B. Gy. 
Győr. Ilyesmit mindig konkrété intéznek el, nincs 
rá sem törvény, sem rendelet. — L. J. Gagy-Yen-
dégi. Ha van kerek öt évi rendes tanítói szolgá-
lata, megkapja. — P . P. Kis-Csákó. 1. Be. 2. 
Azt a „bejelentést" alkalmasint a kir. tanfelügyelők 
fogják megtenni hivatalból. Várja meg, míg intéz-
kednek. - Sz. J. Jí.-Kölked. A taní tót törvény 
szerint előleges részletekben illeti meg a fizetés. Ha az 
isk.-széki elnök utasítása daczára mégsem kapná 
úgy, forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz. — „Anteus." 
Sajnáljuk, de elkésett vele. — R. J. Szakái. Dicsé-
retre méltó érzelmek, megírva is eléggé jól van, 
(bár sok benne a közhely), de mivel nincs benne 
semmi új, se gondolatban, se formában, mi nem 
használhatjuk. — Iskolatársak találkozója tisztán 
magánérdekű ügy lévén (lu —30 ember magándolga), 
lapunknak oly sok oldalról igénybe vett , közérdek 
szolgálatára rendelt hasábjaiból teret ilynemű föl-
hívásokra senkinek sem engedhetünk át s azért 
ilyen fölhivásokat (mint magánjellegű értesítéseket) nem 
is közlünk. Kérjük t. olvasóinkat, vegyék ezt szives 
tudomásul, s a kik mindamellett azt akarják, hogy 
fölhívásuk a mi lapunkban jelenjék meg, fordulja-
nak a kiadóhivatalhoz, mint a mely a hirdetéseket 
kezeli. — B. A. Kis-Királyliegyes. Ha azok a „jegy-

zetek" mintegy másolatai az illető előadásoknak, 
akkor kel l ; de há t fogalmazza meg úgy, hogy azok-
tól eltérők legyenek, beosztásban, rendszerben stb. 
Czikkét közölni fogjuk. — R. S. Bihar-Diószeg. 
Csak az államiakra vonatkozik. — P . I. B.-Kula. 
1. A nagym. vallás- és közokt. minister úrra. 2. A 
Miske-féle névkönyv szerint 820 f r t ra van fölvéve. 
— B. J. Szász-Nyires. 1. Alkalmasint külön elbírá-
lás tárgyát fogja képezni. 2. Részesül. —- S. A. R. 
Zilah. 1. és 2. Kérje a helyi pótléknak a törzsfize-
tésbe való beszámítását. 3. A korpótlékot kérheti. 
4. Megmondják a tanfelügyelőségnél. — R. K. Fibis. 
1. Mert az illető tankönyvírók nem tudnak — helyes-
írást. 2. Köteles. 3. 190l>-ban. — F. L. H.-Lápos. 
Megkapja hivatalból. — L. K. Imely. Levelére nem 
emlékszünk ; ismételje meg a kérdést egyszerű levél-
ben vagy akár lev. lapon. — E. F. Ercsenye. 1. „Hiva-
talos Közlöny", egy évre 2 frt 50 kr. Megrendelhető: 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) VI., Andrássy-út 
21. sz. 2. Valamelyik állami szőllőtelepen. — Sell. A. 
Szent-István. Ilyen kérdésekre nem adhatunk választ, 
mer t ezek sihivatalos titkok közé tartoznak. — K. F. 
Halmos. Már több ízben megüzentük, hogy a 100 f r t 
helyipótlékot a törzsfizetéshez fogják csatolni. A mit 
ön ír, mi méltányosnak találnók, de eddig még 
semmi olyast sem hallottunk. — Csene. Egy 6-vel. 
— „Ezen j'elige alatt." T. olvasóink közt akadnak 
olyanok, a kik oly „jelige" alatt kérik a választ, a 
milyennek komoly szaklapban nincs helye. Az 
efféle je l igéket : „feketeszemű tanítónő", „drága a 
jó tanács", „Pestalozzi szerencsétlen árvája", „alföldi 
kis hamis", „a k i t az istenek gyűlöltek", „szerény 
ibolyácska" stb. — a divatlapoknak engedjük át és 
ki jelentjük egyszer s mindenkorra, hogy ilyen ízlés-
telen „jeligékre" nem válaszolunk. — T. A. Vargyas. 
Szép, közölni is fogjuk, de egyhamar alig, mert 
nagyon hosszú. Majd ha megint mellékletet adunk. 
A kötetre nem emlékszünk, hogy megkaptuk volna 
(különben nem mellőzzük hallgatással); írja meg 
levélben vagy lev. lapon, hogy mi az ára és hol 
kapható. — F. M. Kassa. Itt fogjuk. — G. J. Plav-
niczit. A szülő nem szo ítható egyikre sem. — O. M. 
igazgató, Kolozsvár. Mi a hivatalos részben csak 
azt közölhetjük, a mit egyenesen a minister iumból 
kapunk. — A. J. Fogaras. 1. Mi olyan rendeletet 
nem ismerünk. 2. Nem tilos, de minek bajlódjék 
vele V 3. Az iskola igazgatója mondhat ja meg. 4. 
Legyen nyilvános tanulóvá. — A. Gy. K.-Gyúr. 
1. Ha marad hely: fölveszik. 2. Junius végén; a 
napi lapok közölni szokták a napokat. 3. Azonnal 
nem, csak a második felévtől (még inkább évtől) 
kezdve. 4. Kell, leginkább magyar nyelvből és szám-
tanból. 5. Nem. — S. B. Pécs-Bányatelep. B. J. 
Disznósd. Z. J. Abrudbánya. B. A. Tass. L. M. 
Jász-Jákóhaluia. N. J. Karánsebes. A közlendők 
közé tettük. — Őszinteség. K. F. Sárvár. Nem 
közölhetjük. — L. J. N.-K. Köszönjük, de czikksoro-
zat közlésére nem vállalkozhatunk ; czikkekkel külön-
ben is bőven el vagyunk látva akár az év végéig! 

Tartalom: Ne téveszszük meg a közvéleményt. 
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A m . k i r . t u d . - e g y e t e m i n y o m d a i g a z g a t ó s á g á n á l ( B u d a p e s t , I . k e r . , v á r , i s k o l a t é r 3 . s z . ) 
m e g j e l e n t t a n k ö n y v e k é s t a n e s z k ö z ö k 

ÁRJEGYZÉKE. 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az állani tulajdonát képező 
tankönyvek. 

a) Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönezy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönezy P. ABC és olvasókönyv a népisk. 1. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8°, 75A iv, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönezy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönezy 1'. írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönezy P. Nyomtatásbeii mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Gáspár ,1. II. olvasókönyv. 8°, 9'/s iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár .1. Ili . olvasókönyv. 8°, 13V* iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr. net. ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'/< iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8", 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlók öiiyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Xagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a 111., IV. oszt 
sz. 8", 7'/s iv, kötve, bolti ára 20 kr, fietto ára 16 kr. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9Vs iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 2ii kr. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 3'/« 
iv. kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, lcötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr. netto ára 1 frt. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus 1. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
j bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő A HC V. évf. 8», 4'A iv, kötve, 
l bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8", 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Sz. Nagy J. Gyakorlókönyv az énektanításra az I. 
és 11. oszt. sz. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 34 kr. 

! netto ára 28 kr. 
| Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv. kötve, bolti 

ára 12 kr, netto ára 10 kr. 
Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-

ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5Vs iv, kötve, bolti 
ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 

Maszák II. Fali rajzmiuták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. O. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák 11. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr. netto ára 52 kr. 

Toruatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktól.) Fűzve, netto ára l frt 20 kv. 

Kisses Kun. Játékínnitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv. fűzve, bolti ára 
4" kr., netto ára 30 kr. 

Kriinncr Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8", 6 iv. fűzve, bolti ára 90 lcr., netto ára 60 kr. 

b) Német, nyelven. 

Elemi népiskolák szániára. 
Gönezy P. Wandtafeln (24 Blätter). (Gönezy P. Fali-

táblák,) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 
Lederer A. Deutsches ABC- und Lesebuch für die 

erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. —  
(Lederer A. Képes ABC- és olvasó-könyve). 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönezy I*. Leitfaden zu den deutschen ABC und 
Lesebuche. (Gönezy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8", 
7 iv, kötve, bolti ára 20 1er. netto ára 16 kr. 

Gönezy P. Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben, 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönezy P. Trott 
betűk), bolti ára 70 kr. netto ára 50 kr. 

Gönezy P. Bewegliche Druckschrift-Buchstaben. 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönezy P. Nyom-
tatott betűk), bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Gáspár .1. Lesebuch fiir die II. Kl. der Volksschule. 
(11. olvasók.) 8°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár .1. Lesebuch fiir die III. Kl. der Volksschule. 
(III. olvasók.) 8°, 13 iv, kötve, 30 kr. netto 24 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiir die I V. Kl. der Volksschule. 
(IV. olvasók.) 8°, 167« iv, kötv.. 34 kr. netto 28 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für die V. u. VI. Kl. der 
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Volksschule. (Gáspár J.V—VI. olvasók.) 8°, 3672 
iv, kötv., bolti ára 72 kr. netto ára 60 kr. 

Nagy Ii. Methodischer Leitfaden zu den Denk- und 
Sprechübungen in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17'A 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprachunterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I. és II. oszt. sz.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche Sprachiibungeii fiir die II. Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8°, 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy G. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogralle in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8°, 
27'/j iv, kötv. bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy G. und Kárpáti A. Ergebnisse des 
geograllsckeii Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). í>°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen Be-
handlung der Geschichte in der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanításhoz). 
8°, 2673 iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss u. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, fur die 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8", 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Szeli. Anleitung zur Lebensrettung und Ge-
sundheitslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 
8°, 16'/, iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr.Széli. Gesundheitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Wegweiser hei dem Unterrichte im 
Zeichnen. (Maszák H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) T ó t n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Stei.ová cítacia tabula. (Fali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Sloveusky slabikár a prvá citanka 
pre prvú triedu národních sköl. (Gönczy P. ABC 
olvasók.J 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodnia kniha k sloveiiskéinu slabikári 
a prvej cítanke. Pre ucitelov. (Gönczy P. Vezérk. az 
ABC-hez.) 8°, 6 'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P.Písacie pohyblivé písmeny.(írásbeli betűk. 
110db,táblapapirra felhúzva), boltiára 70 kr,netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P.Tlacové pohyblivé písmeiiy.(Nyomtatás béli 
betűk. 110 db, felhúzva), bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Groó V.Návodná knilia k vyiicovaniu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanítására a tót ajkúak sz.) 
I. r. 8°, 9 '/a iv, kötve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V.Návodná kniha kvyucovaniu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására, atót ajkúak sz.) 
II. r. 8°, 77» iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. íhicenia umu a reci. Národnia kniha pre 
ucitelov, jakoby tento predmet \ prvej a druhej 
triede národních sköl prednásat mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 13'/< iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Prakticná mluvnica slovenská. Návodná 
rukovät pre mluvnicnő vyucovánia v I. a II. triede 
prostonárodních skől. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8°, 87< iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná knizka pre II. triedu 
prostonárodních sköl. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
sz.) 8°, 27« iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. Slovenská citauka pre druhii triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv.) 
8°, 11 Vs iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre tretiu triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. III.olvasók.) 8°, 
11'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J< Slovenská citanka pre stvrtú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8", 
15'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

! Gáspár J. Slovenská citanka pre V. a VI. triedu 
ludovich sköl. (Gáspár J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8°, 33 '/a iv, kötve, bolti ára 64 kr, nttto ára 54 kr. 

Groó V. Uhorská citanka a cvicebná kni/.ka. 
(Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. számára). 
8°, 9'/a iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Narodnia kniha ku 
vyiicovaniu zemepisu v íudovych skolách pre 
ucitelov a cakatelov ucítelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanitók számára.) 8°, 
25 iv. kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Sklad zeinepisnvch vys-
ledkov pre V-tu potazne Vl-tu triedu íudovych 
sköl a pre opakovacíuskolu. (Földrajzi eredményt. 
8°, l3/4 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Návod ku poznávanju a upotrebovaniu 
zeniek nli pre národních ucitelov. Utasítása föld-
gömbhöz.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák H. Úprava pre vyucovania v kreslenl v 
pociatocních skolách. I. Návodna kniha pre ucite-
lov. (Maszák H. I. Útmutató rajztanitásban.) Nagy 
8°, 4'A iv. kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák If. Úprava pre vyucovania v kreslení v 
prostonárodních skolách. Il.Vzorky z papieru 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

d) Sá,ros- é s S z e p e s m e g y e i tót 
n y e l v e n 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P.SIovenskí slabikár apersá citanka pre per-

su. klassu národních sköl. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodná kiíilia ku sloveuskéiiiu slabikáru 
a persejcítance. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 
6'/J iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná kniha vyucovanu ulierskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8°, 97» iv, kötve, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kiiilia vyucovanu ulierskej reci. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8°, 772 iv, 
kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Uherska citanka a cvicebná kiiizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
972 iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. Slovenská citanka pre druhii klassu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 
117< iv, kötve, boltiára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre trecú klassu národ-
ních sköl. (Gáspár J.III.olvasók.) 8°, 1172 iv, kötve, 
bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citauka pre st vart u klassu. (Gáspár 3. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ^ira 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre V. a VI. tridu ludosköl. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Cvicenia umu a reci v persej a druhej 
klasse národních sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 137i iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návodná kiiiha ku viucováiiu mluvnici pre 
1. a 11. klassu národních sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyel vt. tanításában. I. és II. o.) 8", 
87j iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20kr. 

Nagy L. Mluvíiicná cvicebná kiiiha pre druhii klassu 
národních sköl. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.), 8°,27<iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto árav 6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kniha ku ludos-
kolskemu zemepisucenu pre uciteloch a ucitelskích 
cekancoch. (Vezérk. a földrajztanításban.) 8°, 26 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, nettg ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Zemepisni sklad visled-
kocli pre V alebo VI klassu národních skol a pre 
opakujucu skolu. (Földrajzi eredménytár). 8°, IV« 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Navod ku poznávaüu a upotrebovánu 



zemekuli pre národních uciteloch. (Utasítás a fold-
gömbh.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss ii Mayer. História uiierska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Kiss a Mayer. Návod na kiíi/.ka kii viucoraíia his-
torii prosto narodnich akol pre ucitelov. (Vezér-
könyv a történet tanitásához). 8°, 23'/j iv, kötve, 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi nép i sko lák számára. 

XXIV. IIlTima. (Gönczy P. Fali tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

CpncKH IJyKuap ca O C H O B H O M W R A N K O M 3a N P B H pa3pe,X 
Hapo,i,iie uiKo.ie. (Gönczy P. ABC olvasók.) 8°, 75/» 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

J'iiyrcTBO 3a nacraBy y cpiicKO.ii óyKBapy ca >inTaiiKO'.i 
HaMeaeHO HapojHHM yiHTeAHJia. (Vezérk. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolti 22 kr, netto ára 18 kr. 

I'poo B. llapojiia Kii>nra 3a cpócicn paspej, 1. OAJte.i. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8'. 

9'/j iv, köt.ve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
I'poo B. Py»ma Kimra k H3yiaBaH>y MaíjapcKOia jeaiiKit. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb a,jkuak sz.) II. r. 8°, 
7'/« iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

I'poo B. MafyapcKa Haramia ii nexóoBiia Kitn;Knua 
cpöcitHX napoAiiHx lUKO.ia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajkúak számára.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

VnyTCTBO 3a ripeiaBaae Beijóan>a y i'onopy n pa3yMeBan>y. 
3a npBH h jpyi'H paspeÄ Hapoimix uiKOJia. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

yuyTCXBO v npesaBaH>y cpncue rpaíiarnKe y I. II II 
paspeay napojHe uiKOJie. (Nyelvt. vezérk. !., II. oszt.) 
8°, 5'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

i nyTCTBo y npejuusaibv cpucKe rpajiarmte y III. ii IV. 
pa3p. imto.ie. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. Ilf., IV. oszt.) 
8°, 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

CpucKa rpauäTKwa BOiuóeunua 3a II. pa3pe;i itapoiHe 
uiito.'ie. (Nagy L, Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8°, l'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

CpncKa rpaíiaTHiKa iieiKÓeiiHna 3a III. n IV. pa3p. 
Hap. untodé. (Nagy L. Nyelvt. gyak. I1T., IV. oszt.) 
8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Cpncita Huramta 3a A P Y I ' U pa3pei napodé UIKO.ie. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

CpncKa 'ínramta ja ipehn pa3pei napodé uiKOJie. 
(Gáspár .T. III. olvasókönyv.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

CpucKa 'iM'1'anK.a 3a 'leriipru pa3pej iiapojuie uiKo.ie. 
(Gáspár J. IV. olvasókönyv.) 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

CpncKa 111T8HK» 3a »ein ii inecTH pa3pe.11. napomé 
BIKO.'ie. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 30Vs iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Ap. Ewepnuu i . ii Kapnarii E. ViiyTCTBo y 3eMAonac 
3a y'iHreJbe ii yiareJtcKe icaiuuaare aapoaimx uiKo.ia. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanításban.) 8°, 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Ap. Esiepimn r . h liapiiani E. Cityii 3e.MAonncimx 
pe3y.Traxa 3a Hapo.uie niKOJie V., a y cjiyiajy u 3a 
VI . p a 3 p e j n 3a noBTopaBajyhy iukojiv. ( F ö l d r a j z i 
eredménytár.) 8°, 2 iv, k., bolti ára 8 kr, netto 
ára 6 kr. 

IChih 11 Majep. IIoBecTHima Jiaíjapa. (Magyarok törté-
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kam 11 Majep. P V K O B O I C T B O K yie«.y noi:ecTHime Y 

BapoAniiM uiKOiajia. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8", 27'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

YiiyTCTEO y nacraBH upraíta. Pymia Kitnra 3a iiapojme 
yHH rejio. Ciuomio Xyro Macau. (Maszák H. Útmutató 
rajztanitásban.) Nagy 8", 4'A iv, kötve, bolti ára 
6(j kr, netto ára 50 kr. 

VnyiCTBo y iiacraiiH O C I I O B H O P upraaa. IL ii3pe3aHe 
nperüeí.ajinu,e oji xapraje. Kivágott papírminták.) 25 
darab alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

f ) R o m á n n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Tabela <ie parete. 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Elcmeiitariu sén ABC-dariu pentru scólele 
poporale romanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Litere scrise miscatóre. írásbeli betűk. 
100 drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Litere tiparite miscatóre. Nyomtatásbeli 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Nagy L. Instruct!uiie la propunerea esercitieloru 
verbali si memoriali pentru clas'a I. si II. a 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszed-
és érteleingyakorlatok tanitásához.) 8°, 13V< iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Maintain de cotiducere in instructiuiiea 
limbei materna pentru clas'a I. si JI. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan 
tanításában a népiskolák l. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv. kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kiv 

Nagy L. Manual 11 de esc rci tie gramaticali pentru clas'a 
a Il-a a scóleloru p oporale.(Ny elvt. gyakorlók, a nép-
isk. II. o.sz.)8°,2iAiv, kötve, bolti 8 kr, netto ára6 kr. 

Groó V. Maundncerea gramaticei limbei niagliiaie. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, 
román ajkúak számára.) 1. rész. 8°, 9 V2 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Mauuditcerea gramaticei limbei magiiiiirc. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára.) II. rész. 8°, 8'. 2 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Carte de cetire si deprimiere. (Groó V. 
Olvasók, a román ajkúak sz.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu roinanescu pentru clas'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.) 
8°,- l l 'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu roinanescu pentru clas'a 
trei'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. III. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Legendariu roinanescu pentru clas'a a 
patr'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8°, 14'/« iv, kötve, bolti 32 kr. netto ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Carte conducatoriu la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pentra 
invetiatori siaspirantide invetiatori. (Dr. Emericzy-
Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanításban) 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 ki, letto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Magasi 1111 de resultate 
geogralice pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repetitiunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti Földrajzi eredinénytár.) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. iiistructiune la tractarea si iutrebnin-
tiarea globului pamcntului pentru invetiatorii 
rurali. (Gönczy P. Utasítás a földgömbhez.) 8", 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Manuducere pentru instructiunoa 
istoriei i 11 scoal. poporale.(Vezérk. a történet-tani-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Istoria Ungariei pentru clas' a V. de 
la scoal. poporale. (Magyarok története). 8°, 8'/s 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák II. Indegetariu la propunerea desentnului 
eleineiitariu. Instructiune pentru invetiatori. -
T. Instructiune. (Útmutató a rajztanitásban.) Nagy 
8". 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. II. Formule taiatae din papiru. (Maszák 
H. Kivág papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Uvodna kniga 11a poduéavanje ugersk*ga 

jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanitá-
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sára a vasmegyei horvát a jknak sz. I. r.) 8°, í)'/a 
iv, kötve, bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Groó V. Urodna kniga na poducavanje ugerskoga 
jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tani tá-
sára a vasmegyei horvát a jknak sz. II. r.) 8", 
9'A iv kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó Y. Ugerska citanka i vejzbana kniga za II., 
111. i IV. razred hervatskihelementarskih skolah. 
(Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát a jkú népisk. II., III. és IY. oszt. sz.) 
8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

It) Muraközi-horv&t nyelven. 
Gönczy 1'. Pocetnica za medjimurka pueke skole. 

(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8°, 
4Vs iv, kötve, bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Groó V. Magjarska citanka medjimurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. a jkúak az.) 8°, 9V2 iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Medjimurska horvatska citanka II. (Gás-
pár J. II. ölv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 
6V2 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Margitai J. Horvatska citanka za I i i . IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 
8", S iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. II. évf. 8°, 11 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Hargitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 fr t 
50 kr , netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'Aiv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5 'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) Ru tén nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z ú ni á r a. 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
1'eim.n II. Crl.ima raÖ.ia xt.ia 'luraiia (Gönczy P. Fali-

tábla.) 24 drb bolti ára 2 fr t 40 kr, netto ára 2 frt. 
Femui II. Pyci.ua a3Őytta a uepua 'luraiuca äIub nepsoii 

oacH iiapoaiiH.VL 1111:0.11,. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

1'eHHii II. PyuoisoACTBO KO yrlaiio pyeiiaitbKoí; A 3 Ő Y K H 

ii íiepuoiia'iajiuoli 'íuraiiKH. (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Hajb .'1. yiipaatnenie óeckAu 11 p03y.ua. Bo^axe-ibmi 
Kimra í'fcjiíi y'iHre.iböui. no I. 11 II. K.iaccli a a p ö A i i i í X b 
iUKÖJi'b. (Vezérköny v a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz.) 8°, 11'/»iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

rauiiiap'b II. PychKa nrrainta .vfc.m Apyroa K.iacu 
iiapöAUHXb 111 Kö-it>, (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

B«J.HTeibua iiiiara KO uayieiiio HAAAPCICORA asusa. (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Pyma BHai'a KO yihino MaAíipciioio A 3 U K A . (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. II. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Ma/iapcKa laiauKa u yiipaäüiine.iMia Kuara. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Bon.HTe.ibua Kunra KO yiluiio ncTopit. y iiapoAHnxt 
uiKoiaxb. (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8°, 
28'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Mcropin MajwpöBb. (Kiss. Magyarország története.) 8°, 
7'/J iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bsukohckh Mtixaiui'b. Ilcropia yropuimiu. (Magyarország 
története.)8",4'Aiv) kötve, bolti ára 15 kr, netto 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
1'ycKa A3ÓYIÍA H íiepua L U R A H S A ,vui uepBoii o a c u 

MapoAHHXb uiKo.rb. BeA.ia MasapcKoa a3Óyitu IIaB.ua 
reuu,ia nepepoójieno. — 188!). Ciuenona af.Ha Bb 
iiepenaeTi. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8°, 
6'/i iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) V e n d n y e l v e n . 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Gönczy P. Nőve ABC i zacsétne knige cstenyá za 
vesznícski sói prvi zlőcs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

Gönczy 1*. Návod vu szlovenszke ABC-szke i 
zácsétnoga cstényá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezérkönyv az ABC-hez.) 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, net to ára 16 kr. 

Gönczy 1*. Piszmeni gíbni piszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Stampni gíbni piszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, net to ára 50 kr. 

Gáspár J. Viíve knige cstenyá za vesznícski sói driigi 
zlöcs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. Szlovenszke nőve knige cstenyá za vesz-
nícski sói III. zlöcs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8", 
13'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke nőve knige cstenyá za vesz-
nícski sói IV. zlöcs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8", 
16 iv, kötve, bolti ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasók, vend vidéki isk. 
sz. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasók, vend vidéki népisk. sz. II. 
évf. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. ?íávod na tlíszanya vu govorényi i razményi 
za vesznícski sói prvi i drugi zlőcs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 
12"/s iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Nagy L. Návod 11a vogrszki jezik za vesznícski sói 
1. i 11. zlöcs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. 0. sz.) 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

X'agy L. .lezícsna tlíszanya za vesznícski sói I I . 
zlöcs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. Il-ik oszt. 
sz.) 8°, 2 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

tfaszák Il.Pőtikazácsnazacsétiiorovatanye.I. Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanitásban.) 
Nagy 8°, 4V, iv, kötve, bolti 60 kr, net to ára 50 kr. 

>Iaszák II. II. Yözrézaue papirne obrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, net to ára 30 kr. 

I I . P o l g á r i é s f e l s ő b b l e á n y i s k o l á k s z á m á r a . 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leány isk. V. oszt. sz. Nagy 17'A iv, 
fűzve, bolti ára 1 f r t 40 kr, netto ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányi»k. VI. oszt. sz. Nagy 6°, 21'/- iv, 
fűzve, bolti ára 1 f r t 80 kr., netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
i a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 

13'A iv, fűzve, bolti ára 1 frt 20 kr., netto ára 1 frt. 
Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-

vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8", 
75A iv, fűzve, bolti ára 70 kr., net to ára 56 kr. 

I I I . T a n í t ó - é s t a n i t ó n ö k é p e z d é k s z á m á r a . 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12Vs iv, fűzve, bolti 
ára l frt 25 kr., net to ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'A 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 fr t 60 kr. 

Bartalus I. Yezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4", 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartains I. Zeneköltészet elemei és inüfonnái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8", 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr., netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8*, 24'A 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9'/« 
iv, fűzve, bolti ára 1 f r t 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára) 8°, 9'A iv, fűzve, bolti 
ára 1 f r t 80 kr., netto ára 1 f r t 50 kr. 



IV. Kisdedóvóképzö- intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 45A 

iv bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11 Vj iv, 

bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/2 iv 

bolti ára 1 frt 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8", 5 iv, 

bolti ára 40 kr., nettó ára 30 kr. 
Peres-Fodor-Exner-I>r. Imre. Yezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12 '/ j iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Koboz. József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

ltoboz József. Olvasó-és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 
V. Tantervek és szervezet i szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve, 
(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 
8°, 3 iv, fűzve. (1879. évi junius hó 29-én 17284. 
sí. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a- gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára, 8°, 1 J/< iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. 11-én 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, '/» iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, I1/. iv, fűzve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8". 2'/i iv, 
fűzve. (1893. aug. 31-én 33564. sz. r.) netto 20 kr. 

Az iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. augusztus 24-én 3-5527. sz. a ) Bolti 
ára 6 kr., netto ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve,(1897. május 4-én 25314. sz.r.)netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. julius 7-én. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve (1896. évi 60.764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek é s utas í tások. 
Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanítónők képesitési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami vagy államilagsegélyzett iskolai tanítók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (186S-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án loOOO. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasításain, kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márczias 21. 2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXV1I1. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868. XXXVIII. 
és 1876- XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tót n „ „ „ 2 0 kr. 

„ román „ „ „ „ 20 kr. 
községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót ., „ „ „ 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában.Netto ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. V« iv. (1888. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 
25-én 55.800. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (18S8. évi decz. 20-án 
17 358. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

II. Jegyzék. Ugyanazokról. '/s iv. (1889. évi ápril 
10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1S90. évi ápril hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. Ugyanazokról. (1891. évi jun. 14-én 
26.704. sz. r ) Netto ára 25 kr. 

V. Jegyzék. Ugyanazokról. (1892. évi 24.6>6. sz. rend.) 
Netto ára 25 kr. 

VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz 
rend.) Netto ára 25 kr. 
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VII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi 284^. sz. r.) 
Netto ára '5 kr. 

VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
rend) Netto ára 25 kr. 

IX. Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi 64.1Í-6. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatv. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv BJ minta Netto ára 4 kr. 
Népisi oLti költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyonévi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasitással. az 186ö. évi XXX VII1. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv ne t to ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló T)J minta 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv ne t to ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerződés a kincstár által bérbeveendő épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíj mentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kill és beliv). 1 iv bolti ára 
."> kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül ós 
beliv). I iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2 ' / j kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermek-menedék-
házi rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónőképző-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. Bj minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről, 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, '/» kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke, 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára xh kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti árp 1'/» kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 1xh kr., net to 

ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), bol t iára 2'/2, netto á r a2k r . 
Mulasztási napló (bel- és küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 
Anyakönyv ős osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2 ' /i kr., netto ára 2 kr . 
Bizonyítvány, bolti ára l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. A minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B. minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C minta'. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanítók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 ív netto ára 5 kr. 
Népisk. munkauiesternöi képesítő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. I iv netto ára 5 kr. 
j Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 
j anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 

XI. Népiskolai takarékpénztári nyointatv. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l'/s kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. net to ára 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára 2 k r. 
Polgári lluiskolai bizonyítvány, magán-tanulók iv-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l ' / j kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l 'A kr. 
Tanitóképczdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamesternői bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanitói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. I péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. netto 

ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

XIV. Felső keresk. iskolai nyoratatr. 
Felső kereskedelmi iskolák részére: Bolti ára *ctto 

1. Érettségi bizonyítvány . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, küliv 4 „ 3 „ 
4. „ beliv 4 „ 3 „ 
5. Tanulmányi napló, küliv . . 4 „ 3 „ 
6. „ ., beliv . . 4 „ 3 „ 
7. Fegyelmi napló, küliv . . . 4 „ 3 „ 
8. „ „ beliv . . . 4 „ 3 „ 
9. Kimutatás éretts. vizsg., beliv 5 „ 4 „ 

10. „ „ „ küliv 5 „ 4 „ 
11. Osztály-névkönyv " ,, 4 „ 
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XV. Női kereskedelmi szaktanfolyami 
nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. I iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (lb91— 

592 )8/90; sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. mmta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto  

ára 2 kr. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. minta. 1 iv netto  

ára 3 kr. 
Tanítói változási jelentés. XI. minta. 1 iv netto 

ára 1 kr. 
Batáridő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára IV» kr. 

Taneszközök. 
1. S z e m l é l e t i k é p e k . 

Az I-sö szállítmány tartalma: 1. Az emberi test 
részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A 
falusi piaez. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A Il-ik szállítmány tartalma: 1. Légi tünemények. 2. 
Alma- és körtefák. 3. Parasztszoba belseje. 4. Juhá-
szat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Estikép. 9. Lóistálló 
belseje. lO.Afalukörnyékeésközlekedési eszközök. 
Mind a tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A ll l- ik szállítmány tartalma: 1. Díszkert és virágok. 
2. A nyirfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraozkfák. 4. Zöldséges és 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

IV-ili szállítmány tartalma: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása. 4. Zöldségpiacz. 5. Gryümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánfa. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

2. Természetrajzi és gazdászati színezett táblák. 
Az emberi test boncztana (5 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 
A hazai mérges növények (12 szinezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Az ehető ós mérges gombák (12 színezett tábla, 

magyarázó szöveggel), netto ára 12 fr t 60 kr. 
Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Rétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 

Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto á'-.i 1 frt. 
3. liasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb szine-

zett tábla : állat-, növény- és ásványtan, tábla-
papirra felhúzva és 4'/» ivre terjedő magyarázó 
szöveggel.) Netto ára 6 fr t 60 kr. 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, és vend nyelven, bolti ára 80 kr, nettó 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 
45 kr. 

Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 
ára 25 kr. 

5. Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°. 7'A iv, fűzve, bolti ára 75 kr., 
netto ára 60 kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld., bolti 1 fr t 20 kr, netto ára 
1 frt, 

7. Metzner Alfons-féle számvetö-késziilók az elemi 
és polg. iskolák számára utasítással, netto  
18 frt. 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

F a l i t é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 

vászonra húzva, bolti ár 5 fr t 75 kr, netto ár 
4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 fr t 
7-> kr, netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ar 7 frt. netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, 
netto ár 4 f r t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár Ö frt ';5 kr, netto ár 5 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vás/.onra 
húzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 frt 25 kr, 
netto ár 6 frt 2~> kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ár 
7 frt 50 kr., netto ár 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 50 kr. netto ár 5 frt 50 kr. 

Kogutovicz és T írsa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt 50 kr, 
netto ár 6 fr t 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt . 
netto ár 7 frt. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) téltekében, vászonra húzva szöveggel, bolti 
ár ° frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 10 frt 50 kr, net t j ár 9 frt 50 kr. 

Gönczy P. Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 

Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 



Gönczy P. Ausztrália fali térképe, netto ár 3 frt 60 kr. 
Magyarország folyóhálózati fali térképe, vászonra 

húzva s léczczel ellátva, bolti ára 14 frt, netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt.-István halálakor (1038-ban), 

vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 
6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa hegy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 fr t 

UgJ' aiuiz: vászonra húzva és Icczczél ellátva, bolti 
ára 7 frt 25 ltr, netto ára 6 frt 2-5 kr. 

Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, bolti 
ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 16 frt, netto ára 15 frt. 

Európa a népvándorlás korában, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva es léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt. netto ára 8 frt. 

Európa a keresztes hadjáratok idejeben, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt 

Európa a renaissance s Mátyás király korában, vászon-
ra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt. netto ára 8 frt. 

Európa a reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti 
ára 7 frt 50 kr. netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt. netto ára 8 frt. 

Európa a XVIII. százacl elején, vászonra húzva, bolti 
ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a franczia forradalom és Napoleon korában 
(1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Ázsia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 11 frt, netto ára 10 frt. 

K é z i a t l a s z o k . 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népiskolák szá-

mára, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Kis atlasz. A pestmegyei elemi iskolák számára, 

bolti ára 35 kr, netto ára 32 kr. 
Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 11 térképpel, 

bolti ára 30 kr, netto ára 28 kr. 
Földrajzi iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, 

netto ára 90 kr. 
K é z i t é r k é p e k . 

Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr. netto 
ára 15 kr. 

Magyarország kézi térképe, (a megyék külön szí-
nezve), bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Magyarország liegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti 
ára 15 kr, netto ára 12 kr, 

Palesztina kézi térképe, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Európa a magyarok honfoglalása és a frank birodalom 

szétbomlása idejében, bolti ára 15 kr, nettoára 12 kr. 
Európa a keresztes hadjáratok idejében, bolti ára 

15 kr, netto ára 12 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, továbbá 
községek- és körjegyzőségeknek a netto árösszeg előleges beküldése mellett, portó mentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tul. egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. számu, pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
u t o l s ó p o s t á t is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1898. évi február hó 1. 
.A. m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

I G A Z G A T Ó S Á G A . 

Európa a renaissance és Mátyás király idejében 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Európa a reformáczió idejében, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Európa a XVIII. század elején, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Európa a franczia forradalom és Napoleon korában, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Osztrák-magyar monarchia politikai kézi térképe, 
bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 

Osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi kézi 
térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 

Amerika közi térképe, netto ára 1-5 kr. 
Ausztrália kézi térképe, netto ára 15 kr. 
A térképpel való ábrázolás alapfogalmai, bolti ára 

10 kr, netto ára 9 kr. 
Budapest fő- és székváros tervrajza, bolti.ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Budapest és környéke, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Európa hegy- és vízrajzi térképe, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Ázsia kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr, 
Afrika kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Amerika kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Ausztrália és Polinézia kézi térképe, bolti ára 10 kr. 

netto ára 9 kr. 
Planiglobusok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 

10 kr, netto ára 9 kr. 
A föld öt része (Mercator-féle projectióban.) kézi 

térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Megyei kézi térképek. 

Arad, Báes-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, Pozsony, 
Somogy, Szathmár, Temes, Torontál, Vas, Zala 
megye, egy példánya bolti ára 15 kr, netto ára 10 kr. 

Abauj, Torna, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Sopron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya 
bolti ára 10 kr, netto 9 kr. 

Szemléleti képek. 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt. Fiume látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árvaváralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr Ugyanaz : felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 5u kr, netto ára 
3 frt 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul. bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 frt 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Vajda-Hunyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr, Ug.ianaz: felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr Ajáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ár 2 frt 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. 

Iiu.lapestei), 1898 M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 5. számához. 

652/1897. számhoz. 
P Á L Y Á Z A T. 

A kolozsvári m. kir. áll. tanítóképzö-inté-
zelnél a kézimunka-tanítói álhis üresedésbe .jővén, 
ezen állásra, a mely évi 500 frt fizetéssel és sza-
bályszerű lakbérrel van egybekötve, pályázat hir-
dettetik. A kinevezendő kézimunka-tanító köteles a 
mintázást, fa-faragászatot és asztalosságot tanítani 
heti 8 órában; ha tornára is képesítve van s ezt is 
tanítja, 200 írttal magasabb javadalomban részesül 
A kellően felszerelt s a vallás- és közoktatásügyi m 
kir. ministeriumhoz ezímzett kérvények 1898 febr. 
hó 15-ig' a kolozsvári m. kir. állami tanítóképző-
intézet igazgatóságánál nyújtandók be. 

Budapest, 1898. évi január hó 19-én. 
A valiás- és közoktatásügyi m. kir. 

(21 /h—I— 1) miuisteriumtól. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Az ózd-gyártelepi magyar tannyelvű elemi 

nép- és iparostanonoz-iskolánál egy segédtanítói 
állásra -500 frt évi tizetés, egy szobából álló szabad 
lakás és elegendő fűtési anyaggal egybekötött járan-
dóság mellett, pályázat nyittatik. Megkívántatik, 
hogy a megválasztandó ép és egészséges, a zenében 
és különösen a rajzolásban jártas legyen. Egyenlő 
képesítés esetén előnyben részesül, ki az iparrajz-
tanfolyamot sikerrel látogatta. Ügybuzgalom és sike-
res működés esetén előléptetése kilátásba helyezte-
tik. A kellően felszerelt folyamodványok február hó 
13-ig a „Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvény-
társaság" ózdi kerületi iskolaszékéhez Ózdra (Borsod-
meg) e) intézendők. Az állás kinevezés után azon-
nal lesz elfoglalandó. Az elnökség : Lázár. 

(88-III—2) 
Az apatini községi elemi népiskolánál egy üre-

sedésbe jött rendes tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazás: 1. Előleges havi részletekben 
kiszolgáltatandó évi 360 frt készpénzbeli fizetés, 
mely fizetés az iskolaszék 1890. évi 45. számú jog-
erős határozata értelmében a szolgálatba lépés ide-
jétől számított három év után 70 és további 3 év 
után ismét 70 frttal, vagyis 6 év után 500 frtra 
emelkedik. 2. Megfelelő szabad lakás, avagy e helyett 
előleges negyedévi részletekben fizetendő 100 f r t 
évi lakbér. Az ismétlő-iskolakötelesek tanításáért 
külön tizetés nem jár. A pályázati kérvények okle-
vél és netáni bizonyítványok csatolása mellett az 
apatini községi iskolaszékhez folyó évi február hó 
10-éig nyújtandók be. Később érkező vagy kellőleg 
fel nem szerelt folyamodványok figyelembe nem vétet-
nek. A pályázóktól a magyar nyelven kívül a 
német nyelv tökéletes bírása okvetlenül megkíván-
tatik. Apatin, 1898. évi január hó 20-án. Dombo-
vits Márton, iskolaszéki elnök. Gurka Márton, 
iskolaszéki jegyző. (99—11 — 2) 

Betöltendő az újonnan szervezett borsabányai 
állami elemi iskolánál évi négyszáz forint fizetés-
ből és szabad lakásból álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő okle-
véllel, képesítő bizonyítvány nyal eddigi szolgálatai-
kat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges külö-
nös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kér-
vényeiket a m. királyi vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czíiuezve, legkésőbb 1898. évi február 
hó 12-ig Máramarosvármegye királyi tanfelügyelőjé-
nél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalma-
zott róm. kath. vallású tanitók előnyben részesülnek. 
Máramarosvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 

(15/h—III—2) 

A pohorellai (Gömörm.) róm. kath. népiskolá-
hoz segédtanítói állomásra febr. 10-ig pályázat hir-
dettetik. Jövedelme 8 hónapi tanidőre 350 frt, 
fuvar 5 frt . Bútorozott szoba fűtéssel. Tanítási 
nyelv tót-magyar. Teendője: II. III. IV. vegyes osz-
tály. és az ismétlők felének tanítása. Koritkó János 
káplán, isk. elnök. (93—11—2) 

Csöngére (Vasm.) evang. nőtanító vagy másod-
tanító kerestetik. Tannyelv magyar. Javadalom: 
300 frt, melynek 400 frtra leendő kiegészítése folya-
matban van. l'A öl tűzifa, egy bútorozott szoba. 
Állás azonnal elfoglalandó. Nőtanítók előnyben része-
sülnek. Felszerelt jelentkezés február 6-ig Hutter 
Zsigmond lelkésznél. (107 —II—2) 

A rogendorfi (Torontálm.) róm. kath. elemi 
népiskolánál üresedésbe jöt t kántortanítói állomásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Javadalom : 300 frt 
készpénz, 24 p. mérő buza, 20 p. mérő morzsolt 
tengeri, 1 öl tűzifa, '/? hold szántóföld élvezete, 
szabad szalmafűtés, 2 szoba, konyha, kamra, pincze 
és istálóból álló lakás, 600 négyszög-öl kerttel és 
a stóla. A tannyelv: a magyar. Bolgárul, esetleg 
horvátul, bunyeváczul vagy szerbűi tudó pályázók 
elsőbbségben részesülnek. A kellően fölszerelt 
folyamodások 1898. évi február hó 8, azaz : nyol-
czadikáig alűlirotthoz küldendők. Béga-Szent-
Györgyön, 1898. évi január hó 18-án. Grósz György 
r. k. plébános, iskolaszéki elnök. (106—II—2) 

Köbölkútra (Esztergomm.) kath. tanító kereste-
tik. Fizetése 300 frt, két öl tűzifa, csinos lakás. 
Ismétlőkért 25 frt. Pályázhatnak férfi- és nőtanítók 
február 10-ig. Vasútállomás helyben. Székesváry 
Imre, iskolaszéki elnök. (112—I—1) 

Betöltendő a magyar-kakucsi állami elemi 
iskolánál évi 400 frt fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás, 
melynek elnyerését óhajtó okleveles tanítók képe-
sítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismeretüket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1898. évi február hó 15-ig Sipos Órbán 
Biharvármegye kir. tanfelügyelőségénél nyújtsák be. 
Nagyvárad, 1898. január hó 24-én. (22/h -I—1) 

Betöltendő a buzai állami iskolánál évi 400 frt 
tanítói, 108 fr t kántori fizetésből és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okle-
veles ev. ref. vallású tanítók képesítői oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb folyó évi 
február hó 15-ig Szolnok-Doboka kir. tanfelügyelő-
ségénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkal-
mazott ev. ref. tanítók előnyben részesülnek, kik 
kötelezve lesznek a kiirt díjazásért a kántori teen-
dőket is végezni. Szolnok-Doboka^kir. tanfelügyelője. 
Deés, 1898. évi január hó 22-én. Simó, kir. tanfel-
ügyelő. (24/h -I—1) 

Betöltendő a késmárki álla;.: polgári iskolánál 
évi 800 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles pol-
gári iskolai rajztanítók, képerítö oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetle-
ges különös képességeiket igazoló iratokkal felsze-
relt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 189% évi február 
hó 10-ig Szepesvávmegve kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Budapest, 1898". évi január hó 25-én. A minis-
ter meghagyásából: Dr. Morlin, osztálytanácsos. 
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Az árva-nagy falvi róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik folyó évi márczius 
3-ra. A készpénz és szántóföldekből, kertek, fajáran-
dóság és szabad legelőjogból álló jövedelem kitesz : 
1. tanítói 200 fr t 46V» kr. II. kántori 204 frt 
26 krt, III. közös 101 frt 95 krt, összesen 506 fr t 
67Vi krt. Egészen új, szabad lakás, melléképületek-
kel. A felszerelt folyamodványok főtisztelendő Kuchár 
Endre esperes-plebános úrhoz Árva-Nagyfalván, 
(pósta helyben) intézendők. Utolsó, egy órányi távol-
ságú vasúti állomás : Králován. (128—I—13 

Somogy-Szakácsiba segédtanító kerestetik. Fize-
tése 300 frt, szoba fűtéssel; kötelmei: felsőbb osz-
tály kezelése ; úgy az ismétlőké valamint a kántori 
teendők végzése, ha kívántatik; ilyenkor a stólát 
megkapja. Az állás azonnal elfoglalható. Nőtanítók 
is pályázhatnak. Szabó Géza, főtanító. (28—1—1) 

A ny íregyház i ág. ev. egyház következő tanítói 
állomásokra hirdet pályázatot: a) Az anya-egyház-
hoz tartozó ké t tanyai , magyar tannyelvű, vegyes, 
négy - osztályú tanítói állomásra. Javadalmazás 
egyenként: évi 400 frt készpénz, mely az egyház 
pénztárából évnegyedenként előlegesen fizettetik 
és természetbeni lakás. A tanterem fűtése a gyer-
mekek részéről beszolgáltatott pénzösszegből esz-
közöltetik. bj Az egyház felügyelete alatt, álló 
hugyaj -zs inde lyes i ág. evang. jellegű, pusztai 
kántortanítói állomásra. Kötelességek : elemi 6 osz-
tály és az ismétlő-iskola számára előírt tantárgya-
kat tanítani, vasár- és ünnepnapokon délelőtt ének-
léssel (harmónium mellett), imával és egyházi elmél-
kedés előolvasással isteni tiszteletet végezni, a 
halottakat a szokásos díj mellett eltemetni. Jegyzet. 
A hugyaji ág. ev. leányegyház temploma a zsin-
delyesi pusztai iskolától egy negyedórányira van. 
Javadalmak : természetbeni lakás, fűtőanyag, mely-
ből a tanterem is fűtendő, készpénz 250 frt, mely 
összeg 17 hold föld jövedelme és kisebb bérletekből 
350 frtra emelkedik. Felhivatnak az ág. ev. okle-
veles tanítók, miszerint kellően felszerelt kérvé-
nyeiket (az állomás határozott megnevezésével) 
alulírotthoz folyó év február 15-ig terjeszszék be. 
Az állomások márczius 1-én elfoglalandók. Nyír-
egyháza, 1898 január 26. Bogár Lajos, iskolaszéki 
elnök. " (116—II— 1) 

A pest-nádudvari róm. kath. elemi népiskolá-
nál az üresedésben levő III. s IV. osztályú tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: I. A község-
től : aj készpénzben 210 frt, b) az ismétlő iskolás 
fiúk oktatásaért 26 frt, cj lakbér fejében 25 frt 20 kr, 
d) '/i úrbéri telekföld haszonélvezeti joga, adóteher-
rel, mely földek a jelen évre feles mívelés alatt 
vannak. II. A nmgú „Császka"-alapból évi 50 frt . 
Tannyelv magyar-német. A pest-nádudvari róm. 
kath. iskolaszékre czimzett s kellőleg felszerelt folya-
modványok február 20-ig, főt. Kleiner Adolf ker. 
esperes úrhoz Hajósra küldendők. A megválasztott 
tartozik állását azonnal elfoglalni. Kelt Pest-Nád-
udvaron, 1898. január 2-án. Az iskolaszék. 

(124—II —1) 
1. A kerka-szent-mihályfai tanítói állomásra 

pályázhat férfi- és nőtanító. Fizetése évi 300 forint. 
2. A lenti-kápolnai róm. kath. tanítói állomás 

jövedelme: 100 tanköteles után 360 forint készpénz-
ben és terményekben. Csak okleveles vagy képezde 
végzett férfi- avagy nőtanító jöhet figyelembe. Lenti, 
Zalamegye. Tóth Sándor, plébános. (115—1—1) 

Nagy-Kata (Pest megye) egy segédkántor-
tanító kerestesik, mert segédem önállóvá választa-
tott. Fizetése évi 350 frt és lakás ; az állomás azon-
nal elfoglalandó. Gerecs János, kántortanító. 

( 1 2 6 - 1 - 1 ) 

Ó-Kanizsa nagyközséghez tartozó Adorján fiók-
községben a megüresedett kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Évi jövedelme : tanítói fizetés 
ozímén 400 f r t ; kántori teendők végzéseért 100 f r t ; 
természetben: lakás házikerttel; 16 m ! puha tűzifa, 
ennek beszállítására 4 f r t ; 54 f r t fűtési átalány, 
melyből a tanterem is fűtendő ; 25 frt irodai áta-
lány ; 12 fr t 50 kr ismétlő-iskolai tanítási díj ; 
12 forint ismétlő-iskolai irodai átalány ; 15 forint 
ismétlő-iskolai fűtési átalány. Ha fenti állásra 
Ó-Kanizsa községben alkalmazott egyik ideiglenes 
tanító választatnék meg, úgy ennek állására is 
— és pedig a zárda felépültéig — pályázat 
hirdettetik. Az ideiglenes tanító évi fizetése: 400 f r t ; 
természetben lakás, vagy 120 forint szálláspénz • 
54 frt fűtési átalány, melyből a tanterem is fűtendő; 
16 ni® puha tűzifa, ennek beszállítására 4 for in t ; 
25 frt irodai átalány. Okleveles pályázók szabály-
szerűen felszei'elt kérvényüket 1898. évi február 
10-ig az ó-kanizsai róm. kath. iskolaszékre czimezve, 
főt. Habram János ker. esperes s bács-martonosi 
plébános úrhoz küldjék be. Egyben megjegyeztetik, 
hogy a kántortanítói állásra pályázók az ének-
próbára külön meghivatnak, hogy megválasztottak 
bármely osztály vezetésével megbízhatok s hogy a 
kántortanító a faiskolában a kertészkedést külön 
díj nélkül tanítani tartozik. Az állomás választás 
után azonnal elfoglalandó. Márton Mátyás plébános, 
iskolaszéki elnök. Laczkó János tanító, iskolaszéki 
jegyző. (125—1—1) 

A szent-domonkosi (Hevesmegye) róm. kath. 
kántortanítói állomásra 1898 február hó 28. d. e. 
10 órára pályázat hirdettetik. Javadalma: 169 frt 
államsegélylyel együtt pénzértékben számítva 400 frt, 
lakás természetben. Kérvények a szent-erzsébeti 
pléb.-hivataihoz küldendők febr. 27-ig. (123—1—1) 

A racsicz-dvorniki (Nyitramegye) róm. kath. 
néptanítói állomásra 1898. évi febr. 24-ére pályázat 
hirdettetik. Évi jövedelme: készpénzben 368 frt, 
szántóföld 8 frt, 10 öl fa, ebből 6 ül saját hasz-
nálatra 24 frt, összesen 400 frt. Szabad lakás kis 
házikerttel. Okleveles pályázók jelentkezzenek az 
alulírottnál. Felső-Veszteniczen esperes, iskolaszéki 
elnök. (114_I_1) 

Alulírott segédkántort keresek. Kívántatik tiszta 
hang, a functiók végzésében és értelmes éneklésben 
való gyakorlottság. Fizetés : 200 frt, lakás és élel-
mezés. Levél hozzám intézendő. Oklevél mellőztes-
sék. Jászberény, 1898 január 23. Beleznay Mór, 
főkántor. (109—III—1) 

Tolna-Kónyi-ban r. kath. osztálytanítói állo-
másra pályázat nyíttatik. Fizetése egész tanévre 
300 frt, bútorozott szoba fűtéssel, ágynemű nélkül. 
Az állomás azonnal elfoglalandó. Kötelme az első 
osztály növendékeit nevelve oktatni. Kérvények az 
iskolaszék elnökségéhez czímzendők. Horváth János, 
néptanító. (Ill—I—1) 

Betöltendő a szinai állami elemi iskolánál évi 
400 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítónői állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanító-
nők, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, val-
lásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czimezve, legkésőbb 1898. évi február hó 12-ig' 
Abauj-Tornavármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Állami iskoláknál már alkalmazott taní-
tónők előnyben részesülnek. Csak r. kath. vallásúak 
pályázhatnak. Kassán, 1898. évi január hó 25-én 
Zagróczky Gyula, kir. tanfelügyelő. 

( 2 3 / h - I - l ) 
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Betöltendő a szobránczi állami elemi iskolánál 
évi 500 frt fizetésből és szabad lakás, — vagy sza-

bályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvis-
mereteiket, esetleges különös képességeiket iga-
zoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, 
legkésőbb 1898. évi február hó 15-ig Ungvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskolák-
nál már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. 
Ungvármegye kir. tan fel ügyel őségétől. (26/h—I—1) 

Betöltendő az erdőszengyel i állami elemi isko-
lánál évi 400 forint fizetésből és szabad lakás, — 
vagy szabályszerű lakbérből álló illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók képe-
sítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez szímezve, 
legkésőbb 1898. évi február hó 28-ig Maros-
tordavármegye kir. tanácsos, tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Ezen állomással egybe van kapcsolva 
ottan az ev. ref. kántori teendők végzése is, mely-
ért a tanító megfelelő tiszteletdíjban részesül; miért 
is csak ev. ref. vallásúak és az orgonajátszásban, 
éneklésben, szóval a kántori teendőkben jártasság-
gal birók pályázhatnak. Marosvásárhely, 1898. január 
27. Deák Lajos, Marostordavármegye kir. tanfel 
ügyelőségétől. (26'h—I—1) 

Károlyfa lva Községben rendszeresített állandó 
menedékházi vezetőnői állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalom: 240 frt és természetbeni lakás; a veze-
tőnő segítségére adatik egy cseléd 8D frt évi fize-
téssel. E/.en állást elnyerni óhajtók oklevelükkel 
felszerelt kérvényüket f évi február hó 15-ig bezá-
rólag, az iskolaszék elnökéhez nyújtsák be. Azon 
magyar anyanyelvű pályázók, kik a német-nyelvet 
nem beszélik, a választásnál elsőbbséggel bírnak. 
Károlyfalván (Temesmegyében), 1898. évi január hó 
24-én. Hefelle József s. k., községi bíró, mint iskola-
széki elnök. ' ( 1 1 3 - 1 - 1 ) 

Pályázat a verpelét i községi iskolánál betöltendő 
rendes tanítói állomásra. Fizetés évi 400 frt kész-
pénz ; természetbeni lakás, mely ál l : két szoba, 
konyha, kamra, pincze és 400 Qj-öl kertből. Folya-
modványok és okmányok folyó év február hó 
10-ig alúlirotthoz nyújtandók be. Az állomást a meg-
választott tanító köteles azonnal elfoglalni. Verpelét, 
1898 január 26-án. Stephan Lajos, községi iskola-
széki elnök. (120—H—l) 

A b i t ts lczai (Trencsén megye, Zsolna mellett) 
államilag segélyezett evangelikus felekezeti iskola 
tanítót keres. Javadalmazása : 400 forint évi fizetés 
és két szobából és konyhából álló természetbeni 
lakás. (A zsolnai m. kir. adóhivatalnál kiutalványo-
zott évi állami segély 363 forint.) A tót nyelvben 
való teljes jártasság kívántatik. Az állomás azonnal 
elfoglalandó. Evangélikus okleveles tanítók és tanító-
nők s ezek hiányában képesített óvónők is pályázhat-
nak. A szükséges okmányokkal felszerelt kérvények 
február hó végéig Budatinba Hibbján János, zsolnai 
szórvány egyház gondnokához küldendők. (117-1-1) 

Fe l f a lu r a (Barsmegye) magyar-tót ajkú róm. kath. 
kántortanító kerestetik, Az évi fizetése 500 frtnál 
több. A kellően fölszerelt folyamodványok f. évi 
márczius hó 15-ig főtisztelendő Krupo Pál esperes-
plébános és tanfelügyelő úrhoz küldendők. A folya-
modók személyes megjelenés és próbaéneklés végett 
kívánságra levélben értesíttetni fognak. A folyamod-
ványok Kis-Keresnyére, u. p. Simony, a fenti czímre 
küldendők. (89—III—1) 

A sajó-galg5ezi róm. kath. kántortanítói állo-
másra pályázat nyittatik. Javadalmazása I. mint 
kántornak: 1. jő lakás, a mely ál l : két padlózott 
szoba, konyha, kamra, istálló, kocsiszín s 438 Q-öl 
konyha-kertből; 2. 17 hold (1.200 öllel számítva) 
857 Q-öl igen jó minőségű föld (8 hold be van 
vetve); 3. másfél holdnak minden munkáját a hivek 
teljesítik, (18 frt értéknek felel meg); 4. párbérből 
20—25 köböl rozs és 2 0 - 2 2 frt; 5. 8 drb. jószágra 
legeltetési jog; 6. 30 méter hasábfa beszállítva, ehhez 
járul még 4 szekérnyj. fa-osztalék ; 7. az egri ájta-
tos-alapítványi hivataltól év végével: 43 frt 38 kr ; 
8. stólából: 20—25 frt. — II. Mint tanítónak: 1. tandíj-
ból: 40—45 f r t ; 2. rendkívüli segély: 20 f r t ; 3. 
korpótlék államsegélyből. Pályázni szándékozók 
kérvényeiket február 28-ig a sajó-galgóczi plébániára 
czimezve, küldjék be. (Borsód, u. p. Vadna.) 

(122-1—1) 
Abaúj-Tornán újonnan rendszeresített r. kath. 

felekezeti jellegű, magyar nyelvű, államilag segé-
lyezett negyedik tanítónői állomásra pályázat hir-
dettetik. Fizetés : 400 frt és 100 frt lakpénz. Pályá-
zati határidő febr. 28. Kérvények Möhler Károly 
plébános, isk.-sz. elnökhöz küldendők. (119—1—1) 

A S0m03-újfalui államilag segélyezett községi 
iskolánál Il-od tanítói állás betöltendő. Fizetése: 
400 frt, lakásul egy szoba és konyha. Pályázhatnak 
férfi- és nőtanítók február hó 15-ig. Somos-Újfalu, 
Nógrád megye. Bolcsó Alajos, plébános, iskolaszéki 
elnök. (121—1—1) 

A Tápió-Györgye községhez tartozó Megyer-
pusztai iskola, tanítói állomása, lemondás folytán 
megüresedvén, betöltésére pályázat nyittatik feb-
ruár 15-ig, a Néptanítók Lapja mult évi 40-ik 
számában foglalt feltételek mellett. Az állomás 
azonnal elfoglalandó a kinevezés után. Utazási és 
bútorszállítás! költsége a tanítónak, egy évi hiva-
taloskodás után, megtéríttetik (127—I—1) 

Bars-Taszáron a róm. kath. iskolához segéd-
kántor-tanító szükséges. Vezeti az I. osztályt, végzi 
a kántoriak egy részét. Javadalma polgári évre 200 
frt, élelmezés, bútorozott szoba, fűtés és takarítás-
sal. Határidő : február 10. Iskolaszék. (110—II—1) 

Jozefovára (Torontálmegye) márczius 1-től hat 
hétre helyettes tanító kerestetik. Fizetése: lakás, 
élelmezés ; ittléte alatt napi egy forint ós útikölt-
ség. Ringhofer Andor, elnök. (130—1—1) 

A vat ta i (Borsodm.) kán tort anítóságra Néptanítók 
Lapja második számában hirdetett pályázat meg-
ujíttatik. Választás napja 1898 márczius hó 1. 
Kelt Borsod-Harsányon, 1898 január hó 29-én. 
Jekelfalussy Viktor, lelkész. (129—1—1) 

A szent-helenai cseh és magyar tannyelvű köz-
ségi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az 
állomás járandóságai: 400 frt készpénzfizetés, tisz-
tességes lakás. A magyar nyelven szerkesztett, 
szabályszerű bélyeggel ellátott és a nm. vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz czimzett folyamodá-
sok 1898. évi február hő 20-ig a krassószörény-
megyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. Nem 
magyar nyelven szerkesztett okmányokhoz hiteles 
magyar fordítás is' csatolandó. (27/h—I—1) 

H I R D E T É S E K . 

III. éves tanítónöj elölt s.-t.uiítónak, vagy 
gyermekekhez házhoz ajánlkozik. B. tanító 
Bököny, Szabo lc smegye (101—l - l ) 

5* 
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J e g y z e t e l i ( l - X - 5 ) 

a p o l g á r i i sko la i tanítóképezde részére, mint : 
Király Pál, Trálytani 3 frt. 
Lovcsáiiyi Gyula, Történelmi 12 „ 
Hülm József, Földrajzi I. rész 7 „ 

» IL i) 5 )> 
— — n I'I. 1, 3 •• 

úgyszintén az összes képezdei tankönyvek kaphatók 

T O L D I L l J O § 
könyvkereskedésében Budapest, II., Fö-utcza 2= sz. 

A tanítók erkölcsi és anyagi érdekeiért még egyet-
len lap sem küzdött oly lelkesen, mint a 
0 „NEIVSZET1 ISKOLA", ^ 
az ország egyetlen politikai tanügyi lapja. V. év-
folyam ; szerkeszti: Benedek Elek és Földes Géza. 

Ára egész évre 4 frt, félévre 2 frt, negyedévre 1 frt. 
Mutatványszámot ingyen küld a N E M Z E T I 

I S K O L A kiadóhivatala Budapest, Yll., Rotten-
biller-utcza 5/a. ( 2 4 1 9 - V - 5 ) 

É R T E S Í T É S . 
A gazdasági i smét lő - iskolák részére következő nyomtat-

ványok jelentek meg, s í v e i l k i l l t 3 l i k é r t alulírt igazgatóságnál 
megrendelhetők: 

1. Felvételi s egyúttal anyakönyvi osztályzati napló. (Bel- és 
küliv, egy ívre 20 tanuló neve írható). 

II Mulasztási napló. (Bel- és küliv, egy ívre 10 tanuló neve írható). 
III. Haladási napló. (Bel- és küliv, egy ívre 20 tanuló neve írható). 
IV. Mulasztási kimutatás. (Egy ívre 132 tanuló neve írható). 
Az iskolaszékek, állami iskolai gondnokságok, községi elöljáróságok 

postaköltség megtakarítása czéljából kéretnek az összeget előre beküldeni. 

Budapest , 1898 január hó. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

9> 
k /te i % m m i - f i 

t t ^ E m w p é m m Á m w M 
ss> 

előf izetés i ára : 
Egész évre 5 frt. Félévre 2 frt 5 0 kr. Negyedévre 1 frt 2 5 kr. 

_ 

Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
ezen igazgatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága 

Budapest, I. ker. (Vár), Iskola-tér S. sz. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

M e g j e l e n i k e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c s ü t ö r t ö k ö n (este), 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatási 
intézet , t ehá t az összes óvodák, e l e m i felső n é p - é s polgári 
iskolák és tanítóképző - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e iránti f o l y a m o d v á n y o k az i sko la lé tezését 
igazolo é s az i l letékes kir. tanfe lügye lő által lá t tamozott 
községi előljárósagi b i z o n y í t v á n y n y a l együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesz tőségéhez k ü l d e n d ő k . A he lység (a m e g y e megjelö-
léséve l ) é s az uto l só posta v i lágosan kiírandó. 

E lő f i ze t é s i á r : E g y évre 5 frt, f é l é v r e 2 fr t 50 kr., 
n e g y e d é v r e 1 frt 25 kr. — Egy negyed é v n é l kevesebb időre 
e l ő f i z e t é s t n e m fogadunk e l . — Az előf izetés i p é n z e k a kiadó-
h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A pá lyázat i h i r d e t é s e k n é l min-
d e n e g y e s szóért, m i n d e n k ö z l e s utan 3 kr. fizetendő. Az i ly 
m ó d o n mindenki altal k i s z á m í t h a t ó hirdetési d í j e l ő r e küldendő 
be . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az egész oldal e g y h e t v e n k e t t e d részét 
t e v ő p e t i t nyomású e s e g y h a s a b u sora 60 kr. Ezek a dí jak is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI . KER., PODMANICZKY UTCZA 37 . SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem ad n nk; vissza. 

Wlassies Gyula minister három 
évi működése. 

(I.) Wlassics Gyula ő császári és apos-
toli kir. Fölségének 1895. évi január kó 
15-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
neveztetett ki vallás- és közoktatásügyi 
ministerré és már ugyanazon hó 24-én 
kénytelen volt a képviselőházban a 
vezetésére bizott ministerium tárcza-
költségvetését tárgyalni és programm-
beszédet mondani. 

A tárgyalás fényesen sikerült. A 
minister a tíz napi hosszú vita folya-
mán felvetett számtalan tanügyi és köz-
művelődéSügyi kérdésekben meglepő 
tájékozottságot árult el és nem késett 
soha állást foglalni a szőnyegre került 
eszmékkel szemben. Mindenki azt a 
benyomást nyerte, hogy a ministernek 
kedve is, bátorsága is van a cselekvésre 
és reformterveit meg fogja valósítani. 

A kormány a parlamenti életben föl-
halmozott gyújtóanyag fölrobbanását, 
kíméletlen támadásokat várt és ahelyett 
Wlassics elismerő szavakat nyert az 
ellenzék részéről is, sőt egyik függet-
lenségi szónok megszavazta a költség-
vetést, mert a „kultuszminister személye 
iránt bizalommal viseltetik". 

Alig szakadt vége a költségvetési 
tárgyalásnak, már készülnie kellett a 

ministernek a vallás szabad gyakorla-
táról és a zsidó vallás reczepcziójáról 
szóló törvényjavaslatok megvédésére a 
főrendiházban és azután újra a kép-
viselőház bizottságában és így tovább. 
Egy jókora kötetet képezhet azon beszé-
dek száma, a melyeket az egyházpoli-
tikai javaslatokról tartott. 

A beszéd, a melylyel első költség-
vetésének tárgyalását a képviselőházban 
bevezette, kifejti azokat az alapelveket 
és kijelöli azt az irányt, a melyeket, 
illetőleg a melyet követni óhajt. 

A kultuszpolitikáról beszélve, kijelen-
tette, hogy az addig elintézetlenül maradt 
két egyházpolitikai törvényjavaslatban 
lefektetett alapelvek integritásához 
ragaszkodik. 

„De ha a kedélyek izgalmát, az annyira 
j szükséges és kivánatos felekezeti békének 

érdekében és az országgyűlés másik házával 
a konfliktust megszüntethetjük oly módosítás-
sal, mely az elvek integritását nem érinti, 
igen természetes, hogy végzetes politikai hibá-
nak tartanám a szavakhoz való merev ragasz-
kodást." 

A vallásosságot és a vallásos érzület 
ápolását a magyar állam rendje egyik 
kardinális biztosítékának tartja a minister 
és annak erkölcsi tekintetben a leg-
nagyobb erőt tulajdonírja; az érintke-
zéseiben az egyházakkal és felekezetek-
kel pedig még a jogos érzékenységet 
is kimélni akarja. 

Lapunk 6-ik számához egy melléklet ran csatolva. 



2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 6. szám. 

„Vezérelvemül az lebeg előttem, bogy az 
állam szuverenitásából folyó legfőbb felügye-
leti jog gyakorlásában minden egyház és fele-
kezet föllelje legigazibb, legpártatlanabb védő-
jét . Igen természetes, hogy ott, a hol szüksé-
ges és a hol más eszköz már rendelkezésre 
nem áll, az állam tekintélyének egész erejét 
igénybe venni kötelességemnek ismerem." 

Beszéde folyamán áttérve az egyes 
elintézést váró kérdésekre, a kath. auto-
nómiára vonatkozólag megjegyzi, hogy 
a katholikusoknak éppen olyan joguk 
van az autonomiára, mint a többi fele-
kezeteknek. 

„Természetes azonban, hogy a különböző 
egyházak és felekezetek autonómiája nem 
lehet mereven egyenlő és hogy a különböző 
autonómiák tartalmát nem lehet egyenlő sza-
bályok alá foglalni, mert hisz az egyházi ön-
kormányzati j og tartalmára nézve mindig két 
föltétel az irányadó. Az egyik az egyházi 
szervezet, a hitelvek, az erkölcstan, a diszczip-
lina, a melyeket az illető vallás magának vall, 
a másik pedig azok a közjogi intézmények, a 
melyek ősidőktől fogva úgy az egyház, mint 
a magyar állam szilárdságának egyik legfőbb 
biztosítékául ismertettek el." 

Végül kijelenti, hogy „a legkomo-
lyabban és minden körülmények között 
iparkodni fog, hogy azt a kérdést a 
megérlelés elé vihesse". Hasonló ki-
jelentést tett a kongrua-kérdés rende-
zésére nézve. 

Beszédének további folyama alatt 
áttér a közoktatásügyi politikára és 
rendre tárgyalja a népoktatási intéze-
teket, a középiskolai és felsőbb oktatás-
ügyet, valamint az emberbaráti és mű-
vészeti politikáját. 

Az elemi iskolák államosítását aján-
lották több oldalról a minister figyel-
mébe, mire ő megjegyzi, hogy „a kérdés 
nem oly egyszerű mint az első pilla-
natban látszik, különösen azért nem, 
mert 14.125 felekezeti népiskola van 
és ezeknek államosítása oly pénzáldo-
zatokba kerülne, a melyekre alig lennénk 
képesek. Egyébiránt azt hiszem, hogy 
az iskola lényegében nem az a kérdés, 
hogy ki az iskolafentartó, hanem az, hogy 
jó-e az az iskola; az a kérdés, hogy a 

kor színvonalán áll-e az iskola; az a 
kérdés, hogy a magyar állameszme 
követelményeinek megfelel-e?" 

„S ha módomban van ezt elérni 
más eszközökkel is, akkor nem volna 
helyes népoktatási politika éppen az 
egyik legnagyobb iskolafentartó elemet, 
az egyházat és a felekezeteket meg-
fosztani ettől a jogtól és ezáltal valóban 
kényes érzéseket megbolygatni." 

A kívánatos czél elérésére alkalmas 
eszközöket és módokat az 1868-iki 
népoktatási törvény revíziójával lehet elérni, 
mert ezen törvény több irányban hiányos. 
„Először semmi tüzetes intézkedést sem 
tartalmaz arra nézve, hogy mi tör-
ténjék az olyan iskolával — én csak 
a felekezeti iskolákról beszélek most — 
mely az előírt föltételeknek megintés 
daczára sem felel meg, vagy mely a 
magyar állameszme ellenére dolgozik. 
A másik az, hogy a törvény a feleke-
zeti tanítóképezdéknél az ott alkal-
mazott tanárok képesítése iránt nem is 
intézkedik". 

A minister rámutatott a népoktatási 
ügynek egy másik nagy fogyatkozására: 
a felügyelet hiányára, elégtelenségére. Kevés 
a tanfelügyelő és kevés a segédszemély-
zet. A tanfelügyelői szervezet részben 
elhibázott, a mennyiben nincs juris-
dikczióval ellátva. Minderről gyökeresen 
a közigazgatás reformja alkalmából kell 
gondoskodni. 

A polgári iskolák helyzetét tűrhetet-
lennek tartja a minister; a kereske-
delmi iskolák szervezetét pedig meg 
kell állapítani, mert még nincs meg. 
Az ipari szakoktatásnál pedig kifogá-
solja, hogy a meglevő 3 közül egy a 
kereskedelemügyi, kettő a közoktatás-
ügyi minister alá tartozik; ezeknél is 
bizonyos egységes vezetést tart szük-
ségesnek, 

A középoktatásra áttérve, az egységes 
középiskolát tartja a jövő iskolájának. 

„De azért mégis azt gondolom, hogy a 
század végének művelődési elemei és iránya 
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nem olyan megállapodottak, hogy mi ehhez 
szabjuk a mai középiskolának gyökeres 
reformját , hogy ezen művelődési elemek és 
irány mellett szakíthassunk a középiskolának 
mai szervezetével . . . " 

A középiskola bajainak főforrása nem 
annyira a tanrendszer, melynek oknélküli 
bolygatását egyáltalán nem tar tom helyes-
nek, mer t e téren a folytonos fluktuáczió 
egyaránt rossz a tanárnak és a tanulónak. 
De három kérdést mégis érettnek tartok a 
kérdés megoldására; az egyik a túlterhelés 
kérdése. A tálterhelés okát én nem annyira 
a tanrendszerben, hanem bizonyos tanárok 
félreértésében találom, úgy, hogy az inkább a 
methodika kérdése . . . Második czélom a 
tanrendben a nemzeti elemnek az erősítése, 
a magyar történet, a magyar irodalomtör-
ténet stb. oktatása által intenzivebb módon . . . 
A harmadik kérdés, mely rendezésre vár, a 
görög nyelv helyett választható t á rgyak tan-
terve . . . Középiskoláink főbaja a parcziális 
tanárhiány, másodszor a gyakorlati tanár-
képzés elégtelensége. 

A tanárképzésnek két oldala v a n ; a szak-
képzés és a gyakorlati képzés. A szakképzés 
ellen, a mely az egyetemen történik, kifogást 
tenni nem lehet. De más a gyakorlat i kér-
dés. Távol áll tőlem, hogy szemrehányást 
tegyek, de a tanárnak nagyon fontos az 
általános műveltség, a tapintat, a modor, az 
emelkedettség; erre pedig nevelés kell és 
erre kell a súlyt helyezni . . . 

Az országos közoktatásügyi tanácsról szin-
tén szükséges a t isztelt Háznak tudomására 
hozni azt, hogy a szakkörök az országos 
közoktatási tanács szervezetét hiányosnak és 
kárhozatosnak ta r to t ták és azért ennek refor-
málását sürgetik . . . 

Egy kérdés van még, a tankönyvbirálat , 
a melylyel a tanács foglalkozott és ez az, a 
miről a szakköröknek egyhangú nézete az, 
hogy az nem a testület föladata, mert azt 
egyes kiváló szakférfiak személyes felelősség 
alatt inkább tehetik, mint egy testület. A 
tankönyv-birálatot et től a testülettől okvet-
lenül el fogom venni, de azt, hogy teljesen 
megszűnjék a birálat, nem fogadhatom el, 
mert nekem az 1883. évi XXX. t.-cz. köte-
lességemmé teszi a tankönyvek ellenőrzését. 

Most áttérek a felsőbb oktatás kérdésére 
és általános, irányadó elvül kijelentem, hogy 
én az izolált szakiskolák rendszerének, tehát 
az egyetemek úgynevezett, franczia typusának 
barátja nem vagyok. É n az angol és a fran-
czia egyetemi typus szélsőségeit kerülve, 
közönségesen németnek nevezett egyetemi 
rendszernek vagyok híve. A német egyetemi 

rendszer az, mely az egyetemet magas föl-
adata szinvonalára emeli, mer t az egyetem 
nemcsak tanító, de egyúttal tudományt művelő 
intézet . . . Ebbő l gyakorlati tétel követ-
kezik, az tudniillik, hogy az ú j jogakadémiák 
fölállítását t ámogatn i nem fogom. 

A meglevőkre nézve azt az álláspontot 
foglalom el, hogy azok, melyek életképesek, 
hozassanak közelebb az egyetem színvona-
lához, még a filozofiai fakultással kibővít-
tessenek . . . E g y harmadik egyetem hasz-
nos és szükséges. Én nem szeretném ezt 
kizárni az aktuális kérdések sorából, de sür-
gős aktualitást erről a helyről ennek nem 
tulajdonítok . . . 

Sürgős aktuálitással bír a kolozsvári egye-
tem fejlesztése és az azon hiányokon való 
segítés, a melyekkel a budapesti egyetemen 
találkozunk . . . É n első sorban az egyetemi 
építkezésekre fordí tanám gondomat és ezen 
hiányokon óha j tanék sürgősen segíteni. 

Végül biztosíthatom a tisztelt Házat, hogy 
nemcsak törhetet len kötelességérzettel, de 
igazi lelkesedéssel is és a mennyire Isten 
tudnom engedte, akarok azon megtisztelő 
föladatnak és azon várakozásoknak és biza-
lomnak, a melylyel megajándékoztak, meg-
felelni és ha az én gyönge erőmet a 
mélyen tisztelt képviselőház bizalma fokozza, 
bizom a gondviselésben, hogy áldás lesz azon 
a munkásságon, a melyet állami és nemzeti 
lé tünk leghatalmasabb biztosítékai: az önálló, 
de a nyugot-európai czivilizáczió vívmányaival 
összhangban álló nemzeti kultura fölvirágoz-
ta tására pártkülönbség nélkül egyesült erővel 
kife j tünk". 

A tartalmas programmbeszéd álta-
lános tetszést aratott és még azok is, 
a kik pártállásuknál fogva némi kifogást 
tettek a minister munkaterve ellen,' 
szívesen beismerték a budgetvita végén, 
hogy a minister föladatának meg fog 
felelni. 

A minister a vita közben emelt kifo-
gásokra és nézeteltérésekre mindig 
visszatért, hogy eloszlassa a fölmerült 
kételyeket és álláspontját még jobban 
kidomborítsa. Válasza mindig megtette 
a hatást. 

Az egyik ellenzéki képviselő pl. azzal 
vádolta a ministert, hogy programm-
beszédében nem talál vezérgondolatot. 
Mire a minister a következő szép fele-
letet adta: 

6* 
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„A gyakorlati téren nem teszek más-
kép, egy lépést sem tudok tenni anélkül, 
hogy ne legyen előttem vezérlő gon-
dolat, mely engemet vezet. 

A magyar kultusz és közoktatásügyi 
politikának vezérgondolata nem változhatik 
e hely minden gazda-cseréjével. Azt 
hiszem, hogy ez a magyar közoktatás és 
kultúrpolitika a nemzetnek nagy közkincsét 
képezi, melyet a tradíczió tekintélye vesz 
körül. Ez nemcsak a szakemberek úgy-
nevezett czéhbeli privilégiuma, ezt már 
mindenki ösmeri, mindenki tudja. Azt 
hittem, hogy programmom minden 
szaván átrezeg az, a mi minden magyar 
ember szivében él, hogy az iskolának 
az egységes magyar nemzeti kulturának 
szolgálatában kell állania. . . A gyakor-
lati politika terén pedig, ha erről a 
helyről valaki egy eddig nem hallott 
új eszmével lépne föl, úgy én azt nagy 
bizalmatlansággal fogadnám. Csak érett 
eszmékkel, a melyeket a közvélemény 
már megérlelt, a mi egészen tisztában 
áll előttünk a gyakorlati politika terén, 
csak ilyenekkel kell erről a helyről 
előállni és annak megvalósítására 
törekedni." 

Egy más alkalommal pedig a minister 
következőképpen jellemzi politikájának 
irányát: 

„A magyar nemzeti kultúrpolitikának 
a főiránya olyan változatlan, a mint 
az égitestek mozognak eltérés nélkül 
örök pályájukon. Az egységes, szerves 
nemzeti közoktatás az az archimedesi pont, 
a melyből nemzetünket nagygyá és 
hatalmassá lehet fölemelni. De ugyan-
ekkor hangsúlyozom azt is, hogy min-
den tényezőnek, tehát nemcsak az állam-
nak, de a társadalomnak és az egy-
házaknak is, mindegyiknek a maga 
szférájában és hatáskörében sokkal 
többet kell tennie a nemzeti közokta-
tásért, mert ha igaz az, hogy a magyar 
nemzet fennállása kulturproblema, ha 
fönnállásunk attól függ, hogy vájjon 
mennyire tudjuk a magyar kulturát 

minden ízében európaivá, de mégis 
minden ízében magyarrá tenni, akkor 
minden tényezőnek fokozottabb mérv-
ben kell a kultúrpolitika iránt érdek-
lődnie és ezen érdeklődés folytán az 
általános tettvágynak hatalmasabban, 
erélyesebben kell lüktetnie." 

(Budapest). Molnár Viktor. 

Segítsünk magunkon. 
A magyar népoktatás eszméjének és 

ügyének lánglelkú apostola, néhai báró 
Eötvös József volt közoktatásügyi minis-
ternek a nevéhez két nagyjelentőségű 
történelmi tény fűződik: a népoktatási 
törvény és a tanítói fizetések akkori 
300 frtos minimumának a megállapí-
tása. Ezen intézkedések az akkori hazai 
viszonyok között oly nagy jelentőségűek 
voltak, hogy a nemzeti kegyelet a láng-
lelkű költőnek és ministernek emléket 
állított s külön a magyar tanítói kur. 

A nemzeti kegyelet emléke Buda-
pesten a Duna-soron látható Eötvös-
szobor ; a magyar tanítóságé: az Eötvös-
alap. 

A magyar tanítói kar minden tagja 
előtt ismeretes ez. Úgy vélem, tudja 
minden tanító azt is, hogy mi az az 
Eötvös-alap, mi a rendeltelése és bizo-
nyára azt is, hogy kik állították fel a 
tanítóság nevében ezt az emléket báró 
Eötvös Józsefnek? 

A magyar tanítói kar előtt épp oly 
magasztos és becses a nemzeti kegye-
let által állított emlék, mint a nemzet 
bármely más tagja előtt. Ki is mutatta 
ezt a múltban, valahányszor Budapesten 
tanítói gyűlés volt, mert el nem feledte 
soha, hogy a szobor talapzatára egy-
egy koszorút tegyen. így tett a tanügyi 
kongresszus, így az állami tanítók orszá-
gos egyesületének közgyűlése stb. S a 
kik ennek tanúi voltunk, mindannyian 
oly érzéssel távoztunk haza, mely örökké 
élő, mert a kegyelet és hála örökforrá-
sából ered. 
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De a mily szép, fenkölt és magasz-
tos leborulni érzésben és gondolatban 
az apostol nagy voltát és emlékét ábrá-
zoló szobor előtt, éppen oly bálás érzés 
kell, hogy kössön minden tanítót ama 
másik emlékhez is, az Eötvös-alaphoz, 
mert ez az övé és mert ennek egyúttal 
humánus czélzatú intencziója van. S ez 
bizonyára így is van, mert a magyar 
tanítóság mindig az eszmék szolgálatá-
ban állván, vannak ideáljai, a melyeket 
tisztelettel övez, ápol és növelésökre 
közreműködik. 

Nyilvánul az egy pár évtizedes mun-
kásságában. Hiszen éppen a tanítók 
azok, a kik egyesületeket szerveznek, 
alapokat létesítenek iskoláknak és olya-
noknak is, a kiknek nincs is történeti 
nevük, csak közülök valók, de kiérde-
melték szeretetöket és becsülésüket. És 
szolgálják lelkesedéssel, mindig magyar 
érzéssel, sokféle szenvedés közepett a 
magyar állameszmét. 

S ezek a tanítói kart valóban emelő 
alkotások, egyúttal biztosítékot is nyúj-
tanak arra, hogy az egész tanítóság, 
mint egy ember, lánglelkesedéssel tele 
elhatározza magát arra a legkisebb 
fáradságot, a legkisebb áldozatot igénylő, 
de legáldásosabb eredményű tettre, hogy 
az Eötvös-alapnak, a tanítók emlékének 
az emelésére, tagja lesz. 

Valóban ideje már, hogy ne legyen 
magyar tanító, a ki nem hozza meg 
azt az évi 1 frtos áldozatot; a csalá-
dos ember a gyermekei jövőjének az; érde-
kében, a nem családos azon okból, hogy 
a kegyelet adóját rój ja le, azon okból, 
hogy az az alap minden tanító nevére 
fényt áraszt s végül azon okból, hogy 
ez által az alapot kezelők buzgó, mély 
hálánkat kiérdemlő fáradozásának a 
tanító-társaik gyermekeinek nyújtandó 
segélyezésében biztosítsák a sikert. 

Hiszszük, reméljük, hogy erre már 
többé kérni sem kell a tanítóságot, mert 
ütött a 12-ik óra, s ez minden érző és 
gondolkozó tanítóra azt a hatást teszi, 

hogy most vagy soha. Most, a midőn a 
Tanítók Házának az eszméjét meg kell 
valósítani. 

A kik látjuk ezt a fenséges törekvést, 
látjuk azt is, hogy mind a 26 ezer 
tanító támogatására van szükség a végre, 
hogy az eszme méltó testet nyerjen. A 
mai anyagi erő oly csekély, a mely-
lyel minden eszményiség mellett, bár-
mily fokú lelkesedéssel sem lehet olyat 
alkotni, mely fényt sugározhasson min-
den tanítóra, mely segélyt nyújthasson 
az azt kérő társaink minden gyerme-
kének s így az alkotás sem volna teljes 
és tökéletes. Míg ha 26 ezeren adunk 
évenként egy-egy forintot, emelünk 
magunknak egy monumentális emléket, 
melynek jótékonyságából nem lesz ki-
zárva senki gyermeke, s melynek a 
nimbusza jóval felülemeli karunkat 
magasabb szellemi, avagy anyagi tőké-
vel biró osztály nivóján, a kultur-törté-
nelemben aranybetűkkel be lesz írva 
egy lap s az arany betűk ott a mi nevünk. 

A mit ez a nemes czél tőlünk vár, 
az alig egy nyakkendő ára: arány-
lag végtelen csekély összeg. Tán, a ki 
másként még sem tudná kifizetni, egy 
gyűlési napidíjából odaengedi a lelkes gyűj-
tőnek; de nem engedi, hogy hiányozzék 
az ő adománya többé onnan, a hol 
annyinak képviselve van kegyeletadója, 
annyinak verejtéke, annyinak befekte-
tése van, hogy gyermekei élhessenek 
majd ez édes emlőn, midőn gyűjtik a 
legmagasabb műveltség fegyvereit. 

Ha majd érvényesülhet ez az eszme, 
azaz, ha majd az Eötvös-alap ki lesz 
építve; ha majd a tanítók árvái mind 
bejuthatnak egy-egy olyan intézetbe, a 
milyen pl. a debreczeni országos tanítói 
árvaház, akkor a gyermekek jövőjének a 
tekintetében beáll a tanítóságra nézve 
az aranykorszak, a mit sok szenvedéssel 
telt munkássága után méltán megérde-
mel, de hogy bekövetkezzék: tőle függ. 

Tettre hát! Segítsünk magunkon és 
az Isten is megsegít! 

(Temesvár.) Mező Dániel. 



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 6. szám. 

Az osztatlan népiskola. 
Alig hangzott el, hogy az osztatlan nép-

iskola egyik kerékkötőjén kell segíteni, hogy 
a haladás könnyebbé és biztosabbá tétessék: 
a tanítók jobbjai sorakoztak, az eszmecsere 
megindult és a javaslatoknak egész halmaza 
szolgáltatta az anyagot a fontos kérdés lebo-
nyolítására. 

Figyelemmel kisértem a mozgalmat; érde-
kelt nagyon, mert tanítóskodásom javát osz-
tatlan vegyesajkú népiskolában töltöttem, mi 
mellett tapasztalatokat gyűjtve, nagyon sokat 
foglalkoztam e kérdéssel irodalmilag is. 

A közel 20 — 25 czikkely között , kettőnek 
kivételével, mindegyike az osztatlan népiskola 
tantervének szűlcebb lceretbe való szorítása mellett 
nyilatkozott, a mit nagyon természetesnek 
találtam. Mert, hogy egy tanító hatszor keve-
sebb erővel, hatszor kevesebb idő alatt mos-
tohább viszonyok között annyit megbirjon, vagy 
ugyanannyit végezzen, mint hat tanító ked-
vező körülmények között, lehetet lenség; ez 
mindenki előtt oly világos, mint a 2 X 2 = 4 . 

A kik az osztatlan iskola tanterv-revíziójá-
nak ellenei, azt állítják és következtetik a 
revízióból, hogy akkor a 2—3, 4—5 tanítós 
és a nem magyar tannyelvű iskoláknak is 
külön tantervre lenne szüksége, a mi azonban 
nem áll. 

É n is csak egyetlen egy tantervet kívánok as 
összes népiskolák számára; de ezen egy tan-
terv keretében legyen megjelölve a tanerők 
számának megfelelően a tananyag mennyisége, 
mint ez az előrehaladottabb külföld: Würtem-
berg, Baden stb. tanterveiben, van. Ausztria és 
Poroszország is megkülönbözteti az osztatlan 
népiskolát a több-tanítós iskolától. 

Alsó-Bajorország tanterve azt mond ja : „osz-
tatlan népiskolában a reáliák nem szerepel-
nek önállólag, hanem az olvasókönyvben olvas-
mányok alapján tárgyaltatnak. A tanító sza-
badon előadja és olvastatás által begyakorolja 
a tanulókkal." Ugyanily értelemben szól Elszász-
Lotharingia tanterve is. 

Az osztatlan népiskola tantervébe fölvett 
tananyag mennyiségének minimuma szolgál-
jon irányul a nem magyar tannyelvű, illetve 
nem magyarajkú népiskolában feldolgozandó 
tananyagnak. 

De nem a tanterv-revizió kérdése adta a 
tollat a kezembe, mely tárgyban nézeteim 
eléggé ismeretesek; hanem az ezzel szoros 
összefüggésben levő ,szervezet" kérdése, mely-
ről a Néptanítók Lapja XXX. évfolyam 48. 
száma közölt figyelemre-méltó kitűnő gyakor-
lati czikket. Ennek hatása alat t mondom el 

a gyakorlat terén szerzett tapasztalataimat az 
osztatlan népiskola szervezetére vonatkozólag. 

Nézeteim elmondására késztet továbbá 
különösen az ügyszeretet és a nevezett szám-
ban megjelent kitűnő czikknek utolsó mon-
datában foglalt azon kijelentés, mely szerint 
„közoktatási ministerünk nem fog elzárkózni 
a gyakorlati élet embereinek véleménye elől, 
hanem ezek figyelembe vételével fog segíteni 
az osztatlan népiskolák mai tűrhetetlen hely-
zetén." Elismerés ér te! E kitűnő czikknek 
ama részét, mely a népoktatási törvény 29. 
szakaszának oly értelemben való megváltoz-
tatását követeli, hogy a fiúgyermekek a leány-
gyermekekkel együtt taníttassanak a két-, 
három-tanítós iskolában, aláírom; sőt tovább 
megyek és azt mondom tapasztalásból, hogy 
a nem szerinti elkülönítés káros még a 4 és 
5 tanítóval biró iskolában is, és csak ott esz-
közölhető a tanítási szinvonalnak alábbszállí-
tása nélkül, a hol 6 tanerő működik. A nem 
szerinti elkülönítés mellett csak az osztályok 
párhuzamossá tételének szükségessége szólhat 
még ott is, a hol hat tanerőnél több van 
alkalmazva, mint a vezetésem alatti népisko-
lában, a hol rendesen a négy alsó osztály 
párhuzamos és így nem szerint elkülönített; 
de az V—Yl . osztályban a fiúk és leányok 
mindig együttesen nyernek oktatást, a nélkül, 
hogy valaha ez ellen a legkisebb kifogás 
történt volna. Nyugodt lélekkel mondom, hogy 
az erkölcsi nevelés ez által még soha sem 
szenvedett és nem is szenved, ha a tanító 
lelkiismeretes, pontos és hivatása magaslatán 
álló nevelő is egyszersmind; előnyei sokszoro-
san fölülmúlják hátrányait. Alaptalan félté-
kenykedés, érzékenykedés és beteges peda-
gógiai szenvelgések szólhatnak csak ellene; 
de az egészséges pedagógia nem. 

Azonban e gyakorlati czikknek második 
javaslata, mely az osztatlan iskolának három 
csoportba való osztása mellett a váltakozó 
tanítást ajánl ja — a németeknek Halbtags-
Schulunterricht-je szerint — pedagógia-didakti-
kai szempontból csak egy feltétel alatt helye-
selhető, ha t. i. a tanulók száma az osztatlan 
iskolában a 60-at fölülmúlja, vagy ha a tanulók 
száma kisebb is, de a tanterem oly kicsiny, 
hogy a tanulók kényelmes ülése, az írás és 
rajzolás lehetetlenné van téve. Ez esetben elő-
nyére válik a tanításnak a váltakozó rendszer; 
de rendes viszonyok mellett, mikor a tanulók 
az osztályban kényelmesen elférnek, a rajz és 
Írásban nincsenek zavarva: kárára van a hala-
dásnak azon egyszerű oknál fogva, mert heti 
18 órai tanítás helyett az I — I I . osztály csak 
12 órában részesül; a I I I—IV. pedig 22 
helyett csak 12 órában; az Y—VI. osztály 
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28 óra helyett csak 12-ben. Igaz, hogy a 
különbözet a csendes foglalkozásra esik, mely-
ről Schön József a Néptanítók Lapjának ez 
évi 2. számában azt mondj 3l • yj BlZ ä csendes 
foglalkozás, a mit a tanító annak az 5 osz-
tálynak ad, míg az egyikkel foglalkozik, kárba 
veszett munka. Avagy ellenőrizheti-e a tanító 
a többi 100—80—60 gvermeknek foglalkozá-
sát ? E nélkül nincs a munkának értéke" ; de 
ez állítás megdől az érvek súlya alatt. 

Nagyon sajnálom, hogy Schön József, székes-
fővárosi kartársam ily nyilatkozatra ragadtatta 
el magát, de nem csodálom; mert neki talán 
még kevés alkalma volt a tanulók magán-
foglalkozása hasznáról meggyőződni és annak 
eredménye fölött örvendeni. De én hogyan 
felelnék Isten és ember és a magam lelki-
ismerete előtt, ki ezen állítás szeritit heten-
kint középszámítással 14 órát tékozoltattam 
és tékozoltatok el jelenleg is a gyermekekkel ?! 
Ezen állítás erős vád oly fontos ügyben, a 
milyennek a népnevelést ismerem. De hála 
Isten, lelkiismeretem nyugodt! 

Elmondom miér t? 
Nem magamért, hanem azon 12.877 sze-

rencsétlen osztatlan népiskolai tanító érdeké-
ben, kik annyi csendes foglalkoztatási órákra 
utalva vannak és a kiknek ez csakugyan nagy 
gondot , körültekintést és munkát okoz és a 
kik a szülők és gyermekek ellen vétettek és 
vétenek, ha ennyi időt haszontalanul tölte-
nek el. 

Lássuk tehát az éremnek másik oldalát, a 
csendes foglalkozásnak hasznos vol tá t ! 

1. Gyakorlat teszi a mestert. Német köz-
mondás ; de az igazság internaczionális. A 
népiskola legfontosabb tá rgyai : az olvasás, 
irás és számolás. Ezt nem én mondom, ki 
erről szintén megvagyok győződve, hanem 
mondta Trefort Ágoston, ha jól emlékezem, 
egy 1880-ban kiadott rendeletében. A csendes 
foglalkozás a tanultaknak begyakorlására szol-
gál, még pedig első sorban az irás-, olvasás-
és számolásnak, mint a mely tantárgyak a 
magánfoglalkoztatásban a főszerepet játszá1-. 
Hogy a gyakorlás mily fontos szerepet visz 
a tanulásban, nem kell bizonyítanom. A mit 
nem gyakorolunk, azt nem tudjuk, legalább 
nem készséggel. De hol, mikor és kinek fel-
ügyelete alatt gyakorolja az első-, másod- és 
harmadéves népiskolai tanuló a tanultakat, ha 
nem az iskolában és a tanító felügyelete alatt ? 
Hiszen ez az osztatlan népiskolának egyik előnye 
a többivel szemben, csak tudja a tanító ügye-
sen felhasználni. Az Írásbeli, rajzolási, számo-
lási, sőt még az olvasási készség az első fokon 
ezen alapszik. Egy példa talán érthetőbbé 
teszi a mondottakat. 

A gyermekek megismerkedtek az „i", „u", 
„ü" és „r" betűk hangjaival, alakjával és 
részeivel. Ezekből egyes szavakat is t udnak 
összefoglalni. A tanító tehá t egy másik osz-
tálylyal készül közvetlenül foglalkozni. Azért 
oda adja a mozgatható betűket — csendes foglal-
kozásra. Hogy ez annál biztosabb és köny-
nyebb legyen, fölírja a táblára az ezen betűk-
kel alakítandó szavakat: ír, úr, rí. 

Képzelhető-e ezen tanulókra érdekesebb és 
tanulságosabb foglalkozás, mint azoknak a 
mozgatható betűkkel való összeállítása ? 

A következő félórában pedig az így össze-
állíttatott szavakat leíratja, vagy leírja minden 
szónak első jegyét a táblára, a másik helyébe 
pedig fekvő vonalt helyez és a tanulókra bízza 
ezek kiegészítését stb. 

Kárba veszett munkának nevezi ezt valaki ? 
Ügyesség és gondolkozást fejlesztő érdekes 
foglalkozás biz' ez! 

Ugyanígy vagyunk a számtanításnál. A 
számképek alakítása, a számjegyek irása bősé-
gesen ad alkalmat a gyermekeknek csendes 
foglalkozására. 

így van ez a többi osztály és tantárgynál 
is. Az áttekintés a tanító részéről elenged-
hetlen követelmény; de ez egy osztatlan nép-
iskolában, mely nincsen túltömve, nem oly 
időrabló dolog, milyennek ezt sokan képzelik. 
Egy ilyen iskolában egy-egy osztályban átlag 
alig van több 10—15 tanulónál. A hol pedig 
a tanulók száma nagy (60-on fölül), ott a 
Néptanítók Lapja mult évi 48. számban ajánlt 
váltakozó tanítás van helyén. 

2. Az önállóság. Azt hiszem, ezt sem kicsinyli 
pedagógiával, illetve gyakorlati tanítással fog-
lalkozó ember. „Selbst ist der Mann!" —• 
mondja a német. A gyermeket önállóságra 
kell nevelni, ez fontos pedagógiai elv, mely 
elől egy néptanítónak sem szabad kitérnie. 
Mert, a ki mindig másnak a segítségére van 
utalva, hasonlít a mankón járóhoz, ki mankó-
jától megfosztva, járásra képtelen. Ilyen az a 
tanuló, a kit tanítója mindig a módszer j á r -
szalagán vezet ; magára hagyatva gyenge és 
gyámoltalan, minek következtében az életben 
nehezen boldogul. Az iskolának pedig az életre 
kell nevelnie. Helyesen mondja egy tanítási 
elv: Nem az iskolának, hanem az életnek 
taní ts! Erre a legjobb alkalmat szolgáltatja 
az osztatlan népiskola csendes foglalkoztatá-
sával. A nyelv- vagy számtani példatár elég oly 
gyakorlatot tartalmaz, a melyeket rövid u ta -
sítás után a népiskola I I I—IV., V—VI. osz-
tályú növendéke megtud fejteni és ha olya-
nok nem volnának, készít a tanító előre sza-
bad idejében. A számtani példáknál az át te-
kintés alig vesz el egy pár perczet; mert a 
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tanító azt előre kiszámítja magának és csak 
az eredményt hasonlítja össze. A nyelvtani 
vagy fogalmazási gyakorlatokat tüzetesen kell 
átnéznie; de ezt óra után teszi éppen úgy, 
mint az a tanító, a ki t öbb tanítóval biró 
iskolában tanít . 

Az osztott népiskola tan í tó ja is, ha házi 
feladványt nem ad, az iskolában ad gyakorla-
to t a tanulónak, hogy meggyőződést szerezzen 
magának arról, fölfogta-e, elsajátította-e a 
magyarázatot és birja-e oly készséggel, hogy 
azt reprodukálja? Már pedig ha ez helyes 
eljárás az osztott iskolában: miért nem volna 
jó, vagy miért volna éppen haszontalan munka 
az egy-tanítós népiskolában ? 

Ha valaki akarja a czélt, akarnia kell az 
eszközöket is. Czélunk a népiskolában a 
tanulót annyira-mennyire önállóságra nevelni ; 
az önállóságra vezető eszközök egyike pedig 
az önálló foglalkozás, mely szintén fokozatos. 
Az önálló foglalkozásra szoktatjuk tanulóin-
kat az osztatlan népiskolában a csendes fog-
lalkozás által. 

3. Az ismétlés minden tudásnak anyja. 
Az osztott népiskolában a tanuló a magyará-
zatot honn sajátí t ja el beemlézés, leirás vagy 
többszöri elolvasás által. Hogy ezt nem teszi 
minden tanuló, eléggé sajnos és miatta senki 
sem panaszkodik jobban, mint a tanító. Es 
honnan van a mulasztás ? Rendesen — nem 
mondom: mindig — a felügyelet h iányától ; 
mert, a mely gyermeknek szülője valamit ad 
arra, hogy gyermeke tanuljon, az arra is 
ügyel, hogy otthon elővegye könyvét vagy 
irasát, hogy hasznosan foglalkozzék. De falu-
helyen, hol legtöbb az osztatlan népiskola, a 
szülő ritka esetben gondol gyermekének neve-
lése érdekében kifejtendő munkásságra; de 
akárhány szülő legjobb akarata mellett sem 
teheti, mert nem ért hozzá. I t t az iskolának 
kell e gonddal megküzdenie ; a tanítónak kell 
arra ügyelnie, hogy a gyermeknek alkalom 
és idő adassék a tanultaknak ismétlésére és 
begyakorlására. Erre szolgál a csendes fog-
lalkozás. És most azt a kérdést koczkázta-
tom: mikor fogja a tanuló ebbeli kötelessé-
gét teljesíteni, ha felügyelet alatt van, vagy 
mikor senki sem törődik vele ? 

Azt hiszem, a helyes felelet csak az lehet, 
ha felügyelet alatt áll. Ha ez igaz, akkor 
senki sem vitathatja el az osztatlan népisko-
lában a csendes foglalkozta hasznát és annak 
a nevelő-tanításra befolyó j ó hatását. 

A csendes foglalkozás mindig a közvetetlen 
megelőző tani ásból adandó, hogy azt a 
gyermek ismételje és gyakorol ja; az ismétlés 
és gyakorlás által készségre tesz szert. A ki 
tehát az osztatlan népiskola csendes foglalko-

zási idejét kárbaveszettnek mondja, az 
nagyon homályos fogalommal bír annak 
pedagogia-didaktikailag helyes szervezetéről 
és vezetéséről, vagy nem ismeri az önállóság, 
az ismétlés és gyakorlás fontos jelentőségét 
a nevelésben, melyre a csendes foglalkozás a 
legjobb alkalmat szolgáltatja. 

4. A másolás. A népiskola növendékei 
közt nagy azok száma, a kiknek az életben 
erre szükségök van. És ha a szükség nem is 
szólna mellette, indokolja ezt a helyesírás, 
melynek alapja és kezdete a másolás; indo-
kolja a szépirás elsajátítása, a fegyelmezés és 
figyelem. A másolás lebilincseli a gyermek 
figyelmét és kényszeríti a szóképeknek jó 
megnézésére és helyes olvasására. A ki nem 
szokja meg ezt, ritkán válik jó olvasóvá; de 
még ri tkábban tanul meg helyesen írni. Ez 
oknál fogva nem mondható kárbaveszettnek 
az az idő, a melyet az osztatlan népiskolá-
ban csendes foglalkozásul, másolásra fordí-
tunk. Csak kisértse meg a tanító egy felsőbb 
osztályú tanulóval valamely írást vagy olvas-
mányt lemásoltatni, tapasztalatai majd meg-
tanítják a másolás szükségének és hasznos 
voltának beismerésére. Már pedig erre sehol 
sem kínálkozik alkalmasabb idő, mint az 
iskolában csendes foglalkozás alatt, mikor a 
tanuló tudja, hogy a taní tó szeme őrködik 
fölötte. Ez fölöslegessé teszi a házi felada-
tokat, a melyek ellen úgyis sok a panasz. 

De a szépírásbeli ügyesség elsajátítása 
csakis másolás és gyakorláson alapszik; azért 
a tanító nem ignorálhatja. Sőt ellenkezőleg, 
a szépírás tetszetőssége és a szép iránti érzék 
fejlesztése és ápolása szigorúan megköveteli, 
hogy a tanító erre nagy gondot fordítson. 
Ha pedig az osztatlan iskolát csapatokra 
osztva váltakozva tanít juk, elesünk attól az 
időtől, melyet oly hasznosan a gyermekek 
képzésére fordíthatunk. 

Ugyanezt mondhatom a rajzolásról, melyre 
különben az osztatlan, de még a 2—3 taní-
tóval biró népiskolával sem keríthetünk időt. 

De más szempontból sem helyeselhető az 
osztatlan népiskolában a váltakozó csapatok-
ban való tanítás, ha azt a tanulók nagy 
száma (80—100) nem követeli elengedhetlenül. 

Tudjuk jól, hogy falun, különösen a 
tavaszi és nyári időben, midőn minden munka-
bíró családtag a mezőre vagy szőllőbe szóllít-
tatik, a gyermekek magukra vannak a ház-
ban, az udvaron vagy az utczán. A legtöbb 
baj és a legnagyobb szerencsétlenségek ebből 
származnak. A gyermekek ilyenkor vetemed-
nek mindenféle gonoszságra; ha ellenben 
az iskolában vannak, önképzésükön munkál-
kodnak és a rossztól visszatartóztatnak. Nem 
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szokják meg a henyélést és fegyelmetlensé-
get, a mi nevelési szempontból szintén nagyon 
figyelemreméltó körülmény. 

A Néptanítók Lapja XXX. évf. 48. számá-
ban megjelent jeles czikknek a csapatokra 
vonatkozó időbeosztását illetőleg legyen még 
szabad ama körülményre figyelmeztetnem, 
hogy egy községben a tanulók összesége 
soha sem jelenik és nem is jelenhetik meg 
egyszerre pont 10 órakor. A tapasztalás azt 
mutatja, hogy legalább 15—20 perez időköz 
kell, míg valamennyi összekerül. Az első 
csapat, mely 10 órakor távozik, helyt enged 
a következőnek. De kérdés : hol tartózkodjék 
addig a második csoport, míg az iskolába 
mehet, ha nincs még egy terem ? Jó időben, 
tavaszszal, nyáron és őszszel, igaz, hogy az 
iskola udvarában játszhatik, vagy ismételheti 
a tanul takat ; de mit csinál, hova megy télen 
havazás, fagy vagy esőzés alkalmával, midőn 
egészségének veszélyeztetése nélkül nem 
hagyhatjuk a szabadban? Nagyon meggondo-
landó körülmény ez! Intézetünkben már volt 
ily beosztás, de meg kellett szüntetnünk a 
felhozott oknál fogva. Hogy két csapat része-
sülhessen a délelőtti órákban fölváltva taní-
tásban, arra okvetetlenül szükséges egy karám, 
gyülekező hely, a hol az első csapatot föl-
váltó második csapat magát az idő viszon-
tagságai ellen megvédhesse, különben többet 
koczkáztatunk, mint a mennyit nyerni óhaj-
tunk. 

Az elmondottakból kitetszik, hogy az 
általam is nagyrabecsült czikknek kivitele 
akadályokra talál az életben és hogy az min-
den helyen nem érvényesíthető. Míg első 
részét föltétlenül helyeslem ott, a hol a tanu-
lók száma a 60-at meghaladja, addig a máso-
dik javaslattal nem tarthatok Józsa Dániellel, 
ki az 50. számban azt mondja, „hogy meg-
szünteti a rendszertelenséget alapjában s meg-
av t ja az osztatlan iskola tanítási színvona-

lát." De még kevésbé értek egyet azon kijelen-
tésével, hogy a tananyagnak minimumra való 
leszállításával a kötelességét kevésbé érző taní-
tónak laza munkásságra nyitunk tért. Ellen-
kezőleg, a tantervnek jelenlegi magas köve-
telménye fölszínessé tehet i ; mert a laza mun-
kásságra hajlandó tanító a sokból nem választván 
ki a legszükségesebbet, átnyargal a tananyagon 

gy-amúgy, miáltal a tanu 'ókat is fölszine-
s ekké neveli, sokat markol és keveset szorít 
és még kérdőre sem vonható, felelőssé sem 
tehető ; mert a tananyagnak alapos földolgo-
zása lehetetlen. De ha a tantervben annyit 
veszünk föl, a mennyit földolgozni l e h e t : 
joggal megkövetelhetjük, hogy azt alaposan 
elvégezze, és az eredményért felelőssé is 

t ehe t jük ; mert nem kívánunk lehetetlensé-
get, hanem lehetőt. 

Ez állításom alapossága mellett szól a 
Népt . Lapja 51. számában Beney Antal, ki, 
midőn az osztatlan népiskoláról értekezik, 
azt mondja, hogy hatósági hozzájárulással 
tanít írni, olvasni és számolni; de a reáliákból 
csak annyit, a mennyire idő jut. Hogy meny-
nyire j u t idő, az czikkének további folytatá-
sából kitetszik, hol azt olvastam: Az V. 
osztályban: „A nemzet múltja" czímű olvas-
mány adja meg a történelmi ismereteket. Ez 
menny i? minden taní tó tudja; de hogy nem 
annyi, a mennyit még az osztatlan népisko-
lától is megkövetelhetünk magyar nemzeti, 
és a hazafias érzelem ápolása érdekében, az 
is világos. Többre n e m ju t idő és ő minde-
mellett nem tapasztalta az iskoláztatás hiá-
nyát. 

Ilyen tág teret, ily könnyű kibúvót nem 
engedhet meg egy törvényes tanterv. 

Röviden még csak Schön Józse fnek : a 
svéd népiskolai rendszer ismertetése alapján 
javasolt háromféle rendszeréhez kívánok 
néhány megjegyzést tenni. 

E rendszer oly fogyatékos, mint a milyen 
a számítása, mely 36 heti tanidő mellett 
heti 12 tanórával évi 408 órát eredményez; 
holott 1 2 X 3 6 = 4 3 2 . De e néhány órakülön-
bözet nem jöhet tekintetbe. De tekintetbe 
kell, hogy jöjjön az 1. rendszer szerint a 
tanítóra háramló napi és heti munka-óra-
szám. Mert e rendszer szerint tanítana a tanító 
he tenkin t : 36 órát a mindennapi-, 2, illetve 
5-t az ismétlő-iskolában, mihez falun, az 
osztatlan népiskolában a legtöbb helyen még 
2—4 órai hittanítás, és legalább 6 óra 
feladványjavítási idő já r . Summa summárum: 
49, illetve 51 heti ó ra ; tehát egy-egy napra 
átlag 7 munkaóra. Hogy erre Kantnak maga-
sabbrendü lénye sem lenne képes, nem szo-
rul magyarázatra, ha a 300 frtos minimum 
mindjárt megdupláztatnék is. De e rendszer 
kivihetetlen sége mellett szól még azon körül-
mény is, hogy a gyermekeknek télen át dél-
utáni 5 óráig kellene az iskolában marad-
niok. Oly falusi iskola pedig nem találkozik, 
mely ezt lehetővé t enné a világítás által. 
Azután hogyan ju tnának szegények a sötét-
ségben haza ? Gondolt-e erre Schön J . ? 

A 372 havi rendszer mellett a népiskola 
gyermekei padig évenkint sem többet, sem 
kevesebbet nein szünetelnének, mint 8V2 
hónapig, mi éppen elég idő lenne arra, hogy 
azt, a mit 372 hónap alatt megtanultak, elfe-
lejtsék. 

Ugyanígy vagyunk a lieti2-napos rendszerrel. 
Nem hiszem, hogy találkozzék tanférf iú, 
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ki e három rendszer közül egyet is appli-
kálna ; azért nem is foglalkozom vele többet. 

Ezek után a következő tételekbe foglal-
hatom az elmondottakat: 

1. A nem szerinti elkülönítés a népisko-
láknál csak a ha t tanítóval bíró iskoláknál 
eszközöltessék. 

2. Oly osztatlan népiskolákban, melyekben 
a tanalók száma nem haladja meg a 60-t 
és a tanterem elég nagy a tanulók együttes 
tanítására, ott az együttes tanítás délelőtt és 
délután — mint eddig — föntartandó. 

3. Oly osztatlan népiskolákban, melyekben 
a tanulók száma 60-nál több és az együttes 
tanítás a tantermek nagyság szempontjá-
ból, illetve szűk volta miatt egészségi tekin-
tetben kifogás alá esik, ott a tanulók 3 
csoportba osztva, a váltakozás rendszere 
szerint nyerjenek oktatást, még pedig úgy, 
hogy nyáron az V—VI. osztály reggeli 7 
órától 9Vt-, a I I I—IV. pedig 10—12-, az 
I—II . oszt. délutáni 2—4 óráig részesíttesse-
nek tanításban. Ellenben télen a VI., V., IV. 
és III . oszt. reggeli 8—12-ig, — együttesen a 
csendes foglalkozásnak alkalmazásával — az 1. 
és II . oszt. pedig délután 2—4 óráig tanít-
tassanak. 

4. A csendes foglalkozásnak félreismerhe-
tetlen nagy fontossága van nevelés-tanítási 
szempontból, minélfogva az osztatlan nép-
iskola tanítási színvonalát nagyban emeli; 
azért a csendes foglalkozás nemei részletes 
óratervben megállapítandók és azok czélszerü 
alkalmazására utasítás adandó. 

fPécs-Bányatelep.J Sarlós Boldizsár. 

HIVATALOS KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyi lvánította : a rozsnyói 
jótékony nőegyesületnek azon áldozatkészsége-
ért, melylyel az állami és róm. kath . el. isko-
lákból összesen 18 szegénysorsú növendéket 
lá to t t el mintegy 120 frtot érő ú j téliruhával. 

Kinevezte: Németh Sándor oki. tanítót a 
csabrendeki áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Hümpfner Ferencz, Baal József, Siclohj József 
és Moser Ede oki. tanítókat a soroksári áll. 
el. népiskolához r. taní tókká; Sziklat/ Ilona 
oki. kisdedóvónőt a nagy-halmágyi áll. kis-
dedóvodához óvónővé; L'dvardy József oki. 
tanítót a glogoni közs. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Jovanovics Katalin oki. tanítónőt a 
temes-váraljai közs. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé; Erdélyi I lona oki. t an í tónőt a toron-
tál-vásárhelyi közs. el. isk.-höz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Kaszap Kornél ér-dengelegi 
áll. isk. tanítót a soroksári áll. iskolához 
jelenlegi minőségében; Waigandt Anna zilahi 
állami polgári leányiskolái rendes tanítónőt 
a nagy-bányai á l lami polg. leányiskolához és 
egyszersmind az igazgatói teendőkkel meg-
bízta ; Kárpáti Sándor orosházi áll. polg. isk. 
r. tanítót jelenlegi minőségében a kőszegi 
államilag segélyezett közs. polg. isk.-hoz. 

Végleg megerős í te t te : AksánovitsNevenka 
sefkerini közs. ideiglenes taní tónőt jelen 
állásában ; Exner Leóné Dúzs Ilona hód-
mező-vásárhelyi áll. polg. leányisk. igazgató-
taní tónőt igazgatói minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Bodeán Pál 
kápolnai munkaképtelennek talál t gör. kel. 
taní tó részére évi 220 f r to t ; Britz Mátyás új -
bányai közs. taní tó részére évi 300 f r t o t ; 
Haszlinger J a k a b karlói munkaképtelennek 
talál t r. k. taní tó részére évi 230 f r t o t ; Riszner 
E d e újbányái közs. tanító részére évi 300 frtot . 

Segély pénzt utalványozott: Miltényi István 
nyug. egerszegi taní tó özvegye, szül. Greksa 
Teréz részére évi 315 frtot. 

Gyámpénzt utalványozott : néhai Kari 
József csabrendeki állami igazgató-tanító 
özvegye, szül. Czink Margit részére évi 200 
fr tot , Erzsébet árvája részére 33 frt 33 k r 
gyámpénzt. 

A fővárosi tanítók közgyűlése. Az 
ú j városháza tanácstermében Szőke István 
elnöklete alatt f. hó 2-án tar tot ta tisztújító 
közgyűlését a budapesti tanítótestület. A ti t-
kári jelentést Szép József terjesztette e lő; 
három esztendei működésről számolt be, mely 
azonban nagyon szűk keretben mozgott s a 
jelenlévők szerint nem felelt meg a tekinté-
lyes testület erejének. E miatt Peres Sándor 
igazgató fel is szólalt s a fokozottabb tevé-
kenységre vonatkozó indítványát el is fogad-
ták. A jelentést tudomásul vették. Cserhalmy 
Ferencz pénztárnoki jelentése során előadta, 
hogy vagyona a testületnek nincsen, kiadá-
sait nagyrészt a főváros által adományo-
zott évi 300 forint segélyből fedezi, de mivel 
a megalakulás óta a tagok száma megötszö-
rösödött, így a szükséglet is megnagyobbo-
dott. Ez az oka, hogy működésük megbé-
nult. Előadta továbbá, hogy a testületnek 
750 forint 52 kr. bevétele és ugyanannyi 
kiadása volt. Az idei kiadást 602 írtra irá-
nyozták elő. Ezután a választások következtek. 
Elnök lett ismét Szőke István, alelnökök 
pedig Komáromy Lajos és Nagy László. 
Titkár Szép József, pénztárnok Cserlialmy 
Ferencz. Választottak még húsz igazgatósági 
és tíz pót tagot . 
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Az „Eötvös-alap" ünnepe. 
Az „Eötvös-alap" orsz. tanító-egye-

sület báró Eötvös József halálának 27. 
évfordulója alkalmából, mint lapunk 
mult számában már röviden jeleztük, 
f. hó 2-án tartotta meg, a iud. Akadémia 
első emeleti üléstermében, ünnepies köz-
gyűlését. Az ünnepi gyűlésen nagy-
számú közönség jelent meg; ott volt 
ez évben is, mint rendesen, a meg-
dicsőült Eötvös József fia: báró Eötvös 
Loránd; a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumból megjelentek: Zsilinszky 
államtitkár, dr. Axaméthy Lajo3 min. 
tanácsos, Molnár Viktor oszt.-tanácsos, 
elnöki titkár, Mosdóssy kir. tanfelügyelő, 
dr. Badnai és Kirchner igazgató. Ott 
láttuk Munkácsy B. dr. tanfelügyelőt, a 
székes-fővárosi iskolák számos igazga-
tóját, tanítóképző-intézeti tanárokat, 
tanítókat és tanítónőket nagy számban. 

A díszelnöki széket Zsilinszky Mihály 
államtitkár foglalta el, nagy figyelem-
mel hallgatott és zajosan megéljenzett 
elnöki megnyitó beszéddel. „Az Eötvös-
alap közgyűlése — mondotta az állam-
titkár úr — mindig nagy viszhangra 
szokott találni, mert e jótékony egye-
sület nemes föladatot tűzött maga elé: 
tanítók árváinak segélyezését." Méltó 
szavakban emlékezett meg a halhatat-
lan Eötvös érdemeiről s hangsúlyozta, 
hogy az idén van 50 esztendeje annak, 
hogy Eötvös, mint az első magyar 
felelős ministerium tagja, az első nép-
oktatásügyi törvényt a képviselőház elé 
terjesztette. Abból a javaslatból ugyan 
— tudjuk: miért — törvény nem 
lehetett, de 20 év múlva, ugyancsak 
Eötvös ministersége alatt, mégis létre-
jött a népoktatási törvény. Üdvözli 
mindazokat, a kik az „Eötvös-alap" 

ügyei iránt érdeklődnek; jól esik lel-
kének, hogy a gyűlésen üdvözölheti a 
nagy Eötvös fiát: báró Eötvös Lorándot. 
Megemlékezvén a 68-iki népoktatásügyi 
törvény előadójáról (Zichy Antal), a ki 
másnemű elfoglaltsága miatt nem jelen-
hetett meg körünkben, Is4en áldását 
kéri az „Eötvös-alapra" s a gyűlést 
megnyitottnak nyilvánítja. 

Következett Bánóczi József dr. emlék-
beszéde báró Eötvös Józsefről, melynek 
eszmegazdagsága és lendületes előadása 
mindvégig lekötötte a nagyszámú közön-
ség figyelmét. 

Ezután Lakits Vendel olvasta föl tit-
kári jelentését, melytől közöljük a 
következőket: 

„Az „Eötvös-alap" jótékonysági egyesület 22 
év óta folytatja áldásos működését. Fennállása 
óta 458 tanulót részesített ösztöndíjban, 308 
esetben nyújtot t a hozzá folyamodó özvegyek-
nek és elaggott tanítóknak segélyt. Ezenkívül 
a budapesti szállodás és vendéglős urak által 
felajánlott ingyen déli étkezést eddig 253 
tanuló élvezte, úgy hogy az „Eötvös-alap" ily 
módon 1020 tanítócsalád gondjait enyhítette. 

A teljesen befizetett alapítványok és örökös 
tagsági díjak száma 5 4 ; részben befizetett és 
kisebb alapítvány van 7. Tanítóegyesületek és 
tanítótestületek által teljes összegben befize-
te t t örökös tagsági díj és alapítvány 3 8 ; 
részben befizetve 11. Örökös tagsági díjat 
fizetett 169; a 20 frt . örökös tagsági tőkére 
részleteket fizetett 95. Nem tagok részéről 
befizetett örökös tagsági díj van 24. 

A „Tanítók Házára" befolyt alapítványok 
száma 32; ennek tőkésített vagyona 17.729 fr t . 
Az „Eötvös-alap" tőkésített vagyona 65.079 fr t . 
A „Kossuth-alap" tőkéje 1015 frt . Az „Eötvös-
alap11 kezelése alatt levő tőkésített vagyon összege 
83.824 frt. Yan ezenkívül az „Eötvös-alap" 
birtokában 7 sorsjegy is. 

Az „Eötvös-alap" mult évi összes bevétele 
volt 24.658 frt 18 kr; kiadása 21.122 frt 
64 kr. A jelen évi tiszta jövedelem 3144 f r t 
54 kr t tesz. Ezen jövedelemből, az egyesület 
alapszabályainak megfelelőleg, az „Eötvös-alap 
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gyűjtő és kezelő orsz. bizottság" az 1898. 
évben: 

f r t kr. 
1. Az egyesület tőkésített vagyo-

nához csatol , 500 — 
2. A Tanítók Arvaházának alap-

jához ad 250 -— 
3. Ösztöndíjakra és segélyekre fordít 1.250 — 
4. Betegségben sinlődő rendestagok-

nak nyújt 250 — 
5. A „TanítókHáza" alapjához csatol 125 — 
6. Beteg tanítók menedékháza alap-

jára fordít 125 — 
7. A Gyertyánffy István alapítv. 

kam. kioszt 100 — 
8. A Léderer Ábrahám alapítv. kam. 

kioszt 50 — 
9.AZirzen Janka alapítv. kam. kioszt 50 — 

10. A Rökk Szilárd alapítv. kam. 
kioszt 50 — 

11. A Rökk Pál alapítv. kam. kioszt 50 — 
12. A Békey Imre alapítv. kam. 

kioszt 20 — 
13. Az Örley János alapítv. kam. 

kioszt 50 — 
14. A Péterfy Sándor alapítv. kam. 

kioszt 70 — 
15. A báró Hirsch Mórné alapítv. 

kam. kioszt 150 — 
16. A Jordán Ferencz alapítv. kam. 

kioszt 50 — 
17. Az 1898. évi rendes bevételhez 

számít ,. ... 4 54 
18. A „Tanítók Háza" vagyonának 

kamataiból kioszt 600 — 
19. A báró Majthényi Ottó-féle 

alap kamataiból kioszt 200 — 

Összesen 3.934 54 

E szerint az „Eötvös-alap orsz. tanítói 
egyesület" ösztöndíjakra és segélyekre fordít 
a jelen évben a fennebbiek alapján 2 940 frtot. 

Az „Eötvös-alap" e jótéteményén kívül 81 
tanuló részesül az 1897/8. tanévben a fővárosi 
vendéglő- és szállodatulajdonos urak, továbbá 
a pesti izr. hitközség, a pesti izr. nőegylet, az 
ó-budai izr. hitközség, az ó-budai és pesti izr. 
szent-egylet, valamint a Pósa-asztaltársaság 
által felajánlott ingyen déli étkezésben, a 
mely nemes adomány legkisebb értékben 
számítva 8.100 f r t összegnek felel meg. 

A számvizsgáló-bizottság az „Eötvös-alap" 
pénztári könyveit f. év január 27-én tüzetesen 
megvizsgálván, mindent a legnagyobb rend-
ben talált s ezért a buzgó és lelkiösmeretes 
pénztárosnak, Roller Mátyás úrnak, köszönetet 
mondott." 

Ebből a titkári jelentésből azok, a 

kik már tagjai az „Eötvös-alap "-nak, 
örömmel és bizalommal láthatják, hogy 
e jótékony intézmény gondozói buzgó-
sággal fáradoznak az ügy érdekében; 
azok pedig, a kik még nem tagjai a 
magyar tanítók e jótékony egyesületének, 
buzdítást meríthetnék, hogy abba mielőbb 
belépjenek. Az 1 frtos évi tagsági díj 
oly csekély, hogy egyetlen magyar 
tanítónak sem volna szabad ez egye-
sület tagjai sorából hiányoznia! 

A titkári jelentés után Móra István 
olvasta föl hangulatos, szép költe-
ményét, mely után Péterfy Sándor kir. 
tanácsos, az egyesület elnöke, köszö-
netet mondva az államtitkár úrnak meg-
jelenéseért és a díszelnökség elvállalá-
sáért, indítványozta, hogy az „Eötvös-
alap " orsz. tanítóegyesület augusztusi 
közgyűlése alkalmából testületileg men-
jen ki Ercsibe s ott koszorúzza meg 
b. Eötvös József sírját. 

Zsilinszky M. díszelnök ez indítvány 
egyhangú elfogadását jelentvén ki s a 
közreműködőknek köszönetet mondván, 
az ülést berekesztette. 

Külön dicsérettel kell megemlékez-
nünk még a „Paedagogium" ifjúságá-
nak dalköréről, mely kitűnően betanult 
és szabatosan előadott énekével nagy-
ban hozzájárult e kiválóan sikerült 
gyűlés ünnepi hangulatának emeléséhez. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
• A hevesmegyei általános tanítótestület 

hatvani járásköre Pásztón tartott közgyűlésén 
Király Károly elnök alapos tanulmányra valló 
értekezését olvasta fel a tantervrevizióról. Az 
éljenzéssel fogadott felolvasás után Havas Pál 
és Kovács Gyula hozzászólása s illetőleg 
Havas Pál indítványára elhatározza a köz-
gyűlés, hogy az értekezést a hevesmegyei 
általános tanítótestülethez átteszi, illetőleg fel-
teijeszti, hogy az elemi iskolák tananyagának 
revideálása tárgyában a mozgalom nagyobb 
arányokat öltsön. Egyidejűleg határozatilag 
kimondja, hogy egységes, és nem minimális és 
maximális tantervet óhajt. Kugel Ignácz egye-
sületi t ag a gyengeelméjűek oktatásáról tar-
tot t felolvasást, melyben határozattan ellenzi 
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a népiskolák mellett felállítandó külön iskolákat 
a gyengeelméjüek részére és megokolásának 
hatása alatt a közgyűlés határozatilag helyes-
lőleg fogadja az értekezést, elhatározván annak 
átirat mellett a hevesmegyei általános tantes-
tület választmányához való áttételét. Elnökké 
újból Király Károly, jegyzővé Patzkó Gyula 
választattak meg. Az újonnan megválasztott 
elnök mély fájdalommal emlékszik meg azon 
csapásról, mely a hazai közoktatásügyet és a 
hevesmegyei általános tanítótestületet érte 
Szathmáry György minist, tanácsos halálával, 
és indítványára a járásköri gyűlés részvétirat-
ban fejezi ki özvegyének fájdalmát. A legkö-
zelebbi gyűlés helye: Hatvan. 

Tanítók tanácsadója. 
D. F. O-Liszka. Véleményünk szerint leg-

helyesebben cselekszik, ha az erdő eladása 
folytán befolyt s az erdő használatára jogosí-
tottak közt szétosztott összegből megelégszik 
évente a fölajánlott 13 forinttal. Különösen 
abban az esetben, ha a vett új erdőből a 
kántortanítói fizetés pótlásául ön is fog része-
sülni tüzelőfa-illetményben. 

Sz. J. Bonyhád. Nem köteles egész évre 
megSzetni. Már csak azért sem, mivel magán-
tanuló. 

T5aranyai tanító. 1. Ön is 15 krajczárjá-
val számítsa. 2. V* évre. 3. Az őszi alá nem. 
4. Ha behajtható, akkor igen; ellenkező eset-
ben elődje is viselje a kár arányos részét. 

Márton G. Ha díjlevelében a fűtési mun-
kák ellátásáról való gondoskodás is nincsen 
kikötve, akkor az nem az ön gondja, mer t 
a fűtést nem lehet a mondot t „tisztogatási 
átalány" rovatába írni. Más kérdés azonban a 
„tisztogatás". Ez önt terheli, még ha a 15 írtnyi 
átalány mellett esetleg kára is volna belőle, 
mert díjlevele világosan kötelezi reá. Ha a 
15 f r t kevés, a többi kollegájával együtt 
kérje az iskolafentartójától a tisztogatási ata-
lány fölemelését, méltányosság szempontjából. 

A nyugdíjügyben nem kell félnie, hogy az 
előző felévi működése után 5 0 % fizetéskülön-
bözet megtérítésére kötelezik. 

P. M. (Gömörra.) Nem tanácsolhatunk 
módot a 6 év beszámítására, mivel teljesen 
korrektnek tar t juk a nyugdíjintéző bizottság 
eljárását, mert hiszen ön csak 1897-ben kapta 
oklevelét, már pedig ez a fölvételnek egyik 
lényeges kelléke. 

S. L. Hiszen már adtunk választ. Ügy 
emlékszünk, a válasz önre nézve nem volt 
kedvező. Az egyházközséggel intézze el az 
ügyet. 

Scheiber M. Nyugdíjigénye 620 í r tban vaa 
megállapítva. A másik kérdés még nem multa 
idejét. 

Szalay J. Ha tényleg 345 frt 45 krban 
állapították meg a tanítói fizetést s ön mégis 
csak 6 frtofr fizet évenkint az orsz. t an . nyug-
díjalapra, akkor folyamodjék az összeg helyes-
bítéseért. 

M. L. N.yir-Vasvári. A tanítónőképző-inté-
zeti fölvételi értesítések rendesen má jus vége-
felé szoktak megjelenni lapunk „Különfélék" 
cz. rova tában ; azokból majd mindent meg-
tudhat. 

Cz. Gy. Másutt is fordul t már elő hasonló 
eset. Leghelyesebb volna a főszolgabíróhoz 
fordulnia. 

M. Bernát . 1. Jelentkezzék röktön. 2. Ha 
előbb nem eszközli ki a fölmentést, bizony 
behívják . . . Ki határozta azt el, hogy a 
szünidő csak aug. havában kezdődjék? Van-e 
erről a kir. tanfelügyelőnek tudomása? 

Kovács Gy. 1. Ha nyilv. iskolában rendsze-
resített álláson működött, esetleg beszámítják, 
tekintettel arra, hogy az 1868-ik évi törvény 
életbeléptekor már szolgálatban állott s képes-
ségét gyakorlatilag s később az oklevél meg-
szerzésével elméletileg is igazolta. 2. A 
jobb állásra menetel ezt a kérdést nem 
alterálja. 

Öreg tanító. Azt hiszszük, nem; de be 
kell jelenteni. Ha megtiltanák, akkor is le 
lehet róla mondani. 

G. E . Homrogd. A nyomtatvány szövege 
hibás. A második kérdés helyesebb volna í g y : 
„Hány j á r t iskolába rendesen?11 Utána p e d i g : 
„Hány j á r t rendetlenül?" Ebből kitűnnék a 
mulasztó gyermekek száma s a negyedik (most 
harmadik) rovatban a félnapok száma is. Tehá t 
a hozzánk beküldött lapok közül az első 
számú van helyesen kitöltve. 

M. A. Mramorák. 1. A mely községben 
iparos tanoncziskola nincs, ott az iparos 
tanuló is csak 15 éves korának betöltéseig 
köteles az ismétlő-iskolába járni . 2. Megirtuk 
már, hogy elemi iskolai bizonyítványt ingyen 
köteles kiállítani a tanító ; csak a másodlatért 
kérhet díjat, pl. — mint Budapesten — egy 
forintot. 3. I lyen könyvért könyvkereskedőhöz 
forduljon. 

Sz. Gy. Új-Hartyái). N e m lehet k i lá tása ; 
vagy csak azon esetre, ha a segédtanítót 6 
látná el élelemmel. Tehát a mit nyerne a réven, 
elvesztené a vámon. Egyébként a díj levél 
határoz. 

S. M. 1. Ad ja be már ápr. havában. 2. H o g y 
ne kellene! 3. Nem köteles. Ez a felekezet 
nem is szokta megadni. 

K. J. Dráva-Szt,-M. Nincs több. 
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Iskolaszék. 1. A hitoktatót is ellenőrzi az 
igazgató és az iskolaszék; de csak arra nézve, 
hogy megtartja-e óráit rendesen. Tanításába 
bele nem szólhat. Ha mulasztást, rendellenes-
séget tapasztalnak, följelenthetik az illetékes 
egyházi hatóságnál. Egyéb joguk és köteles-
ségük a hitoktatóval szemben nincs. 2. A pap 
is lehet elnöke a községi iskolaszéknek, főkép 
más alkalmas ember hiányában, ha megválaszt-
ják. De — már megírtuk egyszer — jobb, ha 
mást választanak, mivel kisebb községben ő 
egyszersmind hitoktató is lévén, maga-magá-
nak főnöke, hatósága nem lehet. 

Bp. Az iskolafentartó csak az 'A holdnyi 
kertet tartozik bekerít tetni; az ezenfelül levő 
egy holdat nem köteles. 

D. J . Legjobb minden egyes alkalommal 
mellékelni. 

Butyka K. 1. A tanítók önkéntességéről 
az 1897. évi augusztus folyamán írt czikkünk 
tartalmát egész terjedelmében fentart juk. H a 
az illető (B. H.) napilap — az önök kérde-
zősködésére azt válaszolta, hogy „semmi néven 
nevezendő önkéntességi joga nincs a taní tó-
nak", akkor tévedett , mert bizony van. Nézzék 
meg a törvény végrehajtására kiadott utasí-
tást, majd meggyőződnek róla, hogy az igazság 
a mi lapunk részén van. Másik kérdésére — 
esetleg — alkalomadtán válaszolunk. 

B. A. A kir. tanfelügyelő ut ján a közokt. 
ministeriumhoz. 

F. Oy. Krokna. Ilyen kérdésben mái-
adtunk fölvilágosítást. Betegsége tartamára a 
helyettesítőt a község tartozik fizetni. Tehá t 
jogtalanul tar tot ták vissza fizetéséből a 30—32 
napra esedékes díjat. 

Sz. J. K.-Szt.-Mildós. Föl kell tételeznünk 
önökről, hogy csak az igazolatlan mulasztásokat 
jelentették be. Lelkiö.smeretük ellenére ezeket 
utólagosan nem igazolhatják, még ha a plébá-
nos úr akarja is. Ha 76 tanuló közül 30 — 35 
mulaszt igazolatlanul és ezek egynémelyike 
már 7-szer is ki volt írva, az elnézésnek 
nem igen lehet helye. 

Czibula J. Lapunk f. é. január 13-ikán 
megjelent számában az ottani lelkész és 
iskolaszéki elnöknek adtunk választ; csak nem 
kívánja ön, hogy ugyanabban a kérdésben 
most meg már a tanítónak válaszoljunk ? 

K ü l ö n f é l é k . 
— „Wlassics Gyula minister három 

évi működése" czím alatt Molnár Viktor 
oszt.-tanácsos, elnöki t i tkár , nagybecsű 
tanulmányt ír t a „Magyar Szalon" czímű 

folyóiratba. Ez a kitűnő tanulmány mesteri 
csoportosításban tünteti föl Wlassics minis-
ter működését tárczája minden ágában. 
Mivel mi a ministernek eddig mindig csak 
népoktatási intézkedéseiről és alkotásairól szól-
tunk, azt hiszszük, olvasóink: a magyar taní-
tók, a kik különben is oly rajongó szeretet-
tel veszik körül Wlassics ministert, szívesen 
látják, ha Molnár Viktor tanulmányát, mely 
egyúttal az utóbbi három év egész ku l tú ré l e -
tének hü története, lapunkban — több részre 
osztva — közöljük. Sok van e tanulmányban 
olyan, a miről mi már részletesebben is meg-
emlékeztünk; de még több olyan, a miiől mi 
még tudomást sem vehettünk eddig, a miről 
azonban a magyar tanítónak tudomást venni 
illik és hasznos. 

— Az országgyűlés képviselőháza a bel-
ügyi tárcza költségvetésének letárgyalása után 
f. hó 4-én a kereskedelmi ministerium költ-
ségvetésének tárgyalását kezdte meg. Ezután 
kerül sor a földművelési, m a j d a közoktatás-
ügyi költségvetés tárgyalására, melyről kime-
rítő tudósítást fogunk közölni. 

— Világ folyása a külföldön. Ausztriában 
még mindig dúl a nemzetiségek harcza, 
melyről n e m lehet t u d n i : véget fog-e érni 
egyhamar ? Nagyon áldatlan állapotok azok 
s minket is közelről érdekelnek, a mennyiben 
szorosan összefüggnek a gazdasági kiegyezés 
kérdésével. — Keleten gyanús felhők kép-
ződnek. Az angol diplomáczia, mint igen 
ügyes sakk-húzást, György görög berezeg-
nek a kré ta i kormányzóságra való jelölteté-
sét erőszakolja s vele t a r t Oroszország és 
Francziaország. Ellenben a hármas szövetség 
nagykövetei a portának tudomására adták, 
hogy György herczeg jelöltségét nem támo-
gatják, ha a szultán azt ellenzi. Ebből nagy 
bonyodalom származhatnék, ha a szövetséges 
nagyhatalmak — nem volnának egymás i ránt 
is bizalmatlanok. 

— Szathmáry György síremlékére a Nép-
tanítók Lapja gyűjtőívén Wodianer Arthur, 
a Lampel-féle könyvkiadóczég főnöke, a ki 
mindig az elsők között szokott lenni, a midőn 
tanítók ügyének vagy azzal kapcsolatos czél-
nak a támogatásáról van szó, 25 frtot írt 
alá; (tóőz József dr. 5 fr tot , Peres Sándor, 
Lakits Vendel, Szőke István, Csai Sándor, 
Gerlei/ Szevér, Schön József, Kapi Rezső, 
Wessel}! Ödön dr. és Ember Károly 1 — 1 frtot. 
A múltkor kimutatott összeggel együtt gyűj-
tésünk eddig 64 frt. 
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— Néhai Szathmáry György családját 
újabb megrendítő csapás érte. Megboldogult 
Szathmáry György egyetlen fia: Béla, atyja 
halála u tán két hétre tüdőgyuladásban el-
hunyt. F. hó 2-án temettük el a nagyreményű 
ifjút. Szathmáry Béla a VII . kerületi főgim-
názium VI. osztályának volt kitűnő tanulója 
és koporsójánál Kempf tanár ta r to t t meg-
ható búcsúbeszédet, melyre egyetlen szem 
sem maradt szárazon. A kettős csapás nagy 
súlya alat t roskadozó anyát meg se kísérel-
jük vigasztalni, mert erre tehetetlen az emberi 
nyelv. Ily végtelen csapások közepette a 
gyarló embernek egyetlen menedéke: az erős 
hitre alapított megnyugvás Isten akaratában! 

— Az állami iskolai tanítók országos 
egyesületének, mint egy hozzánk beküldött 
jelentésből látjuk, 1897 április hó 14-én volt 
733, 1897 deczember hó 31-én 814, 1898 
január hó 26-án 820 tagja. Az 1897-ik évre 
tagsági díjat fizetett 623, nem fizetett 191 
egyesületi tag. 1897 április hó 14-ikétől 
deczember hó 31-ig a számadási napló szerint 
bevétel volt 215 frt 5 kr, kiadás volt 135 f r t 
76 k r ; átvitel az 1898-ik évre 79 frt 29 kr. 
1898 január 1-től 26-áig bevétel van 239 frt 
40 kr, kiadás 239 frt 40 kr. Az egyesületnek 
a 4660 számú betétikönyv szerint Báoffy-
Hunyadon a kalotaszegi takarékpénztárban 
van 154 f r t 74 kr.-ja s ez összegnek 
esedékes kamatja. Az egyesület tisztelettel 
kér minden hátralékos egyesületi tagot, hogy 
tagsági díját Józsi Dániel pénztárnokhoz 
(lakik Gyerő-Vásárhelyt, u. p. Nagy-Kapus, 
Kolozsmegye) mentől elébb befizetni szives-
kedjék. 

— Nemzetközi kiállítás Budapesten. 
Bécset ebben az évben a császári jubileum 
alkalmából az idegeneknek nagy tömege fogja 
fölkeresni. Ezt az alkalmat fölhasználni 
arra, hogy a Bécset fölkereső külto'dieket 
arra indítsuk, hogy a magyar székesfővárost 
fölkeressék, hazafias kötelesség. Ez indította 
Budapest vezető iparos és kereskedő körét 
arra, hogy „Nemzetközi Kiállítást" rendezzen 
Budapesten, az egészségügy, nép- és hadse-
reg-élelmezés, sport és idegen forgalom 
részére, találmányok és újdonságok külön 
kiállításával kapcsolatban. A kiállítás a város-
ligetben lesz és május 15-étől szeptember 
30-áig tart. Az eddigi úgy belföldi mint kül-
földi bejelentések után Ítélve, a kiállítás 
kiváló sikerűnek Ígérkezik. 

— Engedélyezett tankönyvek jegyzéke. 
A népoktatási tanintézetek, felsőbb leányisko-
lák, kereskedelmi és ipariskolák használatára 
engedélyezett tankönyvek, illetőleg taneszközök 

X jegyzéke a vallás- és közoktatásügyi minis-
ter ' 7Í.662/97. rendeletével kiadatott és 25 
krért kapható a m. kir. egyetemi nyomdában. 

— J u b i l e u m . A znióváraljai állami taní tó-
képző-intézet tanár i kara és if júsága február 
19-én üli meg igazgatójának, Somogyi Gézának, 
25-éves jubileumát. Nevezett igazgató e 
hosszú időt teljesen a felvidéken tö l tö t te ; 
előbb Iglón, majd Znióváralján. Ez utóbbi 
helyen a tanítóképző-intézet igazi kul tur-
missiót teljesít és Somogyi Géza e helyen 
már 10 év óta működik. A jubileumot ren-
dező bizottság, bár névre szóló meghívókat 
is szétküld a nevezett igazgató volt taní t -
ványainak, barátainak és tisztelőinek, mind-
azonáltal ez úton is fölkéri mindazokat, a 
kik a jubileumon résztvenni óhajtanak, hogy 
megjelenésüket Párvy Endre tanárnál bejelen-
teni szíveskedjenek. 

— A beszterczebányai egyházmegyei róm. 
kath. elemi tanítók tápintézete. A besz-
terczebányai egyházmegyei róm. kath. elemi 
taní tók egyesülete a mult évi szeptember hó 
21-én, Beszterczebányán, tar tot t közgyűlésén 
egyhangúlag elfogadta Szmetana József, znió-
váraljai igazgató-tanító azon indí tványát , 
hogy létesíttessék egy egyházmegyei tápintézet, 
az ezen egyházmegye, Beszterczebányán fel-
sőbb iskolába járó tanítók fiai és leányai 
számára, mely czélra az indítványozó alap-
ként 100 koronát le is tet t s egyút ta l a 
közgyűlés ennek kivitelére az indítványozó 
elnöklete alatt egy bizottságot is küldöt t ki. 
Ez a bizottság f. é. j anuár hó 22-én Besz-
terczebányán meg is tar tot ta az ülését, melyen 
az elnök előterjesztette a tápintézet alap-
szabályait, a megfelelő fölhívásokat és kérvé-
nyeket, a melyek elfogadtattak és az egyház-
megyei főtanfelügyelő út ján a püspökhöz 
jóváhagyás végett föl is terjesztettek. Látva, 
különösen a beszterczebányai egyházmegyei 
róm. ka th . elemi iskolák tanítóinak mostoha 
anyagi helyzetét, e jó tékony intézmény léte-
sítését a katholikus mecenások, s általában a 
katholikus tanügy i ránt érdeklődők jóindula-
tába a legmelegebben ajánljuk. 

A szerkesztő postája. 
S. J. K. Abból, hogy valamely czikket a „köz-

lendők közé" teszünk, nem okvetetlenül következik, 
hogy annak meg is kell jelennie. Gyakran vagy 
elévül a czikk, vagy — tőlünk nem függő — egyéb 
okok lehetetlenné teszik közlését. Százakra megy 
nálunk az elfogadott czikk s e nagy tömegből mi 
első sorban az aktuálisakat válogatjuk ki. Jól, oko-
san megírt gyakorlati czikkeket mindig szívesen 
látunk. — Sz. J. Nagybánya. „A hasznavehetetlen 
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haszna." L. J. Baja. M. V. Avasfelsöfalu. E. Nem 
ígérhetjük meg a közlésüket. — K. J. Temesvár. 
Szépen megírt czikk, de mindaz, a mit a tanítók-
nak tanácsol, minden jobb „Neveléstanában olvas-
ható. Nekünk különben is hosszú. — K. Cs. Kívá-
natos volna, hogy ezt a visszaélést szellőztessék, de 
a mi lapunkban könnyen félremagyarázhatnák a 
kezdeményezést. — S. M. Csongrád. Sz. I. Bussa. 
A közlendők közé tettük. — Függösi A'. Kéthely. 
Aláírás nélküli levelét nem vehetjük figyelembe. 
Lapunknál ez különben sincs szokásban. Csakugyan 
„Függősi N."-nek hívják önt? — S. E. Bács-Gyur-
gyevó. Meg lehet bízni benne. — Kérdező. 1. A 
hitközségnek. 2. és 3. Kérdezzék meg a tanfelügye-
lőségtől; mi nem ismételhetjük folyton magunkat. 
— Sz. J. Deésfalva. Már megüzentük, hogy az ötö-
dik száz forintot csak azok kapják meg, a kik tíz 
évet az állam szolgálatában töltöttek. — T. G. Ság. 
Más, mint nyugdíjintézeti fölvételi „ügye nincs itt 
s ezt 70.669. sz. a. elintézték. — Özv. H. G.-né. 
Halas. 57.190. sz. a. van; megsürgettük. — M. Gy. 
Fadd. Megsürgettük ; 52.873. sz a. van. — Szt. J. 
Monyoród. A földjövedelem megállapítását föltün-
tető birtokív fölküldését sürgesse meg a közigazgatási 
bizottságnál; nem kell újból folyamodnia. — K. J. 
Litér. Megsürgettük. Megkapják. — B. K. Vizesrét. 
Nemsokára meglesz; száma: 80.615. — H. F. Kéty. 
1. és 2 Még nincs a ministeriumban. 3. Útadó dol-
gában már többször válaszoltunk. 4. A szerzőnél: 
dr. Szabó Mihálynál, Nagy-Enyed, kir. tanfelügyelő-
ség ; az ára, úgy tudjuk, 2 frt 80 kr. — K. 0. Szt.-
Leányfalva. Tudakozódjék a tanfelügyelőségnél 
71.053. sz. a. — A. B. Kis-Kálna. 63.140. sz. a. nem-
sokára meglesz. — Fiatal T. 1. A segélyt megsür-
gettük ; 73.654. sz. a. van. 2. Folyamodjék ; igényét 
fizetése után állapítják meg ; fizetése emelkedésével 
természetesen nyugdíjigénye is növekszik. — B. D. 
Kézdi-Polyán. Megsürgettük. B. I. Felsö-Galla. 
1824. sz. a. a vizsgálati engedélyt megadták, de 
a tanítónőképzőbe való bejárás engedélyezéséről szó 
sem volt. — S. R. Mi sem helyeseljük azt a köszön-
tési módot; térjen vissza a „d. a J. Kr."-hoz. — 
B. E. Gyula. Még nem tudjuk; ha lesz : benne lesz 
lapunkban — P. J. Zsolna. De hiszen már számta-
lanszor benne volt a lapban, hogy az Eötvös-alap 
évi tagsági díja 1 f r t s hogy Lakits Vendel titkár-
nál (VI., Érsek-u. 4. sz.) lehet jelentkezni! — G. M. 
Erdőbénye. 1. Kérheti; joga van hozzá. 2. Ha mi 
azt tudnók! — K. I. Dombó. 1. Ha van 10 évi 
szolgálata, megkapja. 2. Kell. — Z. J. Sebesér. 
Forduljon Lampel R. (Wodiáner F. és Fiai) könyv-
kereskedéséhez VI., Andrássy-út 21. — K. S. Cs. 
1. A vizsgálóbizottság Ítélete alá tartozik. 2. és 3. 
Az iskolafentartótól függ. 4. A megszűnt iskolában 
hogy működhetnék ? Engedélyt kell kérnie magán-
iskolára, különben zugiskolának minősítik. — K. A. 
Pazony. A fizetés kiegészítésére vonatkozó kér-
vény 60.9u9. sz. a. a közigazgatási bizottságnál van. 
A megválasztását föltüntető jegyzőkönyvet föl kell 
a mimsteriumhoz terjeszteni, csak azután kaphatja 
meg a segélyt. — M. I. Lunkóvicza. Kineveztetésére 
nézve itt nincs semmi; talán a tanfelügyelőség 
adhatna fölvilágosítást? Forduljon oda. — P. Gy. 
Czikó. Kérdezze meg a tanfelügyelőt, hogy mit te t t 
ügyében, mert i t t nincs nyoma. Tényleg 300 frtra 
van fölvéve. — E. Gy. 1. A korpótlék is, mint a 
fizetés, előleges havi vagy '/« évi részletekben fize-
tendő. 2. Októbertől októberig. 3. Erre nézve majd 
lesz intézkedés. — Cs. J. Úajoshalma. Újból kell 
folyamodnia. — N. S. Moór. A ki tőlünk szívessé-
get kér, mutassa be magát azzal, hogy levelének 
aláírja a nevét. Névtelen levéleket a papírkosárba 

dobunk. (Azt pedig már megüzentük, hogy mi 
tanácscsal nem „szolgáin k", hanem tanácsot szíves-
ségből adunk!) — K. L. Székelyhíd. Nincs a köz-
lendők közt. — K. L. B. 3. Az állam csak 400 frtig 
egészít ki ; a mit ön ír, az külön elbírálás tárgya. 
— B. J. Dálnok. H. K. Kaposvár. K. Á. Závod. 
K. F. Mucsi. H. L. Rákóczi. (Igen terjedelmes és 
a mellett zavaros.) Nem Ígérhetjük meg a közlésüket. 
— P. J. Karánsebes. A közlendők közé tettük. — 
L. F. 27. Köszönjük, de már lapunk m. számában 
is olvashatta, hogy czikkekkel el vagyunk látva az év 
végéig s a melyekei a közlendők közé teszünk azok 
is csak jó idő múlva jelenhetnek meg. — „Miscria." 
í r ja meg a kir. tanfelügyelőnek ezt a hallatlan ese-
tet és ő egy perczig sem késhetik, hogy e példát-
lan visszaélésnek véget ne vessen. — „korpótlék." 
A korpótlék f. évi októberben minden tanítót meg-
illet s így önt is. — Chudatsik K. tan. írjon a fov. 
bejelentési hivatalnak. — 1/898. Kérdése oly zavaros, 
hogy legjobb akarattal sem tudunk arra válaszolni. 
— K. Gy. Cziróka. Hin. Nem közölhetjük; külön-
ben is erről a kérdésről tájékoztató czikkeket fogunk 
közölni. — K. Zs. Debreczen. Ha csak lehetséges 
lesz, közölni fogjuk. — Markovics Árpád, Kabola-
csárda. Szíveskedjék lev. lapon pontos lakczimét 
velünk közölni. - Pedagógus Sz. Min. engedély 
szükséges, de előbb kérdezzék meg az illető igazga-
tóságot-, mert mi nem tudjuk : mennyi időre vetet-
ték vissza. — Szerb fels. leányiskola, Újvidék. 
Sz. '/.•>. Tr.-Tepla. Áttettük a kiadóhivatalhoz, mint 
a melyre a lap küldése tartozik, de megjegyezzük, 
hogy hiányzó számot a megjelenés hetében kell reklamálni. 
— K. J. K - r . (Vasmegye.) 1. Nem. 2. Kérdezze 
meg a kir. tanfelügyelősógtőí ; mi nem ismerjük az 
ottani körülményeket. — F. K. S.-Árkos. A gazd. 
ism.-iskolai olvasókönyv még nem jelent meg; ha 
megjelenik, jelezni fogjuk lapunkban. — I. M. 
Borsa. 1. Velünk úgy közölték, hogy nem. (Nem mi 
intézzük a dolgokat! A mi dolgunk a lap szerkesz-
tése). 2. Szíveskedjék az illető igazgatósághoz for-
dulni. 3. Be. — Sell. D. Jíagy-Yázsony. Lapunk f. évi 
számaiban olyan hirdetést nem találtunk. — K. K. 
Téseny. 510 frtra. — H. P. Fűzvölgy. A község 
kórelme még nincs a ministeriumban. — T. Gy. 
Egyházas-Rádócz. Tudakozódjók a tanfelügyelőség-
nél, mivel a ministeriumban nincs. — M. D. Temes-
vár. Örülünk, hogy levele intenozióját félreértettük. 
— M. J. Szász-Dánya. Ügye nincs a ministerium-
ban ; tudakozódjék ott, a hol beadta. — V. Gy. 
Böcsföd. Nem nekünk való. — j,Egy tanító." („Nyílt 
levél stb.") Nem szükséges a ministert az efféléKre 
figyelmeztetni. — K. S. S.-A.-Újliely. Fölöslegesnek 
tartjuk közölni; a hol lehet, úgyis megteszik. — 
B. P. De kérem, hányadszor üzenjük már meg, 
hogy az ötödik száz forintra csak az tarthat igényt, 
a kinek legalább tíz évi állami szolgálata van ? — 
St. J. Kotor. Az 55.512. sz. m. rendelettel; meg-
jelent a „Hivatalos Közlöny" (kiadja Lampel R. VI., 
Andrássy-út 21. sz.) f. évi első számában. 

Tartalom: Wlassics Gyula minister három évi 
működése. Molnár Viktor. — Segítsünk magunkon. 
Mező Dániel. — Az osztatlan népiskola. Sarlós 
Boldizsár. — Hivatalos rész. — Sziinóra: Az „Eötvös"-
alap ünnepe. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — Szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: XJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1897. Nyomatott a m kir. egyetemi kön vnyomdában. 
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6.594. ezhoz. (28/h—1 — 1) 
IY.-4. 1898. 

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y . 
Budapesten, Keszthelyen és Kolozsmonos-
toron tartandó gyümölcsészetí tanfolyamra. 

Budapesten (a m. kir. kertészeti tanintézetben) 
folyó évi márczius hó 21-töl, márczius lió 30-ig. 

Keszthelyen (a m. kir. gazdasígi tanintézetben) 
márczius hó 24-töl, ápril is hó 2-ig és 

Kolozsmonostoron (a m. kir. gazdasági taninté-
zetben) márczius hó 28-tól, április hó 6-ig 
gyümölcsószeti tanfolyamot rendeztetek. 

Czélja ezen tanfolyamoknak: 
a) hogy ezen tanfolyamon a fiatalabb és a fa-

tenyésztés iránt érdeklődő faiskolakezelés tanítók a 
faiskola-kezelés és gyümölcstenyésztésben úgy elmé-
letileg, mint gyakorlatilag szakszerű kikópeztetést 
nyeljenek. 

bj hogy a tanfolyamot sikerrel végzett faiskola-
kezelő tanítók közül a községi faiskolákhoz alkalmas 
járási felügyelök legyenek a vármegyék által kisze-
melhetők ; és végül: 

c) hogy a gyümölcstermeléssel foglalkozó föld-
birtokosoknak alkalom adassék arra, hogy a gyü-
mölcsfa nemesítés, kezelés és ápolásban kellő út-
mutatást nyerhessenek. 

Az egyes tanfolyamokra csakis 20 tanító fog az 
állam költségére fölvétetni, a kik egyenként 15 frt 
utiátalányban és napi 1 fr t 50 kr. ellátási díjban 
fognak részesíttetni. Oly tanító, ki már ily tan-
folyamban részt vett nem pályázhatik. 

Felhivatnak azon községi faiskola-kezelő népta-
nítók, kik ezen tanfolyamban, résztvenni óhajtanak, 
hogy 50-kros bélyeggel felszerelt kérvényeiket, a 
melyben életkoruk, nyelvismeretük s a faiskolában 
töltött eddigi működésük felemlítendő és ezen 
körülmények közvetlen iskolai hatóságuk által is 
igazolandó, folyó évi február hó 28-ig bezárólag 
közvetlenül hozzám terjeszszék fel. Ezen határidőn 
túl beérkező kérvények nem fognak figyelembe 
vétetni. 

Az állami ösztöndíj mellett felveendő faiskola-
kezelő tanítókon kívül mindegyik tanfolyamra fel 
fog még vétetni 3—4 földbirtokos és gazdatiszt is, 
a kik azonban állami ellátásban nem részesülnek. Ez 
utóbbiak kérvényeiket szintén folyó évi február 
hó 28-ig, ugyancsak hozzám küldjék be. 

A tanfolyamot állami költségen végzett hallgatók 
az országos gyümölcsószeti ministeri biztos jelen-
létében elméleti és gyakorlati vizsgálatot tesznek 
és ennek eredményéről bizonyítványt nyernek. 

Kelt Budapesten, 1898. évi január hó 29-én. 
Földmivelésiigyi inagy. kir. minister. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Betöltendő az újonnan szervezett borsabányai 

állami elemi iskolánál évi négyszáz forint fizetés-
ből és szabad lakásból álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő okle-
véllel, képesítő bizonyítványnyal eddigi szolgálatai-
kat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges külö-
nös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kér-
vényeiket a m. királyi vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1898. évi február 
hó 12-ig Máramarosvármegye királyi tanfelügyelőjé-
nél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalma-
zott róm. kath. vallású tanítók előnyben részesülnek. 
Máramarosvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 

(15/h—III—3) 

Az ózd-gyárteiepi magyar tannyelvű elemi 
nép- és iparostanoncz-iskolánál egy segédtanítói 
állásra 500 frt evi fizetés, egy szobából álló szabad 
lakás és elegendő fűtési anyaggal egybekötött járan-
dóság mellett, pályázat nyittatik. Megkívántatik, 
hogy a megválasztandó ép és egészséges, a zenében 
és különösen a rajzolásban jártas legyen. Egyenlő 
képesítés esetén előnyben részesül, ki az iparrajz-
tanfolyamot sikerrel látogatta. Ügybuzgalom és sike-
res működés esetén előléptetése kilátásba helyezte-
tik. A kellően felszerelt folyamodványok február hó 
13-ig a „Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvény-
társaság" ózdi kerületi iskolaszékéhez Ózdra (Borsod-
megye) intézendők. Az állás kinevezés után azon-
nal lesz elfoglalandó. Az elnökség : Lázár. 

(88 —III—3) 
A nyiregyházi ág. ev. egyház következő tanítói 

állomásokra hirdet pályázatot: a) Az anya-egyház-
hoz tartozó két tanyai , magyar tannyelvű, vegyss, 
négy - osztályú tanítói állomásra. Javadalmazás 
egyenként: évi 400 frt készpénz, mely az egyház 
pénztárából évnegyedenként előlegesen fizettetik 
és természetbeni lakás. A tanterem fűtése a gyer-
mekek részéről beszolgáltatott pénzösszegből esz-
közöltetik. b) Az egyház felügyelete alatt álló 
hugyaj-zs indelyesi ág. evang. jellegű, pusztai 
kántortanítói állomásra. Kötelességek : elemi 6 osz-
tály ós az ismétlő-iskola számára előírt tantárgya-
kat tanítani, vasár- és ünnepnapokon délelőtt ének-
léssel (harmónium mellett), imával és egyházi elmél-
kedés előolvasással isteni tiszteletet végezni, a 
halottakat a szokásos díj mellett eltemetni. Jegyzet. 
A hugyaji ág. ev. leányegyház temploma a zsin-
dely esi pusztai iskolától egy negyedórányira van. 
Javadalmak : természetbeni lakás, fűtőanyag, mely-
ből a tanterem is fűtendő, készpénz 250 frt, mely 
összeg 17 hold föld jövedelme és kisebb bérletekből 
350 frtra emelkedik. Felhivatnak az ág. ev. okle-
veles tanítók, miszerint kellően felszerelt kérvé-
nyeiket (az állomás határozott megnevezésével) 
alulírotthoz folyó év február 15-ig terjeszszék be. 
Az állomások márczius 1-én elfoglalandók. Nyír-
egyháza, 1898 január 26. Bogár Lajos, iskolaszéki 
elnök. (116—II—2) 

Alulírott segédkántort keresek. Kívántatik tiszta 
hang, a functiók végzésében és értelmes éneklésben 
való gyakorlottság. Fizetés : 200 frt, lakás ós élel-
mezés. Levél hozzám intézendő. Oklevél mellőztes-
sék. Jászberény, 1898 január 23. Beleznay Mór, 
főkántor. (109—III—2) 

Pályázat a verpeléti községi iskolánál betöltendő 
rendes tanítói állomásra. Fizetés évi 400 frt kész-
pénz ; természetbeni lakás, mely á l l : két szoba, 
konyha, kamra, pincze és 400 C-öl kertből. Folya-
modványok és okmányok folyó év február hó 
16-ig alúlirotthoz nyújtandók be. Az állomást a meg-
választott tanító köteles azonnal elfoglalni. Verpelét, 
1898 január 26-án. Stephan Lajos, községi iskola-
széki elnök. (120—11—2) 

Felfalura (Barsmegye) magyar-tót ajkú róm. kath. 
kántortanító kerestetik, Az évi fizetése 500 frtnál 
több. A kellően fölszerelt folyamodványok f. évi 
márczius hó 15-ig főtisztelendő Krupo Pál esperes-
plébános és tanfelügyelő úrhoz küldendők. A folya-
modók személyes megjelenés és próbaéneklés végett 
kívánságra levélben értesíttetni fognak. A folyamod-
ványok Kis-Keresnyére, u. p. Simony, a fenti czímre 
küldendők. (89-III—2) 

Bars-Taszáron a róm. kath. iskolához Begéd-
kántor-tanító szükséges. Vezeti az I. osztályt, végzi 
a kántoriak egy részét. Javadalma polgári évre 200 
frt, élelmezés, bútorozott szoba, fűtés és takarítás-
sal. Határidő : február 10. Iskolaszék. (110—II—2) 



A Tápió-Györgye községhez tartozó Megyer-
puszta i iskola, tanítói állomása, lemondás folytán 
megüresedvén, betöltésére pályázat nyittatik feb-
ruár 15-ig, a Néptanítók Lapja mult évi 40-ik 
számában foglalt feltételek mellett. Az állomás 
azonnal elfoglalandó a kinevezés után. Utazási és 
butorszállítási költsége a tanítónak, egy évi liiva-
taloskodás után, megtéríttetik (127—I—1) 

A lellei községi iskolánál nyugdíjazás folytán 
megürült kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. 
Javadalmazása: 3 szobából s mellékhelyiségekből 
álló lakás, 500 d]-öl kert tel ; kántori teendőkért 
65 fr t 32 kr készpénztandí jból 80 f r t ; termények-
b e n : minden szőllős gazdától 6 régi itcze bor, 16 
méter fa hazaszállítva ; egy féltelek haszonélvezete 
s mintegy 50 mérő gabona, s a stoláris jövedelem. 
A kérvények folyó évi február hó 15-ig nagyságos 
Bosnyák Géza iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. 
A választás határnapja, mely próba-énekléssel lesz 
egybekötve, később fog a pályázókkal közöltetni. 
Lelle, 1808. évi január 31-én. Kováts István mk., 
körjegyző iskolaszéki alelnök. (142—I—1) 

Dobára (u. p. Veszprém, Nagy-Szőllős) sürgősen 
tanító kerestetik. Fizetése: havi 25 forint, csinos 
bútorozott szoba fűtéssel. Teendője: kisebbeket és 
ismétlőket tanítani. Az iskolaszék. (141—II—1) 

A szentl iszlói róm. kath. népiskolához tanító 
kerestetik. Fizetése 300 frt, negyedévenkint előre 
űzetve, lakás a hozzá tartozó melléképületekkel, '/i 
hold konyhakert. Pályázatok mielőbb Tuboly Alajos 
iskolaszéki elnökhöz Szent-Liszló, u. p. Pusztamagya-
ród (Zalam.) küldendők. (140—1—1) 

Biharvármegye Derecske községében a község 
által fentartott, a községi pénztárból évi 300 frtnak 
havi előleges 25 frtos részletekben való kiszolgálta-
tásával, a növendékektől havi 10 kr díjjazással és 
szabad lakáshoz kötött terjedelmes házi-kert hasz-
nálatával javadalmazott kisdedóvónői állásra pályá-
zat hirdettetik. Felhivom ennélfogva mindazokat, 
kik a pályázatra bocsátott állást elnyerni óhajtják, 
hogy pályázati kérvényüket az 1891. évi XV. t.-cz. 
11. §-ában jelzett s képesítésűket igazoló okmányuk-
kal felszerelve hozzám a jövő február hó 15-ik nap-
jáig bezárólag adják be. A választás határideje feb-
ruár 20, esetleg 25-ike. A megválasztott állását 
márczius hó 1-én köteles lesz elfoglalni. Derecske, 
1898. január hó 30. Fráter Barnabás, felügyelő-
bizottsági elnök. (139—I—1) 

.A dunapataji izraelita iskolán egy felekezeti 
tanítói állás azonnal betöltendő. Évi fizetés 350 frt 
és 50 frt lakásátalány. Pályázók f. évi márczius l-ig 
az alanti iskolaszékhez fordulhatnak. A dunapataji 
izr. iskolaszék. (138—III—1) 

A sztrázsai (Nyitram.) r. kath., államilag segé-
lyezett tanítói állomásra ezennel pályázat hirdette-
tik. Fizetése 400 frt, havonkint előre fizetve. Lakása 
ál l : két szoba, éléskamra, fáskamra és istállóból. Kert 
200 Q-ölnyi. Csak okleveles tanító pályázhatik. A 
pályázat f. évi február 14-ikére tűzetik ki. A folya-
modványok iskolaszékre czímezve, méltóságos gróf 
Pongrácz Adolf prépost, esperes úrhoz február 10-ig 
Vágújhelyre küldendők. (137—1—1) 

U r a j i (Gömörmegye, u. p. Ózd) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Pályázati 
határnap február hó 22-ig, választás 24-én d. e. 10 
órakor. Jövedelme párbér czímén 280 frt, havonkint 
vagy évnegyedenként; stóla 40 frt, tandíj 55 —60 
frt , ismétlősöktől 10 frt, tűzifa 12 m. (értéke 18 frt), 
szántóföld 4616 H-öl (30 frt), rét 1600 í -öl (30 frt), 
4 db tehén-legeltetés (20 frt), sertés-, liba-legeltetés 
szabadon (10 frt), két kert és szorgalmikert (15 frt.). 
Úri lakás, a melléképületekkel. Harangoztatásért 
50 frt, Iskola-fűtésre 22 forint. Személyes megjele-
nés kéretik. Az uraji iskolaszék. (149—I—1) 

R e g é c z i középhuta, Zemplénmegye, pósta Erdő-
Horváti, vasúti állomás^ Liszka-Tolcsva, róm. kath. 
oki. tanítónőt keres. Évi fizetése négyszáz forint, 
havonként előlegesen fizetve. Tanításnyelv : magyar. 
Kötelessége vasárnapon a népet vezetni az énekben. 
Az állomás azonnal elfoglalandó. Tótul valamit 
tudjon. Somsák Elek, iskolaszéki elnök. 

(147—1—1) 
A v á c z i kath. segédkántori állásra pályázat 

hirdettetik. Fizetése 200 frt, teljes ellátás, lakás, 
fűtés, világítás, mosáson kívül, 50 f r t biztosított 
mellékj övedelem. Magas tenorhanggal s a kántorság 
minden ágában jár tas egyének pályázhatnak. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Ulrich Károly, székes-
egyházi karnagy. (150—1—1) 

Kis-Berki magyar-német tannyelvű tanítói állo-
másra február 23-ára pályázatot hirdet. Fizetése: a 
mit terményekben kap, pénzértékben 328 frt 65 kr. 
Államsegély 122 fr t = 450 frt. Azután 50 frt kor-
pótlék. Kérvények a mosdósi plébániához nyújtan-
dók be. Mosdós (Somogy.) Vittmer J. széf, iskola-
széki jegyző. (116—1—1) 

A pencz i ág. hitv. evang. leány egyház tót-
magyar nyelvű tanító énekvezéri állása azonnal 
betöltendő. Évi fizetése: 3 szobás lakáson, mellék-
épületeken és kerten kívül, különböző czímen 450 
frt . Jelentkezzés: Miklóssy János lelkésznél Csővá-
várott, Pestmegye u p. Ac9a. (131—I—1) 

A l iptó-tepí icskai róm. kath. II tanítói állo-
másra f. évi márczius 15-ére pályázat hirdetését 
kérelmezem. Az állomás jövedelme : 1. a községtől 
300 f r t ; 2. 48 köbméter puhatüzifa házhoz szállítva 
kiadás terhe nélkül. 3. 'A úrbéri telekre szabad legel-
tetési jog. 4. Tandíj fejében 12 — 15 frt . 5. Szabad 
lakás. A folyamodványok a pályázat határnapjáig 
Dörner István, liptó-ujvári plébános, kerületi tanfel-
ügyelőhöz küldendők. (156—I—1) 

Ózdra, (Borsodm.) a segédtanító önálló kántor-
tanítóvá választatván. Segédtanító kerestetik. Fize-
tése a szorgalmi hónapokra: havonkint 18 frt a 
község pénztárából, a kántortanítónál ágynemű és 
mosáson kívül ellátás, zongora és külön szoba. Meg-
keresések : ft. dr. Dambróvszky Imre isksz. elnökhöz 
intézendők. Az állás azonnal elfoglalandó. Köteles a 
megválasztott, esetleg képezdész vagy végzett, az 
iskolásokat önnállóan vezetni a tanítás minden ágá-
ban. Ózd 1898. február 5. Elnökség. (157-1—1) 

Betöltendő a peder i állami elemi iskolánál évi 
400 f r t fizetésből és szabad lakásból álló illetmé-
nyekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó oklev. tanítók képe-
sítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismeretüket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1898. évi február hó 20-ig Abaúj-Torna-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Kassán, 1898. évi február hó 1-én. Zagróczky 
Gyula, kir. tanfelügyelő. (29/h—I—1) 

Betöltendő a p a n c s o v a i állami polgári és felső-
kereskedelmi iskolánál egy évi 500 f r t fizetésből és 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel j avadalma-
zott segédtanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó azon oklev. polgári iskolai tanítók, kik a men-
nyiség* és természettudományi szakcsoportra vannak 
képesítve, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényei-
ket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1893. évi márczius hó 5-ig 
Torontálvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Budapest, 1898. évi február hó 3-án. A minister 
meghagyásából: Dr. Morlin, osztálytanácsos, (30/h) 
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A roz snyó- székesegyház i karmesteri és plébánia 
kántori egyesített állomásra f. évi február hó 15-re 
pályázat hirdettetik. Javadalma a stőlából befolyó 
mintegy 102 fr t tal és 32 km tűzifának 2 frt egy-
ségárban vett értékével együtt 881 frt 68 kr kész-
pénz, szabadlakás és esetleg jelentékeny mellék-
jövedelem. A feltételek iránt bővebb tájékozást 
nyújt. Rozsnyón, 1898/ január 9. Az egyházmegyei 
hivatal.^ ' ( 1 1 8 - 1 - 1 ) 

A mányi ev. ref. egyház rektori hivatalára pályá-
zat kirdettetik, melynek javadalma mai értékben 
felszámítva lakáson kívül 792 frtot tesz ki. Pályáz-
hatnak okleveles orgonista tanítók. Pályázati határ-
idő márczius 15. Választás ápril 24. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Oklevéllel és szolgálati bizonyítványnyal 
felszerelt kérvények Papp Albert, ev. ref. lelkészhez 
intézendok. _ (136—1—1) 

A zázr iva i (Árvám. II. (központi) rkath. tanítói 
állomás február 17-én pályázat utján betöltendő. 
Jövedelem: a községtől 200 frt és ö-öl kész, lágy 
tüzelőfa. Beiratási díj 8 frt 50 kr. Állami segély 
200 frt. Szabad lakás. Nőtanitó is pályázhatik. Fo-
lyamodványok intézendok : ftdő. Kuchár Endre, espe-
res-tanfelügyelő úrhoz Árva-Nagyfalván. (pósta 
helyben.) Kiadta, Árva-Nagyfalván, 1898. február 4-én. 
Kuchár Endre, sztszéki ülnök, plébános. (158-1—1) 

Sz ige t -Becse (Pest-Pilis Solt-Kiskunvármegye) 
községében lemondás folytán üresedésbe jött köz-
ségi kántortanítói állásra pályázat nyittatik. Java-
dalom : a) Szabad lakás: 2 szoba, konyha, kamra, 
pincze, istáló és házikert; bj 26 kataszt. hold szántó-
föld ; c) Készpénzben 120 frt, és ismétlő-iskola taní-
tásáért 15 f r t ; dj 20 pesti mérő rozsbuza; ej Két öl 
puhafa; f j Stola-járandóság. Köteles a megválasz-
tandó kántortanító az általa haszonélvezett földek 
után a föld- és egyéb állami adókat fizetni. Köte-
les továbbá — a fiúiskolái kötelezettségeken kívül 
— a templomi orgonálást, éneklést, szóval a hely-
beli fiókegyháznál szokásban levő német, esetleg 
magyar nyelven a kántori teendőket, u. m. ádventi 
reggeli, nagyböjtökben dél-esti előimádkozást, úgy 
a községi proczessziók alkalmával, mint előénekes, 
a betegek látogatása alkalmával a lelkész mellé, 
segédkezről gondoskodni, szóval mindent, mi az 
egyház róm. kath. vallási szertartás által kívántatik, 
pontosan teljesíteni, és végre a választás napján, 
magát a próbaorgonálás- és éneklésnek alávetni. 
Választási határidőül folyó 1898. évi február 14-én 
d. e. 10 órája tűzetik ki. Szabályszerüleg felszerelt 
kérvények f. évi február hava 12-ig bezárólag alul-
írt iskolaszék elnökségéhez nyújtandók be. Pályá-
zóktól megkívántatik: képesítő oklevél, erkölcsi 
és működéséről szóló bizonyítvány : annak kimuta-
tása, hogy magyar és német nyelvet teljesen szó-
es Írásban bírja. Sziget-Becsén, lb98. január 28-án. 
Schwarcz Gáspár, iskolaszéki alelnök. Pavlovies Döme, 
jegyző. _ _ _ ( 1 3 2 - 1 - 1 ) 

Hódmezö-Vásárhelycn tanyai népiskolához 
három rendes tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Tanító fizetése évi 400 frt, szabad lakás '/< hold 
kertilletménynyel és fűtőanyag, mely javadalomért 
a megválasztott tanítók az ismétlő tanköteleseket 
is szerdán és szombaton délután tanítani tartoznak. 
Megjegyeztetik, hogy mivel mindhárom iskolának 
most még nincsen, állandó helyisége, mindaddig, míg 
ez létesülhet, a tanítók a tisztességes bérelt lakást 
minden kárpótlási igény kizárásával, a netán hiányzó 
kertilletmény fejében pedig a tanács által megálla-
pítandó készpénzbeli egyenértéket elfogadni köte-
lesek. Az állomások azonnal elfoglalandók. A köz-
ségi iskolaszékhez intézett, kellően bélyegzett és 
felszerelt kérvények dr. Wilheim Arnold elnökhöz 
február hó 8-ig küldendők be. Fodor Lajos, jegyző. 

(133-1-1) 

Pályázat a kórósi reform, kántortanítói állásra. 
Jövedelem minden iskolástól 1 frt, 2 nyolczada 
csöves kukoricza, egy csibe ; 16 hold (1200^ ) szán-
tóföld adóját haszonélvező fizeti, 6'A hold legelő-
illetőség ; 7 öl fa, melyből a tanterem is fűtendő ; 
lelkésztől 50 f r t ; vasárnapi iskoláért 20 f r t ; pusz-
taiaktól 20 f r t ; őröltetés ; tiszteséges lakás, 1290 Q-ö l 
kert. Tankötelesek száma 54—60. Az állomás azon-
nal elfoglalható. Pályázatok február 28-ig a kórósi 
(Kémes-Baranya) reform, lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. ( 1 4 4 - I _ i ) 

A tordai városi óvodák felügyelő-bizottsága köz-
hírré teszi, hogy Torda városában (Erdély) az ó - tordai 
óvónői állás lemondás folytán megüresedett, ezen 
állás betöltésére pályázat nyittatik. Fizetés: évi 400 fr t 
és 1 szobából és kamarából álló természetbeni lakás. 
Felhivatnak pályázni óhajtók, szabályszerüleg felsze-
relt kérvényüket 1898 márcz. 5-ig a tordai városi óvo-
dák felügyelő-bizottságához benyújtani; a később 
érkező pályázatok tekintetbe nem fognak vétetni. 
A megválasztott óvónő állását 1898 márczius 21-én 
köteles elfoglalni. Megjegyeztetik azonban, hogy 
csakis egy próbaév sikeres eltöltése után fog állá-
sában végleg megerősíttetni. Tordavárosi óvodák 
felügyelő-bizottságától. Torda, 1898 február 1. Gaz-
ner József városi tanácsos, bizottsági elnök. (152-11-1) 

A nagy- l engye l i r. k. kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma: szép lakás, házikerttel. 
Telek, rét, szántó, három hold : 10 frt. Must fejében: 
16 f r t ; tűzifa: 7 frt 20 k r ; tandíj után: 45 f r t ; is-
métlősöktől: 18 f r t ; gazdapénz czimén: 70 f r t ; 
gabona helyett : 185 f r t ; stoláris: 10 f r t ; orgona-
pénz : 40 frt. Összesen: 401 f r t 20 kr. Pályázati 
határidő : február 17; az állomás azonnal elfoglalandó. 
Nagy-Lengyel, postahely, Zalam. 1898. február 3. 
Gaál Ferencz, plébános. (153—I —1) 

A k irá ly fa lv i (Vasm.) r. kath. népiskolánál a 
segédtanítói állás megürülvén, arra ezennel pályázat 
hirdettetik. Kötelessége egy osztályt önállóan vezetni, 
a kántori teendőkben segédkezni. Fizetése készpénz-
ben 250 frt, élelmezés 100 frt, összesen : 350 f r t ; 
szükséges bútorzattal ellátott szoba, fűtéssel. Tan-
nyelv magyar-német. Kellőleg felszerelt folyamod-
ványok február 27-ig az iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. Az állomás azonnal elfoglalandó. Királyfalva 
(Vasm.), 1898 február 6-án. Baumgartner Ferencz, 
esperes-plebános, iskolaszéki elnök. (161—1—1) 

Doboz-on (Békésm.) kántortanítói állás betöl-
tendő. Javadalma: 348 frt, havonta előre fizetve. 
Konyha, kamra és két szobából álló lakás. Jó maga-
viselet esetén a helybeli uradalom némi segélyt ad. 
Kötelessége az iskolai teendőkön kívül a hivekkel 
ünnep- és vasárnap isteni tiszteletet tartani. Próba-
idő egy év. Pályázhatni február 25-ig Groh Ferencz 
prépost-plébánoshoz, Gyulán. , (160—I—1) 

Az ujfalui (Torontálm., posta Ó-Lécz) róm. kath. 
közs. iskolánál üresedésben levő kántortanítói 
állásra pályázatot nyitok. Fizetés: 350 frt készpénz, 
ó0 frt 30 kr fajárandóság, 30 f r t szalmajárandóság, 
15 frt iromány-kezelésért, 10 fr t szaklapra, 10 f r t Író-
szerekre. 20 frt utazási átalány, természetbeni lakás 
melléképületekkel s félhold házikert. Pályázni óhaj-
tók, kik a kántorságban is jártasak, oklevél s működési 
bizonyítványnyal ellátott kérvényeiket alulírottnál 
február 20-ig beadhatják. Martin Antal, iskolaszéki 
elnök. (143-1—1) 

Okleveles r. L magyar nevelőnő 
kerestetik ké t leány és e g y fiúgyermek mellé. 
Zongorában, i'ranczia nyelvben jártasság előny. 
Megkeresések, — a föltételek megtudása végett, — 
minél előbb nagys. MUZSLAY GYULA földbir-
tokosúrhoz intézendok Apcz (Hevesvm.) (135—I—1) 

6* 
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JEGYZETEK 
Király Pál, Irálytani 
Lovcsányi Gyula, Történelmi 
Rolni József, Földrajzi I. rész 

„ ' II. „ . 
. III. „ 

úgyszintén az összes képez-
dei tankönyvek kaphatók : 

:i polgári iskolai 

tanítóképezde 
részére, m i n t : 

3 frt. 
12 „ 

T P O T / I & ¥ T , A . l ' i Ä i t t könyvkereskedésében H ^ MJUWM. MUJM^W V O Budapest, 11., Fö-utcza 2. 

É R T E S Í T É S . 
A gazdasági i smétlő - i sko lák részére következő nyomtat-

ványok jelentek meg, s Í V ^ í l k i l l t 3 k r t ' l ' t alulírt igazgatóságnál 
megrendelhetők: 

I. Felvételi s egyúttal anyakönyvi osztályzati napló. (Bel- és 
külív, egy ívre 20 tanuló neve írható). 

II. Mulasztási napló. (Bel- és külív, egy ívre 10 tanuló neve írható). 
III. Haladási napló. (Bel- és külív, egy ívre 20 tanuló neve írható). 
IV. Mulasztási kimutatás. (Egy ívre 132 tanuló neve írható). 
Az iskolaszékek, állami iskolai gondnokságok, községi elöljáróságok 

postaköltség megtakarítása czéljából kéretnek az összeget előre beküldeni. 
Budapes t , 1898 január hó. 

A m. teir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I . (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
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előfizetési ára r 

Egész évre 5 frt. Félévre 2 f r t kr. Negyedévre 1 fr t 23 kr. 
— - » X « - -

É 
• 5 2 
fe 
/ 

Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy ér- ^ 
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési jpénzek ^ 
ezen igazgatósághoz küldendők be. 

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

Budapest, I . her. (Vár), Iskola-tér .'}. sz. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. KIR. M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
kö/ségl előljárósagi bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) es az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előf izetés i á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetest nem fogadunk el . — Az előfizetési pénzek a kiadó-
it irataiba küldendők. 

A h irdetések árszabása. — A pályázati h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, minden közles utan 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki altal kiszámítható hirdetési díj e l ő r e küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pet i t nyomású es egyhasabu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
e lőre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODMAMCZKY ITCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o l c a t ii p m a d u n k v i s s z a . 

A közoktatásügyi minister beszéde. 
(A képviselőház február 15-iki ülésében.) 

Az országgyűlés képviselőháza a vallás-
és közoktatásügyi költségvetés tárgya-
lását f. hó 15-iki ülésében kezdette 
meg. A közoktatásügyi minister mind-
járt a vita elején — Sámuel képviselő 
beszéde ntán — fölszólalt s beszédét, 
melyet alább lényeges részeiben közlünk, 
a képviselők gyakran hangos tetszés-
nyilatkozatokkal kisérték. 

Ez a beszéd ujabb bizonysága annak, 
hogy Wlassics ministernek öntudatos 
és következetes tanügyi politikája van. 
Hasonlítsák csak össze olvasóink ezt a' 
tartalmas beszédet azzal a czikksoro-
zattal, a melyet épp most közlünk 
Molnár Yiktor tollából a minister há-
rom évi működéséről s látni fogják, 
hogy a mit a minister három évvel 
ezelőtt programmjába, mint létesítendőt 
fölvett, azt már vagy létesítette, vagy 
a létesítéshez egészen közel vitte. 

Külön is fölhívjuk itt olvasóink 
figyelmét arra az elismerésre, melyben 
a minister a tanítóságot az ország színe 
előtt is részesítette, a miért a szoczi-
alis izgatók csábításainak ellenállt. Az 
egész Ház lelkesen megéljenezte ezért 
a hazafias tanítóságot, mely, ez éljen A 
zésekből következtetve, hova-továbl >j 
mind nagyobb figyelemben fog része-
sülni a törvényhozás részéről is 

Lapmik 7-ik számához egy melléklet van csatolva. 

Nagyfontosságú a minister elis-
merése s a Ház egyhangú helyeslése 
ezekben a nehéz napokban, midőn a 
szoczialista izgatók lelketlenségei követ-
keztében már vér is folyt az országban. 

A minister beszéde itt következik: 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-

ügyi minister: Azt hiszem, helyesen 
járok el, ha eddigi szokásomhoz híven, 
azonnal a vita elején szólalok fel és 
tárczám néhány kérdésére nézve előze-
tes tájékoztatást nyújtok. De talán 
helyeselni fogja a t. Ház azt is, ha ez 
alkalommal a magyar kultúrpolitikának 
nagy, összefoglaló gondolatai helyett 
inkább a legközelebbi teendők részletes 
expozéját terjesztem elő, annál is inkább, 
mert a magyar kultúrpolitika összefog-
laló tételeit volt szerencsém már több 
alkalommal itt e Házban fejtegetni. 
Hisz3n talán azt is mondhatnám, hogy 
a magyar kultúrpolitikának azon nagy, 
általános tételei jóformán magna-charta-
ként vannak a nemzet közvéleményébe 
beültetve. És ha ezek közül valamit 
szükséges szünet nélkül hangsúlyozni, 
úgy legyen szabad éppen erről a fele-
lősségteljes helyről különösen csak kettőt 
ebből kiemelni. (Halljuk! Halljuk!) 

Az egyik, hogy itt, ezen a magyar föl-
dön nekünk kötelességünk és hivatásunk a 
magyar kultura faj súly át emelni, mert a 
vezető és elsőrendű kulturának, itt e földön, 
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magyarnak kell lennie. (Élénk helyeslés 
jobbfelől.) Ha nem a magyar lenne itt 
az elsőrendű kultura, az nemzeti létünket 
alapjában ingatná meg. (Igaz! Ugy van! 
jobbfelől.) Nem erőszakos eszközökkel kell 
itt tért foglalni, hanem a magyar kultúrá-
nak a tartalmával, az erejével, mondjuk 
talán, bájával és varázsával kell a hódító 
munkát elvégezni. (Tetszés jobbfelől.) Ez 
az egyik tétel, a mit szünet nélkül 
hangsúlyozni kell. A másik tétel pedig, 
hogy az államnak, társadalomnak, egye-
seknek és testületeknek sokkal fokozot-
tabb mérvben kell a magyar kultura 
ügyének áldozatot hozni, mint eddig. 

Ezután kijelenti a miniszter, hogy 
kizárólag a közoktatási politikával kivan 
foglalkozni. 

Sámuel Lázár a népoktatási törvény 
revíziójáról szólt. Ennek előmunkálatai-
val foglalkozom és mindinkább meg-
győződöm arról, hogy nem novelláris 
úton, hanem teljes revízióval lehet csak 
a népoktatást javítani. (Helyeslés jobb-
felől.) 

Azt is kiemelem, a minek a képviselő 
úr kifejezést adott, hogy nem annyira 
3j tanügyi, mint inkább a közigazgatási 
része az, mely különösen reformra szo-
rul, hogy nem volna helyes és ezélszerű 
most felekezeti harczot felidézni. (He-
lyeslés jobbfelől.) Magam óhajtom azt, 
hogy ne csak a tanügyi közvélemény-
ben jegeczesed jenek ki azok a tételek, 
melyek a népoktatási törvényben re-
formra szorulnak, hanem maguk az 
iskolafentartók is belássák azt, hogy 
szükséges a reform. Csak egyre vagyok 
bátor figyelmeztetni, hogy akkor, mikor 
1898 tanító nem tud magyarul, 2217 
iskolában nem tanítják sikerrel a ma-
gyar nyelvet és a tanítók között van 
sok, a ki tud magyarul, de nem akar 
tanítani, a fegyelmi eljárásoknál pedig, 
mikor megkeressük, a főhatóságok egy 
része meglehetős könnyedén bánik el 
a kérdésekkel: akkor az iskola fent art óknak 
maguknak kell a kezüket szivükre tenni és 

e fontos hazafias érdekek szempontjából 
maguknak követelni a népoktatási törvény 
revízióját. 

De ha a népoktatási törvény reví-
ziójáról szóló törvényjavaslatot még elő 
nem terjesztem is, gondoskodom arról, 
hogy a törvény keretén belül lehetőleg 
javítsuk az állapotokat. így pl. az osz-
tatlan népiskolai tanterv kidolgozása 
már, úgy szólva, utolsó stádiumban van. 

Az államosítás kérdését is fel mél-
tóztatott említeni a képviselő úrnak. 
Méltóztatnak tudni, hogy az ékszkluziv 
államosítás híve nem vagyok, ma nem 
is erről akarok beszélni, hanem az 
állami népiskolák felállításánál köve-
tendő kultúrpolitikámat és ezek elhe-
lyezésének kérdését akarom kifejteni. 

Én az állami népiskolák felállításá-
nál a párhuzamos akcziónak vagyok 
híve, mely a magyar, a vegyes és zárt 
nemzetiségi vidékeken is állít állami 
iskolát. 

Kénytelen vagyok konstatálni, hogy 
a magyar faj az iskolázott tankötelesek 
tekintetében a harmadik helyen van. 
Ezért ugyanakkor, midőn az úgyneve-
zett vegyes lakosságú, vagy zárt nem-
zetiségi területeken állítok fel iskolá-
kat. Csongrádmegyében is egész sorát 
állítottam fel az iskoláknak. Hódmező-
vásárhelyen is egészen rendeztem a 
tanyai iskolák ügyét, mert nagyfon-
tosságot tulajdonítok annak, hogy a 
magyar faj kulturerejét teljes erővel 
emeljük. (Általános helyeslés.) 

Azon a területen, a hol a magyar 
elem többségben van, azon a területen 
333 ilyen község közül nmcs állami 
iskola 221-ben. Ha Magyarország etno-
szát e szempontból nézzük, 550 iskolára 
van szükség. Az ország többi részeiben, 
eltekintve a most kijelölt résztől, szin-
tén körülbelül 550 iskola szükséges, 
úgy, hogy ezer iskola felállítása czéloz-
tatik. Ezt öt évre felosztva, merem mon-
dani, keresztül is lehet vinni. (Általános 
helyeslés.) Örvendetes, hogy több román 
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község maga kéri az állami iskola fel-
állítását s maga is áldozatot hoz ezeknek 
érdekében. 

Az állami iskolák beléletének irányí-
tása is egyik főgondoskodásom tárgya. 
Azzal vádolják az állami iskolákat, hogy 
vallástalanok. 

De hisz nálunk a népoktatási törvény 
előírja a hitoktatást és erre tisztelet-
díjat is megállapítunk. Első pillanatra 
paradoxonnak látszik, de igaz, hogy 
jobb a hitoktatás az állami, mint a 
felekezeti iskolákban. Felekezeti isko-
lákban a kántor végzi ezt, állami isko-
lákban pedig a tiszteletdíjban részesülő 
pap. 

Rendeletet adtam ki, melyben azt 
mondom, hogy az ifjúságot vasárnapon-
kint a templomba kell kisérniök a taní-
tóknak. Hol itt a vallástalanság 1 (Tetszés 
jobbfelől.) 

Ugyancsak az iskolák beléletének 
irányítására vonatkozik, bogy az ingyen-
oktatás felé gravitálok. Mindig az állami 
iskolákról szólok. (Helyeslés jobbfelől.) 
Ma már háromszáz állami iskolában 
van ingyenes oktatás. A tandíj pedig 
magában véve oly csekély, hogy én 
azt hiszem, hogy a közoktatási poli-
tikának és kormányzatnak komoly fel-
adata, hogy az ingyenoktatás ezen a 
téren az egész vonalon létesíttessék. 
(Helyeslés a jobboldalon.) 

T. képviselőház! Az állami tanítók-
nak anyagi helyzete is fokozatosan 
javul. 35.500 irtot vettem fel, úgy, hogy 
a tíznél több szolgálati évvel biró állami 
tanítók fizetése 500 frt legyen; s nincs 
nálunk olyan tanító, kinek fizetése 400 
írton alul volna. Mikor itt a tanítókról 
szólok, lehetetlen, hogy meg ne emlé-
kezzem arról, a miről talán méltóztat-
nak ís tudomással birni, hogy az inter-
naczionális szoczialista szövetkezet a taní-
tókhoz fordult és a tanítókat akarta leginkább 
a maga czéljainak megnyerni. Örvendetesen 
tapasztaltam, hogy kevés kivétellel, a taní-
tóknak nagy része — a leghatározottabban 

ellene szegültek ennek. (Éljenzés a jobbol-
dalon.) Tanügyi és egészségügyi szempont-
ból fontos, hogy jól helyezzük el a népisko-
lákat. Én ismét azzal a köteles őszinteség-
gel, a melylyel fel szoktuk tárni a hely-
zetet, kijelentem, hogy 343 népiskola 
bérházakban rosszul van elhelyezve és 
ezekért 100.916 frt bért fizet; saját 
épületében, vagy didaktikai vagy egész-
ségügyi tekintetből rosszul van elhe-
lyezve. Az állami épületekre nézve tár-
gyalások folynak most a pénzügy-
minister úrral és alapos remény van 
arra, hogy állami iskoláink aztán mind 
jó lesznek elhelyezve. 

A t. képviselő úr által említett gazda-
sági iskolákkal magam is előszeretettel 
foglalkozom. Négyszázai már szerveztem, 
de a siker feltétele a tanítók szakismere-
tétől függ. Ez csak a tanító-képezdében 
és a különböző gazdasági szakokban 
rendezett tanfolyamokban érhető el. 
T. kollégám a földmivelésügyi minister 
úr előadását kiegészíthetem azzal, hogy 
225 mezőgazdasági, 170 szőllőszeti, 20 
tejgazdasági tanfolyam volt, sőt gyümöl-
csészeti tanfolyam is tartatott. Készül 
a tanítók számára gazdasági Vezérfonal, 
az iskoláknak pedig gyakorlati Olvasó-
könyv. (Már meg is jelent. Szerk.) 

A tanfelügyelők szervezetére nézve 
ragaszkodom már kifejtett álláspontom-
hoz, mely nélkül az állami közigazgatás 
rendezése alkalmával kell a tanfelügye-
letet helyesen beilleszteni és osztozom 
abban a nézetben, hogy a tanfelügyelő 
bizonyos juriszdikczióval ruházandó fel. 
A fősúlyt azonban az iskolalátogatásra 
fektetem. 

Az utazási átalánynyal most már be 
kell számolni és ennek meg is volt a 
maga hatása. 

Az 1895 — 96. iskolaévben például 
5270 iskolát, 1896 —97-ben 6104 isko-
lát látogattak. A. felsőbb leányiskolát 
és a kereskedelmi iskolákat is kivettem 
a tanfelügyelők hatásköréből, igy tehát 
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több idő fordítható a szorosan vett 
népoktatási intézetekre. 

A kisdedóvás terén is sok a tennivaló, 
mert 17.000 elemi iskolával szemben 
1000 óvóintézet nem felel meg a teljes 
aránynak. Felszólítottam a községeket, 
hogy tegyenek valamit a kisdedóvás 
terén, de ezek a gazdasági csapások 
folytán mind halasztást kértek. Mind-
azonáltal ezen a téren is konstatálha-
tunk némi haladást. 

Talán egyes képviselő uraknak fel-
tűnhetett az, hogy egyes felsőbb nép-
iskolák megszűntek. A felső népiskolai 
intézmény nem igen vált be. Mindössze 
is csak lO — 42 van, de helyébe rend-
szerint polgári iskolákat állítottak. Ezt 
tették Brassóban, Hosszúfalván, Husz-
ton, Keszthelyen, Tapolczán. 

A polgári iskola reformjával most a 
közoktatási tanács foglalkozik. A re-
formnak czélja, hogy a polgári iskolák 
praktikus, pl. kereskedelmi és ipari 
állásokra készítsék elő a tanulókat. 

Nagy baj azonban minálunk, hogy 
igen sok pályánál kívánják meg az 
érettségit ós a jogképzettséget, holott 
vannak olyan pályák, a hol az érett-
ségi vizsga nem szükséges, a hol el le-
het érni a czélt más uton is. 

A polgári iskolai tanítók fizetésében 
némi aránytalanság van ugyan, de tö-
rekedni fogok, hogy ez lehetőleg el-
enyészszók. (Élénk helyeslés jobbfelől.) 

Áttérek a tanító- és tanítónőképzőkre. 
Itt lényeges szervezeti reformra van 
szükségünk, melyet azonban csak a pol-
gári iskolákkal kapcsolatban lehet léte-
síteni, nem pedig elszigetelve. Ennek a 
munkálatai szintén előkészítés alatt 
vannak. 

Itt fel kell még említenem, hogy a 
kisdedóvónők száma rengeteg sok, nem 
lehet őket elhelyezni, 600—700 van 
kenyér nélkül; ellenben tanítónői hiány 
van. Megengedtem azt is, hogy a kis-
dedóvónők letehessék a tanítónői vizs-
gálatot, (Helyeslés), ki is nevezem őket 

ideiglenesen azzal a kötelezettséggel, 
hogy két év alatt tartoznak a vizsgálatot 
letenni. (Elénk helyeslés jobbfelől.) Eper-
jesen pedig kísérletet teszek a két inté-
zet kombinatív kezelésével. (Helyeslés). 

A kereskedelmi és iparoktatásra a 
részleteknél terjeszkedem ki. 

A felsőbb leányiskolák ügyének tör-
vénynyel szabályozását tervezem, mert 
méltóztatnak tudni, hogy ily törvényünk 
nincs; a felsőbb leányiskolák jelenlegi 
tanterve pedig mindenesetre reformra 
szorul. 

A nőknek egyetemi pályára való 
előkészítésével szintén foglalkoznom kell, 
mert méltóztatnak tudni, hogy egyetemi 
pályákra való bocsátásukat megenged-
tem. Még u. n. állami leánygimnáziumot 
nem állítottam fel, de igenis a nőképző-
egylet által felállított leánygimnáziumot, 
továbbá két előkészítő-tanfolyamot is 
segélyezek. (Helyeslés.) Örömmel hallom, 
hogy azok, a kik ma az egyetemen 
vannak, tehát minden intézményes elő-
készítés nélkül, pusztán csak magán-
szorgalomból tették le eddig az érett-
ségit, a tanár urak részéről a legna-
gyobb elismerésben í'észesülnek (Helyes-
lés.), igen jól tanulnak és jól végzik 
azt a feladatot, a mely reájuk van 
bízva. (Helyeslés és tetszés). 

Ezután a minister a középiskolákról 
szólt s kijelentette, hogy a tanárképzésre 
kell a legnagyobb súlyt helyezni. Majd 
így folytatta: „Kötelességem azt is a 
t. képviselőház tudomására hozni (Hall-
juk! Halljuk!), hogy a közoktatásügyi 
kormánynak az egységes jogosítású 
középiskola lebeg a szeme előtt. Minél 
tovább foglalkozom ezzel a reformmal, 
annál inkább át vagyok hatva annak 
tudatától, hogy az egységes jogosítású 
középiskola SjZj BJ melyre a középfokú 
képzést jövőben alapítanunk kell. (He-
lyeslés a jobboldalon.) Abban a fiatal 
9 —10 éves korban lehetetlen a pálya-
választás : ez már maga argumentum 
e tekintetben. De viszont az egységes 
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nemzeti közoktatás nagy elvei szerint 
is sokkal helyesebbnek tartom az egy-
séges jogositású iskolát. 

A középiskolák felállításának és a 
párhuzamos akcziónak vagyok híve. 
A felekezeti iskolák segélyezésében sze-
rencsés gondolat volt az a rendszer, 
a melyet az úgynevezett befektetési 
összegekre vonatkozólag alkalmaztunk: 
az annuitási rendszer. Iparkodom azonnal 
megteremteni az illető felekezetnek 
azt az összeget, a melyen fölépítheti 
az iskolát, nem úgy, hogy évenkint 
bizonyos összeget kapjon, hanem rögtön 
megkapván az egész szükséges összeget, 
az állam csak az annuitásokat vállalja 
magára. (Helyeslés.) A nem magyar-
nyelvű középiskolákat különös figye-
lemben részesítem és ezért 'fontosnak 
tartom azt, hogy ezek számára minél 
több jó tankönyv Írassék, nehogy külföldi 
könyveket használjanak. A fegyelmi 
eljárás, melyet szintén sokszor sürget-
tek a tanügyi körök, most van tanács-
kozás alatt. 

Ha már a középiskolákról szólok, 
nem mellőzhetem el azt, hogy dicsérettel 
ne emlékessem meg a magyar középiskolai 
tanároknak tudományos munkálkodásáról is. 
(Halljuk! Halljuk!) Méltóztassanak csak 
megnézni azon a tudományos téren 
létrejövő produktumokat, a magyar 
középiskolai tanárság kiveszi részét 
ebből a munkálkodásból (Tetszés.), és 
én azt hiszem, helyes dolog, ha kon-
statáljuk itt a törvényhozás előtt is, 
hogy a magyar középiskolai tanárok 
nemcsak az iskolában, hanem a tudo-
mányos téren is derekas munkát végez-
nek. (Helyeslés és tetszés jobbfelől.)" 

Ezután a felsőbb oktatására vonat-
kozólag nyilatkozik a minister. Föl-
tétlenül szükséges, hogy ez az ügy 
törvényhozási szabályozásbau részesüljön. 
Megtette tehát az előkészületeket. Fel-
szólította az egyetemet as összes meg-
lévő szabályzatok egybeállítására és 
összegyűjtésére. 

Ezután a jogakadémiák reformjáról 
szól s kijelenti, hogy törekvése: az 
igazságügy-ministerrel egyetemben a 
jogakadémiákat versenyképesekké tenni. 

Az egyetemi építkezésekre vonat-
kozólag megjegyzi a minister, hogy 
úgy Kolozsvárott mint Budapesten sok 
új épület készül az orvosi fakultás 
számára és hogy az új politeknikum 
tekintetében szintén tárgyalások folynak. 

Röviden szól ezután a muzeumokról 
és befejezésül a képzőművészetről emlé-
kezik meg. A képzőművészeti akadé-
miát már régóta sürgetik, de mind-
eddig eredmény nélkül. A fiatal művész 
kénytelen külföldre menni, épp abban 
az időben, midőn úgyszólván a fejlődés 
stádiumában van; ott szerzi be inspi-
ráczióit. A minister beterjesztette ez 
ügyben expozéját, a mely az egész 
országban visszhangot keltett, ugy, hogy 
öt memorandum fekszik előttünk, a mely 
a művészeti oktatás reformjával foglal-
kozik. A mi népünkben meg van a 
fogékonyság a művészet iránt, nagy 
művészi tehetség van benne, s a mi 
kulturfejlődésünk azon a fokon van, a 
mely a „Sturm és Drang" korszaknak 
felel meg, a mely a legjobban megfelel 
a nagy művészeti iskolák fellendü-
lésének. (Tetszés.) E téren Magyaror-
szág, ha ugyan megfeszíti erejét, konku-
rálhat a külfölddel, hisz egynémely 
nagyjaink már most is dicsőséget szerez-
nek az európai művészeti terrenumon 
a magyar névnek. E művészeti kérdé-
sekben egy ankétet kivánok tartani . . . 
Látom, hogy Madarász képviselő úr 
folyton jegyezget. Azt hiszem, azt jegyez-
geti, hogy hány idegen szót használok... 
(Nagy derültség). Mondom, szaktanács-
kozmányt fogok tartani, melyben ezeket 
a kérdéseket megbeszéljük. Ambicziómat 
helyezem abba, hogy a művészet terén na-
gyobb lendületet tudjunk teremteni! Ne-
veljünk közönséget a művészet számára, 
mert nem lehet, hogy a magyar művé-

i szet kizárólag az államra bazirozza 
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magát, az állam küldje ki a művésze-
ket, az állam vegye meg a képét, egy-
szóval: mindig csak az állam legyen az, 
mely e tekintetben elő áll. A magyar 
társadalomnak, a magyar közönségnek 
e tekintetben való nevelése meg fogja 
hozni a jó eredményt, mert ha egyszer 
érzi, hogy szükséglet, fogja keresni a 
képeket és akkor a művészet föllendül. 

Ajánlom a tételt elfogadásra. (Elénk 
helyeslés és éljenzés.) 

• Axaméthy Lajos d r . A vallás- és köz-
oktatásügyi ministerium VI. (népoktatásügyi) 
osztályának vezetésével Wlassics minister 
Axaméthy Lajos dr. czímzetes ministeri taná-
csost bizta meg. Az új osztályfőnök már 
közel egy éve, boldogult Szathmáry György 
betegsége óta, vezette nagy buzgósággal és 
bámulatos munkabírással ez osztály teendőit 
s a kik szerencsések voltak vele e minőség-
ben érintkezhetni, elragadtatással beszélnek 
humánus gondolkodásáról és páratlan szív-
jóságáról. A magyar tanítóság tehát nyugodt 
lehet : a minister bölcsesége Szathmáry György 
örökségét jó kezekre bizta. Axaméthy min. 
tanácsos, a kinek arczképét és életrajzát 
lapunk 1897-ki évfolyamának 15. számában 
közöltük, 1869 óta szolgálja az oktatás ügyét 
a vallás- és közoktatásügyi ministerinmban s 
fényes képességein kívül már ez a körülmény 
is öt jelölte ki arra a fontos helyre, a melyen 
oly sok föladat vár szerencsés megoldásra. Az 
új osztályfőnök ^z iskolaügy intenzív fejleszté-
sének a barátja. Ezzel a bölcs és tanügyi 
körökben nagy megelégedést keltett intézke-
déssel egyidejűleg, Wlassics minister úr ő 
nagyméltósága a VI. c) osztály vezetésével 
Kuliszeky Dezső oszt. tanácsost, Axaméthy dr. 
hűséges munkatársát, bízta meg. A VI. c) 
osztályba, a melyet eddig Axaméthy min. 
tanácsos vezetett, a tanítóképző intézeti ügyek 
tartoznak. Kuliszeky oszt. tanácsos is régi, 
kipróbált munkása a közoktatás ügyének és 
igaz barátja a tanítóságnak. A VI. ügyosztály 
tisztviselői f. hó 9-én tisztelegtek Axaméthy 
min. tanácsosnál. 

X Kántortanítói fizetés a közigazgatási 
bíróság előtt. A felsőzsolczai róm. kath. kán-
tortanító Írásban kérte az iskolaszéket, hogy 
terménybeli fizetésének közbejötte nélkül való 
beszedéséről gondoskodjék s azt a törvényben 
előírt módon pontosan szolgáltassa ki. E kérel-
met az iskolaszék tárgyalta s következő vég-
zést hozott : „ A fizetés kiszolgáltatásának módo-
zatáról az iskolaszék lígy intézkedett, hogy a 
párbérszedést nem vállalhatja, hanem továbbra 
is a kántortanító úrnál hagyja, mert erre az 
iskolaszéknek sem ideje, sem alkalmas embere 
nincsen." A kántortanító ennek következté-
ben fizetésügyének rendezése iránti kérelmé-
vel a borsodmegyei közigazgatási bizottsághoz 
fordult. A közigazgatási bizottság a tanítói 
fizetésnek az érdekeltnek közbejötte nélkül 
való beszedésére s törvényszabta módon való 
kiszolgáltatására az iskolaszéket kötelezte. Az 
iskolaszék sérelmesnek találván a közigazga-
tási bizottság ezen határozatát, ellene a köz-
igazgatási bíróságnál panaszt emelt s hatályon 
kívül helyezését kérte. A közigazgatási bíró-
ság e tárgyban a következő ítéletet hozta : 
,1198. k. 1897. szám. Ö Eölsége a király 
nevében a magyar királyi közigazgatási bíró-
ság Koncz Pá l felsőzsolczai róm. kath. lel-
kész, mint az ottani róm. kath. iskolaszék 
egyházi elnökének panaszát a borsodmegyei 
közigazgatási bizottságnak a felsőzsolczai 
kántortanítói járandóságok beszedése tárgyá-
ban 1986/1897. sz. a. hozott határozata ellen 
1898. évi január hó 11-ik napján tar tot t 
nyilvános ülésében az 1896. évi XXVI. t.-cz. 
51. §-a alapján vizsgálat alá vévén, következő-
leg itélt: A m. kir. közigazgatási bíróság a 
panasznak helyt nem ad. Megokolás: „Borsod-
megye közigazgatási bizottsága a felsőzsolczai 
iskolaszéknek kötelességévé tette, hogy az 
ottani róm. kath. kántortanító járandóságát 
szedje be s a törvényben előírt módon szolgál-
tassa ki, a mi ellen a panaszt tevő iskolaszéki 
elnök azt a kifogást teszi, hogy a határozat 
nem csupán a tanítói járandóságok termények-
ből álló részének behajtásáról rendelkezvén, 
az 1893. évi XXVI. törvényczikk 5. §-ának a 
keretén túl megyen, tehát törvénybe ütközik, 
hogy a tanítói és kántori illetmények egybe-
foglaltattak, holott az utóbbiak más tekinte-
tek és eljárás alá esnek s hogy az iskolaszék-
nek, mint az iskolafentartó hitközség kép-
viselőtestületének nem lévén végrehajtó 
hatalma, a tanítói járandóságokat nem szed-
heti." „Az 1893. évi XXVI. t.-cz. 5. §-a a 
tanítónak kizárólag terményekben álló fizeté-
séről intézkedik, de azt megelőző 4. §. köte-
lezi az iskolafentartót „a taní tó készpénzfize-
tését havonként vagy negyedévenként, de min-
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dig előlegesen kiszolgáltatni." A közigazgatási 
bizottság tehát nem törvényt szegett, hanem tör-
vényes kötelességet teljesített, midőn panaszló 
iskolaszéket a tanítói összes járandóságok be-
szedésére kötelezte. Az imént idézett törvény 
8. §-a szerint, ha a hitfelekezeti iskola tanítója 
a kántori teendőket is végzi, a tanítói fizetés 
megállapításakor a tanítói és kántori járandó-
ságok együttesen tanítói fizetésnek veendők. 
A közigazgatási bizottság tehát helyesen intéz-
kedett, midőn az egybefoglalt kántortanítói 
illetmények beszedése és kiszolgáltatása iránt 
rendelkezett, a mely rendelkezés természete-
sen csak az előre megállapított és minden 
körülmények között behajtandó járulékokra 
vonatkozhatik. Minthogy ezek szerint a panasz-
szal megtámadott határozat törvényes rendel-
kezéseken alapszik ; panaszlónak az a kifogása 
pedig, hogy az iskolaszék végrehajtó hatalom 
hiányában a szóban forgó járandóságokat be 
nem szedheti, tekintettél az 1893. évi XXVI. 
t.-cz. 7. §-ában biztosított közigazgatási támo-
gatásra — minden alapot nélkülöz: a biróság 
a panaszt figyelembe nem vehette s mint 
alaptalant, vissza kellett azt utasítania. A biró-
ság ezt a határozatot két példányban Borsod-
vármegye közigazgatási bizottságának 1897. 
évi október hó 10-ik napján 13. k. bir. 2237. 
k. b. sz. a. kelt jelentése mellékleteivel együtt, 
azzal a meghagyással adja ki, hogy az egyik 
példányt az 1896. évi XXVI. t.-cz. 138. §-a 
és az 1896. évi 21.973/M. E sz. a. kibocsá-
tott végrehajtási rendelet 24. pont ja értelmé-
ben a panaszlónak kézbesíttesse. Kelt Buda-
pesten a m. kir. közigazgatási bíróságnak 
1898. évi január hó 11-ik napján tartott ülé-
séből. Wekerle, elnök, Leövey Sándor, előadó. 

Wlassics Gyula minister három 
évi működése. 

(II.) Ministerségének első évét jóformán 
egészen az országgyűlés foglalta le nem-
csak azért, mert saját ministeri tárczá-
ját érdeklő törvényjavaslatok voltak 
napirenden, hanem azért is, mert a 
kormánynak legjobb szónoka lévén, nél-
külözhetetlen volt jelenléte a parla-
mentben. 

Minden nagy elfoglaltsága daczára 
azonban időt vett magának a minister 
arra is, hogy a reá bizott ministeriumot 
vezesse és hazánk közmívelődése érde-

kében cselekedjék. A minister lázas 
sietséggel fogott hozzá a reformokhoz 
minden téren. A közvélemény nyomása 
alatt állhatott a minister, a mely csak 
rövid kormányzási időt jósolt a kor-
mánynak. 

A minister az éjjelt is nappallá tette, 
hogy minél többet alkosson és nyomo-
kat hagyjon a közoktatás terén. Es ez 
a tevékenység később sem szűnt meg, 
a mikor már a kormány állandóságá-
ban senki sem kételkedett. 

Nem tudom, mit bámuljak jobban 
benne: a munkaerőt, a melylyel bir, 
vagy azt a merészséget, a melylyel új 
meg új eszméinek megvalósítására 
törekszik 1 

Az állami közigazgatás legfontosabb 
részét a közoktatásügy igazgatása képez-
vén, a minister legelőbb a tanfelügye-
lői intézmény újjá szervezését vette 
kezébe. A jelenlegi tanfelügyeletnek két 
hiánya van; a tanfelügyelőnek nincs 
jurisdikcziója és nincs ideje a sok 
irodai munka miatt az iskolalátogatást 
kellően elvégezni. Miután az első hiányon 
csak a közigazgatás ós különösen a 
megyei közigazgatás szervezésével lehet 
alaposan és gyökeresen segíteni, a 
minister legelőször a második hiány meg-
szüntetését vette czélba. A minister föl-
hívta a tanfelügyelőket nyilatkozattételre, 
hogy miként lehetne az irodai túlhal-
mozottságon segíteni, az iskolalátogatást 
intenzívvé tenni és különösen a járási 
tanfelügyelet szervezése által — a tan-
kerületben levő magasabb fokú tanin-
tézetek igazgatóinak és tanárainak 
csekély tiszteletdíj mellett való bevo-
nása által a fenlevő bajokon segíteni. 
Ezzel kapcsolatosan intézkedés történt, 
hogy a polgári iskolai magánvizsgála-
tok engedélyezésénél a tanfelügyelőket 
az eddiginél nagyobb fokú jogkör illesse 
meg. 

A tanfelügyelők működésének,az álta-
luk képviselt tanügy-politikai irány-
zatnak, egész ténykedésüknek szigorú 
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összhangban kell lennie a közoktatási 
kormány által képviselt iránynyal és 
működési programmal, szóval: egységes 
vezetésnek kell lenni fent és lent. Ezen 
fontos kormányzati elv kereszttüvitelére 
a minister a kir. tanfelügyelőségek főfel-
ügyeletét és vizsgálatát rendelte el köz-
ponti kiküldöttek által. 

A minister rövid idő alatt észrevette, 
hogy a tanfelügyelői kar csak akkor 
felelhet meg a reá bizott kötelességek-
nek, ha a tanfelügyelői állás betöltéséhez 
megkívánja az arra való kedvet, tehet-
séget, hivatottságot és a megfelelő peda-
gógiai és adminisztratív képzettséget. 
Az intenzivebb iskolai fölügyelet érde-
kében tehát elvileg elhatározta, hogy 
szakvizsgálatot hoz be és ennek leté-
tele nélkül senkit tanfelügyelővé nem 
nevez ki. 

Addig is azonban, a míg ez megtör-
ténik, a minister az állami felügyelet 
hatályosabbá tétele érdekében a tan-
felügy előségi személyzet létszámát emelte 
segédtanfelügyelői és tollnoki állások 
rendszeresítése és az útiátalányok föl-
emelése által. De viszont szabályozta az 
iskolalátogatásokat és azok kellő ellen-
őrizéséről is megfelelő naplók vezetése 
által gondoskodott. Az 189B. évi XXYI. 
t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott 
utasítás értelmében a tanfelügyelők tar-
toznak állandó nyilvántartást vezetni a 
törvényhatóságok területén levő összes 
tanítói állom ások javadalmazásáról, a taní-
tói állásoknak a törvény szabta minimuma 
szempontjából való ellenőrzése czéljából. 
A minister elrendelte a nyilvántartás 
vezetését és biztosította e tekintetben 
is a tanfelügyelők rendszeres munkál-
kodását. 

Mindez nagy haladást jelent a múlttal 
szemben és addig is biztosítja a tan-
felügyelet hatékonyságát, a míg a nép-
iskolai tanfelügyelet reformját czélzó 
javaslat, a melyet jelenleg az országos 
közoktatási tanács tárgya], életbe 
nem lép. 

Hasonló öntudatos cselekvést tanúsít 
a minister az állami elemi népiskolák 
elhelyezésénél és a községi, felekezeti 
iskolák államosításánál. 

Rendszeres fő, a ki rendszeresen 
dolgozik. 

„Néhány kiváló publiczista — mondá 
a minister az 1897. évi költségvetés-
nek tárgyalásakor — az állami elemi 
népiskolák elhelyezése tekiutetében azt 
fejtegette, melyik irány a helyes: az-e, 
ha túlsúlyba jönne az új irány, hogy 
a magyarság erősíttessék az iskolákkal 
ott, a hol az egy tömbben lakik, 
tehát bizonyos attraktiv erővel bir; 
vagy az-e, ha a nemzetiségi helyeken 
védjük, óvjuk a szétfoszlástól a kisebb-
ségben levő magyar elemet az állami 
népiskolákkal? Azt gondolom, hogy itt 
az igazság a középen van. Egyik irányt 
sem kell hagyni túlsúlyra vergődni, de 
párhuzamosan kell eljárnunk. Ott, a hol 
a magyar elem nagy attraktiv erőt 
képvisel, ott a magyar elemnek a hóna 
alá kell nyúlni és támogatni kell: viszont 
a magyar kisebbséget is támogatni kell 
mindazon helyeken, a hol az a nemze-
tiségek közé került." 

A minister népoktatási politikájában 
mindenütt az a meggyőződés jut érvényre, 
hogy a magyar fajra kell áthelyezni a 
nemzeti kultura súlypontját, mert a 
magyarságban van a legtöbb hódító erő 
és a magyar kultura csak akkor birja 
asszimiláló erejét kifejteni, ha kulturai 
fölénye ránehezedik a többi nemzeti-
ségek kul túrájára. 

Az állami iskolák általában véve 
oly bérházakban, vagy régi állami épü-
letekben vannak elhelyezve, a melyek 
sem pedagógiai, sem közegészségi szem-
pontból nem felelnek meg a kívánal-
maknak és az állam tekintélyének. 

Ezen tarthatatlan állapot megszünte-
tése végett és egyúttal az építkezési 
költségek apasztása érdekében, a minister 
az elemi népiskolák számára, figyelem-
mel a helyi építkezési viszonyokra, 
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vályog-, favázas és szilárd építkezésekre 
alkalmas mintaterveket dolgoztatott ki. 

Az állami elemi iskolák létesítése és 
elhelyezése rendszeres elvek szerint tör-
tént, a melyet megkönnyített az által, 
hogy hivatalba lépte ntán azonnal gon-
doskodott az eddig hiányzott központi 
nyilvántartásról, a tanszemélyzet törzs-
könyveinek berendezéséről és az iskolák 
elhelyezését feltüntető térképek elkészí-
téséről. 

Üdvös haladást jelent a minister azon 
kezdeményezése, hogy nemzetiségi vidé-
ken levő állami iskolákban a magyar 
tannyelv épségben tartása mellett az 
illető nemzetiség anyanyelvének ápolá-
sára módot nyújt. 

A népoktatási politika egyik vezér-
elve, hogy az elemi oktatásnak ingye-
nesnek kell lennie. 

Nálunk az elv keresztülvitele pénz-
ügyi nehézségekbe ütközik, de a minis-
ter talált utat és módot arra, hogy az 
oktatás mintegy 300 iskolában ingyenes 
legyen, más iskolákban pedig legalább 
a szegény tanulók a tandíj fizetése alól 
egészben vagy részben felmentessenek. 

Kiváló gondját képezte a minister-
nek a néptanítók anyagi helyzetének 
fokozatos javítása. A főváros környékén 
és a járási székhelyeken levő állami 
elemi iskolák tanítói ma már 600, ille-
tőleg 500 forint fizetéssel birnak. 

Wlassics minister szervezte a gaz-
dasági ismétlő-iskolákat. 

A néptanítók gazdasági szakismere-
teinek terjesztése czéljából részint a 
tanítóképezdékben történik gondosko-
dás, részint a földmívelési minister hat-
hatós támogatásával a különböző köz-
gazdasági ágakból rendezett tanfolya-
mok által nyer nagyobb lendületet. 
Jelenleg négyszáz gazdasági ismétlő-
iskola van. 

A minister a tanítókat munkatársa-
kul tekinti és részt kiván adni nekik 
a közoktatásügy fejlesztésében. Ettől a 
gondolattól vezérelve, a minister érint-

kezésbe lépett a tanítóegyesületekkel, 
mint a magyarországi népoktatásügyi 
közvélemény szószólóival, a hol az esz-
mék és irányzatok a legfontosabb neve-
lési és didaktikai elvek kijegeczedésé-
hez szükséges tényezők együtt működ-
nek. A minister a szőnyegen forgó 
fontosabb pedagógiai és didaktikai kér-
déseket a tanítóegyesületeknek megvi-
tatás végett kiadta. Előbb azonban intéz-
kedett volt, hogy a tanítók részvételét 
a tanítóegyesületi gyűléseken napidíjak 
engedélyezése által biztosítsa. 

A minister gondoskodása kiterjedt 
a népoktatásügy legapróbb részletkér-
déseire és sok hasznos és czélszerü javí-
tásokat tett, a mennyiben azokat a sok 
tekintetben elavult 1868-iki népoktatás-
ügyi törvény keretében megvalósítani 
tudta. A minister a népoktatásügy gyö-
keres reformja érdekében különben meg-
indította a tárgyalásokat az említett 
törvény revíziója érdekében, valamint 
az osztatlan népiskola tantervének mó-
dosítására vonatkozólag. 

Halaszthatatlan lett a polgári iskolák 
reformjának kérdése. A minister legelő-
ször gondoskodott a feltűnőbb hiányok 
megszüntetéséről, a mennyiben a pol-
gári tanképesítő-vizsgálatok tekinteté-
ben országszerte egyöntetű eljárást lép-
tetett életbe. A felső népiskolák leg-
nagyobb részét fokozatosan polgári isko-
lává fejlesztette és tekintettel arra, hogy 
a polgári iskolák örvendetes fejlődés-
nek indultak és évről-évre népesebbek 
és kedveltebbek lesznek, a polgári isko-
lák egészen új szervezését vette kilá-
tásba és a kész javaslatot jelenleg a 
közoktatási tanács tárgyalja. 

A tanfelügyelőkhöz intézett utasítás-
hoz hasonlóan a tankerületi főigazga-
tókat is felhívta a minister javaslat-
tételre az irodai munkák apasztása és 
az iskolai látogatások gyakorlása érde-
kében. A beérkezett vélemények figye-
lembe vétele mellett a minister egy-
úttal kiszélesítette a főigazgatók hatás-
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körét és eddig a központ által elvég-
zett több érdemleges munkát bizott 
rájuk. Az ország különböző részeiben 
létező katonai előkészítő-tanfolyamokat, 
melyek tulajdonképen középiskolai kép-
zést nyújtanak, de minden felügyelet 
nélkül voltak, a főigazgatók ellenőrzése 
alá helyezte. 

A középiskolai oktatásra messzeható 
leglényegesebb reformtörekvése a minis-
ternek a jelenleg érvényben levő gim-
náziumi és reáliskolai tantervek ós a 
rájuk vonatkozó módszeres utasítások 
czélba vett módosítása. 

A minister végső czélja a középiskolai tan-
tervek revíziójánál, a melyre középoktatásunk 
egész rendszerének és szervezetének elbírálá-
sában és a nagy reform gyakorlati kivitelé-
nek tervezésében vezérli, a társadalomra 
nehezedő korai pályaválasztás megszüntetésé-
ben, illetőleg a kétnemű középiskola által 
adott jogosítások kiegyenlítésében tetőz. A 
reform megjelölésére legalkalmasabbnak véli 
a középiskolai jogosítás egységének elne-
vezését. 

Reformtörekvésének irányára nézve pedig 
kiemelte, hogy középiskolai oktatásuak ellen 
különösen két irányban hangzanak fel évről-
évre biráló észrevételek. Egyik' az a megjegy-
zés, hogy tanulmányi rendünk túlságos köve-
teléseket támaszt a fejlődő gyermeki lélekkel 
szemben: a túlterhelés kifogása. A másik 
észrevétel az, hogy a tantervben a nemzeti 
jelleg nem j u t kellőképen kifejezésre. 

Elsőrendű feladatnak tartja a minister a 
tanárképzés ügyét, különösen két okbó l : egy-
felől azért, hogy a leendő tanárok elméleti 
és gyakorlati képzése hivatásuk sikeres betöl-
tésére kellő garancziát nyújtson, másfelől, 
hogy a tanárhiányon segítve legyen. 

A minister végczélja oly intézményt létesí-
teni, a melyben az összes tanárjelöltek felada-
tuk teljesítésére képesítő előkészültséget nyer-
hessenek. Ez intézmény alapja meg van az 
Eötvös-kollégiumban, a mely igen szép fejlő-
désnek indult és a minister különös gondos-
kodása tárgyát képezi. 

Tudományos irodalmunk minden ágában 
még nem áll azon a fokon, hogy a tanárok-
nak és a tanárjelölteknek a tanításhoz és 
továbbképzésükhöz a szükséges eszközöket 
megadhatná. A minister gyakorlati érzékével 
tehát gondoskodott, hogy szakférfiak legjele-
sebbjei szükséges és hiányzó kézikönyveket 
készítsenek. 

Azon panaszokkal szemben, hogy tanköny-
veink némelyike terjedelmes és nehézkes, a 
mi különösen oly vidékek iskoláiban érezhető, 
hol több nyelv uralkodik és a középiskolába 
lépő ifjúság egy része még nem jár tas kellő-
leg a magyar nyelvben, a minister e tekintet-
ben is tanulmányokat tétetett és egyúttal 
gondoskodott arról, hogy középiskoláiuk alsó 
osztályai számára kisebb és könnyebb előadású 
könyvek készüljenek. A minister azonkívül a 
nem magyar nyelvi középiskolák tanulói szá-
mára román, szerb, olasz tankönyveket íratott. 

Különös figyelembe részesítette a minister 
a testi nevelést. Egyebek között munkába 
vette a tornatanítók képzésének és képesíté-
sének reformját, a tornatanítás tantervének 
revízióját és azonkívül még újabb testgyakor-
lati irányokat kiván meghonosítani. 

A minister figyelme még az énektanításra 
is kiterjedt, eltekintve attól, hogy a közép-
iskolai ügy fejlődése és fejlesztése érdekében 
kiváló munkásságot fejtett ki. 

A helyes közoktatási politika egyik legfőbb 
föladatának tekinti a tanári sukkresczenczia 
biztosítását. 

A minister ezen helyes elvből kiindulva, 
nemcsak a középiskolai tanárok kellő tanítá-
sát és nevelését biztosította, hanem gondos-
kodott arról is, hogy a főiskolák részéről is 
kellően képzett tanárok álljanak rendelkezésre. 
A kitűzött cíélt a minister az által kivánja 
elérni, hogy az egyetemek által kiszemelt azon 
végzett hallgatók, kikben megvannak az elen-
gedhetetlen föltételek arra nézve, hogy igazán 
tudósokká válhatnak és alkalomadtán teljes 
megnyugvással foglalhatják el a tanári kathed-
rát , tudományos látkörük szélesbítésére, tapasz-
talataik gyarapítására külföldi tanulmányútra 
küldessenek. 

Ugyanazon ezél vezette a ministert az egye-
temeken az adjunktusi intézmény megvalósí-
tására. Az adjunktusoknak — kellő javadal-
mazás mellett — alkalom nyilik a tanárok 
mellett az elméleti és gyakorlati oktatásban 
résztvenni, tudományos buvárlatokat tenni, és 
az által magukat egy bizonyos tudományszak 
művelésében gyakorolni. 

A tanítás eredményességét biztosította a 
szemináriumi oktatás meghonosítása által az 
egyetemen. Eleinte nem állottak rendelkezésre 
a szükséges helyiségek és a szükséges pénz 
és a szemináriumi oktatás csak lassan fejlő-
dött. Wlassics minister tetemesen fölemelte a 
szemináriumok javadalmazását és ez által biz-
tosította ezen intézménynek gyors fölvirá-
gozását. 

A kolozsvári ev. ref. theologiai főiskola 
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rendes hallgatóinak megengedte a minister, 
hogy azok az ottani egyetem bölcsészet-, nyelv-
és történettudományi karán rendes hallgatókul 
beiratkozhassanak. 

A jogi oktatás hiánya sem kerülte ki a 
minister figyelmét. Tervbe vette az egységes 
jogi államvizsgálatoknak törvényhozás ú t j án 
való rendezését. 

A minister megállapította az orvosi szigor-
lati rendet és kibocsátása csak azért késik, 
mert az Ausztriával fennálló kölcsönösségi 
viszonyból folyó kérdések még nem értek 
véget. 

A minister biztosította a fogászati tudo-
mánynak a modern követelményeknek meg-
felelő művelését és tanítását a budapesti egye-
temen egy fogászati tanfolyam felállítása által. 

A felső oktatás terén a legfontosabb 
kormányintézkedés az, a mely a nők-
nek a szoros értelemben vett tudomá-
nyos pályára való bocsátását szabá-
lyozza. E tudományos pályák a bölcsé-
szeti, az orvosi és a gyógyszerészeti 
pálya. 

Ezen intézkedés által a minister 
nemcsak új kereseti pályát nyitott meg 
a nő számára, de új munkásokat is az 
élet és a tudomány részére. 

Nagyszabásúak a minister intézke-
dései az egyetemek kellő elhelyezése 
végett. A budapesti központi egyetem 
kiépül, egymásután épülnek a különféle 
klinikák, a műegyetem czélszerit elhe-
lyezést talál új palotákban, a kolozs-
vári egyetemen pedig már felépültek a 
leíró- és tájboncztani, kórboncztani és 
törvényszéki orvostani intézetek és most 
készül a központi épület. 

Wlassics minis ternek sikerült a rég-
óta érzett hiányok kellő érvényesítése 
által a törvényhozás áldozatkészségét 
megnyerni a több millió forintra rágó 
építkezésekre. 

(Budapest.) Molnár Viktor. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyi lvánította: Lyka Döme 
fehérmegyei nagybirtokosnak, a ki Pázmánd 
községben a millennium emlékére 8000 f r t 
költséggel egy róm. kath. iskolát építtetett ; 

Tóth Csepreghi Ferencz egri lakosnak, a ki 
Eijer külvárosában állítandó óvoda czéljaira 
116 fr tot adományozott; a „Barsmegyei Nép-
banknak", a mely az aranyos-maróti f-zegény 
iskolásgyermekek fölruházására 100 forintot 
adományozott ; báró Baratta Alajosnak, a ki 
a poltári ág. ev. iskola építéséhez 250 fr t tal 
hozzájárult; báró Ssentkereszthy Bélánénak, a 
ki az árkosi állami elemi iskola 200 szegény-
sorsú tanulója részére r u h á t s taneszközöket 
adományozott ; Oltor Géza facseti lakosnak, a 
ki a facseti állami elemi iskola szegénysorsú 
tanulóinak fölsegélyezésére 164 frtot g y ű j t ö t t ; 
dr. Sámuel Lázár országgyűlési képviselőnek, 
a ki több szilágymegyei el. iskola szegény-
sorsú tanulóinak fölruházására 900 f r t értékű 
ruhaneműt ajándékozott; a „Szegény gyerme-
keket segélyező vajda-hunyadi nőegylet nek", a 
mely az ottani állami elemi iskolába járó 
szegény tanulók közül 28-at ruházott föl. 

Kiuevezte: Fiizy György oki. taní tót az 
udvarszállási áll. el. népiskolához r. t an í tóvá ; 
Szemerjai Károly és Szabó Gergely oki. t an í -
tókat a krizbai áll. el. népiskolához r. taní -
tókká; Lippai Vendel oki. tanítót a prosz-
nyákfai áll. el. népiskolához r. t an í tóvá ; 
Baumann Hugó oki. taní tót a fehértemplomi 
közs. el. népiskolához r. t an í tóvá ; Kiss I rén 
oki. taní tónőt az aranyos-rákosi áll. el. nép-
iskolához r . tanítónővé; Kotlát Adolf oki. 
tanítót az alsó-csalogányi el. népiskolához r. 
tanítóvá; Stefcsek István oki. tanítót a lucza-
tői áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Gyor-
gyevits Katalin oki. tanítónőt a gályái közs. 
el. népiskolához r. taní tónővé; Balogh Kálmán 
oki. tanítót a kunos-vágási áll. el. népiskolá-
hoz r . tan í tóvá; Kinéz András oki. taní tót a 
tinódi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Talap-
kovics Alexa oki. tanítónőt az újpesti áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé. 

Végleg m e g e r ő s í t e t t e : Badivojevics Milos 
idvori iskolai tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Mayer Armin 
cservenkai munkaképtelennek talált közs. 
tanító részére évi 180 f r t o t ; Baranek József 
tyerchovai munkaképtelennek talált r. ka th . 
tanító részére évi 230 f r t o t ; Gáspár Albert 
tövisi munkaképtelennek talált áll. el. isk. 
tanító részére évi 220 f r t o t ; Hübner Mihály 
lancsuki róm. kath. kántortanító részére évi 
370 f r to t ; Hlés István baglyasaljai taní tó 
részére évi 230 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Zorlcóczy 
József nagy-jeszenei ág. ev. nyug. tan í tó 
Margit nevű még kiskorú árvája részére évi 
50 frtot; néhai Gerzsényi Zsigmond sándor-
falusi nyugalmazott róm. kath. tanító özvegye, 
szül. Lázin Mária részére évi 165 frtot. 
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I t t a farsang vége. Víg zeneszó, dinom-dánom, 
lakadalom utcza-hosszat, csintalan kedv lépten-
nyomon : i t t a farsang. Bálozás itt, bálozás 
ott, szól a hegedű, zeng a czimbalom. 

A falakat ezifra, tarka falragaszok (báli 
meghívók) borítják. Árverez egyik jobban, 
mint a másik. I t t 30, ott 50, vagy 40 k ra j -
czár páronkint a belépti díj. Nagy a válasz-
tás az élvezetekben. Legtöbb meghívó van a 
„Központ" oldalán. Fel tűnőbb hely ez, mint 
bármelyik a faluban. A legények gyülekező-
helye van itt. Várják, lesik a „fehér" népe t 
a templomból s mikor a menet szokás szerint 
i t t hazafelé vonul, minden legény hozzá sze-
gődik a maga választottjához. 

Kezdődik a gyülekezés. Tösmagi Rókus 
vadonat-új kékbeliben, csikorgó ránczosszárú 
csizmákban halad a „Központ" elé. A ba ju-
szát kikente-fente amúgy legényesen, szájában 
foghegyre veszi a rövid szivart s füstöl, mint 
valami viczinális. A lelke tele van örömmel a 
mint észreveszi, hogy az iskolásgyerekek 
betűzik a csizmájára varrt T. R. betűket. Mert, 
kérem szépen, Tösmagi Rókus csizmája 
selyemmel van kivarrva, czifrára, hogy a Kon-
koly Jancsi majd megpukkad az irigységnek 
miatta, a mikor észre veszi. Pedig észreveszi, 
mert a legény sarkantyús csizmáját huszáro-
sán ütögeti, hogy csak úgy cseng belé. Tös-
magi mindenáron huszárnak akar látszani, 
ámbár három évig szolgálta a „császárt", 
mint baka. 

A hogy a „Központ"-hoz ér, megáll. Nincs 
még ott senki, csak ő. Unatkozik. Olvasni 
kezd a plakátokon. Lassan, vontatottan megy 
az olvasás, de megy valahogy. Ki is be tűz i ; 
aszongya, hogy : 

A kubikos ifjúság zártkörű tánczmulatságot 
rendez, a kik tévedésből meghívót nem kaptak, 
de arra igényt tartanak, forduljanak a bál-
bizottság elnökségéhez, stb. 

Mire elolvasta, oda ér t Konkoly Jancsi is. 
Megbillenti a kalapját s ő is olvas. Aztán 
kérdi: 

— E1 mégy? 
— E'. 
— Kit visző ? 
— Terkát. 
— A jegyzőékét? 

— Azt. 
No, hogy elbeszélgetnek, összeverődik a 

kubikos i f júság szine-java. Tél van, pihen a 
talicska, pihen a kubikos is. Mégis, egy 
kis eszmecserére, összejönnek a „Központ" 
sarkán. Ez az ő kaszinójuk. Tagsági díj 
semmi, csak a böcsület. A ki rezenérozott, 
az ugyan ne tegye közéjük a lábát. Megsza-
pulják, hogy a keresztvíz sem marad rajta. 
A múltkor, a midőn szintén együtt volt a 
kubikos ifjúság, közéjök toppant a Bálint 
Bálint, a ki a tavalyi farsang óta már „embör." 
Szólt hozzájuk így: 

— Legényök, tudjátok-e, mi az újság ? 
Tösmagi felel : 
— Papiros . . . 
Egészséges nevetés hangzik utána. 
— Hát ez ni, mondja Bálint Bálint és ki-

vesz a belső zsebéből egy csomó lapot és 
holmi kisebb történeteket. Nézik, betűzik a 
lapokat. „Le a tőkével", „Egyenlő munka-
felosztás", „Ne legyenek urak és parasztok", 
„Minden ember, ember", „A szoczializmus 
lényege", stb. 

Elolvassák, tárgyalják a dolgot. Majd meg-
szólal Bál int Bálint. 

— Mit tögyünk, szóljatok. 
— Azt, — feleli egyik, — hogy vidd ezt 

a sok irka-firkát oda, a honnan hoztad, e 
miatt szúrta agyon a zsandár Kapás Nagy 
Pált. Mög, azt a kis szőllődet oda adnád-e 
Vörös Jancsinak, a ki a tisztességes munkát 
sohasem szerette ? Úgy-e nem ? 

— Hiszen, azt mondtátok, hogy ti czuczi-
listák vagytok, felel Bál int . 

— Hászen mondani mond az embör min-
dönt, Bálint, hanem ha arra kerülne a sor, én 
se eresztenélek be a házunkba. 

* 

Úgy esti hét óra körül kiáll Terka a kapuba. 
Átkiált a doktorékénak. 

— Estére elvisz Tösmagi a bálba. 
— Mikor mentek ? 
— Mosogatás után. 
Csakugyan, a hogy a legutolsó tányér is 

tisztára, fényesre mosatott, Rókus hűségesen 
beállít a konyhába. Megválj a, míg a lány neki 
készül, aztán mennek . . . 

Nem ők lettek az elsők, Konkoly Jancsi 
már ot t volt a szive választottjával, a kinek 
a rideg sors prózai foglalkozásul a gyógysze-
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részek konyhájának gondozását juttatta. Nem-
sokára aztán benépesül a bálterem. A magyar 
banda (a mint ők nevezik a fúvós szerszám-
mal biró muzsikusokat) elkezdte a lassút. 
Mozgásba jöt tek a lábak és a Pannák és a 
Pisták, a hogy otthon szólóban betanulták, 
lejtették a csárdást. A frissin aztán emelkedett 
lett a hangalat. Dobogás, forgás, kurjongatás 
zűrzavaros khaosza olvadt össze csodálatos 
harmóniába. Ember volt, a ki megmaradt a 
lábán. Mikor a czigány abbahagyta, fölzúgott 
a „hogyvót, még egy kicsit, három a táncz!" 
Es a czigány húzta tovább. I t t is, ott is le-
kerültek a felöltők az emberekről és izzadva, 
kifáradva rakták a csárdást. 

É j fé l körül, mint az elit- bálakban is, szün-
óra tartatott. Ekkor tűnik ki, hogy ki meny-
nyire becsüli a tánczosát. Bő kelete lesz a 
feketekávénak. 

— Tiz pohár feketé t ! — kiált hetykén Tös-
magi és büszkén néz körül. 

Konkoly Jancsiban föltámad azirigységés szól: 
— Tele az asztalt, pinczér! 
Tösmagit mintha pofonvágták volna, na-

gyot r ag az asztalon, hogy valahány kávés-
findzsa, annyifelé röpül. És oda néz Konkolyra 
mintha mondaná: — Ezt csináld utánam, ha 
tudod. Aztán még egy asztalt kér s azt is 
tele hozatja az uri itallal. 

Szünóra után ismét jár ják a csárdást kivi-
radtig. Akkorra beszedegetőznek a savanykás 
borból és iszonyúan megnövekszik a kurázsi. 
Konkoly oda megy Tösmagihoz s azt mondja : 

— Tánczost kérők. 
— Neköm is csak egy van: nem adom. 
— Né viczczölj, hé! 
— Majd ha megnő a bajuszod, odaadom, 

öcsém. 
Konkolynak lángba borai az arcza, megfe-

szül a munka-edzett izom, s egyet csavarint a 
Tösmagi nyakra valóján. Aztán egy véres ütkö-
zet színhelye lesz a szála. Két tábor ront egy-
másnak, villog a bicska, sikongva futnak 
szerte a lányok. 

Mire a rendőrök helyreállítják a rendet, 
ott fekszik Konkoly Jancsi a szála közepén, 
iszonyatosan összeszurkálva. Alig vitték haza, 
már meg is volt halva. 

így ért véget a kubikos if júság bálja egy-
két évtizeddel ezelőtt. Most, hál ' Istennek, 
szelidültek az erkölcsök: a bicska-szurások 
nem okoznak halálos sebeket. Majd ha az 
iskola a tanítás mellett a nevelésre is szentel-
het időt, akkor nem megy kora-tavaszszal 
egy-két talicskával kevesebb Nyitrára. 

Csík most megint a szoczializmus el ne 
rontsa, a mi jót az iskola cselekszik! 

(Csongrád.) Sáf/h/y Mihály. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
— A „Magyar Tanítók Turista-Egyesü-

lete" folyó hó 5-ikén tartotta első évi 
rendes közgyűlését azóta, a mióta mint tanítói 
osztály a „Magyar Turista-Egyesület"-töl 
elszakadt. A közgyűlést a tanítói kaszinó 
nagytermében tartották Verédy Károly dr. 
kir. tanácsos, tanfelügyelő elnöklete alatt. A 
közgyűlésen megjelent Eötvös Lóránt br., az 
egyesület védnöke is, a kit a tanítók lelkes 
ováczióban részesítettek. A közgyűlés a 
választmány és a tisztviselők előterjesztésein 
kívül, a párisi kirándulás előkészületeiről is 
tárgyalt, Téry Ödön dr. kir. közegészségi fel-
ügyelőt tiszteletbeli tagjául választotta, kiegé-
szítette választmányát 12 fővárosi, 8 vi-
déki és 4 póttaggal, jegyzőnek megválasz-
totta Juhász Károlyt, könyv- és térképtá-
rosnak Vágó Aladárt. A közgyűlést Eötvös 
Lóránt br. védnök lelkes üdvözlő beszéde, 
melyet a turista-tanítókhoz intézett, mélyen 
meghatotta és buzgó tömörülésre serkentette. 
A magyar turistaegyesület budapesti osz-
tálya képviseletében Pfmn József az egye-
temi osztály képviseletében Truskovszky Gyula, 
az erdélyrészi kárpátegyesület képviseletében 
Hermann Antal dr. üdvözölte az egye-
sületet. Közgyűlés után 70 terítékű lakoma 
volt, melyen felköszöntőket mondtak : Eötvös 
br., Verédy dr., Hermann Antal dr., Groó 
Vilmos, Nagy László és mások. 

Tanítók tanácsadója. 
F. M. Nagy-Iklód. 1. Ha ki volt kötve, 

hogy csak egy évre alkalmazzák, nem köve-
telheti a véglegesítést. 2. Ilyen esetben föl-
mondásnak nincs helye. 3. Nincs véglegesítve. 
4. Már hogyan helyeselhetnők, hogy a község 
évről-évre válaszsza t an í tó já t? ! 5. A nyug-
díjintézetbe való fölvételért folyamodni kell. 

Kii. J. Zs, Véleményünk szerint a közs. 
hatóság nem j á r t el törvénytelenül. Az adót 
és kincstári illetékeket, ha idejökben meg-
fizették, utólag hivatalból betáblázzák az 
ingat lan birtokra. Sőt, úgy hiszszük, a tör-
vényhatósági (közs.) követelések megelőzik a 
magánköveteléseket, mint zálogjogi biztosí-
tásokat. 

8. E . Kezdő tanító. Fel fogják menteni ; 
de idejében igazolja a levelében írt körül-
ményeket. 

Zalay M. Attól f ü g g : vájjon a nyugdíjazás 
október előtt történik-e ? 

A Tanácsadó egy részét, a nagy tárgy-
halmaz miatt, 8. számunkra kellett hagynunk. 

Szerk. 
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Kii lö it f é l é k . 
— A lelkészek jövedelmének kiegészí-

tése. A vallás- és közoktatásügyi minister a 
képviselőház f. hő 7-iki ülésén terjesztette be 
az úgynevezett „kongrua-törvényjavaslatot", 
me'y a lelkészek javadalmazásánál az állami 
segítséget létesíti. A katholikus lelkészek 
jövedelmének ideiglenes kiegészítésére (a vég-
leges rendezésig) a költségvetésbe külön 
összeget fognak fölvenni. A törvényesen be-
vett többi vallásfelekezet 1898. évi január 
hónap l - ig már rendszeresített lelkészi állá-
sainak jövedelme az állampénztár terhére évi 
800, illetőleg 400 f r t ra egészíttetik ki. Az új 
lelkészi állások jövedelme csak akkor egészít-
tetik ki évi 800, illetőleg 400 frtra, ha a 
vallás- és közoktatásügyi minister az új lel-
ké-zi állás szervezését az illető felekezet elő-
terjesztése alapján indokoltnak tart ja . Csak 
magyar állampolgárságát igazoló lelkész része-
sülhet jövedelmi kiegészítésben s elveszti azt, 
ha államélenes magatartást tanúsít. A lelkészi 
jövedelem kiegészítése a költségvetésbe e 
czélra fölvett javadalmazás terhére kilencz év 
alatt történik. 

— Í!j királyi tanácsos. Ő Fölsége Simó 
Bélának, Szolnok-Dobokamegye kitűnő tan-
felügyelőjének a kir. tanácsosi czímet adomá-
nyozta. 

— Nógrád megye új taufeliigjelöje. A 
vallás- és közoktatásügyi minister Bacséri 
Károly dr. kir. segédtanfelügyelőt, a ki az 
utóbbi időben a központban teljesített kitűnő 
szolgálatokat, je len minőségében a nógrádme-
gy-i tankerület vezetésével bizta meg. 

— A népoktatási tanterv revíziója. A 
közoktatásügyi tanács állandó bizottsága f. hó 
9-én vette tárgyalás alá a népiskolai tanterv 
revízióját. Az ülésen Beöthy Zsolt elnökölt. 
Az osztatlan elemi népiskola tantervének 
elkészítése lett volna az első feladat, de ez 
csak akkor lehetséges, ha előbb az osztott 
népiskola tantervét pontosan megállapítják. 
Épp azért az állandó bizottság e tanterv 
elkészítésére egy szakbizottságot küldött ki, 
a melynek javaslatát , a mely a régi tanter-
ven több üdvös változtatást te t t , általános-
ságban el is fogadta. A részletes tárgyalásra 
a legközelebbi ülésen kerül a sor. 

— A szoczializmns ellen. A kormány a 
hatóságok ú t ján fölszólította az ország összes 
taní tói t és jegyzőit, hogy a szoczialista-
egyesületek működésének ellensúlyozására, 
hazaftas irányú munkás-egyesületéket létesít-
senek. A kormány sokféle kedvezményben 
részesítené ezeket az egyesületeket, hogy 
minél eredményesebben küzdhessenek az el-

hatalmasodott szoczialista-körök ellen. A moz-
galomnak különösen Pozsonymegyében máris 
nagy eredménye van. 

— Berzeviczy Albert a testi nevelésről. 
A Nemzeti Tornaegyesület közgyűlésén Berze-
viczy Albert elnök megnyitó beszédében 
mélyen átgondolt és a jövőre is kiható 
programmot fejtegetett, a mely valósággal 
lelkesítő hatással volt a nagyszámban meg-
jelent hallgatóságra A többi közt így szólt: 
„Ez az ideál, a melyre törekszünk: az ember 
testi erejének edzése és fejlesztése oly czélból 
és oly módon, hogy általa az egész ember 
nemes rendeltetésére alkalmasabb, erényei és 
tehetségei érvényesítésére képesebb, gyarlósá-
gai leküzdésére erősebb, összes képességeinek, 
erőinek harmóniája által tökéletesebb legyen. 
Ez a nevelő czél korántsem vonatkozik csak 
a tanulóifjúságra. Az ember tulajdon képen 
egész életén át nevelés tárgya; a különbség 
csak az, h ' g y az i f júság nagyrészben mások 
nevelése alatt áll, a meglett ember pedig 
önmagát neveli tovább. E Í a nevelő czel azt 
teszi kötelességünkké, hogy a testgyakorlá-
soknak mindazokat az eszközeit, a melyek a 
czél szempontjából alkalmasaknak látszanak, 
használatba vegyük s ezért tulaj donképen 
már rég meg-zünt a legszorosabb értelem-
ben vett iskolaszerű tornázás működésünk 
egyedüli eszköze lenni, de ugyanez a nevelő 
czél kötelességünkké teszi azt is, hogy test-
gyakorlatunk által arra törekedjünk, hogy az 
embernek nemes tulajdonait fejleszszük, ne 
dőreségeit és hibáit ; hogy kizárjunk minden 
egyoldalúságot és túlhajtást , mindent, a mi 
torzképhez és nem az emberi ideálhoz vinne 
közelebb . . . Szóval: mindig és mindenben az 
összes fizikai erők józan, összhangzatos, mér-
tékadó és szép kifejtésére akarunk igyekezni! 
Nem is tartom oly távoli dolognak azt az 
állapotot, a midőn a tornászati és atlétikai 
irány hívei, bizonyos közös elvekre és czélokra 
nézve megegyezve, működésüket nemcsak 
esetről-esetre, de állandóan egyesíteni fogják 
oly értelemben, hogy a közös czélokra való 
állandó együttműködésnek is megtalálják for-
máit és közegeit országos szövetkezés, eset-
leg közös intézmények fentartása által." 

— Szalhmáry György s íremlékére lapunk 
szerkesztőségében u jabban adakoztak: Léderer 
Ábrahám (Budapest) 3 f r t ; Orbók Mór tanító-
képző-intézeti igazgató (Kolozsvár) 5 f r t ; 
Kovács Endre ig.-tanító (Vág-Vecse) 50 k r ; 
Ladányi Bernát (Zsarnócza) 50 k r ; Böngerß 
János 1 f r t ; Walter Károly 1 f r t ; Kornfeld 
Gyula 1 f r t ; Kurz Sámuel 1 f r t ; Dreschler 
I rma úrhölgy, az országos kisdedóvóintézet 
igazgatója 3 f r t ; dr. Schermann A. 2 f r t ; 
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Éberling József, Novak István, Késmárky 
Árpád kisdedóvóképző-intézeti tanárok 1—1 
f r t ; Ferenczy Izabella 1 f r t ; Geguss Ida 
1 f r t ; ifj. Péterfy Sándor tanuló 1 f r t ; Roller 
Mátyás 1 f r t ; Roboz József 1 f r t ; Borbély 
Sándor 1 f r t ; Józsa Mihály 1 f r t ; Groó Vil-
mos 1 f r t ; dr. Gerevich Emil főreálisk. igaz-
gató (Kassa) 5 frt. Eddigi gyűjtésünk : 98 frt. 

— A főváros népoktatása számokban. 
A fővárosi tanfelügyelőség most állította 
össze a mult tanév népoktatási adatait. E 
szerint a fővárosban 127 községi, 7 állami, 
35 felekezeti, 8 magánjellegű és 7 egyesületi 
elemi és polgári iskola van, összesen tehá t 
184 iskola. Tanköteles gyermek volt: 6 —12 
éves 55.113 (27.748 flu és 27.365 leány). 
14—15 éves 31.131 (14.887 fiu és 16.244 
leány), összesen 86.244. Az összes iskolázok 
száma vo l t : 72 703 (40.370 fiu, 32.333 leány), 
Ezek közül jár t az elemi iskolába: 53.408 
(27.286 fiu 26.122 leány), az általános ismétlő-
iskolába: 326 (48 fiu, 278 leány), a polgári 
iskolába 7.398 (2 605 fiu, 4.793 leány), az 
iparostanoncz-iskolába 3 632, az alsófokú 
kereskedelmi iskolába 546 fiu és végre a 
felsőbb leányiskolába 1.140 leány. A tankö-
teles korban álló fiuk közül 6.092 látogatta 
a gimnáziumot vagy a reáliskolát és 161 a 
felső kereskedelmi iskolát. Iskolába nem 
j á r t : 2 265 fiu, 11.276 leány, összesen 13.541. 
Vallásra nézve volt az iskolába járók közöt t : 
42 644 r. kath., 132 görög kath., 229 görög 
keleti, 5.120 helvét hitv., 3 682 ágo-tai hit-
vallású, 74 unitárius, 20.815 izraelita, 4 bap-
tista és 3 anglikán. Nyelvre nézve volt az 
iskolába járók közöt t : 66.314 magyar, 5.487 
német, 28 román, 599 tót, 98 szerb, 53 hor-
vát, 20 rutén, 15 olasz, 7 franczia, 2 morva, 
29 illyr, 16 cseh, 11 lengyel, 2 vend, 1 bos-
nyák, 2 gör., 14 angol és 5 orosz. Az isko-
lába járók közül tankönyve volt 72.691-nek, 
nem volt tizenkettőnek. Az előadási nyelv 
magyar volt, kivéve a két görög keleti isko-
lát, hol szerb és magyar nyelven és egy 
ágostai hitv. ev. iskolát, hol tót és magyar 
nyelven folyt az előadás. A működő tanítók 
száma 1.307 volt, kik mindnyájan képesítve 
voltak. A magyar nyelvet oktatni mindannyian 
birták. Az állami iskolákban működött 64, a 
községi iskolákban 1047, a felekezeti isko-
lákban 151, magániskolában 23 és egyesü-
leti iskolakban 22 tanító. Az 1 307 tanító 
között van 1.177 rendes és 130 segédtanító, 
nemre nézve pedig 691 férfi és 616 nő. 

— Menedékházvezetönői vizsgálat. A 
zav-ugróczi állami óvoda mellé rendezett 
ál'andó menedékházvezetőnői tanfolyam záró-
vizsgálata f. é. január 31-én nagyszámií közön-

ség jelenlétében és Kosztka Mihály kir. tan-
felügyelő elnöklete alatt tartatott meg. A 
tanfolyamon résztvett ,tíz növendék közül 
négy ki tűnő és hat jeles eredménynyel tet te 
le a vizsgálatot. A tanfolyam életbeléptetése 
körüli főérdem egyrészt gróf Zay Miklósné, 
szül. Karol) i Margit g ró fnő t illeti, ki mint a 
felügyelő-bizottság elnöke a magyarság esz-
méjének terjesztésén fáradhatatlanul munkál-
kodik, másrészt Trencsénmegye kir. tanfe l -
ügyelőjét: Kosztka Mihályt. A tanfolyam a 
magyarosodás eszméjét megint egy lépéssel 
előbbre vitte. A II. tanfolyam, melyre már is 
vannak jelentkezők, nemsokára megnyílik. 

— Meghívó. A magyarországi állami elemi 
iskolai tanítók országos egyesületének választ-
mányát február hó 21-ének délelőtti 9 órájára 
Debreczenbe, az országos tanítói árvaház 
egyik helyiségében tar tandó rendes választ-
mányi gyűlésre, melyen a húsvét hetében 
Budapesten tartandó közgyűlés tárgrai fognak 
előkészíttetni, — azon kéréssel hivjuk meg, 
hogy e gyűlésen lehetőleg minden választ-
mányi tag megjelenni szíveskedjék. Ez alka-
lommal egyidejűleg kér jük választmányi tag-
társainkat: szíveskedjenek érkezésök idejéről 
Kozma László egyesületi elnököt értesíteni, 
hogy czéls/erű és jutányos elszállásolásukról 
gondoskodhassék. Debreczen, 1898 február 
hó 8-án. Kozma László, egyes, elnök. Mező 
Dániel, egyes, főtitkár. 

— Halálozások. Szőke Béla volt h.-m-vásár-
helyi községi tanító élete 34 ik évében elhunyt. 
— Gedeon Lőrincz szepes-olaszi közs. nyug. 
tanító 74 éves korában elhunyt. — Sarró 
János szentesi tanító f. hó 4-én elhunyt. —• 
Magyar Soma leányfalvi tanító f. hó 9-én 
57 éves korában 38 évi tanítóskodás u tán 
elhunyt. Áldás emlékükön ! 

A szerkeszt« postája. 
T. B. Siivete. Erre nézve nincs rendelet, tehát 

tehetik tetszés, illetőleg czélszeriiség szerint. — 
R. J. Katymár. 1. A korpótlékra joga van. 2. Eddig 
csak 300 t'rtra van fölvéve ; a helyesbítésért folya-
modni kell Hozzá számítják. 3. Szabad. — T. O. S. 
V. M. Nem. — T. Gy. V. 1. Rendszerint el. 2. Iskola-
föntartójához s esetleg a kir. tanfeliigyelőséghez. — 
T. K. Szt.-Tamás. A földjöv. kataszt. kimutatást 
a megyénél hivatalból megsürgették; míg az föl 
nem jő, nem intézhetik el. — J . Gy. Csertész. Az 
ungmegyei Cserté-iz közs. gör. kath. tanító fizetés-
kiegészítési ügyét már elintézték 72.83,'. sz. a. Erre 
vonatkozott a kérdése? — Y. T. T.-Szántón. 1. 
Mit ért az alatt, hogy „szatmármegyei kinevezések"? 
Nem tudjuk, kérdése mire vonatkozik. 2. A minister 
úr rendesen csütörtökön d. u. 4 órakor fogad. — 
B. G. Maros-Szentgyürgy. A ministeriumban ügyé-
nek nyoma sincs. — L. J . Óvári. 5741. sz. a. van ; 
megsürgettük. — B. F. Szépvíz. 7682. sz. a. van s 
ha alkalmas állás lesz, kérel uét figyelembe fogják 
venni.— K. J . Domnsnya. Beérkezett s 1700. sz. a. 
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most intézkednek. — Z. ÍJ. Radváncz. Fiz. átutalása 
mármegtörtént 66.961. sz. al. pótléka sorsáról 1124. 
ministeri szám alatt a tanfelügyelőségnél tuda-
kozódjék. — D. L. Gy. Kvárcza. Ügye 4403. sz. a. 
legközelebb végleges elintézést nyer. — Sch. M. 
Papradnó. 1. Be. 2. és 3. Ezekre a kérdésekre már 
oly kimerítő tájékoztatások voltak lapunkban, hogy 
egyszerűen azokra utaljuk önt is, a ki, úgy látszik, 
inkább szeret írni, mint olvasni. — B. D. Bernecze. 
Ha lesz, benne lesz lapunkban s abból minden szük-
ségeset meg fog tudni. A vidéken jelent meg olyan 
könyv; kérdezze válasz-levelező-lapon Józsa Dániel-
től, Gyerő-Vásárhely. — Sz. L. Nagy-Szarva. Nem 
tudjuk; a földmívelésügyi ministeriummal nem 
állunk hivatalos összeköttetésben. — K. Gy. Csácza. 
A ministerhez czimezze, a kir. tanfelügyelőségnél 
adja be. Nem kell semmiféle rendeletre hivatkoznia. 
— Sz. Gy. Gergelyi. Folyamodhatnak, egy kérvény-
ben is kérhetik a kettőt, bár tanácsosabb a korpót-
lékért külön kórvényt adni be. — E. D. Rozsnyó. 
A közlendők közt van ; mihelyt lehet, kiadjuk, mert 
az eszmét jónak tartjuk s megvalósítása sem lehe-
tetlen. — M. J. Szombathely. Alkalmi czikk volt s 
akkor nem jutot t neki hely, most hát félretettük. 
— R. J. P. és másoknak. A Benedek-Földes-íéle 
Olvasókönyv gazdasági ismétlő-iskolák számára már 
megjelent s a földmívelésügyi ministerium megbízá-
sából a „Pallas"-nyomda fogja megküldeni az összes 
gazdasági ismétlő-iskoláknak. — T. P. Pilis-Vörös-
vár. Úgy tudjuk, hogy a földmívelési ministerium-
ban Magyar Kázmér úrhoz. — T. B. Az isk. szün-
napokról lapunk m. évi 52. számában közöltük a 
min. rendeletét s abban farsang két utolsó napja, 
mint szünnap, nem volt megemlítve. — V. S. Tür-
kévé. Ez hirdetés s azért szíveskedjék a kiadóhiva-
talhoz fordulni. — R. Szepesváralja. Lev-lapját el-
küldtük egy kiadónak, de azt hiszszük : hasztalan, 
mert a mit ön kiván, tudtunkkal nem jelent meg. 
— K. J. Kecskemét. Január 2-ika és a húsvét utáni 
kedd még szünnap. (Hát önök nem tudják, mit tesz 
ez a szó „bezárólag"?) — N. V. Szaja. Kérjék meg 
az iskolafentartót, hogy folyamodjék fizetősöknek 
400 frtra való kiegészítéséért a nagym ministerium-
hoz. Ez a módja. (S ezt önök nem tudták?) — 
„Népnevelők Lapja" szerkesztősége. Hogy mi az 
önök lapjából forrás (!) megnevezése nélkül valamit 
„átvettünk", azt maguk sem liiszik komolyan. Hát 
ez is csak olyan „ís"-elmésség! (Még egy ilyen 
tréfa és elénekelhetik az „is, is, is"-t!) — B. 1. N.-
Klkinda. Azzal a m.-mal nem állván hiv. össze-
köttetésben, nem tudhatjuk. — Maros-Vásárhely. 
Adunk mi „titok alatt" is tanácsot, csak a jel igét 
kell több Ízléssel megválasztani, mert a divatlapok 
színvonalára nem sülyedhetünk le. „Kéziratát" (talán 
inkább levelét?) nem „származtathatjuk vissza", 
mert már megsemmisítettük. El nem fogadott czik-
keket sem küldünk vissza, nemhogy leveleket! 
Különben az ön ügyében már több tanács volt a 
lapban : keresse csak ki! — T. J. Nagy-Falu. 6360. 
sz. a. most kerül tárgyalásra. — K. B. Szakái. 
(Biharmegye). Itt van; 1928. sz. a. tárgyalják. — 
F. I. Zalaegerszeg. Az ön esete és az a másik nem 
egészen analóg. T. M., mint velünk közlik, már 
megkapta a várostól a pótlékot s így azt elvenni 
nem lehetett; ön majd októberben kapja meg. — 
P. Berzova. 1. Kell; hogy mennyit: az iskolafön-
tartó határozza meg. 2. Kérhet. 3. Ezt a kérdést 
nem értjük. — D. B. Vadkert. VIII., Röck Szilárd-
utcza közs: el. isk. — „Tanítóképzés és képesítés". 
„Őszinte". M. L. K.-Bogárd. Sincerus. E. L. Jab-
lonka. Nem közölhetjük. — M. V. N.-Paczal. Sza-
badalmat kellene rá vennie, de, mivel ez költségbe 

kerül: megérdemli-e ? Mi nem foglalkozunk ilyesmi-
vel. Az ismertetést nem közölhetjük. — V. L. 
Gyergyó-Ditró. D. M. Brassó. Vukasovics. Annus. 
A közlendők közé tettük. — Z. J. Titel. Nein kell 
kérnie; meghagyják. — V. Gy. Miskolcz. Köszön-
jük. - S. J. Ózd. Még nem tudjuk; ha lesz, ide-
jében benne lesz a lapban. — A. J. Simontornya. 
Okvetetlenül folyamodjanak. — B. A. Sima. Kór-
vényt a tanítónak a kir. tanfelügyelőség útján kell 
beadnia, mert úgy is leküldik oda. Ezért jelentettük 
mi már ki több ízben, hogy (a szerkesztőség külön-
ben sem lévén ügynökség) kórvények beadására nem 
vállalkozunk. Az önét kivételesen beadtuk, de semmit 
sem nyert vele, mert úgy is leküldik a kir. tantel-
ügyelőséghez véleményezés végett. — L. M. V—r. 
A 66.542. sz. a. elrendelt isk. ünnepélyhez ,, Ünnepi 
füzetek" még mindig kaphatók lapunk szerkesztőségé-
ben. Egy füzet ára 10 kr, postaköltségre egy füzet-
hez 2 kr, kettőhöz 3 kr, azon túl 5, illetőleg 10 kr 
melléklendő. Ha, mint írja, tanulói számára, nagyobb 
(40—51) füzet) megrendelést tesz, mint csomagot 
küldjük bérmentve. — K. Á. Nagy-Rápolt. A helyre-
igazítást természetesen attól a forumtói, tehát a 
kiállítási jury tői lehetne kérni, a mely a kitünte-
tést kiállította. De hogy lehetséges-e még ez : nem 
tudjuk. Az „ Ünnepi füzetet" megküldöttük. — M. I. 
Zcnta. Nincs a közlendők közt, de úgy emlékszünk, 
hogy azért tettük félre, mert nem a mi lapunkba 
való. — M. Zs. Barita. írjon levelet (válaszbélyeggel) 
Nagy János kartársnak Pancsovára, ő szívesen meg-
adja a fölvilágosításokat. — B. T. Drahócz. Nincs. 
— P. B. Csékút. Eddig nem lehetett s nem is tud-
juk megmondani, mikor kerülhet rá sor. Ha az, a 
mit levelében je'.ez. jól van megírva, szívesen 
veszszük. — K. Y. Mocsolád. Száma: 85t>6. — B. I. 
János-Gyarmat. 42.901. sz. a. ugyan előjegyzésbe 
van véve, mindamellett, ha pályázatot hirletnek, 
adjon be új kérvényt (mellékletek nélkül), hivat-
kozva a régibbre. — Pusztai. 5525. sz. alatt itt van, 
de még nem intézték el. — H. E. Keiner. Kérvénye 
még nincs a ministeriumban. — K. J. Monostor. 
282. sz. a. van; megsürgettük. — K. 1. Peszér-
Adacs. Még nincs a ministeriumban; sürgesse a 
közigazgatási bizottságnál. — M. A. Tur Terebes. 
A ministeriumban nincs; hol adták be? Adjon 
be az illető új kérvényt. — B. L. Alike. Azl 
ön jobban tudhatja, mint mi, hogy kihez kelt 
fordulnia. Az intézet föntartójához, illetőleg az ala-
pítvány igazgatóságához. Arczképes igazolványért 
bizony hasztalan folyamodik ! — P. K. Barátfalu. 
0. J. Barátmajor.Nem közölhetjük. K.Z. Budapest. 
A közlendők közé tettük. — K. D. P. Meg. — H. R. 
Glogon. Dóbroivsky Ágost, IV., Egyetem-utcza 1. — 
B. T. Oláh-Keczel. Forduljon a kir. tanfelügyelő-
séghez s kérje meg, hogy szólítsa föl az illető isko-
laszéket. — K. P. Kopcsány. Igazat adunk önnek , 
de az iskolaföntartóknak kellene job belátásra jut-
niok. A mi czikkünk is ezt czélozta. — F.^L. Ilosva. 
Nincs i t t ; nem küldték föl. 

Tartalom : A közoktatásügyi minister beszéde. — 
Wlassics Gyula minister három évi működése. 
Molnár Viktor. — Hivatalos rész. — Szünóra : Bálo-
zás. Sághy Mihály. — Egyesületi élet. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztő postája. 
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P Á L T Í Z A T , 
A ká ty i (volt katonai határőrvidék) községi elemi 

iskolánál lemondás következtében megüresedett 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Tanítási nyelv 
magyar, német. Javadalmazás : 400 frt fizetés, sza-
bad lakás vagy e helyett 100 frt lakbér, 48 frt fa-
átalány, 10 frt irodaátalány és 2000 Ql-ölnyi földterü-
let haszonélvezete adóteherrel. A szabályszerűen 
felszerelt kérvények folyó évi február 28-ig Bács-
Bodroghvármegye közigazgatási bizottságához nyúj-
tandók be. Zombor, 1898 február hó 4-én. Vojnits 
főispán, mint a közigazg. biz. elnöke. (35/h—I—1) 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Dobára (u. p. Veszprém, Nagy-Szőllős) sürgősen 

tanító kerestetik. Fizetése: havi 25 forint, csinos 
bútorozott szoba fűtéssel. Teendője: kisebbeket és 
ismétlőket tanítani. Az iskolaszék. (141—II—2) 

A dunapataji izraelita iskolán egy felekezeti 
tanítói állás azonnal betöltendő. Évi fizetés 350 frt 
és 50 frt lakásátalány. Pályázók f. évi márczius l-ig 
az alanti iskolaszékhez fordulhatnak. A dunapataji 
izr. iskolaszék. (138—III—2) 

Alulirott segédkántort keresek Kívántatik tiszta 
hang, a functiók végzésében és értelmes éneklésben 
való gyakorlottság. Fizetés: 200 frt, lakás és élel-
mezés. Levél hozzám intézendő. Oklevél mellőztes-
sék. Jászberény, 1898 január 23. Beleznay Mór, 
főkántor. (109—III—3) 

Felfalura (Barsmegye) magyar-tót ajkú róm. kath. 
kántortanító kerestetik, Az évi fizetése 500 írtnál 
több. A kellően fölszerelt folyamodványok f. évi 
márczius hó 15-ig főtisztelendő Krupo Pál esperes-
plébános és tanfelügyelő úrhoz küldendők. A folya-
modók személyes megjelenés és próbaéneklés végett 
kívánságra levélben értesíttetni fognak. A folyamod 
ványok Kis-Kere.-nyére, u. p. Simony, a fenti czímre 
küldendők. (89 - I I I - 3 ) 

A makranczi kántortanító javadalmazása: 10 
katasztr. hold szántóföld, 8 kat. hold rét. Szántás 
a hívek terhe, mely megváltható. Tandíj : 137 frt. 
Legelő 6 marhára. Párbór 14 V2 köböl rozs és 11 frt 
70 kr. Stóla 60 frt Iskolafűtésről gondoskodva van. 
Kert s kényelmes lakás. Pályázat február 21-én. 
Felszerelt folyamodványok alulírotthoz Abaúj-Szep-
sibe intézendők. Tanítás magyarul. Fodor Sándor, 
r. k. esperes-plebános. (173—I—1) 

A szent-istváni ÍBaranyamegye) kath. népisko-
lánál osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tés : 360 frt és bútorozott szoba. Útiköltségre öt 
forint jár. Folyamodványok a plebániahivatalhoz 
intézendők márczius végéig. (170—I—1) 

Ó-Kanizsára (Bácsmegye) magyar ajkú segéd-
kántor kerestetik. Fizetése lesz havonkint tiz frt és 
ellátás, de mosás és útiköltség nem adatik. Kek Béla. 

(165-11-1) 
A bánhidai (Komáromm.) községi kisdelóvodá-

nál rendszeresített rendes óvónői állásra f. hó végéig 
terjedő határidőre pályázat hirdettetik. Fizetése: 
évi 365 fr t és szabad lakás. Kérvények az óvoda-
bizottság alulírt elnökéhez czímzendők. Rudnay 
Alajos, elnök. (164—II—1) 

Szakosra (Tolnám.) róm. kath. tanítót keresek, 
ki a rendes és ismétlők tanításán kívül a kántoriak-
ban is elegendő jártassággal bír. Fizetése f. é. szep-
temberig havonkint 15 frt, élelmezés, butorozot 
szoba fűtéssel. Az állomás márczius 1-én elfoglalandó. 
Kétyi László, kántortanító. (176—1—1) 

A töttösi róm. kath. kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalom: tisztességes lakás, házi-
kert helyett a faiskola egész jövedelme. Évi fizetés: 
300 frt, fapénz 30 frt, tandíj 110 frt. Kántori java-
dalom : temetőkaszálás 10 frt, stóla mintegy 6 frt, 
összesen 456 frt. A választás február 21-én délelőtt 
tíz órakor. Az állomás azonnal elfoglalandó. Rum. 
Könczöl István plébános, iskolaszéki elnök. 

( 174 -1 -1 ) 
Betöltendő a szebenvármegyei szakadáti állami 

elemi iskolánál évi 400 f r t fizetésből ós 100 frt 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, képe-
sítő bizonyítványnyal, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czimezve, legkésőbb 1898. évi márczius hó l-ig 
Szebenvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben 
részesülnek. A román nyelv ismerete kívánatos. 
Szebenvármegye kii-, tanfelügyelőségétől. Nagy-
szeben, 1898 február 11-én. Dr. Pintér Gábor, kir. 
tanfelügyelő. (36/h—I—1) 

Betöltendő a fe lsö-porumbiki állami elemi 
iskolánál évi 401) forint fizetésből és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgá-
lataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi márczius 
hó 5-ig Fogarasvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. Fogarasvármegye kir. 
tanfelügyelőség ítől. Fogarason. 1S98. évi február 
hó 7. Váró Béni, kir. tanfelügyelő. (31/h—I—1) 

Betöltendő a zilahi állami polgári leányiskolánál 
évi 500 forint fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott segédtanítónői 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó a mehy-
nyiség- és természettudományi szakra kepesített ev. 
ref. vallású oki. polgári iskolai képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a 111. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi 
márczius hó 5-ig Szilágy vármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministeriumtól. Budapest, 1898. évi február bő 
9-én. A minister meghagyásából: dr. Morlin, osztály-
tanácsos. (33/h—I—1) 

O-Sztapár községbe (Bácsm.) német-magyar tan-
nyelvű, róm kath. jellegű, osztatlan népiskolához 
tanító kerestetik. Ezen állomás jövedelme : a) 400 
frt 0. é. havi előleges részletekben a községi • pénz-
tárból; b) szabad lakás, házikerttel; c) egyelőre 
három évre 50 frt évi segély és 50 frt fűtési áta-
lány a kalocsa-főegyházmegyei alapból. Ezen fizetés-
ért köteles a tanító az ismétlő tanítást is végezni. 
Az illír nyelvben is jártasak előnyben részesülnek. 
Az okmányokkal felszerelt folyamodványok f. évi 
február hó 25-ig a nt. esperesi hivatalhoz Bács-
Doroszlóra küldendők. Az állomás márczius hó 1-én 
okvetlen elfoglalandó. Garay József, iskolaszéki 
elnök. (159—11-1) 

A mezö-zombori g. kath. éneklc^ztanítói állo-
másra, melynek jövedelme 273 frt, államsegélylyel 
400 frt, két szobás lakás, melléképületekkel, kerttel. 
Pályázati határidő február 22. reggeli 10 órakor 
az iskolában. Bányay, esperes. (179 -I—1) 
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Betöltendő az orosházi állami polgári iskolánál 
évi 500 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott segédtanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó azon oki. pol-
gári iskolai tanítók, kik a nyelv- és történettudo-
mányi szakcsoportra és zenére vannak képesítve, s 
a német nyelv tanítására képesek, képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleges különös képességeiket igazoló ira-
tokkal felszerelt kérvényeiket a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 
1898. évi márczius hó 5-ig Békésvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. ministeriumtól- Budapest, 1898. 
évi február hó 9. A minister meghagyásából: dr. 
Morlin, osztálytanácsos. (34/h—I—1) 

Betöltendő a tivrócz-szent-mártoni állami pol-
gári iskolánál évi 500 forint fizetésből és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
segédtanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó a nyelv- és történettudományi szakcsoportra 
képesített okleveles polgári tanítók képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket iga-
zoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás- ós 
közoktatásügyi m. kir. ministerhez czimezve, leg-
később 1898. évi február hó 25-ig Turóczvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. Budapest, 
1898. évi február hó 9. A minister meghagyásából: 
dr. Morlin, osztálytanácsos. (32/h—I — 1) 

Szabadka sz. kir. város polg. közs. iskolaszéke, 
a város belterületén nyugdíjazás folytán üresedésbe 
jöt t egy első-osztályú javadalmazással (600 frt fize-
téssel, 120 frt lakbér-átalánynyal és 50 frt ötöd-
éves korpótlékkal) egybekötött, s illetve az esetleg 
eszközlendő előléptetések folytán megüresedhető 
valamely másod- (500 frt fizetés, 120 frt lakbér és 
50 frt ötödéves korpótlék), avagy harmadosztályú 
(450 f r t fizetés, szabad lakás, VJ lánez föld haszon-
élvezete és 50 f r t ötödéves korpótlék) javadalma-
zással kapcsolatos rendes elemi iskolai tanítónői 
állomásra — 1898. évi február hó 25-ig terjedő ter-
minussal — ezennel pályázatot hirdet. Megjegyez-
tetik, hogy az első- és másodosztályú fizetéssel 
dotált állomások belterületiek, a harmadosztályúlag 
dotáltak pedig tanyaiak ; miért is folyamodók ré-
széről kérvényükben világosan kiteendő, hogy csu-
pán az első osztályú javadalmazással kapcsolatos 
állást kérik-e, avagy esetleg a másod-, s a harmad-
osztályúra is reflectálnak. A kellően felszerelt és 
bélyegeit kérvények fennebbi határnapig alulirotthoz 
küldendők. Szabadkán, 1898. évi január hó 30-án 
tartott isksz. ülésből- Vojnich Máté s. k., iskolaszéki 
elnök. (163—I- 1) 

Pevesz l ény (Hontmegye) r. kath. hitközségbe 
kántortanító kerestetik halálozás folytán. Jövedelme: 
szép lakás két szobával és melléképületekkel. A 
javadalom az iskolaszék által megbecsülve 600 frt. 
De ezt csak augusztus 1-től élvezi a megválasztott, 
mert eddig az özvegyet illeti. Augusztusig havon-
kint 30 frtot kap a község pénztárából. A kérvények 
Nagy Géza plébános, iskolaszéki elnökhöz külden-
dők február végéig. A próba ós választás márczius 
3-án, azaz harmadikán délelőtt. (175—I—1) 

Slavonia egy kies vidékére, Daruvárhoz közel 
fekvő Fa l i s zá l l á s pusztára egy nőtlen tanítót, eset-
leg tanítónőt keresek 25—30 tanköteles oktatása 
végett, 20—25 forint havi fizetés és úri ellátás fel-
ajánlása mellett. Ajánlatok tekintetes Kovácsy József 
kasznár úrhoz (u. p. Koncanica), esetleg hozzám kül 
dendők. Nagy-Peterd (Baranyamegye). Pintér János, 
körjegyző. (167—1—1) 

Czeglédváros róm kath. elemi népiskolájánál 
egyik elaggott tanító nyugdíjazása folytán megürült 
m. kir. vallás- és közalapítvány-uradalmi elsőosz-
tályú tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
A megüresedett állás a következő javadalmazással 
van egybekötve: 1. a m. kir. vallásalapítványtól: a) 
készpénzben 154 frt 35 kr ; b) terményekben hat 
pozs. mérő, vagyis 369 liter tiszta buza, 20 pozs. 
mérő, vagyis 1230 liter kétszeres buza, 12 pozs. 
mérő, vagyis 738 liter árpa, 60 bécsi mázsa, vagyis 
3360 klgr. széna, 40 bécsi mázsa, vagyis 2240 klgr. 
őszi szalma, 12 akó, vagyis 679 liter ó-bor. Az itt 
elősorolt termények váltsága fejében a nagyméltó-
ságú vallás- és közalapítványi ura:lalom, kölcsönös 
egyezség alapján, fizet jelenleg évi 600 frtot. Saját 
használatra 14 köbméter kemény hasábfa, váltság-
díja évenkint 79 frt 10 k r ; c) féltelek homokföld 
és az ennek megfelelő legelőjárandóság haszon-
élvezete. 2. A róm. kath. hitközségtől lakbér fejé-
ben évi 200 frt. A mennyiben pedig ezen állomás 
a soros előléptetés elvénél fogva a helyben már 
régibb idő óta működő egyik uradalmi tanító által 
töltetnék be, úgy másodsorban ennek állására, vagyis 
az ekképen megürült egyik másodosztályú m. kir. 
vallás- ós közalapítványi állásra hirdettetik pályázat. 
Ezen második állomás jövedelmei: 1. a m. kir. 
vallásalapítványtól: a) terményekben 6 pozs. mérő, 
vagyis 369 liter tiszta buza, 20 pozs. mérő, vagyis 
1230 liter kétszeres buza, tizenkét pozsonyi mérő, 
vagyis 738 liter árpa, 60 bécsi mázsa, vagyis 3360 
klgr. széna, 40 bécsi mázsa, vagyis 2240 klgr. őszi 
szalma, 12 akó, vagyis 679 liter ó-bor. Az it t elő-
sorolt termények váltsága fejében a nagyméltóságú 
vallás- és közalapítványi uradalom, kölcsönös egyez-
ség alapján, fizet jelenleg évenkint 600 fr tot ; b) fél-
telek homokföld és az ennek megfelelő legelőjáraa-
dóság haszonélvezete. 2. A róm. kath. hitközségtől: 
a) készpénzben 88 frt 32 kr t ; b) lakbér fejében évi 
120 frtot. Ugyancsak a fentemlített okoknál fogva 
az előléptetéseknél esetleg megüresedett következő 
elsőosztályú róm. kath. hitközségi tanítói állomásra 
hirdettetik harmadsorban pályázat. Ezen állomás 
jövedelmei: a) készpénzben évi 525 f r t ; b) négy 
köbméter kemény tűzifa 16 frt értékben; c) félte-
lek homokföld és az ennek m-gfelelő legelőjáran-
dóság haszonélvezete. Ha pedig ezen állomás elő-
léptetés folytán szintén a soros tanítóval töltetik 
be, úgy negyedsorban az így megürült állásra, vagyis 
egy másodosztályú róm. kath. hitközségi tanítóságra 
hirdettetik pályázat a kövatkező javadalmazás mel-
lett: a) készpénzben 401 frt 40 kr ; b) 6 köbméter 
kemény tűzifa 24 frt értékben ; c) féltelek homok-
föld és az ennek megfelelő legelőjárandóság haszon-
élvezete. Végre, ha ezen állás is, előléptetés folytán, 
a helyben működő soros tanítóval töltetnék be, úgy 
ötödsorban egy róm. kath. hitközségi s.-tanítói 
állásra hirdettetik pályázat a következő javadalom-
mal : a) készpénzben évi 400 f r t ; bj lakás, vagy 
lakbér fejében évi 60 frt. Az első két m. kir. vallás-
és közalapítvány-uradalmi róm. kath. tanítói állás 
elnyerése iránti kellőleg felszerelt kérvények a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi ni. kir. Minis-
teriumlioz, a három következő róm. kath. hitköz-
ségiekért való folyamodások pedig a czeglédi róm. 
kath. iskolaszékhez czímzetten nagyságos és főtisz-
telendő Makáry István apát-plebános, iskolaszéki 
elnök úrhoz küldendők be. A fokozatos előléptetés 
elvénél fogva kimondatik, hogy a jelöléseknél, illetve 
a választásoknál különös figyelem fog fordíttatni a 
helyben működő és érdemeket szerzett tanítókra. 
Pályázati határidő: jelen hirdetés megjelenéséül 
számítandó egy hónap. Kelt a czeglédi róm. kath. 
iskolaszéknek 1898. évi január hó 23-án tartott ülé-
séből. Donovitz Alajos, iskolaszéki jegyző. (166—1—1) 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n hé ten egyszer , csütörtökön (este). 

Megkaphat ja e l a p o t minden magyarországi népoktatás i 
intézet , t ehát az ö s s z e s óvodák, e l e m i fe l ső nép- és polgári 
iskolák és tan í tóképző - intézetek e g y pé ldányban i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e i ránt i f o lyamodványok az iskola l é t e z é s é t 
igazolo és az i l l e t é k e s kir. t a n f e l ü g y e l ő által l á t tamozot t 
községi előljárósági b i zony í tványnya l együt t , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesz tőségéhez küldendők. A h e l y s é g (a megye megje lö -
léseve i ) é s az u to l só pos ta világosan kiírandó. 

E lő f i ze té s i á r : Egy évre 5 frt, f é l é v r e 2 fr t 50 kr., 
negyedevre 1 fr t 25 kr. — Egy n e g y e d évné l kevesebb időre 
előfizetést n e m fogadunk el. — Az e lő f i ze tés i pénzek a k i a d ó -
hivatalba k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k árszabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szoert , m i n d e n közles u t a n 3 kr. fizetendő. Az i ly 
módon m i n d e n k i á l tal k iszámítható h irde tés i díj e lőre k ü l d e n d ő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l e g y h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő petit n y o m á s ú e s egyhasabu sora 50 kr. Ezek a d í j a k is 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEB., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÍM. MAGI. KIB. EGYETEMI NTOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Wlassics Gyula minister három 
évi működése. 

(III.) Nagy buzgalommal és érdeklő-
déssel karolta fel a minister a művé-
szeteket is. 

Serényen folynak a munkálatok a 
szépművészeti muzeum létesítésére, a 
melyre 8,200.000 forintot engedélye-
zett a törvényhozás. A szépművészeti 
muzeum felállítása által megvalósul 
az a régi szükséglet, hogy az Akadémia 
palotájában és a nemzeti muzeumban 
czélszerütlenül elhelyezett régi és újkori 
műtárgyak egy tekintélyes egészbe lesz-
nek foglalhatók, a művészeti korszakok 
hiányai újabb beszerzésekkel kipótolha-
tok és különösen a hazai művészet 
nagyobbszabású alkotásai az eddiginél 
sokkal bővebb javadalmazással lesznek 
megszerezhetők. 

A létesítendő muzeum bő alkalmat 
nyújt hazai művészeinknek is mara-
dandó becsű munkák létrehozására, 
mert hatszázezer forint vétetett számba 
magyar művek szerzésére. A nagyobb-
szabású, sok tanulmányt és költséget 
feltételező munkák létrejöttét pedig a 
minister előlegekkel támogatta és támo-
gatja. A hazafias érzületre ható sok 
történelmi munka fog e buzgólkodó 
gondoskodás által létrejönni és ezt az 
érezhető hiányt pótolni. 

E mellett kiterjedt a minister gondos-
kodása a képzőművészetek rendszeres 
fejlesztésére is. Ennek érdekében a minis-
ter oda hatott ministertársainál, hogy a 
művészeti megrendelésekre és vásárlá-
sokra, de kivált a középületek művészi 
díszítésére nézve felmerülő szükségletek 
fedezésére szánt összegek mikénti fel-
használására nézve az ő, illetve az újon-
nan alakítandó képzőművészeti tanács 
rendelkezéseit fogadják el. 

A meglevő intézeteket a minister 
sok érdekes és értékes anyaggal gyara-
pította, megvásárolta a nemzeti muzeum 
számára az 1848/49-iki szabadságharez 
ereklye-muzeumát; a Lanfranconi gyűj-
temény legérdekesebb részét; megsze-
rezte külföldről a Hunyady-levéltárt; 
gyarapította és külön épületbe helyezte 
az ezredéves orsz. kiállításból átvett 
ethnographiai anyaggal együtt az ethno-
graphiai muzeumot. 

Az iparművészeti iskola és muzeum 
egy új palotába került, miként azt a 
kettő közötti szoros kapcsolat meg-
kívánja. A muzeum tanulságos anyaga 
a tanításnak folytonosan rendelkezésre 
áll ez által. 

A mesteriskolák, a női festőiskola 
és a mintarajziskola újjá szerveztettek. 

A műemlékek országos bizottságá-
nak rendszeres működésére részletes 
utasításokat adott ki. Alatta nyert be-

Lapunk 8-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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fejezést a budavári koronázási templom, 
a kassai dóm és a jaáki apátsági tem-
plom restaurálása és alatta indult meg 
a csütörtökhelyi kápolna helyreállítása 
stb., stb. 

A nyomdatermékek köteles példányai-
nak beszolgáltatásáról rendelkező tör-
vényes intézkedések hiányossága miatt 
szükségesnek látta a minister ezt a kér-
dést is a törvényhozás útján rendezni. 

A minister azonban nemcsak a fő-
város emelésére gondolt intézkedései-
ben, hanem a vidéket is bevonta művé-
szeti politikájának szolgálatába. Az emlí-
tett törvény biztosítja a vidéki könyv-
tárak rendszeres gyarapítását, a magyar 
művészeti tárgyak szétosztása pedig a 
vidéki muzeumok részére ezek fejlő-
dését. 

A megyék hazafias buzgalma segítsé-
gére jött a ministernek és az általuk 
megrendelt történelmi festmények ösz-
tönzésül szolgálnak a vidéki kulturális 
góczpontok fejlesztésére. 

Hasonló rendszeres munkálkodást 
látunk az emberbaráti ügy fejlesztése 
érdekében. 

A hazai összes emberbaráti taninté-
zetek, a tanítási és nevelési rendszer 
egységesen lévén fejlesztendők, az egy-
séges szervezet meghonosítása czéljából 
az összes emberbaráti tanintézetek 
részére külön felügyelet szerveztetett. 

A siketnémák váczi országos intézete 
számára egy részletes szervezeti szabály-
zat lépett életbe, a mely a többi inté-
zetekre nézve is, csekély változtatással, 
érvényes. A siketnémák oktatásának 
hazánkban eddig nem volt meg legfon-
tosabb vezérfonala: a siketnémák olvasó-
könyve. E nagy hiány pótlása végett 
egy általánosan elismert német szak-
munkát fordíttatott le a minister, a 
mely a rendszeres oktatást teszi lehe-
tővé. A siket némák tanítói részére egy 
két évre terjedő tanítóképző-tanfolyam 
lépett életbe és az oktatás az elismert 
leghelyesebb rendszer szerint történik. 

A vakok budapesti intézetében a 
szakoktatás újjá szerveztetett és az 
intézet tanszereket és taneszközöket 
kapott. A vakok képzésénél eddig a 
zeneoktatásra helyezték a fősúlyt ; 
miután azonban kitűnt, hogy az inté-
zetből kikerült zenészek nem birtak 
megélni, a minister ipartelepeket állí-
tott fel az intézetben és a vakok a 
kosárfonást, kefekötést, gyékény- és nád-
székfonást, kötélverést tanulják. 

Az ország minden részéből a taná-
roknak és tanulóknak a hebegők és 
dadogók oktatására való képesítés meg-
szerzésére módot nyújtott egy képesítő 
tanfolyam fölállítása által. 

A minister azonkívül buzdította a 
vidéki városokat emberbaráti intézetek 
felállítására és a kezdeményezéseket 
erkölcsileg és anyagilag támogatta. 

A. közoktatásügyi kérdések mellett 
teljesen lefoglalták a ministert még az 
egyházpolitikai kérdések is. 

Ministerségének első évében jóformán 
ezek kötötték le munkásságát. A szen-
tesített egyházpolitikai törvények után 
intézkedett azok végrehajtása iránt és 
számos nagyfontosságú rendelkezések 
vették igénybe körültekintő figyelmét. 

A katholikus autonómia létesítésére 
irányuló mozgalom, elől nem térhetett 
ki a kormány és a vallásügyi minister 
föladata lett, a nagyfontosságú kérdés 
megoldására és irányítására az előkészítő 
munkálatokat foganatosítani. 

Az egyházpolitikai törvények életbe-
lépése sürgőssé tette a kisebb javadal-
mazású lelkészek illetményeinek rende-
zését. 

A minister sietett a közóhajnak és 
a kormány Ígéretének eleget tenni és 
megindította a kath. lelkészek kongruá-
jának bevallására és a bevallások fölül-
vizsgálására szükséges intézkedéseket. 
Egy külön e czélra szervezett hivatal 
látja el a nagyterjedelmű munkát. 

A többi felekezetű és kisebb java-
dalmazású lelkészek illetményeinek kie-
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gészítését pedig törvény útján ren-
dezteti. 

A ministernek a vallásügy terén ki-
fejtett működése a felsorolt országos 
érdekű és számos kisebbfontosságú kér-
dések által azonban még nincs kime-
rítve és különös fölemlítést érdemelnek 
a minister fáradozásai a hajdú-doroghi 
magyar püspökség felállítása érdekében, 
valamint az ezzel kapcsolatos magyar 
lithurgia engedélyezése végett. 

A vallás- és közoktatásügyi minister-
nek azonbán nemcsak a tanügyhöz és 
az egyházpolitikához kell értenie, hanem 
a gazdálkodáshoz is, mert a vallás- és 
tanulmányi alap birtokainak kezelése is 
reá van bízva. 

A nagy kiterjedésű oirtokok és erdők 
helyes kezelésétől van föltételezve a két 
alapra háruló és minden évről-évre 
nagyobbodó kiadások előteremtése. 

A birtokok jövedelmezésének foko-
zása mellett azonban nem szabad a 
szocziálpolitikai szempontokat is mel-
lőzni és itt fölemlíthetjük a minister-
nek egy kiváló gyakorlati érzékről 
tanúskodó tényét a mindinkább terjedő 
agrár-szoczializmussal szemben; a minis-
ter a tanulmányi alap egyik püspök-
ladányi birtokát kisparczellákban bérbe-
adta az ottani szegény földmívelő nép-
nek és segítséget nyújtott nekik ez által 
a saját munkájuk után való tisztességes 
megélhetésre. 

Ez az a keret, a melyet a minister 
ténykedése betöltött. Nem soroltunk föl 
minden apró intézkedést, a melyet a 
közigazgatás gyors és rendes menete 
érdekében, az ügyek pontos és alapos 
ellátása és különösen a központi igaz-
gatásnak majdnem mintaszerűsége érde-
kében tett, vagy olyanokat, a melyekkel 
egyes fölmerült esetekből kifolyólag az 
eddigi eljárást helyesbítette, de mun-
kásságának jellemzéseül a legapróbb rész-
letekre krerjedő figyelmének föltünte-
tése czéljából mégis szükségesnek tar-
tunk egynéhány esetet fölsorolni. 

A ministeriumban jóformán teljesen isme-
ret len volt a határidő kitűzése és annak nyil-
vántartása oly rendeletek kibocsátásánál, a 
melyekre az alantas hatóságok és közegek 
válaszadásra hivattak fel. Az illetők akkor 
válaszoltak, mikor nekik tetszett és ha nem 
feleltek, a ministerium is megfeledkezett az 
i l le tő ügyről. 

A minister azonnal elrendelte, hogy minden 
intézkedés nyilván tartandó és a kitűzött 
határidő lejártával a késedelmező megsürge-
tendő, mi által nemcsak az alantas hatósá-
gok munkásságát ellenőrizte, hanem a gyors 
közigazgatást is lehetővé tette. 

A ministernek egy másik intézkedése, a 
melylyel szintén a sürgős ügyek gyors elin-
tézését biztosította, az volt, hogy az alantas 
hatóságok és közegek színes papir használatára 
utasíttattak oly ügyeknél, a melyek soron-
kívüli elintézést kívántak. 

A ministernek első költségvetésének össze-
állításánál feltűnt, hogy az eddigi költségve-
tésekben igen nehéz volt az eligazodás a 
hosszú számsorok között. Előbb bizonyos 
rendszerbe kellett foglalnunk az egymáshoz 
tartozó, de a költségvetésben elszórt tételeket, 
ha közoktatásunkról képet akartunk magunk-
nak szerezni. A minister majdnem teljesen 
megváltoztatta a költségvetést berendezésében. 
A mostani költségvetés olyan mintaszerű be-
rendezésű, hogy kissé figyelmes átolvasás 
u tán megelevenednek a számok az újonnan 
alakí tot t keretekben és rövid idő alatt min-
denkit tájékoztatnak, még a számoktól irtózó 
laikus embert is, közművelődési intézményeink 
feljlődéséről. 

A mostani költségvetések a tanügyi köz-
igazgatásnak megfelelő főcsoportba sorolják 
be az egyes kulturális intézményeket, külön-
külön fejezetet kaptak benne a felsőbb tan-
intézetek, a középiskolák, a népnevelés, a 
szakiskolák, az emberbaráti tanintézetek, a 
művészet, a muzeumok és műemlékek, a 
tudomány és az irodalom és végre az egyhá-
zak. Leginkább megnehezítették a korábbi 
költségvetések a népnevelés részére felvett ja-
vadalomnál, a mely csak átalány összegben 
szerepelt és egymagába foglalta nemcsak a 
népiskolákat, hanem a polgári iskolákat is, 
holot t Wlassics minister költségvetései részle-
tesenfeltüntetik nemcsaka népiskoláknál, hanem 
a polgári iskoláknál is külön-külön úgy a 
személyi, mint a dologi kiadásokat és kimu-
ta t ják a népoktatási intézetek közös szükség-
letét. A legnagyobb előnye a mostani költ-
ségvetéseknek azonban az az újítás, hogy a 
költségvetés megokolásában megyénként és 
községenként a legnagyobb pontossággal fel-
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sorolják az állami iskolákat, a tanítók számát, 
a személyi járandóságokat és a dologi kiadá-
sokat, stb. 

A minister mindezeket az újításokat 
a költségvetés realitása érdekében tar-
totta szükségesnek, azonkívül pedig, a 
tanügyi közoktatás könnyebb ellenőrzése 
végett a törvényhozás részéről és a 
hiteltúllépések lehető megakadályozása 
végett. A legnagyobb szolgálatot tette 
azonban a minister meggyőződésünk 
szerint a tanügyi politikának, az országnak, 
mert kitűnik azokból a részletes kimu-
tatásokból, a költségvetésnek helyes szer-
kesztéséből, hogy az az összeg, a mely 
mint átalányösszeg nagynak tünt föl, 
elaprózva és egyes vidékek és községek 
szerint fölosztva, egyáltalában nem ele-
gendő ama fontos politikai és nemzeti 
föladatok teljesítésére, a melyek a nép-
oktatásügyre várnak. Nagyon sajnál-
hatjuk, hogy a ministerium eddigi költ-
ségvetéseiben nem használták föl a nép-
nevelés czéljára szánt összeg elégtelen-
ségének beigazolására azt a szembetűnő 
és kézzelfogható eszközt, a mely ezek-
ben a kimutatásokban oly hatásosan 
érvényesül, mert különben lehetetlen-
nek tartottuk volna, hogy a törvény-
hozás minden pénzügyi nehézségek 
daczára nem javadalmazta volna jobban 
ezt a legfontosabb tárczát. Hiszen tud-
valevő dolog, hogy az iskolákba tett 
befektetés leggyümölcsözőbb és a tőke 
a műveltség haladásával kétszeresen és 
kamatostul megkerül. 

Wlassics ministernek az érdeme, hogy 
költségvetésének világos, átlátszó lerende-
zésével és alapos kidolgozásával mintegy 
kényszerhelyzetet teremtett és ezzel sikerült 
kivívnia azt, hogy a vezetésére bizott 
ministeri tárczának javadalmazása már 
az első évben igen tetemes, majdnem 
szokatlan emelkedést mutat. 1.781.772 
frt a tiszta többlet az első évben és a 
rá következőkben is majdnem hasonló 
emelkedést mutat a költségvetés. 

Hasonló változáson ment át a köz-

oktatás állapotáról szóló ministeri jelen-
tés szerkesztése és összeállítása. 

Az eddigi ministeri jelentések abban 
a szerkesztési hibában szenvedtek, hogy 
nem számoltak be a közoktatásügy 
utolsó iskolai évi eredményéről, hanem 
két különböző iskolai év adatait fog-
lalták magukban: a középiskoláknál, a 
főiskoláknál és a szakiskoláknál az utolsó 
iskolai év adatait dolgozták föl, de a 
népoktatási intézeteknél csak az utolsó 
előtti iskolai év jelentését tüntették föl 
ezek a jelentések. 

Ez az eljárás nagyon megnehezítette 
az összehasonlítást a különböző fokú 
tanintézetek között, mert az ahhoz 
szükséges adatok két különböző évben 
kiadott jelentésekben voltak meg; hozzá-
járult még ehhez az a bénító körül-
mény, hogy a népoktatásügyre vonatkozó, 
részben a statisztikai adatok az utolsó 
előtti iskolai évről szólottak, míg a 
népoktatásügy érdekében kibocsátott 
kormányzati intézkedések az utolsó 
iskolai évre vonatkoztak. Mindez a 
minister jelentése hátrányára szolgált 
és csak az volt az előnye, hogy minden 
év november havában megjelenhetett. 

Wlassics minister ezt a mindenesetre 
helytelen eljárást megváltoztatta és 
inkább elhalasztotta egy-két hónappal 
a jelentés benyújtását, semhogy az a 
külső körülmény veszélyeztesse a minis-
teri jelentés egyöntetű szerkesztését és 
használhatóságát. 

Gyökeres reform alá vette a minister 
a „Néptanítók Lapjá"-nak kiadását és 
szerkesztését. 

A lap olyan unalmas és sovány tar-
talommal jelent meg, hogy a tanítók, 
a kiknek oktatására, szórakozására és 
további művelésére szánták volt a lap 
alapítói, fölbontatlanul hagyták. Senki 
sem olvasta. 

A baj forrása abban állt, hogy a 
„Néptanítók Lapja" részére szánt 10.000 
frtot jórészt a nyomda-költség emész-
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tette föl és jó munkatársak díjazásáról 
szó sem volt. 

A minister pályázatot hirdetett a lap 
kiadására, azzal, hogy a nagyszámú hir-
detésekből befolyó összeg a kiadót illeti. 

A minister most a kiadónak 2000 
frt szubvencziót ad, de 8000 forinttal 
rendelkezik a lap szerkesztőségének és 
munkatársainak díjazására, ami által a 
lapot élénkké, tartalmassá és olvasottá tette. 

Még sok hasonló intézkedést sorol-
hatnánk föl, de nem folytatjuk a 
további részletezését a minister mun-
kásságának; az eddig adott kép is elég 
bizonyságot tesz arról, hogy a vallás-
és közoktatásügyi ministeriumot nem 
bízták avatatlan kezekre. 

Kár lett volna őt az igazságügymi-
nÍ3terium élére állítani, a hová a köz-
vélemény eleinte szánta volt. 

(Budapest.) Molnár Viktor. 

— — 

Alföldi iskolák államosítása. 
A „Néptanítók Lapja" múlt évi 47. számá-

ban „A közokt. minister kultúrpolitikája" 
czímmel nagy figyelmet keltő, kiváló érdekes-
ségü tanulmány jelent meg. A nemzeti neve-
lés nagy fontosságának érzetétől áthatott , 
nagy buzgalmú minister tanügyi tevékenysége, 
öntudatos s a gyakorlati élet követelményei 
szerint irányuló kultúrpolitikájának méltatása 
nyert abban a közleményben kifejezést. Ez a 
kultúrpolitika abban a vezéreszmében dom-
borodik ki, hogy az állami népoktatási inté-
zeteket párhuzamosan kell létesíteni a nem-
zetiségi és végvidékek államosítása mellett a 
nagy magyar Alföldön is. Az eredeti törzs-
gyökeres magyar faj értelmi képességének és 
erkölcseinek emelése: országos érdek. 

A közoktatásügyi minister éles tekinteté-
vel éppen kellő időben vette észre az Alföld 
eddigi mellőzését s mint a késett utas meg-
kettőztetett igyekezettel törekszik útját be já rn i : 
a kormány is egész sorozatát létesítette ujab-
ban az állami iskoláknak a magyar Alföldön. 
Az eszme itt új, de nem idegen; az állami 
iskolát csak hirből ismerték, csak újságokból 
olvasták. S ime, mi tö r tén ik? Rögtön és tel-
jesen átértik és átérzik a közokt. minister 
intenczióját s vetélkedve, a legmesszebb menő 
áldozatokat hozzák a közoktatás elfeledett 
oltárára. 

Eddig itt a legszebb és legnagyobb magyar 
községek oktatásügye a gazdátlanság jellegét 
mutatta. Sem a község, sem a felekezet, sem 
a társadalom nem tudta kiemelni az elmara-
dottság kátyújából a tanügyet ; 150 — 180, 
néhol 200 tanuló is volt egy tanító keze alat t ; 
a tankötelesek nagy része: a tanyák lakossá-
gának gyermekei pedig, pusztai jószág mód-
jára, nevelés és tanítás nélkül nőttek fel. 

Organizálni kellett i t t a népoktatás ügyét 
teljesen. És ez csakis állami iskolák létesítése 
által vált lehetségessé. A második évezred 
hajnalhasadásával az Alföld népének rendsze-
res oktatása is felderült s most a legtöbb 
községben s tanyán ott díszeleg a tündöklő 
fel í rás: „Állami iskola", mintegy hirdetve a 
járó-kelő utasnak, hogy Magyarország csak 
népnevelés által lehet erős! 

Az állami iskolák mintaszerű berendezéssel 
és szervezés mellett, megfelelő számú tanerők 
beállítása által, már a közel jövőben bámula-
tos és jótékony hatás t fognak gyakorolni az 
alföldi nép erkölcsére s gondolkozásmódjára; 
nem egy község van, hol a tanítók száma 
mindjár t az államosítás kimondásakor megkét-
szereződött, de a közoktatásügyi minister bő-
kezűsége folytán mindenütt szaporodott s a 
kellő számú tanítót minden iskola megkapta. 
Most az adminisztráczió rendszeresebb, a be-
iskoláztatás pontosabb lesz, a taní tás ered-
ménye ennek megfelelően emelkedni fog. 
Állami iskolák az alföldi tanyákon! Hol ezelőtt 
nem rég a „szegény legény" vágtatott vad 
paripáján, fosztogatva az arra vetődött utast, 
most a kultura zászlója lobog, s a hírhedt 
csárdák helyett mindenfelé a népnevelés oltárai 
emelkednek! 

Szegvár, Dorosma, Csongrád, Horgos, stb. 
örömmel és egyhangúlag járultak hozzá iskoláik 
államosításához és a legnagyobb vetélkedést s 
áldozatot fejtették ki az államosítás kérdésé-
ben. í g y ajánlotta föl Csongrád a leltári becs-
lés szerint 70 ezer f r to t érő remek emeletes 
iskolaépületét s egyéb összes iskoláit, óvodáit 
s tanítói lakásait az államnak s egyidejűleg 
kötelezte magát, hogy a szükséges iskolák 
fölállításáról a jövőben is gondoskodni fog; el-
vállalta az összes iskolák fűtését, tisztogatását 
s évenkint összes egyenesadójának 10%-á t 
fizeti az állampénztárba; de még ezzel sem 
elégedett meg, hanem az összes polgári és 
elemi iskolai tanulók tanbeirásdíjait s a 15 
krajczáros nyugdíjjárulékokat évi átalányösz-
szegben megváltotta. Csongrádon most a taní-
tás teljesen díjmentes s ez a község állami 
iskolája 32 tanítójával az ország legkiválóbb 
tanintézetei sorába emelkedett. 

Még nagyobbszabású áldozatokat hozott 
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Dorosma. Örök tulajdoni joggal átengedett 
ingatlan vagyonából 137 hold földet egy tag-
ban, mely, csak 300 frtos minimum-árt szá-
mítva is 47—48 ezer forintot képvisel; átadta 
összes iskolai épületeit felszereléssel együtt s 
ezenkívül 5°/o-os adóján fölül még évi 6150 
f r to t szállít be a kir. adópénztárba, úgyszin-
tén kötelezte magát az idők végéig — a szük-
séghez képest — fölszerelt iskolaépületekről 
gondoskodni, a mi ilyen gyors fejlődésü város-
ban magában véve nem csekély föladat. 

Hasonlóan cselekedtek Szegvár, Horgos, 
Sándorfalva, Mindszent, stb. községek s azok 
is, a melyekben az államosítási tárgyalások 
még folyamatban vannak. 

Nagy érdeme van ez eredmény elérésében 
Csongrádvármegye kiváló buzgalmú tanfelügye-

i lőj ének: dr. Tergina Gyulának. 
Fontos kulturális esemény az alföldi isko-

lák államosítása. A magyar elem supremácziá-
jának szilárdításához hordott kövek ezek, 
melyen a müveit nagy Magyarország fog föl-
épülni. 

De a nagy munka még nincs befejezve. 
Még következnie kell a fokozatos és folyto-
nos fejlesztésnek. Az út nyitva, a példa vonzó : 
követésre kell találnia. Hódmezővásárhely és 
Szentes iskoláinak államosítása sem késhe-
tik soká. 

(Szeged.) üenécs Gusztáv. 

— ° T — 

Követésre méltó példa. 
(Ajánlva a tanügyi hatóságok és iskolafentartók 

figyelmébe.) 

Régi szokáson alapul, hogy falun alkalma-
zásban levő tanítók (főtanítók, kántortanítók) 
tanítói járandóságukat, javadalmazásukat nem 
készpénzben kapják, de kapnak a helyett 
haszonélvezetre több vagy kevesebb hold föl-
det és különféle terményeket. Sok helyt a 
tanító földjeit az iskolafentartó jól-rosszul 
meg is munkáltatja, avagy e czímen a tanító-
nak némi átalányt fizet. 

Hogy miért van ez így, s mi indította az 
iskolafentartókat arra, hogy a tanítónak tiszti 
járandóságát ily alakban szolgáltassák ki, 
illetve állapítsák meg, nem óhaj tom tár-
gyalni; de hogy ez a mai viszonyaink között 
sem a tanítóra, sem az iskolafentartó köz-
ségre előnynyel nincsen, mindenki könnyen 
beláthatja, ha az ügyet közelebbről veszi 
fontolóra. 

A mai gazdálkodási rendszer mellett a kis-
gazdának oly intenzív gazdálkodást kell űznie, 
mely egy egész embert kíván meg s a gaz-

dálkodónak ugyancsak utánna kell néznie kis 
gazdaságának, ha abból csak némi csekély 
hasznot akar is húzni. 

Az iskola is egész embert kiván, kivált-
képen ott, a hol egy osztályban 100, sőt több 
gyermek 6 csoportban, egy taní tó által, sok-
szor két, sőt három nyelven taní tandó a nép-
oktatási törvény által megszabott elemi isme-
retekre. 

A tanító, a ki első sorban az iskoláé, nem 
végezheti a gazda teendőit is, pedig ha ezt 
elmulasztja, kis gazdasága nem fog jövedel-
mezni s kettős feladata mellett is nélkülözni 
kénytelen. 

Es ha a gazdaságát tartja rendben s az után 
jár , akkor az iskolát kell elhanyagolnia, holott 
a földjavadalmat éppen a tanítás és nevelés 
ügyében kifejtendő szolgálatáért nyeri. 

Mily furcsa helyzet! 
Sok helyt belátták ez állapot hátrányát és 

tarthatatlanságát s a tanítói állást újabban 
úgy szervezték, hogy a tanító nincs a mezei 
gazdálkodásra utalva s teljesen és kizárólag 
az iskolának élhet s az iskolafentartó község 
különös megterhelése nélkül, tisztességes fize-
tése is van. 

Csak nem rég örömmel vettem a hírt, hogy 
B . . . község ú jon választott r. k. kántor-
tanítójának a tanítói földek haszonélvezete fejé-
ben, tisztességes lakás és a hozzátartozó mellék-
helyiségeken kívül, kertet és évi 600 frt fizetést 
ad s a kántori teendők végzéseért a meg-
állapított stólát biztosítja. 

E ténye által a község a tan í tó t biztosította 
az iskolának, másrészt meg a község tagjait 
is fölmentette egy nagyobb tehertől . 

így nyert az iskolát fentartó község, a tanító 
s mindenek fölött az iskola. Hogy miként? 
azt megkisérlem az alábbi példából igazolni, 

Tegyük föl, hogy egy közepes javadalma-
zású főtanítói állással 20 hold szántóföld 
haszonélvezete van összekötve s vizsgáljuk 
annak jövedelmét. 

Ha a tanító maga gazdálkodik: szüksége 
van egy férfi- és egy nő-cselédre, egy pá r 
lóra, néhány darab szarvasmarhára, végül 
különféle gazdasági eszközökre. Utóbbiak be-
fektetett tőkét kívánnak. A cselédek évi ellá-
tása és bére is számottevő kiadás. 

Ha már most a gazdasággal járó kiadást 
veszszük számba s levonjuk a 20 hold föld 
bruttó jövedelméből, aligha marad a tanító 
javára oly jövedelem, mely megfelelne jogos 
igényének, pedig maga is jórészt a gazdasága 
jövedelmezősége érdekében aggódva fárado-
zott s többet gondolt gazdasága ügyével, mint 
tanítói hivatalával, melytől részben már a 
kántori teendők is elvonták. 
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Egy másik tanító, földjeit, hogy minél több 
jövedelmet biztosítson, bérbe adja szegény 
embereknek, minthogy ezek egy-egy hold 
földet 25—30 forintért is bérbe vesznek, 
csak kap janak ; de aztán gondjuk is van rá, 
hogy azt ki is használják, kizsarolják. 

Ily rabló-gazdálkodás mellett évek múlva a 
tanító nem kap bérlőt s kénytelen lesz gaz-
dának felcsapni és saját anyagi károsodásával 
a földeket megjavítani, már t. i., ha van hozzá 
eszköze, pénze, . . . mert volt szegény bérlői-
től az utolsó bérösszeget sem volt képes 
behajtani. 

Egy harmadik kiadja kis gazdaságát egy 
jobb gazdának, a ki a földet jobban míveli 
ugyan, de kevesebbet is fizet. 

S ez a mód bizonyul a leghelyesebbnek a 
taní tó javára, mégis, kevesen követik ezt. 

E mód mellett, számítva egy hold földért 
20 f r t bért, kap a tanító 20 holdas birtokáért 
400 fr t évi haszonbért, a megmunkáltatás 
megváltása fejében a községtől 100 f r t o t ; 
így összesen: 600 frtot. 

Számítsuk még ehhez a párgabona-, fa- stb-
járandóságokat, melyek beszedése nem igen 
illik a tanítói tiszthez, együtt volna a tanító 
évi jövedelme, mely azonban sokszor csak papí-
ron van meg. 

Nézzük már most, hogy mint állana szá-
mításunk, ha a gazdálkodást nem a tanító, 
hanem az iskolafentartó község eszközölné ? 

A község tagjai megmívelnék a földet egye-
temlegesen. Egy-egy tagra elenyésző csekély 
munka ju tna s maradna a község pénztárá-
ban tisztán a munkaváltság átalánya: a 100 frt . 

A jól és időben megmunkált föld szebb 
jövedelmet is adna, p. o. holdanként 30 frtot . 
így volna a község jövedelme tisztán 700 fr t , 
mely összegből megváltható lenne az a kese-
rűséggel adott párgabona és párpénz. 

Ha már most a község a taní tó jelenlegi 
járulékai helyett évi 600 f r t fizetést adna a 
tanítónak, ehhez lakást és kis kertet, haszon 
h áramolnék a különféle adókkal amúgy is 
megterhelt községekre, a tanítónak tisztessé-
ges lét biztosíttatnék, az egyesek egy adó-
nemtől szabadulnának meg, s a tanító fel-
oldva a gazdálkodás gondjaitól, teljes odaadás-
sal élhetne nyugodtan hivatásának. 

Tudom, hogy tanítóink között többen is 
lesznek, a kik nincsenek velem egy nézeten s 
nem óhaj t ják az ügynek ily módon való meg-
oldását, azért mégsem riadok vissza azon 
indítvány mégtételétől, hogy az iskolák fen-
tartói beható tanácskozásuk tárgyává tevén e 
kérdést, a b . . . róm. kath. hitközség példáján 
buzdulva, a tanítói állásokat újból szervesve, 

azok javadalmait készpénzben szolgáltassák ki 
tanítóiknak s természetben csak megfelelő 
lakást, ker te t és tüzelőanyagot biztosítsanak. 

Ez eljárásukért a nyugdíjjogosult taní tók 
nemcsak különös hálával fognak nekik adózni, 
de helyes intézkedésüknek az iskolába járó 
nemzedék is nagyobb mértékben veszi majd 
hasznát. 

Tanítóink hivataluk mellett okszerű és inten-
zív gazdálkodást nem űzhetnek, tehát gazdál-
kodásuk nem is lehet jutalmazó. 

El t ehá t a régi rendszerrel s törekedjünk 
arra, hogy minden taní tó fizetését készpénz-
ben kapja. 

(M.-Óvár.J Merényi Kálmán. 

HIVATALOS RÉSZ. 

Értesítés. 
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. minister úrnak a rajztanításra képe-
sítő vizsgálatok tárgyában 1893. évi szeptem-
ber hó 30-án 41.200. sz. a. kelt rendeletével 
kiadott szabályzatnak 1. §-a értelmében nyil-
vános középiskolánál és középfokú iparisko-
lánál, tanító- és tanítónőképző-intézeteknél, 
polgári iskoláknál, ipartanműhelyeknél, ipa-
rostanoncz- és felsőbb leányiskoláknál ra jz ta -
nárul, vagy rajztanítóul, illetőleg raj taní tó-
nőül rendszeresített minőségben csak szabály-
szerűen képesítet t egyének lévén alkalmazha-
tók : felhívom az érdekelt rajztanárjelölteket 
és ideiglenesen alkalmazott rajztanítókat, kik 
az 1897/98. tanév végén tartandó ra jz taní -
tásra kepesítő vizsgálatra jelentkezni óhaj ta-
nak, hogy ezen vizsgálatra bocsáttatás i ránt i 
szabályszerűen bélyegeit és felszerelt kérvé-
nyüket alulírotthoz (Budapest, Andrássy-út 
71. sz.) legkésőbben f . évi márczius hó 15 ig 
küldjék be. 

A folyamodványhoz melléklendők: 
a) A jelentkezőnek rövid életrajza, mely-

ben különösen kiképeztetésének főirányát 
menetét és az arra fordított időt kell jeleznie ' 

b) keresztlevele, illetőleg születési bizonyít; 
ványa, melylyel igazolja, hogy legalább 21-
életévet be tö l tö t te ; 

c) tanulmányi és az előírt általános művelt-
ségét igazoló egyéb bizonyítványok; 

d) hatósági orvos által kiállított bizonyít-
vány jelentkezőnek a rajztanításra testi leg 
alkalmas vol táról ; 

e) a geometriai és építészeti, szabadkézi, 
esetleg műipari rajz köréből való dolgo-
zatai ; 
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f ) ha a jelentkező közszolgálatban áll, elöl-
járósága, különben közhatóság által kiállított 
erkölcsi bizonyítvány ; 

g) esetleg valamely tanintézetnél rajtanítói 
minőségben folytatott működésről szóló bizo-
nyítványok; 

h) a vizsgálati díj : 20 forint. 
A folyamodványban a jelentkezőnek vilá-

gosan és határozottan ki kell jelentenie, hogy 
a képesítésnek a Vizsg. Szabályzat 3. §-ában 
felsorolt nemei közül melyiket kívánja meg-
szerezni. A rajztanításra képesítés megszerez-
hető ugyanis: 

1. Középiskolák és középfokú ipariskolák 
számára, és p e d i g : 

a) a szabadkézi rajzból és rajzoló geomet-
riából, vagy 

b) ezen tárgyaknak csupán egyikéből. 
2. Tanítóképzők, polgári iskolák és ipar-

tanműhelyek számára. 
3. Iparostanoncz-iskolák számára. Végre 
4. Tanítónőképző, polgári és felsőbb leány-

skolák számára. 
Az előképzettség mértékét a Vizsg. Szabály-

zat 5. §-a határozza meg, a mi mellett meg-
jegyeztetik, hogy felötlő tehetség, megfelelő 
általános műveltség és szakképzettség mellett 
a vizsgáló-bizottság meghallgatása után kivé-
telesen külön ministeri engedélyig el a képesítő-
vizsgálatra olyanok is bocsáthatók, a kik a 
végzett előtanulmányoknak, illetőleg a szabály-
zatban előírt feltételeknek mindenben nem 
felelnek meg. Hasonlóképen fentart ja magá-
nak a minister úr a rajztanítówőjelöltekre 
nézve is a megszabott tanulmányi előfeltéte-
leknek részbeni elengedését, nevezetesen pedig 
a magánúton szerzett előképzettség esetében 
az attól való eltekintést, hogy az illetők elő-
ismereteiket nyilvános tanintézetekben szerez-
ték legyen meg. 

Azon jelöltek, kik akár előképzettség, akár 
hiányos életkor, vagy más tekintetben a meg-
szabott feltételeknek nem felelnek meg, a 
vizsgáló-bizottság elnökénél benyúj tandó 
kérvény őket a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi minister úrhoz tartoznak czimezni, 
kérelmezvén az illető feltétel hiányától való 
eltekintés mellett a vizsgálatra bocsáttatást. 

Az előképzettség mértékére, a vizsgálat 
tárgyaira, az azokból követelt mértékre, vala-
mint a vizsgálat módozataira nézve a Vizsg. 
Szabályzat illető szabványai irányadók, a 
mely szabályzat a minta-rajziskola és rajzta-
nárképző-intézet évi Értesítőjében található, 
azonkívül pedig külön is megjelent és szó-
beli vagy irásheli megkeresésre alulírottól 
megszerezhető. 

Végül hangsúlyozva megjegyeztetik, hogy bár-
mely tekintetben hiányosan felszerélt kérvények 
figyelmen kívül hagyatnak és tárgyalás nélkül 
visszaküldetnék. 

Budapest, 1898. évi február hó 1-én. 

Keleti Gusztáv s. k.. 
kir. tanácsos, 

a m. kir . rajztanárvizsgáló-bizottság elnöke. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyi lvánította: Waldstätten Olga 

bárónőnek, a ki a mehalai egyesületi leány-
iskola részére 205 frtot adományozott. 

Kinevezte: Bogoviéh Anna oki. tanítónő-
a rudolfsgnádi áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé; Gtosztonyi Gyula oki. tanítót a pórázi 
áll.el. népiskolához r. taní tóvá; Ligerán Anna 
oki. taní tónőt a farkasdi közs. el. népiskolá-
hoz r. taní tónővé; Damsiescu Traján oki. 
tanítót a csuttai közs. el. népiskolához r. ta-
nítóvá ; Böhm Irma oki. tanítónőt a horgosi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte : Kelemen Katalin nagybányai 
áll. polg. leányisk. r. igazgató-tanítónőt jelenlegi 
minőségében a zilahi áll. polg. leányiskolához; 
Vörösmarty Róza temesbuttyini áll. el. isko-
lai tanítónőt a horgosi áll. el. iskolához jelen 
minőségében. 

Jóváhagyta: a szatmármegyei általános nép-
tanító-egyesület alapszabályait f. évi 6.863. sz. 
a. kelt rendeletével. 

Segélypénzt utalványozott: néhai Szo-
rentiny József réthei r. k. tanító özvegye, 
szül. Egyházy Piroska részére évi 150 f r t o t ; 
néhai Török Lajos szamosszegi nyugalmazott 
ev. ref. taní tó özvegye, szül. Bereczki Klára 
részére évi 208 fr t 50 kr t , és Béla nevű kis-
korú árvája részére 28 f r t 8 kr t ; néhai Prodán 
Emánuel kékesi nyugalmazott g. keleti taní tó 
özvegye, szül. Hulpe Mária részére évi 
120 f r to t ; néhai Nagy Dezső vécsei r. kath. 
volt taní tó özvegye, szül. Bossányi Teréz és 
három kiskorú árvái részére együtt évi 
225 fr tot . 

Gyámpénzt engedélyezet t : néhai Turmayer 
István fogarasi áll. polg. isk. volt tanító 
Manó nevű kiskorú árvája részére 83 f r t 
33 krt. 

Árvaházba leendő fölvételét elrendelte: 
néhai Tar Gábor karczagi volt ev. ref. tanító 
Julianna nevű kiskorú árvájának a debreczeni 
árvaházba; néhai Huber József volt sárkeresz-
turi r. kath. kántortanító Karolin nevű árvá-
jának a debreczeni és Pá l nevű árvájának a 
hódmezővásárhelyi árvaházba. 
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A z é n h o n o r á r i u m o m . 

Összesen 9, szóval: kilencz tárczát küldöt-
tem volt be egymásután az „Újdonságok" 
czímű elterjedt napilap szerkesztőségéhez azon 
megjegyzéssel, hogy „illő honorárium mellett 
közölheti." 

Azonban csodálatos: mind a kilencz ízben 
azt üzente vissza a tek. Szerkesztő úr, hogy 
„ha ön fizetne nekünk illő honoráriumot — 
még akkor sem vehetnők igénybe kegyes enge-
delmét, mert az „Újdonságok" ilyen ócska-
ságokat nem közöl, még ha üresen kell is 
megjelennie." 

Igaz, hogy ez az üzenet egyszer üzenve is 
lehüthette volna egyszer s mindenkorra tárcza-
iró kedvemet, de én megátalkodottan föl-
tettem volt magamban, hogy tízig meg nem 
állok s ha a tizedik sem válik be, akkor 
aztán . . . Isten hozzátok tárczák! 

— Igen?! Hát még „Egy tanítóné ú j kö-
tője" is ócskaság a tek. Szerkesztő ú rnak? 
Nos hát ha így állunk s ha még mindig csak 
ez a ba j : tudok én más formát is írni — 
mormogám. 

Azzal kaptam magam s megírtam tizedik 
tárczámat is. 

„Egy szoczialista hölgyvezér" volt a czíme. 
— No ez talán elég újdonság lesz, — mon-

dám magamban s kezeimet megelégedetten 
dörzsölgettem össze. 

Minő érdeket keltő czím! De hát még a 
nagyszerű mese ! Azaz dehogy mese : történet 
s még hozzá igaz, a mi már magában is 
érdem. 

Hát még a kidolgozás! Azok az egészen 
új kifejezések, azok a megkapó ötletek, szik-
rázó élezek stb. stb. 

No ha még ezt sem közli az „Újdonságok", 
akkor soha egyet sem fog közölni s ha nem 
kapok érte minimum 30 forint honoráriumot, 
akkor egy krajezárt sem. 

Ily gondolatok között gyorsan bepakoltam 
s rohantam vele a postára. 

Nem bíztam másra. De hogy is, mikor 
milyen drága iratok voltak benne. 

— Ajánlva tetszik? — kérdé a postás. 
— Természetesen, kérem. Felette fontos és 

legkevesebb 30 forint értéket képviselő iro-
mányokat tartalmaz. 

Egy perez alatt kezemben volt a vevény s 

ón, .mint a ki dolgát jó l végezte — dúdol-
gatva ballagtam haza. 

Másnap türelmetlenül vártam a lapot s 
mikor megkaptam, még annyi időt is alig 
engedtem magamnak, hogy késem elővéve 
kivágjam. (Mert az „Újdonságok" hiába „Új-
donságok" : mégis ki vágatlan jelenik meg. 
S aztán még ő viczczelődik velem!) 

Szemeim tüstént a tárcza-rovatra estek. 
— „Aggszűzek" . . . ! ? Hahaha! Krisztusom, 

ne hagyj e l ! Na ez már aztán igazán újdon-
ság — kiálték fel nevetve. 

De csakhamar elszontyolodtam s levert 
hangon mondám: 

— Tehá t még most sem. De nézzük a szer-
kesztői üzeneteket. 

Megnéztem. Nekem semmi. 
Csak akkor jutott eszembe, hogy milyen 

oktondi is vagyok. Hiszen előző nap t e t t em 
föl a levelet s jó szerencse, ha csak m e g is 
kapták. 

A következő nap még türelmetlenebb voltam. 
Már akkor annyi időt se szakítottam magam-

nak, hogy késem elővegyem s azzal vágjam 
ki a lapot. Nagy sietségemben az uj jammal 
tettem azt. 

Egy gyors tekintetet vetettem a lap ele-
jére, egyet a hátuljára . . . De sem tárcza, 
sem üzenet. 

— A h á ! ez jó jel. Bizonyosan most álla-
pítják meg a honoráriumom s nem tudnak 
szegletre jutni , miután egyik kevesli, a másik 
sokalja a 30 frtot — biztatgatám magam. 

Harmadnap már annyira türelmetlen voltam, 
hogy nem győztem a lapot haza várni s 
magam mentem azért a postára. 

Kezeimhez kapva, még arra sem értem rá, 
hogy legalább az ujjammal kivágjam. 

Tüstént kifordítottam, hogy hamarább lás-
sam — jobban mondva ne lássam — a miket 
kerestem, mer t újból . . . se tárcza, se üzenet . 

— Térszüke miatt bizonyosan a jövő számra 
maradt, — vigasztaltam tovább is magam. 

De bizony csak nem akart jönni az a szám, 
a melyik az én tárczám hozta volna, vagy a 
melyikben a tek. Szerkesztő úr nekem üzent 
volna. 

Utoljára aztán kifogytam a türelemből. 
— Ejnye lánczhordta . . . ez már mégis 

sok! Mi az ördögöt csinálnak odafönn ?! — 
dörmögém. 
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Azzal nyomban egy ajánlott express levelet 
menesztettem a tek. Szerkesztő úrhoz meg-
tudni a tudni valót. 

A harmadnapi számban már üzente a tek. 
Szerkesztő úr, hogy oda »Egy szocziálista 
hölgy vezér" sem érkezett. 

— Hinnye Zebulon fiai! — kiáltók föl méltó 
haraggal. — H á t mi az Is ten csudája tör-
ténhetet t az én nagyreményű tárczámmal! 

Tüstént rohantam a postára. 
— Uram! nagy baj van. N e m kapták meg 

a levelem. Nagy, borzasztó, iszonyú baj ez 
u ram! Oh, csak el ne veszett volna, RZ1 ä k i . . . 

— Csak csendesen uram, csendesen — 
vágott bele a szavaimba a postás — s ha 
valamit még mondani akar, mondja meg: 
ajánlott vagy közönséges levél volt-e az, mert 
ha az utóbbi volt, akkor ne is beszéljünk tovább. 

— Ajánlott volt kérem, a jánlot t ! Hogyne 
lett volna az, m i k o r . . . 

— Meg akar ja talán reklamálni? 
— Hogyne, az Istenért! Meg bizony kérem 

hatszor is egymásután, csakhogy előkerülne, 
mert ha nem, az reám nézve kimondhatatlan 
veszteség lenne. Gondolja csak postamester 
ú r . . . 

— Kérem a vevényt s kérek 10 krt. 
— A vevényt? I g e n . . . a vevényt tetszik? 

Tessék! Mindig magammal hordom az ilyes-
miket, mert sohase tudja az^ ember, hogy 
mikor mire lehet szüksége. Oh, csak ez a 
levél kerülne meg! Inkább veszett volna el 
mind a kilencz, melyeket ugyanide küldöttem, 
csak ez j u to t t volna el rendeltetési helyére. 

Ebben volt legnagyobb bizalmam, egyetlen 
reményem, mer t azt a kitü 

— Tessék a vevény! A reklamálás rá van 
vezetve. Négy nap múlva megjön a válasz. 
Akkor tessék eljönni s ma jd meglátjuk, mi 
lett azzal a levéllel. Ajánlom magam! H á t 
maga mit akar barátom?! Vagy úgy? Jö j jön 
csak előbb azzal a pénzes levéllel! 

Látva, hogy ott én reám többé semmi szük-
ség sincsen — nagy szomorúan eloldalogtam. 

Soká telt el a négy nap, de azért mégis 
eltelt. 

A negyedik napon aztán a meghagyáshoz 
képest elmentem a postára. 

A postamester már előre kiáltotta: 
— Tessék csak, tessék! Megjött a rekla-

máczióra a válász. 
— N o s ? ? ? 
— Hát biz' annak a levélnek kérem Pes ten 

a főpostán nyoma veszett. 
— M i . . . m i . . . micsoda ? Elveszett az én 

drága levelem, melyben az a kitűnő 
— Csak, csak ne beszéljünk annyit kérem, 

mert én nem érek rá. Elveszett s punktum. 

Most pedig i t t van 20 f r t : a postahivatal 
minden elveszett ajánlott levélért 20 f r to t 
fizet. Hej Sándor, Ferencz! expediálni az egy 
óráshoz! — kiáltá s azzal a 20 fr tot markomba 
nyomva — ott hagyott a faképnél s más 
dolga után látott . 

Magam sem sokáig gondolkoztam aztán 
ott, hanem a 20 frtot gyorsan zsebre vágtam 
s odább állottam. 

Ez a 20 f r t volt az én honoráriumom. 
Most még csak azt nem tudom bizonyosan, 

hogy vájjon az „Újdonságok" közölte volna-e 
tizedik tárczámat, ha el nem veszett volna s 
hogy — miután a dolog így áll — folytas-
sam-e tovább a tárczairást! ? 

Mondják meg kérem Önök! 
(Berettyó-Újfalu.) .V. Varga Mózes. 

I R O D A L O M . 

„ Új ezerben. Tanügyi és egyéb dolgok. 
I r ta : N. Varga Mózes." 122 oldalra ter jedő 
kötetet írt és adott ki Varga Mózes berettvó-
ujfalusi taní tó az idézett czím alatt. A kis 
kötet 11 tárczaczikket és egy „Adjon Is ten" 
czimű (bevezető) költeményt tartalmaz. Varga 
ügyesen, könnyedén kezeli a tollat s jóízű 
humornak sincs híjjával. 11 történetkéje egy-
től-egyig kellemesen szórakoztató olvasmány. 
A kis kötet egyik darabját („Az én honorá-
riumom") mutatóul lapunk mai számának „Szün-
óra" rovatában közöljük s a munkát, mely-
nek tiszta jövedelme tanügyi czélokra van 
szánva, melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 
Varga Mózes megérdemli, hogy kartársai föl-
karolják kis kötetét, melyet 50 krért rendel-
hetnek meg a szerzőnél Berettyó-Újfaluban. 

Tanítók tanácsadója. 
Kulcsár F. A kántor taní tó nem szokott 

plébánosának párbért fizetni ama régi uzus 
szerint: ecclesia ecclesiam non taxat. 

Szentesi Avon. Nyugd í j á t az utolsó be-
számítható fizetés szerint 1870. évi j anuár 
1-től fogják utalványozni, ha 1875-ben 250 
fr t tal már fölvették s 1870-ben, mióta rendes 
tanító, már volt 21 éves. 

Szabó Béla. A 15 kros tanítói nyugdíj-
illetéket oly községben, hol a tanító nem tagja 
az orsz. nyugdíjalapnak, nem kell szedni az 
1893. évi 8.376. sz. min. rend. értelmébeu. 

J. K. A közokt. ministeriumhoz folya-
modjék a kir. tanfelügyelő útján. Igazolja 
iskolaszéki jegyzőkönyvvel az ujabb fizetés-
javítást s kérje ennek nyugdíj igénybe való 
beszámítását. 
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P. F. Mindenesetre folyamodjék, esetleg 
május havában. Méltányos dolog, hogy az üre-
sedésben levő második tanítói álláson helyet-
tesként működjék a megfelelő fizetésért. 

X—Y. Miután 450 fr tos tanítói állomásán 
is rendes tanítói minőségben működöt t : ennél-
fogva fizetésének 500 ír tra való kiegészítése 
alkalmával 100 f r t után jogosan ha j t j ák be 
az 50 százalék különbözetet, mert a kedvez-
mény csak ideiglenes taní tóknak rendesekké 
előlépésére vonatkozik. Miként történhetet t 
az, hogy elődje 450 fr tban részesült, önnek még 
egy ideig csak 400 fr tot ad t ak? Ha jogosan 
fizettek csak 400 frtot, akkor a későbbi 100 
forintnyi fizetésjavításkor helyesen róttak ki 
50 frtot, mint különbözetet. Lehet, hogy elődje 
a 400 frton levő 50 frtot csak őránézve 
érvényes személyi pótlékul kapta. 

H . J . A párbérügyben felfogásában osz-
tozunk; de aztán az se fáj jon majd önnek, 
ha esetleg 3-ik tanítói állás szervezése esetén 
a tanítványok száma 90-en alulra apad, mert 
a kir. tanfelügyelő nem fogja tűrni, hogy 
80-nál több tanulót tanítsanak egy tan-
teremben. 

Tudakozódó. Egyszerűen jelentse be, hogy 
állást változtatott. Ha a pályázati föltételek 
közt nem volt megemlítve a próbaév, akkor 
ne egyezzék bele, hanem a hatóság közben-
jöttével követelje, hogy megválasztatását, 
illetve alkalmazását véglegesnek ismeijék el 
s ilyértelmű dekretumot állítsanak ki részére. 

H. J . Yölcseg. Az iparos-tanulók bizonyít-
ványaira nem kell bélyeg. 

N. A. Sz. Az 1893. évi 26. t.-cz. értel-
mében kérheti a korpótlékot. Ha nem lenne 
hajlandó megadni a község, megfelebbezheti 
a ministeriumhoz. 

„Fekete ." A n . . . . i polgármester úrnak 
nem volt ahhoz joga, hogy öntől irományai 
kiadását önkéntességi ügyben megtagadja, 
mert „ő nem ismeri el a tanítók ezen jogát" . 
Forduljon még egyszer hozzá s mondja meg 
neki : olvassa el a polgármester úr a törvény 
végreh ajtásáva vonatkozó utasítást s 
ha megint megtagadná iratai kiszolgáltatását, 
azonnal tegyen ellene panaszos följelentést. 
Végtére is tűrhetet len volna, hogy a tanító 
törvényes jogától elüttessék, mert a város 
polgármestere nem tudja a törvényt. 

R. Egy R. Alajos 400 fr t ra van fölvéve. 
On-e az ? A levelében közlött adatok alapján 
mi sem értjük : miért számítottak önnek 47 
frtot. Ha sérelmesnek tartja, folyamodhatik a 
helyesbítésért. A kirótt összeget, ha részlet-
fizetésre nem kapott engedélyt, egyszerre kell 
befizetni. 

W. J . Allios. A jegyzőnek van igaza. Az 
első osztályra jelentkező tanulók védhimlő-
oltásukat igazolni tartoznak. A 12 évesek újra 
oltandók. Erre nézve intézkedik a belügy-
ministernek 40.180. sz. a. kiadott körrendelete 
az 1887. évi XXII. t.-cz. végrehajtása tárgyá-
ban. Igaz, hogy kisközségekben, a hol orvos 
nincs, sok gyermek lehet, a kik nem tudják 
beoltásukat orvosi bizonyítványnyal igazolni. 
Azért j ó lesz erre nézve az iskolai hatóság, 
vagy a körorvos tanácsát kikérni. 

J á r a t l a n . Az 1879. évi junius 25-én 17.284. 
sz. a. kiadott ministeri rendelet értelmében a 
nem magyar ajkú népiskolákban a taní tó a 
tárgyakat magyarul is megnevezi és a gyer-
mekekkel is megnevezteti, lehetőségig magyar 
mondatokba foglaltatja s így egyúttal magya-
rul is t an í t ; még pedig megkezdi ezt : a több 
tanítóval biró iskoláknak már az első osztá-
lyában ; az egy tanítóval biró iskolákban azon-
ban a tárgyak magyar megneveztetését csak 
a második osztályban kezdi meg. Ujabb ren-
delet erre nézve nincs. 

R. L. Nagy-Kanizsa. Nem értjük a kérdé-
sét. Azt írja, hogy 1870-től 1895-ig öt év-
ötödös pótléka van s ké rd i : kaphat-e még 
egy évötödös pótlékot 1890-ben? 

Sz. J. Rákóczi. A népiskolai hatóságokról 
szóló törvény 9. §-ánál fogva a választott tago-
kon kívül az iskolaszéknek a helybeli lelkészek 
is tanácskozási és szavazati joggal biró tagjai 
lévén, miként a választott tagok, ők is szava-
zati joggal bírnak az elnök választása alkal-
mával. 

B. S. A tanítói oklevél egyik föltétele az 
orsz. tanítói nyugdíjalapba való fölvételnek; 
nem csudáljuk tehát, ha visszautasították önt, 
ki csak tornát tanít a községi elemi iskolában 
s nincs tanítói oklevele. 

Uradalmi. Jogosnak tar t juk, hogy f. évben 
már kérje véglegesítését. Az uradalomtól kap-
nak-e önök majd nyugdí ja t? Ha nem, akkor 
folyamodjanak az orsz. nyugdíjalapba fölvéte-
lért. Ide azonban csak akkor vehetők föl, ha 
nyilvános népiskolának van deklarálva az az 
iskola, melyben működnek. Meg kell t u d n i : 
mily viszonyban van az illető uradalmi iskola az 
orsz. tanítói nyugdíjalaphoz, mert e kérdés 
eldöntése attól függ. Vannak hasonló uradalmi 
iskolák, hol a jószágigazgatóság kijelentette, 
hogy a tanítókról az uradalom épp űgy gondos-
kodik nyugdíjazás tekintetében, mint egyéb 
tisztviselőiről. Levele alapján úgy Ítéljük meg 
a helyzetet, hogy nagyon óvatosaknak kell 
lenniök s kellő formában mind a véglegesítés, 
mind a nyugdíjjogosultság kérdését tisztázniok 
kell minélelőbb. 
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H. Szeben. 1. Az igazgató hivatalból tagja 
az iskolaszéknek, melynek gyűlésein tanács-
kozási joggal bir. 2. Az igazgatón kívül a 
tantestület, ha számosabb tagból áll, képvi-
selőt is választhat. 3. Abban az esetben is 
érintkezhetik az iskolaszék az igazgatóval: 
elnökileg, Írásban vagy a tantestületi képvi-
selő által. 

K. I. Tanítónők és óvónők terhesség okából 
való szabadságolása az 1891. évi 34.945. sz. 
közokt. ministeri rendelet a lapján történik. 
Az illetők nemcsak a tulajdonképi gyermek-
ágy tartamára, de már előbb is kaphatnak 
szabadságot, ha a terhesség már valóban 
akadályozza őket iskolai működésükben. Ez idő 
alatt való helyettesítés költségét azonban féle-
részben viselni tartoznak. A szabadságot az 
ily tanítónők vagy óvónők alkalomadtán 
maguk kötelesek kérni a közokt. ministerhez 
intézett folyamodványnyal, melyhez a tiszti 
orvos (járási vagy községi orvos) oly értelmű 
bizonyítványát kell mellékelni, melyből ki-
tűnik az okvetlenül szükséges szabadságolás 
kezdete és valószínű időtartama. 

Kis Jakab. A január 30-ikén kelt levelében 
mondott ügyet már elintézték. Természetes, 
hogy ön 2-ára nem küldhet te nyugtáit a 
postai közlekedésből származott okok miatt . 
Az adóhivatalnak nincs joga ezért szemre-
hányást tenni . 

Tanácsadónk egy részét, a nagy 
tárgyhalmaz miatt, ismét a jövő számunkra 
kellett hagynunk. Szerb. 

K ü l ö n f é l é k . 
— A vallás- és közoktatásügyi tárcza 

költségvetése tárgyalásának második napján , 
f. hó 16-án, Mócsy Antal és Komlóssy Ferencz 
vettek részt az általános vitában. Komlóssy 
behatóan és okos tárgyilagossággal foglalko-
zott a szocziális kérdéssel. Nagyhatású beszé-
déből idézzük a köv. részeket: „Ha az állam és 
egyház egymással kezet fogva, méltányosan 
törekszenek a szoczializmus meggátlására és 
pedig az állam becsületes törvényalkotással és 
nem szuronyokkal, az egyház pedig nem té-
veszti szem elől soha a rábizott nyájat, a 
mindenféle czéltévesztett irányokkal és törek-
vésekkel abbahagy (Helyeslés a jobboldalon.) 
és összeműködik az állammal, akkor a szoczia-
alizmus kérdése önmagától meg fog szűnni 
és az olyan diadal lesz, a melyben nem lesz 
legyőzött. Mert a nyomorgókat az elveszett 
jelszavakért kárpótolni fog ják az akvirált jo -
gok és az éhezőket a frázisokért kárpótolni 
fogják azok a javak, melyeket nekik a tör-

vényhozás nyújtani fog. Jól tudom én, hogy 
az nem tör ténhet meg gyorsan és nem fog 
megtörténhetni máról holnapra, de hisz' éppen 
azért választottam a kulturtárczát ennek a 
tárgynak elbírálására, mert a jövendő gene-
ráczióra gondolok, a melyet nevelni, erősíteni, 
biztosítani lehet, s melyet a hazaszeretetben s 
Istenben való hitben nevelni lehet. (Igaz'! 
Ügy van! a jobboldalon.) Es meg vagyok 
győződve, olyan generáczióval szemben, mely 
megerősödött, a haza földjéhez ragasz-
kodik, Istenben bizik, egy ilyen generáczióval 
szemben meg fog törni minden szocziális 
izgatónak törekvése. Mert nem fogja bennük 
megingathatni a haza iránti vonzalmat és 
ragaszkodást. Meg vagyok győződve, hogy az 
ilyen ifjúsággal szemben inkább maguk az 
izgatók fognak az országból távozni, mert ők 
lesznek azok, a kik nem fognak munkát kapni. 
(Mozgás.) A hazafias tanító és a hazafias pap, 
ezek állanak előttem elől; ők azok, a kikben 
meg lehet, a kikben meg kell bizni; ők azok, 
a kik azt az érzéket, melyet a szoczialisták 
gyengítenek, hivatvák erőssé tenni ; ők azok, 
kik az ifjúságot hazaszeretetre és Istenhez váló 
ragaszkodásban hivatvák nevelni. Elsőrangú 
kötelessége tehát az államnak a hazafias tanítót 
és a hazafias papot erőssé tenni. (Helyeslés 
jobb felől.) Mert csak akkor, ha ők maguk 
is erősek, fogják a jövő generácziót erősnek 
nevelni. Bástyákat nem lehet futóhomokra 
építeni; fegyvert nem szokás viaszból ková-
csolni ; ezért a magyar hazának és a magyar 
államiságnak ezen védelmezőit és őreit nem 
szabad gyengéknek, erőtleneknek meghagynia. 
Nem szabad a tanítót és papot külön válasz-
tani. Mert valamint a villamos erő két külön-
böző villamos áram összekapcsolása alkalmá-
val pa t tan ki, úgy a kulturális nagy erő elő-
állítására szükséges a papot és a taní tót 
összekapcsolnunk. Azért, ha a kultuszminister úr 
gondoskodik a papról a kongrua alapján, 
gondoskodjék a tanítókról is, fizetésemelés 
útján, hogy a megélhetés biztos alapján állva, 
megvédhessék a magyar államiságot a szoczia-
lista és más izgatók ellen. JBizom a kultusz-
minister úr bölcs előrelátásában, erős magyar 
fajszeretetében. 0 együtt érez a tanítóval, 
kollégát lát benne, felkeresi őket otthonukban, 
a kaszinóban, nem restel a Néptanítók Lapja 
munkásává szegődni, í r t is oda e kérdésről. 
Ezért erős benne bizalmam. S mivel már ed-
digi egyes rendeleteivel kimutatta, hogy a 
vallás-erkölcsi irányú nevelés bará t ja : hiszem, 
hogy ha a napirenden levő kérdéseket: a 
kongruát, az autonomiát s a tanítok fizetés-
emelését szerencsésen megoldja — ez által 
erőssé fogja tenni a magyar államot s meg-
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fogja állapítani azt a jó viszonyt, a melyre 
az egyháznak és az államnak különösen ma 
szüksége van. E n a békés viszonyok barát ja 
vagyok, a pax alapján állok s azért e költség-
vetést szívesen megszavazom. (Elénk helyeslés 
és éljenzés jobbfelől. Sokan a jobboldalról üd-
vözlik a szónokot.) — Az általános tárgyalás har-
madih napján (f. hó 17-én) Major Ferencz és 
Bessenyei Ferencz beszéltek. Major a felső 
és középoktatással foglalkozott. Bessenyei az 
ingyenes oktatást, az iskolakönyvek olcsóbbá 
tételét, a székely földnek állami iskolákkal 
való ellátását, a tanítóképzők államosítását, 
az Alföldön gyümölcsészeti és szőllőszeti szak-
oktatás fejlesztését és a nőnevelés nemzetiesebb 
irányba terelését sürgette. — A tárgyalás 
negyedik napján (f. hó 17-én) közoktatás-
ügyünkkel érdemlegesen csak Szőts Pál, ez 
a komoly készültségű és nemes ambicziójú 
fiatal képviselő foglalkozott. Bevezetésképen 
foglalkozott a szoczializmussal, mely ellen 
leghathatósabb fegyver a kultura. Majd így 
folytat ja : „Ha már ezt a fontosságot tulaj-
donítottuk a közoktatásnak, és a közoktatás-
ban kétségtelenül alapvető te r rénumnak: a 
népoktatásnak, lehetetlen, hogy meg ne em-
lékezzem egy körülményről, az igen t. vallás-
és közoktatásügyi minister úr egy tényéről. 
(Hall juk! Halljuk!) A minister úr a Nép-
tanítók főapjában ennek az esztendőnek az 
első napján egy levelét tette közzé és ebben 
a levélben — a melyet én közéleti tényei 
közül egyik legszerencsésebbnek tartok, — a 
szoczializmussal szemben a néptaní tókra hivat-
kozik. Nem kisfontosságú dolog ez: apellálni 
egy 26 ezer emberből álló testületre, a mely 
az országban a legexponáltabb, a legfontosabb 
őrállásokat foglalja el. Nem kis dolog felser-
kenteni ennek a 26 ezer főből álló seregnek, 
egytól-egyig intelligens embereknek az ambiczió-
ját és foltozni munkakedvét. Ha valaki, úgy 
ez a tanítótestület, a melynek gondjaira van 
bizva az új generáczió szivének, kedélyvilágának, 
gondolkozásának formálása; ha valaki, az a 
tanítói kar az, a mély az iskola porát lerázva 
magáról, kilép az életbe és künn érintkezik a 
hozzá hasonló, vele vagyonilag csaknem egy nivón 
álló néppel, a melyre hathat; ha valaki tehet a szo-
czializmus ellen valamit, úgy ez elsősorban a taní-
tói kar. (Helyeslés.)" Ezek után figyelmébe 
ajánlja a ministernek a tanítók anyagi helyze-
tének javítását. Majd a tanítóképesítésről szól. 
„Azt várjuk — úgymond — attól a tanító-
tól, hogy helyes i rányban formálja az új 
generácziót, azt várjuk, hogy hasson a népre 
is, hogy becsülettel feleljen meg a hozzá 
fűzöt t igényeknek és akkor ugyanezen tanítói 
állással szemben, eltekintünk attól a feltétel-

től, a mely különben érvényesül minden 
állami funkcziónál: e l tekintünk attól, hogy 
az a fontos missziót betöltő taní tó kivétel 
nélkül minden egyes tagja állami minősítést 
kapjon. Nemcsak nemzeti szempontból szük-
séges ez, de szükséges azért is, mert e r igo-
rózusabb állami minősítés mellett várhat juk 
meg a tanítótól, hogy a reá bizott munkakör-
ben sikerrel működjék. (Helyeslés jobbfelől.) 
Ezzel párhuzamosan szükséges a tanítói hiány 
pótlása. A tisztelt minister úr jelentése sze-
r int 5—600.000 tanköteles nem jár iskolába, 
valamint 600 taní tói pályázat meddő maradt . 
Azonkívül mintegy 2.000 taní tónak nincs 
meg a szükséges kvalifikácziója. Tekintve, 
hogy 5—600.000 iskolába nem járó tanköte-
lesnek mintegy 3.000 tanító volna szükséges, 
ma a tanítóhiány tényleg 6 és 7.000 között 
mozog. Ily hiányok mellett és ily viszo-
nyok közt a népoktatástól azt várni, hogy 
megfeleljen feladatának, igazságtalanság. 
Jól tudom, hogy ezen változtatni nehéz 
a pénzügyi helyzet miatt , ám olyan 
fontos érdékékről van szó, hogy kötelessé-
günk erőink megfeszítésével e szembeötlő hiá-
nyokat pótolni. (Elénk helyeslés jobbfelől.)" 
A minister államosítási poli t ikáját helyesli s 
kivánja, hogy az államosítandó iskolák fele-
kezeti vagy községi tőkéjét vonják be az 
államosított iskolák körébe is, a mire a minister 
megjegyezte, hogy így is tör ténik. A tanítók 
fizetési minimumáról ezeket mondot ta : „Az 
állam pénzügyi helyzetére való tekintettel 
ma már nem lehet annak a törvénybe is 
lefektetett diszpozicziónak (a 300 fr t mini-
mumnak) korrigálását kérni, legalább nem 
egyelőre. Azt azonban legalább is köteles-
ségünk megkívánni, t. Ház, hogy azt a mini-
mumot, a mit törvénybe ik ta t tunk, tényleg 
meg is tartsák. Ezzel a törvényes rendelke-
zéssel szemben azonban mit tapasztalunk ? 
azt - és különösen utalok e tekinte tben a 
görög-keleti felekezet iskoláira, — bogy nem 
300, de még 200 forint alatt is marad nagyon 
sok görög-keleti tanító fizetése. Akkor, a mikor 
a kormányzat figyelmeztet a 300 f r t tör-
vényes minimumra, akkor ezek egészen nyíl-
t an kijelentik, hogy 300 f r t o t fizetnek, 
tényleg azonban, ha az ember megkérdezi 
azokat a taní tókat , egyiket a másik után, 
azt fogja állítani mindegyik szemtől-szembe, 
hogy fizetési minimuma sokkal kisebb, de 
nem mernek szólni, mert abban az esetben 
még ezt a kis fizetést is elvesztik, ezt a 
minimális ekszisztencziát is elvesztik. (Úgy 
v a n ! jobbfelől.) Ezen, t. Ház, segíteni kell; 
a segítségre véleményem szerint csak egyetlen 
egy mód van ; ez a mód az, hogy ennek a 
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felekezeti tanítónak a járandóságát szolgáltassa 
át közigazgatási, vagy akármilyen ilyen más 
hivatalnok és tessék annak a tanítónak a fize-
tését minden elsején, a mikor esedékes, azon 
közigazgatósági vagy bármely más hatóság által 
eszközöltetni. Ezzel bizonyságát fogjuk szolgál-
tatni annak, t. Ház, bogy nekünk nem az ide-
gen iskolákra gyakorlandó presszió a czélunk'; 
csak egyedül az, hogy annak a tanítónak biz-
tosítva legyen a 300 frtos minimum. (Helyes-
lés jobbfelől.) Ugyanez a baj, t. Ház, a 
terményekben kiszolgáltatandó tanítói kifizetések-
nél is. I t t is tanítás közben, az alatt, míg a 
tanító hivatalosan működik, zavarják azzal az 
illetékkel, a mely neki terményben kijár. Nem 
beszélek arról, hogy milyen minőségű ez a 
járandóság; sem arról, hogy mennyi idejét 
vonja el a tanítónak az, hogy azt a já randó-
ságot értékesítenie kel l : ha ugyan tud ja 
értékesíteni. Bizonyos azonban, hogy a fize-
tésnek termé> yben való kiszolgáltatása egy 
középkori instituezió maradványa és hogy ha 
valamin a közoktatásügy keretében, ezen 
mindenesetre segíteni kell. A tételt kész-
séggel megszavazom. (Elénk helyeslés jobb-
felől. A szónokot számosan üdvözlik.)" 
A most folyó költségvetési tárgyalásban Szzts 
Pál beszéde, mely számot vetett a tanítóság-
nak lapunkban is gyakran hangsúlyozott jogos 
követeléseivel, egyike volt a legkiválóbb s 
legszakszerűbb beszédeknek. Ezért a beszé-
dért, melyben a tanítóság iránt érzett igaz 
szeretet nyilatkozott meg, a tanítóság nevé-
ben, köszönetünket fejezzük ki Szőts képviselő 
úrnak. — A tárgyalás ötödik napján (f. hó 
19-én) Wlassics minister válaszolt a vita 
folyamában fölhozottakra. „Azok, mondotta, 
a kik a tanügyekkel foglalkoztak, bevezető 
beszédemben jórészben megtalálhatják azokra 
a választ, a miket i t t felhoztak. Csak példá-
kat hozok fel, például Bessenyei Ferencz t. 
barátom a felsőbb női oktatás reformját aján-
lotta a figyelmembe és megjelölte, hogy minő 
elveken kell annak felépülnie. E tekintetben 
csak utalok arra, hogy a mai tantervet a vi-
tát megnyitó beszédemben reformra szoruló-
nak jeleztem, s hogy e tekintetben egyenesen 
törvényhozási megoldást helyeztem kilátásba, ha 
előbb az a tanterv az élet bírálatát kiállja. El-
mondottam azt is, hogy nem vagyok megelé-
gedve a felsőbb leányiskolák tantervével, hogy 
a két felső osztály nem eléggé szervesen van 
beillesztve a négy osztály fölé. Azokra nézve 
pedig, a miket a népiskolák fölállítására 
vonatkozó'ag hallottam, megtalálhatják a választ 
a t . képviselő urak abban a programmszerű 
nyilatkozatban, a melyet éppen a vitát meg-
nyitó beszédemben tettem." Ezután a jobb-

oldal élénk tetszése közt polemizál az ellen-
zéki képviselőkkel, a kik részint egyetemi 
és középiskolai, részint művészeti kérdésekben 
bírálgatták a minister működését, majd Városy 
képviselő támadásaira válaszol. A minister po-
lemikus beszéde nagy hatást tett az egész kép-
viselőházra, mely az nap be is fejezte a köz-
oktatásügyi költségvetés általános tárgya-
lását. 

— A Szathmáry György - alapítványra 
ujabban adakoztak: Bezsán Miklós (Varadia) 
1 f r t ; Vieser Endre (Pécs-Bányatelep) 1 f r t ; 
eddigi gyüjtésünk ezzel: 100 frt. — Midőn 
a Szathmáry-síremlékre, illetőleg alapítványra 
újból is fölkérjük olvasóink: a magyar taní-
tók figyelmét, megjegyezzük, hogy mi e czélra 
a legkisebb, összeget is köszönettel veszszük 
és lapunkban azonnal nyugtatványozzuk. Jól 
tudjuk mi, hogy a magyar tanítók mostoha 
anyagi helyzetben vannak, de azt is t ud juk 
hogy néhány fillér ily kegyeletes és nemes 
czélra mindegyiköktől telik s a ki csak fillére-
ket áldozhat, az ne restelje a filléreit bekül-
deni ; a ki nem adhat többet 10 krnál, az 
küld jön be szerkesztőségünknek egyszerű levél-
ben 2 drb 5 kros levélbélyeget s mi az ado-
mányt oly szívesen fogadjuk, mintha forintok 
volnának. Nem az a mi törekvésünk, hogy 
néhány százan állítsuk föl a Szathmáry-
emléket és teremtsük meg a Szathmáry-
alapítványt, hanem hogy minden magyar tanító 
hozzájáruljon filléreivel ehhez az emlékhez és 
ehhez az alapítványhoz, mert csak így lesz-
nek azok a magyar tanítóság kegyeletének 
méltó emlékei. Beméljük, hogy a magyar taní-
tóság megérti fölhívásunkat s támogatni fog 
minket, a kik állandóan a tanítóság jólétén fára-
dozunk, gyűjtésünkben. A tanítóegyesületek 
elnökeit fölkérjük: indítsák meg haladéktalanul 
a gyűjtést a tanítók közt s gyüjtésök eredmé-
nyét egyenesen hozzánk küldjék be, hogy a 
nyugtatványozás lapunkban azonnal megjelen-
hessen. Ismétel jük: nem az a czél, hogy 
minden tizedikünk forintokat, hanem hogy 
valamennyien legalább filléreket áldozzunk. 
Ilyen alapítvány nyal a magyar tanítóság ujabb 
je lé t fogja adni annak az erkölcsi erőnek, 
mely ily nagy testület egyetértésében rejlik. 
Kérjük olvasóinkat: támogassák a Néptanítók 
Lapját, a gyűjtés megindítóját, törekvéseiben ! 
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— Űj királyi tanácsos. Ö Fölsége Vargyas 
Endrének, Esztergomvármegye kir. tanfelügye-
lőjének a kir. tanácsosi czímet adományozta. 

— A Petőfi-Album, melyet a Fetöfi-Társa-
ság ad ki, most van sajtó alatt Az Athenaeum 
r.-t., mely annyi irodalmi kincscsel gyarapí-
totta a magyar könyvesházat, ezúttal is leg-
nagyobb büszkeségének tartja, hogy tartalmá-
hoz méltó keretben bocsássa világgá a Petőfi-
Albumot. Márczius elején hagyja el a sajtót 
ez a remek irodalmi munka, 30 negyedrétű 
ív terjedelemben. Az ország csaknem összes 
könyvtárai, egyesületek, kaszinók, iskolák, 
azonkívül temérdek magánkönyvtár számára 
már előre megrendelték a Petőfi-Albumot, a 
kedvezményes előfizetési árban, mely a fűzött 
kötetért 5 forint, díszkötésűért 6 fr t . A mű 
bolti ára magasabb lesz. 

— Kérelem a magyar néptanítókhoz. 
Tudvalevő, hogy még néhány évtizeddel 
ezelőtt a művelt népek gyógyfűszűkségletét 
Magyarország födözte. De miután a gyógyfű-
szedés a szegényebb néposztályok érdekében 
más államokban is meghonosíttatott és ugyan-
ott nagyobb gond fordíttatott a szárítás és 
kezelés okszerű végrehajtására, gyógyfűveink 
— habár természetes tulajdonságuknál fogva 
ma is elsőrendűeknek ismertetnek el — a 
gondtalan kezelés következtében csak nyo-
mott árak mellett értékesíthetők. Nehezíti az 
értékesítést az a körülmény is, hogy a sze-
désben is csak ötletszerüleg já rnak el, úgy, 
hogy az egyik czikkből túlságos készletek 
dobatnak piaczra, míg a másikból majdnem 
semmi sem kerül a forgalomba és a mezőn 
értékesítlenül elvész. Abból a szempontból 
indulván ki, hogy a falusi iskolás gyermekek 
anyagi helyzete nem megvetendő módon 
javítható az által, hogy a szabad idejüket 
gyógyfüvek szedésével és okszerű kezelésével 
töltik s a tanító felügyelete mellett gondoz-
zák mindaddig, míg az áru értékesíthető, azzal 
a kérelemmel fordulunk a tanító urakhoz és 
a vidéki müveit közönséghez, hogy a szegé-
nyebb sorsú szülők gyermekeit ez ügynek 
megnyerni s a gyógyfűszedést már az idén 
foganatba vétetni szíveskedjenek. Hogy e 
munka azonban tervszerüleg foganatosíttassák, 
fölkérjük a tanító urakat, hogy velünk az 
ott termo gyógyfüvek neveit levelező-lapon 
közölni szíveskedjenek. Erre az illető szak-
emberek közreműködésével részletes utasítás-
sal fogjuk a tanító urakat ellátni a gyógy-
füvek illető fajtáinak mikénti szedésére és 
szárítására nézve és teljesen ingyenesen fogjuk 
az értékesítést a budapesti nagykereskedőknél 
közvetíteni. Jelenleg kereskedelmi czikket 
képez Magyarországon: a boróka-, bodza- és 

bengebogyó, a szarkaláb, székfű, búzavirág, 
mályva, pipacs, ökörfarkkóró, bodza- és hársfa 
virága, a diófa levele és a zöld dióhéj, a 
csipke bogyója és magva, a makk, a baraczk-
mag, a kukoricza selyme (haja), a cseresznye 
szára, az üröm, ezerjófű, majorána, kerek 
mályva, pemetefű, csalán, vidra eleke (trifolii 
fibr.) és zsálya levele (fűve), a fehér mályva 
és nadragulya fűve és gyökere, a bürök, 
beléndek és maszlag levele és magva, a bárány-
pirosító, a lapu, a kornisfű (gentiana), béka-
bogyó-takta (r. hellebori, Niesewurz) gyökere, 
az aludtgyökér, szappan gyökér, macskagyökér (r. 
valeziwurz) és édesgyökér, továbbá az anya-
rozs, a kömény, édes kömény (olasz kapor), 
a len, sárgadinnye, kapcsos korpafü és mus-
tár magja. Az önkéntes ápoló, gyámolító és 
oktatónővérek. (Budapest, VI., Szondy-u. 96/b.) 

— P á l y a t é t e l . A „Sásd vidéki r. kath. taní tó-
egyesület" pályázatra kitűzte a következő 
tétel t : „Mily magatartást tanúsítson a taní tó 
a szülőkkel szemben, hogy azokra nevelőleg 
és oktatólag hathasson?" — I-ső jutalomdíj : 
10 korona, I l - ik : 6 korona. A legjobb pálya-
munka jutalmául az egyesület pályadíján felül 
Gundy Miklós sásdi esperes-plebános még 
külön 10 koronát ajánlot t föl. Pályázhatnak 
az egyesület tagjai. Pályamunkák a szokott 
módon elkészítve f. é. márczius hó 19-ig az 
egyesületi elnökséghez, Felső-Mindszentre 
küldendők. 

— A tanító-árvák karácsonyfájára a követ-
kező újabb adományok és gyűjtések érkeztek: 
Pápay Aladár cs.-somorjai ref. tan. gyűjtése l frt 
23 kr, Gindli János kemenes-szent-mártoni ev. tan. 
gy. 3 frt 15 kr, Koth Sáwlor bács-gyurgyevói tan. 
gy. 5 frt, Járosi Pál csatádi ig.-tan. gv. 15 frt 08 kr, 
Buschmann F budapesti könyvnyomda-tulajdonostól 
1 frt, Kímfalvy Nándor budapesti építőmestertől 2 frt, 
Simon Ferencz szolokmai tanítótól 1 frt, Brust Dávid 
budapesti kézműárustól 2 frt, Simon Lajos k.-püs-
pöki-i tan. gy. 63 kr, Wohlmufh István mosony-védenyi 
tan. gy. 13 frt 13 kr, Guggenberg Gyula cservenkai 
tan. gy. 3 frt. Klein D. budapesti ruhakereskedőtől 
5 frt, Harkai Ede budapesti müvirágkereskedőtől 
1 frt. Bácz Ferencz rákospalotai tan. gy. 4 frt 84 kr, 
Friedma"n Ignácz budapesti művirággyárostól 2 frt, 
Jakab Sándor ér-szentkirályi tan. gy. 1 frt, az olcs-
nai áll. segélyezett iskola tanítóitól 71 kr, Németh Szil-
veszter rempe-hollósi tanítótól 1 frt 34 kr, a kör-
möczbányai polg. leányiskola tantestületétói 1 frt, Havel 
Lipót budapesti építőmestertől 10 frt, az ercsi-i közs. 
el-mi iskolától 1 frt 20 kr, Édeskúty L. budapesti 
füszerkereskedőtől 3 frt, Dörnyei Feiencz bátaszéki 
ig.-tan. gy. 4 frt 12 kr, Nevery Endre d.-foldvári 
tan. gy. 1 frt 20 kr, Willinger Ferencz budapesti 
füszerkereskedőtől 2 frt, Stefkovics Károly nebojszai 
tan. gy. 4 frt 80 kr, Tódor Antal gyergyó-szent-
miklósi vezértan. gy. 5 frt 76 kr, Záqonx Sándor 
étfalvai áll. isk. tan. gy. 2 frt 30 kr, Skerlán Mihály 
köposényi ig.-tan. gy. 9 frt 66 kr, Bemcnyik Lajos 
szalonnai ref. tan. gy. 4 frt 16 kr, Jesztrebényi Kál-
mán varannó-hosszúmezői tan. gy. 1 frt, Pálmy 
Péter német-bencseki tan. gy. 2 frt 06 kr, a mohácsi 
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izr. tanítótestület és iskolaszék gy. 8 f r t 20 kr, Terzin 
Pál adai g. kel. tan. gy. 8 fr t 70 kr. Szvácsek 
Flórián ötvöskónyi r. kath. tan. gy. 1 frt 45 kr, 
Miletich Józsf siklósi kántortan. gy. 4 frt 95 kr, 
Schulcz Mihály tisza-szent-miklósi tan. gy. 4 frt 35 kr, 
Kaufmann I. béga-szent-györgyi közs. isk. ig. gy. 
6 frt 95 kr, Horváth Ferencz horgosi áll. isk. ig. gy. 
3 frt 43 kr, Súlyok János n.-kaposi ref. tan. gy. 86 kr, 
Szabadka Gyula buchbergi áll. tan. gy. 90 Ter, Rózsa 
Ferencz ó-teleki áll. tan. gy. 7 fr t 93 kr, Dömök 
Károly ó-kanizsai áll. tan. gy. 1 f r t 37 kr, Kunszt 
Károly és Winkler Sándor cs.-somorjai ev. tanítók 
gy. 2 frt, Boksa Lajos alsó-zsolczai tanító 1 forint. 
(Folytatjuk.) 

A szerkesztő postája. 
Cs. Gy. Eger alj a. 320 frtra van fölvéve. — Ullus. 

Múltkori üzenetünkkel egyidejűleg jelentást tet tünk 
a dologról illetékes helyen, a hol újabb levelét is 
be fogjuk mutatni. Yárja meg türelmesen a vizsgá-
latot. — P. M. Tolna. 14.710. sz. a. van, de még 
nem intézték el. — M. F. Felső-Visó. 6476. sz. a. 
van s legközelebb elintézik. — D. F. Napkor. 77.298. 
sz. a. megsürgettük. — Br. J. Blidár. ö!).038. sz. a. 
nemsokára elintézik. — P. I. Kis-Köcsk. Ügyének 
nincs nyoma a ministeriumban. Sürgesse meg ott, a 
hol beadta. — N. I. Kemenes-Hőgyész. intézkedés 
alatt áll; száma: 5756. — B. J. Csomafája. 3141. 
sz. a. most tárgyalják; megsürgettük. — K. S. 
Márokpapi. Mult év november végén a püspökség-
hez, illetőleg a közig, bizottsághoz küldötték ; sür-
gesse ott. — V. I. Pány. Tudakozódjék illetékes 
püspökségénél 81.785. sz. a. — L. 0. P.-Bevár. 
Nem tudjuk. — M. J. Z. J. Csak állami iskolákra 
vonatkozott. — N. V. M. B.-Ujfaln. Nem veszett el, 
de nagy volt a tárgyhalmaz. — Zs. A. N.-Berezna. 
Tehet; a többit az illető képzőint. igazgatóságától 
kell megkérdezni. —O. I. R.-Szt.-Kiráiy. Megküldtük. 
VIII., Eszterházy-uteza 24. — Cr. M. Erdö-Szeiigyel. 
Köszönjük, közölni fogjuk az illetővel, sőt másként 
is hasznát fogjuk venni. — N. A. Szokoly. Már több-
ször megüzentük, hogy korpótlékért az iskolafön-
tartóknak május végéig kell folyamodniok. Szüksé-
ges. A mellékletek ugyanazok, a mik az államsegély 
kérésénél. — B. F. Toós-Nyárasd. Nem; 50 kros 
bélyeg kell rá, a családi értesítőre, mint mellékletre, 
15 kros. — P. J. Bács-Vaskút. Meg fogunk tenni 
minden lehetőt. — F. S. Borsod. 4205. sz. a. leg-
közelebb megkapják. A nyugdíját a halálozás nap-
jától folyósítják. — St. J. Vállaj. Megsürgettük; 
száma: 81.792. — P. K. Belényes. 6447., sz. a. a 
kir. tanfelügyelőséghez küldték. — Sz. Á. Yétés. 
Az idézett sz. a. már elintézték. — H. S. Csabren-
üek. Már a számvevőségnél van ; rövid idő alatt 
végleges elintézést nyer. — „Folyamodók". 1. Nyug-
díjügye helyesbítés alatt áll. 2. Helyipótlókukra 
nézve kérjenek a tanfelügyelőségtől fölvilágosítást; 
ha most nem is kapták meg, a közel jövőben meg-
kapják. — Özv. P. J.-né, Szolyva. 2481. sz. a. nem-
sokára meglesz. — Ifj. P. L. Kapos-Szekcsö. A 
Széchenyi-Kolonics-íéle segélydíjak most vannak ren-
dezés alatt s míg ez el nem készül, nem kerül ki-
osztásra sor. Még egy kis türelem ! — T. I. Somogy-
Kiliti. 208. sz. a. itt van, de elintézetlen. Ilyesmit 
mi nem tehetünk „magunkévá." — „Három tanító." 
Csakis a községtől, mely a pályázatot így hirdette 
ki s önöknek az 500 frtot díjlevelökben is biztosí-
totta. — Sz. Gy. Molvány. Hitéles másolat is elég-
seges. — K. N. Véménd. Megszerezheti a „Wodianer 
F. és Fiai" könyvkereskedőnél (Budapest, VI. ker., 
Andrássy-út 21. sz.) — W. J. Rácz-Militics. Köteles 

bizonyítványt adni. - T. I. Héderfája. Igaza van, 
hogy a ki tanév közben tölti be életének 12. évét, 
köteles a tanév végéig jórni iskolába. Erről czikket 
írni talán felesleges. — V. J. Topánfalva. Olyan ren-
delet, tudtunkkal, nem volt, csak közig, bírósági 
végzés. — T. I. A kir. tanfelügyelőség útján a 
vallás- és közoktatásügyi ministerbez. A korpótlékért 
az iskolafentartónak külön kell folramodnia. — 
P. Gy. Némedi. 1. Hiteles másolatot mindig elfogad-
nak az eredeti helyett. 2. Újból kell folyamodni, 
mielőbb. 3. Ha szegénységi bizonyítvány van mellé-
kelve, nem kell bélyeg. — L. F. Mikefa. Forduljon 
Molnár István kir. tanácsos, orsz. biztos úrhoz I., 
Gellérthegy, kertészeti iskola; ott vagy megadják, 
vagy megmondják. — D. K. Ócsárd. Heti 5 - 6 
órában nem lehet az egyes osztályok számára előírt 
tananyagot földolgozni. Indítványa szerint minden 
egyes osztály növendékei hetenkint csak egy napon 
jönnének iskolába. — Mihály. (Semmi ujat sem 
mond.) B. A. Királyhegyes. (Nagyon elnyújtaná 
a vitatkozást.) Nem közölhetjük. — Sz. Zs. Bánk. 
Tanköteles az iskolai év végéig. — F. I. Solt. 
1. Nem. 2. Talán elfogadják kéziratban is. 3. 
Meg. — O. F. Verbócz. Lehet. Ügy halottuk, 
hogy hivatalból fogják megadni. — V. M. Zál-
nok. Nem. — G. J. Szt.-Gy.-Ábrány. Igen, de 
nem nálunk, hanem a kiadóhivatalban. — F. G. 
Nagy-Szombat. Elküldtük I. Szv. úrnak. — Cs. M. 
Hosszúmező. Mi nem helyeselhetjük, de segíteni 
csak a tanfelügyelő segíthet. Esetleg kérjenek orvos-
lást a ministeriumnál. — V. Gy. Miskolcz. Dehogy 
tett „rossz fát a tűzre" ! Ha nem lett volna igaza, 
nem adtuk volna ki. Azt senki sem tagadhatja, 
hogy mi híven harczolunk a tanítóság jó voltáért, 
de — distingválni kell tudni. — Viribus. 10.522. 
sz. a. most kerül sorra. Megsürgettük. — P. J. M. 
7224. s/„ a. fogják méltányosság szerint elintézni.. 
— B. D. Vilka. 7986. sz. a. van ; megsürgettük. — 
Cs. A. H.-Monostor. 282. sz. alatt itt van s nem-
sokára el is intézik. — Tanító. 76.756. sz. a. most 
tárgyalják. — V. M. Uzdi-Szt.-Péter. Legközelebb 
megkapja. —- F. Á. Liptó-Fehérpatak. 1. Neve-
alatt kérvény it t nincs. Tudakozódjék a tanfelügye-
lőségnél. 2. Köteles. — B. K. Baja. Kérdezze meg 
a tanfelügyelőségtől: mikor s mily szám alatt 
küldte föl? It t nem találják. — K. J. Szász-
Régen. Még nincs a ministeriumban. — L. J. 
Bustyaliáza. 44.210. sz.; megsürgettük. — M. S. 
M. A korpótlékra igényt tarthat. — Ullus. Ismé-
teljük: intézkedés történt. — Latorczay. 1. Ha 
ön igazgató is, mint ilyen intézkedhetik. 2. Havi 
részletekben, mint f.-többlet. —- K. Gy. iskolaszéki 
elnök. Csak okleveles tanítók kaphatnak államsegélyt, 
de azért — tekintettel a föihozottakra — megkísé-
relhetik. — L. F. M. Az ön fizetéséből azt az össze-
get ./optaZaraíZ vonták le, mert a tanító helyettesét beteg-
sége alatt az iskolaföntartó fizeti. Forduljon pana-
szával a kir. tanfelügyelő úrhoz. 

Tartalom: Wlassics Gyula minister három évi 
működése. (Befejező közlemény.) Molnár Viktor. — 
Alföldi iskolák államosítása. Benécs Gusztáv. — 
Követésre méltó példa. Merényi Kálmán. — Hivata-
los rész. — Szünóra: Az én honoráriumom. N. 
Varga Mózes. — Irodalom. — Tanítók tanácsadója. 
— Különfélék. — Szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Gőőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 8. számához. 

Iskolafentartók, iskolaszékek és királyi tanfelügyelőségek 

1W szives figyelmébe. HH* 
Kérjük a pályázati és egyéb hirdetéseknek úgy kéziratát, mint közlési 

diját egyenesen a lap kiadóhivatalába (m. kir. tud.-egyetemi nyomda, Vár> 
Iskola-tér 3. szám) küldeni, mert a szerkesztőséghez küldöttek ott fölösleges 
munkát okoznak, a közzétételben pedig késedelem és zavar áll elé. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A dunapataji izraelita iskolán egy felekezeti 

tanítói állás azonnal betöltendő. Évi fizetés 350 frt 
és 50 frt lakásátalány. Pályázók f. évi márczius l-ig 
az alanti iskolaszékhez fordulhatnak. A dunapataji 
izr. iskolaszék. _ (138—111—3) 

A szent-istváni ÍBaranyamegye) kath népisko-
lánál osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tés : 360 frt és bútorozott szoba. Útiköltségre öt 
forint jár. Folyamodványok a plebániahivatalhoz 
intézendok márczius végéig. (170 — II—2) 

O-Kan'zsára (Bácsmegye) magyar ajkú segéd-
kántor kerestetik. Fizetése lesz havonkint tiz frt és 
ellátás, de mosás és útiköltség nem adatik. Kek Béla. 

(165—IC—2) 
A bánhidai (Komáromm.) községi kisdedóvodá-

nál rendszeresített rendes óvónői állásra f. hó végéig 
terjedő határidőre pályázat hirdettetik. Fizetése: 
évi 365 frt és szabad lakás. Kérvények az óvoda-
bizottság alulírt elnökéhez czímzendők. Rudnay 
Alajos, elnök. (164—II—2) 

O-Sztapár községbe (Bácsm.) német-magyar tan-
nyelvű, róm. kath. jellegű, osztatlan népiskolához 
tanító kerestetik. Ezen állomás jövedelme : a) 400 
frt o. é. havi előleges részletekben a községi pénz-
tárból; b) szabad lakás, házi kerttel; c) egyelőre 
három évre 50 frt évi segély és 50 fr t fűtési áta-
lány a kalocsa-főegyházmegyei alapból. Ezen fizetés-
ért köteles a tanító az ismétlő tanítást is végezni. 
Az illir nyelvben is jártasak előnyben részesülnek. 
Az okmányokkal felszerelt folyamodványok f. évi 
február hó 25-ig a nt. esperesi hivatalhoz Bács-
Doroszlóra küldendők. Az állomás márczius hó 1-én 
okvetlen elfoglalandó. G-aray József, iskolaszéki 
elnök. _ _ (159—II - 2 ) 

A z sámbokré t i (Turóczm.) ág. evang. hitközség, 
államilag segélyezett iskolájához oki. tanítót keres. 
Fizetése 400 frt és lakás (egy szoba és konyha). 
Tannyelv tót. Pályázhat tanítónő, vagy óvónő is, 
de a férfitanító előnyben részesül. A pályázatok a 
neczpáli ág. evang. lelkészi hivatalra czimezve, 
Turócz-Neczpálra küldendők. Polereezky András, 
neczpáli ev. lelkész. (160 I —1) 

Büd-Szent-Mihály községben (Szabolcsmegye) 
rendszeresített óvónői állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás: évi 300 frt készpénz a község pénz-
tárából negyedévi előleges részletekben fizetve, 
természetbeni lakás, fűtés fejében 24 frt évnegyedes 
előleges részletekben kiszolgáltatva. Az állás f. évi 
április hó 1-én elfoglalandó. Okleveles óvónők 
kellőleg felszerelt kérvényüket f. évi márczius hó 
15-ig alulírotthoz küldjék be. Lukács Ferencz, 
k.-óvoda-felügy.-bizotts. elnök. (180—II—1) 

A segédtanító önállóvá történt megválasztása 
folytán a német-szent-mihályi (Vasm.) r. kath. 
népiskolánál megürült segédtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Évi fizetése 350 frt s az ötödéves 50 frtos 
pótlék. Továbbá: tisztességes szoba a szükséges 
bútorzattal és fűtéssel. Kötelessége : I. és II. osz-
tály, úgy az ismétlők tanítása s a kántoriakban 
segédkezni. A kérvények — lehetőleg személyesen — 
f. évi márczius l-ig, esetleg 15-ig nyújtandók be. 
Az állomás azonnal elfoglalandó. Az iskolaszék. 

(199_I_1) 
Alsó-Nána ev. leányegyház német-magyar tan-

nyelvű iskolájához segédtanítót keres. Fizetése: 
lakáson kívül egy évre 300 frt és 1 '/* öl fa. Állam-
segélyért folyamodtunk. Az állomás azonnal elfog-
lalható. Apáthy, 1898 február 16. Kracher György, 
ev. lelkész. (202-11-1) 

A vesz tényi községi iskolánál, következő fize-
téssel ellátott tanítónői állomásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmak : a) évi fizetés 300 frt, egyenlő 
havi részletekben; b) faátalány 24 f r t ; c) szabad 
lakás az iskolai épületben és 400 [J-öl területű 
kert. Pályázni óhajtók törvényes okmányokkal fel-
szerelt kérvényeiket, melyben tüntessék ki, hogy a 
román és a magyar nyelvet Írásban és beszédben 
teljesen birják, alulírotthoz folyó évi márczius hó 
10-ig terjeszszék be. Kívántatik, hogy a pályázni 
óhajtók választás előtt a községben személyesen 
jelenjenek meg. Niculae Hurubean, iskolaszéki 
elnök. ( 2 0 3 - 1 - 1 ) 

Magyar-peterdi ref. kántortanítóságra pályázat 
nyittatik. Illetmények összes értéke mintegy 400 frt, 
mely származik 131 frt államsegélyből; 90 fizető 
pártól páronkénti 1 frt 78 krból; 20 elemi iskolás-
tól egyenkénti 90 krajczárból; polgári községtől 
21 fr t ismétlő-iskolai tandíjból; egyháztól 7 méter 
kemény tűzifából; hat hold szántóföld, egy hold 
rét s kenderföld hasznából; ezekre járó szolgál-
mányokból; temetési stolákból. Ezenfelül tisztes-
séges lakás, melléképületek, kert, legeltetési jog, 
őröltetés. Kötelesség: elemi és ismétlő iskolások 
tanítása, kántori functiók, canonikus órákon s 
lelkész akadályoztatása esetén catedrai teendők. 
Pályázhatnak okleveles tanítók márczius 19-ig a 
helyi ref. lelkészi hivatalhoz (posta: Rácz-Petre, 
Baranyamegye). (201—1—1) 

Lébeny nagyközség pályázatot hirdet az ideigle-
nes községi óvónői állásra. Évi fizetés: 300 forint. 
Tanítás megkezdendő f. é. április hó 1-én. Pályázni 
szándékozók kérvényeiket alulírott községi előlj'író-
sághoz legkésőbb f. évi márczius hó 10-ig terjeszszék 
be. Megjegyeztetik: ezen óvónői állás valószínűleg 
mielőbb államosíttatni fog. Lébeny. Reichard János, 
biró. Poldini Rezső, jegyző. (189 — 1—1) 



— U — 

Dobó-Baszkára róm. kath. kántortanító keres-
tetik. Javadalma : 1. Három szoba, konyha, kamra, 
melléképületek, kert. 2. 13 hold 316 Ql-öl birtok 
kataszt. jövedelme 42 fr t 75 kr. Adóteherrel. 
3. Tandíj : 100 frt. 4. Tan. alapból 36 frt 81 kr. 
5. Egyh. pénztárból : 25 fr t 62 kr. 6. Stóla: 70 frt. 
7. Párbér : 114 véka gabona, 52 véka szemes-ten-
geri. 8. Ötödéves korpótlék. Tannyelv: magyar. 
Felszerelt folyamodványok 1898 márczius 10-ig főt. 
Tóth. Antal esperes úrhoz Pálóczra (Ungm.) kül-
dendők. (184-1—1) 

A szepetki (Zalamegye, posta- és vamti állomás) 
államilag segélyezett községi iskolánál megürese-
dett osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Evi 
fizetése : 300 forint, de 400 forint fizetésemelésért a 
kérvény felterjesztetett és már legközelebb folyóvá 
té te t ik ; külön szoba zongorával és bútorzattal, fűtés 
és tisztogatás. Kötelmei: I—II. osztály vezetése, az 
ismétlősök oktatása és kántorságbani segédkezés. 
Okleveles pályázók kérvényeiket február 25-ig az 
iskolaszékhez küldjék be. Az állomás azonnal elfog-
lalandó. ( 1 8 5 - 1 - 1 ) 

A kunhegyes i állandó gyermekmenedékházdajkai 
állomására. Évi járandóság: 180 frt készpénz. Mene-
dékházban 1 szobából, konyhából s kamrából álló 
lakás. Az első szolgálati év próbaévnek tekintetik. Fel-
hivatnak pályázni óhajtók, szabályszerüleg felszerelt 
kérvényüket 1898 február 27-ig bezárólag alulírott-
hoz adják be. Kunhegyes, 1898 február 14. Józsa 
Sándor, óvodafelügyelő-bizottsági elnök. (188 —II—1) 

A somogyvár i róm. kath. népiskolánál egyik 
tanító önálló állomásra jutván, ezen helyre pályá-
zat hirdettetik. Kötelessége a reá bizott osztályt az 
előírt tanterv szerint vezetni, az ismétlőket felváltva 
oktatni s a kántorság minden ágában segédkezni. 
Fizetése egy polgári évre 320 korona s az ismétlők 
oktatásáért 30 korona. Mellékjövedelemre számíthat. 
Élelmezés a főtanítónál (reggeli, ebéd, vacsora). 
Oklevéllel s kellően felszerelt kérvények az iskola-
székhez czimezve alulirotthoz küldendők. Somogy-
vár, 1898 február 13. Rozsics Géza főtanító, iskola-
széki jegyző. (186—11—1) 

A l iptó-kis-palugyai filiális hitközség róm. kath., 
államilag segélyezett kántortanítói állására 460 frtnyi 
fizetéssel, csinos lakással és kertekkel 1898. évi feb-
ruár 28 ára pályázat hirdettetik. A 60 frttal díja-
zott nyári menedékház vezetését a tanító felesége 
megkaphatja. Elnökség. (187—1—1) 

Bars-Taszáron, Éder József úrnak Balassa-
Gyarmatra történt megválasztatása folytán, róm. 
kath. segédkántortanító szükséges. Vezeti az I. osz-
tályt, végzi a kántoriak egy részét. Fizetése polg. 
évre 250 frt, élelmezés, bútorozott szoba fűtéssel, taka-
rítással. Magánóráért havi 8 frt. Határidő márczius 
5. Iskolaszék. (194—1—1) 

Grelsén (Zalam.) a róm. kath. községi iskolához 
segédtanító szükséges. Fizetése hónaponkint 25 frt, 
lakásul egy szoba, téli fűtéssel. Az állás rögtön el-
foglalandó. Kántoriakban magát gyakorolhatja. Sel-
meczy Imre, főtanító. (193—1—1) 

A t isza-dadai (Szabolcsm.) orth. izr. népiskolá-
ban egy nőtlen tanító, ki képesítve van a közokta-
tás- és vallástanításra, habár oklevéllel nem ren-
delkezik is, a folyó tanévi szorgalmi időre 25 f r t 
havi fizetés mellett azonnali belépésre kerestetik. 
Megkeresések 1898 február hó 25-éig alulírott elnök-
höz küldendők. Sándor Jakab, isk.-sz. elnök. 

( 1 7 8 - 1 - 1 ) 
Rudnoi (Turóczm.) ág. evang. államilag segélye-

zett iskolánál fizetés: lakás, kert, 400 frt. Tótul 
tudó oki. tanítók, tanító- vagy óvónők küldjék bi-
zonyítványaikat evang. lelkészhez, Tót-Prónán. 

(190-11—1) 

Pályázat hirdettetik az Árvamegyébe kebelezett 
l i e szek i r. k. tanítói állomásra. Jövedelem: a) a 
község pénztárából 290 frt, b) hét öl fa és egy 
szekér galyfa, c) legeltetési jog két tehén számára; 
4. o gonálásért 35 frt és 4 mérő zab ; 5. káposzta-
gyűjtés 3 frt ért. Kétszobás lakás, konyhával s kam-
rával és kis kerttel. Tanítási nyelv : tót. Orgonálni 
a folyamodónak kell tudnia. Folyamodványok 
főt. Petruska János úrhoz intézendők Csimhovára 
(p. h.). — Pályázat hirdettetik az Árvamegyébe kebe-
lezett l ieszeki r. k. II. tanítói állomásra. Jövede-
lem : 4u0 frt és szabad lakás. Folyamodványok főt. 
Petruska János úrhoz intézendők Csimhovára (p. li.J, 
Árvamegye. (97—11 — 1) 

Betöltendő a csernolehotai állami elemi iskolánál 
évi 500 frt fizetésből és szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czimezve, legkésőbb 1898. évi márczius hó l-ig 
Trencsénvármegye királyi tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Állami iskoláknál már alkalmazott és a 
tót nyelvben jártas tanítók előnyben részesülnek. 
Kosztka Mihály, kir. tanfelügyelő. 

(37/h—1-1) 
A tápió-szelel határhoz tartozó haleszi szőllőben 

levő államilag segélyezett róm. kath. népiskolánál 
megüresedett tanítói állomásra márczius 6-ig pályá-
zat hirdettetik. Évi fizetés: 400 forint, egy szoba, 
konyha, kamra és kert természetben. A folyamod-
ványhoz melléklendő okmányok eredetiek vagy köz-
jegyző által hitelesítettek legyenek. Somogyi Károly 
plébános, iskolaszéki elnök. 

( 2 0 5 - 1 - 1 ) 
Ó -Kurdra (Tolnám.) róm. kath. magyar-német 

ajkú tanító kerestetik. Fizetése: havi 30 frt, egy 
bútorozott szoba fűtéssel. Kötelme : az I. mindennapi 
és az ismétlő leányosztály vezetése. Határidő: 
márczius 1. Folyamodások dr. Kelemen László espe-
res-plebános úrhoz küldendők Ó-Kurdra 

( 1 9 2 - 1 - 1 ) 
E lapok 3-ik számában a salánki ev. ref. leány-

tanítóságra hirdetett pályázat márczius 15-ig meg-
hosszabbíttatik. ' (197—III—1) 

Szentes város községi iskolaszéke pályázatot 
hirdet egy tanyai tanítói állomásra. Javadalmazás: 
400 f r t évi fizetés, szabad lakás 1 hold kerttel, 
25 fr t a kézimunka, 12 frt az ismétlő iskolások 
tanításáért, 34 frt fütőátalány. Kellőleg felszerelt 
folyamodások legkésőbb márczius 10-ig Burián Lajos 
iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. Szentes, 1898 
február 5-én tartott iskolaszéki ülés 17. sz. határo-
zatából. Burián Lajos, elnök. (195—1—1) 

Nógrád-Sipekre kántortanító kerestetik. Jövede-
lem : 'A házhely, föld, rét, hívek mívelik, párbér 25 p. 
m. rozs, ugyanannyi 10 krajczár, ostyára 1 p. m. 
buza, tandíj 70 frt, államsegély 181 frt, tisztességes 
lakás, 2 hold beltelek. Választás márczius 17-én. 
A kérvények a karaticssági esperesi hivatalhoz kül-
dendők. Krigovszky Henrik, rimóczi plébános. 

(196—1—1) 
(Csanádm.) Tornya községben lemondás folytán 

megüresedett állandó gyermekmenhely-vezetőnői 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : évi 200 frt, egy 
szoba, 1 konyhából álló szabad lakás. A menhely fűté-
sére 8 köbméter kemény tűzifa, fűtés és takarításért 
évi 24 frt. Okleveles pályázók felszerelt kérvényei 
folyó évi márczius hó 12-ig felügyelő-bizottsághoz 
küldendők. Tornya, 1898 február 14. Felügyelő-
bizottság. (194/a—II—1) 
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Azonnal betöltendő P w s z t a - S z ö d - R á k o s o n (Váez 
mellett) uradalmi tanítói állás. Illetménye: 350 fr t , 
lakás, fűtés. Tanítási nyelv : magyar-tót. Nőtlen 
pályázók felszerelt kérvényeiket nyújtsák be dr. 
lovag Flocli-R'-yliersberg Henrik János nagybirtokos, 
téglagyártulajdonosnál Budapesten (IV., Váczi-
u tczal» . ) . (2 i 3—I— ÍJ 

Pestmegyei A b o n y b a n kath. elemi iskolához 
rendes tanítói állásra pályázat hirdettet ik. Fizetés : 
400 frt, melyből 100 f r t lakbér czimen adatik. Pályá-
zatok márczius 6-ig főtisztelendő Dolenszky Imre 
espereshez Tószegre intézendők. Nőtanítók nincsenek 
kizárva. Viz Zoltán, iskolaszéki elnök. 

(209—11—1) 
S z a l m a t e r c s r e (Nógrádm.) róm. kath. tanító 

kerestetik. Évi fizetése: szántóföld, gabona, kész-
pénz és államsegély = 325 frt, kiegészíttetik 400 
fr tra. Lakása : egy padlózott szoba, konyha, kamra ; 
ól, jó kert. Pályázhatnak oki. tanító- és óvónők is. 
Kérvények márczius 10-ig esp. tanfelügyelői hiva-
ta lnak Karancsságra küldendők. 

( 2 1 0 - 1 - 1 ) 
A t o r b á g y i (Pest mellett nyaraló h.) róm. kath., 

német-magyar tannyelvű népiskolánál üresedésben' 
levő osztálytanítói állásra márczius hó 3-iki határ-
nappal pályázat hirdettetik. Jövedelme : 400 fr t 
készpénz, a község pénztárából havi utólagos rész-
letekben pontosan fizetve, egy bútorozott szobából 
álló lakás. Kötelessége: az alsó két osztályt egy 
tanteremben önállóan vezetni, az ismétlő iskolásokat 
oktatni. A kántorságban a kántortaní tót helyet-
tesíteni köteles. Okmányokkal felszerelt kérvények 
a róm. kath. iskolaszékre czimezve, főtisztelendő 
Neumayer Ferencz helybeli plébános úrhoz külden-
dők. Állomását azonnal tartozik elfoglalni. Temetések 
után 15—20 fr tnyi mellékjövedelemre számíthat. 

( 2 0 6 - 1 - 1 ) 
A z s i g m o n d f a l v i közs. elemi népiskolánál meg-

üresedett tanítói állomásra (I. és II. évfolyam) pá-
lyázat hirdettetik. Évi fizetés: 411 f r t 70 kr, 
szabad lakás, mely áll : egy szoba, konyha, padlás 
és udvarból. Pályázónak kötelessége az ismétlő-
iskolát vezetni és vallásos körmeneteknél a gyer-
mekek fölött felügyeletet viselni. Pályázati határ-
idő 1898. évi márczius hó 13-án. Kelt Zsigmond-
falván (u. p. Lázárföld), 1898 február 15-én. Keller 
Ferencz, iskolaszéki elnök. Kern Ferencz, iskola-
széki jegyző. (207 —II—1) 

A vezetésem alat t álló kir. javító-intézetnél betöl-
tendő családfői állásra pályázat hirdettet ik. Pályáz-
ha tnak érettebb hajadonok, vagy gyermektelen 
özvegy elemi népiskolai és ipar képesítéssel biró 
tanítónők. Javadalmazása 800 (nyolczszáz) frt évi 
fizetés, egy szobából álló természetbeni lakás és 
napjában háromszori élelmezés. A megválasztott 
család főkötelessége á reá bizott növendékek nevelése, 
oktatása és tanítása, az igazgatóság által részére 
kiadot t utasítás szerint. A folyamodvány születési, 
egészségi és az eddigi működést, igazoló okmá-
nyokkal felszerelve, 50 kros bélyeggel ellátva, a 
nagyméltóságú magy. kir. igazságügyministeriumhoz 
czimezve, alulírott igazgatósághoz márczius hó 15-ig 
küldendő be. A kinevezett családfő csak egy évi 
sikeres működés után fog véglegesíttetni. R á k o s -
p a l o t á n , 1898 február hó 15-én. A kir. javító-intézet 
igazgatósága. (200—I—1) 

B a j ó t h r a (Esztergomm.) kath. tanító kerestetik. 
Fizetése: 360 frt, lakása egy padlózott szoba és 
konyha. Ismétlősöket taní tani tartozik. Előny, a ki 
legalább letániát végezni képes. Folyamodványok 
márczius l-ig a bajóthi iskolaszékre czimezve a 
komárom-tardosi ker. tanfelügyelői hivatalhoz nyúj-
tandók be. (183 -1—1) 

A s z i l a s b a l h á s i róm. kath. elemi népiskolához 
Osztálytanító kerestetik. Köteleztetik a két alsó 
osztályt önállóan vezetni. Fizetése egy tanévre 
a hitközségtől 300 frt, és 73 f r t államsegély. Egy 
bútorozott szoba, fűtéssel és tisztogatással. Nős 
tanítónak évi fizetése : 373 f r t és 50 frt lakbér. A 
pályázati kérvények 1898. évi márczius 6-ig a déghi 
plébániai hivatalhoz küldendők. Egyidejűleg a 
szilasbalhási róm. kath. iskolaszék is értesítendő a 
pályázat beküldéséről. A megválasztottnak útikölt-
sége megtérít tet ik. Csak okleveles tanítók, illetve 
tanítónők pályázhatnak. Az állomás azonnal elfog-
lalandó. Magyar Vincze, kath. iskolaszéki elnök. 

(198-11—1) 
A m u r a k i r á l y i vezértanítói, esetleg másod-

tanítói állásra ezennel pályázat hirdettet ik. A vezér-
tanító évi fizetése, beleszámítva a vasárnapi ismétlő-
iskolával járó jutalékot , készpénzben 440 frt, ehhez 
járul még ké t szobából álló lakás, konyhával ós 
udvarral és évente 2 öl fa. A másodtanító évi 
fizetése készpénzben 400 frt és egy szobából álló 
lal vás. Pályázni kivánók folyamodványukat az iskola-
szék elnökének: f tdő Mestrits Gábor plébánosnak, 
Draskovecz (Zalam.), f. évi márczius hó l-ig okvetlen 
nyújtsák be. Iskolaszéki elnökség. (182—1—1) 

A n a g y - b á r i ref. tanítói állásra pályázat nyit-
tat ik. Fizetés: 1. 300 o. é. frt évnegyedenkint a 
gondnok által fizetve, 2. 32 frt államsegély, 3. 5 vékás 
föld, melynek minden munkáját az egyház végezi 
s adóját fizeti, 4. szabad lakás gyümölcsös kerttel , 
5. 5 drb marha-legeltetés, 6. 6 szekér fa hazahoza-
tala, 7. temető-, szőllőaljról a fű termése, 8. stóla. 
Bővebb értesítés Sztankovits Lajos kis-bári ev. 
ref. lelkésznél, u. p. S.-A.-Újhely. 

( 1 7 7 - 1 - 1 ) 
C s i k - M e n a s á g o n róm. kath. kántor- taní tói 

állomásra. Javadalma: 79 kalongya őszkepe = 158frt, 
181 kalongya tavaszkepe = 181 frt, oszpora = 8 f r t 
40 kr, fakepe = 30 fr t , 40 tenyeres-napszám — 20 frt , 
stóla 30 frt, 3 hold 167 [ -öl szántó, katasztr. tiszta-
jövedelme = 2 f r t 12 kr, kaszáló mintegy 3 fr tnyi 
katasztr. tisztnjövedelemmel, kert lOlO [ -öl = 1 f r t 
15 kr, faizás és legeltetési jog. Uri lakás, gazda-
sági épületekkel, gyümölcsössel. Kötelessége : a 
kántori teendők végzése a segédkántortanítóval. 
A három tanító között neki beosztott osztályok 
tanítása, az ismétlőkkel együtt. Személyes próba-
tétel megkívántatik. Pályázati határidő márczius 30. 
U. p. Csik-Szent-György. Antal József, iskolaszéik 
elnök. 

(172-11—1) 
Betöltendő a k u s z i c s i községi szerb-magyar tan-

nyelvű elemi iskolánál évi 400 fr t fizetésből és sza-
bad lakás, vagy szabályszerű lakbér, 2 fr t 10 kr 
irodai átalány és 4 öl fajárandóságból álló illetmé-
nyekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó oklev. tanítók sza-
bályszerűen felszerelt kérvényeiket a temesvármegyei 
közs. bizottsághoz czimezve, legkésőbb f. évi márczius 
hó 5-éig Temesvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Temesvár, 1898. évi február hó 18-án. 
Sebesztha kir. tanácsos, tanfelügyelő. 

(38/h—I—1) 
A s z i l á g y - s o m l y ó i róm. kath., leányiskolához 

2 havi időtartamra egy képesített tanítónő keres-
tetik 25 frt havi fizetés mellett. Az útiköltséget 
szintén én fizetem. Ajánlatok márczius hő l-éig 
alulírotthoz küldendők Szilágy - Somlyóra. Lázár 
Jánosné, tanítónő. (191—1 — 1) 

J á s z l a d á n y b a róm. kath., jó hangú segédkántor 
kerestetik. Fizetése havonként 15 frt, teljes ellátás. 
Tóth Bertalan főkántor, okleveles zenetanár. 

( 2 0 8 - 1 - 1 ) 

8* 
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m i n t : 

Király Pál , Irály tani 
I.ovesányi Gyula, Történelmi 
Hohn József, Földrajzi I. rész 

„ ' II. „ .. 
- - » Hl. „ 

úgyszintén az összes képez- W" . T k W M . f k „ f i l j K 
dei tankönyvek kaphatók : J M . ^ M M J M W M 

3 frt. 
12 „ 

V B 
5 „ 
3 „ 

könyvkereskedésében 
Budapest, II., Fö-utcza 2. 

Ű j k i a d á s ú 

W I ^ L é a s i l é 5 

Alantjegyzett igazgatóságnál a következő' megyei kézitérképek jelen-
tek meg, melyek eddig még raktáron nem voltak: 

Csongrád-, Hajdú-, Nógrád- , Tolna-, Komárom-, M o s o n y -
és Szeben-; á 9 kr; 

Baranya- , Ny i tra - és A l só -Fehér - ; á 12 kr, 
végre Torda-Aranyos - ; á 10 kr nettó árban. 
Az árösszeg előzetes beküldése esetén az iskola czimére portómen-

tesen küldjük a rendelt mennyiséget. 
Budapest, 1898 február hó. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
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e l ő f i z e t é s i á r a : 

Egész évre 5 frt. Félévre 2 frt 5 0 kr. Negyedévre 1 frt 2*í kr. 
- X -

Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint leikerekített egy év-
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
ezen igazgatósághoz küldendők be. 

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

Budapest, I. kei'. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden liéten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj ár ósági bizonyítvány nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 fr t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. - A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés ntán 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI. KEIÍ., PODMAMCZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Késsiratolcat n e m adunk vissza. 

A gazdasági ismétlő-iskola. 
(H.) A gazdasági ismétlő-iskolák 

ügyét az ország legtöbb részében nagy 
rokonszenvvel és érdeklődéssel fogadták. 
332 ilyen iskola már tényleg megnyilt, 
mintegy száz, szervezés alatt áll. Érdekes 
az alábbi táblázat, a mely az egyes tan-
kerületekben tényleg megnyilt ilyen 
iskolák számét, és a közoktatási minis-
ter által a tanítók tiszteletdíjára enge-
délyezett államsegély összegét tün-
teti föl. 

Legnagyobb sikert mutat föl e téren 
Nyitra- és Hevesvármegye; az előbbi-
ben 65, az utóbbiban 35 gazdasági 
ismétlő-iskola nyilt meg; a nyitrai 
tanítók számára e részbeli munkássá-
gukért, — nem számítva a községek 
által nyújtott jelentékeny hozzájárulást, 
— 2024 frt; a hevesmegyeiek számára 
1215 frt államsegély engedélyeztetett. 
A többi tankerületekben az eddigi ered-
mény a következő: 

A tankerület neve 

A meg-
nyilt, 

gazda-
sági ism. 
iskolák 
száma 

Utalvány o- 1 
zott állam-

segély 
forintban 

Abauj-Torna 12 355 
Alsó-Fehér 5 100 
Bács-Bodrog 12 880 
Baranya 6 150 
Bars  2 150 

A tankerület neve 

A meg-
nyilt 

gazda-
sági ism. 
iskolák 
száma 

Utalványo-
zott állam-

segély 
forintban 

Békés 2 100 
Bereg ... 7 350 
Besztercze-Naszód 1 — 

Bihar ... 2 — 

Borsod 2 — 

Brassó 4 — 

Csanád 3 — 

Fejér ,. 1 — 

Fogaras 6 400 
Gömör-Kis-Hont .., 6 300 
Háromszék 4 320 
Huny ad 11 503 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok 5 150 
Kis-Küküllő 1 100 
Kolozs 9 390 
Komárom 6 100 
Máramaros 4 — 

Maros-Torda 3 140 
Nagy-Küküllő 6 410 
Nógrád 2 50 
Pest-Pilis-Solt-K.-Kun 2 — 

Pozsony 6 150 
Sáros 1 50 
Somogy 5 200 
Sopron 2 — 

Szabolcs 5 — 

Szatmár 10 566 
Szeben 6 — 

Szilágy 7 336 

Lapunk 9-ik számához két melléklet van csatolva. 
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A tankerület neve 

A meg-
nyilt 

gazda-
sági ism. 
iskolák 
száma 

Utalványo-
zott állam-

segély 
forintban 

Szolnok-Doboka 2 150 
Temes 5 180 
Tolna 5 60 
Torda-Aranyos 1 60 
Torontál 10 620 
Trencsén 2 60 
Turóez 4 280 
Udvarhely 9 260 
Vas 15 — 

Veszprém 5 210 
Zala 6 — 

Zemplén 2 — 

Összesen 332 10.862 

Elismeréssel kell megemlékeznünk a 
községekről, a melyek sokszor nehéz 
viszonyok között, még is készséggel 
meghozták a tőlök telhető áldozatot 
a gazdasági ismétlő-iskola szervezéséhez. 

Egyáltalán nem szerveztett még eddig 
gazdasági ismétlő-iskola a következő vár-
megyékben : Arad, Árva, Csik, Csongrád, 
Esztergom, Győr, Hajdú, Hont, Krassó-
Szörény, Liptó, Moson, Szepes, Ugocsa 
és Ung vármegyékben. 

Ezt, egyéb fontos közérdektől elte-
kintve, sajnálattal, azon okból konsta-
táljuk, mivel ezen vármegyék tanítói 
e miatt nem részesülhettek ily mun-
kásságért tiszteletdíjban, pedig bizony 
rájuk férne. Reméljük, hogy az első-
sorban érdekelt tanítók mindent el fog-
nak követni, hogy községeikben az új 
intézmény a jövő tanévben életre keljen. 

Örömmel tapasztaljuk azon meleg 
érdeklődést, a melyet a gazdasági ismétlő-
iskola iránt úgy a képviselőház, mint a 
közoktatási és földmívelési minister 
tanúsít. A közoktatási tárcza folyó évi 
költségvetésében e czélra 16.000 forint 
ran felvéve; a földmívelési minister ez 
évien ismét 500 néptanító gazdasági ki-
képzése felől gondoskodik. Méltán elvár-
hatják tehát, hogy a közigazgatási 

bizottságok és kir. tanfelügyelők ezen 
fontos kulturális és közgazdasági intéz-
mény életre keltésében fokozott buzga-
lommal járjanak el. 

Szóval: a legjobb reménynyel lehe-
tünk az új intézmény nagy arányú el-
terjedése és fellendülése iránt. Csak 
ismételjük, a minek már egyszer itt 
kifejezést adtunk, hogy a gazdasági 
ismétlő-iskolák jövője jórészben a tanítók 
érdeklődésétől és buzgalmától függ; és 
mert ismerjük a magyar tanítóságot, 
nem is kételkedünk a teljes siker felől. 

Az eddig megnyilt gazdasági ismétlő-
iskolák túlnyomó részben községi jelle-
gűek és magyar tannyelvüek. Mily nagy 
kihatással lesz ez a nemzeti népneve-
lés megrögzítésére! 

A szervezet szerint gazdasági ismétlő-
iskola felállítására eddig még csak az 
osztott, több tanítós iskolával bíró köz-
ségek vannak kötelezve. De ha tekin-
tetbe veszszük, hogy népiskoláink túl-
nyomó nagy része osztatlan, s hogy a 
mostani szervezet szerint sok ezer köz-
ség, a melyeknek lakói gazdálkodásból 
élnek, el van zárva attól, hogy ifjúsága 
életfoglalkozására ügyesíttessék, képez-
tessék; — be kell látnunk, hogy az osz-
tatlan népiskolával bíró, jobbára szegény 
községékben is módot és alkalmat kell 
nyújtani, hogy gazdasági ismétlő-iskolát 
állíthassanak. Bizton hiszszük, hogy dr. 
Wlassics közoktatási és Bárányi föld-
mívelésügyi minister urak a szerveze-
tet ily irányban ki fogják terjeszteni. 

Végül még egy örvendetes megje-
gyezni való. A boszniai tartományi kor-
mány a gazdasági ismétlő-iskolák fel-
állítását — a mi szervezetünk szerint — 
munkába vette; e végből a módrici 
kincstári gazdasági telepen már a mult 
évben rendezett néptanítók számára tan-
folyamot s a folyó évben még három 
telepen rendez ugyanilyet. Néhány nép-
iskolánál pedig kisebb mintagazdaságot 
állít és rendez be a gyermekek gyakor-
lati kiképeztetése czéljából. 
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Magyarország tanítóegyesü-
leteihez. 

A „Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
sága * ú j alapszabályok szerint, a tanítóegye-
sületek és vármegyei hivatalos tanítótestü-
letek szövetsége alapján szervezkedik és f. évi 
április hó 11-én (húsvét hétfőn) újra alakul. 
E végből m. évi julius havában felhívást 
intézett a nevezett tanítóegyesületek- és 
tanítótestületekhez, felkérvén azokat, hogy 
csatlakozásukat 1897. évi deczember hó 25-ig 
az „Országos Bizottság" elnökségénél jelent-
sék be. A záros határidőig 34, kormányilag 
jóváhagyott alapszabályokkal biró tanítóegye-
sület és tantestület jelentkezett; ezeken 
kívül néhány tantestületi járáskör és 1—2 
városi iskola tanítói kara. 

Jó jelnek vehető, hogy nemcsak a hiva-
talos tanítótestületek és községi tanítóegye-
sületek, de felekezeti tanítóegyesületek (köztük 
a „Mariana Görög Katholikus Tanítóegyesület") 
is csatlakoztak. Örülünk, hogy megértettek 
bennünket, a kik az összes tanítók érdekeit 
— felekezeti, nemzetiségi és az iskola jelle-
gére való tekintet nélkül — akarjuk kép-
viselni és előmozdítani. Harczolni fogunk a 
tanítók erkölcsi és anyagi érdekeiért, valamint 
a tanítói közszellem fejlesztésére és ápolására 
is törekszünk. 

Nincs tehát semmi ok arra, hogy minden 
tanító kezet ne fogjon velünk a népoktatásügy 
és a tanítók javának munkálásában. Nem szabad 
engednünk, hogy ebbeli nemes törekvésünk 
a közöny és tétlenség miatt hajótörést szen-
vedjen. Magyar nemzeti népnevelésügyünk 
még nem fejlődött és nem izmosodott meg 
annyira, hogy egyetértő munkásságra és 
nagyobb tevékenységre ne lenne szükség. 
Az sem lehetséges, hogy a lelkesedés, a 
munkakedv és kartársi szeretet kihalt volna 
a magyar néptanítókból, kik az utóbbi három 
évtized alatt számban megsokasodtak, tudás-
ban és szakképzettségben megerősödtek. Ezért 
a régi munkások nyomába tettrekész ú j 
erőknek kell lépni, ha azt akarjuk, hogy az 
eddig elért sikerek nagyobb mérvet öltsenek 
s a népoktatás ügye az eddiginél is nagyobb 
föllendülést nyerjen. 

Kétségtelen, hogy az a nagy munkakedv, az 
a lázas tevékenység, mely a 70-es években 
oly magas fokra emelkedett a hazai tanítóegye-
sületekben, az utóbbi évek alatt nem tapasz-
talható. Alig néhány tanítóegyesület és megyei 
tanítótestület van csak, mely nagyobb munkás-
ságot fejt ki a népoktatásügy fejlesztése és 
a tanítói érdekek előmozdítása végett. Mintha 
reményöket vesztették volna sokan arra nézve, 

hogy a magyar tanítókra még szebb napok 
is virradhatnak. 

Nem csodáljuk. A honnan biztatást remél-
tek az egyesületi élet fokozására, a népok-
tatásügynek az egyesületekben való munká-
lására i s : rossz néven vették ebbeli műnkál-
kodásaikat; a honnan elismerést vártak nemes 
czélú törekvéseik- és hazafias munkásságukért: 
rideg lenézésben részesültek. 

Hála legyen az isteni gondviselésnek, hogy 
ezek a szomorú viszonyok megváltoztak és 
jobbra fordultak! Manapság a hazai közok-
tatásügy vezére maga buzdít bennünket az 
egyesületekben való tevékeny munkálkodásra, 
az egyesülésre. Figyelemmel kiséri a tanítók-
nak az iskola falain kívül tanúsított szor-
galmát, számon kéri ezt a tanfelügyelőségek 
ú t ján; segélyezni akarja az egyesületeket és 
megjutalmazni a szorgalmas, magukat kitün-
tetett tanítókat. 

Mint „a magyar kultura munkájában alap-
vető munkatársait" üdvözölt bennünket és 
„leghálásabb köszönetet" mondott azért, hogy 
„a hazai tanítóság nehéz viszonyok között 
is liíven / és lelkiismeretesen teljesíti köteles-
ségét". így nyilatkozott „Magyarország nép-
tanítóihoz" intézett szózatában „arról a 
huszonhétezer főből álló, tiszteletre méitó 
társadalmi osztályról, a mely a nép millióit 
neveli és oktat ja; neveli hazafias érzületben 
és nemes erkölcsökben; tanítja az alapvető 
ismeretekre; képessé teszi alkotmányos jogai-
nak gyakorlására; buzdítja állampolgári köte-
lességeinek teljesítésére ; vezeti a megélhetési 
viszonyok okos felismerésére és helyes fel-
használására." 

Szólt-e hozzánk valaha ennél szebben, 
elismerőbben minister, vagy iskolafentartó 
hatóság ? Ki az, a ki „ a néptanító nagy és 
nehéz feladatát" jobban, világosabban jelölte 
volna meg, mint Wlassics Gryula ministerünk 
a Néptanítók Lapja f. évi 1-ső számában ? 

Ezt a jóakaratot meg kell becsülnünk s fel 
kell használnunk. Megbecsüljük pedig akkor, 
ha a bölcs tanácsokat követjük ; ha iskolában 
és azon kívül szent lelkesedéssel teljesítjük 
tanítói és hazafiúi kötelességeinket; ha szóval, 
tettel és saját példaadásunkkal erkölcsös 
életre, a magyar állam iránt való ragasz-
kodásra és a magyar haza szeretetére neveljük 
és oktatjuk a reánk bizott ifjúságot, valamint 
azokat az eltévelyedett embertársainkat is, a 
kiket lelketlen szoczialista izgatók Isten és 
haza elleni bűnre akarnak csábítani. 

Ez által kötelezzük hálára az államot és 
társadalmat, hogy a kik „a kísértés után 
még nemesebb idealizmussal, lángolóbb haza-
és ügyszeretettel" végezzük néptanítói nehéz 

9* 
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munkánkat és egyéb hazafias kötelességeinket: 
az állam és társadalom is méltányosabb 
legyen irántunk, a „nemzet napszámosai" 
iránt. Ezt várjuk, sőt követeljük. Kegyelmes 
ministerünk sem kételkedik, hogy „állam és 
társadalom mind jobban fogja méltányolni a 
tanítóság fáradozásait és érdemeit". 

Mindezekre azonban csak iigy számíthatunk 
biztosabban, ha nagyobb életjelt adunk ma-
gunkról, ha nem részekre oszolva, hanem egy 
nagy testületben egyesülve, a hazai összes 
néptanítók nevében adunk kifejezést jogos 
kívánságainknak, a nemzeti tanügy önállósí-
tása, a helyesebb tanügyi szervezés s a tan-
ügyi közvélemény megteremtése czéljából is. 

Erre törekedtünk már 1878-ban, a mikor 
a tanítóegyesületek szövetségét akartuk meg-
alkotni, de a hatalom tiltó szava meggátolta 
azt. Ettől az időtől kezdve a III. egyetemes 
tanítógyülésből kiküldött „Végrehajtó bizott-
ság" tartotta fenn a tanítóegyesületek közt az 
érintkezést, az élesztgette a tanítókban az 
összetartozandóság érzetét. Ugyanezt teszi 
1890 óta a „Tanítók Országos Bizottsága". 
A régi alapon ennek sem sikerült a hazai 
tanítóságot egy táborba gyűjtenie; meg-
változtatta t ehá t alapszabályait s a tanító-
egyesületek és tanítótestületek szövetsége alak-
jában szervezkedik most. A tanítók egyetértése 
kell hozzá, hogy czélját elérje, hogy az eddi-
ginél nagyobb alkotásokat és eredményeket 
mutathasson fel. 

Tennivalója bőven lesz. Ezek közé tartozik, 
hogy az 1868. évi 38. t.-cz. mielőbb revízió 
alá kerüljön s ebben a hazai tanítóság kívá-
nalmainak hűséges kifejezője legyen. Feladata, 
hogy a tanítói nyugdíjtörvény is módosíttassák 
s méltányosabb alapokra legyen fektetve. 
Öt év múlva revizió alá kerül a tanítók fize-
tésének rendezéséről szóló 1893. évi 26. t.-cz. 
is. Nagy kötelesség vár reánk különösen arra 
nézve, hogy a fizetési minimum a 600 fr ton 
alul ne maradjon. 

Ezek és egyéb igen fontos kérdések foglal-
koztatják majd az Országos Bizottságot, 
melynek az is feladatai közé tartozik, hogy 
megvitassa a hatóságoknak és az országgyűlés-
nek a népoktatásra és népnevelésre vonatkozó 
intézkedéseit, s felkeltse a közönségnek 
figyelmét és érdeklődését a hazai népoktatás-
ügy iránt. Egymás iránt való bizalom, egyet-
értő akarat, összetartás és munkaerő kell mind-
ezeknek a megvalósításához. 

Azért kér jük mindazon népnevelési tanító-
egyesületeket, a melyek még nem csatlakoz-
tak a Tanítók Országos Bizottságához, f. évi 
április hó l - i g jelentsék belépési szándékukat 
s közöljék velünk képviselőjük nevét is, hogy 

őket a húsvét hétfőn Budapesten tartandó 
alakuló gyűlésre meghivhassuk. 

Az alapszabályok értelmében örökös tag 
lehet (XZ, cl ki 500 koronás alapítványt tesz ; 
alapító tag az, a ki alapítványként egyszer 
s mindenkorra 100 koronát fizet; rendes t a g 
lehet jellegre való tekintet nélkül minden 
tanítóegyesület és minden vármegyei hivatalos 
tanítótestület, mely évenkint minden egyes 
tagja után legalább 20—20 fillért fizet a 
bizottság pénztárába; pártoló tag az, a ki 
évenkint legalább két koronát fizet a bizott-
ság czéljaira. Iskolák tanítótestületei csak 
alapító tagul léphetnek be, ha 100 koronát 
fizetnek egyszer s mindenkorra. 

A tiszteleti, örökös és alapító tagok a 
bizottság bármely ülésén részt vehetnek és 
azon tanácskozó és szavazó jogot gyakorol-
hatnak. Ha valamely testület vagy egyesület 
lép az örökös, vagy alapító tagok sorába, úgy 
jogát egy-egy időről-időre megválasztott kép-
viselő által gyakorolhatja. Minden testület és 
egyesület, mely a bizottság rendes tagjainak 
sorában foglal helyet, tagjainak számához 
képest, több-kevesebb képviselőt választhat 
egy évi időtartamra. Nevezetesen: 

Tiz-harmincz tagot számláló testületek vagy 
egyesületek egy-egy képviselőt; 30—100 tagot 
számlálók 3-mat; 100 — 500 tagból állók 5-öt; 
500—1000 tagból állók 7, 1000-nél több 
tagot számláló testületek vagy egyesületek 
11 képviselőt választhatnak. Ezek a képviselők 
a bizottsági gyűléseken tanácskozó és szavazó 
jogot gyakorolnak. A pártoló tagoknak csak 
tanácskozó joguk van, de nem szavazhatnak. 
A bizottságba való belépés 5 évre kötelező. 

Az „Országos Bizottság" tisztikarát a követ-
kezők a lkot ják: egy elnök, négy alelnök, 
egy titkár, egy levéltáros, öt jegyző, egy 
pénztáros, egy ellenőr és a 17 tagból álló 
igazgatótanács; két alelnök és két jegyző 
vidéki képviselőkből választandó. Az igazgató-
tanács 17 tagjá t a tavaszi gyűlés titkos szava-
zattal választja. A tisztikart a nyári gyűlés, 
szintén titkos szavazattal választja. Az „Orsz. 
Bizottság" hivatalos és tanácskozó nyelve 
kizárólag a magyar. 

A jelentkezéseket, valamint a tagsági díjak-
nak Kurz Sámuel bizottsági pénztároshoz 
(Budapest, VII. ker., Király-utcza 19. sz.) 
való mielőbbi beküldését is kérjük. 

(Budapest.) Lakits Vendel. 

-«£XKBe 

Az osztatlan népiskola. 
Arról, hogy azokon a helyeken, a hol több 

tanító van, a gyermekek osztályok, vagy 
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nemek szerint különíttessenek-e el, előttem 
már sokan és helyesen nyilatkoztak. Magyará-
zatra és indokolásra tovább nem szorul az, 
hogy a gyermekek több tanító között osztá-
lyok szerint különíttessenek el. Csak ott enged-
hető meg a nemek szerint való megosztás, a 
a hol a párhuzamos osztályok elkerülhetet-
lenek a létszám nagysága miatt, vagy ott, a 
hol egy tanítóra 2—2 osztály jut. 

A mi a túltömött iskolákban a fél napi 
oktatást illeti, arra nézve tapasztalat nyomán 
a következő eredményre ju to t tam: 

Az 1896/97-ik iskolai évben Székudvaron 
— bizonyos okoknál fogva — az állami isko-
lában áprilistői nem volt tanító. E miatt a 
róm. kath. — saját felekezetembeli — iskolaszék 
felkérése folytán úgy intéztem a dolgot, hogy 
d. e. az én növendékeimet, d. u. pedig az 
állami iskola növendékeit tanítottam. 

Pár nap múlva beláttam azt, hogy úgy az 
egyik, mint a másik csoportra kevés idő jut, 
én pedig ismétlő munkát végzek, mert d. u. 
ugyanazt tanítom, a mit tanítottam délelőtt. 

E végből akként cselekedtem, hogy a két 
iskola I., II. osztálya együtt délelőtt s a 111., 
IV. osztály (a mennyiben még csak 4—4 osz-
tályúak voltak az iskolák) délután nyert 3—3 
órai oktatást. 

Ez a rendszer teljesen bevált, úgy annyira, 
hogy egyáltalán nem panaszkodhattam a munka 
szaporodottsága miatt s növendékeim a ter-
vezetben elvégezni szándékolt anyagot telje-
sen feldolgozták. 

így bátran mondhatom, hogy a fél napi 
oktatás megbecsülhetetlenül felette áll az 
egész napi oktatásnak ott, a hol a gyerme-
kek száma a 60-at meghaladja; sőt én már 
50 gyermeknél is megtenném ezt, annyival 
is inkább, mivel a melegebb idő beálltával 
szükség esetén a folyosón, vagy kint a sza-
badban, csendes helyen, egy alsóbb osztály 
egy felsőbb osztálybeli jobb növendék fel-
ügyelete alatt gyakorolhatná azt, a miből kissé 
gyengébb a kelleténél. Ilyenkor felrendelhető 
az az osztály akkor is, a midőn nem az ő 
tanítási ideje van. 

A mi Sarlós B. kartárs úrnak a csendes 
foglalkozásra való dicshymnusát illeti, arra 
csak annyit vagyok bátor megjegyezni „Dal, 
szöveg nélkül". 

Csendes foglalkozás nagyon szépen alkal-
mazható ott, a bol 2 osztály van egy tanító 
vezetése alatt; míg egyikkel ő foglalkozik, 
addig a másik a feladattal foglalkozik, a mi az 
előbb tanultak begyakorlására alkalmas. „A 
két osztályú iskolának előnye van az egy 
osztályú fölött e miatt", azt lehet mondani, 
de hogy az osztatlan iskolának előnye van 

az osztott fölött, ez absurdum. Még utoljára 
oda lyukadunk ki, hogy az osztott iskolákból 
csináljunk osztatlanokat a csendes foglalkozás 
kedvéért. 

A csendes foglalkozás az osztatlan iskolá-
ban annyit ér, mint a rossz cseléd, vagy a 
felügyelet nélkül dolgozó lelkiismeretlen nap-
számos : fizetett ellenség. 

Kissé eltértem attól, a mit tulaj donképen 
mondani akartam. 

Nagyon sok községet tudok, a hol van pl. 
római katholikus, református, izraelita sőt 
még állami iskola is. Négy iskola, négy taní-
tóval, 6—6 osztálylyal. Ez a legnagyobb hiba, 
a mi a közoktatás terén létezik. 

Miért ne lehetne abból a négy osztatlan 
iskolából egy osztott iskolát csinálni a nélkül, 
hogy a felekezetek, vagy az állam e miatt 
csorbát szenvednének ? 

A felekezetek fentartanának, mint eddig, 
egy-egy iskolát, saját iskolájukat, de kimon-
danák közös megegyezéssel, hogy pl. a róm. 
kath. hitfelekezet fentart egy iskolát egy osz-
tálylyal, pl. az első osztálylyal, a református 
egy iskolát egy osztálylyal, a 2-ik osztálylyal, 
az izraelita egy iskolát két osztálylyal, a III., 
1Y. osztálylyal s az állam egy iskolát az 
Y—YI. osztálylyal. 

Minden felekezet a saját felekezetbelijét 
taníttatná lelkésze vagy tanítója — (ez is 
szokásban van) — által a hittanra, meghatá-
rozott időben, még pedig, hogy kifogás ne 
legyen, a legelőnyösebb időben. Tanítóját 
választaná a felekezet az államnak minden 
beleszólása nélkül. 

Ott, a hol a lelkészek tanítják a hittant, 
nem féltik a gyermekeket a róm. katholikusok, 
a reformátusok, az izraeliták az állami isko-
lába küldeni, miért féltenék tehát egymás 
iskolájába küldeni az egyszeregyet megtanulni ? 
A nép képes is felfogni ezen rendszer előnyét, 
csak az intéző körök ne húzódjanak vagy ne 
tiltakozzanak ellene! 

Minden iskola erkölcsileg nevel, minden 
iskola a felebaráti szeretetet hirdeti s az 
istenfélebnet és Isten iránti szeretetet oltja a 
gyermek szivébe: miben különbözik tehát az 
a római katholikus számtan a református, 
vagy az állam számtanától ? Kétszer kettő = 
négy még Arábiában is; az állatoknak pedig 
nincs vallásuk; a földrajz sem jár sehova 
templomba, sőt az imádságok is egyforma 
betűkkel vannak írva (a mi magyar nyelven 
jelenik meg). 

Óriási lendületet nyerne a közoktatásügy, 
több fokkal magisabb színvonalra emelked-
nék a népműveltség, ha ezt a felekezetek 
be tudnák, vagy be akarnák látni s az állam 
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igyekeznék ezt előmozdítani. Pézbe nem kerül, 
csak jóakaratba. 

Az osztatlan népiskolák száma redukálód-
nék — nem számítottam ki — de egy ötödére 
bizonyosan. 

Ezt meg lehetne tenni mindenütt, a hol 
csak 2 tanító van is, különböző jellegű isko-
lában. 

S ha ez keresztülvihető volna, akkor az 
államosítás eszméje teljesen fölöslegessé vál-
nék a kivitelben. 

fSzékudvar.J Csernay József. 

Az állami tanítók országos egye-
sülete. 

Most jelent meg az állami tanítók orsz. 
egyesületének I-ső értesítője, melyből tudo-
mást meríthetünk az egyesület czélja, műkö-
dési iránya felől és megítélhetjük munkás-
ságát. 

Az egyesület 1896-ban alakult. Eddig egy 
szervező s egy alakuló gyűlést tartott Buda-
pesten. Yan 820 tagja; tehát az áll. tanítók 
'A-ából áll. Czélja nem csupán az egyesületi 
tagok anyagi érdekeinek előmozdítása, hanem 
az áll. tanítók fizetésének az egész vonalon a 
szolgálati évek arányában való rendezésének 
kivívása mellett a tanügy általános emelése s 
ez által a tanítói állás szilárdítása. 

Az értesítő előszava, az eddig tartott gyű-
lésről felvett jegyzőkönyvek, s a tisztikar 
működéséről kiadott tudósítás s a közgyűlés 
határozata értelmében megszerkesztett kérvé-
nyek szövegei, hiszszük, hogy kielégítik — a 
testület tagjait. 

A kérvényekre adott ministeri válaszok, — 
habár a kért dolgokban nem döntenek is kedve-
zőleg, megnyugtatók; hisz mutatják, hogy fel-
sőbb helyen kihallgatnak, s ez már nagy haladás. 

Reménynyel lehetünk tehát eltelve az egye-
sület jövője iránt azonban ez csak életképes-
ségünk kimutatása esetén válik egészen testté. 

Az állami tanítóság ma hazánkban akkora 
szellemi tőkét bir, a mely egyesítés esetén hatni 
hivatva van. Első teendőnk tehát együtt lenni 
valamennyiünknek. Az egyesület múltja — 
megnyugtathatja az eddig aggodalmaskodókat, 
az egyesület magatartása eloszlathatja a fé-
lénkségét és azon tény, mikép a minister úr 
magát gyűléseinken képviselteti, kötelességévé 
teszi mindnyájunknak az egyesület czéljaiban 
tehetségünk szerint való közremunkálást. 

Az egyesület, mint ilyen, szabad és függet-
len az alapszabályok s a hazai törvények ke-
retén belül : ámde tagjai otthonukban a tan-
felügyelőség útmutatása mellett érvényesülnek 

és boldogulnak. Örömmel látnók-e kart — 
mint czéljaink segítőit, körünkben s én hiszem, 
hogy úgy az egyesület, mint a tanfelügyelői 
kar csak nyerne ezzel. Bár megvalósulhatna! 

Az egyesület munkásságának kifejlődése 
érdekében — sorompóba kell lépniök az erő-
sebb tantestületeknek. Új-Pest, Hatvan, 
Gyöngyös, Munkács, Beregszász, Brassó, Se-
gesvár, Csongrád, M.-Ovár, Karánsebes stb. 
erőinek nem szabad pihenniök. A góczpontok 
körül kell az erőknek csoportosulniok. Azon-
ban azt jegyezzük meg, hogy mindvégig fenn 
kell tartanunk az erők érvényesülési jogát. 

Az egyesület e napokban tartotta első vá-
lasztmányi ülését; az döntötte el a jövő gyű-
lést. Hiszszük, hogy a tisztviselők a választ-
mányi tagok várakozásának s kötelességeiknek 
— mindenben eleget tettek. (E gyűlésről alább 
szólunk. Szerk.) Az 1868. törvényezikk revíziója, 
a gondnokságok számára kiadott utasítás meg-
változtatása, a tanfelügyelet reformja, a tanítói 
egyesületek munkásságának eredményesebbé té-
téle, az országos bizottságba váló belépésünk 
mind aktualis dolgok s az állami tanítók 
névmagyarosítása is fel van véve. 

Állami tanítók, támogassátok — önmagatokat 
(Gyerő-Vásárhely.) Józsa Dániel. 

Az ismétlőiskolai szollőszeti oktatás. 
A gazdasági ismétlőiskolai tanítás egyik 

főanyaga a szőllőszet. 
Tudjuk és érezzük e hazában mindnyájan, 

mit vesztettünk szőllőink kipusztulásával. Eme 
nemzetgazdászati ág tönkrejutása sok ezer 
embernek csalt sóhajt ajkára, könyűt szemébe 
és a közelmúltban már a kétségbeesés szélén 
állottunk, mert a remény kiveszett bennünk 
arra nézve, hogy valaha még gyönyörköd-
hessünk hegyi szőllőink gerezdjeiben. A tudo-
mányos kísérletezések által azonban odajutot-
tunk, hogy újra épített szőllőink itt-ott már 
dús jövedelmező forrásaivá váltak háztartá-
sunknak. 

A gazdasági ismétlőiskolák ellátása a tanítók 
feladata lesz. E végből tartattak már a mult 
évben, az ország különböző borvidékein ingye-
nes tanfolyamok, melyeken 173 tanító vet t 
részt, abból a czélból, hogy az alapismerete-
ket elméletileg és gyakorlatilag elsajátítsák. 
De vájjon képes-e egy művelési ágban kellő 
jártasságot szerezni rövid 14 nap, illetve négy 
hét alatt bárki is ? 

En, a ki az új kultura terén régebb idő 
óta működöm, határozott nemmel felelhetek. 

Hiszen maga a különféle amerikai alanyok-
nak ismerete, sajátságai, talajismeret, oltás, 
iskolázás, válogatás, ültetés, a művelés és 
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különösen a metszés; továbbá a védekezés stb. 
hosszabb elméleti tanulmányozást és gyakor-
lati ügyességet föltételeznek. Ezt rövid négy 
hét alatt megtanulni, illetve elsajátítani, nem 
lehet. 

Több megyei törvényhatóság megkisérlette 
már ily tanfolyamok tartását, de tudtommal 
az eredmény csekély volt. Miért P Mert éppen 
a szőllőszet terén tapasztaljuk azt, hogy a mit 
tegnap jónak, czélhozvezetőnek találtunk, ma 
egy jobb vagy alkalmasabb mód miatt el kell 
dobnunk. 

Mi lesz tehát így a mi szőllőszeti oktatá-
sunkból? Pedig lenni kell, mert ezt kivánja 
nemzetgazdászatunk érdeke; másodsorban 
pedig, ha egyszer belefogtunk, saját repu-
tácziónk. 

Hogy alaposan taníthassuk ismétlő-isko-
láinkban e nagyfontosságú mívelési ágat 
kell, hogy mi is alaposan sajátítsuk el annak 
elméleti és gyakorlati ismereteit. A mi más-
ként nem lehetséges, mint az e szakba vágó 
munkák szorgalmas tanulmányozása, továbbá 
a megkivántató gyakorlati ügyességek elsajá-
títása által. 

Ezekhez szerény javaslatom a következő: 
a nagyméltóságú földmívelésügyi m. kir. 
ministerium által készíttessék egy — a szőllő-
szetet teljes egészében felölelő — szakkönyv, 
mely minden nyilvános iskola könyvtárának 
díjmentesen megküldessék; továbbá, a mikor 
a szükség kivánja, adassék ki füzetalakjában 
a „Néptanítók Lapja"-hoz, időről-időre oly 
melléklet, mely az újabban elért vívmányokat 
magában foglalja. Végre úgy az elméleti, 
mint a gyakorlati dolgok bemutatására nevez-
tessék ki legalább minden I. osztályú bor-
vidék részére egy-egy szakelőadó, a kinek 
kötelessége volna nemcsak a kerületébe eső 
iskolakertek megtekintése, a kellő utasítások 
megadása, hanem a hegyvidék alkalmas helyein, 
a korbeli tanítók részvétele mellett, szakelő-
adásoktartása, melyekre minden tanítónak meg 
kellene jelennie az egyöntetűség szempont-
jából; mert meg fog történni, hogy halálozás 
vagy eltávozás folytán oly tanító veszi át a 
gazdasági ismétlőiskola vezetését, a ki még 
az ideig ilyenben nem működött. 

Elérnők ezek által azt a czélt, hogy nem 
kellene még évek hosszú során át az állam-
kincstár terhére, a tanítók szőllőszeti kiokta-
tására tanfolyamokat rendezni; a folytonosság, 
egyöntetűség által pedig alaposabban sajátít-
nók el ebbeli ismereteinket. Avagy a tudás 
vágya — minden alkalommal — nem von-
zana-e a szőllőt ültető közönség köréből 
számos hallgatót a szakelőadás színhelyére ? 

Ha tehát azt az elvet fogadjuk el, hogy 

vagy semmit, vagy jól tanítsunk és hogy 
fáradságos működésünket siker kisérje, legyen 
jelszavunk: Munkára föl! Az igaz és tisztes-
séges munka meghozza gyümölcsét. 

Vitassuk meg e tárgyat minél alaposabban, 
akkor remélhetjük, hogy fölemelt szavunkat 
felsőbb helyen is figyelemre méltatják és nagy-
méltóságú ministereink jóakarata ezúttal sem 
zárkózik el előlünk. 

(Alsó- Vadász.) Hegedűs József. 

HIVATALOS RESZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: Velits Károly 

kolozsvári lakos, földbirtokosnak, a ki a magyar-
frátai áll. el. isk. könyvtárának gyarapítására 
200 kötet könyvet adományozott; az abrud-
bányai áll. iskolai tantestületnek a mely az 
ottani áll. iskolai könyvtár gyarapítására 134 
forint 31 krt adományozott; gróf Haller 
Louise úrnőnek, a ki a fehéregyházai gyermek-
menhely és az ottani állami elemi iskola 
növendékeinek a karácsonyfa ünnepély alkal-
mával 260 frt értékű ajándékot adományo-
zott ; Szabó Ferencz nagy-becskereki esperes-
plebánosnak, a ki a krassó-szörénymegyei tan-
kerület tanítói könyvtárai számára 362 kötet 
tudományos művet adományozott. 

Kinevezte: Ujsághy Erzsi oklev. tanítónőt 
az alsó-szilvási áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé ; Löwy Szidónia oki. tanítónőt az újpesti áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé; Petrovits Jelena 
okleveles tanítónőt a torontál-szigeti közs. el. 
népiskolához r. tanítónővé; Jovanovics Szve-
tiszlav oki. tanítót az ulmai közs. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Nyárádi Anna oki. tanító-
nőt a széki áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé ; Krasznetz Lajos oki. tanítót az ivánkó-
földi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Gruja 
György oki. tanítót az ó-szadovai közs. el. 
népiskolához r. tanítóvá. 

Yégleg megerősítette: Bajász Gábor koro-
nini közs. el. isk. taní tót jelen állásában; 
Kadics János ó-szadovai közs. tanítót jelen 
állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Biczinger Gusztáv 
szepes-ófalui r. kath. tanító részére évi 310 frtot; 
Buha János temes-királyfalvi g. keleti szerb 
felekezeti munkaképtelennek talált tanító 
részére évi 230 fr tot ; Rothschadl József temes-
kisfaludi munkaképtelen r. kath. felekezeti 
tanító részére évi 320 fr tot . 

Gyámpáiizt engedélyezett: Schmelcz Alaj os 
alhingeni volt róm. kath. tanító 3 kiskorú 
árvája részére együtt évi 150 frtot. 
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Az én'járási tanfelügyelőségem. 
Borongós, ködös őszi nap volt. Az ilyen 

idő pedig nagyon alkalmas arra, hogy az 
embert életunttá tegye, különösen akkor, ha 
foglalkozása nincs. Nekem pedig nem volt. 
Mi is lett volna ? A mi kevés szilvát — kerí-
téstelen kertemben — megmentettem a tol-
vajoktól, azt már megaszaltuk; a mi csekély 
krumplit a község csürhéje sziklás földecs-
kémen meghagyott, azt már beszüreteltük; a 
herbatheának való hárs- meg bodzafa régen 
elvirított, pióczát fogdosni már hideg a víz, a 
szalmakalap szezonja is lejárt: nincs tehát 
egyéb dolgom, mint ölbe tett kezekkel várni 
az első hó hullását, a potya disznótorokat s 
azon gondolkozni, hogy mi is lesz majd 
azután ? Mert he j ! derűre ború következik. 

A feleségecském ugyan váltig vigasztal, hogy 
az, a ki az ég madarait táplálja stb. 
Pedig szegény asszony maga is vigasztalásra 
szorulna. Hiszen a mult vasárnap — uram 
bocsá' — már elkeseredésében olyan káromlás 
félét is hallatott, hogy miért nem kívánkozik 
már valami életunt öreg „ama boldogabb 
hazába", hogy kerülne a stólából egy kis 
húsra meg sóra. 

Máskor ilyen gondolatok elől iskolámba 
menekülök és — legalább ideig-óráig — meg-
szabadulok. De most ezt sem tehetem, mert 
az iskolám rozzant falai végkép fölmondták a 
szolgálatot s így még vagy egy hónapig szün-
időziink. Tetszik tudni — előbb nem lehetett 
belefogni. Hogy is lehetett volna a sürgős 
nyári munkák idején? Az iskola pedig nem 
sürgős! 

Gondolataimból kocsizörej zavart föl. Kiné-
zek, hát az én tanfelügyelőm. No — gon-
doltam magamban — jókor jösz. Lefestettem 
előtte a helyzetet. Megcsóválta a fejét és 
segített konstatálni, hogy biz' ez így nincs 
jól. Es hogy engem a semmittevés posványá-
ból — ha csak egy napra is — kiszabadítson, 
támadt egy mentő gondolata s így szólt: 
Tudja mit! jöjjön velem! ezennel kinevezem 
egy napra járási tanfelügyelőnek. Lásson, 
tapasztaljon, még hasznát veheti. 

Hogyne mentem volna! mentem biz én. 
És a mint úgy a nagyságos úr mellett a háta-
mat a hintó párnájának vetettem, hát szinte 
pgy fejjel nagyobbnak képzeltem magamat, 

mint azelőtt. Sőt, hogy a boldogság tökéletes 
legyen, még olyan gondolatom is támadt : 
hátha én is a tarisznyámban hordom a mar-
saibotot ! 

Első falu: Kacsafa. 
A gyermeknevelő szent hajlékot hiába ipar-

kodtam külseje után fölismerni; hiába keres-
tem imponálóbb épületet a rozoga faházak 
között. A tanfelügyelő úr talált rá. Bementünk. 
A pádimentum: az anyaszüz fö ld ; a szoba 
sötét, füstös, tele gőzzel. Egyik oldalon lóczák 
s azokban 8—10 kóczos kamasz ; a másik olda-
lon egy ágy, benne egy beteg n ő ; a sarok-
ban egy füstölgő tűzhely s mellette egy férfi 
főzőkanállal a kezében. Ez a tanító úr. A 
bemutatkozás után elkezdődött a panasz. . . . 
„megint csak panasz, és a kiről szól, mindig 
csak a pap az". 

„Több tanköteles nincs?" „Van kérem, de 
hát azok még marhákat őriznek. Hiába sür-
getem, hiába jelentem a biró úrnak." — 
„Jöjjön a biró!" Jön. Szeme meredt, arcza 
bamba s zsiros nagy kalapját markába kapja. 
Nagy a respektus, a mint az urakat meglátja. 
De mikor nagy sokára megérti, hogy a tan 
felügyelő beszél vele, siet föltenni kalapját, 
lomhán megfordul s mialatt czammogva 
tovább megy, hallhatóan mormogja: „Azt 
hittem, hogy az útibiztos, exekutor vagy leg-
alább is a jegyző úr, pedig csak valami tan-
felügyelő !" 

Tovább! Tovább! . . . 
A második állomás: Fürtös. 
It t az iskola tele van krumplival és minden-

féle háziszárnyas nagy kiterjedésű nyomaival. 
„Mester i í r! hát hogy van az, hogy itt 

még nincs taní tás?" 
„Hát kérem úgy, hogy a segéd még nem 

jö t t meg, mivel, hogy nem is dukál neki 
november előtt jönni. Mert tetszik tudni — a 
főtisztelendő úr, akarom mondani az iskola-
szék (!) határozata folytán a preceptort csak 
5 hónapra fogadjuk, mivel hogy áprilistól 
novemberig úgyis szünidő van." 

Tovább! Tovább! . . . 
A harmadik község: Kanóez. 
Jól esett az eddigi tapasztalatok után gyer-

meksereget látni. A tanfelügyelő úrnak is föl-
derült borús arcza, amikor látja, hogy a tanító 
130 gyermekkél bíbelődik. Siet is megdicsérni 
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a becsületes törekvést, hogy ily szépen együtt 
vannak a tankötelesek. 

„Dehogy vannak uram! 60—70 darab 
hiányzik még a tankötelesek közül." 

„Hát ha azok is eljönnek, hová teszi őket?" 
„Nem jönnek azok — instálom — vagy 

a hány jön azok közül, ugyanannyi fog 
hiányozni ezek közül. Mert azt tartja a nt. 
lelkész úr, hogy ha mind berukkolna: 
még egy tanító kellene; a hitközség szegény, 
azt pedig nem engedjük, hogy államsegély 
czimén valaki a mi autonómiai jogainkba 
avatkozzék. Ergo : minden úgy van jól, a 
mint van." 

„És miért nem jelentette ön nekem ezt az 
állapotot?" 

„Miért? Ismeri tanfelügyelő úr azt a köz-
mondást, hogy: Megemlegeted a napot, melyen 
megbántod a papot! Hej, nem jó a pappal 
ujjat húzni!" 

Sztohora volt az utolsó állomás. 
Belépünk. A múzsasereg föláll s chorusban 

üdvözöl: „Vitame ich ponizsene!" Ez pedig 
nem valami „vitám et sanguinem" féle latin 
kifejezés, hanem tót s magyarul „Isten hozta" 
a jelentősége. A kölcsönös üdvözlés után azt 
mondja a tanfelügyelő : tessék csak folytatni 
tanító úr, mint rendesen szokta. 

Es folytatta a tanító éppen úgy, mint ren-
desen szokta. Vagy negyedóra óta hallgat-
juk a különféle tantárgyaknak tót nyelven 
való recitálását; végre a tanfelügyelő úr oda 
szól : „Tanító úr ! hát ön magyarul nem 
taní t?" 

„De igen kérem; parancsolja?" 
„Kérem!" 
És kezdődött a magyar tanítás ilyetén-

képen: 
„Deti dajte pozor, teraz bude madiréina! 

(Gyermekek vigyázzatok, most magyar nyelv 
lesz!) Pekné nahlas odpovedzte! (Szépen 
hangosan feleljetek!) Povedz mi Jankó ako 
sa menüje stol madarski? (Mondd meg János, 
hogy hívják magyarul az asztalt?) Stol sa 
menüje madarski a?ztal. (A „stol"-nak ma-
gyar neve: asztal.) Dobre je, sedni si! (Jól 
van, ülj le!)" 

És így ment ez az ú. n. magyar tanítás 
addig, míg a tanfelügyelő úr is meg nem 
elégelte. 

„De kérem, fordítani is tudnak", mond a 
tanító úr. 

.Köszönöm, nem kérek belőle!" 
Íme így tanítanak Hurbant tisztelő kartár-

saink az állami közeg jelenlétében is. Hogy 
ez is csak szemfényvesztésre való, azt jól tud-
juk. H ja ! erős váruk nekik az autonómia! 

No de nyugodt is lehet a felől Slavia, hogy 
így, nem fogja csemetéit elveszíteni. 

0 Felségének, Széchenyinek, Kossúthnak, 
Deáknak, vagy más ily érdemes történelmi 
alaknak képét természetesen hiában kerestük 
az iskola fa la in ; de bezzeg a tanító lakását 
egész raja ékesíti a Hurbanoknak, Sándor 
czároknak, Obrenovicsoknak, Salváknak s más 
ilyen „ideáloknak", melyekhez a „nemzeti" 
inspiráczió kegyelettel fordul. 

Elég! E lég! . . . 
* 

* . . * 

íme az én egy napi járási tanfelügyelősé-
gem alkalmával gyűjtött tapasztalataim extra-
tuma. Keveset írtam, de életből volt, szomorú 
képet ecseteltem. 

Ha az én tanfelügyelőségem tovább tartot t 
volna: ilyen tapasztalatok után tarisznyámból 
talán a marsaibot is elveszett volna. 

(Kassa.) Füzesi Márton. 

I l l O D A L O M . 

Magyar Könyvtár. A Lampel-féle kiadó-
czég e kitűnő vállalatából, melynek eddig meg-
jelent füzeteiről már elismeréssel emlékeztünk 
meg, újra öt füzet jelent meg, köztük ShaJcs-
pere „Szentivánéji Álom"-ja, Arany János 
fölülmulhatatlan átültetésében, iskolai kiadások 
formájában. A „Magyar Könyvtár" midőn fel-
vette programmjába Shaksperet, nagyon helye-
sen, nem tartotta újra lefordítandóknak azokat 
a színdarabokat, melyekkel Arany János tolla 
gazdagította a magyar irodalmat. A „Szent-
ivánéji Alom", „Hamlet ' és „János király", 
tehát Arany fordításában fognak a „Magyar 
Könyvtár"-ban napvilágot látni, míg a többi 
darabokból legnagyobbrészt ú j fordítások 
készülnek. Kitűnő ez új sorozat 19. füzete is, 
melyben Kisfaludy Károly válogatott költemé-
nyeit rendezte sajtó alá Bánóczi József, be-
vezetést is írva eléjök. Ugyancsak Bánóczitól 
való a 22. füzet szép bevezetése is : Kármán 
„Fanny Hagyományaidról. A külföldi irodal-
mak legkiválóbb munkáinak sorozatát gazda-
gítja a 17. és 18. számú füzet. Mind az öt 
szám kiválóan jó műveket tartalmaz, melyek 
az olcsó, 15 krajczáros füzetekben, tiszta, szép 
nyomásukkal óriási elteijedésre számíthatnak. 
A füzetek minden könyvárusnál kaphatók. 
Melegen ajánljak a „Magyar Könyvtár" füze-
teit olvasóinknak megvételre. 

Legújabb házi titkár. A mindennapi élet 
ügyes-bajos dolgaiban lépten-nyomon érzi az 
ember olyan könyv hiányát, mely egy és más 
szükséges tennivalóról fölvilágosítaná, tájékoz-
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tatná az ügyiratok miként való szerkesztéséről, 
kiállításáról: szóval mindarról, a mi a házban 
és a ház körül írásban elintézendő. Erre a ezélra 
szolgál kitűnő segédkönyvül Farhas Elek „Leg-
újabb házi t i tkára", melynek kedveltségét és 
használhatóságát ime a tizedik kiadása vallja. 
A kitűnően szerkesztett munka a közéletben 
előforduló levelek, folyamodványok, kérvények, 
felebbezések, jogügyi okiratok helyes szerkesz-
tését mutatja meg 512 példával. Ebhez a rend-
kívül gazdag anyaghoz van mellékelve Önügyvéd 
czímen mindazoknak a jogszabályoknak a ki-
vonata, a melyekre az embernek annyiszor szük-
sége van, vagy szüksége lehet. Kiadja a 
Franklin-Társulat. Ara 2 fr t 40 kr, vászon-
kötésben 3 frt. 

A fejfájásról czímmel dr. Ranschburg Pál 
fővárosi idegorvos tollából közérdekű orvosi 
értekezés jelent meg a Franklin-Társulat ki-
adásában. Értelmes laikusok is haszonnal 
olvashatják a füzetkét, melynek elterjedését 
olcsó ára — 20 kr — is elő fogja mozdítani. 

Tanítók tanácsadója. 
K. J. A hitközség felfogását helyeseljük, 

mert nem azt kell nézni, hogy a föld augusz-
tus 1-től év végéig már nem ad hasznot, 
hanem azt, hogy a földjövedelem is 12 hónapra 
terjedő szolgálat díjazásának egyik alkotó 
része. Ennek folytán ha egy havi fizetést 
vissza kell téríteni, a föld haszonbérének 
12-ed részét is vissza kell adnia. Ez a helyes 
álláspont. A tanításdíjat is 12 hónapra esőnek 
kell tekinteni s a szerint kaphatja ön szol-
gálati ideje arányában a megfelelő részt. 

K. M. Petrovácz. 1. Megintés. 2. Dorgálás. 
3. Bírságolás. 

P. K. Barátfalú. A kik 6 évig jár tak már 
a mindennapi s 3 évig az ismétlőiskolába, 
nem kötelesek még tovább is járni az utóbbi 
iskolába. 

Y. A. Asszony vásár. Csak az esetben van 
joga követelni a költözködés költségeit, ha 
előre kikötötte és megigérték azt. Ettől függ 
a fizetésnek előleges egynegyedévi részletekben 
való kiszolgáltatása is. Erre nézve törvényes 
intézkedés nincs. 

Sirius. Nyugdíja ügyében jelentkezzék 
dr. Yerédy K. tanfelügyelő úrnál. A másik 
ügyben járjon el személyesen, mert mégis 
csak méltánytalan kívánság, hogy ön helyett, 
% ki Budapesten lakik, mi menjünk tuda-
kozódni a közokt. ministeriumba: váj jon 
folyamodványa beérkezett-e oda ? 

S. E. Báufalú. Akár mind a kettő is lehet 
iskolaszéki tag, ha megválasztják. 

Csikesz Sándor. Ön Dráva-Palkonyáról 
van a nyugdíjalap tagja i közé fölvéve. 
Bejelentette-e helyváltoztatását? Az adóügyé-
ben forduljon most már a pénzügyigazgató-
sághoz, mert mi nem mondhatunk annál 
többet, mint a mennyit írtunk e kérdésről. 
Ha ön az egyházzal magánjogi természetű 
szerződést kötött a fizetéseül szolgáló föld 
egyenes adójának viselésére, abban az esetben, 
mert elvállalta, ön tartozik fizetni ezt a hit-
községnek, a ki a kincstárral szemben felelős, 
mint a haszonélvezett földek birtokosa. Ellen-
kező esetben — t. i. ha ön magánjogi ter-
mészetű szerződés alakjában nem vállalta el 
eme teher viselését —- az ev. ref. egyház-
községet terheli a tanítófizetésül haszon-
élvezetre adott földek egyenes adója. — 
A másik ügyben adjon be rövid kérvényt 
a közokt. ministeriumnak szokott hivatalos 
uton. A szóbeli kérelem nem elég. Bizonyára 
csak szóbelileg kérte azt a kir. tanfelügyelő-
ségtől. 

Vidéki tanítónő. 1. Bejelentendő a férj-
hezmeat tanítónő által. 2. Ha családi örömök 
előtt ál ls szolgálatot már nem teljesíthet, beje-
lenti az iskolafentartónak, a ki a helyettesítés 
iránt intézkedik, önöknél a gondnok. 3. 
A helyettesítési költségeket az iskolafentartó 
viseli. 4. A szabadság ideje rendes körül-
mények között hat hét. Orvosi bizonyítvány 
kell hozzá. 

R. J. Önnek, úgy emlékszünk, már a mult 
évben adtunk választ a fölvetett kérdésre. 
Mindenesetre a kir. tanfelügyelő közben-
jöttével tegye meg a törvényes lépéseket. 
Valószinü, hogy a megyei közigazgatási 
bizottság javára fog dönteni. 

Y. J . Szentesről Varga Ferencz 550 frttal 
van fölvéve. Ez az ? 

J. J. Most is hibáztatjuk, mert egy tanítónak 
tudnia kell, hogy törvény szerint nem tekint-
hető szeptember l-ig tanítónak ott, a hol 
szolgálati bizonyítványát úgy állították ki, 
hogy „junius 28-ig volt alkalmazva, mint kán-
tortanító". 

Még kérdezni sem kell, hogy szabad-e bi-
zonyítványt adni az elemi isk. YI. osztályáról 
(az osztályzati és anyakönyv mellőzésével) oly 
tanulónak, ki csak elemi isk. négy osztályt 
végzett. Hiszen, ha ilyen dolgot szabad volna 
elkövetni, akkor megszűnnék az iskolai anya-
könyvek érvénye, hitelessége. 

Ladányi. 1. Köteles tanítani. 2. Megtagad-
hatja a felvételt, ha tisztán felekezeti az 
iskola, nem pedig államilag segélyezett. 3. Ha 
„földhöz ragadt szegények" a szülők, miként 
ön írja, talán csak nem követeli tőlük a tan-
d í ja t? 4. Iskolai czélokra lefoglalható. 
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K. K. Szerintünk nem lehet reménye. A 
nyugdíjigénye az évi díj után ítélve 40 évi 
szolgálat után 400 frt . Egyebekre nézve, ha 
figyelmesen olvassa lapunkat, már megtalál-
hatta tanácsadónkban a feleletet. 

Váralljai M. 1892 január l.-óta emelkedett 
illetménye után 50°/o-ot; 1895 deczember óta 
történt emelkedés után szintén 50°/o-ot (tehát 
3 0 + 1 0 f r t után 50%-ot), azaz 20 frtot helye-
sen vetettek ki. Az adóhivatalnál (illetve 
pénzügyigazgatóságnál) adja be kérvényét 
sürgősen a halasztásért. Ezt meg szokták 
engedni. Azért kellene így eljárni, hogy az 
adóhivatalnak tudomása legyen a kérvényről. 

Mezey Gy. Mint róm. kath. tanító a Ratio 
educationis értelmében csak akkor kaphat 
30 év után teljes nyugdíjat, ha már 65 éves. 
Esetleg, ha már 40 évig szolgált, akkor is 
teljes nyugdíjat kap. 

J. B. A mint látjuk, 400 frtra van fölvéve. 
A fizetéssel egyenlőnek tekintendő s nem 
kizárólag a hivatalos működés tartamára enge-
délyezett személyi pótlékot be kell számítani 
nyugdíjazás alapjául. Ha tehát a pártfogója 
által mult évben kieszközölt 100 frtnyi pótlékot 
nem számították be, ebből az következik, 
hogy ezt nem tekintik fizetéssel egyenlőnek, 
hanem csak helyi vagy drágasági pótléknak, 
melyet törvény szerint nem lehet beszámítani 
a végellátás összegének kiszámításánál. 

Hyruer F. Tanítói kertjébe nagy árnyékot 
vető fákról, melyek a sövényben, a közös 
határon vannak, az ágakat lecsonkáztathatja. 
Előbb azonban tanácsos lesz a közs. elöljáró-
ságnak jelentést tenni. Nem köteles tűrni, 
hogy a nagy árnyékvető fák önt kertje hasz-
nálatában teljesen megakadályozzák. Ez a mi 
véleményünk. 

Sztraka Zs. Törvényes alapon nem tartjuk 
lehetségesnek, hogy nyugdíját fölemeljék. Hit-
községét sem lehet erre kötelezni. 

Sz. és H. Üllő. Nem ér t jük: miként szab-
hattak ki oly magas fokú büntetést. Az ilyen 
elkeseredést szül a népben. A megyei köz-
igazgatási bizottság egyik tagjától alkalmilag 
fölvilágosítást kérünk ez ügyben s ha kellő 
választ kapunk, tudatni fogjuk. A mi vélemé-
nyünk szerint a törvényt nem helyesen 
magyarázták. 

Ii. E. Dobra. Új bizonyítvány kell, 50 kros 
bélyeggel. Havi folyóirat. Megkapja e hó 
folyamán. 

Cs. K. 11. A tanítók jövedelemszerzés szem-
pontjából s az ügyvédi rendtartásba ütköző-
leg nem foglalkozhatnak szerződések Írásával. 
Az ön kérdéséből ítélve jelen esetben zugirá-
szatról van szó; ez pedig tiltott dolog. 

Békéli A. Lehetne-e kényszeríteni a közsé-
get a földmunka megváltására ? A tanítói fize-
tés fejében használt földek megmunkálásának 
biztosítása pénzértékben is kifejezhető s így 
földmunka a díjazás egyik alkatelemeül tekin-
tendő. Fődolog, hogy ez a természetben nyúj-
tott szolgálmány pontosan történjék. Ha 
hanyagság mutatkozik e tekintetben, vélemé-
nyünk szerint, éppúgy kell eljárni, mint pl. a 
termények be nem szolgáltatása esetén. A 
földmunkát ugyanis „a természetben kiszol-
gáltatott járandóságok" közé kell soroznunk, 
bár erről az 1893. évi XXVI. t.-cz. kifejezetten 
nem gondoskodik. A nevezett törvény 3. § a 
megengedi, hogy a tanító fizetése, a mint 
eddig szokásban volt, készpénzen kívül „ter-
mészetben kiszolgáltatott járandóságokból" is 
állhasson s az Utasítás 16. §-a szerint a köz 
ségi elöljáróság tartozik figyelemmel kisérni : 
vájjon a hitfelekezet gondoskodott-e tanítója 
„törvényszerű illetményeinek kiszolgáltatásáról", 
és ugyancsak az elöljáróság tartozik intéz-
kedni a behajtás i rán t : ebből következik, 
hogy ha a földmunkát pontosan végre nem haj-
tatnák, „a fizetés behajhatatlansága esetében" 
biztosított rendelkezéseket kell és lehet is foga-
natosítani. Végső esetben a mondott törvény 
3., 5., 6. §§§-ainak figyelembe vételével jogosnak 
tartjuk, hogy az iskolafentartó község, ha 
pontosan nem teljesíti a földmunkát, annak 
készpénzzel való megállapítására szoríttassék. 

„16." Állami vagy községi iskolában az 
köteles a hitfelekezeti éneket tanítani, a ki 
ugyanott az illető felekezet vallásoktatója. 
Azonban korántsem ejt csorbát tekintélyén a 
tanító, ha „vallásos buzgóságát" avval is 
kimutatja, hogy alkalom adtán, ha körülmé-
nyei engedik, a saját hitfelekezetebeli tanuló-
kat a többitől elkülönítve a maga szertartá-
sos énekeire oktatja. A kérdezett esetben nem 
az ének vezért, hanem a lelkészt tartjuk köte-
lezettnek a „vallásos ének" tanítására, mert 
ez is része, még pedig lényeges része a vallás-
oktatásnak, melyre a lelkészt külön díjazás 
mellett alkalmazták, holott az „énekvezér" 
kizárólag mint kántor teljesít funkcziót. Miután 
a kántor nem tagja a tanítótestületnek, esetleg 
formális jog Szerint zokon is vétetnék, ha ő 
az iskolai növendékekkel rendelkeznék az 
iskolai kötelességek terén. De viszont, ha meg-
egyeznek a tanító, vallásoktató és a kántor, 
ebben az esetben egyenesen erényül tekint-
hető, ha ez utóbbi (énekvezér) a t e m p l o m L ^ . 
egyéb szertartásos éneket is tanítja. ^ r » 

Andrei Jánosué. Ismét vissza téphet a 
tanítónői pályára. A nyugdíjintézetbe azonb^fi 
mint újonnan alkalmazottat fogják fölvemyú y 
Ez ellen semmit sem lehet tenni. K , «i Jr 
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(jy. J. Belényes. Nem elég a szaktanár 
jegyzete; tankönyv is kell, hogy jól elkészül-
hessen a magánvizsgálatra. 

K. I. Dtk. 1. Ha ön nem maradt a gyer-
mekkel együtt az iskolában, a nagyanya jogo-
san vitte unokáját haza. 2. Bizonyítványt csak 
az iskola hivatalos pecsétjével lehet ellátni. 
A bizonyítványt is az írja alá (akár világi, 
akár egyházi elnök), a kinél a pecsét van. 

Sz. L. Szilágy-Nagyfalu. Évközben csak 
olyan tanuló vehető föl, a ki bizonyítvány-
nyal igazolja, hogy a jelentkezés idejeig is 
j á r t más iskolába. 

K. J. Ecser. Mindenesetre jól teszi, ha 
megkéri az iskolaszéket, hogy mint özvegyet 
mentse föl a tanító ellátásának kötelezettsége 
alól. 

Hernád-Németi. Melyik községtől kaphat 
illetékességi bizonyítványt az a tanító, ki egy 
helyben már 6—7 éve működik és adót fizet? 
Attól-e, a hol született, vagy attól, a hol műkö-
dik? A községi illetőségi jogot csak akkor 
lehet megszerezni, ha az illető tanítók a 
község terheihez vagy ingatlan birtokuk, vagy 
esetleg bérletük vagy tisztifizetésük után „köz-
ségi adó" czimen hozzájárulnak s már legalább 
4 évig ott tartózkodnak. |Ha azonban tisztán 
csak „állami" adót fizetnek, ez őket az ille-
tékességi bizonyítvány kérésére nem jogosítja 
föl s ily esetben a sziiletéshdyen kérendő 
részökre az illetőségi bizonyítvány. Négy év 
alatt a községi terhekhez hozzájárulva, hallga-
tag megszerzi az illetőségi jogot; a község 
kötélékébe való fölvételt azonban kérni kell. 
A tanító tehát, ha pl. egy viskót kibérel s ezután 
4 évig fizette a házosztály adót, evvel meg-
szerzi az illetőségi jogot. Hasonlókép meg-
szerzi ezt, ha földjárandósága van s ennek 
adóját ő fizeti nem egyházközsége, mint 
erkölcsi testület. Szolgáljou eme fölvilágosítá-
sunk mindazoknak válaszul, kik illetőségi 
bizonyítványuk kieszközlésénél méltánytalan-
ságot szenvedve, hozzánk fordultak tanácsért. 

Sz. B. Úgy, a mint mondottuk: a lehető-
séghez képest. 

16 éves tanító, Sz . . . A korpótlékot f. évi 
október havában mindenképen meg kell 
kapnia, akármit mond a konvent, mert azt 
törvény rendeli el. Ha az iskolaföntartó nem 
tudja megadni, folyamodnia kell érte a köz-
oktatásügyi ministerhez. Ez különben nem is 
annyira az ön dolga, mint inkább a kir. tan-
felügyelőjé. 

Koczányi F. A hitfelekezeti iskolai adóra 
vonatkozó intézkedések közt az is előfordul, 
hogy „a községben nem lakó, de ugyanott 
birtokos, más községbeli róm. kath. hívek -— 
állami egyenesadójuk arányában — feleke-

zeti iskolai adóval megróhatok". Vájjon eme 
döntvény renelkezése alatt a tanítói fizetéshez, 
vagy egyéb kiadáshoz, esetleg mindkettőhöz 
való hozzájárulás értendő-e? Erre nézve — 
véleményünk szerint — az az irányadó, 
hogy az illető iskolai adó kivetésénél csak 
a dologi kiadások fedezésére kell-e gondolni, 
vagy a személyi járandóságokra s ezek közt 
a tanítói fizetésre is. Megtörténhetik ugyanis, 
hogy a tanító fizetése földek, stb. jövedelme 
által már is biztosítva van. Ily esetben, ter-
mészetesen, az iskolai adó csak a tanítói fize-
téseken kívül eső kiadások fedezése erejéig 
vetendő ki s csakis ily czélokra szolgál. A 
tanítói díj levelekben előforduló „gazda" és 
„zsellér" fogalmát úgy szokták értelmezni, 
hogy gazda a mezőgazdasággal önállóan fog-
lalkozó ember ; míg ellenben a zsellér nap-
számba jár . Az úrbér idejében a jobbágynak 
úrbér szerint meghatározott földbeli illetősé-
gét jobbágy teleknek nevezték s ez belső és 
külső telekből állott. Amahhoz a jobbágy la-
kóháza, gazdasági épülete és kertje, emehhez 
pedig rét és szántóföld tartozott. A zséllértelék 
csak belsőségekből állott; a zsellérek nap-
számból élő jobbágyak voltak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Nemzeti üuuep. Az országgyűlés kép-

viselőházának február hó 26-iki ülésében 
Bánffy ministerelnök törvényjavaslatot ter-
jesztett be, mely az 1848-iki korszakos nagy 
alkotások kegyeletes emlékezetének és a nem-
zet hálájának állandó kifejezésére nemzeti 
ünnep tartását igtatja törvényeink közé. A 
törvényjavaslat két szakaszból áll s egész ter-
jedelmében így hangzik: „1. §. A nemzet 
kegyelettel ós hálás érzelemmel emlékezvén 
meg az ország történetében korszakot ké-
pező 1848. évi azon törvényhozási alkotásokról, 
melyekkel az alkotmányos jogok a nemzet 
minden osztályára kiterjesztettek, a képvise-
leti alapon nyugvó felelős kormányrendszer 
behozatott, a közteherviselés általánosít! atott, 
a földbirtok felszabadíttatott, a sajtószabad-
ság, a jogegyenlőség és általában a politikai 
és polgári szabadság magasztos elvei érvényre 
jutot tak: ezen alapvető törvények megalko-
tásának félszázados évfordulója alkalmából 
a törvényhozás április havának 11-ik napját, 
mint azt a napot, a melyen dicső emléke-
zetű V. Ferdinánd király az 1848-ik évi kor-
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szakot alkotó törvényeket szentesítette, minden 
időkre nemzeti ünneppé nyilvánítja. — 2. §. A 
törvény április hó 11-ik napján lép életbe és 
végrehajtásával a ministerinm bizatik meg." 
A törvényjavaslatot a Ház, a kormány óhajá-
hoz képest, előzetes tárgyalás és jelentéstétel 
végett az igazságügyi bizottsághoz utasította. 
A mostani jubiláris év április 11-ike különösen 
ünnepélyes lesz. Az országgyűlés ezen a napon 
közös ülésre jön össze, alkalmasint az új 
országházban. Akkor hirdetik ki a nemzeti 
ünnepről szóló törvényjavaslatot. Aztán hódo-
lat következik. Hódolati felirat a koronás 
királyhoz, melyet hódoló küldöttség visz föl 
Budavárba, a trón zsámolyához. 

— A képviselőház f. hó 23-án folytatta a 
vallás- és közoktatásügyi tárcza költségvetésé-
nek tárgyalását. A tornatanítás tételénél Papp 
Samu dr. hosszasabban fejtegette, mennyire 
szükséges az iskolákban a testi nevelés foko-
zottabb gondozása, különösen az iskolai játé-
kok meghonosítása. Az ugrás, mászás, lapda-
játék igen alkalmas a testi nevelésre, sőt 
még a jellem szilárdítására is. Még nagyobb 
gondot kell fordítani a leányok testi ápolá-
sára, A megerőltetett szellemi foglalkozás 
mindenesetre ártalmas a nőknek. A testi neve-
lés hasznát és szükségét a teóriában nálunk 
mindenki elismeri, sőt szép szavakban hirdetni 
is szokták, de megvalósításától bizony igen-
igen távol állunk. Alig van valami játszóte-
rünk s ezért sürgeti, hogy a fővárosban és a 
vidéki városokban a játszóterek fölállítása 
érdekében tegyenek valamit. London városa 
másfél millió forintot költött tavaly arra, hogy 
kisajátítások által a játszótereket szaporítsa. 
— Madarász József és Major Ferencz támo-
gatták Papp Samu fölszólalását, Hock János 
pedig azt fejtegette, hogy a középiskolákban 
a túlterhelés oka nem a tananyag nagy hal-
maza, hanem a tanrendszer hibái. A tanár a 
helyett, hogy érzés világát közölné azzal a 
gyerekkel, bürokratikus módon jár el és tanít-
ványaival egyáltalán nem is foglalkozik. — 
Wíassícs minister ezekre azt válaszolta, hogy 
ő mindent elkövet arra nézve, hogy minél 
egészségesebb nemzedéket adhassunk át az 
életküzdő munkásságnak, mert csupán csak 
egészséges nemzedék felelhet meg a nagy fel-
adatoknak, melyek reájuk várakoznak. Most van 
tárgyalás alatt a tornaterv egész átalakítása és 
ez irányban is a lehető legnagyobb gondosság-
gal kiván eljárni. — A tanfelügyelők, tételénél 
Mócsy Antal szorgosabb vallás-erkölcsi felügye-
letet óhajt az iskolákban. Felhívja arra is a 

minister figyelmét, hogy a tanfelügyelők hatal-
mukkal nagyon gyakran visszaélnek. Thaly 
Kálmán : A fővárossal határos néhány község-
ben a magyar nyelv tanítása nagyon gyönge 
lábon áll. Kéri a ministert, hogy az olyan 
tanfelügyelőt, a ki a magyar nyelv tanítása 
körül nem teszi meg kötelességét, mozdítsa el 
állásától, mert a vallásos irányzatú nevelésen 
kívül jó hazafiakká is kell nevelnünk a fiatal-
ságot. — A néptanítók tételénél Mócsy Antal 
köszönetet mondott a ministernek a falusi 
tanítók sorsának javításáért. Készséggel elis-
meri, hogy a minister e tekintetben minden 
lehető intézkedést megtett. — Páder Rezső 
felszólítja a ministert, hogy a néptanítók 
exisztencziális és nyudíj kérdésével behatóan 
foglalkozzék. Határozati javaslatot nyújt be, 
melyben azt indítványozza, hogy utasítsa a 
ház a kormányt, hogy a néptanítók tisztes-
séges javadalmazásáról és nyugdíjáról miha-
marabb nyújtson be javaslatot. — Madarász 
József nem tart ugyan attól, hogy a tanítók, 
a kiknek hazafiasságát ismeri, a „társiasság" 
(a szocziálizmus) karjaiba dobják magukat, 
hanem azért sürgeti a tanítók anyagi helyze-
tének javítását. — Wlassics minister mind-
ezekre a következőkben adta meg a választ: 
, Kötelességem igen röviden Páder képviselő 
úr felszólalására válaszolni, mert azt mon-
dotta, hogy nem tudja senki sem, hogy azzal 
a tanítói nyugdíj- és gyámalappal mi történik. 
A t. képviselő úr valóban képviselői köteles-
ségét sem ismeri, mert tudhatná, hogy a 
közoktatásügyi ministerium az országos tanítói 
nyugdíj- és gyámalap állapotáról minden eszten-
dőben jelentést tesz részletes kimutatással, a 
legerősebb kontrol gyakoroltatik, sőt tárgyal-
tatik is a közoktatásügyi bizottságban (Igaz! 
Úgy van!) és a közoktatásügyi bizottság véle-
ményes jelentésével terjesztetik a Ház elé. 
Azt tetszett mondani, hogy bizonyos gyanúsító 
nyilatkozatokkal is találkozott a képviselő úr ; 
természetes, hogy nem tudja azokat meg-
czáfolni, mert tudomással sem bir arról, 
a mit minden évben megkap nyomtatva. 
Méltóztatott megemlíteni azt is, hogy gon-
doskodjék a kormány a tanítók fizetésének eme-
léséről, mert szoczialistákká lesznek, s ne gon-
dolja a minister azt, hogy azt az ő leveleivel 
le tudja csillapítani. Az állami tanítók közt 
alig van három, a ki 400 frton aluli fizetés-
sel birna; most már fokozatosan felfélé megyünk, 
úgy, hogy jórészt 500 frt, sőt magasabb fizetést 
is élveznek, vannak 700 forintos állami taní-
tók is. De 17.000 iskola közül 1300 az állami, 
méltóztassék a t. képviselő úrnak saját hatásköré-
ben, a félékezetek körében odahatni, hogy azok 
ilyen magasabb fizetést adjanak; ha pedig azt 
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nem tudják adni, kiegészítésért forduljanak a 
kormányhoz. De még azt sem teszik, hogy ki-
egészítést kérjenek, a létező törvényt végrehajtsák. 
Hogy képzeli azt, hogy beadjunk egy törvény-
javaslatot, melylyel 600 írtra felemeltetik a 
tanítók fizetése, a felekezetek azonban és más 
iskolafentartók ezt az összeget nem adják meg, 
kiegészítésért pedig a kormányhoz nem fordul-
nak ? Méltóztassanak ezeket a dolgokat szem-
ügyre venni és akkor azután a konzekvencziát 
máskép levonni. Az állami tanítók körében nem 
fogja találni ezt az elégületlenséget s ezért a 
t. képviselő úr ott, a hol több befolyása van, 
méltóztassék odahatni, hogy legalább minde-
nütt a törvényben megállapított minimumot 
igazán megkapják a tanítók, mert sok helyütt 
azt a sajnos tapasztalatot teszem, hogy nem 
is kapják meg a törvényben meghatározott 
minimumot; de ha megkérdeztetik az illető, 
azt állítja, hogy igenis megkapja, mert presszió 
alatt vaD, hogy kiegészítésért ne kelljen for-
dulni. Most is szigorú rendeletet adtam ki a 
közigazgatási bizottságokhoz, hogy puhatolják 
ki, hogy tényleg, válóban a törvényben megha-
tározott minimumot elérik-e s ebben a tekin-
tetben a törvényben élőirt módon kivánok azután 
intézkedni. (Elénk helyeslés). Kérem a hatá-
rozati javaslat mellőzését. (Élénk helyeslés a 
jobboldalon.)" Ezzel a közoktatásügyi költség-
vetés tárgyalásának folytatása, illetőleg befe-
jezése más napra maradt. — A febr. 24-iki 
ülésen végleg bevégezték a közoktatásügyi 
költségvetés tárgyalását. A tanítóképzés téte-
lénél Mócsy Antal, a felső kereskedelmi isko-
lákénál Thaly Kálmán, Major Ferencz és 
Wlassics minister beszéltek. Az ezután követ-
kező tételeknek csak egyikénél (iparművészeti 
muzeum) történt felszólalás And/rássy Tivadar 
gróf részéről, a kinek a minister megnyugta-
tólag válaszolt. A közoktatásügyi költségvetés 
tárgyalása után a képviselőház f. hó 25-én 
az igazságügyi költségvetés tárgyalását kez-
dette meg. 

— Világ folyása a külföldön. A görög 
király ellen február 26-án d. u. 6 órakor, a 
mikor Mária herczegnővel nyilt kocsiban 
phaleroni sétakocsizásáról hazatérőben volt, 
merényletet követtek el. Két ember vagy 
10 méternyi távolságból rálőtt a királyi 
kocsira, de szerencsére sem a királyt, sem 
a herczegnőt nem találták el. Az udvari 
vadász azonban megsebesült a lábán, vala-
mint az egyik ló is, de csak könnyen. 
A merénylők egyikét elfogták Kardiéi-nek 
hívják s az athéni polgármesteri hivatal egyik 
alantos tisztviselője. Bűntársait megnevezni 
vonakodik. — Az osztrák birodalmi tanácsot 
legközelebb összehívják, de csak a kísérlet 

kedvéért, mert előrelátható, hogy akcziókép-
telen lesz, a mennyiben a német képviselők 
már előre bejelentették az obstrukcziót. — Thes-
sália kiürítését a törökök már megkezdették. 
A csapatokat Volo-ban, Pharsalusban és Laris-
sában összpontosítják; csakis a katonai pon-
tok őrzésére és a rend fentartására szükséges 
csapatok maradtak az ország belsejében. 
Teljesen azonban csak akkor ürítik ki a 
törökök Thessáliát, ha majd a hatalmak a krétai 
kérdést megoldják. — Kuba miatt Spanyolország 
és Amerika közt tudvalevőleg feszültség van. 
Sagasta spanyol ministerelnök egy spanyol 
lap munkatársa előtt arra a Bismarck her-
czegtől származó javaslatra vonatkozólag, 
hogy a Kuba miatt Spanyolország és Észak-
Amerika közt kitört konfliktust terjeszszék 
a pápa döntése alá, kijelentette, hogy Spanyol-
ország sohasem járulna hozzá az ilyen dön-
téshez, mert az úgy tűnnék fel, mintha 
Spanyolországnak Kuba felett való szuvere-
nitása kérdéses volna. 

— Kitüntetett igazgató-tanítók. Ö Föl-
sége Bedó Józsefnek, a baróthi polg. isk. 
igazgatójának a koronás arany-érdemkeresztet, 
M. Székely Jánosnak, a kézdi-vásárhelyi állami 
el. és iparos inas-iskolaigazgatójának az arany-
érdemkeresztet adományozta. 

— Eze r új népiskola. Wlassics minister 
a költségvetés tárgyalásakor tudvalevőleg ki-
jelentette, hogy az országban még legalább 
ezer új népiskolát kell fölállítani, hogy az 
égetőbb hiányokon segítve legyen. A minister 
már meg is tette az első lépést az új iskolák 
fölállítására. Fölhívta ugyanis a főispáno-
kat, hogy rövid idő alatt tegyenek neki 
jelentést, megyéjük hány községében volna 
szükséges népiskolákat fölállítani ? E jelen-
tések alapján a minister össze fogja állítani a 
programmot, hogy a következő öt esztendőben 
milyen sorrendben állítsák föl az iskolákat. 

— Az állami tanítók országos egyesüle-
tének választmánya f. évi február 21-én 
tartotta első rendes ülését Debreczenben az 
országos tanítói árvaházban, Kozma László 
elnöklete alatt. A választmány magáévá tette 
mindazt, mit eddig a tisztikar elvégezett a 
bánffy-hunyadi tisztviselői gyűlés határozata 
folytán. A tanítóképzés emelése tárgyában, 
megvitatván a Szentgyörgyi által felállított pon-
tokat, azt határozta, hogy a felvételnél is 
magasabb kvalifikácziót kíván; de a tanító-
képzők szervezetének a megváltoztatásával is 
emelendő az. Előadójául Havas Pált kérte 
fel. Az anyagi ügyben azt kívánja, mikép 
törvényesen állapíttassák meg az állami taní-
tók fizetésének az alapja és emelkedése is, 
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vagyis soroztassanak be a fizetési osztályokba. 
Előadója lesz: Kozma László. Ezutáa a gond-
noksági utasítást tárgyalta behatóan; a 
segesvári tantestület kész tervvel vett részt a 
tárgyalásban, mint előadó Az előterjesztés 
szintén rájuk bizatott. Az alapszabály módo-
sítása tárgyában Benedeie Mihály tei j esztett 
elő javaslatot, mit elfogadott a vá asztmányi 
gyűlés és megbízta őt a módosítások előter-
jesztésével. Az országos bizottságba belépés 
előadásával Földes Károlyt bizták meg. Név-
magyarosításra ajánlatot Józsa Dániel fog 
tenni. Az Eötvös-alapba alapítóttagképen való 
belépést határozta javasolni a közgyűlésnek. 
A tízathmáry-alapra 20 frtot szavazott meg 
s végül elhatározta, hogy a közgyűlésre csak: 
a lapok útján hiyja meg a tagokat s a tan-
felügyelőket felkéri az egyesület erkölcsi támo-
gatására. A közgyűlés f. évi április 6-án le ->z 
Budapesten az újvárosházában, előtte való nap 
választmányi gyűlés és előértekezlet. 

— Szathmáry György síremlékére, ille-
tőleg a Szathmáry-álapra adakoztak: dr. Gere-
vich Emil főreálisk. igazgató (ujabb) 5 f r t ; 
Vajdafy Gusztáv 1 f r t : állami óvónőképző-
intézet tanári kara Hódmező-Vásárhely 14 f r t ; 
Mező Dániel 1 f r t ; Várhelyi György 1 fr t ; Ved-
res Lipót 50 kr. Eddigi gyüjtésünk ezzel: 
122 frt. 50 kr. — A Szathmáry-alap bizottsága 
folyó hó 27-én alakult meg a Magyar Tanítók 
Kaszinójában. Elnökeivé választotta Halász 
Ferencz oszt.-tanácsost, Béterfy Sándor királyi 
tanácsost és Lakits Vendelt, az Orsz. Biz. 
elnökét; titkár lett Szabó Bngát László, pénz-
táros : Ujváry Béla, a Néptanítók Lapja szerkesz-
tője, a kihez küldendők az összes adományok. 
A bizottság legközelebb kibocsátja fölhívását. 

— Nyilvános köszönet. Szolgálatom 25 
éves jubileuma alkalmából kartársaim, bará-
taim és volt tanítványaim, részint személyes 
megjelenésükkel, részint irás- és távirati 
üdvözleteikkel, oly nagy számban tiszteltek 
meg, miszerint a legjobb akarat mellett sem 
vagyok képes e megtiszteltetést külön-külön 
megköszönni. En azért ez uton vagyok bátor 
őket kérni, szíveskedjenek ez uton fogadni 
köszönetem őszinte kifejezését. Ezen megtisz-
teltetés buzdítani fog, hogy éltem hátralevő 
napjait épp oly kitartással szenteljem azon ügy-
nek, melynek szolgálatában egy negyed szá-
zadot, Isten kegyelméből, már eltöltöttem. 
Köszönöm mindnyájuknak megtisztelő megem-
lékezésüket! Znióváralján, 1898 február 23-án. 
Somogyi Géza, t.-kép. igazgató. 

— A taní tó-árvák karácsonyfájára adakoz-
tak : llorváthné-Kovács Ida egerbegyi áll. tanítónő 
gy. 2 fr t 24 kr, Pollák Béla garam-szent-kereszti tan. 
gy. 3 frt 25 kr, a görbő-pinczehelyi izr. iskolától 50 kr, 
Czigler Győző budapesti műegyetemi tanártól 5 frt, 

Havas Sándor budapesti gépgyárostól 5 frt, Ober-
länder Vilma rudóbányai társulati tanítónő gy. 13 frt 
60 kr, Karácsonyi János radistyáni ref. tan. gy. 43 kr, 
Szécsényi Endre bátyúi ref. tan. gy. 50 kr, Pap 
Ferencz és Szakái László nemes-magasi tanítóktól 
1 fr t 50 kr, Kammermayer Károly budapesti nagy-
kereskedőtől 5 frt, Schubert Károly p.-családi tanító-
tól 49 kr, Kemény Dezső és Társa budapesti beton-
építési vállalkozóktól 1 frt. Vogel Gyula buaapesti 
füszerkereskedőtől 3 frt . Hohmann György német-bolyi 
r. kath. vezértan. gy. 5 frt 30 kr, Szabó Gyula trizsi 
ref. tan. gy. I frt 4 kr, Gruher János hajósi tanító 
gy. 2 f r t 10 kr, Pálinkás Péter zala-tárnoki tan. gy. 
51 kr, Antal Bálint dadi ref. tan. gy. 4 f r t 40 kr, 
Gosztolya István jákfai tan. gy. 83 kr, GyurtsHc Márton 
székesfehérvári vizivárosi vezértan. gy. 2 f r t 44 kr, 
ifj. Kohn Vilmos budapesti papirkereskedőtől iró- és 
rajzfüzetek, Biró György budapesti háztulajdonostól 
4 frt , Léderer Ábrahám budapesti nyűg. tanítókép. 
tan. gy. 1 fr t 30 kr, Polyák Mátyás csáktornyai tan. 
gyűjt. 5 f r t 80 kr, Nehéz János vaj da-hunyadi áll. 
isk. ig. gy. 6 frt 68 kr, Tóth István hegyíálvi tan. 
gy. 1 f r t 62 kr, Ix'eisz Lipót aranyos-maróthi tan. gy. 
4 frt 10 kr, dr. Bereczky Emánuel csarnói gör. kath. 
lelkész és pápai udvari pap gy. 5 frt, Popovits József 
nagy-margitai szerb lelkész és iskolaszéki elnök gy. 
3 frt 30 kr, Zetter M. lipótfalvai tan. gyűjt . 1 frt 
46 kr, Balázs Ferencz mező-livádiai áll. isk. ig. gy. 
4 frt, az apatini polg. isk. tantestülettől 4 frt, 
Vincze Berta poroskói áll. tanítónő gy. 8 frt, 
Málinovszky Sándor varjaskéri tan. gy. 4 f r t 60 kr, 
Varga József algyógyi áll. isk. ig. gy. 9 fr t 70 kr, 
a szakáiházai tanítótestület gy. 3 frt 80 kr, Geyer 
Adolf ecsényi tanító gy. 75 kr, Sükösd Férencz 
mezőhegyesi tan. gy. 1 f r t 40 kr, Varga Dénes tordai 
áll. polg. isk. ig. gy. 7 fr t 57 kr. Gyarmathy Dénes 
benczédi tan. gy. 1 fr t 60 kr, Szimon István budap. 
füszerkereskedőtől 2 frt, Péter Izsák kis-baezoni áll. 
isk. ig. gy. 2 frt, Reményi Mihály budapesti műhang-
szergyárostól, Blitz és Braun budap. nagykereskedők-
től, Deutsch Arnold, Lohonyai 1., Schuler József, 
Késmárszky és Illés, Szedő Gáspár és Társa budapesti 
kereskedőktől és a nezsvleri papírgyártó-részvénytár-
saság péterfalvai raktárából különböző ajándéktárgyak, 
Szentgyörgyi Gaba mikolai ref. tan. gy. 50 kr, Brunner 
testvérek budapesti lámpakereskedőktől 2 frt, Nikodém 
József gyekési áll. tan. gy. 3 frt 10 kr, a „Dél-
magyarországi Tanítóegylet" temesvári fiókköre 5 frt, 
Sommer János bődi kántortan. gy. 2 frt 73 kr, Péter 
János gútai tan. gy. 1 fr t 50 kr, Pásztor László 
szemerei tan. gy. 85 kr, Stiaszny Gyula tesmagi tan. 
gy. 1 fr t 11 kr, Sánta János gy. Budapestről 2 fr t 
50 kr, Horváth József nagyszombati r. kath. fiuisk. 
ig. gy. 15 f r t 33 kr, Tóth Mihály ikrényi tan. gy. 
2 frt 6 kr, a székes-fővárosi kir. tanfelügyelőség gy. 
1 frt 41 kr, Walter Bernát budapesti kávéháztulaj-
donos gy. 4 f r t 60 kr, Singer Adolf simontornyai 
tan. gy. 2 f r t 20 kr, Gubicza Lajos fokszabadii taní-
tótól 1 frt, Polgár Julia tornaalyai tanítónő gy. 
2 frt, Gerhart Katinka sáros-magyari tanítónő gy. 
1 frt 31 kr, Teleki Samu m.-dályai ref. tan. gy. 40 kr, 
Gyurián János jankováczi tanítótól 50 kr, Quentzer 
testvérektől Budapestről 1 fr t , Szkitsák Antal vág-
podhrágyi tan. gy. 60 kr, a nógrádmegyei tanítótes-
tülettől 2 frt, Wemhold Károly szász-sebesi áll. ig. gy. 
95 kr, Dömötör Gedeon budapesti vizivárosi plébá-
nostól 3 frt, Amar Samutól Budapestről 5 frt , Pilisy 
Lajos szent-márton-kátai tan. gy. 1 fr t 77 kr, Sigmund 
Kolbántól Budapestről 2 frt , Jaeger Gyula selmecz-
bányai tan. gy. 3 frt 67 kr, Kovács Józseftől Adász-
Tevelről 1 frt , Benedek Vincze győri tan. gy. 2 fr t 
54 kr, Onczay Sándor tibai tan. gy. 80 kr, Lichten-
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wetter Antal szarvasi r. kath. tan. gy. 6 fr t 10 kr, 
Bráveczky Pál butkai tan. gy. 4 frt 60 kr, Kováts 
József homonnai f. keresk. ig. gy. 2 fr t 50 kr, 
Kováts Gyula hatvani áll. (an. gy. 90 kr, Kostyál 
Sándor modori ev. tan. gy. 2 frt 23 kr, lile Tivadar 
szélszegi gör. kath. tan. gy. i f r t 25 kr, Horváth 
Károly soponyai tan. gy. 50 kr, Fejes Albert sajó-
szentpéteri főtan. gy. 1 f r t 50 kr. (Folytatjuk). 

— Halálozások. Szacsva János bűrkösi 4álí. 
isk. igazgató-tanító életének 38-ik évében 
elhunyt. — Gaál Imre ádándi ev. ref. tanító 
Ádándon életének 56-ik évében elhunyt. 
— Vojtsek Imre egri nyugalmazott tanító 
foljó hó 22-én életének 46-ik évében elhunyt. 
— Diósy Lajos gyulai rom. kath. nép- és 
ipáriskolai tanító f. évi február hó 24-én, 32 
éves korában meghalt. Áldás emlékükön! 

A szerkesztő postája. 
Gr. J. ref. lelkész, H.-Peterd. Ha május végéig 

lesz okleveles tanítójuk, a ki a korpótlékra igényt 
t a r tha t : folyamodjanak azért; ha nem : nem. — 
Sz. L. Lajosfalva. Az államsegély isk. évre lévén 
kiutalványozva, a szeptemberi részlet is megilleti 
önöket. Forduljanak a kir. tanfelügyelőhöz, ő majd 
elintézi a dolgot. — Sz. F. A.-Vadász. Lapunk 
annyira el van foglalva, hogy a vitatkozásnak, 
melynek mértéke előre nem látható, legjobb akarat 
mellett sem nyithatunk tért. Különben is inkább 
volna helyén egy megyei, mint egy országos tanügyi 
közlönyben. — K. M. Uri. Nem nekünk való; nem 
közölhetjük. — P . K. Szebedény. II. ker.. Csalo-
gány-u.; Katonáné-Thuránszky I. — L. J . Méh-
kerék. ösztöndíjért, ha jól tanul, mint árva, kilátás-
sal folyamodhatik; sok ilyen ösztöndíj van; a 
középiskolákban rendesen ki szokták hirdetni. — 
R. V. Ekei. 4392. sz. elintézés alat t áll. — K. P . 
Csigelka. Sürgesse meg a püspökségnél, ott késik. — 
Sz. I. Magyar-Bagó. 77.566. sz. a. van ; megsürget-
tük. — B. J . Ipoly-Jíyitra. 3856. sz. alatt döntés 
előtt áll. - P . D. Ilonok-Újfalu. 64.175. sz. a. el-
intézték. — Sp. M. Jíagy-Károly. 68.738. sz. alatt 
leküldték a tanfelügyelőséghez; kérje ott. — N. 
B. Nemes-Oroszi. 9499. sz. a. tárgyalják. — B. K. 
Alsó-Bereczkl. Tényleg el van intézve s csak bizo-
nyos formaságok késleltették. Megsürgettük. — G. 
J . J . Nemsokára megkapja 3.857. sz. a. — M. A. 
Bagainér. 82.416. sz. a. megsürgettük. — N. P . 
Vas-Bátót. Most kerül újból tárgy alásra; nemsokára 
elintézik. — V. K. Abaúj-Szántó. Már megüzentük, 
hogy a gazd. ismétlő-iskoláknak a földmív. minis-
terium megbízásából a Pallas-nyomda (V., Honvéd-u.) 
küldi szét. — V. K. Heves-Csány. Köszönjük, de 
más lapban megjelent közleményeket nem vehe-
tünk át. Van nekünk magunknak is elég, csak 
győznők kiadni! — Ullus. Megtörtént. — Kíváncsi. 
Már számtalanszor kijelentettük, hogy névtelen leve-
lekre nem válaszolunk. — K. I . Assakiirth. 1. Ha 
az asszony még a férj életében jótállt azért az 
adósságért, fizetnie kell. Különben is megvehetik 
rajta, bár mi sem tartjuk méltányosnak. 2. Nem 
tud juk; czimezze a Szabad Lyceumra: VI., Teréz-
körút 25. — 8. F. Székudvar. Kir. tanfelügyelő-
ség. — Sz. I . Burdos. Még rövid ideig várni kell. — 
R. I. Mura-Szerdahely. Olvasható hirdetéseink 
közt. — Sz. J . Attala. Nem elég ; az iskolaföntar-
tónak kérvényeznie kell érte. Úgy szerelendő föl, 
mint az államsegélyt kérő folyamodvány. — K. J . 

Betblenfiilu. Kérje újból a 400 fr t ig való kiegészí-
tést. — Ozv. M. P.-'né, Véke. 69.937. sz. a. van ; 
megsürgettük. — D. K. Tokaj. A kérdezett müvek 
megszerezhetők „Wodianer F. és Fiai" könyvkeres-
kedő czégnél (Budapest, VI.. Andrássy-út 21. sz.) — 
D. F. Gsik-Madaras. Ha már van államsegélyök : 
nem ; különben kell. — K. P . M. Forduljon a kir. 
tanfelügyelő úrhoz ; ő ismeri az ügyet s ilyen do-
logban haladéktalanul intézkedni fog. — A. J . 
Nagy-Tilaj. Ügye még mindig nem kerülhetett 
a nyugdíjbizottság elé. — V. Zs. Segesvár. Az idé-
zett sz. a. ügye jelenleg a tanfelügyelőségnél van. 
— L. 1. N.-V. A 66.542. sz. a. elrendelt iskolai ünnep, 
mint annak idejében lapunkban olvasható volt, 
május 3-án vagy junius 8-án tartandó meg. A pro-
grammot az Ünnepi füzet tartalmazza, mely, mint 
a rendeletben is olvasható volt, lapunk szerkesztősé-
gében 10 krért kapható. A megrendelést lev.-bélye-
gekben is elfogadjuk, postaköltségre azonban 1 
példánynál 2 kr, 2 példánynál 3 kr, azon túl 5, 
illetőleg 10 vagy 15 kr melléklendő. Nagyobb 
(40—50 füzetre szóló) megrendelést bérmentetlenül 
eszközlünk s ilyenkor szegény tanulók számára is 
szoktunk mellékelni néhány példányt. Azt kérdi, 
hogy „alkalmas-e a füzet tanulók számára?" Hogyne! 
—• hiszen a tanulók számára is készült s minister úr 
ő nagyméltósága erre való tekintettel is „engedé-
lyezte és ajánlotta". — W. F. Gúta. 2211/98, sz. a. 
tudakozódjék a közig, bizottságnál; ott van. — Jí. 
I . Kemenes-Högyész. 5756 sz. a. elintézés alatt van. 
— Ullus. Semmitől se tartson ! Nem ön volt a föl-
jelentő s így önt semmi baj sem érheti. Résen leszünk. 
— „Az óriás leány." Nem „üti" a mértéket. Nem, 
uram, ön nem poéta, a mi azonban nem baj, lévén 
szép hazánknak önön kívül még 777.777 lyrai köl-
tője ! (Különben honnét tudja, hogy „Magyarorszá-
gon elveszett a szabadság"? Látta?) — Gr. J . 
Újpest. 1. Érettségi bizonyítvány nélkül nem. 2. 
Téved, ha azt hiszi, hogy csak a latin nyelvből 
kellene vizsgálatot tennie ; egész érettségire van szük-
ség s még azért is folyamodni kell. (A könyvek 
czímének fölsorolására nincs terünk; forduljon 
Lampel R. könyvkereskedéséhez, VI., Andrássy-út 
21.) 3. Lehetni lehet, de . . . ! — „Ismertetés." A mi 
késik, nem múlik. — Fővárosi tanfelügyelőség. 
Áttettük a kiadóhivatalhoz, mint a melyre tartozik. 
— Hr. J . Izsnyéte. A közig, bizottság még nem 
tett jelentést ügyében. — V. M. D.-Szer<lahely. 
2770. sz. a. van ; megsürgettük. — Számos levélre 
a válasz meg van írva, ki is van szedve, de már 
nem közölhettük.— Tanító 25. 1. 82.849. sz. a. i t t 
van ; megsürgettük. 2. Kap. — P . Bars. Nemsokára 
megkapja 620. sz. a. — V. Gy. F.-Sajó. 72.645. sz. 
a. van ; megsürgettük. — Sz. Gy. Gyulaj. Az ügy 
még nincs a ministeriumban. 

Tartalom: A gazdasági ismétlő-iskola (II.) — 
Magyarország tanítóegyesületeihez. Lakits Vendel. 
— Az osztatlan népiskola. Csernay József. — Az. 
állami tanítók orsz. egyesülete. Józsa Dániel. — Az 
ismétlőiskolai szőllőszeti oktatás. Hegedűs József. — 
Hivatalos rész. — Sziinóra: Az én járási tanfelü-
gyelőségem. Füzesi Márton. — Irodalom. — Tanítók 
Lanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztő postája. 
— Tartalom az első nieUékleten: Gyümölcsfa-
tenyésztés és a népiskolai tanítás. Szentgyörgyi. 
Lajos. — Megjegyzésekegy leczkére. Fekete Antal. — 
Az „Eötvös-alap" kimutatása. Boiler Mátyás. — 
Irodalom. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Oöőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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(lyninölcsfatenyésztés és népiskolai 
tanítás. 

A kolozsvármegyei tanítótestülethez is — 
végre-valahára — elérkezett e kérdés s 
napirendre is tűzte ennek nevelésügyi bizott-
sága. S e mozdulatából sejtetni engedi, hogy 
testületi területén fölvirágoztatni óhajtaná 
még a pómologiát is. S ím! e „téteV-ébői 
következtetve, ennek fellendülését is az isko-
lától várja. 

S jól is teszi. Hisz' az iskola az a hely, a 
hol meg kell hogy szerezze s a honnan 
magával kell hogy vigye a legparányibb 
egyéniség ,is az ő életére szükséges talen-
tumokat. Es pedig nem csak az ábéczét, s 
illetve azokat az elméleti dolgokat kell szivükbe 
és lelkükbe plántálnunk; de múlhatatlanul 
szükséges, hogy gyakorlati dolgokat is nyujt-
sunk azoknak utravalóul. 

Én, mint 40 éves szerény müvelője e tér-
nek is, egész a mai napig nem birtam föl-
fogni, hogy hogyan is lehet az, hogy oly 
kevesen voltunk és vagyunk még ma is, a 
kik e kellemes dolgot igazi benső vágygyal 
és szeretettel műveljük ! ? 

S pedig voltak úttörők és voltunk, habár 
kevesen is, a kik megmutattuk a jó példát 
s szemmelláthatólag s kézzelfoghatólag be 
is bizonyítottuk, hogy a szorosan vett iskolai 
teendők mellett mily gyönyörűségesen és 
hasznosan lehet el-elpomologizálni, méhész-
kedni, szőllészkedni s a kertészet másféle 
testet-lelket frissentartó kedvességeivel fog-
lalkozni a nélkül, hogy csak egy hajszálig is 
megrövidítsük azokat a sokat hangoztatott 
fő-főelméleti leczkék ügyét. Nem rettentünk 
vissza, csináltuk a magunk dolgát benn és 
künn : az iskolában és a természetben; s 
őszinte meggyőződésünk, hogy így kellett 
ezt tennünk. 

Tanítottunk ábéczét s foglalkoztunk egy-
szersmind a gyümölcsészettel, kertészettel is. 
S abból a már 8 ezeret meghaladó népiskolai 
növendékből, a kik 38 esztendő folytán veze-
tésem alól kikerültek, s már-már nagyrészben 
a közéletben munkálnak, nem egy csinált 
magának paradicsomot eddig vadon fölbur-
jánzott telkéből, szőllő- és gyümölcsös bir-
tokaiból. 

Nem vádolom én, fiatal kollégáim, ügytár-
saim illető elöljáróit, kertészeti, gyümölcsészeti 
szakelőadóit, tanítóit, hogy ily könnyelműen 
vették e tárgyak kezelését, végrehajtását az 
illető intézetekben. De úgy vagyok meg-
győződve, hogy többet kellett volna gondol-
niok azzal. 

Hogy mi lesz ezután a népiskolai gyümölcs-
fatenyésztés ügyével, azt hiszem, hogy a 
mult ennek a tükre ; igen sokkal többet taní-
tóinktól ezután sem várhatunk, bármennyire 
kivánjuk, sőt követeljük is. Mert há t némely 

dologra valóban teremnie kell az embernek! 
S igazán odatermettnek kell lennie annak 
is, a ki képezdei fiatalságunkat s más hason-
irányú szakintézeteink hallgatóságait ezekbe 
a dolgokba bevezesse. 

Tehát nekünk legelső sorban a kertészetet 
is megkedvelt tanítókat kell kreálnunk, s 
aztán a lehetőségig állomásaikon akként 
biztosítanunk, hogy e szakbeli gyönyörűséges 
és hasznos munkálkodásukat kifejthessék. 

Hogy ez irányban való kiképeztetése is 
megtörténik tanítóságunknak, a könnyenhivők 
serege erősen hiszi. Ért jük az ismétlő-iskolások 
gazd. póttanfolyamát. 

Nem csupán egy tényezőtől függ e dolog-
nak jó megindítása; habár kétségtelen, hogy 
arra való tanító nélkül minden egyéb csak 
füst és pára, de még ezenkívül teméntelen 
sokfélétől. Ugyanis, hogy sikeres legyen 
falusi iskoláink gyümölcsfatenyésztési műkö-
dése, s illetve a néppel történő megkedvel-
tetése, olyan faiskolai helyiséget kell keresni, 
a melyben a plánták a lehetőségig megóvat-
hassanak, s a telepet olyan holmiságokkal 
s különösen gyümölcsféleségekkel rendezni 
be, a melyeknek piaczossága és belbecse egy-
aránt kíváncsivá teszi népünket arra, hogy 
ők is szert tegyenek affélékre. 

Alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, 
őszi és kajszi baraczkon kívül bírnunk kell 
e kertecskében a faj-egres, ribizli, málna, 
veres szőllő és eper féléket, sőt néhányféle 
korai jelesebb szőllőfajt is, hogy annál inkább 
fokózzuk vágyát népünk azon részének, a 
mely a szép és hasznos iránt kiválóbb érzék-
kel bir. 

Igen szép — ismétlem — tanítótestületünk 
abbeli törekvése, hogy már a népiskolában 
honosíttassák meg a gyümölcsészeti, kertészeti 
teendő. 

Különben ez nem valami új dolog! 
Ott van ez a kegyes óhajtás az országos 

népiskolai tantervben. Ott találjuk a külön-
böző felekezeti hasonló munkálatokban, olyan 
szépen, olyan kedvesen eligazítva, hogy annál 
pompásabban senki sem tudná. 

Ott vannak a legközelebbi időben történt 
ministeri intézkedések, melyek szerint évenkint 
több helyen tartatnak tanítók számára gaz-
dasági, méhészeti, kertészeti, szőllőszeti, bor-
kezelési póttanfolyamok. Ezenkívül a gazda-
sági egyesületek által sablonszerűén rendezett 
előadások, szakmunkák, füzetkék szétosztása 
és annyi minden másféle, hogy lehetetlenség 
nem boldogulnunk. 

Csak az a baj, hogy embereket nem tudnak 
a posztokra állítani! 

Én nem tudom, hogyan is volt, hogy 
régebben, a mikor még ezek az áldásos 
mozgalmak egyáltalán hiányoztak, sokkal 
többen tűntek ki tanítótársaink közül is e 
téren, mint ma. 
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S ha tekintjük azokat az erdő-gyümöl-
csösöket, s illetve gyümölcsös erdőket, a 
melyekből itt-ott falvaink, városaink alig lát-
szanak ki, elbámulunk, hogy hogyan is lettek 
ezek ?! 

Hát úgy, hogy egy-egy BereczJci Máté, 
Vályi Elek, Encz Ferencz, a Bodosok, Bencsilc 
György, Girókuti, Hajós József, Kovács József, 
Villási Pál, Felcete Pál, Szentgyörgyi József, 
Fülei, Nagy Ferencz, Kócsi, Sámi László, 
Kronstädter, Lólcodi János, Gergesi Kis József, 
Zeyk József dr. Váradi, Jancsó József, Gáspár 
tanárok, Veres Ferencz, Tisza László, Wolff 
Gábor és Gyula, Fekete János, Hotter Sámuel, 
Nagy Dániel, dr. Magyari és Bocz József 
(Nagy-Enyed), Lukácsi Sándor, Gábor József, 
Incze József, Kovács Ferencz (Vásárhely), 
gr. Bánffi Miklós, Gobóczi Károly, br. Bánffi 
Dániel, Furka Ferencz, Kovács Márton, Mike 
Sándor, Jakab Elek, Berde Mózsa és Áron, 
Törzs Kálmán, Molnár István, Angyal Dezső, 
Jókai Mór, Tóth Lőrincz, Kodolányi Antal, 
Mádai Izidor s még mások drága hazánk 
földén, ebben találták igazi gyönyörűségöket, 
ez volt nekik mindenek fölötti nemes szen-
vedélyök. 

Nem egy közülök, mint pl. Bereczki, Vályi 
esperes, Lökődi, Bencsik, Veres Ferencz, stb. 
hónuk alá véve egy-egy köteg ojtógallyat, 
faluról-falura, határról-határra jártak s úgy 
szórták az ős alma-, körtefajok ojtógallyait, 
mindenütt ők maguk is dolgozva, hogy beve-
zessék a népet a gyümölcsfák nemesítése 
titkaiba. A kik szét nem járhattak, otthonuk-
ban osztották meg kalácsaikat és tanácsaikat 
e tekintetben is honfitársaikkal. Így álltak 
elő gyümölcsöseink önzetlenül apostolkodó 
elődeink buzgó munkálkodásával. Hogy az 
iskolákba is fölvétetett e tárgynak kultiválása, 
példa erre az 50-es évek elején a székely-
keresztúri unit. kollégium rektor-professorá-
nak intézkedése, a ki a kollégium kertjének 
jó részét fölosztotta az úgynevezett deákok 
közt. S ritka kedvteléssel, igazi nemes ver-
senynyel csináltuk néhány éven át a dol-
gunkat. 

Az 50-es évek végén már N.-Enyeden is 
megindítva látjuk a tanítóképezdénél e munkát 
a Gáspár és Jancsó professorok vezetése 
alatt s mondhatom, hogy az innen kikerült 
néptanító-jelöltek csaknem mindannyian apos-
tolaivá lettek Pomona asszonynak, bérezés 
haza-részünkben. S e pályatársaink székhelyén 
élő nép maga is nagy buzgalommal szorgal-
matoskodik e munkában. 

így tehát minden kellékek legelsőjéül arra 
nézve, hogy a gyümölcsfa-tenyésztés falusi 
iskoláinkban, a tanítással kapcsolatba hozatva, 
terjesztessék s illetve a néppel megkedveltet-
tessék, a pályatársaink arraválóságától függ. 
Mindenekfölött szeretnünk kell a természetet 
s abban (értem most a föladott tétel szerint 

a gyüm. kertészetet) minden kis dolognál s 
még egy rügyecskénél is, a teremtés nagy 
munkáját kell szemlélnünk és bámulnunk. 

S ha egy sor alma-, körtemagvetésünk 
kikelt, egy rózsaszemzésünk megfogamzott, 
egy szemzett, avagy más módon nemesített 
ójtványunk meghozza egy-két igéző szép 
gyümölcsét, évek során növelt plántáink bő 
terméseikkel jutalmaznak, a kik ezeket látják, 
elismerő nyilatkozataikkal oly örömet és 
kedvet öntenek lelkünkbe, hogy a világot 
szeretnők ezekre a dolgokra megtanítani. 

S ilyen érzések közt, ilyen föllelkesült 
állapotban aztán, hogyne közölnők tanít-
ványainkkal is e gyönyörűséges dolgokat!? 
He a helyiségnek, erre nézve közvetlenül az 
iskolatelken kéli lennie. S a mennyiben lehet-
séges, minél hozzáférhetőbb közelben, úgy, 
hogy még az órák közt szokásos szabad per-
czekben is csinálhassunk velük egy-egy szem-
zést. Az olvasmányok tárgyalásánál minden 
idevágó kifejezést használjunk föl arra, hogy 
kedvet gerjeszszíink e tárgyunk iránt is. 

S ha ez sikerült, órarendünket úgy oszszuk 
be, hogy hetenkint legalább kétszer — a mun-
kálatok szükségessége szerint — gyakorlatilag 
is foglalkoztassuk növendékeinket a faiskola 
helyiségében. 

Megmutatjuk nekik, már a III. osztályon 
kezdve lehet és kell is, mert úgy is nagyon ritka 
helyen lehet fölnövelni a népiskolát hat-
osztályra, hogyan kell elkészíteni őszire 
— október végére — azt az ágyást, illetve 
ágyásokat, a melyekbe az alanycsemetéknek 
való magvakat fogjuk szép sorban elrakni. 
S természetesen, annak idején a magvak úgy-
nevezett elvetésénél is jelen lesznek növen-
dékeink. Magától értetődik, hogy az elve-
tendő magvakat az általuk nyár és ősz 
folytán élvezett gyümölcsökből úgy az alma-, 
körte- mint a csontár-féléket magukkal a gyer-
mekekkel gyüjtetjük össze, hogy ez által is 
megértessük velük, hogy csak egyetlen ma-
gocska is mily nevezetes tényező a nagy 
természetben. 

Igaz, hogy edzettebb kötésű alanyt szol-
gáltatnak az erdőről hozott vadkörte (vaczkor) 
és vadalma magvai; de éppen a jelzett indok-
ból szoktassuk arra őket, hogy még a leg-
csekélyebb magocska látásán is nemes erkölcsi 
gondolatot ébreszszünk fogékony lelkükben. 

Tanítványaink jelenlétében piszkálgatjuk, 
babrálgatjuk meg tavaszszal a szépen kikelt 
magoncz-sorokat s gyomlálgatjuk és lazít-
gat juk újra meg ú j ra az ágyások sorait és 
földjét. 

A következő őszön s illetve tavaszon, ma-
gonczaink szebb, fejlettebb példányait, a 
szokásos távolság szerint, rendes iskolába 
ültetjük s év folytán szintén tisztán és rendes 
módon tartjuk s jul.—aug. s esetleg szep-
tember folyamán beszemezzük. S ez időtől 
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számítva 2—3, esetleg 4 év után, kiosztjuk 
szorgalmasabb és példásabb magaviseletű s 
különösen e tárgynál magukat kitüntetett 
növendékeink közt ; a fölösleget pedig elárusít-
juk s illetve az iskolagondnokság közvetíté-
sével a felnőtteknek ajándékozzuk. 

A magonczokból is jut tatunk néhány párt 
nagyobb növendékeinknek, hogy azt elültes-
sék, nemesítsék s tovább növeljék és gon-
dozzák nyert ismereteik alapján. 

A szemzést s úgy a meg nem fogantak 
alánojtását s illetve újraszemzését, egyáltalá-
ban közvetlen felügyeletünk mellett, növen-
dékeinkkel végeztetjük, s egyáltalán minden 
faiskolai munkálatot; ide értve az ojtványok 
évenkénti metszését, alakítását, kiásását, a 
gödrök elkészítésével s az elültetéssel járó 
összes teendőket. 

Hosszas tapasztalatból mondhatom, hogy 
ha valamely dolgot örömmel végez a gyer-
mek: ez az, a miről itt szó van. S hogy 
ezen örömben növendékeink szülei, s az ezen 
dolgot figyelemmel kisérő népünk is osztoznak, 
azt a folyton meg-megujuló nyilatkozatok 
bizonyítják. Mikor aztán annyira haladtunk 
iskolásainkkal, ne sajnáljuk az időt és fáradt-
ságot az ide-oda betekintésektől se. S ha itt-
ott beojtásra alkalmas csemetéket találunk, 
adjuk meg azok benemesítésére az utasítá-
sokat, s még kívánatosabb, hogy magunk 
tegyük, vagy magunkkal vitt egy pár gyakor-
lottabb növendékünkkel végeztessük, az illető 
gazda jelenlétében. 

Hogy pedig igazi öröme teljék tanítónak, 
tanítványnak, népnek a megindított gyümölcs-
fa-tenyésztésben : a gyümölcsfajok specziálitá-
saira legyen gondunk. 

Ezeket pedig elismert pomologusoktól kell 
beszereznünk s illetve olyan gyümölcsfatdepek-
ról, a hol a legszigorúbb pontossággal azokat 
adják, a miket óhajtunk megszerezni. S hogy 
azok a szó szoros értelmében: „választott"-ak 
legyenek. 

Mert hát a mellett, hogy első sorban saját 
gyönyörűségünkre és élvezetünkre dolgozunk, 
a haszonra való tenyésztésre is kell gon-
dolnunk. 

S én, mint e tekintetben is teljesen tájé-
kozott, a választott fajokat következőkben 
mutatom be: 

a) Almák: Fehér és piros asztrakani (nyáriak), 
Gravensteni (őszi), angol arany téli pármén, 
batul, pónyik, ananász renet, kanadai renet 
vagy nők renetje, londoni pepin, szászpap 
alma, Cox orange pepinje, Párker pepinje, 
Karmeliták renetje vagy gyöngy kosmjs, 
Baumann renetje, Polenheimi renet, Dánczigi 
borda, Kasseli nagy renet és Bánffi Pál 
almája vagy Zestelki magoncz. = 18-féle. 

b) Körték: Zöld Magdolna (nyári), nyári 
pergamen vagy királykörte, őszi pergamen 
vagy császárkörte (beume blanck), erdei vaj-

körte, Diel vajkörtéje, Clairgeau (Klerzsó), 
Angoulémei herczegnő, Lőrincz-Kovács vagy 
torzsátlan (Kálmán-körte), Ferdinánd korona 
örökös (Hardenport téli vajkörtéje), Villiam = 
Yilmos-körte, pisztrang-körte, Bose kobakja, 
nemes Kolmar—d'Argenson, Six vajkörtéje, 
Jaminettes Jozefina (Josephine des Malines-
Mecheln), téli esperes- és bolvilleri vajkörte. 
— 18-féle. 

c) Szilvák: Beszterczei közönséges és mus-
katály, nagy zöld ringló, olasz szilva, nektária, 
gr. Althán ringlója, Jodaiprei ringló, Viktória 
és apró sárga mirabella (befőzésre). = 9-féle. 

d) Cseresznye és meggy: Májusi vagy Koburgi 
hgnő, dísznődi fekete fűszeres, bors ropogós, 
Lauermann vagy Napoleon, Dönissen sárga 
ropogósa, korai amarella, Hortenzia királynő, 
prága muskatály és spanyol meggyek, montru-
oreneg és késői északi meggy. = 11-féle. 

e) Kajszinek: ananász, ambrózia, nagy-
szombati nagy, Nancy-i, Angoumón, brédai 
és Auvergnei. = 7-féle. 

f ) Oszi baraczkok: Korai bibor, augusztusi 
bársony, Paulina, Amsden, br. Disfour, nagy 
Mignon, György király, Vénus-emlő, Szép 
őrnő (Bellegarde), Beatrix. — 10-fele. 

(Kolozsvár.) Ssentgyöi-gyi Lajos. 

Megjegyzések egy leczkére. 
E lap f. évi 5. számában a következő czikk 

jelent meg: Tanítási leczke a Il-ik elemi osz-
tályban. A minta-leczkéket én nagyon czélsze-
rüeknek tartom, olyanféle hivatásuk van, mint 
a papoknál a prédikácziós gyűjteményeknek. 
Csakhogy a mintaleczkének két főkelléke v a n : 
először is, hogy valóban jó leczke legyen; 
másodszor: miután vannak olyan leczke-tár-
gyak, a melyek eléggé könnyűek és feldolgo-
zásuk egy kis utánjárással mindnyájunknak 
sikerül, azért az ilyen minta-leczke alakjában 
csak oly tárgyat dolgozzanak fel, a mely-
nek módszeres megoldása nemcsak gyakorlott-
ságot, de már ritkábban található ügyességet, 
sőt tehetséget igényel. Ez utóbbi tekintetben 
a szóban levő leczke, csakugyan méltó tárgy 
mellé szegődött; de hogy a feldolgozás sike-
rült volna, azt már, sajnos, nem mondhatom, a 
következő okoknál fogva: először is a taní-
tás elvont fogalommal (szóval) kezdődik, nincs 
végig vezetve a logikus menet, ismétli a gyer-
mekek feleletét, a kérdések rosszak; hossza-
dalmaskodik, azaz nagy feneket kerít az egyes 
csekélyebb jelentőségű átmeneti foknak és 
végül maga végez olyan dolgot, azaz maga 
határoz meg olyan dolgot, a mely a gyerme-
ket illeti. Ugyanis: 

A leczke ezzel kezdődik: Hallottátok ezt 
a szót: vagyon? A gyermekek feleletéből a 
tanító arról győzőHik meg, hogy ismerik ezt 
a szót: vagyon. Pedig dehogy ismerik, hiszen 
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ez a szó: vagyon, ige értelemben is előfordul, 
kivált a népnél és a városi gyermekeknél is. 

A főfogalom meghatározása czéljából a 
tanító a mások idegen és nagy vagyonára 
utalja a gyermekek figyelmét és végzi a gyer-
mek magán és kicsiny vagyonára való hivat-
kozással, holott — miután kevésből lesz a 
nagy vagyon, elemekből a fogalom, megfor-
dítva kellett volna kezdenie. Pl . : — Van-e neked 
kalapod, Márton ? — Hát kabátod ? stb. — Kinek 
a vagyona mindez? — Miféle vagyonod van 
tehát neked ? — Hát neked miből áll a vagyo-
nod, Péter ? — Mondd te is, János! — Há t 
a te apádnak van-e háza, kertje, tehene, földje? 
stb. — Miből áll tehát az édes apád vagyona ? 
— Apádnak van-e tehát vagyona? — Van-e 
tehát mindenkinek valami vagyona? — Hogy 
nevezik tehát azt, a mije van az embernek? 
— Mi a vagyon hát? — Vagyon az, a mije az 
embernek van. Es minden embernek van va-
gyona, J á n o s ? — Há ta te apádnak van-e háza, 
Péter? — És hány háza van? — Hát a te 
apádnak van-e háza, Elemér? — És hány 
van ? — Egy. — Mit gondoltok, melyiknek az 
apja vagyonosabb, a Péteré, vagy az Eleméré ? 
— A Péteré. — Minden ember egyenlően vagyo-
nos? — A Mihály apjáuak van-e több földje, 
marhája, vagy a János apjának? — A Mihály 
apjának több van. János apjának nincsen. Ugy-
van biz az fiam. Hogy mondjuk az olyan ember-
ről, a kinek nincs annyi vagyona, hogy abból 
megélhessen ? — Szegény ember. — Hát a kinek 
annyi vagyona van, mint a Mihály apjának, 
vagy még több is? — Gazdag embernek. — 
Mondd ki tehát Ferencz, milyen emberről 
mondjuk, hogy gazdag, és milyen emberről, 
hogy szegény ? . . . És így tovább. 

Ez utóbbi két fogalomnak a meghatározá-
sát a tanulóval kell végeztetnünk, nem pedig, 
mint a leczkében a tanító mondja ki a defi-
nícziót, mert ez lesz a megitélője annak, vájjon 
megértette-e a gyermek a fogalmat, mely a 
leczke czélja volt? Másfelől ennyi is elég 
lett volna a fogalom kikerekítésére, holott a 
leczke három annyit is foglalkozott vele, a mi 
a dolgot pepecseléssé nyújtotta el. 

A tanító ezen meghatározása: Igaz, látjá-
tok, azok a napszámosok, a kik másoknál dol-
goznak pénzért, teljesen felesleges, mert az 
előtt már történt egy ilyen meghatározás. A 
napszámos-fogalom lehozása is hosszadalmas, 
mert nem forog szorosan a tárgy körül. Rossz 
ez a gondolatmenet is: A napszámos csak gaz-
dag embereknél dolgozik. Miért nem dolgoznak 
otthon ? Azért, mert otthon nincs mit dolgoznidk. 
Nekik nincs sem földjük, sem szollőjük s ha 
van is, nagyon kevés. Rosszak először is, mert 
kimondja rólam, hogy tanító létemre gaz-
dag vagyok, de azért mégis dolgoztatok 
napszámossal, továbbá a napszámos otthon 
is dolgozik, sőt annál többet, ha még 
van is egy kis szőllője. Hanem egyálta-

lában azért jár napszámba s azért dolgozik 
másnál, mert a maga vagyona után nem 
tudna megélni. Itt helyén való lett volna a 
gyermeket figyelmeztetni arra, hogy a ki élni 
akar, annak dolgoznia kell. 

Továbbá kérdem, hogyan tudja a gyermek 
megítélni azt, hogy a Márton apja többet 
dolgozik, mint a másik ? Hogy pedig Paskó 
uram iszik, azt ne a tanító jelentse ki, hanem 
a gyermekek fedezzék fel. A tanítónak ilyen 
kritikája személyeskedésnek tűnik fel, a mi 
kellemetlen következményeket vonhat maga 
után. 

Rossz továbbá az alapja ennek a fogalom-
nak: dolgozni öröm. Talán így kellett volna: 
Mikor a napszámos a munkából haza jön, 
mit kapott dolgáért és mit hoz haza ? — 
Pénzt. Örvend neki? Hát a gyermek mikor 
örvendhet, ha elvégezte, vagy ha el nem 
végezte a dolgát? — A dolog tehát mit 
szerez az embernek ? — Öröm tehát dolgozni ? 
— A leczkének ez volna a legszebb pontja 
és nézetem szerint a tanítónak ennél hosz-
szasabban kellett volna időznie. De általában, 
kivéve a nemes szivü asszonyra (?) való 
hivatkozás helyes mozzanatát, hiányzik az 
egész leczkéból a szívnemesítő momentum s 
vallás-erkölcsi nevelés, de tele van száraz ele-
mieskedéssel, egy csomó már úgyis ismert 
fogalom meghatározásával (gazdag, szegény). 

Ha tekintetbe veszszük, hogy a lefolyt 
tantervrevízió-mozgalomban mily csekély, majd-
nem semmi méltatásban sem részesült a 
vallás-erkölcsi nevelés szempontja és való-
színűleg a jövő tanterv is e tekintetben a 
régi közönyösségben marad, kérdem, hol és 
mikor érvényesüljön a vallás-erkölcsi nevelés, 
az embernek másik fontosabb fele ? A tan-
terv eddig is jóhiszemüleg miránk bizta ezt 
a félvállról vett dolgot és ime itt van egy 
leczke, mely mintajelleget vett fel magára, 
de a melyből a nevelés czélja: „a gyermek 
vallás-erkölcsi érzése" kimaradt. És így vagyunk 
mindnyájan: a tanterv bizalmával vissza-
élünk, leczkénk, tanításunk tele van lelket 
ölő rossz logikával, kizárólag csak az értel-
met érintő analitikával és soha eszünkbe nem 
jut, hogy tanításunkat nyomon kisérjék az 
erkölcsi irányú mozzanatok. Nézetem szerint, 
ha a tanterv bizalmával nem akarunk vissza-
élni, ha komolyan fogjuk fel hivatásunkat 
és különösen, ha értjük a tanítás és nevelés 
művészetét, akkor egy tanításunk se legyen 
olyan, mely alatt a gyermek értelme erkölcsi 
érzete nélkül gondolkozzék és a mely át ne 
legyen szőve a nevelés szálaival. Jelen taní-
tási tárgy végtelenül alkalmas lett volna a 
gyűlöletet, a bosszút, a haragot elfojtó ember-
társaink iránti szeretet felébresztésére. Sőt a 
leczke éppen időszerű is iskolánkban, a téma 
most éppen alkalomszerű, értem ez alatt a 
már hazánkba érkezett szocziális észjárást. 
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A leczke ezzel éppen semmi vonatkozásba 
sem jött, holott nagyon szépen szájukba 
adhatott volna egy olyan igazságot, mely 
ellensúlyozása lehetne az otthon hallott 
nézeteknek. 

Még tovább is részletezhetném a dolgot, 
de csak a leczke hátrányára, ám ezt nem 
teszem, mert meg kell becsülnünk a benne 
levő jót. 

ffí-yörgyfalva.) Fekete Antal. 

Az „Eötvös-alap" kimutatása. 
A pénztárába 1897. évi olt. hó 21-étől 1898. 

évi jan. hó 20-áig befolyt pénzösszegről. 
A) „Tanítók Házára" adakoztak: 
IX. ker. Lónyay-utczai tantestület 4 frt , 

Koleszár Lajos p. i. ig. B.-Hunyad 5 frt, vissza-
térítési kötvények és szelvényekért 40 f r t 
15 kr, Mészáros János Czegléd 1 frt, Kurz 
Sámuel Budapest 5 frt, Csiky Kálmán dr. 
Budapest 15 frt, nagykárolyi takarékpénztár 
1 frt, a vashegyi tantestület gyűjtése 2 frt 50 kr, 
bajai tanítónövendékek 1 frt , Pribék-Klug 
Klotild Gálszécs gyűjtése 3 f r t 50 kr, a 
pozsonymegyei tanítótestület alapítvány-rész-
lete 30 frt, Forray István Pozsony 5 frt , 
abaujszikszói takarékpénztár 1 frt, VI. ker. 
érsek-utezai tantestület 12 frt, Szondy Mátyás 
Zombor 1 frt, Varga Dezső Szili-Sárkány 
1 frt , a czeglédi polg. leányiskola 45 kr, a 
m.-óvári el. isk. perselyéből 5 frt , Csepreghy 
Endre, Kovács Sándor, Soós Antal és Sennyei 
József Félegyháza 1 — 1 frt , Mogyoró János 
Félegyháza 50 k r ; a BTanítók Háza" tőké-
sített vagyona ez által 17.729 frt 83 kr. 

B) „Eötvös-alap"-ra. 
a) Alapítványok és örökös tagsági díjak: 

Bodnár Pál Bácsfalu 5 frt , Kuzmányi 
György Szirák 20 frt, iglói áll. tanítóképezde 
42 frt, délmagyarországi tan.-egyesület fehér-
templomi fiókja 60 frt, Kupetz Jenő Galgócz 
5 frt , aradi és csanádi egyesült vasutak 
20 frt, Ujváry Béla Budapest 5 frt, Aczél 
János Selmeczbánya 20 frt, Bankó Antal 
Hegybánya 5 frt , Szabó Sándor K.-Szentlélek 
5 frt , Selmeczbánya vidéki tanító-egyesület 
25 frt, bajai tanítónövendékek 5 frt, Bodnár 
Pál Bácsfalu 5 frt , Lomositz Károly Védeny 
10 f r t ; az „Eötvös-alap* által kezelt tőkésített 
vagyon ez áltál 59.879 frt 55 kr. 

b) Pénzintézetek adományai: 
István-gőzmalom Debreczen 2 frt, nagy-

sárosi műmalom 2 frt , kecskeméti keresk. 
hitelintézet és népbank 10 frt , Szász-kégen 
vidéki takarék- és hitel- r.-t. 1 frt , szegedi 
kereskedelmi és iparbank 5 frt , nagykárolyi 
takarékpénztár 1 frt, kunszentmártoni taka-
rékpénztár 5 frt, lajosniizsei takarékpénztár 

2 frt, abaújszikszói takarékpénztár 3 frt, 
czeglédi népbank 1 f r t , Nagybánya város 
takarékpénztára 2 frt, antálfálvai járási taka-
rékpénztár 1 fr t ; összesen 35 frt. 

c) Adományok, gyűjtések és perselyekből: 
Hévizi isk. perselyéből 1 frt 31 kr, keszt-

helyi polg. isk. perselyéből 83 kr, keszthelyi 
népiskolák perselyéből 13 frt 40 kr, keszt-
helyi járáskör 3 frt, Horcsin Antal tantestü-
leti elnök gyűjtése 8 f r t 30 kr, a kassai 
tantestület adománya 44 f r t 40 kr, Komjáthy 
Jenő síremlékére befolyt többlet 14 fr t 20 kr, 
Hacld József Ruszt 3 frt , Kapny Elek Győr 
1 frt, Aj er Mariska, Lósy Edéné, Bötzer 
Etelka és Timár Fanny Győr 50—50 kr, 
külső-somogyi egyházmegyei tantest. 4 frt, 
nógrádmegyei tanítóegyesület 1 frt 50 kr, 
sárréti tanítóegyesület 2 frt, Biélék László 
Eperjes 1 frt, barsi ev. ref. tanítóegylet 4 f r t 
30 kr, Csiky Kálmán dr. Budapest 20 fr t , a 
torontálmegyei iskolák perselyéből 3 frt 94 kr, 
bajai tanítónövendékek 2 frt , Králik Thekla 
és Bognár Erzsébet A.-Kubin 30—30 kr, 
Mráz Károly nyíregyházi tan. tiszteletére 
rendezett ünnepély jövedelméből 10 frt , sze-
benmegyei tanítótestület 4 frt, temesvári m. 
kir. áll. fels. leányiskola 3 frt , nyitrai r. kath. 
fiuisk. tanulói 2 frt, Forray István Pozsony 
5 frt, szabadkai polgári leányiskola 3 frt , 
csanádmegyei tanítóegyesület 29 frt 70 kr, 
Budapest I. ker. Krisztina-téri isk. perselyé-
ből 1 frt 46 kr, fehérvári-uti isk. perselyéből 
1 frt, Attila-utczai iskola perselyéből 3 f r t 
55 kr, IX. ker. Bakács-téri isk. perselyéből 
3 frt 75 kr, Lónyay-utczai isk. perselyéből 
19 frt 50 kr, Szondy Mátyás Zombor 1 frt , 
szolnok-dobokamegyei tantestület 6 frt, a 
czeglédi polg. fiuisk. tantestülete 1 frt 80 kr, 
sarkadi felsőbb leányisk. 97 kr, polg. fiuisk. 
25 kr, VI. ker. érsek-utczai isk. perselyéből 
3 frt 25 k r ; összesen 230 frt 1 kr. 

d) Tagok évi tagsági díjai:*) 
Lónyik János Budapest 3 frt, Lemle János 

Felső-Lövő, Mühl Gottlieb Villámos, Ozsváth 
Miklós Bogárfalva, Soltész József Budapest, 
Bérczy Bódog, Biró József, Bóry Imre, Bóryné-
Illi Emma, Csathó Alajos, özv. Emecz Józsefné, 
Halász Gizella, Mondschein Lajos, Nagy 
Margit, Posch Zsigmond, Révay Ilona, Ujlaky 
Mátyás, Varga János és Vaszary Kálmán 
Keszthely, Russ János T.-Földvár, Baross 
József Budapest, Németh Márton T.-Fáczán-
kert, Kovács Bálint Czofalva, Frühwirth József 
Borostyánkő, Pöltz Pál és Vörös János Keszt-
hely, Bucsy József Meszes-Györök, Kárpáthy 
János Gyenes, Cziklin Zsigmond Z.-Csány, 
Kozma János Cs.-Tomaj, Németh Ferencz 
Szombathely 2 frt , Kring Gyula Kéty 2 frt, 

*) K mely név mellett érték nincsen, annak tulaj-
donosa a rendes 1 fr t évi díjat küldte be. 
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Pribicskó Vajda Károly Nagy-Tda, Balázs 
Mihály, Corsan Gizella, Engländer Mózes, 
Erdődi Anna, Fertály József, Göntér E. 
Gábor, Grusz Frigyes, Hitter Gyula, Horváth 
Lajos, Höffler Emma, Iíubcsik József, Loósz 
Vilma, Müllner Frigyes, Schwarcz Lipót, 
Stich Kálmán, Sudy K. János, Timkó Sarolta 
és Zemányi Lázárné Kassa, Miklor József és 
Mihály Emma N.-Lónya, Topitzer Izabella, 
Zágoni Károly, Dercsényi Julia, Nagy Lajos, 
Arvay Bonaventura, Radics Mihály, Bollás 
Borbála, Debreczeni Mária és Szócska József 
Beregszász, Tompa Menyhért 2 frt, Sárkány 
Gábor, Csontos Alajos, Orosz József, Biró 
István, Sechser Lujza, Somlyai Teréz, Jármay 
Hermin, B. Máriássy Etel, D. Vukovics Helen, 
M. Fayer Krisztina, Mészáros János, Reich 
Mór és Janiczky Eugenia Munkács, Dévai 
Béla Tivadar, Ködöböcz Mihály B.-Surány, 
Müller Antal Búcsú, Szabó Imre T -Kere-
cseny 8 fr t , Kádár Mihály T.-Vid 2 fr t , 
Altoy József T.-Szalka 4 frt, Széchenyi 
Endre Bátyú, Koch Hilda A.-Verecske, S. 
Vodicska Gabriella Szolyva, Seregelly Gizella 
és Oláh Miklós Szt-Miklós, Tomory Erzsébet 
Holubina, Fodor István A.-Hrabonicza, Illés 
Mária, Greschner Ede 2 frt , Enyedi József 
Bilke, Tóth Erzsébet Hátmeg, Csubirka László 
Komlós, Kecsethy Gyula Kisfalud, Lukács 
Dániel, K. Odor Erzsébet és Kerekes Lajos 
M.-Kászony, Simsa Otil N.-Lucska, Benedek 
Irma, Markovics Miklós és Balajthy István 
Oroszvég, M. Köllner Gábriella, Viktor Gyula, 
Nyiri Ignácz és Hnitz Mihály (2 frt) Várpa-
lánka, Rizler József F.-Viznicze 2 frt, Kabáczy 
János Sztrabicsó, Bocskó Gyula Kelemenfalva, 
Kuliszeky Ernő beregm. kir. tanf., Frimmel 
Ferencz Gajdéi, Szalóky Dániel Csokonya 
1 fr t 22 kr, Karner János, Lemle Rezső, 
Neubauer János, Roth Jakab és Sztodola Pál 
Franzfeld, Dölle Gyula Galgócz, Karsay Jolán, 
Czikann Berta, Czerner Sándor és Nagy 
Gizella Győr, Blumschein Lipót Esztergom, 
Kupczai János, Jánó Lajos, Dánér Ábel, 
Zajzon János, Dávid Mihály és Nagy Gyula 
Brassó, Papp János Csernátfalu, Papp Péter 
Alsó-Tömös 2 frt, Gáspár Gyula 2 f r t és 
Kövér Lázár Bácsfalu, Steier Lajos és Vajna 
József Ttirkös, Kovács Mihály 2 frt, Gaodi 
András 2 fr t , Háger András 2 frt, Kelemen 
György, Hadnagy Benedek, Kozma Imre és 
Bede Dániel Hosszúfalu, Gödri Márton és 
Paizs György Zajzon, Tótpál János, Kocsis 
János és Pajor Mihály Türkkerecz, Neumorker 
Gyula 2 frt, Paál Ferencz és Szilágyi Márton 
Apácza, Barcsai Albert Barcza- Újfalu, Szvir-
csevics Bogdán Nagy-Becskerek 2 frt , Csulak 
Lajos Segesvár 2 frt , Pőstényi Endre Kis-
Zellő, Göndöcs Ignácz Eger 2 frt, Blau Mór 
N.-Magyar, Bálint Mihály Czegléd 2 frt, 
Füke Pál N.-Palánka 2 frt, Zváray István 
Ipoly-Litke, Zöld József Lúgos 2 frt, Mészáros j 

mórja, Sz. Szabó Géza kir. tanf. Csik-Szereda, 
özv. Homolay Jánosné Beregszász 2 frtT 
Fischerné-Dugovich Betti, Jeney Gusztáv, 
Thorday János, Polyák Mátyás, Polesinszky 
Emil, Bencsák Stana, Alszeghy Alajos, Pálya 
Mihály, Rhedey Ferencz, Zrinyi Károly, Vall» 
Vilmos és özv. Szinkovics Ferenczné Csák-
tornya, Kocsis Mihály Budapest, Polster János 
Hács 2 frt , Kutassy Dénes Léva, Petter János 
Polány, Kútny András Vukova, Pollacsek C. 
Vilmos M -Vásárhely, Liszer Jakab N.-Károly, 
Dvorák István és Szlávicsek Nándor Vág-
ujhely, Stark János, Lána András, Balázs 
Péter, Thomás Mari és Szederjesi Ilona Brassó, 
Józsa Mihály Budapest, Tóth András, Bartha 
Károly és Mikes Mihály Tatrang, Groszmann 
Adolf Trencsén 10 frt, Mudry József Kolcsó, 
Leffler Sámuel 2 frt, Boczkó Lajos 2 f r t , 
Werner Gyula, Ruhmaun Andor, Fried Ármin,. 
Mráz Károly, Kubacska István és Szesztag 
János Nyíregyháza, Mattay Ferencz Perbete, 
Kaifer Ferencz Koksó-Mindszent, Fábián 
Károly 2 f r t és Cserei Gyula Argos, Incze 
Manó Angyalos, Szabó István Kőrösbánya, 
Mánczos József, Pál Béla, Berzéthy Károly,. 
Bellányi János, Hoznék Frigyes és Szabó 
Károly Yashegy, Buthy Márton Felpécz, 
Popp Gottfried Rendek, Eplényi János Lókut,. 
Sontág Gyuláné Üllő 4 f r t 5 kr, Hetényi 
Kálmán M.-Sziget, Rissányi József A.-Kubin, 
Bod Péter, Conrad Ilona, Domanyáncz Péter, 
Győry Ignácz, Hesz Mátyás, Pintér Mátyás, 
Schuch Ödön, Szakáts Károly, Szauter Vilmos, 
Szánthó Mihály, Tóth Károly és Vámszer 
József Nagy-Szeben, Braun József T.-Föld-
vár, Weinberger József N.-Bittse, Kremniczky 
Magdolna Eger, Beniács János N.-Lipcse, 
Gulyás János P.-Majk, Gaál János Szada r 
Hrupcsó Samu Gy.-Pata, Rheinländer Gusztáv 
Farkasfalva, Röder Károly Cservenka, Martin 
Oyörgy Bonyhád, Holmi István Tök, Fazekas 
József Kolozsvár. Czirák Gyula Kunhegyes 
2 frt, Bimbó Pál Üllő, Böhm József Kisbér, 
Singer Izrael S-A.-Ujhely, Pepich Emil N.-
Rőcze, Münk Béla Trencsén, Klein Mór T.-
Szt.-Miklós, Farkas József H.-Nánás, Kohn 
Jenő Körmend, Alk ér Amália, Almási János 
2 frt, Ambrus István, Alkér Hermina 2 frt, 
Arányi Krisztina, Alkér Róza, Andreanszky 
Vilma 2 frt, Angletta Anna, Barna Jónás 
2 frt, Barczen János, Bäcker Sarolta, Berger 
Lipót 2 frt, Berta Ilona, Bertalan Gizella, 
Bérezi Márton, Buzogány Mariska, Budinszky 
Károly 2 frt, Brády Béláné, Bíikkerti Gusztáv, 
Bánó József, Balog Ármin, Bein Károly, 
Bánóczy József, Barényi Antalné, Bereczk 
Kornél, Bodnár Aranka, Barkács Miczi, Benke 
Balázs, Bacsinszky Ede, Binthoffer Lajos, 
Bencze Dezső, Bujda Ede, Böhm Endre, 
Bardócz Pál, Czike Ferencz, Csuka Ilona, 
Cservenka Ferencz, Cserényi János, Cserjési 
József, Csengeri Lenke, Csaplovics Irma, 
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Csomossy Sándor, Doroghsághy Dénesné, 
Dallos Mór, Dioszeghy Béla, Dancsics Akos, 
Debreczeni Xavér, Ebenführer Gizella, Ehmann 
Ferencz, Engel Adolf' 2 frt, Erős Lajos, 
Farkas Elek 2 frt, Fábry Sarolta, Fülbier 
Béla, Fetter György, Fodor Róza, Faludi 
János, Fekete Berta, Fleischhakker Istvánné, 
Füredi Ignácz, Friss Ida, Freund Vilma, 
Fröhlich Erzsébet, Farkas József, Fritsch 
József, Galli Betti, Georgi Sándor, Gloger 
Antonia, Gergelyi Jakab, Gáti György, Gyulay 
Elek 2 frt , Gyulányi Adolf, Gyulay Béla dr., 
Gerley Xeverin, Galambos László, Göőz József 
dr. 2 frt, Grau Ludovika, Gyuris Géza, Győrffy 
János 2 frt, Gottléb György, Ganter Tivadar, 
Gorzó Dénes, Horváth László, Halász Gyula 
igazgató, Hermann László, Hortobágyi Antal 
2 frt, özvegy Hlavács Dánielné, Heim Róza, 
Harsányi Anna, Hoffe r Ferencz 2 frt, 
Häuser Sarolta, Hunfal vy Lajosné, Hasel-
mayer József, Horváth János, Halász Gyula 
s.-tan., Hoffmann Irma, Hauzer Ferenczné, 
Héczey István 2 frt, Hetzer József, Huszár 
Hugóné, Horváth Sándor s.-tan., Horcsik 
Kálmán, Heinzinger Katalin, Hart Flóris, 
Hauserné-Kazevits Krisztin 2 forint, Hajós 
Mihály, Hugi György, Hittig Lajos, Iritsek 
Ferencz, .Tamriska Josefa, Jurányi János, 
Janetz Antónia, Jausz Józsa, Kafka Károlyné, 
Kafka Károly, Kárpáti Béla, Kampis Lajos, 
Kiruig Jakab 2 forint, Kugler János, Kiss 
Béla, Kovács Ede, Kovalovszky József, Kuncze 
Lajosné, Kimnach Riza 2 frt, Kökényi Péter, 
Kiss Károly 2 frt, Karkis Istvánné, Kaan 
Géza, Kossutány Ilona, Korda Sámuel, Krén 
József, Koller János, Koncsek Lajos, Kurucz 
Vilmos, Kép Sarolta, Kállay Jenőné, Kende-
ravits Károly, Kamenár Ferencz, Kemény 
Stefánia, Kápolnai Gyula 2 frt, Kapy Rezső, 
Kovalovszky Mariska, Köhler Gizella, Klasz 
Adolf, Kont Gyuláné, Krünner Anna, Dr. 
Katonáné-Thuranszky Irén, Kovács Rezső. 
Lantos Izidorné, Lévai Miksa, Lángh Béláné, 
Lindner Károly, Ladányi Miksa, Lieszkovszky 
Irma, Lád Károly, Leviszky Aladár, Linczen-
polcz János, Linczenpolcz Pál, Létai Péter, 
Lakits Etelka, Laky Vilma, Maurer János, 
Maywald Matild, Magdics Károly, Matzinger 
Lujza, Marks Henrik, Moussong Géza, Molnár 
Katalin, Minké Béla, Müller Adolf, Mandl 
Bernát, Major S. Gyula, Málnai Mihály dr., 
Mendl Lajos, Magyar László 2 frt, Mihalecz 
Józsefné, Maurer Rezső, Möhr Lujza, Magyar 
József, Morgenstern Jakab, Magassy József, 
Möhr Krisztina, Mészáros Sándor, Müller 
Károlyné 2 frt, Massa V. Béláné, Muschal 
Imre, Michalecz József, Mártonffy Géza, 
Nagy Károly, Nagy Lajos, Nagy László, 
Nouvier Ivánné, Németh János, Nemecskay 
Irma, Németh Béláné, Neufeld Manó, Neu-
bauer Zsigmond, Nager Kálmán, Nyiry Klára, 
Oheroly János 2 forint, Oláh Gyula, Ozer 
Zsigmond, Ott Irma, Opreé Róza, Pfeiffer 

Lajosné, Pollák Kaim, Polczeczky Jolán, 
Pick Ludovika, Póra Ferencz, Pogács János, 
Pesty Gizella. Péterffy József, Pomlényi 
Sándorné, Pfeiffer Ignácz, Rácskay Rezső, 
Rada Ilona, Radó Vilmos, Roller Mátyás, 
Rosmanith Vilmos, Ring István, Révhegyi 
Iván, Riggel Vincze, Richter Ferencz, Rokonfi 
Emma 2 frt, Révai Miksa, Romhányi^ Sándor 
2 frt , Rapcsányi István, Scharf Ágoston, 
Sántha Lajos, Schüller Alajos, Sponberger 
Alajos, Schuch József, Sretvizer Lajosné, 
Sretvizer Lajos, Schön József, Schmidt Albin, 
Stelly Géza 2 frt, Sipos Hermin, Schröder 
Ilona, Szende Antal, Székely János, Szabó 
József, Stolnár Józsefné, Schnierer János 
2 frt , ^Steidl Irma, Schneider Ilona, S -hich-
tanz Ármin, Stern Mór 2 frt, Szász Lajosné, 
Sipötz Béla, Szerdahelyi Julia, Storch Mátyás, 
Szuly Gizella, Szabó Dezső, Szőke Tstván, 
Schirl Tivadar, Szenessy Mihály, Szebeny 
Antónia, Starker Károly, Streiling Géza, 
Sziklás Adolfné, Stephán Lajos Pál, Szemiller 
Antal 2 frt, Szvoboda Márton, Sziberth 
Arturné, Schilberszky Fanni, Schmidt Gizella, 
Tanos Imre, Tanos Sándor, Tavaszi Má-ia, 
Tatav Janka, Tárnok Károly, Trajtler Károly, 
Töpfner József, Tarnóczy Károlyné, Tellér 
Gyula, Tocsek Helen, Tiborcz Ida, Tóthné-
Stix Hermin, Telek János, Telkesy Jolán, 
Töpfner Vilma, Ulrich G. Adolf, Ulerich 
Gyula, Ulbrich Eugenia, Vajdafy Gusztáv, 
Varga Ilona, Várkonyi József, Vajda Ferencz, 
Varga Pál, Várady Amádé, Válya Miklós, 
özv. Varga Mártonné, Varga László, Vincze 
Rózsa, Walter Károly, Wehn er Gyula, Weisz-
berger Antónia, Wendler Irma, Weber Klára, 
Weinberger Alajos, Weithoffer -János, Witt-
kovszky Antal, Wolf Olga, Wlád Katinka, 
Wittkovszky Sándor, Wunderlich Nándor, 
Zirzen Janka, Zölner Erzsi, Zimmermann 
Antal és Zsingor Árpád Budapest, Popovic3 
Vaszilian Berzova 2 frt , Kirchknopf Mátyás 
Rajka 2 frt, Bocz István Gyalu 2 frt , ^Kard-
hordó Alajos Kurtakesz, Berecz Gábor Ó.-Asz-
szonyfa, Németh Lajos B.-Csaba, Péter Ger-
gely Felső-Boldogasszonyfalva, Tisza Ferencz 
Lippa, Richter Gyula Zsidó, Weber József, 
Izabellaföld, Unger Jákó Vinár, Dobra Imre 
Pécs, Mező Dániel Temesvár, Muzsnyai 
József Küküllővár, Bálint József és Benedekfi 
István Bethlen-Szent-Miklós, Kovács Károly 
Péterfalva, Gocz Barabás Sövényfalu, Szabó 
László Pócsfalu, Kovács Bálint Adámos, 
Nisztor Joakim Szász-Kis-Almás, Eperjessy 
Ferencz, Zsögön Árpád, Ács József és Száva 
Mariska Erzsébetváros, Horváth Mártonné 
Somogyom, Ehling Eliz és Nagy János 
Szász-Bonyha, Nagy Sámuel Mikefalva, Dr. 
Pethő Ernőné Tass, Berger Béla Kun-Szent-
Miklós, özvegy Deézsiné Bölcskévy Erzsébet 
Vizakna, Péczeli György Nagy-Dorog, Kolb 
Lajos Ó3 Kianicska Nándor Budapest, Kelemen 
Gizella és Mudrony Vilma Kismarton, Weisz 
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Zsigmond, Freund Bernát és Grünberger 
Fülöp Nagy-Bittse, Plauder Kálmán Monyha, 
Király Berta és Király Emma Kismarton, 
Szabó József Nemes-Dömölk 2 forint, Szász 
Károly Hódmező-Vásárhely 1 forint 2 kr, 
Bernhard Mór Tren cséri, Machay Antal 
Námesztó, Dévai Bálint Kuss, özvegy Tattias 
Ferenczé Kolozsvár, Zádor Gyula Sárosfa, 
Varga József Algyógy, Agárdy Gyula Köves-
gyür, Walder Jabab, Szántó Ede, Kun 
Lajos, Toch Zsigmond, Stekler Sándor, Reisz 
Irén, Rothschild Klauber Teréz, Frankfurt 
Eugenia, Stricker Simon, Spitzer József és 
Pollák Manó Baja, Winkler Sándor Somorja, 
Bezsán Miklós Varadia, Bercze Gyula, Jako-
benszky István, Kleinerné B. Eleonora, Olaj-
kárné L. Gizella és Olajkár Sándor, O-Radna, 
Molnár János és Réthi L. Czegléd, Beney 
Antal Királyhegyes 2 frt, Bencze Károly 
Szék, Bokor János Markuska, Gruber János 
Hajos, Csepreghy Endre ós Wagner János 
K. K. Félegyháza, Gróf Lajos Bözöd-Ujfalu, 
Smeringay Ferencz B. Endrőd, Rácz Ferencz 
R.-Palota, Grbity Gábor O-Verbász 3 frt, 
Szutter Dániel Pápa, Pálmy Péter N.-Bencsek, 
Beke Sándor Somogy-Szob 2 frt , Krausz 
Gyula Homonna, Bitter Péter A par 2 frt, 
Gyurics Milutin T.-Váralja, Heil Márton 
Kakasd, Aigner Gábor Csúz, Arató Frigyes, 
Ábrahám József, Arleth Ferencz, Balpatakyné-
Tóth Antónia, Bárkányiné-Cserfi Róza, Belle 
Ferencz, Benkéné-Bosnyák Anna, Bödőné-
Trinksz Paula 2 frt , Braun Lujza, Béres 
Albert, Buttula Emma, özvegy Burghardt 
Lajosnév Börcsök Lajos, Bite Pál 2 frt, 
Czékus Árpád, Czimer János, Czimerné-Kmeth 
Julia, özv. Czimer Lajosné, Csikós Gyula, 
Deutsch Samu, Fülöp József 6 frt , Ferenczy 
István, Fenyvessy János, Firbás Nándor, 
Gallasz József, Géczy Károly, Gönezy Lajos, 
Gelsy Péter, Gelsyné Kereszthury Mária, 
Gerhardt József, Halassy Janka, Hort Erzsébet, 
Häuser Rezső, Hauserné Vass Jolán, Illy 
József 2 frt, Jójár t József, Karcsay Irma, 
Kamocsav Imre, Kaszta György, Komárominé-
Jánosy Ottil, Kovács Ida, Kovács Vilma, 
Kovács Lujza, Kövessy József, Kis Pál, 
Kónyáné-Simonyi Irén, Kemény Simon 2 frt, 
Klein Salamon, Lantos Béla, Marossy Mór, 
Mogán Róza, Mészáros Sarolta, id. Nagy 
Ferencz, ifj. Nagy Ferencz, Nemecskay István, 
Papp Margit, Pinkovittné-Lenk Emma, Rittné 
Gábris Ágnes, Rózsa Károly, Rokosinyiné-
Pollant Irma, Rosenberg Nándor. Rigó Mihály, 
Sághy Lázár 3 frt, Skultety Mihály, Schmidt 
Emilia, Strasser Antal 2 frt , Szabó Ilona, 
Szalayné-Nemecskay J., Szegszárdi János, 
özv. Szakáll Illésné, Székely Gáborné, Szél 
Andor, Sziklayné-Kakuszi Erzsébet, Szilber 
Julia, Szögi Imre, Szűcs István 3 frt, Tóth 
Gyula, Tóth Károly, Tóthné-Korda Aranka, 
Török Antal, Timin a Ödön és Thúry János 
a csongrádmegyei fiókegyesületből, Baum-

garten Ftelka, Deltl Pálné, Hazslinszky Gusz-
táv 2 frt, Liftner Jolán, Somlyay Erzsébet 
és Trajánné Kontz Mária Újpest, Mihály-
falvy Károly Kis-Borosnyó, Bánfi Alajos, 
Éles Károly, Kuthy Károly és Németh Béla 
Sümeg, Löwinger Bertalanná Heves, Pápay 
Aladár Cs.-Somorja, Kováts Dénes 2 frt, Uy 
Bálint és Juhos Béla Zilah, Dobai László 
M.-Poroszló, Döry Ernő Sz.-Cseh, Veress 
Miklós Zálnok 2 frt, Lakatos Sándor és Gáli 
Ambrus Ér-Mindszent, Virág Ida Nagyfalu. 
— Összesen 862 frt 85 kr. 

A b), c) és d) kimutatásokban foglalt össze-
gek, továbbá az ezen évnegyedben befolyt 1495 
frt 86 kr kamat, az egyesületek által vissza-
tartott Vs rész (177 frt 93 kr) levonásával 
adja a IV. negyedévi folyó bevételt, vagyis 
2623 frt 87 krt; az egész évi: 6576 frt 98 kr. 

Holler Mátyás, pénztáros. 
(Budapest, VI. ker., nagymező-uteza 1. sz.) 

í IV 0 1) A L 0 M . 
Nevelési vezérkönyv hagyta el a sajtót 

„ Tanügyünk korszerűsítése' czimen. Nem tan-
könyv ez, hanem vezérkönyv, mely útbaiga-
zítást és alapot ad arra, hogy mindenki, a 
szülő, a nevelő hogyan alkosson magának a 
saját viszonyaihoz alkalmazott nevelési tervet, 
esetleg rendszert — és e föladatának meg-
oldásában helyét kifogástalanul megállja, 
a mennyiben az anyagot hozzá bőségesen 
nyújtja. Főérdeme e munkának az, hogy az 
emberi természetet, a nevelendő tulajdon-
ságokat a természet alapjára fektetve klasszikus 
szabatossággal bontja az elme, kedély, jellem 
és életrevalóság elveire, mely tagolás meglepő 
helyességéhez szó nem férhet. Kapható: 
Lampel Róbertnél (Wodiáner F. és Fiai), 
VI. ker., Andrássy-út 21. sz. Ára 1 frt. 

A Magyar Könyvtár, mely oly sikerrel 
versenyez a nálunk annyira elterjedt Reclam-
féle füzetekkel, ismét hat számot bocsát 
világgá. A sort mint 23. szám Byron egyik 
leghatalmasabb alkotása: a „Manfréd"^ czímű 
drámai költemény nyitja meg, melyet Ábrányi 
Emil, a kiváló költő és műfordító ültetett 
át magyarra és látott el bevezetéssel. A 
következő szám Porzó (Agai Adolf) négy 
elbeszélését tartalmazza. Á 25. füzet Sardou 
„Váljunk el"-jét adja. A 26. füzet élén 
Deák Ferencz neve áll, az ő leghíresebb 
beszédét, az 1861-iki első felirati beszédet 
kapjuk benne. A 27. füzet Aischylos „Lelán-
czolt Promotheüs"-át közli. Á 28. füzet 
Bársony István, Vadásztörténete"-it közli. Egy-
egy füzet ára 15 kr. Megjelentek Lampel R. 
könyvkereskedésében, Andrássy-út 21. Kap-
hatók minden könyvkereskedésben. 

Félélős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 
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ÁRJEGYZÉKE. 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek iugyeil engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az állam tulajdonát képező 
tankönyvek. 

a) Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy 1'. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8°, 7s/s iv, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanitásához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönczy P . írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betii 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P . Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 90 
drb betii felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J . I I . olvasókönyv. 8°, 9'/s iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár J . I I I . olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net. ára 24 kr. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tan Másá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'/i iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8", 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt 
sz. 8", T/t iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Siinonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
91/» iv, kötve, bolti ára 25 kr , netto ára 20 kr. 

Dr. Siinonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8", 3'/« 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8", 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Bekc Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'/« iv, 
kötve, bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus I . Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC VI. évf. 8», 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J . Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Sz. Nagy J . Gyakorlókönyv az énektanításra az I. 
és II. oszt. sz. 8°, 5V« iv, kötve, bolti ára 34 kr, 
netto ára 28 kr. 

Margittai ,1. Gyermekdalok. 8", 2 iv, kötve, bolti 
áx-a 12 kr, netto ára 10 kr. 

I)r. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli E. Egészségtan. 8", 5'/a iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák llugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák H. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. Ü. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. D. fűzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktól.) Fűzve, netto ára 1 f r t 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8", 5 iv, fiizve, bolti ára 
40 kr., netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A korgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr., netto ára 60 kr. 

t) Német nyelven. 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P . Wandtafeln (24 Blätter). (Gönczy P. Pali-

táblák,) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 
Lederer A. Deutsches ABC- und Lesebuch für die 

erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. — 
(Lederer A. Képes ABC- és olvasó-könyve). 8°, 
V/i iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P . Leitfaden zu den deutschen ABC und 
Lesebuche. (Gönczy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P . Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben. 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. írott 
betűk), bolti ára 70 kr, netto ára 50 kr. 

Gönczy P . Bewegliche Druckschrift-Buchstaben. 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. Nyom-
tatott betűk), bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár .1. Lesebuch fiir die I I . Kl. der Volksschule. 
(II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J . Lesebuch fiir die I I I . Kl. der Volksschule. 
(III. olvasók.) 8", 13 iv, kötve, 30 kr, netto 24 kr. 

Gáspár J . Lesebuch fiir die JV. Kl. der Volksschule. 
(IV. olvasók.) 8°, 16V» iv, kötv., 34 kr, netto 28 kr. 

Gáspár J . Lesebuch fiir die V. u. VI. Kl. der 



Volksschule. (Gáspár J. V—VI. olvasók.) 8°, 367s 
iv, kötv., bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zu den Denk- und 
Sprech Übungen in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 177s 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprachunterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I..ís II. oszt. sz.) 8°, 8'/s iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche Sprachiibungeu fiir die II . Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8°, 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy G. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogralle in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8°, 
27 '/s iv, kötv. bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy G. und Kárpáti A. Ergebnisse des 
geogralisclien Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). b°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen Be-
handlung der Geschichte in der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanításhoz). 
8°, 267? iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss u. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, für die 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8°, 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Anleitung zur Lebeiisrettiing und Ge-
sundheitslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 
8°, 167« iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr.Széli. Gesundheitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8°, 5Va iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Wegweiser bei dem Unterrichte im 
Zeichnen. (Maszák H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Stenová éitacia tabula. (Fali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P . Slovensky slabikár a prvá citanka 
pre prvú t r iedu národních sköl. (Gönczy P. ABC 
olvasók.) 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodnia knilia k sloveiiskému slabíkári 
a prvej C Í t a n k e . Pre ucitelov. (Gönczy P. Vezérk. az 
ABC-hez.) 8°',6'/j iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P.Pisacie pohyblivepísmeiiy.(írásbeli betűk. 
110db,táblapapirrafelhúzva), boltiára 70 kr,netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P.Tlacovépoliyblivé pisineny.(Nyomta tásbeli 
betűk. llOdb, felhúzva),bolti 60 kr, netto ára 50kr. 

Groó V.Návodná kuiha k vyucorauiu uliorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanítására a tót ajkúak sz.) 
I. r. 8°, 97s iv, kötve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V.Návodná kniha k vyucorauiu uliorskej reci . 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására, a tót ajkúak sz.) 
II. r. 8", 77í iv, kötve, boltiára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Cvicenia umu a reci. Národnia kniha pre 
ucitelov, jakoby tento predmet v prvej a druhej 
triede národních sköl prednásaí mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 1374 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Prakt icná mluvnica slovenská. Návodná 
rukovät pre mluvnicnö vyucovánia v I. a II. triede 
prostonárodních sköl. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8°, 87« iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná kni /ka pre I I . triedu 
prostonárodních sköl. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
sz.) 8°, 27« iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J . Slovenská citanka p re drnhú t r iedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv.) 
8°, 1178 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Slovenská citanka pre tretiu t r iedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 
117i iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J< Slovenská citanka pre stvrtú t r iedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8", 
15V< iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . Slovenská citanka pre V. a VI. triedu 
ludovich sköl. (Gáspár J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8°, 33 Vi iv, kötve, bolti ára 64 kr, nt t to ára 54 kr. 

Groó V. Uhorská citanka a cvicebná kni/ka. 
(Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. számára). 
8°, 97s iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Dr . límoriczy és Kárpáti,. Narodnia kniha ku 
vyucovauiu zemepisu v ludovych skolách pre 
ucitelov a cakatelov ucitelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanitók számára.) 8°, 
25 iv. kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Sklad zeniepisnych vys-
ledkov pre V-tu pota/.ne Vl-tu triedu ludovych 
sköl a pre opakovaciuskolu.(Földrajzi eredményt. 
8°, 1®/« iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy I \ Návod ku pozuávaniu a upolrcbovaniu 
zemekuli pre národních ni'itcíov. Utasítása föld-
gömbhöz.) 8", 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák 11. Uprava pre vyucovánia v kresleni t 
pociatociiích skolách. I. Návodna kniha pre ucite-
lov. (Maszák H. I. Útmutató rajztanitásban.) Nagy 
8°, 47s iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Uprava pre vyucovauia v kresleuí v 
prostonárodních skolách. Il.Vzorky z papieru 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

d) Sáros- és Szepesmegyei tó t 
nyelven. 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P.Slovenskí slabikár apersá citanka pre per-

su. klassu národních sköl. (Gönczy P.ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodná kniha ku sloveiiskému slahikáru 
a persejcítance. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 
67» iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná kiiiha vyucovauu ulierskej reci . 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8°, 97« iv, kötve, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kiiiha vyucovauu ulierskej reci . 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8°, 77>iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uherska citanka a cvicebná kiiizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
97s iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Slovenská citanka pre druhú klassu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 
117« iv, kötve, boltiára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Slovenská í-ítanka pre trecú klassu národ-
ních sköl. (Gáspár J.III.olvasók.) 8°, 1172 iv, kötve, 
bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J . Citanka pre stvartu klassu. (Gáspár J. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 157« iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto Ära 24 kr. 

Gáspár J . Citanka pre V. a VI. tridn ludoskól. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 3372 iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Cvicenia umu a reci v persej a druhej 
klasse národních sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 137« iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Xagy L. Návodná kniha ku viucováiiu mluviiieipre 
I. a I I . klassu národních sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyelvt. tanításában. I. és II. o.) 8°, 
87J iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20kr. 

Nagy L. Mluvíiicná cvicebná kniha pre flruhú klassu 
národních sköl. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.),8°,27«iv,kötve, bolt iára 8 kr, netto ára,6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kniha ku ludos-
kolskemu zemepisucenu pre uciteloch a ucitelskích 
cekancoch. (Vezérk. a földrajztanításban.) 8°, 26 iv, 

I kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 
Dr. Emericzy a Kárpáti. Zemcpisni sklad vislcd-

kocli pre V alebo VI klassu národnich skol a pre 
opakujucu skolu. (Földrajzi credménytár). 8°, 17« 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Navod ku poznávaiiu a upotrebovánu 
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íemekuli pre národních uciteloch. (Utasitás a fold- I 
gömbh.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr, 

Kiss a Mayer. História uherska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Kiss a Mayer. Návodna kíiizka kn viucovaiia his-
torii prosto narodnich skol pre ucitelov. (Vezér-
könyv a történet tanításához). 8°, 23'/» iv, kötve, 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Eleini népiskolák számára. 

XXIV. IIlTHna. (Gönczy P. Fali tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

CpiicKii ByKiiap ca OCHOBHOM UTMUIKOH 3A npnii pa3peA 
HapoAHe miioiie. (Gönczy P . ABC olvasók.) 8°, 75/s 
iv, kö tve , bo l t i á r a 15 kr , n e t t o á r a 12 k r . 

ynyTCTno 3a iiacraiiy y cpncKOJi öyKisapy ca iHTaHKOM 
HajieitcHO HapoAiiHM ymreAHMa. (Vezérk. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, b o l t i 22 kr, ne t tó á r a 18 kr. 

I'poo B. HapoAiia Kn,nra 3a cpócitH pa3pe;i I. OAAej. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8°. 

97J iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
Tpoo B. Pynia KHiira k H3yianaH,y jiafyapcicora je3KKa. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak ez.) II. r. 8", 
7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Tpoo B. Matjapcica 'íinainca h Beaióoiwa itu>H;i;ima 
cpficKux HapoAiinx niKo.ia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajkúak számára.) 8°, 9'/a iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

J'nyTcrBO 3a npe,iaBa n>e Bevóaita y roßopy H pa3VHeBau>y. 
3a upBH H Apyrn paapeA iiapoAHiix uiKOJia. (Nagy L. 
Vezérk . a beszéd- és órtelemgyakorlatokhoz.) 8°, 12 
iv , kötve, bol t i ára 30 kr, n e t t o ára 24 kr. 

ynyTCTBO y npeAauaiby cpiicse rpa.MaTHKe y I. n II. 
pa3pejy HapoAHe inito.ie. (Nyelvt. vezérk. I., II. oszt.) 
8°, 5'/J iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

ynyTCTBO y upejiaiia ' ty cpircite rpaMarmce y III. h IV. 
pa3p. untojie. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. III., IV. oszt.) 
8°, 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

CpncKa rpaMaTHiita B e a w e m m a 3a II. p a a p e A napomé 
mico.ie. (Nagy L, Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8°, 1'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Cpiicna rpajiaTHífta BeiKÓeHHUa 3a III. u IV. pa3p. 
Hap. UIKOJE. (Nagy L. Nyelvt. gyak. III., IV. oszt.) 
8", 61/« iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

CpncKa iHTaHKa 3a Apyin pa3peA napoAne uiKo.ie. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Cpncica iHTauKa 3a Tpehn pa3peA íiapoAHe uiKo^e. 
(Gáspár J. III. olvasókönyv.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

CpncKa HHTanKa 3a ueTiipxH pa3peA napoAne inico.re. 
( G á s p á r J . IV. olvasókönyv.) 8°, 14 iv, kötve , b o l t i 
á r a 34 k r , n e t t o á r a 28 k r . 

CpncKa MHxaiiKa 3a ne in n uiecra pa3peA HapoAHe 
uiKOJie. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 30Vs iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

4,p. tíMepim,« r . h Kapiiara E. ynyTcnio y 3eMAonnc 
3a yiwreJbe H yiHTeACKe KaiiAHAaxe aapojHHx iiuco.ia. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanításban.) 8°, 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Ap. EMepnuH T. h Kapnara E. CKyn SCMAOIIHCHIIX 
pe3yüTaTa 3a napoAne uutoae V., a y CJiyiajy H 3a 
VI . paspeA h 3a noBTopaBajyliy niKoay. (Fö ldra jz i 
eredménytár.) 8°, 2 iv, k., bolt i ára 8 kr, ne t to 
ára 6 kr. 

Kam H Majep . IIoBecTHHna iialjapa. (Magya rok t ö r t é -
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kam H Majep. PyKOBOACTBO R yieH>y iioBecrHiiue y 
aapoAHHM uiKO.iaMa. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8°, 27'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y HacTaBH npTatta. Pynia itibura 3a uapoAHe 
yimejte. Ciuontio Xyro Macai;. (Maszák H. ütmutató 
rajztanitásban.) Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 
6Ö kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y HACTABH OCHOBHOI' npian,a. II. H3PE3AHE 
nperAejaJHne OA xapraje. Kivágott papírminták.) 25 
darab alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

f) Román nyelven. 
Elemi népiskolák szániára. 

Gönczy P. Tabela de parete . 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 fr t 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Elcinentariii són ABC-dariu pentru scólele 
poporale romanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 8", 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P . Litere scriso miscatóre. írásbeli betűk. 
100 "drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Litere t iparite miscatóre. Nyomtatásbeli 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Nagy L. Instructiune la propunerea esercitielorn 
verbali si memoriali pentru clas'a 1. si II. a 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszéd-
és értelemgyakorlatok tanításához.) 8°, 13V< iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Mauualu de couducere in instructiuuea 
limbei materna pentru clas'a I. si II. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan 
tanításában a népiskolák I. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Man ualu de eserci tie gramaticali pentru clas'a 
all-a a scóleloru p oporale.(Ny elvt. gyakorlók, a nép-
isk. II. o.sz.) 8°, 2'Aiv, kötve, bolti 8 kr. netto á ra6kr . 

Groó V. Mamiducerea gramaticei limbei maghiare« 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, 
román ajkúak számára.) I. rész. 8°, 9'/j iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Maiiuducerea gramaticei limbei maghiare. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára.) II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Carte de cetire si deprindere. (Groó V. 
Olvasók, a román ajkúak sz.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Lcgendariu roinanescu pentru clas'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.) 
8°, 11'/»iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Lcgendariu roinanescu pentru clas'a 
trei'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. III. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . Legendariu roinanescu pentru clas'a a 
patr'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8°, 14'/» iv, kötve, bolti 32 kr, netto ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Carte conducatoria la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pentru 
invetiatori siaspirantideinvetiatori. (Dr. Emericzy-
Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanításban) 8°, 
287« iv, kötve, bolti ára 60 ki, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Magasinu de resultate 
geograllce pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repetitiunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredmény tár.) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Iiistructiunc la t ractarea si intrebufn-
tiarea globnlui panieutului pentru invetiatorii 
rurali . (Gönczy P. Utasitás a földgömbhez.) 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Mamid were pentru instructiunea 
istoriei iuscoal. poporale.(Vezérk. a történet-tani-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Istoria Ungariei pentru clas' a V. de 
la scoal. poporale. (Magyarok története). 8°, 81/« 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák H. Indegetariii la propunerea doseiiiiiului 
elementariu. Instructiune pentru invetiatori. — 
I. Instructiune. (Útmutató a ra j ztanitásban.) Nagy 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. II . Formule taiatac din papiru. (Maszák 
H. Kivág, papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Uvodna k 11 iga na poducavauje ugerskoga 

jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanitá-
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sára a vasmegyei horvát a jkúak sz. I. r.) 8°, 9'A 
iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Cvodna kniga na poduéavanje ugerskoga 
jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tani tá-
sára a vasmegyei horvát a jkúak sz. II. r.) 8°, 
9'A iv kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Ugerska citanka i vej/bana kniga za I I . , 
I I I . i IV. razred hervatskih elementarskih skolah. 
(Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát a jkú népisk. II., III. és IV. oszt. sz.) 
8", 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraköz i-horvát nyelven. 
Gönczy P . Pocetnica za medjimurka pucke skole. 

(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8°, 
4Vs iv, kötve, bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Groó V. Magjarska citanka medjimurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. a jkúak sz.) 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Medjimurska horvatska citanka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 
6Vi iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Margitai J . Horvatska ci tanka za 111. IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Margitai J . Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. II. évf. 8°, 14 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J . Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 fr t 
50 kr , netto ára 2 frt. 

Margitai J . Magyar ABC muraközi horvát a jkú 
iskolák számára. 8°, 5'Aiv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J . Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) Rutén nyelven. 
E J e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 
a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

1'euHH n . Criama laő.ia A't.'ia laraHa (Gönczy P. Fali-
tábla.) 24 drb bolti ára 2 f r t 40 kr, netto ára 2 frt . 

1'eHHH II. PycLKa aäöyica u nepBa inraHsa j t j ia iiepBOH 
oacu aapoAHUXL uiKo.ib. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

remin II. PYK0U0Í,CTB0 KO VTÍ.HIO pycuan&Kot aaóyKH 
n nepBOiiaiajiHOÍ 'iH'faHKM. (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8°, 4 ' A iv , k ö t v e , bo l t i á r a 2 2 k r , n e t t o á r a 18 k r . 

HaAi> A. yiipaacneuie óeciiu u po3yjia. iioAme ii.ua 
Kiiara JÍ.IÍÍ ymrreJitoBb B'O I . u I I . KJiacct HapöAi iuxi . 
unci»«. (Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz.) 8°, 11 '/s iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

raiunap'b II. PycbKa wraHKa jti.ia Apyroa luaca 
napöAHux'b iiiKöii. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 11 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BoíiireJbiia KANRA KO uayienn) MaAapoKora a3asa. (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8°, 9 V» iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

PyiHa KHnra KO yrliHio ÍIAFLAPCKORO a3HKa. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. II. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Ma.vipcKu iHTaniia II y npajKimTe.ii.ua Kiiura. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8", 12 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BonnTeJibHa Kunra KO ynimto n c r o p i k V HapoAHUXh 
lUKoiaxb. (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8°, 
28'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr . 

ilcTopia MajupÖBi,. (Kiss. Magyarország története.) 8°, 
T/ i iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BaJiKOBCKH Muxae.it. UcTopia YropiUHiia. (Magyarország 
története.)8°,41/«iv,kötve,boltiára 15 kr ,net to 12kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
PycKA a3ÓyKa II uepBa t a r a H K a A-M nepBoä MACA 

uapoAuux'b uiKOJi't. BeA-ia Maífipcitoü a3ÓyKH IlaBja 
Teimia nepepoÓJieno. — 1889. Coenoßa uima Bt 
nepeiuerfc. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8°, 
6Vs iv, kötve, bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

j) V e n d n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Növe ABC i zacsétne knige cstenyá za 
vesznícski sói prvi zlócs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

(«önczy P . Návod vu szlovenszke ABC-szke i 
zácsétnoga cstenyá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezórkönyv az ABC-hez.) 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P . Písznieni gíbni piszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, netto ára 60 kr. 

Göuczy P . Stampni gíbni piszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J . Nőve knige cstenyá za vesznícski söl dríigi 
zlöcs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski sói III .zlöcs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 
13'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski söl IV. zlöcs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8", 
16 iv, kötve, bolti ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J . Magyar ABC és olvasók, vend vidéki isk. 
sz. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J . Magyar olvasók, vend vidéki népisk. sz. II. 
évf. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Návod na fliszanya vu govorényi i razményi 
za vesznícski söl prvi i drugi zlócs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 
12 Vs iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návod na vogrszki jezik za vesznícski sói 
1. i I I . zlöcs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. o. sz.) 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Jczícsna tlíszanya za vesznícski söl I I . 
zlöcs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. Il-ik oszt. 
sz.) 8°, 2 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Maszák H.Pőtikazácsnazacsétiiorovataiiye.I. Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanitásban.) 
Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. I I . Vözrezane pap imé ohrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17'A iv, 
fűzve, bolti ára 1 fr t 40 kr, netto ára 1 fr t 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21'A iv, 
fiizve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt . 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 
13'A iv, fűzve, bolti ára 1 f r t 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8°, 
7SA iv, fűzve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr. 

III. Tanitó- és tauitóuőképezdék számára. 
Az I . alat t felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12V» iv, fűzve, bolti 
ára 1 fr t 25 kr., netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál . Pestmegye és tájéka viránya. 8% 22'/< 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartalus I . Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I . Zeneköltészet elemei és inüforinái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8", 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr., netto ára 2 frt . 

Bartalus I . Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24'A 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt . 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8", 91/« 
iv, fűzve, bolti ára 1 fr t 80 kr., netto ára 1 fr t 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára ) 8", 9'A iv, fűzve, bolti 
ára 1 f r t 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 



IV. Kisdedóvóképző-intézetek szániára. 
Láng-Peres. Kendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47i 

iv. bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11'A iv, 

bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'A iv 

bolti ára 1 frt 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 

bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Peres-Fodor-Exner-l)r. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'A iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Koboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 
V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve 
(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 
8°, 3 iv, fűzve. (1879. évi junius hó 29-én 17281. 
gy. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára, 8°, IV, iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. 11-én 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, 'A iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, 17« iv, fűzve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv, 
fűzve. (1893. aug. 31-én 33564. sz. r.) netto 20 kr. 

Az iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. augusztus 24-én 35527. sz. a.) Bolti 
ára tí kr., netto ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve,(1897. május 4-én 25314. sz.r.)netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. julius 7-én. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. 'Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60.764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és ntasitások. 
Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanitónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanitónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezeli működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami vagy államilag segély zett iskolai tanítók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasitás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Utasitás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márczius 21. 2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasitás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasitás tót „ „ „ „ 20 kr. 

,, román „ „ „ 20 kr. 
községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasitás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyei -
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában.Netto ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javító-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 7« iv. (18&8. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi jan . hó 
25-én 55.800. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I . Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (18í8. évi decz. 20-án 
17 358. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

II . Jegyzék. Ugyanazokról. 'A iv. (1889. évi ápril 
10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

I I I . Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. évi ápril hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. Ugyanazokról. (1891. évi jun. 14-én 
26.704. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

V. Jegyzék. Ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. rend.) 
Netto ára 25 kr. 

VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 



14 

VII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. 

VI I I . Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
rend.) Netto ára 2"> kr. 

IX* Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatv. 
Iskolai pénztári napló A) minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az Iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1863. évi XXXVili. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló T>) minta 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára. 1 iv net to ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javitó-vizsgálatokról (kül és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák szániára (kül és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösitvényi táblázat taiiitók számára. 1 iv netto 
ára 2 'A kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermek-menedék-
házi rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónöképzö-intézetek tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvóuöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről, 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, '/» kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
IX. ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára "A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ár? l ' / j kr., netto ára 1 kr. 
Mnlasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2 "A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 2'A kr., netto 

ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel- és küliv), boltiára 2'A, netto ára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 27s kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. A minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B. minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanitó-

nök) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tet t népisk. tanitók 

(tanitónök) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesitö vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanitónök anya-

könyve. I ív netto ára 5 kr. 
Népisk. munkám esternöi képesitö vizsgálatot tett 

tanitónök anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatv. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l 'A kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára. 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári liuiskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polg.iri leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára2kr. 
Polgári liuiskolai bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Tanítóképezde! bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 1 kr. 
Munkamesteruöi bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. I péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. í péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyitvány. 1 péld. netto 

ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (díszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (Iö96. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

XIV. Felső keresk. iskolai nyomtatv. 
Felső kereskedelmi iskolák részére: Bolti ára Nctt° 

1. Érettségi bizonyítvány . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, küliv 4 „ 3 „ 
4. „ beliv 4 „ 3 „ 
5. Tanulmányi napló, küliv . . 4 „ 3 „ 
6. „ beliv . . 4 „ 3 „ 
7. Fegyelmi napló, küliv . . . 4 „ 3 „ 
8. „ „ beliv . . . 4 „ 3 „ 
9. Kimutatás éretts. vizsg., beliv 5 „ 4 „ 

10. „ „ „ küliv 5 „ 4 „ 
11. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 
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XV. Női keresked. szaktant. nyomtatványok. 
Bizonyítvány. 1 iv netto ára 8 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. . 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára "> kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891— 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
«iNetto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. I iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalvá; yozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. I iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto 

ára 2 kr. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. minta. 1 iv netto 

ára 3 kr. 
Tanitói változási jelentés. XI. minta. 1 iv net. ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegvzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára IV» kr. 
XVII. Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok: 

a) Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ivre 
20 név irható). 

bj Mulasztási napló (bel- és küliv, egy ivre 10 név 
irható). 

c) Haladási napló (bel- és küliv, egy ivre20név irható). 
d) Mulasztási kimutatás (egy ivre 132 név irható), 

egy iv bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 
Taneszközök. 

1. S z e m l é l e t i k é p e k . 
Az I-ső szállítmány ta r ta lma: 1. Az emberi test 

részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A ! 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A I 
falusi piacz. 6. A földműves őszi foglalkozásai, i 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 fr t 85 kr. 

A Il-ik szállítmány tar talma: 1. Légi tünemények. 2. 
Alma- és körtefák. 3. Parasztszoba belseje. 4. Juhá-
szat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Estikép. 9. Lóistálló 
belseje. 10. Afalukörnyékeésközlekedési eszközök. 
Mind a tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A lii-ik szállítmány tar ta lma: 1. Díszkert és virágok. 
2. A nyirfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraczkfák. 4. Zöldséges és 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

lV-ik szállítmány tar ta lma: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása. 4. Zölclségpiacz. 5. Gyümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánfa. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

2. Természetrajzi és gazdászati színezett táblák. 
Az emberi test boucztana (5 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 
A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya- | 

rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Az ellető és mérges gombák (12 színezett tábla, 

magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Rétöntözés 1 tábla, 6. sz.. netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromiitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 fr t . 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Easch-féle természetrajzi táblák. (16 drb színe-

zett t áb la ; állat-, növény- és ásványtan, tábla-
papirra felhúzva és 4'/, ivre terjedő magyarázó 
szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Gönezy 1'. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót , ru t én , 
román, és vend nyelven, bolti ára 80 kr, netto 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 
45 kr. 

Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 
ára 25 kr. 

5. Gönezy P . Utasítás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°. 7'/, iv, fűzve, bolti ára 75 kr., 
netto ára 60 kr. 

6. GÖnczy P . Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld., bolti 1 frt 20 kr. netto ára 1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle száuivető-készUlék az elemi 
és polg. isk. számára utasítással, netto ára 18 fr t . 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

F a l i t é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 

vászonra húzva, bolti ár 5 fr t 75 kr, netto ár 
4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt , 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz ós Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 fr t 
75 kr, netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, 
netto ár 4 f r t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 fit 25 kr, netto ;ir 5 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 frt 25 kr, 
netto ár 6 frt 25 kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ár 
7 frt 50 kr., netto ár 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 50 kr, netto ár 5 frt 50 kr. 

Kogutovicz és T rsa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt 50 kr, 
netto ár 6 f r t 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt. 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt, 
netto ár 7 frt. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) téltekében, vászonra húzva szöveggel, bolti 
ár 8 frt 50 kr, netto ára 7 írt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 10 frt 50 kr, netto ár 9 frt 50 kr. 

Gönczy P. Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 

Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 
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B) Kath. népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8", 

61/» iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Német nyelven. 8°, 5'/i iv, kötve, bolti ára 16 kr, 

netto ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto 

ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. oszt. számára. 8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 27 kr, 
netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8", 10V» iv, kötve, bolti ára 25 kr, 
netto ára 21 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto 
ára 21 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
TIT, és IV. osztálya számára. 8°, 16 'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

Tót nyelven. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 48 kr, netto 
ára 40 kr. 

Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. 
osztálya számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, 
netto ára 52 kr. 

Német nyelven. 8", 197» iv, kötve, bolti ára 64 kr, 
netto ára 53 kr. 

Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-
sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15 V« iv, kötve, bolti ára 37 kr, netto 
ára 31 kr. 

Német bet-üző a népiskolák számára. 8°, 2"A iv, 
fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 
számára. 8°, 10 iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 
számára. 8°, 15V« iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 
összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 47 kr, netto 
ára 39 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-
mára. 8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 
21 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-
tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto 
ára 15 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-
tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6'/« iv, kötve, bolti ára 21 kr, netto 
ára 18 kr. 

Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 
II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'/a iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 
1 frt 31 kr. 

Német nyelven. I teljes példány = 10 lap, ára 89 Icr. 
Tót nyelven. I teljes példány = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8", 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 27 kr, netto 
ára 22 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr. 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 ki-

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Szerb iskolák számára. 
IJfpKOKNOE irfcm'E 3A OynOTpÉKAÉNÍ'E CÉpKIKMXÍ NApoA" 

NWX» O<NHAML|JX. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'/< iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

H 3 * ^AATlípA nEpKONANAANOE OVnpAíKNENÍÉ KX OVnO-
TPEKAEHÍIO KZ EAAKÉHOCÉpKCKH NApÓANMXZ oyMH-
AmpAXz. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

H3Z MAtOtAOSA nepKOHANÁANŰÉ O Vn p AIKNEN IE KZ OyilO-
TpEEAÉm'lO KZ CAAKÉNOCEpEtKHXZ NApoANWX* OYHIt-
AIÍIPA\X. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3' J iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KATHXHCÍIX MÁAblíi tt) HESHÍTCKArO) GY"NÓAA 5X KÁp-
AOSH'K. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8°, 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

BocTOíHOi't ßtpoHciioB'fcjauiii IíariixncicL 3a imme 
y^eHHiKe pa3pese y Eorociiacaeaioií Enapxin Bai-
Kofi. (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8", 8'/! iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

CpijiHiH KaTHxHcic'b. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Ma.iuü Karaxiicict. (Kis Katekizmus.) 8°, l 'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 
KATHXitítX MHKX, CAS CKSpTZ MZpTÖpHEtipE AP^IT Kpc-

AÍNNÍOCZ ílENTpŐ CKOAAEAE NEgNHTE pOMXNÉip íí. (KÍS 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto 
ára 12 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, továbbá 
községek- és körjegyzőségeknek a netto árösszeg előleges beküldése mellett, portómentesen küldj ük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud. egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kívül, az 
utolsó postát is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1898. évi márczius hő 1. 
A. m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

I G A Z G A T Ó S Á G A . 

Budapesten, 1898 M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 9. számához. 

Iskolafentartók, iskolaszékek és királyi tanfelügyelöségek 

mr s z í v e s f i g y e l m é b e . 
Kérjük a pályázati és egyéb hirdetéseknek úgy kéziratát, mint közlési 

díját egyenesen a lap kiadóhivatalába (m. kir. tud.-egyetemi nyomda, Vár, 
Iskola-tér 3. szám) küldeni, mert a szerkesztőséghez küldöttek ott fölösleges 
munkát okoznak, a közzétételben pedig késedelem és zavar áll elé. 

- • c^vo :————; 

Elmaradt lapot a kiadóhivatalnál kell és pedig legkésőbb h étfön rekla-
málni. Iieklamácziót a szerkesztőség nem vesz figyelembe. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

ad 10.320/98 szám. 
PÁLYÁZAT. 

A tanító- és tanítónőképző-intézeti növendékeket 
illető évi 100 forintos Bésán-féle ösztöndíjak kilencz 
állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomásokra bármely tanító- vagy tanítónő-
képző-intézet növendékei folyamodhatnak vallás-
különbség nélkül; egyenlő minősítés esetében azon-
ban a nőnövendékeknek elsőbbségük van. 

Az illető folyamodó keresztlevelével, illetőleg 
születési bizonyítványával, legutóbbi iskolai bizo-
nyítványával, esetleg az első időszakra vonatkozó 
értesítőjével, szülői vagyoni állapotáról, testvérei 
számáról, az esetleg már nyert ösztöndíjról, vagy 
egyéb segélyről szóló iskolai, illetőleg hatósági 
bizonyítványokkal felszerelt és a vallás-, és közok-
tatásügyi magy. kir. ministerhez czímzett folya-
modványok az állami képzőintézeteknél az igaz-
gató-tanácshoz, a többieknél az illető képzőintézet 
igazgatójához 1898. évi márczius hó 31-ig. ezek 
által pedig „Nagyméltóságú gróf Csáky Albin 
v. b. t. t. úrhoz, mint az alapítvány gondnokához" 
(Budapesten, VI. ker., Andrássy-iit 114. szám) 
folyó évi április hó 15-éig terjesztendők. 

A folyamodványok magyar nyelven írandók, s a 
nem magyar mellékletekhez azok hiteles magyar 
fordítása is csatolandó. 

Hiányosan felszerelt vagy elkésve érkezett folya-
modványok figyelmen kívül maradnak. 

Kelt Budapesten, 1898. évi február hó 15. 
A vallás- és közoktatásügyi in. kir. ministeriuin. 

(39/h- 111-1) 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A s o m o g y v á r i róm. kath. népiskolánál egyik 

tanító önálló állomásra jutván, ezen helyre pályá-
zat hirdettetik. Kötelessége a reá bízott osztályt az 
előírt tanterv szerint vezetni, az ismétlőket felváltva 
oktatni s a kántorság minden ágában segédkezni. 
Fizetése egy polgári évre 320 korona s az ismétlők 
oktatásáért 30 korona. Mellékjövedelemre számíthat. 
Élelmezés a főtanítónál (reggeli, ebéd, vacsora). 
Oklevéllel s kellően felszerelt kérvények az iskola-
székhez czimezve alulirotthoz küldendők. Somogy-
vár, 1898 február 13. Rozsics Géza főtanitó. iskola-
széki jegyző. (186—11—2) 

A szi lasbalhási róm. kath. elemi népiskolához 
osztálytanító kerestetik. Köteleztetik a két als» 
osztályt önállóan vezetni. Fizetése egy tanévre 
a hitközségtől 300 frt, és 73 frt államsegély. Egy 
bútorozott szoba, fűtéssel és tisztogatással. Nős 
tanítónak évi fizetése: 373 frt és 50 frt lakbér. A 
pályázati kérvények 1898. évi márczius 6-ig a déghi 
plébániai hivatalhoz küldendők. Egyidejűleg a 
szilasbalhási róm kath. iskolaszék is értesítendő a 
pályázat beküldéséről. A megválasztottnak útikölt-
sége megtéríttetik. Csak okleveles tanítók, illetve 
tanítónők pályázhatnak. Az állomás azonnal -elfog? 
lalandó. Magyar Vincze, kath. iskolaszéki elnök. 

J r (108 -.11- 2) 
Alsó-Nána ev. leányegyház német-magyar tan-

nyelvű iskolájához segédtanítót keres. Fizetése: 
lakáson kívül egy évre 300 frt és 1 '/a öl fa. Állam-
segélyért folyamodtunk. Az állomás azonnal elfog-
lalható. Apáthy, 1898 február 16. Kracher Györgv, 
ev. lelkész. (202—II—2) 

A kunhegyes i állandó gyermekmenedékház dajkai 
állomására Évi járandóság: 180 frt készpénz. Mene-
dékházban 1 szobából, konyhából s kamrából áll» 
lakás. Az első szolgálati év próbaévnek tekintetik. Fel-
hívatnak pályáziuóhajtók, szabályszerüleg felszerelt 
kérvényüket 1898 február 27-ig bezárólag alulírott-
hoz adják be. Kunhegyes, 1898 február 14. Józsa 
Sándor, óvodafelügyelő-bizottsági elnök. (188—II—2) 

A zsámbokréti (Turóczm.) ág. evang. hitközség, 
államilag segélyezett iskolájához oki. tanítót keres. 
Fizetése 400 frt és lakás (egy szoba és konyha). 
Tannyelv tót. Pályázhat tanítónő, vagy , óvónő is, 
de a férfitanító előnyben részesül. A pályázatok a 
neczpáh ág evang. lelkészi hivatalra czimezve, 
Turócz-Neczpálra küldendők. Polereczky András, 
neczpáli ev lelkész (169-11—2) 

Rudnoi (Turóczm.) ág. evang. államilag segélye-
zett iskolánál fizetés: lakás, kert, 400 frt. Tótul 
tudó oki tanítók, tanító- vagy óvónők küldjék bi-
zonyítványaikat evang. lelkészhez. Tót-Prónán. 

(190-11-2) 
Nagy -Körösön két újonnan szervezett tanítónői 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetése 400 f r t ; 2 szoba, 
konyha, kamrából álló lakás S'házikert. Róm. kath. 
okleveles tanítónők pályázataikat márczius 10-ig 
Gyunnka Antal esperes úrhoz küldjék be. (233) 

E lapok :j-ik számában a s a l á n k i ev. ref. leány-
tanítóságra hirdetett pályázat márczius 15-ig meg-
hosszabbíttat k. * (197—III—2) 
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Pályázat hirdettetik az Árvamegyébe kebelezett 
l i eszeki r k. tanítói állomásra. Jövedelem: nj a 
község pénztárából 290 frt, b) hét öl fa és egy 
szekér galyfa, c) legeltetési jog két tehén-számára; 
4. orgonálásért 35 l'rt és 4 mérő zab; ,5, káposzta-
gyűjtés 3 f r t ért. Kétszobás lakás, konyhával s kam-
rával és kis kerttel. Tanítási nyelv : tót. Orgonálni 
a folyamodónak kell tudnia. Folyamodványok 
főt. Petruska János úrhoz intézendok Csimhovára 
(p. h.). — Pályázat hirdettetik az Árvamegyébe kebe-
lezett l i e s z e k i r. k. II. tanítói állomásra. Jövede-
lem : 400 fr t és szabad lakás. Folyamodványok főt. 
Petruska János űrhöz intézendpk Csimhovára (p. h.), 
Árvamegye. (97—II —2) 

(Csanádm.) Tornya községben lemondás folytán 
megüresedett állandó gyermekmenhely-vezetőnői 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: évi 200 frt, egy 
szoba, 1 konyhából álló szabad lakás. A menhely fűté-
sére 8 köbméter kemény tűzifa, fűtés és takarí tásért 
évi 24 frt. Okleveles pályázók felszerelt kérvényei 
folyó évi márczius hó 12-ig felügyelő-bizottsághoz 
küldendők. Tornya, 1898 február 14. Felügyelő-
bizottság. (194/a—II-2) 

A z s i g m o n d f a l v i közs. elemi népiskolánál meg-
üresedett tanítói állomásra (I. és II. évfolyam) pá-
lyázat hirdettetik. Évi fizetés: 411 frt 70 kr, 
szabad lakás, mely á l l : egy szoba, konyha, padlás 
és udvarból. Pályázónak kötelessége az ismétlő-
iskolát vezetni és vallásos körmeneteknél a gyer-
mekek fölött felügyeletet viselni. Pályázati határ-
idő 1898. évi márczius hó 20-án. Kelt Zsigmond-
falván (u. p. Lázárföld), 1898 február 15-én. Keller 
Ferencz, iskolaszéki elnök. Kern Ferencz. iskola-
széki jegyző. (207—II—2) 

Tanítói pályázat. A n a g y - l e n g y e l i róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : szép lakás, gazdasági épületekkel és házi-
kerttel. Telek, rét, szántó, 3 hold: 10 f r t ; must 
fejében: 16 f r t ; 13 szekér tűzifa: 10 fr t 40 k r ; 
90 tanköfeles után : 90 f r t ; ismétlősöktől: 18 f r t ; 
gazdapénz czimén: 70 forint;" gabonajárandóság 
helyett: 185 for in t ; stoláris jövedelem: 20 fo r in t ; 
orgonapénz czimén : 40 for int ; összesen : 459 forint 
40 kr. Pályázati határidő : márczius 10-ike. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. Nagy-Lengyel, posta-
hely, Zalamegye. Gaál Ferencz, iskolaszéki egyh. 
elnök. " (214—II— í) 

Kunhalasun a r. kath. hitközségnél egy tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 400 frt , lak-
bér 50 frt, havi előleges részletekben a hitközség 
pénztárából, és ötödéves korpótlék. Kötelessége 
részére kijelölendő tanterembeni tanítás, ismétlők, 
fiuk tornászatbani oktatása, iparostanonczok vallás-
tanítása (vasárnap délelőtt). Az eredeti okmányok-
kal kellőleg felszerelt kérvények, jelzésével annak, 
hogy a pályázó nős, avagy nőtlen-e, folyó évi 
márczius 12-ig kunhalasi róm. kath. iskolaszékre 
czimezve, alulírotthoz küldendők ; előnyben részesül, 
ki kántorságban jártas, mivel iskolaszékünk a 
megválasztott tanítót szükség esetén kántori teen-
dők végzésére is utasíthatja, mit akkor teljesíteni 
tartozik; az állás választás után azonnal elfogla-
landó. Véber István halasi plébános, iskolaszéki 
elnök. (222 -11—1) 

A t a k s o n y i róm. kath. tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelem: 300 frt, havonkint előre 
fizetve, a törvényszabta korpótlék, egy bútorozott 
szoba fűtéssel és egy ki« kertnek használata. Köte-
lessége az I,--II. osztályú növendékeknek s az 
ismétlősök tanítása. Pályázati határidő márczius 12., 
mely napon a választás is megejtetik. Nők is 
pályázhatnak. Taksony (Pozsony m j , Fehér Nándor 
plébános, iskojaszéki elnök. (.223 -1—1) 

A kézd i -bé la fa lv i államilag segélyezett községi 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
mint tanítónak 4'JÖ frt államsegély', mint kántor-
nak 56 kalangya rozs, 50 kalangya zab, 14 forint 
ospora, 15 frt stóla, 24 fr t fakepe vagy 24 terű fa, 
1 h. 1100 f > ö l szántó, Í400 >öl kaszáló. Két 
szoba, konyha, kamra, pincze, jó csűr, istáló sze-
kérszinnel. Veteményes kert. Kötelességei: az ösz-
szes tankötelesek tanítása, a kántori teendők pon-
tos teljesítése. Római katholikus, okleveles kántor-
tanítók felszerelt kérvényeiket folyó évi márczius 
10-ig alulírott elnökhöz nyújtsák be. K.-Polyán. 
Fejér Endre, r. kath. lelkész-elnök. (224—1—1) 

A v e r s e c z i községi népiskolánál elhalálozás 
folytán üresedésbe jö t t rendes tanítói állásra ezen-
nel pályázat hirdettetik. Javadalom: 650 fr t évi 
fizetés, 1^0 f r t lakbér, 3 öl kemény hasábos tűzifa 
és 50 forint ötödévi pótlék. Az állás folyó évi 
szeptember hó 1-én foglalandó el. Kellően felsze-
relt kérvények legkésőbb folyó évi márczius hó 
31-ig alulirotthoz küldendők be. Verseczen, 1898. évi 
február hó 23-án. Seemayer János kir. tanácsos, 
iskolaszéki elnök. (226— II— 1) 

A dunaföldvári róm. kath. népiskolánál egy 
önálló tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Az 
állomás évi javadalma: 400 frt a hitközség iskolai 
pénztárából. Tanítási nyelv magyar. A pályázati 
határidő f. évi márczius 10. Az állomás azonnal 
elfoglalandó. A tanképesítési okmánynyal, kereszt-
levéllel és szolgálati bizonyítványokkal felszerelendő 
folyamodványokat a jelzett napig az iskolaszéki 
elnöknél kell benyújtani. (225—I—1) 

A g y ó n i (Pestmegye) ág. hitv. ev. államilag 
segélyezett kántortanítói állomásra pályázatot hir-
det. Javadalom: 1. szabad lakás, 2 szoba, kellő 
számú mellékhelyiségekkel, belső, külső kerttel ; 
2. 25 hold föld használata (3 hold szántó, a többi 
jó kaszáló); 3. 64 véka rozs; 4. 122 frt készpénz; 
5. minden tanítványtól 10 krajczár beiratási d í j ; 
6. ismétlősöktől 1 — 1 f r t tanításpénz; 7. énekszós 
temetés 50 kr, bucsuztatós 1 f r t ; 8. ünnepi oft'er-
torium '/.i-da. gyónáspénz 'A-da; 9. l 'A öl kemény 
hasábfa, 3 szekér szalma; 10. 73 forintnyi évi 
államsegély. Tanítási nyelv: magyar. Folyamod-
ványok azonnal küldendők alulirotthoz. Az állomás 
minélelőbb elfoglalandó. Gyón, 1898 február 24. 
Achim Mihály, ev. lelkész. (228—1—1) 

A krakováni plébániához tartozó s z t r á z s a i 
(Nyitram.) fiókközségben római kath., államilag 
segélyezett községi iskolán önálló tanítói állomásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Fizetése: 400 forint 
havonkint előre fizetve. Lakása áll: 2 szoba, élés-
kamra, fáskamra és istálóból. Kertje 200 Q]-ölnyi. 
Pályázhatnak okleveles tanítók vagy tanítónők. 
Tanítás nyelve tót-magyar. A pályázatok iskola-
székre czimezve, márczius 14-ikéig méltóságos gróf 
Pongrácz Adolf prépost-esperes úrhoz Vágújhelyre 
küldendők. Markovics Mihály, iskolaszéki elnök. 

(231-1—1) 
Betöltendő a mehád ia i állami elemi iskolánál 

egyenkint évi 400 frt fizetésből és szabályszerű lakbér-
ből álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okle-
veles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálatai-
kat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényei-
ket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister-
hez czimezve, legkésőbb 1898. évi márczius hó 
10-ig Krassó-Szörényvármegye királyi tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkal-
mazott és a róm. kath. kántori teendőket végezni 
képes tanítók előnyben részesülnek. Krasaó-Szörény-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Lúgos, 1898. évi 
február hő 23-án. Sándor Lajos, kir. s.-tanfelügyelő. 
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Csécsén (Nógrádmegye) önálló tanítónői állásra 
márczius elsejéig pályázat hirdettetik. Jövedelme: 
4<J0 fr t állam pénztárából. Két szobából, éléskamra 
és konyhából álló szép lakás. Köteles leány-osztályt 
vezetni, női kézimunkát és ismétlőket tanítani. 
Okmányok Igaz Péter iskolaszéki elnökre czímezve 
küldendők (221—1—1) 

Az ó -becse i újonnan rendszeresített 2 községi 
kisdedóvodához a 2 óvónői állásra pályázatot hir-
detünk. Pályázhatnak oly okleveles kisdedóvónők, 
kik a magyar nyelvet szóban és Írásban tökéletesen 
bír ják és a szerb nyelvben jártasak. Folyamodási 
határidő 1898 február 27., és az állások akkor fogla-
landók el, midőn a választást a várm. közig, bizott-
ság jóváhagyta s a megválasztottak az eskütételre 
felhivatnak. Fizetés: évi 400 fr t és 150 f r t lakbér, 
vagy e 150 fr t fejében természetbeni lakás és téli 
időszakban e lakás részére fűtőanyag. Kellően fel-
szerelt kérvények az ó-becsei községi iskolaszék 
elnökségéhez küldendők. Zsótér Andor, felügy.-biz. 
elnök. Pisztora József, felügy.-biz. jegyző. 

(220—1—1) 
A t i s z a v á r k o n y i róm. kath. iskolánál üresedés-

ben levő tanítói állásra márczius 20-iki határnappal 
pályázat hirdettetik. Fizetése : 350 frt , 10 fr t fűtő-
pénz, 5 fr t kertátalány, államsegélyből kilátásba 
helyezett 40 f r t . Lakás: 2 padlózott szoba, konyha, 
kamra, ól és kert. Kötelessége a mindennapi és 
ismétlő tanulókat oktatni. A megválasztott egy évi 
sikeres működése után fog megerősíttetni állásában. 
Az okleveles tanítók folyamodványaikat az iskola-
székhez czímezve a főtisztelendő esperesi hivatal-
hoz Tószegre (Pestmegye) intézzék. Vimmer 
Ferencz, lelkész. (232—1—1) 

A tó tkeresz tur i (Vasm., postahely) ág. ev. isko-
lához oki. 11-od tanító kerestetik. Évi fizetése laká-
son kívül 400 f r t készpénz, félévenkint fizetendő 
részletekben. Jelentkezés Berke János lelkésznél. 

( 2 1 6 - 1 - 1 ) 
A t ó tkeresz tur i reform, leányegyház előimád-

kozótanítói állomására pályázat nyittatik. Fizetése: 
készpénzben huszonkét for in t ; tiszta buza huszon-
négy pozsonyi mérő; tizenkét akó b o r ; tizenöt 
régi mázsa széna ; hét öl kemény tűzifa ; tizenegy 
magyar hold föld, melynek adóját az egyház fizeti, 
de nem munkálja. Tandíj minden gyermektől két-
nyolczada csöves kukoricza, első évben ötven kraj-
czár, többi években egy forint és egy-egy csibe. 
Vasárnapi iskolásoktól a községtől öt forint. Teme-
tésért díjlevél szerinti stóla. Oröltetésre fuvar. A 
háznál levő kertet szántják, vetik, termését betaka-
r í t ják. Két padlózott szoba, konyha, kamra, mellék-
épületek. Ha állását április huszonnégyig elfoglalja, 
kap egyszázkét forint nyolczvankilencz krajczárt. 
Útiköltségül nyolcz forintot. Állásában megmaradni 
ké t évig köteles. Állását, ha rögtön nem teheti, 
április huszonnégy előtt elfoglalni köteles, ha nem 
tenné, a százkét forint nyolczvankilencz krajczárra 
számot nem tarthat. Okmányokkal felszerelt kérvé-
nyek Szőllősy Antal reform, lelkészhez Szent-Erzsé-
bet (utolsó posta : Nagy-Peterd, Baranyamegye) be-
zárólag márczius 15-ére beküldendők. (168-1—1) 

Pestmegyei A b o n y b a n kath. elemi iskolához 
rendes tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
4(10 frt , melyből 100 fr t lakbér czimén adatik. Pályá-
zatok márczius 6-ig főtisztelendő Dolenszky Imre 
espereshez Tószegre íntézendők. Nőtanítók nincsenek 
kizárva. Viz_ Zoltán, iskolaszéki elnök. (209—11—2) 

A c z e g l é d i róm. kath. leány-iskolához 2 — 3 hó-
napra okleveles tanítónő helyettesül kerestetik. 
Fizetése havonkint 20 f r t és teljes ellátás. Ajánla-
tok márczius 9-ig Lovas Árpádnéhoz Czeglédre 
czímzendők. (234—1—1) 

A g a l g ó c z i izr. népiskolánál lemondás (férjhez-
menés) folytán a 300 frtnyi évi fizetéssel és 50 
frtnyi évi lakbér-illetménynvel javadalmazott kézi-
munka-tanítónői állás üresedésbe jött , melynek 
betöltése czéljából pályázatot hirdetnek. Hajadon 
pályázók, kik a törvényszabta képesítéssel birnak 
és a magyar nyelven kívül a németet is jól be-
szélik, kellően felszerelt kérvényeiket f. évi már-
czius hő 15-ig alulírott elnökhöz küldjék be ; 
később érkező folyamodványok tekin te tbe nem 
vétetnek. Az állás f. évi április hó 1-én elfoglalandó. 
A megválasztott köteles a négy osztályú leánynö-
vendékeket a megállapított órarend értelmében a 
női kézimunkában oktatni és szükség esetén (beteg-
ség stb.) az osztálytanítót helyettesíteni; képesített 
tanítónők azért előnyben részesülnék ; kik pedig 
zongorát tudnak oktatni, szép mellékjövedelemre 
számíthatnak. Dr. Szilárd Simon s. k., iskolaszéki 
elnök. (218—II—1) 

B a g h i (Pestm.) róm. kath. népiskolához magyar 
a jkű segédtanító vagy óvónő kerestetik. Javadalma: 
havonkint 15 frt, élelmezés, szoba fűtéssel. Tanítja 
III—VI. osztályú mindennapi és ismétlő iskolásokat, 
kántorságban segédkezik. Bagh (posta Aszód), 1898 
február 21. Veiszkopf Vendel, kántortanító. 

( 2 1 7 - 1 - 1 ) 
Sürgősen pályázat hirdettetik a l órántháza-ny ir -

b a k t a l ev. ref. kántortaní tói állomásra. Évi fizetés : 
jó lakás kerttel és 400 f r t ; oklevelesek előny nyel 
bírnak. Az állomás azonnal elfoglalandó. Vitéz 
Gyula, lelkész. (235—II—1) 

S z e g h a l m o n róm. kath. osztatlan vegyes iskolá-
hoz okleveles kántortanítói állomásra. Fizetése: 
500 f r t készpénz, évnegyedenkint előre fizetve; 
három szobás lakás, melléképületekkel; iskolafűtés, 
takarítás, vízhordás és házikert váltságul 70 f r t ; 
stóla átlag 60 frt . Jó hang, zeneismeret, személyes 
megjelenés okvetetlenül szükséges; okmányok márcz. 
20-ig beadandók Szabó Sándor szeghalmi lelkészhez. 
Állomás elfoglalandó ápr. 1-én. Énekpróba akkor, a 
mikor ki-ki megjelenhetik; főpróba: márcz. 22-én 
d. u. 2 órakor. Szabó Sándor, róm. ka th . lelkész. 

( 2 3 7 - 1 - 1 ) 
B u c s a pusztán (Békésmegyében) osztatlan vegyes 

róm. kath. iskolához okleveles kántortanítói állo-
másra. Fizetése : 450 f r t évnegyedenkint előre fizetve ; 
két szobás lakás, konyha, kamra, pincze, házikert 
és fűtésre szalma. Jó hang szükséges; 300 hivő 
után stólát kap. Köteles: vasár- és ünnepnapokon 
a népet a közös ájtatosságban vezetni, az ily alka-
lommal templomul szolgáló tanteremben. Családos 
ember előnyben részesül. Személyes megjelenés 
ajánlatos. Okmányok márczius 20-ig beterjeszten-
dők Szabó Sándor lelkészhez Szeghalomra. Állomás 
elfoglalandó április 1-én. Szabó Sándor, róm. kath. 
lelkész. _ (238—1-1) 

A s z e m l a k i ev. ref. egyház megüresedett négy 
osztályú népiskolában pályázatot hirdet. Évi fize-
tés : 1. 48 fr t 7 kr az egyház pénztárából. 2. 
16 katasztrális hold föld tehermentesen. 3. Iskolás 
gyermekektől fejenkint 1 véka rozsos buza és 40 k • 
pénzben, gyermek száma 90-ig. 4. 10 köbméter 
keményfa. 5. 6 font faggyúgyertya. 6. Temető hasz-
nálata. 7. Stóla énekszós temetéstől 50 kr, bucsuz-
tatóstól 1 frt . 8. Szabad kényelmes lakás, 400 Q-öi 
kerttel. Köteles teendői : gyermekek tanítása a 
tanterv szerint magyar és német nyelven. Templom-
ban és temetéseken éneklés vezetése. Lelkész aka-
dályoztatása esetén isteni tiszteletet végezni. Csak 
ev. ref. okleveles taní tó pályázhat s kérvényeik 
kellő okmányokkal felszerelve a helybeli lelkészi 
hivatalhoz beküldendők. Szemlak (Aradmegyej, 
1898 február 22. Bedrich József, ev. ref. lelkész. 

(230—1—1) 
9* 
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M\ torontál-tordai községi népiskola első és 
-második .osztályú tanítói állomásaira ezennel pályá-
zat, hirdettetik. Mindkét tanítói állás javadalma évi 
400. (négyszáz) fr t készpénzfizetés havi előleges rész-
letekben és szabad szalmafűtés. Lakásul 2 szoba, 
konyha és kis kamra.. Az első osztályú tanítói 
áJlással egy szép konyhakert is jár, míg a második 
osztályúnál az nincs. Kötelessége mindegyik meg-
választandó tanítónak saját osztályát a törvény-
szabta módon vezetni és ismétlő-iskolát tartani. A 
pályázni óhajtó római katholikus tanférliak oklevéllel 
s működési bizonylatokkal felszerelt bélyeges kér-
vényeiket Torontál-Torda község iskolaszéke czi-
mére 1898. évi márczius hó 25-ig nyújthatják be. 
Torontál-Torda, 1898. évi február hó 23. Bezdán 
József róm. kath. plébános* községi iskolaszéki elnök. 

Büd-Szent-Mihály községben (Szabolcsmegye) 
rendszeresített óvónői állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás: évi 300 f r t készpénz a község pénz-
tárából negyedévi előleges részletekben fizetve, 
természetbeni lakás, fűtés fejében 24 frt évnegyedes 
előleges részletekben kiszolgáltatva. Az állás f. évi 
április hó 1-én elfoglalandó. Okleveles óvónők 
kellőleg felszerelt kérvény őket f. évi niárczius hó 
15-ig alulirotthoz küldjék be. Lukács Ferencz, 
k.-óvoda-felügy.-bizotts. elnök. (180—II—2) 

Sz ikszó (Abaúj-Tornam.) mezővárosában a községi 
óvónői állomásra pályázat hirdettetik. Évi jövedelme : 
3'>0 fr t a község pénztárából havi előleges részle-
tekben és 1 szoba s konyhából álló lakás. A felsze-
relt kérvények márczius hó 25-éig Varga József 
felügyelő-bizottsági elnök úrhoz küldendők. Szikszó, 
1898. évi február hó 20-án. Stenczel Lajos, mint a 
felügyelő-bizott. jegyzője. (227—II—1) 

A temes-rékasi róm. kath. népiskolánál megüre-
sedett első osztály betöltendő. Határidő márcz. 16. 
Évi fizetés : 400 frt, 12 fr t iskolai átalány, 20'A m. 
tűzifa, melyből az iskola is fütendő, szép lakás, 
mely ál l : két szoba, konyha, kamra és istálóból. 
Kötelessége a gazdasági ismétlő-iskolában is taní-
tani ; azért jár külön évi 100- frt. Gazdasági képe-
sítés hiányában köteles egy év alatt ezt megsze-
rezni. A kántorságban köteles a sokácz kántort 
ingyen helyettesíteni. Ki a sokácz (horvát) nyelven 
kívül a németet is birja, és ki a kántori teendők-
ben való jártasságát s emélyeaen bemutatja, előny-
ben részesül. A próbaév sikeres betöltése után 
folyampdhatik véglegesíttetésért. Családi állapot 
kitüntetendő. Koleszár János, pleb. és iskolasz. elnök. 

K r o k o v á n (Gömörm.) ág. ev. egyház kántor-
tanítót keres. Pályázók bővebb felvilágosításért for-
duljanak Kármán Ede ág. ev. lelkészhez: Ratkó-
Bisztrón, u. p. Ratkó. (239-^1—1) 

J e g y z e t e k ( l - X - 9 ) 

a po lgár i iskolai tanítóképezde részére, min t : 
Király Pál . Irálytani .... 3 frt. 
Lovcsányi Gyula, Történelmi 12 „ 
Röhn József, Földrajzi I. rész .... 7 ,, 

- - * II- „ 5 „ 
- . - * Hl- •-• 3 ., 

úgyszintén az összes képezdei tankönyvek kaphatók: 

T O L B I L 1 . I O S 
könyvkereskedésében Budapest, II., Fő-ntcza 2. sz. 

Ajánlkozás. 
1894. évben képesített tanító, a ki 

jelenleg Bácsmegyében kífoyástalanul 
működik. Legalább 400 frt minimá-
lis fizetéssel javadalmazott tanítói 
állást keres. Értesítést kér: O. K. Bács-
Ker esztúr. (204—I—1) 

Igen jó karban levő harmonium kapható Frim 
Jakab igazgatónál: Budapest, VII. ker., Erzsébet-
királyné-út 15. (236—1—1) 

Szakértők a ján lása folytán, i g e n jó, h idegen 
f o l y ó és tapadós o l tóviasz kapható V A R G A 
SÁNDORnal Türke vén. E g y dobozzal 1 frtért. 

Kis-Zomborra egy leány- és egy fiúgyermek 
mellé egy 

okleveles tanítónőt 
keresek, ki az elemi és polgári iskola tananyagát 
lenne hivatva tanítani. Az oklevélen kívül szük-
séges, hogy a magyar nyelven kívül a németet és 
francziát folyékonyan beszélje. Évi fizetés ötszáz 
forint és teljes ellátás. Z o i u l t o r i I t Ó Sí A V 
A L A D Á R , nagybirtokos. ' ( 2 1 1 - 1 - 1 ) 

o 
o 

f X xA 

nm Ä l i f i i | Ä m # * 
H 4 > u W p i f é m J a ; 

e l ő f i z e t é s i á r a : 

Egész évre 5 frt. Félévre 2 frt 5 0 kr. Negyedévre 1 frt 3 5 kr. 

Előfizetést pediy naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
ezen igazgatósághoz küldendők be. 

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

Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden liéten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ing jen . 
A. lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan liiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb Időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
HU DA PEST, VI. KER., PODM ANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR S. 

Kézi rátolt at nem a d u n k vissza. 

Népoktatásunk az 1896 97-iki 
iskolai évben. 

Előttünk fekszik a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. mioisternek az or-
szággyűléshez intézett s épp most meg-
jelent XXVII. jelentése, melynek Y. 
szakasza a népoktatásnak 1896/97-ik 
tanévi állapotát részletesen és kimerí-
tően tárgyalja, sőt részletesebben, mint 
az előző évi XXVI. jelentés, minthogy 
ezúttal külön fejezetekben és a szakasz 
többi részeihez arányban szól az állami 
elemi iskolákról, a felső népiskolákról, 
a polgári-, felső kereskedelmi- és fel-
sőbb leányiskolákról is, míg az előző 
jelentésben ezek az iskolák 1895/96-ik 
tanén állapota csak röviden, szinte 
futólag volt fölemlítve. 

Az egész jelentés tárgyalásában ural-
kodó szempont gyanánt látjuk közok-
tatásügyi ministerünk ama dicséretes 
és igazi kultúrpolitikusra valló törek-
vését, hogy a népoktatásügy fejlődé-
sének és hatásának nemzeti vonatko-
zásait, nemzeti fontosságát és azokat az 
eredményeket igyekszik a számok erejé-
vel, a statisztika megdönthetetlen igaz-
ságaival kimutatni, hogy az egyes nép-
oki atási intézetek : óvoda, elemi, felső 
nép-, polgári, felsőbb leányiskola, felső 
kereskedelmi iskola, tanítóképzők, milyen 
szolgálatokat tettek a nemzeti állam 
megszilárdítására és kiegészítésére. 

E mellett a jelentés arról is meggyőz 
bennünket, hogy erős kezű kultusz minis-
terünk politikai szereplése, államférfiúi 
ténykedése és kormányzati működése 
közt a legteljesebb összhang uralkodik; 
a mit beszél a politikus, azt teszi az 
államférfiú és a népoktatásügy vezéré-
nek tetteit mondják el számokban a 
jelentés adatai. 

A bevezető részben politikája irányá-
ról beszél, arról a politikáról, melyet 
ez a lap többször ismertetett s mely-
ről a jelentés azt mondja, hogy sark-
pontja abban áll, hogy nemzetiségi és 
tanügypolitikai szempontból feltétlenül 
szükséges az állami iskoláknak a nem-
zetiségi vidékeken kellő számban fel-
állítása; szükséges továbbá a nagy 
magyar Alföld, s más' magyar vidékek 
népoktatásügyének állami támogatása. 

Az újonnan szervezett gazdasági is-
métlő-iskolák száma már 339. 

Részletesen megemlékezik továbbá a 
bevezető rész a kereskedőtanoncz-isko-
láknak új szervezetéről, melyet a kul-
tuszminister a kereskedelmi m. kir. 
minister úrral egyetértőleg az 1897. 
évi 25.314. sz. alatt kelt rendelettel 
bocsátott ki, továbbá a fiumei rende-
zésről, melylyel a népoktatásügyi törvények 
bizonyos módosításokkal Fiumére is kiter-
jesztettek és a közigazgatási bizottság 
szerveztetett, kir. tanfelügyelő Fiúméba 
kineveztetett. 

Lapunk 10-ik számához két melléklet van csatolva. 
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A községi és felekezeti iskolák segélye-
zésére az 1893. évi XXVI. t.-cz. alap-
ján eddig összesen 2908 tanítói fizetést 
egészítettek ki és e czélra eddig 676.888 
forintot utalványoztak. Magában az 
1897-iki évben e czélra 858 352 frt 
fordíttatott. 

A kisdedóvásügy lassan fejlődik. Az 
otthon kellő gondozásban nem része-
sülő 254.325 gyermekből, vagyis a tör-
vény legszorosabb értelmében vett óvoda-
kötelesekből 25.7% arányban 65.291 
gyermek semmiféle óvóintézetbe nem 
járt. Ovóintézetbe járt a 3 — 5 éves 
1.036.415 gyermek közül 18.2% arány-
ban 189.034 gyermek. 

Az összes óvóintézetek száma az 
1896/97. tanévben 2305 volt; vagyis 
190-nel több mint az előző évben, — 
ebből kisdedóvó volt 1147 ( + 69), 
állandó gyermekmenedékház 185 (+13,) 
nyári menedékház 973 (—{— 108.) 

A tiszta magyar foglalkoztatási 
nyelvű kisdedóvóintézetek száma 1844-
ről: 1989-re szaporodott, a többlet 
tehát 145. 

A kisdedóvóintézetekre fordított költ-
ségek 1,033.191 forintot tettek ki; sza-
porodás 56.021 frt. 

A tankötelesek száma 2,939.100 volt, 
az országos arány a lakosság lélekszá-
mához viszonyítva változatlanul 19.42%; 
— ebből mindennapi tanköteles volt 
2,061.186, ismétlő tanköteles 877.914. 
A mindennapi tanköteles gyermekek közül 
85.49% arányban iskolába járt 1,762.276 
gyermek, — iskolába nem járt; 14.51% 
arányban 298.910 gyermek. Az ismétlő 
tanköteles gyermekek közül iskolába járt 
66% arányban 579,348 gyermek, — 
iskolába nem járt 34% arányban 
298.566 gyermek. 

Holyesen járt el a jelentés abban, 
hogy az 1896/97-iktanévben a fönnebbi 
adatok közé nem számította be azon 
7856 tanerőt, a kik népoktatási inté-
zetekbe jártak, bár a tanköteles koron 
fölül vannak. E tanulók külön válasz-

tása az 189 6/9 7-ik tanévre nézve tör-
tént először. Ezekkel együtt az iskolába 
járók száma az 1896197. tanévben 15.604-
gyel szaporodott; és összesen 2,341.624 
volt ; az országos arányuk p^dig 
79.48°/o i Fontosnak tartjuk itt meg-
említeni, hogy az 1896/97-ik tanévben 
az összes iskolákba járóknak már 54.34° Io-a, 
tehát az abszolút többségen 4.24% 
különbözettel fölül volt magyar anya-
nyelvű. 

Népoktatásügyünk extenzív fejlődé-
séről tesz tanúságot a jelentés ama 
része, mely kimutatja, bogy immár 
13 tankerületben a tankötelesek közül 
tényleg iskolába járók a 90%-ot meg-
haladták: u. mint Vas, Moson, Sopron, 
Nyitra, Baranya, Fehér, Esztergom, 
Heves, Tolna, Brassó, Pozsony, Gömör 
és Hont vármegyékben. Erdemeül kell 
betudnunk a jelentésnek, hogy a hol 
hibát talál, azt nem kendőzi, hanem 
leplezetlenül feltárja: így kimutatja, 
hogy az előző évhez képest 175-tel 
több lett azon iskolák száma, a melyek-
ben a magyar nyelv oktatása az 1879. 
évi XVIII. t.-cz. követelményeinek nem 
felelt meg; és ezzel kapcsolatban ki-
mutatja, hogy 12 r. k., 302 gör. kath., 
206 gör. keleti felekezeti iskolai tanító, 
bár tudott magyarul, de nem akart a 
magyar nyelv tanítását illetőleg törvé-
nyes kötelességéuek eleget tenni. És 
hogy e kimutatások nemcsak a papíron 
vannak meg, hanem a közoktatási kor-
mány azok tanulságait le is vonja, leg-
jobban kiviláglik Wlassics Gyula vallás-
és közoktatásügyi minister folyó évi 
február 15-iki költségvetési beszédéből, 
hol e fönti adatokra vonatkozólag azt 
mondja: „hogy akkor, . . . a midőn a 
tanítók közt van sok, a ki tud magya-
rul, de nem akar tanítani, . . . akkor az 
iskolafentartóknak maguknak kell a kezü-
ket szivükre tenniök és e fontos, haz ifias 
érdekek szempontjából maguknak követelniök 
a népoktatási törvény revízióját." 

Örvendetesen tapasztaljuk a jelentés-
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bői, hogy a tanítók száma az 1896/97. 
tanévben kerek 500-zal (az utóbbi két 
évben 754-gyel), — az iskolák száma 
pedig 67-tel szaporodott. Yan tehát ma 
már 16.951 népiskolánk és 27.150 
tanítónk. 

Ki kell emelnünk azt, hogy az állami 
iskolák száma 1091-ről 1359-re emel-
kedett tehát 268-czal szaporodott. 

Az állami elemi iskolákról szóló V. 
fejezetből ki kell emelnünk a követ-
kező adatokat: A minister az 1897-ik 
évben 101 új állami elemi iskolát szer-
vezett; s ekkép az utóbbi két év alatt 
az állami elemi iskolák száma 375-tel, a 
tanítók száma pedig 469-czel szaporodott. 
De szaporodott az állami iskolák növen-
dékeinek száma is 27.395-tel; úgy, 
hogy ma már 148.906, — kerek másfél-
százezer gyermek nyer kifogástalan hazafias 
szellemű nevelést az állami iskolákban, a 
kik közül 52.35% magyar, 47.6óü/<> nem 
magyar anyanyelvű. Érdekesnek tartjuk 
itt fölemlíteni, hogy az állami iskolák 
növendékeinek szaporodásában 12.977 
magyar és 14.418 nem magyar anya-
nyelvű gyermek volt. 

A felső népiskolák évről-évre apadnak; 
mint a jelentés megjegyzi: hogy ezen 
intézetek apadásában a gyakorlati élet 
évről-évre lassú processussal közeledik 
azon nagyfontosságú reformnak megvaló-
sításához, melynek eredménye az 1868. 
évi XX5VIII. t.-cz. által létesített felső 
népiskolák fokozatos megszüntetése. 
Számuk már csak 82 volt 1896/97-bsn; 
a növendékek száma pedig összesen 
1411. — Az iskolák száma 10-zel, 
a növendékek száma 398-mal apadt. 

A polgári iskolákról szóló VII. fejezet-
ből a következőket szükséges megemlí-
tenünk. Az állam mintaszerű polgári 
iskolákat épít és szervez, hogy ezt az 
intézményt arra a színvonalra emelje, 
a melyre fontos szerepe betöltésénél 
szükség van, — „mert fontos szerepük 
van a polgári iskoláknak a földmívelői, 
az ipari és kereskedői foglalkozások 

iránti előítéletek lerontásában, egész-
séges gondolkodású és művelt föld-
mívelő-, iparos- és kereskedőos/^ály 
létesítésében és ekkép a társadalom 
rétegeinek helyes, azok súlypontjának 
megfelelő elhelyezkedésében, kialakulá-
sában". 

Fontosak a polgári iskolák magyar 
nemzeti szompontból véve is. A 38.824 
tanulóból 23.7% nem magyar anya-
nyelvű, kik közül legfelebb 1000 jár 
nem magyar tannyelvű intézetbe, 11.261 
ellenben állami polgári iskolákba: az 
állami polgári iskolák szaporítását ma-
gyar nemzeti szempontból indokoltnak 
mondja a jelentés. 

A polgári iskolák száma 22-vel sza-
porodott: számuk összesen 268; ezek 
közül 82 állami intézet volt; ez 
utóbbiak száma is 8-ezil szaporodott. 
Ha hozzáteszszük, hogy az állami pol-
gári iskolák mellett az állam 45 köz-
ségi polgári iskolát segélyez, melyekben 
a személyi javadalmakat többnyire az 
államkincstár fedezi, a polgári iskolák 
javarésze az állam közvetlen kezelése 
alatt áll. 

Érdekes a polgári iskolák növendé-
keinek megoszlását feltüntető táblázat, 
melyből kitűnik, hogy míg 1000 róm. 
kath. tankötelesből 12 gyerek jár pol-
gári iskolába, 1 gör. kath., 4 gör. keleti, 
16 ágost. ev., 8 ev. ref., 13 unitárius, 
addig minden 1000 izraelita tanköte-
lesből 76 polgári iskolába jár. 

Az állami polgári iskolák növendé-
keinek száma az utóbbi 2 tanév alatt 
2663-mal szaporodott. A 268 polgári 
iskolában az 1896/97-iki tanévben, a 
helyetteseket és óraadókat is beleértve, 
1922 tanító működött; felső nép- és 
polgári iskolai oklevéllel birb közülök 
1453, nem képesített 469. Rendes volt 
1226, segéd és helyettes 291; óraadó 
405; férfi 1182, nő 740. 

A jelentés szerint a vallás- és köz-
oktatásügyi minister sürgős feladata 
közé számítja, hogy az állami és álla-

*io 
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milag segélyezett községi polgári iskolai 
segédtanítók helyzetén, azoknak foko-
zatosan a X-ik fizetési osztályba leendő 
beosztása által fog segíteni. 

A felső kereskedelmi iskolákról is rész-
letesebben emlékszik meg a jelentés, 
kiemeli az oktatás általános eredmé-
nyére vonatkozó adatokat, az érettségi 
vizsgálatok eredményét. E szériát 4 
intézetben nagyobb volt a tanítási ered-
mény a közismereti, 12-ben a szak-
tárgyakban, 19-ben pedig mindkét 
ágban egyenlő volt. 32 intézetben volt 
érettségi vizsgálat, melyekre 1455 ifjú 
jelentkezett, sikerrel tett vizsgálatot 
1008, külön engedély alapján 55. 

A tanulók összes száma 4684 volt: 
a szaporodás tehát 388. 

Nagyfontosságú a jelentésnek ama 
kijelentése, mely szerint helyesli azon 
intézetek eljárását, a melyek növen-
dékeiket a költséges és fárasztó külföldi 
utak helyett belföldi tanulmány utakra 
viszik. 

Yégül még a tanítóképzőkre vonatkozó 
részről kell szólnunk. 75 tanítóképző-inté-
zet volt működésben; 49tanítóképző 179 
tanfolyammal, 520 tanárral, 3715 nö-
vendékkel; 26 tanítónőképző, 75 tan-
folyammal, 303 tanárral és 2450 növen-
dékkel : együtt tehát 253 tanfolyammal, 
823 tanárral és 6165 növendékkel. Az 
1896/97-ik tanévet 582B növendék 
fejezte be. 

A növendékek közül 3978, tehát 
64.5% segélyben vagy ösztöndíjban 
részesült, ez a segély és ösztöndíj-
költség összesen 329.561 forintot, az 
összes fentartási költségek 24.94°/o át, 
te! át kerek egy negyedét tették ki. 
Az 1896/97-ik tanévben átlag minden 
tanulóra 5.7 frttal több segély esett, mint 
az előző évben. 

A 75 képző-intézetben 1444 tanítói 
és tanítónői oklevelet szolgáltattak ki, 
még pedig: 858 tanítói, 436 tanítónőit 
elemi iskolákra; összesen tehát 1294 
elemi iskolai fokozatút; 33 tanítói és 

117 tanítónői, összesen tehát 150 felső-
nép- és polgári iskolai fokozatút. 

Ezen adatok közül még ki kell emel-
nünk azt, hogy az 1896/97-iki iskolai 
évben a tanítóképző-intézetek növen-
dékeinek száma 224-gyel, ellenben a 
tanítónőképzőké 555-vel szaporodott, a 
nők tehát nagyobb kedvvel keresik föl 
a képzőintézeteket, mint a férfiak, bár 
a férfinövendékek számának emelkedése 
se adhat okot még komoly aggodal-
makra. 

A jelentés népoktatási része a kir. 
tanfelügyelők működésének feltünteté-
sével végződik, melyből kiemeljük azt 
a legfontosabb adatot, hogy a kir. tan-
felügyelők az 1896/97-ik évben 5866 
iskolát, az összes iskolák számának 
34.6°/o-átlátogatták meg, tehát 394-gyel 
többet, mint az előző évben, és 310 
nappal több időt fordítottak a látoga-
tásokra. 

(Budapest.) —. c. 

e£X!<3e 

A liatár tárgyalása az osztatlan 
iskola II.—VI. osztályában. 

Oktatásügyünk egyik legfontosabb, de egy-
szersmind legnehezebb problémája az osztat-
lan iskola. Sokan és sokat foglalkoznak ezzel 
— különösen az utóbbi időben; de azért 
kevés reményünk van annak teljes megoldá-
sához, mert akárhogy forgatjuk is a dolgot, 
ebben az iskolában tanerő és osztály közt 
mégis megmarad a viszony: 1 a 6-hoz. 

A legnagyobb baj itt, hogy az egyes tár-
gyak-, illetőleg osztályoknak kevés időt szen-
telhetünk, melyből még a fegyelem fentartása 
is elvon. Ha már most nincs is kilátásunk a 
kérdésnek teljes megfejtéséhez, mégis meg-
marad ama kötelességünk, azt legalább a 
megoldáshoz minél közelebb vinni, erre pedig 
legalkalmasabbnak találom a tananyagnak oly-
képen való központosítását, hogy a körül — 
ha nem is mind, de a legtöbb osztályt mint-
egy folyton táguló körökben csoportosíthassuk, 
hogy így minél több osztályban taníthassunk 
egyszerre, így aztán nemcsak időben nyerhe-
tünk, hanem a fegyelemtartás is megköny-
nyebbül. 

Hogy a dolgot miként értem, azt következő 
gyakorlati tanításban akarom bemutatni: 
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(II. oszt.) Hol vagyunk most P N ! 1 ) Az egész 
iskolában vagyunk? Bizony nem az egész 
iskolában, lianem annak csak egyik tantermé-
ben. Mi nagyobb, az iskola vágy a tanterem ? 
Ha meg akarnók tudni, hogy mekkora ez a 
tanterem, akkor mit kellene tennünk? Hány 
irányban kellene megmérni ? No, mérj ük meg 
a hosszát. Jöjj elő B! Mérd meg! Nem tudod ?! 
És miért nem ? Helyes, mivel nincsen mérték. 
Mire van tehát szükségünk, ha mérni akarunk ? 
C! No, itt van egy méter-rüd. Hány méter a 
hossza? Mérd tovább a hosszát! Miért nem 
lehet? Igen, mert vége van. Látjátok, gyer-
mekek, itt van a tanterem hosszának a határa. 
Mi van itt ? S ! Miért van itt a határa ? Igen, 
a hol a terem hosszának vége van, ott van 
annak határa. Hol van a terem hosszának a 
határa ? S ! Mondd te is, G! Te is, K ! Mond-
játok mindnyájan: a hol a terem hosszának 
vége van, ott van annak határa. 

Melyik a tanterem szélessége? Van-e annak 
is vége ? Mutasd meg! Tehát van-e a széles-
ségének is határa ? Hol van a tanterem széles-
ségének a határa? Mondd te is! Mondjátok 
mindnyájan: a hol a tanterem szélességének 
vége van, ott van annak a határa. A tanterem 
hosszúságának hány része van? Tehát hány 
határa ? Hát a szélességének hány határa van ? 
Van-e a tanteremnek minden irányban 
határa ? Úgy van, a tanteremnek minden irány-
ban van határa. Mondjátok mindnyájan, hogy 
hol van a tanteremnek a határa! Mely világtáj 
felé nézel most? Mutasd meg a tanterem 
északi ha tárá t ! Mi gátol bennünket abban, 
hogy a terem hosszának mérését észak felé 
folytathatjuk ? Mi képezi tehát a terem északi 
határát ? De melyik fal ? Há t a déli fal melyik 
határát képezi ? stb. Mik képezik tehát a 
tanterem határát? It t északon, a hol tanter-
münk végződik, a falon túl mi kezdődik ? N. 
N. szomszédunk udvara tehát ott kezdődik, 
a hol tantermünk végződik. Lehetne-e ezt 
így is mondani, hogy N. N. szomszédunk 
udvara ott végződik, a hol tantermünk kez-
dődik ? Mi képezi tehát az ő udvarának is a 
határát? Hol van tehát tantermünk északi 
határa ? Mondd te is, N ! Mondjátok mindnyá-
jan : tantermünk északi határa ott van, a hol a 
tanterem végződik és N. N. szomszédunk udvara 
kezdődik. (így állapítjuk meg a tanterem 
többi határát is). 

(II—III.) Ha ezen 4 falat lebontanók, mi 
látszanék azok helyén? Mi jelölné tehát a 
terem határát? Hány vonal jelölné? Ezen 
négy vonal milyen idomot képezne? Egyenlő 
hosszú volna a 4 vonal ? Hány volna egyenlő ? 

') Az utolsó órában, midőn az I. oszt. már távol 
van. 

Helyezzük a falitáblát a földre és rajzoljuk 
rá ezen négyszöget. Ráfér-e ezen nagy négy-
szög a tablára ? Miért nem ? Mit csináljunk 
tehá t? (A tanító mutat a gyermekeknek egy 
fényképet.) Mi ez ? Van-e ezen kép akkora, 
mint most az ember? Látjátok, épp így leraj-
zolhatjuk a táblára ezen nagy négyszöget is 
kisebbített alakban. A táblának melyik oldala 
van északnak? Jelöljük meg „É"-vel. Mi 
jelölné a tanterem északi falát? Huzzunk a 
tábla északi oldalára egy vonalat. Hány méter 
hosszú az északi fal ? I t t ez a pálczika, mérd 
rá 7-szer ezen vonalra, a többit töröld le ! A 
táblának melyik oldala van nyugatnak ? Jelöl-
jük ezt meg „Ny"-el. 2) (így megjelöli a t. a 
tábla többi oldalát Í3.) Huzz ide is egy vona-
lat. Hát ez melyik falat jelöli? Mérjük meg, 
hogy a nyugati fal hány méter hosszú. 

Hányszor kell tehát erre rámérnünk a pál-
czikát? Az északi fallal melyik egyenlő? Hát 
a nyugatival? Huzd meg ezeket 'a vonalakat 
is! No lássátok, most már megvan a négy-
szög. Van-e ez akkora, mint a mi tantermünk ? 
Bizony nincsen. A mi pálczikánk tízszer kisebb, 
mint a méter. Hányszor kisebb tehát a mi 
rajzunk hossza és szélessége, mint tanter-
münké ? 

(II.) Tantermünk északi falán túl mi van? 
í r juk ide a tábla északi oldalára: N. N. udvara, 
(így folytatja a t. a terem többi oldalára nézve 
is.) Most tegyük a táblát a helyére. 

(Most a tanító kivezeti a gyermekeket s be-
jár ja velük az iskola telkét.) Ez a darab föld, 
melyet most bejártunk, iskolánkhoz tartozik, 
ez az ő telke. Vezess bennünket végig isko-
lánk telkének keleti szélén, N.! Ezen túl mi 
van ? B. szomszédunk kertjétől mi választja 
el iskolánk telkét? Mi képezi tehát iskolánk 
telkének keleti határát ? Mutassa meg isko-
lánk telkének északi határát, V.! Ez is sövény ? 
stb. Melyek iskolánk telkének határai ? (Miután 
ismét helyüket elfoglalták, a t. lerajzolja egy 
másik táblára az iskola telkét. Nagyjában úgy 
jár el, mint a tanteremnél.) A ti kerteteknek 
mi képezi északon, keleten, stb. határát? Hát 
a tieteknél? Van-e atyádnak szántóföldje? 
Láttad-e már ? Van-e annak vége ? Tehát 
annak is vannak határai. Mi képezi határát? 
Kinek van szőllője? Hát annak van-e határa? 
Lássátok, a földön mindennek van határa. Mit 
mondottam? S.! Mindnyájan! Ki volt mái-
vásáron ? Hol ? Melyik világtáj felé van, N. ? 
Melyik uton mentél? Mik terülnek el az út 
két szélén ? Vájjon az N.-ig elterülő szántó-
földek mind a mi községünkhöz tartoznak? 
Hát kinek a földjei kezdődnek ott, a hol a 

2) A négy fő világtájnak a táblára való átvitele 
Nagy László után. 
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mienké végződnek ? Hogy nevezzük azt a 
helyet, a hol községünk földjei végződnek és 
N. földjei kezdődnek? Hát hol van közsé-
günk határa? (így folytatja a t. a többi 
világtáj felé is.) De honnan tudjuk mi, hogy 
hol végződnek a mi földjeink és N.-ék, hogy 
hol kezdődnek az övéké ? Igen, ott is van 
árok, kő; de lehet még halom, sőt folyó és 
erdő is és éppúgy lerajzolhatjuk községünk hatá-
rát, mint a tanterem vagy iskolai telek határát. 
Mivel jelöltük ezek határát? Ezt épúgyjelöl-
hetjük. Im itt van községünk határa. (A t. 
készen mutatja egy rajzlapon.) Most a táb-
látok egyik felére rajzoljátok le a tanterem, 
a másik felére a község határát. 

(III.) Hogy is hivják a mi községünket? 
Mely községek határolják azt? Hát még mely 
községek vannak hozzánk közel? Több köz 
ség mit is képez? Mely járásban lakunk mi? 
Mely járásokat tanultuk már ? Mindezen 
járások együttvéve egy megyét képeznek. Mit 
képeznek ezen járások? Ezen megyének a 
neve : N. N. Mely megyében lakunk tehát mi ? 
Ki áll községünk élén? Hogy hívják a mi 
bírónkat? Ki áll a járás élén? Hogy hívják a 
mi főszolgabirónkat ? A megye élén a főispán 
áll. Mint a községben a biró, a járásban a 
főszolgabiró, úgy a megyében a főispán intéz-
kedik. A mi főispánunk N. N. Lakik N.-ben. 
I t t bemutatom nektek megyénk térképét. 
Mutasd meg, hol végződik megyénk északon, 
délen, keleten és nyugaton! Ezeken a pontokon 
túl hová érnénk? A hol a mi megyénk vég-
ződik és a szomszéd megyék kezdődnek, ott 
mi van? A térképen mi jelöli megyénk hatá-
rá t? A.! Délen is ily szakgatott vonal jelöli? 
Tehát folyó is lehet a határ, de akkor nem 
szakgatott, hanem egy vastagabb összefüggő 
vonal. Olvasd le a térképről, hogy északon 
mely megyékkel határos a mi megyénk. Kele-
t en? stb. Most mondd el fejből! Rajzoljátok 
le palatáblátokra megyénk határát jelölő vona-
lat és folyót, hogy lássuk, mily alakja van 
és írjátok oda a határos megyéket is. 

(IV.) Lapozzátok fel atlasztokban Magyar-
ország megyéinek térképét! Keressétek föl 
megyénket! Olvasd fel az összes megyéket, 
S.! Hány megye ez ? Ezen 63 megye Fiume 
és vidékévél Magyarországot alkotja, mely a 
mi drága hazánk. I t t születtünk és itt fognak 
bennünket egykoron eltemetni. Mint a költő 
mondja: „Itt élned, halnod kell!" Míg élünk 
pedig, ez táplál bennünket, megérdemli tehát, 
hogy szeressük és ha kell, vért és vagyont is 
tudjunk érte áldozni. Énekeljük el a Szózatot! 
Hány megyéje van Magyarországnak? Keres-
sük fel a falitérképen. Húzd végig ujjad a ha-
tárvonalon ! Most nézzük, mik a határai északon, 

keleten, sőt részben délen is. Tovább délen 
is a Kárpátok határolják? Hát délnyugaton? 
Mely folyók határolják nyugaton? Mit gon-
doltok gyermekek, vájjon ezen határokat is 
az emberek alkották, úgy mint tantermünkét? 
Bizony nem, ezeket a jó Isten akaratából maga 
a természet alkotta és azért is az ily hatá-
rokat természetes határoknak nevezzük. Melyek 
Magyarország határai ? 

Milyen határok ezek? Miért természetes 
határok ? Mik természetes határok ? Nyugaton 
tovább nincs határ ? Mi határa nyugaton ? 
Az is természetes? Az már nem természetes, 
mert éppúgy, mint akár tantermünk határait, 
emberek jelölték ki és az ily határt politikai 
határnak nevezzük. Ha a Drávát á> lépj ük, 
akkor a Száva, Una és az Adriai tengerig 
még 8 megyét találunk. Olvasd csak fel, D.! 
Ezen 8 megye Horvát-Szlavonországot képe-
zik. Ez hazánknak társ országa, melylyel 
a magyar államot alkotja. Mit mondottam? 
N.! Dalmáczia is jogilag a magyar államhoz 
tartozik, de tényleg az osztrák kormány igaz-
gatja. Meddig terjed délen és délnyugaton 
Horvát-Szlavonország? Tehát melyek ott ter-
mészetes határai? Melyek a magyar állam 
természetes határai ? Mely országok veszik 
körül a magyar államot? Tehát melyek poli-
tikai határai? A magyar államnak hányféle 
határa van? (Most a t. egy általa készített 
térképet mutat be, melyen csupán a magyar 
államhatárai vannak.) Ezen minta szerint rajzol-
játok le palatáblátokra a magyar állam hatá-
rait, megjelölve annak természetes és politi-
kai határait. 

(V.) Magyarországon kívül mely országokat 
tanultuk még ? N.! Ezen országok hazánkkal 
együtt mit képeznek? Mi a neve ezen föld-
résznek? (A t. a térképre mutatva.) Mutasd 
meg, hol végződik Európa északon? Es mi 
kezdődik ot t? Tehát mije van ott Európá-
n a k ? Melyik határa? Mi képezi északi hatá-
rá t? Hol végződik Európa nyugaton? Mi 
kezdődik o t t? Mije van ott Európának? 
Melyik határa ? Mi képezi nyugati határát ? 
Hát déli határát mi képezi? Keleten is tenger 
van ? Milyen határai vannak Európának ? 
Hogy jobban megítélhessétek, hogy milyen 
Európa alakja, bemutatom azt nektek egy 
külön lapra lerajzolva a határok megjelölé-
sével. Rajzoljátok le ti is erről palatáb-
látokra. 

(VI.) Ha Európa keleti határát átlépjük, 
hová érüak ? (Ázsia térképére mutatva.) Mi 
Ázsia? E földrész az emberiségnek őshazája, 
innét széledtek el az emberek a föld kerek-
ségére és vitték magukkal a műveltségnek 
magvait; hogy Európában mégis magasabb 
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fokon áll, annak oka, hogy Európa földrajzi 
és természeti viszonyai alkalmasabbak annak 
fejlesztésére. Mi magyarok honnét költöztünk 
mostani hazánkba? E földrész ajándékozta 
meg az emberiséget az egy Isten imádó 
három vallással is. Melyik ezen három vallás ? 
Európa keleti határa Ázsiának melyik hatá-
rát képezi? Egész nyugati határát? Mutasd 
meg, hol végződik északon Ázsia! Mi kez-
dődik ot t? Mi tehát ott annak határa? Hol 
végződik keleten ? Es mi kezdődik ott ? Mi 
annak keleti határa? Mi képezi délen hatá-
r á t ? Mondd el Ázsia határait térkép nélkül! 
Rajzoljátok le otthon egy lapra atla^ztok 
után Ázsia határait! Az V-beliek mondják 
el Európa határait! Ti meg rajzoljátok le 
otthon Európa határait akkora lapra, mint 
atlasztokban van. 

(IV.) Olvasd le tábládról a magyar állam 
term, határait, te pedig annak pol. határait! 
Most otthon táblátokról rajzoljátok le rajz-
papirra a magyar állam határait oly alakban, 
mint atlasztok lapján v<m. 

(111.) Lássuk csak rajzotokat. Olvasd csak, 
mely megyék határolják megyénket, S.! Raj-
zoljátok le otthon palitáblátokról egy papír-
lapra megyénk határait! 

(II) Mutassátok most ti rajzaitokat! Hol 
is voltál te a vásáron? Mik vannak községünk 
határvonaláig? Mindazon szántóföldek, szőllolc, 
erdők stb., melyek községünk határvonaláig 
elterülnek, községünk határát képezik. Mik 
képezik községünk határát? N.! Mindnyájan ! 
Hol van iskolánk telkének keleti, stb. határa ? 
Hol van tantermünk északi, stb. határa ? 

(Nagy-Szóllös.) Kellner Fülöp. 

— ; 

A fiisti fecske tavaszi útja. 
(Nyi l t szózat a magyar néptanítók egyeteméhez.) 
Vannak jelenségek, a melyeknek földerítése 

a tudomány elsőrendű érdeke, a melyeket 
azonban hálózatos megfigyelés nélkül nem 
közelíthetünk meg. Az a hálózat pedig a leg-
jobb, mely azt a területet, a melynek jelen-
ségét fölismerni óhajtjuk, legjobban borítja. 
Magyar földön, az értelmi fokot is tekintetbe 
véve, legjobban borító s így legjobban meg-
felelő hálózat a néptanítók egyeteme, ezért 
fordulok hozzá a következő kéréssel. 

A kir. m. Természettudományi Társulat 
segítsége mellett s a földmívelésügyi m. k. 
ministerium engedelméből, ez idén 23.500 
kérdő lapot terjesztek el az országban; ebből 

15.500 a néptanítók kezébe jut e hatalmas 
testület lapja útján. E kérdő-lap portomentes, 
czimezve van és a füsti fecske — Hirundo 
rustica — megérkezésére nézve négy kérdést 
vet föl. így akarom kideríteni: hogyan szállja 
meg a füsti fecske tavaszi érkezésekor Magyar-
ország területét? Mikor és hol kezdi, mikor 
és hol végzi ? 

Eddig tudjuk, hogy a legkorábbi érkezési 
nap márczius 15-ike — Apátfalva és Horgos az 
Alföldön; a legkésőbbi nap május 2-ika — Hági, 
Batizfalva fölött, 1000 méternyi magasságban. 
Tudjuk azt is, hogy a síkság érkezési napja i 
a legkorábbiak, azután következik a Dunán-
túl, ezután az erdélyi felföld, végre a Tátra 
területe. Ám ez nem elég ; még arra sincsen 
felelet: merről felől jő hozzánk a füsti fecske ? 

Hazafias indulattal és bizodalommal kérem 
hazánk néptanítóinak egyetemét, ne sajnálják 
a kérdő-lapra azt rávezetni, a miről saját 
szemökkel meggyőződtek s azután dobják be 
a kérdő-lapot a postaszekrénybe. Viszonzásul 
megfogadom, hogy a végső eredményt ugyan 
e helyen tudatni fogom. 

Kelt Budapesten, 1898 márczius hó 3-án. 

Merman Ottó. 

IRODALOM. 
A „Magyar Könyvtár* külön füzettel ün-

nepli meg a márczius 15-iki nagy évfordulót. 
A vállalat számára szabadságharezunk törté-
netének egyik legalaposabb ismerője, Grracza 
György írt egy „1848. márczius lő." czimü 
kis munkát, mely a lehető legrészletesebben 
mondja el a nagy napnak eseményeit, termé-
szetesen kiterjeszkedve annak közvetlen előz-
ményeire és következményeire is. Az élénk 
és meleg hangú előadás kellemes olvasinány-
nyá teszik a füzetet, melynek most a nagy 
évforduló alkalmából bizonyára óriási kelen-
dősége lesz. Tanárok és tanítók kétségkívül 
ajánlani fogják az ifjúságnak is, hiszen a 
füzet ára — 15 krajezár — a szegényebbek 
részére is lehetővé teszi megszerzését. Meg-
rendelhető a „Magyar Könyvtár" kiadóhiva-
talában Lampel R. (Wodianer F. és Fiai), 
Andrássy-út 21. és minden hazai könyvkeres-
kedésben. 

9g>K3o 
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Hosszú idő egy századnak a féle, 
Hát hogyha még küzdelemmel van tele; 
Oh de nem, is küzdelemmel — hisz ez más : 
Egy nagy csoda, valódi föltámadás ! 

Hagyjuk a mi akkor történt, hagyjuk el ! 
3Iost e nemzet nemcsak multat ünnepel . . . 
Sok baj után jobbra fordult már a sors, 
Azért ilyen diadaltól mámoros. 

Nem csatákon vívta ki e győzelmet, 
Eles kardját csorbítani nem, kellett. 
Volt erösebb fegyvere: az ősi jog, 
Melylyel csatát veszíteni soh' se fog. 

Ősi jog, mit megpecsételt ezer év ; 
Szent hagyomány, vérrel írt sok, dicső név. 
Múltban ez volt erősségünk, hatalmunk 
S ez lesz, hogyha ellenségre akadunk. 

A mióta derült az ég fölöttünk, 
Nem prédálunk, foly ton-folyvást szereztünk. 
Munkás észszel, szorgos kézzel szaporám 
Ott vagyunk a verejtékes nagy tusán. 

S ím bámulva, nézi most a nagy világ, 
A mint e nép fokról-fokra följebb hág 
Tudományban, művészetben egyaránt, 
Akkor is, ha vérrel szerzett rögöt szánt. 

Van hát okunk ünneplésre, örömre, 
Ne is legyen közé bánat lat verve,! — 
A mi történt ötven éve: n a g y emlék, 
De a mit hoz majd a jövő : szebb lesz még.' 

(Borsod-Nádasd.) Gergely ,ratios. 
Cd G? C\ 

— 

József nádor emlékezete. 
Ha törvényhozóink nem is iktatták volna 

törvénykönyvünkbe a magyar nemzetnek József 
főkerczeg iránt való háláját, mégis szent 
kegyelettel őrizné e haza minden hü gyer-
meke az ő áldott emlékezetét. Mint a neme-
sen érző gyermek nevelőjéről, úgy nem feled-

kezhetik meg a magyar sem nagy jótevőjéről, 
József nádorról soha! 

Firól-fira, nemzedékről-nemzedékre hagyták 
örökbe &z Ő neve iránt való határtalan tisz-
teletet azok, a kik szinről-szinre láthatták 
fenséges alakját és tanúi lehettek, miként 
óvta, védte, gondozta és vezette atyai jósággal 
és hűséggel egy félszázadon át halálos álmá-
ból új életre ébredező nemzetünket. Alkotó 
kezének és nagy szellemének nyomai örök 
időkig hirdetni fogják, hogy a mi nagyot, 
szépet a magyar nemzet a jelen század első 
felében alkotni kezdett, arra példát, buzdító 
bátorítást, hathatós támogatást nagy nádorá-
tól, József főherczegt- 1 nyert. 

Benne, és általa jutalmazta meg a Gond-
viselés a magyar nemzetnek legszebb erényét, 
a hűséget. 0 volt az első, Mária Terézia dicső 
királynőnk unokái közül, a ki a magyar nem-
zetnek ama szent fogadását: „Életünket és 
vérünket királynőnkért!" — eme tettekben 
nyilvánuló magasztos felelettel viszonozta: 
„Életemet és véremet a magyar nemzetért!'1 

Nem kevesebbet, nem kisebbet adott József 
nádor nemzetünknek, mint saját magát, az ő 
fenkölt lelkének teljességével, egy egész, 
tettekben gazdag, hosszú életet és az ő fen-
séges családjában élő vérének és erényeinek 
nemzetnevelő erejét, varázsát. 

Csuda-e tehát, hogy a magyar néptanítói 
kar minden egyes tagja szent kötelességének 
ismeri, hogy a magyar nemzet zsenge i f jú-
ságában a József főherczeg nádor emlékezete 
iránt való kegyeletet híven gondozza és min-
den kinálkozó alkalmat felhasználjon arra, 
hogy a megdicsőült nagy nádor erényeit e 
nemzet sarjadékának lelki szemei elé állítván, 
benne a hazaszeretetet, a királyi család iránt 
való hűséggel együtt, felébreszsze és meg-
erősítse ? 

Es nem természetes-e, hogy a székes-főváros 
tanítói e hónap 13., 14. és 15. napjainak 
egyikén, mint az 1838-ik évi árvíz gyászos 
napjainak hatvanadik évfordulóján, ünnepies 
történeti oktatásban megemlékeznek arról, a 
kinek annyit köszönhet e nemzet, és e nemzet 
szent városa: Budapest, az ország szive, és 
hogy e napok egyikén még az iparosisicolák 
tanulóival is közlik József főherczeg nádor 
élettörténetéből legalább a következő adatokat: 
József Antal János, osztrák főherczeg és 
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magyar királyi herczeg, II. Lipót német-római 
császárnak és magyar királynak volt a hete-
dik fia, a ki 1776 márczius 9-én született 
Firenczében. Környezetéből az üres pompát s 
hivalkodást száműzte bölcs atyja, a ki több 
izben kijelentette József főherczeg nevelői 
előtt is, bogy az a kivánsága, miszerint fiai-
ból. a kik Isten kegyelméből főherczegeknek 
születtek, és e kegyelemből azok is marad-
hatnak, nemesen érző, fenkölt lelkületű, tevé-
kenységre kész embereket neveljenek. És József 
főherczeg nevelőinek, Spanocchi és Hochenivart 
grófoknak, sikerült is, még pedig fényesen, 
a reájuk bizoit feladat megoldása. Növendé-
kük kilencz éves korában már tudott olaszul, 
németül, francziául és latinul. Legszívesebben 
foglalkozott József főherczeg gyermekkorától 
kezdve mindvégig a tudományok közül a 
történelemmel, a földleírással és a természet-
rajzzal. A növényeket nálánál jobban kevés 
tudós ismerte e hazában. A katonaélethez 
nem érzett még if jú korában sem valami 
nagy hajlandóságot, ezért nem is igen ked-
velte a hadi tudományokat; de igen fényes 
készültséget szerzett már korán az ország-
kormányzáshoz megkívántató ismeretekből, 
az államtudományokból, olyannyira, hogy a 
midőn 19 éves korában, korán elhunyt bátyjá-
nak : Sándor főherczeg nádornak a helyére, 
mint királyi helytartóHud íra, küldetett 1795-ben, 
itt e magas állást már teljesen be tudta töl-
teni, minek következtében az országgyűlés 
öt 1797-ben közfelkiáltással az ország nádo-
rává is megválasztotta. 

A midőn József főherczeg nádor hazánkba 
érkezett, már javában folyt a franczia háború, 
a mely husz évnél tovább tartott s egész 
Európát lángba borította. Míg e háború 
véget nem ért, szünetelt a béke szent mun-
kája s így a mi jó t és üdvöst II. Lipót 
királyunk, József főherczeg nádor édes atyja, 
az 1791. országgyűlésen nemzetünk és hazánk 
javára megkezdett, azt I. Ferencz királyunk-
nak nem volt módjában folytatnia. József 
főherczeg nádornak is az volt ebben a kor-
szakban a főfeladata és főgondja, hogy e 
nemzetet a haza és a király megvédésére 
buzdítsa és e nagy munkában támogassa. 
Mindazonáltal talált ő módot még ebben a 
korszakban arra nézve, hogy a magyar nem-
zet iránt érzett szeretetét kimutassa. Soha-
sem tévesztette szem elől azt a fogadalmát, 
hogy abból a három kis városból, a mely a 
török hódoltság korában elpusztult fényes 
Os-Buda és a gazdagságáról hires régi Pest 
területén a mult század végével állott, olyan 
hatalmas várost fog alkotni, a melyre épp 
oly kegyelettel és büszkeséggel gondolhasson 

a magyar, mint a minővel emlegeti az osztrák 
Bécset, az angol Londont, a franczia Párist. 

A mit csak megtehetett József nádor szék-
városának érdekében, megtette ő azt mindig 
nagy lelkesedéssel s ha kellett az önfeláldozá-
sig menő készséggel. Ezt igazolja annak az 
iszonyú tüziveszedelemnek a története, a 
mely 1810-ben szeptember 5-én Buda városá-
nak alsó részét majdnem egészen megsemmi-
sítette. A tűzár, nagy déli széltől felszítva, 
rémületes gyorsasággal terjedt s rövid idő 
alatt 600-nál több házat hamvasztott el. A 
főherczeg nádor éppen tanácsban ült, midőn a 
harangok szomorú kongása hírül adta a ve-
szedelmet. Ennek hallatára tehát azonnal lóra 
kapván, a tüzártól elborított utczákba vágtatott, 
hogy czélszerü intézkedéseket tegyen a vész 
terjedésének meggátlására. De a szélvésztől 
felszított rettentő elem daczolt minden em-
beri erővel. Maga József nádor is megsebesült; 
de azért nem vonult vissza a vész színhelyétől. 
Sebét bekötöztetvén, ismét oda sietett, a hol 
legnagyobb volt a veszedelem; ott intézke-
dett, tanácsot osztott, vigasztalt késő estig s 
még az éjszakát is a hamvakba borult város 
utczáin tölté étlen-szomjau. A következő na-
pokban pedig reggeltől-estig azon fárado-
zott, hogy a kárvallottak nyomorát tőle tel-
hetőleg enyhítse. 

Legkedvesebb gondjai közé sorolta az i f jú 
Palit inus Pest városáuak virágzó, szép, nagy, 
gazdag, európai hírű fővárossá való emelését. 
Lelki szemeivel látta ő már 1795-ben, hogy 
Budapestnek a Duna balpartján fekvő része 
már csak fekvésénél fogva is hatalmas világ-
várossá fog fejlődui, pedig akkor még, terje-
delmét és külsejét tekintve, nem hordta 
magán még a fővárosok jellegét sem. Lako-
sainak a száma összesen sem ment 30 ezeren 
felül; dísztelen utczáin csak egy-két ízléseseb-
ben épült ház emelkedett. Ezért tehát, hogy 
minél előbb czélt érhessen, megalakította 
Pest városában a városszépítő tanácsot, a 
melynek ő maga volt a vezető szelleme. Ez a 
város-szépítő tanács azután elkészítette volt 
nemcsak a város kiépítésére vonatkozó ter-
veket, hanem még azokat a szabályokat is, a 
melyeket a megnyitandó utczákban felépítendő 
házak terveinek elkészítése alkalmával az építő-
mestereknek szem előtt kellett tartamok. 
Mindazonáltal a József főherczeg által oly 
melegen felkarolt város-szépítő és építő mun-
ka csak igen lassan haladt előre egészen 

~ o 
1825-ig. Ebben az esztendőben azonban, a 
magyar alkotmány visszaállítása alkalmával, 
minden irányban megindult az a nagy nem-
zeti munka, a melynek az volt a czélja, hogy 
az elgyengült régi Magyarországból erős, ha-
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talmas új Magyarországot alkosson. József 
főherczeg nádor pártfogása mellett az 1825-ik 
évi pozsonyi országgyűlésen kimondták a nem-
zet nagyjai, hogy a magyar nemzet elmara-
dottságán segíteni kell, s ezért mindenek-
előtt megalkották a „Magyar tudományos 
társaságot", az Akadémiát, és elhatározták, 
hogy hazánk iskoláiban a magyar nyelvet is 
kell tanítani. Ezen az országgyűlésen történt 
meg az is, hogy a midőn 1826 .jan. 5-én az 
országgyűlés küldötfcsé/e József főherczeg nádort 
és családját hódolatteljesen üdvözölte, a kül-
döttség vezetőjének: Kopácsy József veszprémi 
püspöknek, magyar nyelven tartott szónok-
latára Mária Dorottya főherczegnő, a nádor 
neje is magyar nyelven válaszolt; megkö-
szönte a karok és rendek üdvözletét, s 
barátságát, rokonszenvét és ragaszkodását 
fejezvén ki „nemzetünk" iránt, az Isten áldá-
sát kérte a hazára. A főherczegnő már akkor 
értette nyelvünket, mert megtanulta azt 
dadogni kezdő édes gyermekeitől, kiknek 
József nádor kivánsága szerint a magyar 
nemzet nyelve lett az anyanyelvük. Nagy 
esemény volt ez abban a korban, a midőn 
még a magyar főúri családokban is csak 
nagy ritkaságként akadt egy két olyan nő, a 
ki tudott magyarul is! 

Az 1825-ik évi országgyűlés után serényen 
folyt a magyar nemzetet elmaradottságából 
kisegítő s az elgyengült régi Magyarorszá-
got újjá alkotó szent munka és e munkával 
együtt az új Magyarország új fővárosának a 
fölépítése is hova-tovább mininkább előbbre 
haladt. Főuraink jórésze, gr. Széchenyi István-
nak buzdítására a külföldről megtért hazájába 
s ide költözött Budapestre. A halálos álmából 
új életre ébredező magyar nemzet mindinkább 
megértette nádorának magasztos czéljait, tö-
rekvéseit. József főherczeg 1838-ban már 
benső örömmel gyönyörködhetett az erőteljes 
fejlődésnek indult szép Pestben, annak nagy-
szerű házsoraiban, számos nagyobb közintéze-
tében. 

A magyar nemzet kicsinye-nagyja örven-
dezve emlegette már Pestet, mint az ország 
fővárosát. A kicsinyek gyermeki kegyelettel, 
az ország nagyjai és bölcsei meg atyai sze-
retettel gondoltak az új fővárosra, melyről a 
költő is elmondta már : „Szép város ez a 
Pest ! Istenem, beh szép!" 

Ámde a szép Pestet, a nemzet fejlődő 
reménységét, büszkeségét, József főherczeg 
nádor gyönyörűségét megsemmisítette, a föld 
színéről majdnem egészen elsöpörte az 1838-iki 
árvíz. 

„Három nap és három éjjel tar tot t Isten 
látogatása Pest felett és e három nap és há-

rom éjjel szakadatlan hangzott, mint Jókai 
írja, a siralom és jajszó a főváros kapuin be-
lül." Összeomlottak itt nemcsak a szegények 
hajlékai, hanem a nagy urak magas palotái 
is. Ekkor tűnt ki, hogy mit tesz, mit tehet a 
nemes lelkű bátor hazafi veszedelem idején 
embertársaiért. Ezer meg ezer ember életét 
mentették meg ez alkalommal a főváros leg-
nemesebben érző, bátor polgárai, főurai, és 
József nádor daliá* íia: István főherczeg. 
Életmentő polgár únk közül Szitányinak, Pa-
jornak, Egressynek Dornnak a nemes mun-
kásságát, főuraink közül báró Wesselényi 
Miklósnak, továbbá Prónay, P o : manic/,ky és 
Eötvös b íróknak, meg Károlyi, Szapáry, Dras-
kovich és Wenckheim grófoknak önfeláldozó 
emberszeretetét hirdetik e gyásznapok kró-
nikásai. 

István főherczeg hajója is minden untalan 
megtelt kétségbeeső menekülőkkel, a kiket 
azután a bátor fejedelmi ifjú a tengerré áradt 
Danán, a z ijló jég között, átszállított Budára 
a királyi várba, hol atyja József főherczeg 
fogadta őket jóságos vendégszeretettel. A 
királyi várnak hatvanhat szobáját nyittatá meg 
az ősz nádor a szerencsétlenek számára és 
még a saját termeiből is kiköltözött azokért, 
a kiket fia a halál örvényei közül kiszabadí-
tott Fenn a fényes termekben gyöngéd ápoló 
kezek fogadták a szenvedőket, a boldogtala-
nokat. A nádor felesége: Mária Dorottya és 
a bajos szende főherczegnő, a nádor tündér-
szép leánya: Mária, gondozták a betegeket. 
Nagy kórházzá vált ekkor a királyi vár, a hol 
a sóhajtások között egy-egy hálaadó ima hang-
zott fel a magas égbe az Isten elé, a ki a 
kétségbeesetteket a romba dőlt főváros édes 
atyjának hajlékába vezérié. Azonban a királyi 
vár betegeinek a fajdalmainál is nagyobb 
kínokat szenvedett e napokban maga József 
főherczeg nádor, a megsemmisült szép város 
édes atyja. 

Ámde a romboló elem megszűntével meg-
szűntek József főherczeg szivének a kínjai 
is. Kigyógyult ő is nagy lelki szenvedéséből, 
miként Széchenyi István gróf, a legnagyobb 
magyar, a kit testi betegsége tartott fogva 
az árvíz idején czenki kastélyában. És fel-
hangzott az ő ajkairól is a teremtő jelszó: 
„Pest nem veszett el, Pest felviruland új jó-
léttel, új örömmel!" A kárvallottak és építke-
zők segedelmére két millió forint kölcsönt 
szerzett és megkettőztetett buzgalommal újra 
hozzáfogott iijusn'gának idején tett fogadal-
mának betöltéséhez. És most már gyorsabban 
meg is valósíthatta szándékát, mert a nemzet 
színe-java ekkor már egytől-egyig mind munka-
társává szegődött! Ezekből a tényekből kivi-
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láglik, hogy mit köszönhet a székes-főváros 
József nádornak. 

Arról pedig, hogy mit köszönhet neki a 
magyar nemzet, vastag könyvet lehetne írni. 
I t t csak a következőket említhetem meg: 
József nádor volf az, a ki nemzetünket segí-
tette, támogatta abban a törekvésben, hogy a 
magyar nyelvet természetes jogaiba vissza-
helyezze. Neki köszönhetjük, hogy az 1844-iki 
országgyűlésen törvénynyé lett az, hogy a 
király magyarul szóljon a nemzethez és hogy 
minden közügy magyar nyelven tárgyalta9sék. 
József nádor ebben az időben már 68 éves 
volt s mégis mit t e t t ? Mikor a nemzet nagyjai 
arra kérték, hogy ő, a ki csak későn sajátít-
hatta el nemzetünk nyelvét, — a törvény szen-
tesítése után is csak be>zéljen az országgyű-
lésen ügy, a m'n t szokott volt, t i. latinul: 
— József nádor ezt válaszol'a: „A törvényt 
én másokkal meg akarván tartatni, magam is 
örömmel m< gtartom azt; az országgyűlésen 
ezentúl csak magyarul beszélek; úgy, a hogyan 
tudok!" József nádornak köszönhetjük az 
első magyar katonai akadémiának a létesíté-
sét, a ,Nemzeti Muzeum" létezését. 0 védte 
az ország alkotmányát, midőn bécsi ellensé-
geink ellene törtek. 0 támogatta a leghatha-
tósabban Széchenyi István grófot üdvös ter-
veinek megvalósításában. A jobbágyság keserű 
sorsának enyhítését czélzó törvényt az ő támo-
gatásával hozta meg az országgyűlés. Az első 
kisdedóvó intézetek felállításához Brunswick 
Terézia grófnőnek ő szerezte meg az enge-
délyt 1828-ban s az ő óhajtása szerint csele-
kedett Maria Dorottya főherczegnő, mikor a 
fővárosi kisdedóvó intézeteket fentartó társu-
latokban tevékeny részt vett és a magyar 
nyelvet terjesztő kisdedóvó-intézeteknek két-
szer annyi segélyt adott már 1829-ben, mint 
a többieknek. József főherczeg nádor neve-
zetes tényező volt aliban is, hogy Váczott a 
„Süket-némák-", Pesten meg a „Vakok-inté-
zete" létrejött. 

A magyar nemzet 1846 november 12-én, 
a midőn József nádori méltóságának félszá-
zados évfordulója volt, országos ünnepet 
akart ülni. Összes nemzeti intézeteink, egye-
sületeink, a megyék és a városok nagy lel-
kesedéssel készültek erre az ünnepre; de a 
közöröm napja közaggodalomnak a napjává 
vált. A főherczeg 1846 október elején súlyos 
betegségbe esett, a melyből nem is gyógyult 
fel többé; 1847 január 13-án kiszenvedett, 
jobb hazánkba költözött. Kevéssel előbb még 
hosszasabban beszélt István főherczeggel, 
idősb fiával, családja ügyeiről s a magyar 
nemzet jövőjéről. Utolsó órájában körülötte 
voltak családjának összes t ag ja i : neje, Mária 

Dorottya, István és József főherczegek, Erzsé-
bet és Mária főherczegnők. 

Népek millióinak áldása és buzgó imája 
kisérte a fenséges férfiú na^y szellemét a népe-
ket nevelő és fentartó Isten trónusa elé s a 
magyar nemzet nagyjai gyászba borulva kisér-
ték hűlt tetemeit a budavári főherczegi sír-
boltba. 

(Budapest.) Féterfy Sándor. 

HIVATALOS KÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfclügyelőséguek. — 13.724. sz.) 

A m. kir. ministerelnök úr az országgyűlés 
képviselőházának folyó évi február hó 26-án 
tartott ülésén egy törvényjavaslatot terjesz-
tett be: „az 1848. évi törvények megalkotása 
eml keinek megünnepléséről1'. 

Midőn a törvényhozás e minden időre 
szóló állandó nemzeti ünnep elrendelésére 
készül, nemcsak a mai nemzedék kegyeletes 
megemlékezésére számít, hanem azt kívánja, 
hogy a magyar államnak minden hű íia éven-
kint legalább egyszer lelke elé állítsa azt a 
korszakot, mely a felelős kormányrendszerre 
»lapított, modern magyar jogállamot meg-
teremté. Számít a törvényhozás különösen 
hazánk if|U nemzedékére, mely majdan az 
életbe kilépve, polgári kötelmeinek odaadó 
teljesítésével az ősöktől örökölt királyhűség-
gel, az alkotmái. y forró szeretetével, s az 
alkotmányos törvényekbe iktatott közszabad-
ságok bölcs gyakorlatával, az 1848. évi tör-
vényhozási alkotás-ok szellemében eljárni s e 
szellemet drága örökségkép az utána követ-
ke/ő nemzedéknek átadni hivatva lesz. 

Azon hitben, hogy a fent érintett törvény-
javaslat a nemzet és korona akaratával tör-
vényerőre emelkedik, az 1897. évi október lió 
28-án 66.542. szám alatt kélt körrendeletben 
elrendelt állandó iskolai ünnepek sorába április 
hó 11-ikét, mint azon napot, mélyen dicső 
emlékezetű V. Ferdinánd király az 1848. évi 
korszakot alkotó törvényeket szentesítette, emlék-
napul beiktatom, s rendedm, hogy az összes 
állami, államilag segélyezett községi és köz-
ségi elemi, — felső nép- — és polgári isko-
lák, kisdedóvónő-, tanító- és tanítónőkép/.ő inté-
zetek, e napot a helyi viszonyokhoz képest 
megállapítandó de mindenesetre a nagy alka-
lomhoz méltó módozatok mellett üljék meg. 
Kiváló szerep fog jutni ezen iskolai ünnepen 
a tanítónak, illetve a tanítói kar valamelyik 
tagjának, ki lelkesítő beszédben méltassa a 
nap történeti jelentőségét, a koronás hirály-
nak a nemzet kegyeletében való részvételét 
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s amaz alaptörvények messze kiható erejét, 
melyek a képviseleti alapon nyugvó felelős 
kormányrendszer behozatalát, a köztehervise-
lés általánosítását, a földbirtok felszabadítását, 
a sajtószabadságot, a jogegyenlőséget és általá-
ban a politikai és polgári szabadság magasz-
tos elveinek érvényre jutását biztosították. 

Idézze vissza az ifjúság fogékony lelkébe 
ama dicső elődök emlékét, kik az elvek magas-
lalára felemelkedve, önzetlen áldozatkészség-
gel mondottak le ősi jogaikról és kiváltsá-
gaikról akkor, mikor a haza jövő felvirágzása 
forgott szóban, kik korlátokat szabtak önma-
guknak, hogy megadhassák polgártársaiknak 
a jogok teljességét, s a kik az alkotmányos 
törvények biztosítékaival kívánták létrehozni 
a nemzeti átalakulás nagy müvét. 

Az ünnepi hangulat emelésére fog szolgálni, 
ha az ifjúság hazafias dalokkal, szavalatokkal 
fog ezen iskolai ünnepen résztvenni, melyet 
általános nevelői feladatainak teljesítésében 
is kiváló sikerrel hasznosíthat az iskola. 

A mennyiben április 11 ike (mint folyó 
évben is) oly iskolai szünnapra esnék, melyben 
az ifjúságnak egy része az iskola székhelyéről 
távol van, az ünnepet ugyanazon hétnek 
valamelyik következő napján kell megtartani. 

Budapest, 1898. évi február 28. 
Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Petrozsény köz-

ség közönségének az ottani állami elemi nép-
iskola szegény tanulói segélyezésére gyűj tö t t 
117 f r t adományáért; a vaj da-hunyadi taka-
rékpénztár részvény-társaságnak közművelő-
dési czélokra adott 125 fr t adományáért; a 
keszthelyi takarékpénztár részvény-társaság 
igazgatóságának szegény tanulók felruházá-
sára szolgáló 1097 fr t összegű adományáért. 

Kinevezte : Czáró János ós Czáróné-Baross 
Ilona oki. tanítót és tanítónőt az alsó-kapniki 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá és tanítónővé; 
Nagy Irén oki. kisdedóvónőt a horgosi áll. 
kisdedóvodához óvónővé; Preyer Gabriella 
oki. tanítónőt a nagy-tarnai áll. el. népisko-
lához r. tanítónővé; Buday Margit oki. kis-
dedóvónőt a perlaki áll. óvodához óvónővé; 
Grrbity György oki. tanítót a pártái közs. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Blahó Antal, Heller 
A. Lipót és Schalter Margit oki. tanítókat és 
tanítónőt a csabaji áll. el. népiskolához r. 
tanítókká és tanítónővé; Athanaczkovits István 
oki. tanítót a révuj falusi közs. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; Missik István oki. tanítót az 
újbányái áil. elemi népiskolához r. taní tóvá; 
Király Sándor oki. tanítót a hatvani áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Philippi Vilmos és Philippiné-
Steinberger Irma alsó-kapniki állami elemi 
iskolai tanítót, illetve tanítónőt az újbányái 
állami elemi iskolához ; Bertalan Károly 
nagy-rőczei állami polgári iskolai segéd-
tanítót jelenlegi minőségében a veszprémi áll. 
polg. és felső kereskedelmi iskolához; Ele-
fánthy Irén balassa-gyarmati áll. el. isk. r. 
tanítónőt jelenlegi minőségében az erzsébet-
falvi áll. el. iskolához. 

J ó v á h a g y t a : a Jász-Nagy-Kún-Szolnok vár-
megyei községi tanító-testület alapszabályait, 
valamint annak az alapszabályok értelmében 
létesült segélyző- és kölcsönszabályzatát folyó 
évi 8093. sz. a. kelt rendeletével. 

Yégleg megerősítette : Zsebők János hód-
mezővásárhelyi áll. polg. leányiskolái segéd-
tanítót ezen állásában; Pálmay Lenke győri 
áll. tanítónőképző-intézeti r. tanítónőt ezen 
állásában; Gontjer Ferencz, Bortos Re'musz 
és Dimitrievics Herma temes-kubini közs. isk. 
r. tanítókat, illetve tanítónőt jelenlegi állá-
sukban. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néhai Székely József szirmai evang. reform, 
tanító özvegye, szül. Kovács Erzsébet részére 
évi 166 frtot, Ida nevű kiskorú árvája részére 
27 fr t 66 krt, Erzsébetnek a debreczeni, 
Ilona és Jolán nevű árváknak pedig a hód-
mezővásárhelyi árvaházba leendő fölvételét el-
rendelte; néhai Bóhn Nándorné, szül. Szepessy 
Hermin kőhalmi nyugalmazott állami tanítónő 
Ilona, Lajos és Ferdinánd árvái részére együtt 
200 f r to t ; néhai Németh Ignácz nagy-kanizsai 
közs. igazgató-tanító özvegye, született Seidl 
Amália részére 330 frtot , Károly és Gabriella 
árvái részére együtt 110 fr tot ; néhai Zeller 
György üveghuta-langeczki róm. katholikus 
volt tanító özvegye, szül. Puhr Anna részére 
évi 150 frtot, Anna nevű árvája részére pedig 
évi 25 f r to t ; néhai Matolcsyné, szül. Schrei-
ber Kornélia volt zilahi áll. polg. isk. igaz-
gató-tanítónő Károly és Kornélia nevű árvái 
részére együtt évi 190 frtot . 

Segélypénzt utalványozott: néhai Balogh 
István damaki evang. reform, tanító özvegye, 
szül. Sárai Szabó Rózának évi 150 f r to t ; néhai 
Malyáta Ignácz sályi róm. kath. tanító özv., 
szül. Bakossi Mária részére évi 150 f r to t ; 
néhai Schütz János kistószegi volt közs. tanító 
özvegye, szül. Klein Katalin részére 324 frt 
80 kr t ; néhai Havasy Mihály nagy-bányai 
közs. volt óvó özvegye, szül. Maár Laura 
részére évi 406 fr tot ; néhai Prie János szaka-
dáti g. kel. nyugdíjazva volt tanító özvegye, 
szül. Berghia Mária részére 100 f r to t ; néhai 
Jakab Ferencz gelenczei nyugdíjazva volt 
róm. katholikus tanító özvegye, szül. Ösch 
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Zsuzsánna részére évi 150 f r to t ; néhai Tálló 
István nyug. némethi-i r. kath. tanító özv., 
szül. Nieznik Karolin részére évi 100 fr tot ; 
néhai Mendege Bálint ó-moraviczai ev. ref. 
tanító özvegye, szül. Dávid Mária részére évi 
220 frtot és egy kiskorú árvája részére 36 
f r t 66 krt ; néhai Moldován Pál csékei áll. el. 
isk. volt tanító Gusztáv nevű kiskorú árvája 
részére évi 33 fr t 33 k r t ; néhai Húsz Ger-
gely báldi nvug. g. k. tanító özv., szül.: Hosszú 
Mariska részére évi 130 f r to t ; néhai Iteán 
Vazul apáczai g. kel. el. iskolai volt tanító 
özvegye, szül. Maerusán Mária és két kis-
korú árvája részére együtt évi 200 fr tot ; 
néhai Hegedűs György kereknyei g. kath. volt 
tanító özvegye, született Forin Paulina részére 
évi 150 frtot, János nevű kiskorú árvája 
részére pedig 25 frtot. 

Végkielégítést engedélyezett: Csifa Károly 
volkányi munkaképtelennek talált Concordia-
bányatelepi közs. el. isk. tanító részére egy-
szersmindenkorra 400 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott : Leicht Lázár 
turdosini munkaképtelennek talált izr. tanító 
részére évi 486 f r to t ; Machay Pál lutillai 
ideiglenesen munkaképtelennek talált r. kath. 
tanító részére évi 200 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
Pusztai. Menjen csak el az ujabban kijelölt 

helyre, mivel egy gazdáé mind a két iskola 
Az áthelyezés az iskolafentartó jogai közé 
tartozik. Hogy van-e erre elegendő ok, mi 
nem tudhatjuk. Csak nem igazgatta a szoczia-
listákat ?! 

Mészáros I . Miután 1869-ben már tanító 
volt s 1875-ben 250 frttal fölvétetett a nyug-
díjalapba éi azóta rendesen fizet: a nyugdíját 
1870. évi január 1-től számítva, utolsó fizetése 
arányában fogja kapni. Ha 1893 óta semmi 
értesítést sem kapott, bizonyosan az az oka, 
hogy nem kérte nyugdíjigénye helyesbítését, 
bár úgy gondolta, hogy kelletinél többet fizet. 
Legalább most folyamodjék ezért. Ha több 
befizetés mutatkozik, a többletet készpénzben 
visszakapja. 

Kovács J. Ha egy felekezeti tanítónak 
500 f r t fizetése vati: vájjon az állam meg-
adja-e az 50 frs ötödéves pótlékot, ha a hit-
község ezért folyamodik, — vagy csak ama 
hitközségek kapják meg, melyek a tanítónak 
400 frtot, vagy ennél hevesebbet fizetnek ? Erre 
nézve az Utasítás (1894. évi 10.000. sz.) 18 — 25. 
§§-ai irányadók. A 18. §. utolsó mondata sze-
rint a közokt. minister az 1893. évi XXVI. 
t.-cz. 16. §-a értelmében az illetékes egyházi 
főhatóság k ívánságáraa törvényszerű mini-

mumon fölül 400 frtig való kiegészítésére is 
segélyt nyújt. A 24. §. pedig a korpótlékok 
fedezésére szolgáló államsegélyben való része-
sülésről szólva, kimondja, hogy . . . a további 
eljárás a 18—25 §§-ok szerint történik; a 18. 
§-ban pedig, miként láttuk, 400 frt ig való 
kiegészítésről van szó. — A polgári iskolai 
magánvizsgálatra nézve tanácsadónkban „Ker-
ner K." cz. a. fog találni útbaigazítást. 

T. G. 1. Csak az iskolaszék tudtával és 
beleegyezésével hirdethet az elnök pályázatot. 
2. Már hogyne lehetne megválasztani a „má-
sodtanítót" is, ha van oklevele ? 3. Az iskola-
föntartó határozhatja el, hogy „felekezeti", 
avagy »közös" legyen-e az iskola. 

K. J. T. 1. Úgy nem lehet értelmezni. A 
megkezdett tanévet be kell végezni, még ha 
betöltötte is a tanköteles kort. 2. Jelentse az 
iskolaszéknek s kérjen tőle tanácsot. 3. A ki 
„lopás miatt pénzbírságot fizetett", iskola-
széki pénztáros nem lehet. 

Gy. J. Meg kell kapnia a korpótlékot min-
denkinek, a kit megillet. Ha nem vették föl 
a költségvetésbe, jó lesz előre gondoskodni 
arról, hogy az államsegély iránt való kérelem 
kellő időben fölterjesztessék a ministeriumlioz. 
Mert ha mind a két intézkedés elmarad, nem 
kaphatják meg rendes időben a korpótlékot, 
csak utólagosan, a mikor vagy kényszeríteni 
fogják az iskolaföntartót a korpótlék meg-
adására, vagy a minister fogja azt államsegély 
czimen kiutalványozni. 

Braun. Érettségi bizonyítvány alapján szok-
tak fölvenni. Nincs róla tudomásunk, hogy 
nem a vasúti igazgatóságok által fölküldöttek 
részére segélyezés volna. 

Vízszabálj ozás. Köteles-e a tanító a fizetése 
fejében hasmáit földek után vízszabályozási 
költségeket fizetni? A belügyministerium 1525 91. 
számú elvi jelentőségű határozata szerint 
a vízszabályozási költségeket mindig a telek 
tulajdonosa s nem a birláló tartozik fizetni. 
Erre ön csak abban az esetben lenne köte-
lezhető, ha a költségek fedezését a tulajdonos 
hitközséggel szemben határozottan elvállalta 
volna. A mennyiben a község követeléséhez 
ragaszkodnék, jogában áll a megyei törvény-
hatósághoz s ennek kedvezőtlen határozata 
esetén a belügy ministerhez felebbe mi, hol 
bizonyára javára fognak dönteni. — Az 1889. 
évi 18419. sz. határozatra való hivatkozása 
céves. 

Terebessy I. Üzentük már tanácsadónkban, 
hogy f. évi október 1-én azok is részesülnek 
50 frtos korpótlékban, kik felekeseti iskolából 
mentek át s 1898. évi október l-ig utolsó öt 
évöket nem mind az állami elemi iskolában 
töltötték. 
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N. J. Füzes. A 13 — 15 éves leányok is 
kötelesek ismétlő-iskolába járni. 

K. 0 . Pacsér. Megírtuk már többször, 
hogy tanácscsal senkinek sem szolgálunk, 
hanem csak adunk tanácsot — szivességből. 
Önnek az 1883. évi 26. t. cz. 2. §-ának utolsó 
bekezdését ajánljuk figyelmébe, mely így szól: 
„Egyes iskolafentartóknak a korpótlékra vo-
natkozólag már fennálló, vagy ezután alkotandó 
szabványai jelen rendelkezés által nem érin-
tetnek, ha azok a tanítókra nézve legalább 
is ezen §-ban megállapított mérvű kedvez-
ményt biztosítják." E szerint kérhetik a kor-
pótlékot azok a tanítók is, a kik iskolafen-
tartój októl élveztek korpótlékot, de kevesebbet, 
mint a mennyit a törvény biztosít. Ha ön 
már ötször kapott 50 forintot, akkor ennél 
többet nem követelhet, annyival is inkább, 
mivel iskolafentartój a a díjlevélben csak eny-
nyit biztosított. 

Állami tanítónő. 1. Ha rendes tanítónak 
választják meg, minden szolgálati évét beszá-
mítják, még ha 10-nél több is az. 2. Ha vi-
déken legalább 7, rendes tanítói minőségben 
töltött szolgálati éve van, és Budapesten ren-
des tanítónak választják meg, azonnal első 
fokú fizetésbe jut . Vannak ugyan „óradíjas" 
és „megbizott" tanítók is; de nem igaz, hogy 
mindenkinek ezzel kellene itt megkezdeni 
működését. 3. Nyugdíjba a vidéken töltött 
szolgálati évek mind beszámíttatnak. 4. Any-
nyi a „biztosított nyugdíjösszeg", a mennyi 
nyugdíjalapul felvétetett. Mert lehetnek ezen-
felül is a tanítónak járandóságai, a mik a 
nyugdíjazásnál nem számíttatnak. 5. P — y 
már nem igazgatója annak az intézetnek, hanem 
P—s. Amannak lakása: VII., Ovoda-utcza 4., 
utóbbié: VI., Bajza-utcza 27. 

K. Gy. Czirók-Hossztimezö. Az 1886. évi 
38. t.-cz. 147. §-a értelmében a községi, 
felső nép- és polgári iskolák tanítói kötelesek 
tanítói testületekké alakulni. Az e tárgyban 
kiadott szabályrendelet 9. §-a és a 16. c) 
pontja értelmében „a köz-, valamint a járás-
köri gyűléseken résztvevő tanítók a község, 
illetőleg az iskolafentartó pénztárából útikölt-
séget, vagy fuvart s a gyűlés tartamára napon-
kint, a vidéki viszonyokhoz képest, 1 — 2 f r t 
napidíjat nyernek. Az állami tanintézetek taná-
rai és tanítói az állampénztárból hasonló ked-
vezményekben részesülnek". 

Felvidéki. Az előbbi adóhivatalnál van 
előírva. Önnek magának kell az állásváltozást 
bejelenteni. Ez fontos! — Az államszámviteli 
tanfolyamot magánúton is végezhetik olyanok, 
a kik nincsenek a fővárosban. Ily egyének szá-
mára engedélyt adni a pénzügyminister úr 
van hivatva. 

10. szám. 

Fr. P. Próbálja meg folyamodás útján. 
H. F. Egervölgye. 1. Ha az illető szántó-

földet a fizetési kötelezettség jogérvényesen 
terheli, akkor igen. Ezt az ottani községi (vagy 
hitközségi) elöljáróság megmondhatja. 2. Sze-
rintünk a fa a községet illeti; de annak sem 
kellene kiirtani, inert hiszen „erdő]egelőB-ről 
van szó. 3. Minek írta alá a tanító, ha az 
adat köztudomás szerint nem felel meg a 
tényleges állapotnak. Esetleg folyamodhatik 
kiigazításért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Nemzeti ünnep. Lapunk mai számának 

„Hivatalos részében" közöljük a vallás- és 
közoktatásügyi ministernek valamennyi kir. 
tanfelügyelőséghez, valamint állami felsőbb 
leányiskolái és felső kereskedelmi iskolai igaz-
gatóságokhoz küldött rendeletét, melyben 
kimondja, hogy „az 1897 október hó 28-án 
66.542. szám alatt kelt körrendeletben elren-
delt állandó iskolai ünnepek sorába április 
hó 11 ikét, mint azon napot, melyen dicső em-
lékezetű V. Ferdinánd király az 1848. évi 
korszakot alkotó törvényeket szentesítette, 
emléknapul beigtatja". Utal a minister arra, 
hogy a tanító, vagy a tanítói kar valamelyik 
tagja lelkesítő beszédben méltassa a nap tör-
téneti jelentőségét, az ifjúság pedig hazafias 
dalokkal és szavalatokkal vegyen azon részt. 
A 66.542. sz. a. kelt min. rendelet programm-
ját tudvalevőleg az „Ünnepi füzet"' tartal-
mazza, mely e lap szerkesztőségében rendel-
hető meg s a mely minden tekintetben alkal-
mas az április 11-én megtartandó iskolai 
ünnephez is, tartalmazván úgy a tanító beszé-
dét főbb vonásaiban, valamint a most kiadott 
rendeletben hangsúlyozott dalokat és szava-
latokat is. 

— Stefáuia özvegy trónörökösné egész-
ségi állapotáról megrendítő hirek érkeztek 
f. hó 5-én Budapestre. A főherczegasszouy 
Goluehowsky külügyminister bálján meghűlt 
s erős influenzába esett, melyből veszedelmes 
tüdőgyuladás fejlődött, kinos lélegzési zava-
rokkal. Lapunk zártakor örömmel arról érte-
sülünk, hogy a beteg trónörökösné jobban 
van s az orvosok bíznak fölgyógyulásában. 

— Az országgyűlés képviselőháza f. hó 
5-iki ülésében befejezte az 1898-iki állami költ-
ségvetés tárgyalását s a pénzügyminister 
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nyomban beterjesztette a költségvetésről 
szóló törvényjavaslatot, mely szerint a f. évi 
összes kiadások 498,726.570, az összes bevé-
telek 498,775.291 írttal állapíttatnak meg. 
— Az igazságügyi bizottság is f. hó 5-én 
tárgyalta az 1848. évi törvények megalko-
tása emlékének (április 11-én) való ünnep-
léséről szóló törvényjavaslatot s azt el-
fogadta. 

— Yilág folyása külföldön. Az osztrák 
kormány folyó hó 5-én beadta lemondását és 
O Fölsége az új ministerium alakításával 
gróf Thun-Hohenstein Ferenczet bizta meg. 
Nevezetes fordulópont ez az osztrák politiká-
bm. Gautsch kabinetje éppen aznap adta 
be lemondását, a melyen az új nyelvrende-
letek megjelentek s a melyek sem a néme-
teket, sem a cseheket nem elégítették ki. 
A birodalmi tanács is össze van híva márczius 
2l-re, de nem hiszszük, hogy hosszú életű 
legyen. Mindenesetre nagyon válságos a 
helyzet Ausztriában s alig van kilátás arra, 
hogy alkotmányosan lehessen ott tovább 
kormányozni. 

— Szathmáry György síremlékére, ille-
tőleg a Szathmáry-alapra adakoztak: róm. kath. 
tanítótestület Jász-Apáthi 1 f r t ; dr. Fialovszky 
Lajos tanár (Budapest) 1 f r t ; Várhelyi Izsák 
(Szenicz) 50 k r ; Bleyer Jakab (Rácz-Almás) 
25 kr ; Scherer Sándor (Baja) 3 f r t ; Páll 
Antal (a békési tanyai tanítók nevében) 1 f r t ; 
Nehéz János (V.-Hunyad) 1 f r t ; Böhm Róza 
(V.-Hunyad) 1 fr»; Vecsey Lajos (Kis-Dobsza) 
30 kr ; Czakó Mihály (Német-Egres) 30 k r ; 
Zelény József (Alsó-Szalók) 50 kr.; Nagy 
József 15 k r ; Kelemen S. 10 kr. Eddigi gyüj-
tésiink 132 frt 60 kr. 

— Wesselényi emlékezete a fővárosi 
iskolákban. A „Budapesti Tanítótestület" 
elnökségének kezdeményezésére a fővárosi 
elemi iskolákban a rendes tanítási idő keretén 
belül Wesselényi Miklósról kegyelettel fognak 
megemlékezni folyó hó 14-én. E napon lesz 
ugyanis 50 esztendeje annak, hogy Wesse-
lényi b. mint „árvízi hajós" halhatatlan érde-
mete t szerzett magának nemzete, de különö-
sen a fővárosi polgárok élte- és vagyon a-
mentése körül. A Budapesti Tanítótestület 
elnöksége utal azokra a czikkekre, a melyek 
Wesselényiről lapunk mult évi január 14-iki 
és 28-iki számaiban megjelentek s mi ehhez 
hozzá'eszszük, hogy e megemlékezéshez bő 
adatokat szolgáltat az a kitűnő czikk is, mely 
mai számunk „Szünóra" rovatában olvasható 
Péterfy Sándor tollából. 

— Tanítói jubileum. Lehr Márton, az érsek-
utczai elemi iskola tanítója, f. hó 2-án 

ünnepelte működésének negyven esztendős 
évfordulóját. Ez alkalommal az ünnepelt 
tiszteletére lakoma volt, a VI. kerület iskola-
széke pedig jegyzőkönyvi köszönetét fejezte 
ki 40 évi kitartó munkásságáért. 

— Jubileum. Kis-Zombor közönsége febr. 
26-án Ökrös József igazgató-tanító 25 éves 
működésének jubileumát ülte meg. A derék 
tanítót, a kinek értékes emléktárgyat adtak 
át, a község elöljárósága, a gondnokság, tes-
tületek, volt és jelenlegi tanítványai üdvö-
zölték. Este az olvasókör nagytermében tisz-
teletére lakomát rendeztek. 

— Jelvények az iskolai ünnepekhez. Az 
iskolai ünnepekhez Ferenczy József díszes 
jelvényeket készíttetett. E jelvény egyik 
oldalán a szabadság istenasszonya mutat reá 
ezredéves történetünk soha el nem feledt 
jelszavára: „Istenért, Királyért, Hazáért", míg 
az érem másik lapján a cseikoszoruval övezett 
lobogó a „Szabadság, Testvériség,Egyenlőség" 
eszméit hozza emlékezetünkbe. A jelvény ára 
10 kr, a mellett 10 jelvény 'után egyet ingyen 
ad a vállalko/ó. hogy a legszegényebb tanu-
lók se nélkülözzék, s végül az „Eötvös-alap'' 
országos tanítói egyesület javára fölajánlotta 
az érmekért befolyó összegek 10 százalékát, 
melyet a tanítok özvegyei és árvái részére 
alapítványként fog befizetni. Ezek az érmek 
tehát az Eötvös alapra jövedelmezlek s azért 
az .Eötvös-alap" elnöksége fölhívásban fordul 
a hazai népoktatási intézetek tanítóihoz, taná-
raihoz és igazgatóihoz, hogy e jelvényeket az 
Eötvös-alap javára mennél nagyobb meny-
nyís-gben megrendelni szíveskedjenek. Meg-
rendelhetők eczimön: „Szabadságharczjelvény-
vállalat, Ferenczy József, V I , Teréz-körút 31." 
A megrendelésnél 50 darabon alul 36 kr 
postabér melléklendő. 

— A vakok budapesti orsz. intézetében a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 
f. évi 10.563. sz. rendelete értelmében két, 
egyenként évi 250 fr t tal és teljes állátással 
javadalmazott ösztöndíjas tanfolyamhallgatói 
állás töltendő be. A tanfolyamhallgatók a 
második évfolyam végén szaktanító-képesítő 
vizsgálatra bocsáttatnak és a nyert képesítés 
alapján esetleg üresedésben levő állásra mind-
járt kineveztetnek, ha pedig üresedésben levő 
állás nem volna, valamely állami polgári, 
vagy elemi iskolához való kineveztetésre előny-
nyel bírnak olyanok felett, a kik a szaktan-
folyamot nem végezték és a vakok intéze-
téhez való későbbi bebivatásuk esetén más-
nemű tanintézetekben eltöltött szolgálati évek, 
mint a vakok orsz. intézetében eltöltöttek 
számíttatnak be. Az ösztöndíjas tanfolyam-
hallgatói állásra csakis oly okleveles elemi, 
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vagy polgári iskolai tanítók pá lyázha tnak , a 
kik a magyar nye lven kívül a n é m e t nyelvben 
is jár tasak. A k ik ezen állást e lnyerni óha j t -
j á k , a vallás- és közokt . min i s t e rhez in téze t t 
és szabályszerűen felszerelt ké rvényüke t a 
v a k o k intézete igazgatóságánál 2 hé t a la t t 
nyú j t s ák be. 

— Mintalapok. Á kereskede lemügyi m. 
kir . min is te r ium kiadásában Szterényi József 
elnöklése a la t t ál ló bizot tság szerkesztésében 
megje lenő „ M i n t a l a p o k " I I I . évfo lyamának 
uto lsó fa- és szövő-, i l letőleg n ő i p a r i füze te i 
megje len tek . A faipari f üze tben , melyuek 
szakszerkesztője Gaul Károly, a magyar j e l -
legű izlés ezú t t a l is e lő té rbe lép. A szövő, 
illetve nőipari füze t , melynek szakszerkesztője 
Györgyi K á l m á n tanár , művész i r e p r o d u k -
czióban m u t a t j a be a ta ta i k i rá lysátor egyes 
hímzéseinek részletei t , a melyek Várdai Szi-
lárd tanár r a j z a u tán készül tek. A „Mintala-
p o k " kiadásával Dániel E r n ő báró kereske-
delmi minis ter a hazai i p a r n a k művisze t i 
i rányba való tere lésére ad e rős impulzust s 
az ipar iskolák ezekben igen e rős eszközt k a p -
nak szakra jzokta tásukhoz és g a z d a g mot ivum-
gyüj teményt , a mi igen becses. A 12 füze tből 
ál ló évfolyam ára ipar i sko láknak 12 f r t , 
m a g á n o s o k n a k 16 fr t . E g y e s füze tek is kap-
ha tók 1 f r t 5 0 k r jávai (az V., Akadémia-utcza 
3. sz. a levő kiadóhivata lban) . 

A szerkesztő postája. 
V. H. Jobbaháza. Ön azt írja nekünk, hogy nem 

tudja, hol kell megrendelni az „ Ünnepi füzetet.1' 
Ugyan, ugyan! Benne volt a min. rendeletben, 
aztán meg lapunkban is nem egyszer, de többször 
is. Egyébiránt: megküldtük. — „Katolikus pedagó-
gus." Az államosítási eljárást a kir. tanfelügyelő-
ség útján kell megindítani. Kérdésére mi határo-
zott választ adni nem tudunk, mivel nem ismer-
jük az ottani viszonyokat. — K. U. Nem hallottunk 
olyan üresedésről. — „S." Meg. Téved; az nem 
volt „írva." — B. K. Kolilm. Nem. - Sz. J. Kis-
asszonyfa. 840 frt. — 0. Gy. Nyíregyháza. Elintéz-
ték ; eddig már csak megkapta ? IIa nem: értesít-
sen minket levelező-lapon. — Sz. B. Tamásda. Nem 
tudjuk. — É. ü . Szolnok. 1. Csak pályázatra bo-
csájtott állásért. Erkölcsi és egészségi szükséges. 
2. Lapunkban és a Hivatalos Közlöny-ben. Ez utóbbi 
kiadója: Lampel R., VI., Andrássy-út. 3. Erre a kér-
désre általánosságban nem lehet felelni. — H. J. 
M.-Jánosi. Velünk úgy közölték, hogy hivatalból 
küldik meg. Ha nem kapták meg, kérjék. Kérvényre 
(ha nincs szegénységi biz. mellékelve) mindig kell 
bélyeg. — W. K. N. Rendeletet erre nem ismerünk ; 
egyezkedés tárgya. — II. Gy. Miháli. Úgy van; 
időelőtti volt; ismételjék meg. — M. Z. Dévaványa. 
Olvassa el lapunk f. évi 5. számának Különfélék cz. 
rovatában. (Persze, hogy kényelmesebb egy lev.-
lapot megírni, mint a lapot állandóan és figyelme-
sen olvasni 1) — „Egy felekezeti tanító." Névtelen 
levelekre nem válaszolunk. — P . F. Szoplak. 1. 

Iskolafentartójának kell az államsegélyért folya-
modnia a tanfelügyelőség útján. Beszéljenek a kir. 
tanfelügyelő úrral. 2. Nem. — St. E. Mogyoród. 
610. — K. Gy. Olasztelek. 400. — B. A. Karain. 
1. A költségvetésnek törvényerőre emelkedése után. 
2. Meg. — Z. F. B. Ha a hitközség szegénysége 
igazoltatik: számíthat; egyébiránt nem önnek kell 
kérnie, hanem iskolafentartójának. A melléklendő 
okmányokról a Tanácsadóban kap fölvilágosítást. 
(Fölvilágosítá:ssal mi nem ^szolgálunk", hanem ilyet 
adunk.) — O. A. Peér. Egészen beszámítják. — B. 
S. Barátos. A vezérkönyv még nem jelent meg, az 
olvasókönyv a l'allas-nyomdában (Vl-ik kerület, 
Honvéd-utcza) jelent meg; az árát nem közölték 
velünk. — Zsujta. 300 forint. — B. B. Nagy-Kajd. 
Iskolaföntartója folyamodjék és kiegészítik. — 
A. M. Kornya. Ha önnek mind nem elég az, a 
mi erről lapunkban az utóbbi időben megjelent : 
nem segíthetünk a baján. — B. L. Temes-Kutas. 
A hirdetések a kiadóhivatalra ta r toznak; áttettük 
oda. — F. J. Kétz. A mennyire mi tudjuk : hiába 
folyamodnak, mer t csak 400 fr t ig egészítik ki a 
fizetéseket. Az Ünnepi füzetet megküldtük. — T. Sz. 
K. M. Fiáthfalva. K. J. Komjáti. Nem közölhetjük. 
— H. L. B. Sz.-András. A korpótlékot beszámítják 
a nyugíjba. — S. P. Kuszpolyána. A ministerium-
ban nincs. — K. F. Halmos. Most van végleges 
intézkedés alatt. — F. J. Nagyfalva. Még nem, de 
nemsokára megkapja — N. I. Losoncz. 4522. sz. a. 
tudakozódjék a tanfelügyelőségnél. — Pusztai. 
58.599. sz. a. leküldetett az érsekséghez. V. S. 
N.-Bittse. Szép költeményét elkésve kaptuk. — 
P. A. Rimaszombat. A tanítók jogait és kötelességeit 
tárgyaló könyv, mint annak idején lapunkban olvas-
hatta volna, Nagy-Enyeden kapható dr. Szabó Mihály 
tanfelügyelő úrnál. — V. L. Győr. 'A évi részletek-
ben is fizethető. Az Ünnepi füzetet megküldtük. — 
L. J. V—t. Egy-két példány „ Ünnepi füzetet" után-
véttel azért nem küldünk, mivel az utánvétel költ-
ségei meghaladják a füzetek árát. Küldje be a 
fűzetek árát levélbélyegek ben (a postaköltségre 2, 
illetőleg 3 kr t mellékelve) s azonnal megküldjük. 
— Sz. S. Nagy-Kanizsa. A támadást sem közöltük 
s így a beküldöttet is fölösleges volna közölnünk. 
— K. V. Nyitra-Vezekény. Velünk azt közlik, hogy 
„nemsokára". A másiknak utána nézetünk. — Ano-
nim L. P. 11.034. sz. a. már elküldték. — V. Sz. 
Jeselnicza. 82.857 .sz. a. most tárgyalják. — J. J. 
Kótaj. 8155. sz. a. már elküldték. — H. K. Lajos-
Mizsc. 3358. sz. a. nemsokára megkapja. — V. 1. 
Szenicz. 9847. sz. a. a vizsgáló-bizottsághoz küldték. 
Onnan fog értesítést kapni. - „Igazgató". I. Ügye 
78.725. sz. a. már a tanfelügyelőségnél van. 2. 
Mihelyt lehet, de most nagyon sok a megjelenésre 
váró czikk. — M. M. Borszék. 4493. sz. a. a VI. a) 
osztályban van. — I'. B. Barabásszeg. Ügye még 
nincs a ministeriumban. - Számos levélre a válasz 
meg van írva, sőt ki is van szedve, de már nem 
közölhettük. 

Tartalom: Népoktatásunk az 1896/97-iki iskolai 
évben. —. e. — A határ tárgyalása az osztatlan 
iskola II.—IV. osztályában. Kellner Fülöp. — A füsti 
fecske tavaszi útja. Herman Ottó. — Irodalom. 
— Szünóra : Ötven év. Gergely János. — József nádor 
emlékezete. Péterfy Sándor. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztő 
postája. 

Felelős szerkesztő: Újváry Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József lr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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HF* szíves figyelmébe. 
Kérjük a pályázati és egyéb hirdetéseknek úgy kéziratát, mint közlési 

díját egyenesen a lap kiadóhivatalába (m. kir. tud.-egyetemi nyomda, Vár, 
Iskola-tér 3. szám) küldeni, mert a szerkesztőséghez küldöttek ott fölösleges 
munkát okoznak, a közzétételben pedig késedelem és zavar áll elé. 

t 
Elmaradt lapot a kiadóhivatalnál kell és pedig legkésőbb hétfőn rekla-

málni. Ileklamácziót a szerkesztőség nem vesz figyelembe. 

A ni. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

ad 10.320/98. szám. 
PÁLYÁZAT. 

A tanító- és tanítónőképző-intézeti növendékeket 
illető évi 100 forintos Bésán-féle ösztöndíjak kilencz 
állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomásokra bármely tanító- vagy tanítónő-
képző-intézet növendékei folyamodhatnak vallás-
különbség nélkül; egyenlő minősítés esetében azon-
ban a nőnövendékeknek elsőbbségük van. 

Az illető folyamodó keresztlevelével, illetőleg 
születési bizonyítványával, legutóbbi iskolai bizo-
nyítványával, esetleg az első időszakra vonatkozó 
értesítőjével, szülői vagyoni állapotáról, testvérei 
számáról, az esetleg már nyert ösztöndíjról, vagy 
egyéb segélyről szóló iskolai, illetőleg hatósági 
bizonyítványokkal felszerelt és a vallás- és közok-
tatásügyi magy. kir. ministerhez czímzett folya-
modványok az állami képzőintézeteknél az igaz-
gató-tanácshoz, a többieknél az illető képzőintézet 
igazgatójához 1898. évi márczius hó 31-ig, ezek 
által pedig „Nagyméltóságú gróf Csáky Albin 
v. b. t. t. úrhoz, mint az alapítvány gondnokához" 
(Budapesten, VI. ker., Andrássy-űt 114. szám) 
folyó évi április hó 15-éig térj esztendők. 

A folyamodványok magyar nyelven Írandók, s a 
nem magyar mellékletekhez azok hiteles magyar 
fordítása is csatolandó. 

Hiányosan felszerelt vagy elkésve érkezett folya-
modványok figyelmen kívül maradnak. 

Kelt Budapesten, 1898. évi február hó 15. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriam. 

(39/h— III —2) 

P Á L Y Á Z A T O K . 
E lapok 3-ik számában a salánki ev. ref. leány-

tanítóságra hirdetett pályázat márczius 15-ig meg-
hosszabbíttatik. " (197-III—3)' 

Sz ikszó (Abaúj-Tornam.) mezővárosában a községi 
óvónői állomásra pályázat hirdettetik. Évi jövedelme : 
300 frt a község pénztárából havi előleges részle-
tekben és 1 szoba s konyhából álló lakás. A felsze-
relt kérvények márczius hó 25-éig Varga József 
felügyelő-bizottsági elnök úrhoz küldendők. Szikszó, 
1898. évi február hó 20-án. Ste^czel Lajos, mint a 
felügyelő-bizott. jegyzője. (227—II—2) 

Tanítói pályázat. A n a g y - l e n g y e l i róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma: szép lakás, gazdasági épületekkel és házi-
kerttel. Telek, rét, szántó, 3 hold: 10 fr t ; must 
fejében: 16 f r t ; 13 szekér tűzifa: 10 frt 40 k r ; 
90 tanköteles u t án : 90 f r t ; ismétlősöktől: 18 f r t ; 
gazdapénz czimén: 70 forint; gabonajárandóság 
helyett: 185 for in t ; stoláris jövedelem: 20 forint; 
orgonapénz czimén : 40 forint; összesen : 4-59 forint 
40 kr. Pályázati határidő: márczius 20-ika. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. Nagy-Lengyel, posta-
hely, Zalamegye. Gaál Ferencz, iskolaszéki egyh 
elnök. (214-11—2) 

Kunhalason a r. kath. hitközségnél egy tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 400 frt, lak-
bér 50 frt, havi előleges részletekben a hitközség 
pénztárából, és ötödéves korpótlék. Kötelessége 
részére kijelölendő tanterembeni tanítás, ismétlők, 
fiuk tornászatbani oktatása, iparostanonczok vallás-
tanítása (vasárnap délelőtt). Az eredeti okmányok-
kal kellőleg felszerelt kérvények, jelzésével annak, 
hogy a pályázó nős, avagy nőtlen-e, folyó évi 
márczius 20-ig kunhalasi róm. kath. iskolaszékre 
czímezve, alulírotthoz küldendők; előnyben részesül, 
ki kántorságban jártas, mivel iskolaszékünk a 
megválasztott tanítót szükség esetén kántori teen-
dők végzésére is utasíthatja, mit akkor teljesíteni 
tartozik; az állás választás után azonnal elfogla-
landó. Véber István halasi plébános, iskolaszéki 
elnök. (222-11-2) 

A torontál-tordai községi népiskola első és 
második osztályú tanítói állomásaira ezennel pályá-
zat hirdettetik. Mindkét tanítói állás javadalma évi 
400 (négyszáz) f r t készpénzfizetés havi előleges rész-
letekben és szabad szalmafütés. Lakásul 2 szoba, 
konyha és kis kamra. Az első osztályú tanítói 
állással egy szép konyhakert is jár, míg a második 
osztályúnál az nincs. Kötelessége mindegyik meg-
választandó tanítónak saját osztályát a törvény-
szabta módon vezetni és ismétlő-iskolát tartani. A 
pályázni óhajtó római katholikus tanférfiak oklevéllel 
s működési bizonylatokkal felszerelt bélyeges kér-
vényeiket Torontál-Torda község iskolaszéke czi-
mére 1898. évi márczius hó 25-ig nyújthatják be. 
Torontál-Torda, 1898. évi február hó 23. Bezdán 
József róm. kath. plébános, községi iskolaszéki elnök. 

(241—II—2) 
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A temes-rékas i róm. kath népiskolánál megüre-
sedett első osztály betöltendő. Határidő márcz. 16 
Evi fizetés: 4Ü0 frt, 12 frt iskolai átalány, 20'/= m. 
tűzifa, melyből az iskola is fütendő, szép lakás, 
mely ál l : két szoba, konyha, kamra és istálóból. 
Kötelessége a gazdasági ismétlő-iskolában is taní-
tani ; azért jár külön évi 100 frt. Gazdasági képe-
sítés hiányában köteles egy év alatt ezt megsze-
rezni. A kántorságban köteles a sokácz kántor t 
ingyen helyettesíteni. Ki a sokáoz (horvát) nyelven 
kívül a németet is birja, és ki a kántori teendők-
ben való jártasságát s/.emélyesen bemutatja, előny-
ben része4íil. A próbaév sikeres betöltése után 
folyamodhatik véglegesíttetésért. Családi állapot 
kitüntetendő. Iíoleszár János, pleb. és iskolasz. elnök. 

(243-11-2 ) 
A v e r s e c z i községi népiskolánál elhalálozás 

folytán üresedésbe jö t t rendes tanítói állásra ezen-
nel pályázat hirdettetik. Javadalom: 650 f r t évi 
fizetés, 150 frt lakbér, 3 öl kemény hasábos tűzifa 
és 50 forint ötödévi pótlék. Az állás folyó évi 
szeptember hó 1-én foglalandó el. Kellően felsze-
relt kérvények legkésőbb folyó évi márczius hó 
31-ig alulírotthoz küldendők be. Verseczen, 1898. évi 
február hó 23-án. Seemayer János kir. tanácsos, 
iskolaszéki elnök. (226—II—2) 

Az ó -becse i újonnan rendszeresített 2 községi 
kisdedóvodához a 2 óvónői állásra pályázatot hir-
detünk. Pályázhatnak oly okleveles kisdedóvónők, 
kik a magyar nyelvet szóban és Írásban tökéletesen 
birják és a szerb nyelvben jártasak. Folyamodási 
határidő 1898 márczius 17., és az állások akkor fogla-
landók el, midőn a választást a várm. közig, bizott-
ság jóváhagyta s a megválasztottak az eskütételre 
felhivatnak. Fizetés: évi 400 frt és 150 f r t lakbér, 
vagy e 150 frt fejében természetbeni lakás és téli 
időszakban e lakás részére fűtőanyag. Kellően fel-
szerelt kérvények az ó-becsei községi iskolaszék 
elnökségéhez küldendők. Zsótér Andor, felügy.-biz. 
elnök. Pisztora József, felügy.-biz. jegyző. 

(220—1—1) 
A g a l g ó c z i izr. népiskolánál lemondás (férjhez-

monés) folytán a 300 frtnyi évi fizetéssel és 50 
frtnyi évi lakbér-illetrnénynyel javadalmazott kézi-
munka-tanítónői állás üresedésbe jött, melynek 
b"töltése czéljából pályázatot hirdetnek. Hajadon 
pályázók, kik a törvény szabta képesítéssel birnak 
és a magyar nyelven kívül a németet is jó l be-
szélik, kellően felszerelt kérvényeiket f. évi már-
czius hó 20-ig alulírott elnökh'jz küldjék be ; 
később érkező folyamodványok tekintetbe nem 
vé' ;tnek. Az állás f. évi április hó 1-én elfoglalandó. 
A megválasztott köteles a négy osztályú leánynö-
vendékeket a megállapított órarend értelmében a 
női kézimunkában oktatni és szükség esetén (beteg-
ség stb.) az osztálytanítót helyettesíteni; képesített 
tanítónők azért előnyben részesülnek ; kik pedig 
zongorát tudnak oktatni, szép mellékjövedelemre 
számíthatnak. Dr. Szilárd Simon s. k., iskolaszéki 
elnök. ( 2 1 8 - 1 1 - 2 ) 

Sürgősen pályázat hirdettetik a l órántháza-ny ir -
bakta i ev. ref. kántorta-iítói állomásra. Évi fizetés : 
jő lakás kerttel és 400 f r t ; oklevelesek elonynyel 
birnak. Az állomás azonnal elfoglalandó. Vitéz 
Gyula, lelkész. (235—II—2) 

A „Néptanítók Lapja" 6. számában megjelent 
szepetk i tanítói állá- pályázati határideje má Czius 
hó 30-ig meghosszabbíttatok. (2-35—1 -1) 

Erdöközi (Zólyommegye) róm. kath. iskolánál 
Il-od tanítói állásra. Fizetés: évi 400 frt, egy szo 
1 ából álló lakás, 12 km. tűzifa. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Folyamodványok f. évi márczius 20-ig az 
iskolaszékhez küldendők. Az állomás azonnal elfog-
•Jható. Simek Péter, iskolaszéki elnök. (248-II—1) 

L e z s i a c h ó i (Turóczm.) róm. kath., magyar-tót 
tannyelvű iskolához junius végéig okleveles óvónő 
kerestetik, Évi fizetés 400 f r t és lakás. Az állomás 
azonnal elfoglalandó. Kérvények Fukasz József plé-
bános, iskolaszéki elnökhöz küldendők Turócz-Szt.-
Györgyre. (257 — 1—1) 

A tolvácí iai (Torontálul.)- községi iskolánál le-
mondás következtében megüresedett róm. kath. 
kántortanltói állásra pályázat hirdettetik. Tanítási 
nyelv német-magyar. Tanítói fizetés 360 frt , szabad 
lakás, udvar, 400 1 |-öl házikert ós 6 fr t irodaáta-
lány. Mint kántor 100 f r t és 600 lélek után stóla ; 
fenti fizetésért köteles a megválasztott ktanító a 
mindennapi előadáson kívül az ismétlő-iskolát tar-
tani, h i t tant tanítani és a helyi szokás szerint a 
kántori funkcziót végezni. Személyes megjelenés 
kívánatos ; felszerelt kérvények folyó évi márczius 
hő 20-ig a községi iskolaszéki elnöknél nyújtandók 
be. Tolvádia, 1898 február 22 Eberhardt Mihály, 
iskolaszéki elnök. (219 - III—1) 

Szo lnokra egy j ó hangú, teljesen képzett kántor-
segédet keresek. Évi fizetése: 210 frt, teljes ellátás 
ágyneműm és mosáson kívül. A vári egyház mise-
jövedelme közös segédtársával. Tovább képzősökre 
egy jókarban levő fisharmonium áll. Az állomás 
márczius 25-én betöltendő. Szolnok, 1898 február 
24-én. Medgyesy Géza, rórn. kath. kántor. (240-II-1) 

P i n c z e h e l y róm. kath. népiskolájához márcziustól 
junius végéig kath. tanító vagy okleveles óvónő 
kerestetik. Fizetése havonkint 12 frt, élelmezés és 
teljes ellátás a kántortanítónál, bútorozott szoba 
fűtéssel, ágyneműn s világításon kívül. Folyamod-
ványok iskolaszéki elnökhöz intézendők. (247—11—1) 

Sátoral ja-Újhelybe róm. kath. segódkántort ke-
resek. Fizetése: havonkint 10 frt, mosás és ágyne-
műn kívül teljes ellátás. Szappanos Tmre, kántor. 

(244—II —1) 
X ü l s ő - V a t h o n (Veszprémmegye)a segédtanítónak 

önállásra jutása folytán pályázat hirdetteti k, melyre 
okleveles tanító vagy tanítónő, esetleg képezdész is 
pályázhat. Fizetése havonkint 30 frt, vagy havonkint 
15 f r t és teljes ellátás (ágyneműt kivéve). Köteles-
sége az első osztály önállólag vezetése (1., 2. 3-ik 
osztály), zenetudomány éppen nem szükségeltetik. 
Kérvények az iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Sarlay Gyula, iskolaszéki 
elnök. Posta helyben. ( 2 5 3 - 1 - 1 ) 

Az apate lek i (Aradmegye) ág. hitv. evangelikus 
egyház tót-magyar tannyelvű kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése az egyház pénztárából 
évnegyedenkint előrefizetendő részletekben 200 f r t ; 
államsegélyből 95 fon 'nt ; két fertály föld ; 3 öl fa, 
melyből az iskola is fü tendő; tisztességes lakás. 
Jelentkezhetni márczius 19-ig. Az állás április 7-ig 
elfoglalandó. Gálik, lelkész. (249—II —1) 

Bács -Vaskúton üresedésbe jött, leköszönés foly-
tán, egy magyar-bunyevácz, róm. kath. tanítói állo-
más. A magyar-bunyevácz osztály egy osztatlan 
osztályt képez. A tanítás nyelve főképen magyar, 
kívántatik azonban a bunyevácz nyelvnek ismerete 
is. Az állomás jövedelme készpénzben 400 o é. forint, 
lakbér fejében 55 frt és 16 frtot érő föld haszon-
élvezete. A magyar-bunyevácz ismétlő-iskolában a 
tanítás szintén az osztálytanítót illeti. A választás-
ban előnyt nyújt a német nyelv ismerete. Április hó 
1-én elfoglalandó az állomás. A folyamodók iromá-
nyaikat ftdő Kutz János esperes-plebános úrhoz 
Bikityre (Bácsmegye) küldjék márczius hó 27-ig be-
zárólag. Kelt Bács-Vaskúton, 1893. évi márczius hő 
2-án. Az iskolaszék nevében: Pilgen Nándor, iskola-
széki egyházi elnök. (251—II—1) 
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Pályázat a g e m z s e i róm. kath. kántortanítói 
állomásra. Jövedelme: 20 kat. hold szántóföld, 
142 frt készpénz, két deszkázott szobás lakás, istáló, 
kamra, 500 ( j -öl házikert. Tandíj 20 frt, ismétlő-
iskoláért 7 frt 50 kr. Stóla 8 frt, párbér mintegy 
3 köböl rozs. Az isteni szolgálat harmonium mellett 
végeztetik. Pályázók kérvényeiket Szabolcs-Gemzsére 
Csák János lelkészhez küldjék. U. p. Gyüre. 

(254-1—1) 
Betöltendő a nagyröcze i állami polgári és felső 

kereskedelmi iskolánál évi 500 forint fizetésből és 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott segédtanítói állomás. Az ezen állomás elnye-
rését óhajtó a mennyiség- ós természettudományi 
szakcsoportra képesített okleveles polgári iskolai 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényei-
ket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister-
hez czimezve, legkésőbb 1898. évi márczius hó 
21-ig Gömör-Kishontvármegye kir. tanfelügyelőjé-
nél nyújtsák be. A vallás- ós közoktatásügyi m. 
kir. ministeriumtól Budapest, 1898. évi márczius hó 5. 
A minister meghagyásából: dr. Morlin, osztály-
tanácsos. (41/h—I— 1) 

A torbágyi (Pest mellett nyaraló h.) róm. kath., 
német-magyar tanr.yelvű népiskolánál üresedésben 
levő osztálytanítói állásra márczius hó 17-iki határ-
nappal pályázat hirdettetik. Jövedelme: 400 fr t 
készpénz, a község pénztárából havi utólagos rész-
letekben pontosan fizetve, egy bútorozott szobából 
álló lakás. Kötelessége: az alsó két osztályt egy 
tanteremben önállóan vezetni, az ismétlő iskolásokat 
oktatni. A kántorságban a kántortanítót helyet-
tesíteni köteles. Okmányokkal felszerelt kérvények 
a róm. kath. iskolaszékre czimezve, főtisztelendő 
Neumayer Ferencz helybeli plébános úrhoz külden-
dők. Állomását azonnal tartozik elfoglalni. Temeté-
sek után 15-20 frtnyi mellékjövedelemre számíthat. 

( 2 6 5 - 1 - 1 ) 
Az Erdélyi Erdőipar-Részvénytársaság gyulafa lv i 

Gáborfürész-ipartelepén levő nyilvános magánisko-
lához egy keresztény vallású, okleveles tanító keres-
tetik. Oiyanok, kik a német nyelvet birják, előny-
ben részesülnek. A tanító javadalmazása 500, azaz 
ötszáz frt évi fizetés, lakás, fűtés és világítás, s 
megelégedés esetén megfelelő jutalomra is számít-
hat. Az állás f. évi április hó elsején töltendő be 
s a pályázatok, melyekben folyamodó családi álla-
pota s vallása is kitüntetendő, a szükséges okmá-
nyokkal felszerelve márczius hő 20-ig az Erdélyi 
Erdőipar-Részvénytársaság igazgatóságának czimére 
Kovásznára, Gáborfürész, Háromszékmegye kül-
dendők. (252—11—1) 

A bajmoki róm. kath. iskolánál, lemondás foly-
tán, egy tanítói állomás megüresedvén, annak be-
töltése végett márczius hó 25-ig pályázat nyittatik. 
Évi fizetése : 450 forint készpénz ós 30 hold (á 1200 
r röl) szántóföldnek '/? része. Tanítási nyelv magyar. 
Csak róm. kath. okleveles férfitanítók pályázhatnak. 
A korpótléknál csak a helyben eltöltött évek szá-
mítanak. A tanító kötelessége az iskolaszék által 
kijelölt osztályban és az ismétlő-iskolában tanítani, 
mely utóbbi tanításért külön díj nem jár. A kérvé-
nyek a bajmoki iskolaszékre czimezve, nagys. ft. 
Mamuzsich Mátyás prépost úrhoz Szabadkára kül-
dendők. Matkovich Bertalan, iskolaszéki elnök. 

( 2 6 1 - 1 - 1 ) 
Pályázat a turkeve i róm. kath. kántortanítói 

állomásra. Tágas kerttel biró két szobás lakáson és 
melléképületen kívül a jövedelem ez: 308 frc 60 kr, 
mintegy 50 - 60 tanuló után 1—1 fr t tandíj, stóla 
körülbelül 60 frt. Sikeres, megelégedést érdemlő 
működés esetén ideiglenes évi segélypénz van biz-
tosítva. Az ének- és orgonapróba f. évi márczius hó 
16-án délelőtt 10 órakor lesz, melyre a pályázók 
okleveleikkel és egyéb bizonyítványaikkal ellátva 
jelentkezzenek. Az állomás azonnal elfoglalandó. 
Türke ve, Jász-Nagykun-Szolnokmegye, 1898 márczius 
6-án. Hegyfoky Kabos, plébános. (264—1—1) 

J e e p e t e k (1—X—10) 

a polgári iskolai tanítóképezde részére, miut: 
Király Pál, Irálytani 3 frt. 
Lovcsányi Gyula, Történelmi 12 „ 
Rolin József, Földrajzi I. rész 7 „ 

— — >1 II- » <r> » 
— — jj I'f- » 3 „ 

úgyszintén az összes képezdei tankönyvek kaphatók: 

T O L B I L A J O § 
könyvkereskedésében Budapest, II., Fö-utcza 2. sz. 

Kokárdákat és czimeres zászlókat, 
finomatlaszszalagú kokárdákat darabonkint lOkrral, 
zászlókat 1 frt 50 krtól feljebb, valamint arany-
hímzésű szalagokat szállít: B E R G E R KATALIN 
Pozsonyban. (262—II-1) 

E g y XO vált., e g y 6 vált. új, e g y 6 vált. 
á t játszot t orgona, va lamint új fisharmoniomok 
ju tányos áron eladók. P E P P E R T NÁNDOR 
és F I A Szombathe ly (Vasm.), műorgona-
kész í tök. ( 2 5 6 - i n - l ) 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál következő földgömbök kaphatók: 
AJ 1. számú, 25 Vz centiméter átmérőjű, délkör nélkül, nettó ára 10 frt, bolti ára 12 frt. 
B) II. számú, 25'As centiméter átmérőjű, féldélkörrel, nettó ára 13 frt, bolti ára 15 frt. 
C) III. számú, 25 72 centiméter átmérőjű, egész délkörrel, nettó ára 16 frt 50 kr, bolti ára 

18 frt 50 kr. 
Ezen földgömböket a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett nettó áron szolgál-

tatjuk ki, s a portót a megrendelőnek kell az átvételkor fizetni. 
Budapest, 1898 márczius 10. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

10* 
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A szabadságharoz 50 éves jubileumára teljesen megjelent történelmi díszmunka. 

G R A C Z A G Y Ö R G Y 

AZ 1 8 4 8 / 4 9 . MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. 
is, illuszti'ii«ziékuli (881 kép és szfnnyoiuatA műmellékletek) összeállította 

K r e i t h B é l a g r ó f . 
Teljes, öt diszkötésü a budai honvédszobor dombornyomatával el látott kötetben ára 35 frt. 

Öt kötetben fűzve 28 frt. Fiizetenklnt is kapható 96 füzet egyenkint 30 krjával. 
Az 5 kötetre terjedő teljesen befejezett mű ára 

pompás dombornyomatú díszkötésben 

W 3 5 f r t 
és alanti I. számú megrendelő-jegy kitöltésével 
2 frtos havi részletre kapható. 

Daczára továbbá a mü teljes voltának, dgy mint 
eddig, ezentúl is 30 kros füzetekben szerezhető be 
a mü következő előfizetési árakon : 

Teljes 96 füzetben. 
Egynegyed évre (6 füzet) 1 frt 80 kr. 
Egyfél évre (12 füzet) 3 frt 60 kr. 
Egész évre (24 füzet) 7 frt 20 kr. 

E czélból a II. számú megrendelő-jegy töltendő 
ki és az összeg egyidejűleg beküldendő. 

I . N. L. Megrendelő- jegy r é sz l e t f i z e t e s r e . 

Alulírott Lampel Róbert könyvkiadóhivatalából Buda-
pesten, ezennel megrendelem: 

Gracza: „Szabadságharoz Története" 
Teljes mii 5 köte tben , összesen 35 í r t é r t . 

Kötelezem magamat az I. kötet átvételétől, illetőleg 
hótól kezdve mindaddig havonkint 1 f r t o t 

befizetni, míg a teljes mű törlesztve nincsen. A mü a 
fizetések arányában kötetenkint lesz szállítva. 

A részletfizetések be nem tartása esetén a részlet-
fizetési kedvezmény megszűnik, s a teljes hátralék azon-
nal esedékessé válik. 

Tudomásul veszem, hogy az első részlet utánvétetik, 
a többi részlet pedig a czég által beküldendő posta-
takarékpénztári befizetési lapokon díjmentesen küldhető. 

Félszázados évfordulóját ünnepeljük ama nagy 
időknek, a mikor a magyar szabadság megszületett. 
A lánczaitól felszabadult gondolat minden elmét 
megszállt, a szabadság nagyeszméje minden szivet 
lángra gyújtott . Ámde nagy idők nem támadhat-
nak, nagy eszmék nem vaíósulhatnak meg a nem-
zetek életerejét megpróbáló küzdelem nélkül. A 
magyar szabadságot egy nap lelkesedése teremtette 
meg, de kivívása dicső csaták, kiváló férfiak, legen-
dás vitézségü katonák emlékéhez fűződik. A mi 
1818— 49-iki szabadságharezunk szebb, nagyobb, föl-
emelőbb, mint bármely más nemzeté. Ha valami, 
úgy ennek a szabadságharoznak a története valósá-
gos nemzeti biblia, a melyből hitet, reményt, lelke-
sedést meríthet a magyar. Sokan és sokfélekép pró-
bálkoztak már a szabadságbarcz megörökítésével. 
Tagadhatlan, van ezek közt több becses mü : külön-
féle emlékirat, naplótöredék, haditörténet, stb. De 
mindezideig hiányzott egy olyan könyv, a mely 
szóban és képben akként tünteti fel a szabadság-
harezot, a mint annak mindnyájunk szivében élnie, 
s minden magyar emlékében megmaradnia kell. 
Könyv, mely a tudomány biztosságával, s a törté-
netíró tárgyilagosságával úgy mondja el ennek a 
dicsőséges korszaknak a történetét, hogy tanult és 
kevésbbé tanult ember egyaránt igaz gyönyörűség-
gel olvashassa, hogy az apa gyermekének, a tanító 
tanítványának, az öreg a fiatalok kezébe adván, el-
mondhassa: íme, vedd és olvasd ezt a könyvet, 
ilyen volt igaz valójában a mi szabadságharezunk! 

És íme, két lelkes férfiú : Gracza György az 
ismert nevű iró, s gróf Kreith Béla az 1848-as 
ereklyék buzgó gyűjtője szövetkezik arra a nagy 
föladatra, hegy kezébe adja nemzetének a szabad-
ságharcz ilyen igazi bibliáját. Gracza György széles-
körű tudással, ékes tollal, szeretettel, lelkes hangon 
megírja a történetet, Kreith gróf pedig összegyűjti 
hozzá az irásos és képes emlékeket. Csaknem négy 
esztendeig tart a fárasztó munka. S az 1848 ötven-
éves évfordulóján, végre előttünk áll a szabadság-
haroz fönséges drámájának tiszta és világos képe, 
olyan, a minőnek azt látnunk és olvasnunk kell. 
Előttünk fekszik a nagyszabású mű, a mely a har-
minczas évek reform-mozgalmától Kossuth Lajos 
haláláig terjed, tehát csaknem az egész század 
történetét öleli fel. A nagy munkában foglalt képek 
következőképen oszlanak meg : 

Tartalmaz 338 arczképet, 22 allegorikus, 
106 csataképet, 17 emlék-, 22 forradalmi ké-
pet, 26 gúnyképét, 53 hasonmást, 110 jelene-
tet, 39 katonai-, 40 akkori látképet, 8 4 re-
liquiát, 2 4 szenthelyet ábrázoló képet. Össze-
sen 881 kép, színes műmellékletek, térképek. 

(267-1 -1) megrendelések: 

T A M P h ' T P Ó R T ^ T ? T 1 (W o d i a n e r F- é s Fiai) könyvkiadóhivatalához -LJ-""-L*-L-1- 11 1 1 A V J V / J J J l l l t J. Budapesten, Andrássy-u. 21. sz. a. intézendők. 
Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 

Kelet 

Név 

Lakhely 

Állás 
(Kérjük olvashatóan kitölteni.) 

II . N. L. Megrendelő- jegy e lőf ize tésre . 
Az utalvány-szelvényre ragasztandó. 

Alulírott Lampel Róbert könyvkiadóhivatalánál Buda-
pesten, ezennel előfizetek: 

G r a c z a Kreith: „Szabadságharoz Történetére" 
30 kros füzetekben. 

Egynegyed évre (6 füzet) . 1 fr t 80 kr. ) a nem kívánt 
Egyfél évre (12 füzet) . . 3 frt 60 kr. > előfizetés 
Egész évre (24 füzet) . . . 7 f r t 20 kr. ' törlendő. 
és a megfelelő összeget egyidejűleg postautalványnyal 
küldőm. 
Kelet és lakhely 

Név 

M" 
< s* <K t> 
P p. Ch 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarorszagi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvány nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. - A pályázat i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés utan 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOIA-TÉB 3. 

Kéziratokat n e m adunk vissza. 

A tanfelügyelet reformja. 
Haláss Ferencz indította meg a „Nép-

tanítók Lapja" hasábjain a tanfelügye-
let reformja felett a vitát, s Bengi János 
dr., Sebesztha Károly és Plachy Bertalan 
folytatták azt a nélkül, bogy a fontos 
kérdést komoly felszólalásukkal a végle-
ges megoldáshoz közel juttatták volna. 

Az említett kiváló szakférfiak egybe-
hangzó nézetei után az többé nem 
képezheti vita tárgyát, hogy a királyi 
tanfelügyelők, irodai teendőiknek túl-
halmozottsága s másrészt a rendelke-
zésükre álló utazási átalánynak csekély-
sége miatt a felügyeletükre bizott öszszes 
tanintézeteket képtelenek minden évben 
— legalább csak egyszer is — megláto-
gatni s így czélszerünek látnám járási tan-
felügyelőségek szervezését illetve a nép-
oktatás bármely ágával hivatásszerüleg fog-
lalkozók közül az érdemesebbeknek járási 
tanfelügyelőkül való megbízatását. 

A járási tanfelügyelők, a kik ilyen 
minőségű munkálkodásuk fejében tisz-
teletdíjat élveznének, kötelesek lenné-
nek, miként ez papiroson az iskola-
látogatókra vonatkozólag most is ki van 
mondva, járásuk minden egyes iskolá-
ját tanévenként kétszer meglátogatni, 
úgymint: őszszel és tavaszszal. Látoga-
tásuk eredményéről a megyei királyi 
tanfelügyelőhöz jelentést tennének, a ki 
a tapasztalt hiányok és bajok orvoslása 

iránt intézkednék. A tanítói nyugdíj-
intézeti ügyekre, a statisztikai adatok 
feldolgozására vonatkozó adatok begyűj-
tését közvetlenül eszközölnék, az állami 
és községi jellegű népiskolák, alsófokú 
tanoncz-iskolák és kisdedóvóintézetek 
óraterveit, tankönyvjegyzékeit és tan-
anyag beosztását elbirálnák, épp így az 
iskolamulasztási kimutatásokat. Javas-
lataikat intézkedés tétel végett a 
megyei kir. tanfelügyelőhöz beterjesz-
tenék. A járási tanfelügyelők a megyei 
kir. tanfelügyelők által megszabott úti-
terv szerint végeznék az iskolalátoga-
tást s költségeik a megyei kir. tanfel-
ügyelők által érvényesített úti szám-
lájuk alapján a megyei királyi tanfel-
ügyelő kezeihez elszámolás mellett utal-
ványozott átalányból téríttetnének meg. 

A járási tanfelügyelőkül megbízot-
tak szolgálati viszonya a megyei kir. 
tanfelügyelővel szemben ugyanolyan 
lenne, a mily viszony az 1868-ik 38. 
és 1876. 28. t.-cz. végrehajtásában a 
tanfelügyelők által kiadott „Utasítás" 
43. §-a értelmében kifejezésre jut; 
vagyis, a minő viszony a tanfelügyelő 
és állami népoktatási tanintézetek tanítói 
között mai nap is érvényben van. Mégis, 
antiyi változtatást a czél érdekében 
szükségesnek vélek, hogy a kötelességeit 
hanyagul vagy rosszul végző járási tan-
felügyelőtől a megyei kir. tanfelügyelő 
felterjesztésére a megbízatás megvonás-

Lapunk 11-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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sék, mely szigorú intézkedés a hivat-
kozott „Utasítás"-ban ataníti kkal szem-
ben nem áll fenn. 

Fontos kérdés az is, kik lennének 
járási tanfelügyelőkül alkalmazandók ? 
ED részemről, minthogy a járási tan-
felügyelők gyanánt alkalmazottaknak 
munkakörét a fentebbiek szerint olyan-
nak tervezem, a mely munkakörben a 
szó szoros értelmében vett néptanítói 
szakismeret kívántatik meg, a közép-
iskolai tanárokat egyáltalán nem tar-
tom járási tanfelügyelőkül megbízhatók-
nak. A felső nép- és polgári iskolai 
tanítókat és tanítóképezdei tanárokat 
is csak abban az esetben, ha legalább 
öt éven át, mint gyakorlati elemi taní-
tók működtek valamely állami jellegű 
népiskolánál. Az elemi iskolai tanítók-
tól legalább 10 évi állami szolgálatot 
kívánnék meg. A megbízatáshoz alapul 
szolgáló szolgálati időben mutatkozó 
eltérésnek okát az előképzettséget illető 
különbségben adom. 

A járási tanfelügyelet kérdésének 
ilyetén megoldásával igen könnyen meg-
oldható a tanfelügyelői szakvizsgálat 
kérdése is, még pedig csaknem oly 
értelemben, a minőt Halász Ferencz és 
társai kifejezésre juttattak nagy voná-
sokban. 

Ugyanis a járási tanfelügyelőkül meg-
bízottak közül, ha arravalóság uknak 
kiváló jeleit adták, volnának a megyei 
kir. s.-tanfelügyelők kinevezendők. Tan-
felügyelőkké azonban csak azok léphet-
nének elő, a kik magasabb pedagógiai 
és főkép jogi, illetve államtudományi 
ismereteikről magyarországi egyetemen 
szerzett bizonyítványt birnak felmu-
tatni. Mert én nem habozom kimon-
dani, hogy népoktatásügyünknek úgy 
a mai, mint az ötven év múlva várható 
állásában is s az ebből folyó kérdések 
eldöntéséhez első sorban és csaknem 
egyedüli (1 — Szerk.) követelményként 
jog végzettséget kívánok a tanfelügye-
lőktől, s ez esetben külön tanfelügye-

lői szakvizsgálatnak szükségét nem lá-
tom, a mennyiben a megyei kir. tan-
felügyelőségek ügykörében felmerülő 
szakkérdések eldöntésénél a megyei kir. 
s.-tanfelügyelő véleménye lenne irány-
adó, a ki a fentiek szerint úgy is csak 
szakértő lehetne. 

A mi a tanfelügyelők jövendő díja-
zását illeti, erre vonatkozólag igen 
röviden kívánok nyilatkozni. A járási 
tanfelügyelőkül alkalmazottak, mint már 
említém, tiszteletdíjat élveznének, a 
tiszteletdíj mértékét járásuk nagyságá-
hoz képest vélem megállapítandónak, 
úgy, hogy átlag 200 frt évi tisztelet-
díj jutna egy-egy járási tanfelügyelő-
nek. Hozzávetőleg 6 járást számítva 
egy-egy tankerületre (vármegyére), a 
63 vármegyében körülbelül 380 járási 
tanfelügyelőre lenne szükség, a kiknek 
díja 76.000 frfcot tenne ki. A megyei kir. 
tanfelügyelőségnél alkalmazott segéd-
tanfelügyelők (még pedig minden tan-
kerületben legalább egy) a 9. és 10. 
fizetési osztályokba lennének mind 
beosztandók, a 10. fizetési osztály 3. 
fokozatának mellőzésével, a kir. tanfel-
ügyelők pedig a 8., 7. és 6. fizetési osz-
tályokba, de ugyancsak a 8. fizetési 
osztály 3. fokozatának mellőzésével. 

Részletes indokolás helyett elégnek 
tartom felemlíteni, hogy a tanítóképző-
intézeti igazgatók felettes kir. tanfel-
ügyelőjükkel ugyanazon fizetést élvezik, 
nem egy helyen magasabbat is; a tanító-
képző-intézeti segédtanárok ,és polgári 
iskolai rendes tanítók a kir. s.-tanfel-
ügyelőkkel élveznek egyazon fizetést, míg 
a képzőintézeti rendes tanárok és pol-
gári iskolai igazgatók magasabb fizetést 
húznak, mint a segédtanfelügyelők, ehhez 
még ötödéves pótlékaik is vannak. E 
szembe állításból eléggé kitűnik, hogy 
a kir. tanfelügyelők és segédt an fel-
ügyelők díjazása sürgős reformot 
kivan. 

Teljesen helyeslem Halász Ferencznek 
a kir. tanfelügyelőségi tollnoki állások 
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beszüntetésére és ezek helyett írnoki 
állások szervezésére irányuló nézetét, 
mely állással csakis a sablonszerű mun-
kák teljesítése és a kezelési teendők 
végzése lenne egybekötve. Az Írnokok 
illetményei a l l . fizetési osztály szerint 
volnának megállapítandók. 

Ezekban közölve vázlatosan nézetei-
met a tanfelügyeletnél szükséges refor-
mok felől, még csak azt említem meg, 
hogv az állami szakszerű tanfelügyelet 
szervezésével számos ügy vár még ren-
dezésre, sok megoldatlan kérdés meg-
oldásra; ilyenek: a tanfelügyelőknek 
egyesületté alakulása, a tanfelügyelet-
nek az államosítandó közigazgatással 
szorosabb kapcsolatba hozatala, a tan-
felügyelőségek különféle átalányainak 
méltányos rendezése, a népoktatási tör-
vények kodifikácziój cl} cl tantervek 
reformja, a tanfelügyelőknek végrehajtó 
hatalommal leendő ellátása stb., mely 
kérdések szintén bő anyagot szolgál-
tattak eddig is és fognak ezután is 
szolgáltatni a vitához. 

(Segesvár.) Philipp ovich István. 

— — 

Népoktatás a népiskolán kívül 
Franciaországban. 

Azon élénk mozgalom után, mely jelenleg 
hazánkban a népszerű előadások, felolvasások 
•és a felnőttek számára továbbképző tanfo-
lyamok rendezésével oly örvendetesen meg-
indult, bizonyára érdekelni fogja olvasóinkat, 
hogy mit tesznek más államokban a nép-
nevelés érdekében. E tekintetben Franczia-
ország áll első helyen s éppen azért nagy-
jelentőségű azon jelentés, a melyet Petit E., • 
a jan son de saillyi lyceum professora, a közok-
tatásügyi minister elé terjesztett. Petit e 
nevezetes jelentésében amaz általános tapasz-
talatának ad kifejezést, hogy a mai érdek-
harezban és a létért való nehéz küzdelemben 
úgy éjszakon, mint délen, városon és falun, 
mezőgazdasági vidékeken és ipari központokon 
felfogták az ismeretek bővítésének, gyara-
pításának szükséges voltát. A közhangulat a 
nantesi, le havrei és bordeauxi kongresszusok 
által támasztatott s ennek következtében a 
népnevelés érdekében tet t intézkedések, az 

ország egyes északi és nyugati részeit leszá-
mítva, mindenütt a legkedvezőbb jóindulattal, 
mi több, lelkesedéssel fogadtattak, s ez a kész-
séges támogatás magyarázza meg azok gyors 
terjedését s biztosítja megmaradásukat a 
jövőben is. 

A nélkül, hogy mint rendesen a tan ter -
veket, az utasításokat, a módszereket Páris-
ból bevárták volna, deczentralizácziót kíséreltek 
meg és ezt foganatosították is úgy, a mint 
az az egyes vidékeknek s azok különleges 
igényeinek megfelelt. Ily módon az 1894/95. 
tanévben meglevő 7.322 továbbképző tanfolyam 
száma 1895/96-ban 13.930-ra emelkedett, 
melyek átlag három hónapon keresztül heten-
kint három estén folytak. Itt nincsenek 
beleszámítva a régi népnevelési társulatok 
által a párisi Association polytechnique, 
Association philotechnique, Union de la 
jeunesse, Cercle populaire d'instruction la'ique, 
a bordeauxi Société philomathique, a lyoni 
Société d'enseignement professionel du Rhone 
stb. által rendezett tanfolyamok. 

A tanfolyamok száma az egyes megyékben 
(départements) nagyon különböző, a mi részint 
a lakosság sűrűségétől, a topographikus és 
klimatikus viszonyoktól, részint a helyi ható-
ságok kisebb - nagyobb támogatásától stb. 
függ. Az előljáró párisi akadémia után követ-
kezik Lille 2.500 tanfolyammal. Legtevé-
kenyebb működés volt Aisneben (524 tan-
folyam), Pas-de-Calaisban (502), stb. Leg-
nagyobb haladás észlelhető a tanfolyamok 
számának növekedésében egy tanévről a 
másik tanévre átmenőleg, így: Cőtes-du-Nord 
departement-ban 3-ról szaporodott 207-re; 
Corsika 0-ról 137-re, Dordogne 3-ról 153-ra, 
Doubs 6-ról 193-ra, H.-Garonne 8-ról 324-re, 
Lot-et-Garonne 1-ről 194-re, Pas-de-Calais 
216-ról 502-re, stb. 

A tanítóság az ügy érdekében óriási tevé-
kenységet fejtett ki, legnagyobb fáradságtól 
sem riadt vissza; falragaszok, levelezés, sze-
mélyes érintkezés, a családokban tett láto-
gatások által buzgólkodott apostoloskodásá-
ban. 400.000 hallgató jelentkezett a tél kez-
detén, számuk azonban mindinkább apadt, 
úgy, hogy csak 270.500 hallgatta rendesen 
a tanfolyamokat. 

Mit tanítottak ezeken a tanfolyamokon ? 
A régi egyesületek által rendezett tanfolya-
mokon azonkívül, hogy ki-ki bizonyos álta-
lános műveltségre tebetett szert, szakismere-
tekre is kiterjeszkedtek. Azt hiszem, hogy a 
legvilágosabban állítom elé a dolgot, ha a 
bordeauxi Société philomathique jelentéséből 
a következőket jegyzem ide: szőllő- és bor-
gazdasági vegytan, válogatott fejezetek szabók, 
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czipészek, kovácsok, lakatosok, gépészek, fém-
es érczművesek számára. Igen praktikus czél 
elérésére törekedtek a szakiskolák számba 
menő s városokban és nagyközségekben mű-
ködő, u. n. Cours d'Hőtel de Yille (városházi 
tanfolyamok). Ugyanazon irányban mozgott a 
többi tanfolyam is, mert rendesen megkér-
dezték a fiatalembereket, hogy mit akarnak 
tanulni, mely elkerülhetetlen ismeretre van 
szükségük? Basses-Alpes département jelen-
tésében ezt olvassuk: A hallgatók a föld-
mérésben és a kataszternek kezelésében és 
olvasásában nyertek oktatást. A Nord jelen-
tésében pedig: A kereset (szerzemény) szapo-
rítására vonatkozó ismeretek, utasítások; 
kamatszámítás, stb. 

Hogy a tanulók száma a jövőben még 
inkább növekedjék, Petit azt indítványozza, 
hogy különösen a szorgalmasabb tanulók ér-
meket, szerszámokat, hangszereket, takarék-
pénztári könyveket, stb. kapjanak. Egyes 
helyeken, pld. Reimsban, le Havreban voltak 
ilyen díjkiosztások, melyeknek nagy erkölcsi 
hatásuk volt. Sok helyen bizonyítványt is 
állítottak ki a hallgatóknak. A kisebb hiva-
talnokoknak, levélhordóknak, stb. ilyen bizo-
nyítványra van szükségük, ha alkalmazást 
akarnak nyerni. 

A leányok számára rendezett tanfolyamok-
nak már nem volt oly szép sikere, ámbár 
966 tanfolyam volt 1894/95-ben s számuk a 
következő 1895/96-iki évben már 1808-ra emel-
kedett. A leánytanfolyamok rendezése ugyanis 
nagyobb nehézséggel van összekötve; egyrészt 
a tanítónők nem eléggé erősek arra, hogy a 
napi fáradalmak után még este is dolgoz-
zanak; másrészt gyakran a szülők is ellenzői 
annak, hogy leányaik estére hazulról távoz-
zanak. 

A fiatal emberek oktatásánál nagy érdek-
lődés tárgya volt a hangos felolvasás, mely 
rendesen előadás végére marad t ; ez képezte 
mintegy a csemegét az étkezés után. Leg-
jobban hatot tak az útirajzok s a jelenkor-
ban szerepet játszó vidékek leirása, pld. 
Oroszország, Madagaskar. Egyes fejezetek 
Thiers, Mignet (a franczia forradalomból), 
Thierry (elbeszélések a Merovingek korából) 
nagy tetszésben részesültek; a költők közül 
Corneille (le Cid, Horace), la Fontaine, Moliére; 
könnyebb részeiben: Ronsard, Delavigne, 
Hugo Viktor, Francois Coppée, Dérouléde, 
stb. Nagy figyelemmel hallgatták a hazafias 
olvasmányokat. Egészségtani, mezőgazdasági 
olvasmányok már kevésbbé tetszettek. Ezzel 
fokozták az otthon való olvasási kedvet, irá-
nyították az izlést és ennek következtében a 
könyvtárakat is nagyobb mérvben használták, 

melyeknek gyarapítására sok helyen mér-
sékelt befizetések történtek. 

A továbbképző tanfolyamok mellett voltak 
népszerű felolvasások is: 1894/95-ben 10.379, 
1895/96-ban pedig 61.476, ezek közül körül-
belül 14.000 a laterna magica mutatványaival, 
a mi a hallgatóságnál mindig ünnepszámba 
ment. Legtöbb felolvasás volt Lille-ben 
(13.128), Dijon-ban (6526), Nancy-ban (4181). 
Páris városáról hiányzanak a statisztikai 
adatok. Legnagyobb lendület volt tapasztal-
ható Haute-Garonne départementban, hol 
számuk 0-ról 1560-ra emelkedett, Nord 
(826—4992), stb. 

Nagy sikere volt ezen felolvasásoknak 
különösen a kisebb városokban s legfőképen 
faluhelyen, a hol az élet egyformaságába 
változatosságot, művelő s oktató hatásuknál 
fogva kellemes időtöltést, kedély derítő élve-
zetet vittek. A mint már fönnebb a hangos 
felolvasásnál említettem, nagy figyelemben 
részesültek a földrajzi kutató utazások, a 
gyarmattörtónelem: Madagaskar, Tonkin, Daho-
mey, stb.; sokszor az alkoholismusról tartott 
értekezésekkel találkozunk, a mi itt sokkal 
időszerűbb is, mint az iskolában. Nemzet-
gazdasági, erkölcsi tételek — különös demon-
stráczió nélkül — nem nagy érdeklődést kel-
tettek, mert az ilyen tárgyú ismertetések a 
hallgatóság tudömányossági fokának szín-
vonalán felül állottak. 

A tanítók részére a tanügyi hatóságok 
által portomentesen küldött különféle szem-
léleti képeket, rajzokat, mintákat, látóképeket, 
ábrákat a jövőben szaporítani fogják s 
kicseréltetestikét megkönnyíteni, mert csakis 
a felolvasások tárgyában és a szemléleti 
képek gyakoribb kicserélésében eszközlött 
nagyobb változatosság által lehet a falusiak 
nem igen változó auditóriumának lelkesedését 
fentartani. 

Petit jelentésének második, nem kevésbbé 
érdekes részében szól a tanulók kölcsönös 
segélyezéséről (mutualité scolaire), volt iskola-
társak egyesüléséről, a népnevelési társulatok-
ról és a patronatokról. 

Minden kis tanuló (a kölcsönösség rend-
szerének követői) egész tankötelezettségének 
idejére és az iskolából való távozása után is 
fizetett hetenkint 10 centimet (4 kr), ebből 
5 cent. esett a nyugdíjalap-könyvecskére, 
5 cen. pedig egy pénztárba, melyből 25—50 
cent. beteg tagok családjainak segélyezé-
sére fordíttatik. Ez intézmény először Páris 
19. kerületében keletkezett 1881-ben. E tár-
sulat ez idő óta 16.700 frankot takarított 
meg 2800 nyugdíjalap-könyvecskével és 2737 
család segélyezésére fizetett 70.279 frankot. 
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A gyermek takarékossági hajlamát nagy mér-
tékben növelő, felebaráti szeretetét ébresztő 
s gyakorlati érzékének fejlődését elősegítő ez 
intézmény meghódította az egész országot, 
áldásos működése az ország minden részében 
elágazik s mindinkább nagyobb és nagyobb 
elterjedésnek örvend. 

A volt iskolatársak 622 egyesülete ál lott 
fenn 1895/96-ban, ezekből 400 létesült az 
utolsó évben és körülbelül 400 ily egyesület 
1896/97. év folyamán volt alakulóban. A 
tagok 2"5 f rank évi tagsági díj lefizetése után 
különféle szórakozások élvezetében részesül-
nek : vívnak, tornásznak, zenélnek, felol-
vasásokat és kirándulásokat rendeznek. Azon-
kívül segítik egymást kölcsönösen; az egye-
sületeknek valamire vergődött tagja segélyezi 
ama társát, kivel mostohábban bánt el a 
sors ; gondoskodnak beteg társaik ápoltatá-
sáról, a különféle állomások elnyerésében 
egymást pártfogolják, gyámolí t ják s ál talában 
igen tevékenyen érdeklődnek egymás sorsa, 
az iskola és minden iránt, a mi azzal össze-
függésben van. O Ö 

E közszükségletet képező ügy szolgálatába 
szegődött egész serege az újonnan alakult 
egyesületeknek, összes tagja inak tehetségével, 
tudásával, pénzével és befolyásával egyetemben. 
Minden fiatal ember, legyen az munkás, keres-
kedősegéd vagy más valami, ha csak akarata van 
kiképezheti magát , műveltségét kiegészítheti 
és csak maga-magának tu la jdoní that ja abbeli 
mulasztását, h a kiképeztetése czéljából oly 
sokszorosan kinálkozó és oly nagy liberaliz-
mussal nyúj to t t alkalmakat fel nem használja. 

Ha valaki modern nyelvekben óhajt ok-
ta tás t nyerni, tanítókról, tanításról, köny-
vekről gondoskodik a Párisban levő „Société 
nationale pour la propagation des langues 
é t rangéres" ; ha felolvasásokra van szükség, 
csak az Union d'enseignement populaire-hez 
kell fordulni. 

A patronatok sok tekintetben hasonlítanak 
a volt iskolatársak egyesületéhez és mindenek 
előt t őrködnek a felett, hogy tagjaik a 
veszélyek és az utcza kisértéseitől meg-
oltalmaztassanak, óvják őket az erkölcstelen, 
rossz társaságtól, egyáltalában épp úgy har-
czolnak a bűn, gyalázat, gonoszság ellen, 
mint a népnevelési társulatok és felolvasások 
a tudatlanság ellen. Ezen patronatok mind 
két nembeli tag ja i sok minden élvezetben 
részeltetnek: já ték, ének, zene, szavalás, kirán-
dulás, stb. által szórakoznak. A patronatok 
arról is gondoskodnak, hogy tagjaik tehet-
ségükhöz, képességükhöz mért alkalmaztatáshoz 
jussanak; munkáik, sikereik i ránt érdeklődéssel 
viseltetnek s tagjaik sohasem érzik elhagyatott-

ságukat. Párisban 34 patronatus működött 
1895/96-ban és 17 alakult az elmúlt tél 
folyamán; az országban 400-on felül volt a 
számuk s ez mindegyre emelkedik. 

Ez intézmények szervezési költségei kezdet-
ben fedezetet nyertek az adományok, gyűj-
tések, tombola, és iskolai ünnepélyek bevé-
teleiből, összesen 145.000 frk; sokszor maguk 
a néptaní tók előlegezték sovány fizetésükből 
a szervezés költségét, hogy csak i lynemű 
intézmények létesülhessenek, valamint a társa-
dalom minden rangú és rendű eleme is hozzá-
járult úgy anyagilag, m i n t szellemileg, vagy 
erkölcsileg a szervezés üdvös müvéhez. Sena-
torok, képviselők, városi tanácsosok, polgár-
mesterek, megyebizottsági tagok, stb. érdek-
lődtek az ügy iránt, résztvettek a tanfolyam-
ban s felolvasásokat tartottak. Serényen 
buzgólkodott az ügy érdekében a k i tűnő 
notabilitások mellett a mély tudományú 
ügyvédi és tisztviselői kar, az irodalomnak, 
művészetnek pártolói és munkásai, orvosok, 
stb. Egy nem kicsinyelhető előnye volt e 
mozgalomnak az is, hogy a különböző foko-
zatú tanintézetek: egyetemek, gimnáziumok, 
szakiskolák tanerői közelebbi érintkezésbe 
léptek egymással, közreműködvén a népnevelés 
magasztos müvén, értékes ségítséget és támo-
gatást nyú j tván a városok és vidékek nép-
tanítóinak, míg ez utóbbiak körülbelül 13.000 
községekben maguk végezték e nehéz, n a g y 
és fáradságos munkát. Ez minden esetre a 
franczia néptanítók és taní tónők hazafiasságá-
nak és áldozatkészségének tiszteletre méltó 
bizonyítéka, vezetvén egy téli harmad a la t t 
18.530 tanfolyamot az ügy iránti lelkesedéssel, 
jó kedvvel, kitartással, csüggedés, haszonlesés 
és a nélkül, hogy tudták volna: kapnak-e 
fizetést fáradságuk fejében. 

Ezzel Petit jelentésének utolsó pont jához 
értünk, t. i. a fizetés kérdéséhez; mert el sem 
képzelhető, hogy a néptaní tók hosszabb időn 
át ugyanazon kitartó igyekezetet tanúsítanák, 
ha fáradozásuk nem részesülne semmiféle 
jutalomban. 1895/96-ban már 73 megyében 
fizetett a tanfolyamokon résztvett hallgatóság. 
Igen tekintélyes összegekkel járultak a költsé-
gekhez a községi elöljáróságok is. 

A tanfolyamokat vezető tanítók munkájá-
nak megkönnyítése czéljából a nagy szünidőt 
14 nappal meghosszabbították. Az az ind í t -
vány is fölmerült, hogy a tan í tás t télen, mikor 
a nappalok oly rövidek, egy órával meg-
kellene rövidíteni, továbbá a hegyes vidé-
keken alkalmazott félnapi t an í t á s más he lyüt t 
is bevezetendő, talán aratáskor, hogy így a 
nyár folyamán kevésbbé megterhel t t an í tó 
elviselhesse a munkatöbbletet. Igaz, hogy 
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ezen kedvezmények a csekély díjazás mellett 
nincsenek arányban a tet t szolgálatokkal. 
A kormány 1894/95-ben erre a czélra 20.000 
frankot fordított, 1895/96-ban pedig már 
hatszorosan enny i t : 120.000 frankot, de még 
ez az összeg is kevésnek bizonyult, a meny-
nyiben tényleg 350.000 f rankra volt szükség. 
Az államnak rövid időn belül e nemzeti 
mozgalom javára 7a, sőt 1 millió frankot kell 
az állami költségvetésben előirányoznia, mert 
e kiadásnál még mindig nagyobb a nemzet-
gazdasági nyereség, a társadalmi előny, haszon. 

(Sepsi-Szt.-GyörfjyJ Földi Jenő. 
— c ^ 

Megjegyzések egy leczkére. 
E fenti czímen jelent meg e lapokban egy 

kritika az én tanítási leczkémre. Erre kivánom 
— rövid bevezetés után — észrevételeimet 
megtenni. 

Tanítóskodásom ideje egy évtizedet meg-
haladott. Ezen idő alatt megfigyeléseket tet-
tem. Ez az ú t oda vezetett, hogy beláttam, 
miszerint a legtöbb tanító a „beszédértelem-
gyakorlatok" tanításánál nem mert eltérni a 
„ v e z é r k ö n y v t ő l n e m mert kimenni a t an -
teremből. Ezt az állapotot birálta meg méltán 
oly erősen Ember János, arra a véleményre 
jutván, mikép ez a tantárgy el is törlendő, 
mert kezdi mindenki a ló fején, végzi a 
farkán, mert minden gyermek csak úgy tudja , 
hol van észak, ha így kezdhe t i : előttem van 
dél, stb. 

Ezen benyomások után az volt a S7andé-
kom, hogy a beszédértelemgyakorlati nehéz 
tárgyat kiszabadítva egy kissé a tanterem 
béklyói közül, kiviszem az életbe, hadd legyen 
eleven a menet , szabad a gondolkozás és ezen 
kilépés folytán a tanításból legyen meríthető : 
életbölcsélet. Akartam azt is, hogy lássa a 
tanító, hogy nincs bezárva a tanterem a j ta ja . 
Az észnek, a gondolkozásnak szabad szárnya-
kon járnia, szabad, sőt kötelessége az életből 
tanulnia meg azt, hogy milyen az. 

Megkíséreltem itt a legnehezebbet, mer t 
egy elvont fogalmat mutattam be szemlélte-
tően »kicsi* gyermekeknek, bemutattam ele-
miesen, hogy tanuljon szót és hogy az előtte 
ismert életkörülmények felidézésével ismerje 
meg jelentését is. 

Más szóval, azt kívántam elérni, hogy a 
gyermek ne csak a saját tantermében tudja , 
hogy merre van kelet, de tudja azt is, hogy 
hol jön fél a nap. 

„Elvont fogalmat tanít először, a logika is, 
a kérdések is rosszak, a nagy vagyont mu-
tat ja be előbb, rossz az alapja ennek a foga-

lomnak : dolgozni öröm, hiányzik a szívneme-
sítő momentum, a vallás-erkölcsi nevelés,, 
nincs megismertetve, a boszú, irigység, gyűlö-
let, és a szoczializmus sincs tárgyalva, hogy 
otthon a tanultak után a gyermekek hatná-
nak a szülőikre." Ez birálóm Ítélete lecz-
kémről. 

1. A nagy vagyont mutatom be először? 
Ezt azért te t tem, mert a gazdagság szembe-
szökő állapot az emberek társadalmi helyze-
tében. És ezzel oly ismerős a gyermek, mikép 
ha ezen kezdem : a közelebbiről megyek a 
távolabbira, az ismertről tovább. 2. Az is 
hibám, hogy „elemiesen" adom elő? E kér-
désben t. kartársamnak sem ajánlom, hogy 
a I l ik elemi osztályban felolvasást tartson 
azzal a czélzattal, hogy tán emelni fogja az 
elemi iskola színvonalát! 

3. A logikám ro-sz? Erről a tévedéséről 
győződjék meg abból, hogy t. kartársam 
czikke elején kijelenti, hogy minden rossz, a 
mi a leczkémben van, t. i. kérdések, logika, 
kezdet, vég és a végén mégis azt áll í t ja, 
hogy a többi rosszat nem ismerteti, mert 
meg akarja becsülni b e n n e : a mi jó. í g y 
sántítván, bajos a logikának a logikáról 
beszélc i. 

4. Kérdéseim rosszak ? Ebben azt a felvi-
lágosítást adom, hogy a kérdés nem rossz,. 
ha jól felelnek rá a gyermekek. Azt pedig t -
birálóm nem bizonyította be, hogy föltett kér-
déseimre egyebet felelnének a tanulók, nem 
azt, a mit én feleletnek odaírt im. 

5. Irigység, bosszú, gyűlölet! Ezeket, néze-
tem szerint, helyesebb vagy az ismétlésre 
hagyni, vagy olvasmánytárgyalás keretébe venni 
föl. Én látok ezek ismertetésére más-más 
alkalmat, mikor olvasmányban, vagy mesében 
be is tud juk elevenen mutatni . Aztán Va órára 
talán már sok is lenne! E r r e nem gondol t 
a t. szaktárs ú r? 

6. Az erkölcsi és vallásos tanítást e tá rgy 
bemutatott anyagában V2 óra alatt nehéz 
még elgondolni is! 

Nem ismerem t. birálóm nézetét e f e l ő l ; 
mert i t t a kritika csak kifogásol, de nem 
javasol. 

Az én nézetem az, hogy egy-egy közbe-
közbe t e t t találó mondattal végezzük ezt, 
még az ismétléskor, de leginkább a következő 
leczkében, midőn a vagyongyűjtésről lesz szó. 
Hiszen it t csak konstatálunk, tisztítjuk a ta la j t , 
készítjük az alapot. Majd a vagyongyűjtés 
kérdésénél szólunk róla. 

7. A szoczializmusról, nézetem szerint, ne 
tanítsunk a II-ik elemiben! Oda korán van 
bevinni a-/t a nagy betegséget. 

8. A vallásból h-gvni kell egy kicsit a 
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papnak is! Ö a bibliát többször olvassa, 
mint mi. 

9. T. kartárs úr pedig egy kis anyagot 
hagyasson velem a többi osztály számára is 
és a többi besz.-ért.-gyak. tanítási óráira is. *) 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 

Kinevezte: Iszákovics Dusán oki. tanítót 
a dubováczi közs. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Matheidész István oki. tanítót a rédovai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Zsurkeszku Mihály 
oki. tanítót a valea-bolvasniczai közs. el. nép-
iskolához r. taní tóvá; Lariu János oki. tanítót 
a rcmán-pozsezsenai közs. el. népiskolához r. 
taní tóvá; Farkas Titusz oki. taní tót a szike-
viczai közs. elemi népiskolához r. tanítóvá; 
Baderka György oki. tanítót a verendini közs. 
el. iskolához r. taní tóvá; Huszár János oki. 
taní tót a hertelendyfalvai áll. el. népiskolához 
r. taní tóvá; Polyvássy Mihály oki. tanítót a 
zánkai áll. el. népiskolához r. taní tóvá; König 
Lajos oki. tanítót a borsabányai áll. el. nép 
iskolához r. taní tóvá; Kittka Irén oki. tanító-
nőt a sándorfalvi áll. el. népiskolához r. tanító-
nővé; Dávid Ignácz oki. tanítót a csíkszeredai 
áll. el. népiskolához r. taní tóvá; Szabó Erzsé-
bet oki. tanítónőt a dicső-szt.-mártoni áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé; Solymosy Sámuel 
oki. tanítót a buzai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Nagy Sándor oki. taní tót az alsó-
töőki áll. el. népiskolához r. taní tóvá; Égeni 
Sámuel oki. tanítót a datki áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Nagy Pál oki. tanítót a 
nagybaczoni áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Katona Márton oki. tanítót az alsórákosi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Anderkó 
János oki. tanítót a turczi áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; Rozim Józseíné szül. Perczián 
Kornélia breznóbányai közs. kisdedóvónőt az 
ugyanottani áll. kisdedóvodához óvónővé; 
Csay József oki. taní tót a magasfoki áll. el. 
népiskolához r. tan í tóvá; Gzunya Traján oki. 
tanítót a bozovicsi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá ; Rákosi Bálint és Gergely Róza oki. 
tanítót, illetve tanítónőt a szenterzsébeti áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá és taní tónővé; Ke-
peczán György oki. tanítót a konopi áll. el. 
népiskolához r. taní tóvá; Haslinger Gizella 
oki. tanítónőt a bereczki áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Hartha József oki. tanítót a 
maros-gombási áll. el. népiskolához r. tanítóvá. 

*) Ehhez a tárgyhoz több hozzászólást nem köz-
lünk. ' Sserk. 

Áthelyezte: Makkai János magyar-igeni 
áll. el. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében 
a szász-sebesi áll. el. népiskolához; Boltizsár 
Zsófia ruttkai állami elemi iskolai tanítónőt a 
bakabány&i állami elemi iskolához jelen minő-
ségében ; Cziglanné-Molnár Ilona bakabányai 
állami elemi iskolai tanítónőt a temes-buttyini 
állami el. iskolához jelen minőségében; Losz-
korich László ó- és uj-holyatini áll. el. isk. 
vándortanítót a szobi ánczi áll. el. iskolához 
rendes tanítói minőségben. 

Jóváhagyta: az alsójárai áll. el. népiskola 
szegény tanulóit segélyező alapszabályzatot f. 
évi 12.621. sz. a. kelt rendeletével. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néhai Supka István ráczalmási közs. iskolai 
volt tanító özvegye, szül. Német Anna és 4 
kiskorú árvája részére együtt évi 375 f r to t . 

I R O D A L O M . 
A gazdasági ismétlő - iskolák olvasókönyve 

megjelent. Szerkesztették: Benedek Elek és 
Földes Géza. A könyvet a m. kir. földművelés-
ügyi ministerium pályadíjjal jutalmazta és ki-
adta. — Az olvasókönyv tartalmazza mindazt, 
a mit a közoktatási minister által kiadott t an -
terv a gazdasági ismétlő-iskola mindhárom év-
folyama számára megállapít. Az első részben: 
négy elbeszélés, tizenöt történelmi, hat föld-
rajzi és három egészségtani olvasmány; a 
második részben: négy elbeszélés, kilencz al-
kotmánytani, hé t természeti, hé t földrajzi és 
három egészségtani; a harmadik részben: ha t 
történeti, nyolcz polgári jog és kötelességről 
szóló, hét természeti, hat közlekedési, két egész-
ségtani; végre a negyedik részben, a három 
évfolyam közös olvasmányául: kilencz gazda-
sági és három magyar nyelvi olvasmány van. 
Az olvasmányok: Benedek Elek, Mikszáth 
Kálmán, Jókai Mór, Varga Ottó, Földes Géza, 
Marczali Henrik, Hoitsy Pál, Göőz József, 
Hankó Vilmos, Hermann Ottó, Erődi Béla, 
dr. Aujeszky Aladár, Greguss Gyula, dr. Fodor 
József, dr. Jancsó Benedek stb. müveiből a 
leggondosabban kiválasztva, a viszonyokhoz, 
az iskola feladatához és köréhez alkalmazva, 
a gazdálkodással foglalkozó nép életviszonyait 
szem előtt tartva, nemesen népies irályban oly 
becses ismereteket nyújtanak az ifjúságnak, 
melyek míg egyfelől minden izében nemzeti 
irányúak, másfelől becses tájékoztatást adnak 
az ifjúság jövő életfoglalkozásához. Szóval: 
az intézmény kitűnő olvasókönyvet nyert, 
a melyet a Pallas részvénytársaság nyomdája 
igen szépen állí tott ki, s melyet a földmíve-
lési minister, a ki a gazdasági ismétlő-isko-
lákat valóban nagy áldozatkészséggel istápolja, 
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ezen iskolák között ötezer példányban ingyen 
osztat szét a jövő tanév megnyíltával, a midőn 
az olvasókönyv II. kiadása is megjelenik. — 
Első gondolatra feltűnőnek látszik, hogy a 
gazdasági ismétlő-iskolák számára írt olva-
sókönyvben túlnyomólag közismereti és csak 
kilencz gazdasági olvasmány v a n ; ámde ez 
így van jól. Mert ámbár tagadhatatlan, 
hogy a gazdasági ismétlő - iskolák egyik 
czélja a növendékeknek olyan ismeretek nyú j -
tása, a melyeknek életfoglalkozásukban hasz-
nát veszik, de a fő czeí mégis a nemzeti 
irányú népnevelésnek kiszélesítése, megrögzítése, 
s ezen fő czélnak semmiféle hasznossági 
irányt, vagy érdeket nem szabad föléje 
helyezni. A közismereti olvasmányok tehá t a 
fő czélt szolgálják, de azért a gazdálkodó nép 
életkörét, viszonyait is szem előtt tartják. De 
még más szempont is szükségessé tette, hogy 
az olvasókönyv ne legyen kizárólag gazdasági 
vonatkozású. Ebben az iskolában ugyanis a 
gazdasági oktatásnak főleg gyakorlati irányban 
kell nyilvánulnia. Az elkerülhetetlenül szük-
séges elméleti oktatás a legszűkebb mérvben 
mozogjon, s a tanító világos, értelmes és 
vonzó előadása legyen az elméleti oktatás 
közlési módja. Különben a legszükségesebb 
elméleti oktatás anyaga a gazdasági olvasmá-
nyokban benfoglaltatik. Természetesen más 
szempont alá esik a tanító gazdasági elméleti 
tudása. Ennek olyannak kell lennie, hogy a 
tanító biztosan és sikeresen tudja növendékeit 
jövő életfoglalkozására előkészíteni. E czélra 
fog szolgálni a vezérkönyv. A tanítók számára 
szolgáló Vezérkönyvre hirdetett pályázat nem 
vezetvén kivánt eredményre, ezt a földmívelési 
minister külön megbízás iitján irat ja meg, s 
a jövő tanév megnyíltáig szintén megjelenik. 

(II.) 

Gracza György nagyszabású m u n k á j á n a k : 
Az 1848—49A szabadságharcz történetének 
utolsó két kötetét küldték be hozzánk s így 
most már előttünk van ez a becses munka 
a maga teljességében. Gracza György, a ki-
tűnő munka szerzője és a Lampél (Wodianer 
F. és Fiai) czég, a kiadó, valóban nagy érde-
meket szereztek e becses munka közrebocsá-
tásával. Lapunk e rovatában mi az egyes 
füzetek megjelenése alkalmával mindig í r tunk 
e műről s így most, mintegy összefoglalólag, 
röviden mondhatjuk el véleményünket. Grracza 
György öt kötetes munkájának stílusa vonzó, 
tiszta magyarságú, adatai megbízhatók, illusz-
trácziói érdékesék és nagy részökben ebben a 
ki tűnő munkában jelentek meg először. Az 
illusztrácziók megszerzésében nagy érdeme 
van gróf Kreith Bélának, az 1848-as ereklyék 

buzgó gyűjtőjének, a ki fáradhatat lanul támo-
gatta Gracza Györgyöt nagy munkájában. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak e szép törté-
neti munka megszerzését. Megrendelhető 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) kiadónál : 
VI. ker., Andrássy-út 21. sz. A megrendelés 
föltételeit illetőleg t. olvasóinkat a kiadónak 
lapunk 10. számában megjelent hirdetésére 
utaljuk. 

Az ,Eötvös-alap" orsz. tanítóegyesülete 
az 1838-ik évi árvíz hatvanadik évfordulója 
alkalmából „Nagyja ink emlékezete" czímmel 
igen csinos és értékes füzetet adott ki. Tar-
ta lma: 1. József nádor emlékezete; 2. Mária 
Dorottya főherczegasszony emlékezete; 3. Az 
1838-ik évi árvíz évfordulóján ünnepies taní-
tások alapjául felhasználható történeti képek, 
Jókai Mór u tán; 4. Emlékezzünk meg Wesse-
lényi Miklós báróról; 5. Pest, márczius 13. 
1838. Vörösmarty Mihálytól; 6. Az árvizi 
hajós, Vörösmarty Mihálytól ; 7. Eötvös József 
és a népnevelés, Bánóczy Józseftől. Ára 25 kr. 
Megrendelhető Singer és Wolfner könyv-
kereskedésében. E füzete t melegen ajánljuk 
a néptanítók, kisdedóvók, kisdedóvó- és tanító-
képző-intézeti növendékek s általában a nép-
oktatásügy munkásainak figyelmébe annyival 
is inkább, mert tiszta jövedelme az „Eötvös-
alap" gyarapítására fordít tat ik. 

— Bold. Szathmáry György síremlékére, 
illetőleg a Szathmáry-alapra újabban adakoz-
tak : Nigrinyi Vilma (Székely-Keve) 3 f r t ; 
állami isk. tantestülete Szász-Medgyes (be-
küldte : Jenne Ede igazg.) 6 f r t ; állami isk. 
tantestülete Halmágy (bek.: Jakó Dénes) 1 
f r t ; Simonné-Spránicz Mária (Etéd) 55 kr ; 
Bácz József (Üveghuta) 1 f r t ; Klein Róza 
(Vajda-Hunyad) 1 f r t ; Kertscher Gusztáv 
(Kassa) 1 f r t ; Robonyi Géza (Pinkafő) 2 f r t ; 
Benedek Frigyes (Pinkafő) 1 f r t ; józsef- és 
erzsébetvárosi közs. isk. tantestület Temesvár 
3 f r t 75 k r ; Oroszvég áll. iskolája részéről 
Balajthy István igazgató 9 frt 10 k r (ehhez 
j á ru l t ak : Balajthy Is tván 1 f r t ; Haraszkievics 
Ilona 50 k r ; Fekete Ernő 50 k r ; Benedek 
Irma 50 k r ; Dudinszky hitoktató 60 k r ; 
Jamniczky gond. t ag 50 kr ; Fechtet József 
50 k r ; Lauka község 1 f r t ; Leukávics Incze 
szt. Bazil-rendi tartományi főnök 1 f r t 50 k r ; 
csernekhegyi monostor főnöksége 2 f r t ; 
Dankánics Jeremiás vikárius 50 krral = 9 frt 
10 k r ) ; beszterczemegyei ált. tanítóegyesület 
10 f r t ; Kercsedi György (Algyógy) 50 k r ; 
Erdélyi Gusztáv (Keér-Semjén) 40 k r ; Hadek 
Magda (Alsó-Dabas) 50 kr. Eddigi gyűjtésünk: 
173 frt 40 kr. 
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Samu József könyve. 
Ki volt Samu József? 
Samu József mint egyszerű falusi tan í tó 

kezdette meg, s mint a Csáktornyái állami 
tanítóképző-intézetigazgatója végezte be áldá-
sos működését. „Végig taní to t ta — s ezzel 
tanul ta is — a falusi iskolától kezdve a 
népiskola minden osztályát, végig a mindkét 
nemű polgári iskolát, a nő- és férfitanító-
képző-intézetet s ezen a pályán gyűjtöget te 
össze kéziratban hátrahagyott „emlékezései" —t, 
tevékenységének minden tekintetben kiváló 
és tanulságos rajzait, a melyek nem kizáró-
lag a szakembereknek szolgálnak megszív-
lelendő tanulmányul, de a nagyközönségnek 
is élvezetes olvasmányt nyúj tanak." 

A kéziratról, többek között Borbély József 
szintén jó nevű tanító, így ír a szerzőhöz: 
„Nagy szolgálatot tenne igazgató úr a hazai 
tanügynek, ha tapasztalatait a hazai taní-
tósággal közölné, ez által nagy kincshez 
j u t n a a tanítóság. A paed, szakirodalom is 
nyerne az ál tal : mert őszintén megvallva, 
küzdünk az ujabb meg ujabb, de akárhány-
szor gyarlóbb rendszerek felkarolásával, s a 
miat t elhagyjuk, s nem fe j t jük ki eléggé a 
régi jó és megpróbált rendszert" 

Samu József elhatározta kincsének szét-
osztását, de a végzet könyvében más volt 
megírva. 1892-ben meghalt. 

Grezló János kir. segédtanfelügyelő, nevelt 
fia az elhunytnak, ez uton is kifejezést akar-
ván adni a jó apa iránt érzett szeretetnek 
és hálának, 1895-ben kiadta S. J . összegyüj-
tögetet t emlékezéseinek első kötetét „Élet- és 
nevelési rajzok* czím alatt. — Ez Samu 
József könyve. 

A 282 oldalra terjedő vaskos kötet tar-
talma a következő fejezetek alá van csopor-
tos í tva: I. Bevezetés. II. Az első állomás. 
III. A család. IV. Az elhanyagolt gyermek. 
V. Fegyelem és játék. VI. Nézleti oktatás. 
VII. Közmondások a nevelésben. 

Legbensőbb meggyőződésből, legjobb tudás-
ból és szivem-lelkem egész őszinteségével 
hivom fel tisztelt tanítótársaim becses figyel-
mét e nagybecsű munkára, s kérve-kérem: ne 
késsenek ezt a könyvet, a mely a gyakor-
lati iskolai élet minden nyilvánulásaiban és 
követelményeiben a legközvetlenebb lítmuta-

tást, a legbiztosabb tájékozást nyújtja, meg-
szerezni. 

És erkölcsi, hazafias és hivatásom s pályám 
és pályatársaim iránt tartozó kötelességet 
vélek teljesíteni akkor is, midőn magas köz-
oktatási kormányunk, különösen pedig kivá-
lóan nagyrabecsült ministerünk ő nagymél-
tóságának magas figyelmét is fölhivni bátor-
kodom e műre, kérve a kegyelmes urat , 
mikép ta lá l ja módját annak, hogy ez a könyv 
tanító- és tanítónőképző-intézeteink összes 
növendékeinek, különösen pedig az életbe 
kilépőknek kezeibe jusson : hatalmas és biztos 
lépés lesz ez az iskola belső és külső életé-
nek föllendülésére.*) 

Most pedig beszéljenek a mutatványok: 

I . 
Nézleti oktatás. 

Sajnos, hogy némely tan í tó még mindig 
túlbecsüli a szó-oktatást és ahhoz annyi ra 
ragaszkodik, hogy mindent, a mit a gyermekek-
nek tudniok kell, elrecitáltatja, karban m o n -
datja, nem törődve azzal: mennyi hibás szó 
csúszik be az ily karban való mondásnál! 
A gyermek gyakran kissé szórakozott, n e m 
hallja t isztán a szavakat, mondja úgy, a m i n t 
a többiektől hallani véli. A hibát elősegíti 
az a körülmény, hogy a karban mondottakat 
már csak azért is, hogy zűr-zavar ne ke le t -
kezzék, szótagonként, egyszerre mondják és 
így egyik szónak utolsó tag ja beleolvad a 
másik szónak első tagjába, mi nem r i t k á n 
különös ér te lmű szókat hoz létre. 

Ha a kezdőknél az első hónapokban, köz-
ben-közben alkalmazzuk, az még indokolt , 
de ennek is inkább van helye a falusi, m i n t 
városi iskolában. A városi gyermekek m á r 
többnyire kisdedóvóból kerülnek iskolába, 
szép ismeretet hoznak magukkal, korukhoz 
képest értelmesen beszélnek és elég bátor-
sággal b i rnak arra, hogy a taní tó kérdéseire 
feleljenek. í g y tehát elegendő, ha az ál ta-
lános igazságot, valamely törvény vagy erkölcsi 
tanulságot, mintegy azok fontosságának ki -
emeléseül ka rban is elmondanak. 

Az értelmi erő úgy fejlődik, ha minél több 
alkalmat adunk annak gyakorlására; e gya -

* A könyv Grezló János pestvármegyei kir. segéd-
tanfelügyelőnél (Budapest, Szentkirályi-utcza 3-ik 
sz. a , 1 frt 50 kron) megrendelhető. 
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korlatot a kölcsönös beszélgetés és önkifejtő 
kérdések eszközlik. De ha az oktatásnak 
ezen módját követjük, akkor nem ragasz-
kodhatunk merev gépiességgel ahhoz, hogy 
a gyermek minden kérdésünkre teljes mon-
datban feleljen, már csak azér t sein, mer t 
ez nem természetes. A társalogva beszélge-
tésnek értelmi és nyelvérzéki törvénye a 
hangra is k i te r jed : ez pedig azt kívánja, hogy a 
kérdésben hangsúlyozott szóra adjuk meg a 
feleletet. Azt t ehá t idővel úgyis le kell vet-
kőznie a tanulónak. Ha a gyermek értelméhez 
szólvnk és azt kívánjuk, hogy saját gondo-
latát, nézetét fejezze ki, akkor lehetetlen, 
hogy egész mondatban fe le l jen; mert midőn 
a kérdést feltesszük, lelkében azon fogalom 
forog, melyre feleletet kell a d n i a ; ez egészen 
elfoglalja szellemét és ehhez fűzi ítéletét. 
Ettől azonban meg kell különböztetni az 
összefoglaló és ismétlés gyanán t szolgáló 
kérdéseket; ezeknél helyén van, ha a kérdés 
főszava átvitet ik a feleletbe, de nem az egész 
kérdés. 

Téves nézet azt hinni, hogy csak akkor 
érti a gyermek helvesen a mit mond, h a 
teljes mondatban felel; mer t a gondolkozás 
törvényéből az következik, hogy akkor fog 
az ő belátása, Ítélete szerint felelni, ha a 
logikai a lanyra adja meg a feleletet. 

Sokszor nevetségessé is válik az egész 
mondatban való gépies felelgetés. 

Egyik első osztályú iskolában a taní tó a 
szemléleti képen a lóra muta tva , azt m o n d j a : 
ez ló. Azután kérdezi, mi t mondtam ? 

A gyermek feleli: azt mondta a tanító úr ló. 
T. Jól van. Ide nézzetek. Ez ökör. Mit 

mondtam ? 
Gy. Azt mondta a taní tó ú r ökör. 
T. Helyes. Ez szamár. Mi t m^ndt im ? 
Gy. Azt mondta a tan í tó úr szamár. 
T. Nagyon jól van. 
Az igazgató a hallott feleleteken moso-

lyog, végre oda inti a t an í tó t és azt mond ja 
neki: ismételje még egyszer a mit mos t 
kérdezett, de vigyázzon j ó l a gyermekek 
összefüggő feleletére. 

A tanító már az első feleletnél elpirult és 
félbenhagyva a további kérdezést, azt m o n d j a : 
no ez boszantó, én soha sem jöttem r á a 
feleletek kétes értelmére, nagyon köszönöm 
a figyelmeztetést. 

II. 
Az első állomáson. 

Egy alkalommal a szomszéd faluban működő 
tanítótársamat látogattam meg. A m i n t a 
földes konyhába belépek, egy gödörben csak-
nem felbuktam. A kolléga a botlás zajára 

kijön és azt mond ja : — Is ten hozott kedve» 
barátom! 

— Azt tudom, hogy Is ten hozott, hanem 
azt már nem tudom, hogy e gödröt, melyben 
úgy megbotlottam, miféle ellenséges ember 
cselekedte u tamba. 

— Nem ember volt az, barátom, mondja 
a tanító, h a n e m csirkék és malaczok. 

— De hát , hogy tud já tok ezt így meg-
tűrni, miért nem töltitek be ? 

— Édes barátom, én már háromszor 
voltam a községházánál, h o g y töltsék be, de 
ez a mi falusi elöljárónk süket az ilyenekre 
és a tanító panaszát semmibe sem veszi. 

— Mondd csak, kinek a tyúkjai és mala-
czai tették csúffá konyhátokat ? 

— Azok biz ' a mieink . . . 
— És te mégis a községgel akartad meg-

csináltatni ? 
— No természetes, én csak nem fogom 

azt betölteni. 
— Édes barátom, én az ilyen csekély-

ségért sohasem fordulok a községhez, hanem 
vagy cselédemmel tö l te tem be, vagv ha az. 
éppen nincs, vagy el van foglalva, meg-
cselekszem én magam. 

Már engedj meg, én nem tartom a 
tanítói állással megegyezőnek, hogy ilyen 
dolgot végezzek. 

— A mire az embernek szüksége van és 
hozzá képessége is, azt a munkát én nem 
tartom szégyennek. Szégyen a restség és 
bűn. Lá t t am én nagyságos asszonyokat is 
kosárral a karjukon piaczra menni és méltó-
ságos u raka t , a kik gyalultak, esztergályoz-
tak, vagy a kertben dolgoztak. A szellem 
munkásainak az efféle apró foglalkozás élet-
szükség. A mely tanító üres óráit méhesé-
ben, ke r t j ében foglalkozva tölti, az nem-
csak szellemének iideségét és kedélyének 
vidámságát őrzi meg, hanem példájával az 
egész községre nevelőleg hat. Csak nem 
tartod magadat nagyobb embernek, mint 
Cincinnatus vagy Pestalozzi ? Azután a te 
követelésed nem is jogos. Barátom, ily apró-
lékos dologgal annyi kellemetlenséget szer-
zesz az elöljáróknak, hogy utoljára az iskolát 
te magad teszed népszerűtlenné. Azután te 
azt aligha gondoltad meg, hogy az ily köve-
telés mily káros lehet a község lakosa i ra ; 
mert látod, az a bíró maga ide nem jön ezt 
betölteni, hanem elküldi a kisbirót a faluba, 
hogy keressen embert a község dolgát végezni. 
Most nagy dologidő van, tehát mindegyiknek 
szorgos a munkája. Meglehet, hogy tíz ház-
hoz is el kell mennie, míg egyet rákény-
szeríthet ide jönni. Az sincs kizárva, hogy 
ez az egy is nagy munkát kénytelen félbe-
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szakítani, mely miat t talán tetemes kár 
háramlik családjára. Most mondd meg, van-e 
igazság és méltányosság eljárásodban ? 

— E n biz' erre nem is gondoltam. No jól 
van, ha máskor jösz, fogadom, hogy nem 
lesz gödör a konyhámban. 

— Jó lesz, ha a gödrön kívül kertedre is 
kiterjeszted figyelmedet, mert a min t látom, 
a bogáncs és bürök ugyancsak magasan 
hordják fejőket! 

— Látszik, hogy gazda vagy ; de majd 
máskép lesz az is ezután . . . 

Azonban könnyelműből bölcs, korhelyből 
józan, dologkerülőből szorgalmas ri tkán válik. 
Szegény barátom sem tudott szakítani múlt-
jával, a munkának sohasem let t barátja. 
Míg szórakozást a korcsma asztalánál kere-
sett, addig terjedelmes kerl jét a gyom fog-
lalta el. Ennek azután az lett a következ-
ménye, hogy a hol más tanító tisztességeseu 
megélt, ő ott a szegénységgel küzdött, s a 
lejtőn mindig alább s/áll t . Alig másfél évtized 
alat t az erős testű, s különben jeles készült-
ségü férfiú, a ki egykor a képezdének büszke-
sége volt, testben- lélekben megtörve, nagy 
családját nyomorban hagyva szállott s í r j á b a . . . 

H í . 
Fegyelem. 

Az önfegyelmezésben követett rend szüli 
azt a pontosságot, hogy minden dolgunkat 
a maga idejében végeztük és egyet sem 
feledünk el. A rend fokozza a munkakedvet, 
örömet szerez és növeli mások előtt becsü-
letünket. A lelkiismeretesség, rendszeretet és 
pontosság a legjobb ajánló levél. 

Midőn a görög társadalomban a közjó 
iránti lelkesedés lángja kialudt, az igazság 
szavai elnémultak és a kicsapongás elnyomta 
az élet nemesebb élvezetét, a köztársaság a 
delosi Apollóhoz fordult, megkérdezvén: mit 
cselekedjenek, hogy ismét erényes és tisz-
teleire méltó polgárok támadjanak közöttök. 
A jós feleié: „Ha jó polgárokat akartok, 
akkor azt, a mi legjobb, aggassátok a gyer-
mekek füleire." Ér tvén alatta a jó nevelést 
és szoktatást. A kicsapongás azonban már 
annyira megrontotta a polgárok érzelmeit, 
hogy az ő szemeikben az arany, ezüst és 
drágagyöngyök valának a legjobbak, ezeket 
aggat ták tehát a gyermekek füleire. 

E botorság még inkább megrontot ta az 
i f júság erkölcsét; mert növelte a hiúságot, 
ter jesztet te a könnyelműséget. Ezek hatása 
alat t a komoly gondolkodás és nemes törek-
vés egészen megszűnt s helyét a vallás-

erkölcs és tudomány felett való üres elmél-
kedés váltá fel. 

Ekkor a vének tanácsa összeült és a köz-
társaság veszélyes állapota felett komolyan 
tanácskozott. 

Egyik polgár szigorú törvények alkotását 
hozta javaslatba, melyeket azután kérlelhet-
lenül végre kell haj tani . 

„Mondd csak, polgártárs, — így szól egyik 
aggastyán, — ha a polgárok kerülik az 
oltárokat és nem emelkedik azokon áldor/ati 
füst, ha a fiatalság nem kel föl az ősz fej 
előtt, ha a könnyelmű élet átlépi a családi 
küszöböt, vájjon ki fog tiszteletet szerezni a 
törvénynek ? 

Nézzétek ezt az almát, külseje épnek 
látszik ugyan, de belseje már romlásnak 
indul t ; ilyen most a görög társadalom. Ezt 
az almát éppé tenni többé nem lehet . Tart-
ha tunk tőle, hogy köztársaságunk a kívülről 
jöhető támadás alat t úgy szétmállik, mint ez 
az alma ujjaim nyomása alatt. De ime néz-
zétek, ez alma belsejében rejlő mag még ép 
és egészséges s ha azt földbe vet jük, ott 
gondozzuk és ápoljuk, erős fává fog növe-
kedni, mely daezol a viharral és lombja hűs 
árnyékot nyújt. 

A jövő nemzedéknek magvát apró gyer-
mekeink képezik; ezek pedig szabadon fej-
lődtek, épek, egészségesek; ezek nevelésére 
fordítsuk minden erőnket, ezek kebelében 
állítsuk fel a haza oltárát, az ő romlat lan 
sziveikbe öntsük az erkölcsi törvény tiszte-
letét. Tartsuk őket szigorú fegyelemben; 
mert a jó erkölcsöt csak a jó fegyelem őrzi 
és védi. Legfőképen pedig szoktassuk őket 
korán engedelmességre; mert a polgári eré-
nyek között első az engedelmesség. 

Apáink nagyok voltak s elleneink re t teg-
ték ő k e t ; nagyságuk erényeikben rej let t . 
Jel lemüknek alapját a hűség, nyíltság, nem-
zeti dicsőség képezte. Mértéket tudtak tar -
tani az élvezetekben, hogy aczélizmaik el 
ne veszítsék rugékonyságukat. Az íj, ha 
megernyed, nem pat tan. Az előérzet bátorrá, 
az okosság vigyázóvá és előrelátóvá te t te 
őket. Ha kapuinkat kerülte az ellenség, a 
kopják, gerelyek nem pihentek, merész i f jú-
ság forgat ta azokat és a harczi já tékok 
szolgáltak izmaik edzésére s a nemzeti érzü-
let ébrentartására. Őseink erényes példái 
legyenek gyermekeink szövétnekei, az ő szel-
lemök uralkodjék a nevelésen, akkor a köz-
tereken úgy, mint a családi tűzhelynél lesz-
nek férfiak, kiknek gondolataikat, szavaikat és 
cselekedeteiket okosság, bátorság, az igazság 
és törvény tiszteletére vezérlendi." 
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IV. 
Ima a szülőkért. 

Bemegyek a ka th . hitoktató előadására, 
melyen éppen a szülők iránti tiszteletről 
folyik az oktatás. A gyermekek szépen 
elmondták a katekizmusnak a szülőkre vonat-
kozó fönnebb emlí tet t szavait. Azt kérdezem 
a gyermekektől: imádkoztok-e t i fiaim kedves 
szülőitekért ? 

Az egész gyermeksereg:feleli, hogy: igen is 
imádkozunk. 

Álljanak fel azok, a kik szülőikért minden-
nap imádkoznak. 

Feláll valamennyi. 
Akkor azt kérdezem egyik gyermektől, 

hogy micsoda imádságot mond ő el szülőiért? 
Azt mondja: , A Miatyánkot." 
Édes fiam, a Miatyánkot is kell imádkozni, 

mert ebben a mindennapi kenyerünket kér-
j ü k a jó Istentől, de ebben a szülőkért még 
külön nem imádkozunk. 

A másik kezét nyúj t ja , kérdezem azt. Az 
meg azt mondja, hogy ő az „Üdvözlégy 
Máriát" imádkozza szülőiért. 

Ebben fiam a Boldogságos Szüzet tisztel-
jük ós hívjuk segítségül, de szülőinkről 
ebben sem emlékezünk meg. 

A harmadik azt mondja, hogy ő a tiz 
parancsolatot imádkozza szülőiért. 

Ezt is gyakran el kell mondanunk, hogy 
t u d j u k és megtar tsuk Istennek tiz paran-
csolatát, de ebben fiam csak parancsolva 
van, hogy szülőinket t isztel jük; de még 
ebben érettök nem imádkozunk. 

A gyermekeken az általános megdöbbenés-
n e k jelei mutatkoztak. 

Most leültettem valamennyit és azt mondom, 
hogy csak az álljon fel, a ki csakugyan 
mindennap szülőiért különösen imádkozik. 

Feláll egy szál gyermek. 
No fiam, most mondd el: miként imád-

kozol te szüleidért. 
A gyermek keresztet vet magára , össze-

teszi kezeit és a benső érzelemnek bizonyos 
kifejezésével halkan mondja : „Istenem, ki 
azt parancsoltad, hogy atyánkat és anyánkat 
tiszteljük, könyörül j az én atyámon és anyá-
m o n ; jutalmazd meg őket bőven azon jókért, 
melyeket velem tesznek és egykor fogadd 
magadhoz az örök boldogságba, ámen." Aztán 

<—> o o ' 
ismét keresztet vetett magára. 

A szépen elmondott imádság valamennyire 
mély benyomást tet t . 

Igen jól van édes fiam, látom, hogy te 
csakugyan imádkozol szülőidért. Ok meg is 
érdemlik, hisz' annyit fáradoznak érettetek. 

Erre egyik bát rabb fiu feláll és azt m o n d j a : 
kérem igazgató úr, mi is örömmel imád-

koznánk, de nem tudjuk ezt a szép imád-
ságot. 

No fiam, majd meg fogjátok tanulni, a 
tisztelendő úr majd megtanít t i teket is r eá ! 
De azután odahaza mindennap elimádkoz-
zátok, mert csak úgy várhat já tok Isten 
áldását. 

Ez az eset elég tanulságul szolgált magá-
nak a hitoktatónak is. 

(Budapest.) Jbzsa Mihály. 

F Ö L H Í V Á S . 
(A Szathmáry-síremlék és alap ügyében.) 

A Magyar Tanítók Kaszinójának kezde-
ményezésére a magyar tanügy munkásai, tisz-
telettel alúlirottak elnöklete alatt, bizottságot 
alakítottak, hogy bold. Szathmáry György 
sírját az elhunyt érdemeihez méltó síremlék-
kel jelöljék meg. 

Ki volt és mit te t t Szathmáry György — 
fölösleges hosszasan magyarázgatnunk. A ki az 
utóbbi három évtized kulturális mozgalmait 
figyelemmel kisérte, tudja, hogy Szathmáry 
György úgyis mint publiczista és ország-
gyűlési képviselő, úgyis mint a népoktatás 
ügyosztályának vezetője a vallás- és közokta-
tásügyi ministeriumban, munkás életének 
minden pillanatát a hazai kultúra szolgála-
tának szentelte. 

Erős, hatalmas nemzeti kultúra kapcsaival 
egybefűzött egységes nemzeti á l lam; virágzó, 
általános, nemzeterősítő népokta tás ; a művelt-
ség és művelődés varázslatával a legéleseb-
beknek látszó ellentéteket is kiegyenlítő nem-
zeti közszellem: ez volt az az eszme-három-
ság, a melyet Szathmáry György, mint publi-
czista, magának kitűzött s a melyet, mint 
törvényhozó és a népoktatás ügyének vezér-
férfia megvalósítani törekedett és nagy rész-
ben meg is valósított. Agyának minden gon-
dolata, szivének minden dobbanása, hazafias 
lelkének egész rajongása — mind a nemzeti 
kultúrát szolgálta, három évtizeden keresztül, 
testet-lelket őrlő szakadatlanságban. 

Ily önzetlen, ily nemes férfiúnak az emlékét 
későbbi idők számára is megörökíteni : erkölcsi 
kötelesség. Erkölcsi kötelessége első sorban 
a hazai népoktatásügy munkásainak, másod 
sorban a nemzeti kultúra minden igaz barát-
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jának. A magyar oktatásügy munkásai nem 
is térnek ki e kötelesség elől, mer t hiszen 
alig hullott le az utolsó rög megboldogult 
igaz barátjuk koporsójára, rögtön fölvetették 
a síremlék létesítésének eszméjét a Magyar 
Tanítók Kaszinójában s még e bizottság 
megalakulása előtt siettek filléreikkel áldozni 
a nemes czélra. 

Bizalommal fordulunk tehát Magyarország 
oktatásügyének minden rendű és rangú mun-
kásaihoz épp úgy, mint a magyar nemzeti 
művelődés minden igaz barátjához, kérve: 
támogassanak minket kitűzött czélunk léte-
sítésében. 

Bold. Szathmáry Györgynek mi első sorban 
az ő érdemeihez méltó síremléket szándéko-
zunk emelni ; másod sorban — ereznél is 
maradandóbb emlékül — Szathmáry György 
nevére az „Eötvös-alap" orsz. tanító-egyesiilet-
nél tanító-árvák és tanítóknak segítségre szoruló 
özvegyei javára alapítványt tenni. Erre a kettős 
czélra kér jük a kegyeletes adakozásokat. 

Jól tudjuk mi, hogy a magyar oktatásügy 
munkásai nagyobb anyagi áldozatokat még az 
ily nemes czélra sem hozhatnak s azért csak 
arra kérünk mindenkit, hogy adjon annyit, a 
mennyit adni tud, de adjon mindenki, hogy a 
„Hzathniáry-alapítványban" a magyar 
tanügy munkásai összetartozóságának nagy er-
kölcsi ereje tiszteletet parancsoló módon nyi-
latkozzék meg s az a síremlék, a melyet a 
megboldogultnak emelni fogunk, külső díszé-
vel is hirdesse, hogy a magyar oktatásügy 
munkásai tudnak hálásak lenni és hogy sze-
retik azt, a ki őket szereti. 

A jelzett kettős czélra a legszerényebb 
filléreket is köszönettel veszszük s a nemes-
szívű adakozókat arra kérjük, hogy a Szath-
máry-síremlékre és alapra szánt adományokat 
bizottságunk pénztárosához: Ujváry Béla szer-
kesztőhöz küldjék be (nem névre, hanem) 
ily czímen: „Néptanítók Lapja szerkesztősége, 
VI., Podmaniczky-utcza 37. szám." Az ado-
mányokat bizottságunk pénztárosa a „Nép-
tanítók Lapjában" fogja nyugtatványozni. 

Abban a reményben, hogy a magyar okta-
tásügy munkásai és a magyar kultúra barátai 
támogatni fognak minket kitűzött kettős 

czélunk elérésében, vagyunk hazafias üdvöz-
lettel : 

Budapest, a „Szathmáry-síremlék és ahp* 
bizottságának a Magyar Tanítók Kaszinójában 
1898. márczius 9-én tartott üléséből: 

Halász Ferencz, Péterfy Sándor, 
min. oszt.-tanácsos, biz. elnök, az „Eötvös-alap" elnöke, biz. elnök. 

Lakits Vendel, 
a M. Tanítók Orsz. Bizottságának elnöke, biz. elnök. 

Ujváry liéla, Révhegyi Iván. 
a „Néptanítók Lapja" szerkesz- a „Magyar Tanítók Kaszinója'4-

tője, pénztáros. igazgatója, ellenőr. 

Szabó Hugáth László, 
t i tkár. 

Cserven Géza, J>ietz Elek, Stokovszky Mátyás,. 
Wendler Irma, 

jegyzők. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
• Az „Állami tanítók országos egyesü-

le te" f. évi ápr. hó 6-án délelőtt 9 órakor 
Budapesten az új városháza nagytermében 
(Lipót-utcza) évi rendes közgyűlést tart , melyre 
az egyesület tagjait , az érdeklődő tani to'tár-
sakat, tanügy-barátokat és a sajtó képviselőit 
az elnökség tisztelettel meghivja. Egyidejűleg 
tudatja az egyesület választmányi tagjaival és 
a tagtársakkal, hogy a Tanitók Kaszinójában 
április hó 5-én d. u. 4 órakor választmányi 
gyűlés, azután pedig előértekezlet lesz. Indít-
ványok és javaslatok Írásban foglalva márcz. 
31-ig Debreczenbe, Kozma László egyesületi 
elnökhöz küldendők. Külön személyre szóló 
meghívót nem adnak ki. A kik mérsékelt 
árért elszállásolásra igényt tartanak, e szán-
dékukat tudassák Radoch József újpest i áll. 
ig. egyesületi alelnökkel. 

X A kolozsmegyei tanítótestület f. hó 
5-én gyűlést tartott, melyet Pallós Albert 
köri elnök nyitott meg szépen kidolgozott 
beszéddel, melyben igen helyesen reá mutat 
a mai kor anyagiasságára — és hogy az 
idealizmus, sajnos — a fiatalabb tanerőket 
nem hevíti, nem lelkesíti. Az elnöki előter-
jesztésekből kiemeljük különösen, hogy az 
„Eötvös-alap"-ba való beállás legmelegebben 
ajánltatott a tagok figyelmébe. Felolvasást 
tartottak Krompeéher Hermin tanítónő a 
Számtantanításról; továbbá Kenessey Béla dr. 
ref. theol. akad. igazgató „A. keresztény szo-
czializmusról". Mindkét felolvasás igen lekö-
tötte a nagy közönség figyelmét, s tapssal 
és éljenzéssel jutalmazták a derék felolvasó-
kat. Több kisebb ügy elintézése után a köri 
gyűlés Pallós Albert buzgó elnök éltetésével 
véget ért, de csak azért, hogy nyomban reá 
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következzék a rendkívüli közgyűlés, mit 
Sólyom János elnök nyitott meg. Egyedüli 
tárgya a „Magyarországi tanítók országos 
bizottságába" képviselők választása to l t 
Képviselőkül egyhangú közfelkiáltással Sólyom 
János , elnök; Elek Gyula, alelnök; Pallós Albert 
köri elnök; továbbá Koleszár Lajos és Bocz 
Is tván testületi tagok lettek megválasztva. 
Gyűlés után a tanítótestület tagjai — férfiak 
és nők — fölkeresték lakásán Fazakas József 
tanítóképzőintézeti tanárt, hogy tisztelegjenek 
nála, mint a „Család és Iskola" tanügyi lap-
nak önzetlen buzgó szerkesztőjénél 10 éves 
szerkesztői működése alkalmából. Az üdvözlő 
beszédet Sólyom J. elnök tar tot ta s ugyan-
csak ő adta át a tanítótestület szépen kiállí-
tott , díszesen bekötött köszönő-iratát. F a z a -
kas József meghatva köszönte meg e nem 
várt meglepetést s Ígérte, hogy míg ereje és 
egészsége engedik, mindig odaadóan működik 
továbbra is tanítótestületünk érdekében. Faza-
kas J. szerkesztő tiszteletére társasebéd is 
volt, a melyen Kolozsvár minden iskolája kép-
viselve volt. (E.) 

= A zemplénmegyei tanítóegyesület alsó-
köre f. hó 9-én tartotta alakuló közgyűlését 
Szerencsen. Az egyesületi e lnök: Hodossy 
Béla sárospataki kép. tanár szívélyes hangon 
üdvözölte a szép számban megjelent tagokat 
s a jegyzőkönyv vezetésére Kaufmann Ármin 
s.-a.-új helyi tanítót kérte fel. A napirend 
első pontja Weisz Lipót szerencsi tanító taní-
tása volt: tör tek szorzása tör t te l ; a közgyű-
lés dicséretet és jegyzőkönyvi köszönetet sza-
vazott neki. Utána Hubay Bertalan s.-pataki 
tanító tar tot t felolvasást, melynek anyagául 
az 1868: XXXVIII. t.-cz. ismertetését válasz-
totta. Rámutatot t azon hátrányokra, melyeket 
az említett törvény a tanítóra és iskolára 
magában foglal. A közgyűlés Hubaynak 
tanulságos felolvasásáért jegyzőkönyvi köszö-
netet szavazott. Nemes Lajos kir. tan., zemplén-
megyei tanfelügyelő indítványára elhatározták, 
hogy egybefoglalják ezeket a sérelmeket, a 
legközelebbi közgyűlésnek vita alapjául kitű-
zik és memorandum alakjában a nmélt. 
minister úrhoz, esetleg az országház elé teijesz-
tik. Következett Witt József s.-pataki t. jelentés-
tétele az alsó-kör pénz- és könyvtári állapotáról. 
— A közgyűlés legérdekesebb pont ja a tisz-
tikar megválasztása volt, mely következőleg 
alakult: elnök lett Linez Géza szerencsi gyári 
tanító, alelnök Fénykövi J akab tokaji tanító, 
jegyző Kis Károly, pénztáros Szonrát János. 
Az újonnan megválasztott köri elnök elfog-
lalván az elnöki székét, úgy a saját valamint 
tiszttársai nevében megköszönte a bizalmat. 
A munkabiráló-bizottságba György Mózest, 

Sikolya Antalt és Matusz Mihályt választot-
ták, mire a közgyűlés a tanfelügyelő és Hodossy 
elnök éltetésével véget ért. Közgyűlés után a 
tagok barátságos ebédre gyűllek össze. Az 
első felköszöntőt Hodossy Béla mondotta, 
éltetvén Nemes Lajos tanfelügyelőt. (K. A.) 

Tanítók tanácsiul ója. 
P. F. Pólyán. Egyoldalú informáczió alap-

ján nem Ítélkezhetünk, iskolafentartók dolgaiba 
nem avatkozhatunk. Csak a kir. tanfelügyelő 
és a megyei közigazgatási bizottság védheti 
meg és szolgáltathatnak igazságot, mi nem. 
Tarthatatlan állapotát tekintve, legjobb volna 
más helyre folyamodni. 

K. Á. Pntnok. 1. Nem adhat ja másnak 
bérbe. 2. Nyugdíjat vagy végkielégítést kérhet. 
3. Nem köteles átvenni. Az államosítás körüli 
eljárásra nézve adtunk már tanácsot, olvassa 
el. 4. Köteles megje lenni ; de úgy illik, hogy 
irásbelileg hivják és ne az egyházfi által. 

P . Tótbánhegyes. Forduljon tanácsért 
ahhoz a tanítóképző-intézeti igazgatóhoz, a 
kinél a képesítő vizsgálatot letenni kívánja. 

T. 1. Bodajk. 1. A bezárt vagy vissza-
tartot t gyermekkel a tanító is köteles az 
iskolában maradni. Ha ezt megtet te s a szüle 
mégis hazavitte gyermekét, ezért a szüle 
felelősségre vonható. Leánygyermeket éppen 
nem illik megverni. Bizzuk ezt a szülőkre. 
2. Ha a tanítót hivatalos működése közben 
éri megtámadás, ez vétséget képez, mely bün-
tetendő cselekmény. Ennek megtorlásáról 
akart gondoskodni Árad város tanácsa, midőn 
erről szabályzatot alkotott. Ha ez ministeri 
jóváhagyást nyer, mit őszintén kívánunk, 
sok brutális megtámadástól óvja meg a taní-
tót. Sijnos, hogy eddigelé sem az előbbi, 
sem az utóbbi esetre nincs törvényünk. 

N. I. Arad. Ha junius 30-án választották 
meg, július-augusztus hónapokra nem köve-
telhet fizetést, hanem esik szeptember 1-től 
kezdve, a mikor működését megkezdette. 
(Hányszor í r juk még, hogy senkinek sem 
szolgálunk, hanem csak adunk tanácsot — 
szívességből!) 

B. J. Dunakesz. Már megüzentük, a tör -
vénv §-ának idézésével, hogy megilleti a kor-
pótlék. (Levelét ne a kiadóhivatalba küldje, 
hanem hozzánk, a szerkesztőségbe!) 

B. G. Az ígért lakáshoz, vagy a 60 f r t 
lakáspénzhez joga van — a pályázati hirde-
tés és a díjlevél értelmében is — ragaszkodni. 
Jelentse újból a kir. tanfelügye'őnek és a 
megyei közigazgatási bizottságnak, hogy uta-
sítsák kötelességének teljesítésére az iskola-
fentartót. 
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I . 1. Az osztálytanító állítja ki a bizonyít-
ványt. de az igazgató is aláírja azt. Nem a 
személyhez, hanem az osztályhoz van kötve, 
tehát az utód állítja ki. 2. A hivatalos helyi-
ségben köteles köszönteni; azon kívül — 
udvariasságból — az igazgató köszönti előbb 
a hölgy-kollégát. 3. A nők a tanítói pályán 
sem mindenütt és nem mindenben birnak 
egyenlő ranggal és jogokkal a férfiakkal. 
Budapesten például (egy árvaház kivételével) 
csak férfitanító lehet igazgatóvá, még a 
leányiskolákban is. Iskolaszékben tantestületi 
képviselő nem lehet nőtanító. Tantestületi 
bizottsági képviselőválasztásnál még szava-
zata sincs. 4. Rangfokozat sem a szolgálati 
«vek számától, sem a kortól nem függ. Az 
meg nevetséges, hogy még az osztály is, 
melyben tanít, befolyással volna erre. 5. Az 
igazgatónak nincs joga megtagadni az anya-
könyv kiadását, ha erre az osztálytanítónak 
szüksége van. 

Lau f fe r t I i . Az utolsó beszámítható fize-
tést számítják. Részletfizetésre az illető tanító 
folyamodványa alapján szoktak engedélyt adni. 

Cz. H. Pándorf. Mindkettő lehetséges. 
Yegye meg az egyetemi nyomdában a polg. 
isk. tan.-kép. szabályzatot. 

B. J. Száva. Folyamodjanak államsegély-
ért, vagy alakítsák át felekezeti iskolájokat 
államsegélyes községi iskolává 

X X X X . 1. Az oklevelét nem igazítják 
ki, de kérjen az áttérés megtörténtérői bizo-
nyítványt s ezt mellékelje alkalomadtán ok-
leveléhez. 2. Ha a szolgálat folytonos, akkor 
beszámítják. 3. Kérdéses; inkább nem. 4. Egy 
évnél tovább nem adnak szabadságot. 

K. Bóla. Éppen az 1893 évi XXVI. t,-cz. 
alapján a 16. §. értelmében. 

H. A. Ha az illető rendelet az ön viszonyaira 
is vonatkozik, akkor j á r jon el a szerint folya-
modvány alakjában. 

i f o t Tanácsadónk egy részét, a nagy 
tárgyhalmaz miatt, ismét a jövő számunkra 
kellett hagynunk. Szerk. 

K ü l ö n f é l é k . 
— M árczius 15-ike. A szabadság nagy 

napjának ötvenedik évfordulóját méltó módon 
ünnepelték meg úgy a fővárosban, mint 
országszerte. A fővárosban díszgy ülések voltak, 
Petőfi szobrát és a budavári honvédszobrot 
megkoszorúzták, a polgárság fáklyásmenetet 
rendezett. A fővárosi tanítóság a „Magyar 
Tanítók Kaszinójában" ünnepelt, a hol a 
megnyitó beszédet lapunk főmunkatársa: 

Lakits Vendel tartotta, a nagy nap je len-
tőségét pedig Bardócz Pál igazgató-tanító 
méltatta. Szavaltak: Révhegyi Iván és Móra 
István. A sikerült ünnepélyt közvacsora fejezte 
be. Márczius 15-ikét az összes fővárosi 
iskolákban megünnepelték, sőt, mint nekünk 
előre jelezték, a vidéken is számos helyen. 
Nagyon természetes, hogy a ministeri ren-
delethez képest, mindenütt meg fogják ünne-
pelni az 1848-iki törvények szentesítésének 
n a p j á t : április 11-ikét is. 

— Világ folyása a külföldön. Ausztriában 
f. hó 21-én nyílik meg a parlament, de nem 
a legkecsegtetőbb kilátások között. Thun 
gróf, az új ministerelnök, alkotmányosan akar 
kormányozni, de hogy fog-e ez neki sikerülni: 
a legközelebbi jövő mutatja meg. Thun kor-
mánya koalicziós, vagyis különböző pártokhoz 
tartozó ministerek vannak benne, de azért 
az együttműködés — nagyok lévén az ellen-
tétek — mégis nagyon nehezen lesz meg-
valósítható. Egyébiránt, majd elválik. — 
Spanyol-amerikai hábora kitörése fenyeget. 
Az amerikaiak foga Kuba szigetére fáj s már 
szerelik is hajóhadukat. Spanyolország pénz-
ügyi helyzete nagyon válságos, a háborúhoz 
pedig tudvalevőleg „pénz, pénz és pénz" 
kell. Spanyol rebublikánus lapok azt taná-
csolják a kormánynak, hogy Kuba szige-
tét — adja el j ó pénzen. — A krétai kérdés-
ben az orosz kormány új jegyzéket intézett a 
hatalmakhoz György herczeg érdekében. Ausztria-
Magyarország még ellenzi kormányzóságát, de 
Németországban már hajlandók az oroszok 
kívánságának engedni. Valószínűleg az fog 
történni, hogy Nérnetor izág, Ausztria-Magyar-
ország és Olaszország Krétából visszavonulnak 
s Görögország védnökeinek : Orosz-, Franczia-
és Angolországnak engedik át a krétai ügy 
halaszthatatlan rendezését. 

— Új gazdasági ismétlő-iskolák. Ugocsa 
megyében, mint velünk e megye kir. tanfel-
ügyelője közli, Fekete-Ardó és Halmi közsé-
gekben nyíltak gazdasági ismétlő-iskolák, a mit 
a lapunk 9. számában megjelent kimutatás 
pótlá=ául közlünk. 

— Szőllö és borgazdasági tanfolyam 
nyílik tanítók számára ; pályázni f. hó 31-ig 
lehet. A pályázati föltételek lapunk hirdetései 
közt olvashatók. 

— Halálozás. Kovács Gábor ev. ref. tanító 
és 48-as főhadnagy meghalt Csákberényben. 
— Kontni József jász-szt.-andrási róm. kath. 
taní tó életének 20- ik v tanítói működésének 
3-ik évében elhunyt. Áldás emlékükön! 
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A szerkesztő postája. 
L. K. Kiszács. Van, mert jobban kellett volna 

vigyáznia, kivált ha tudta, hogy szél van. — M. R. 
Hogyne kényszeríthetné, hiszen a törvény rendeli el! 
Ha annak idejében nem kapná meg, tegyen jelen-
tést a kir. tanfelügyelő úrnak. — P. K. Ka rád. 
1. A segédkezést mi is úgy magyarázzuk, mint ön. 
2. Az iskolaszék mellőzésével semmi esetre sem. — 
Szombatfalvi Szikra. A törvény „tisztességes lakás-
ról" (a mi alatt 2 szobát szoktak érteni) intézke-
dik ; ha azért az árért a faluban ilyet nem kaphat-
nak, kérelmük jogos s ha esetleg a közig, bizott-
ság elé kerülne, megítélnék önöknek. — V. A. 
Mossócz. 1. Még eddig nem közölték velünk ; kisérje 
figyelemmel a lapot, benne lesz. 2. A tanfelügyelő 
úr mondhatja meg, mi nem ismerjük az ottani álla-
potokat. — „1898." J. J. Csik-Taplocza. Nem közöl-
hetjük. (Kéziratokkal különben is bőven el vagyunk 
látva.) — K. F. Bajmok. Nincs joga. Törvényellenes-
séget a tanfelügyelő nemcsak hogy megakadályozhat, 
de kötelessége is megakadályozni. — Sz. C. Torzsa. 
Sajnáijuk. de azzal a ministeriummal nem állunk 
hiv. összeköttetésben. — Merkúr. Önök mindig jog-
ról beszélnek, mintha a mindennapi élet minden 
aprólékossága törvénykönyvbe volna foglalva ! A mi 
nézetünk szerint az iskolaszéknek ezért a tanítót 
(mert elvégre az ó illetménykertjéről van szó!) meg 
kellett volna keresnie. Ne emlegessék mindig a „jogot", 
hanem igyekezzenek egymással barátságosan meg-
egyezni, mert ha az ilyen tyúkpörökben kenyér-
törésre kerül a dolog, úgyis csak a — prókátorok-
nak van belőle Hasznuk ! — H. I. Kapuvár. Csak 
880, neje: 960. — S. S. Mezö-Sass. T. Gy. Rom-
hány. Már kijelentettük, hogy egy példány Ünnepi 
füzetet nem küldhetünk utánvétellel. — D. A. 
Sári. Szeptember hóban. — D. J. Sz.-Kápolnok. 
A földmívelési ministeriummal nem állván hiv. 
összeköttetésben. nincs módunkban kérését tel-
jesíteni. Yárja meg türelmesen, míg értesítik. — 
I). J. Buka. Nincs a ministeriumban. — S. L. 
B. 6459. sz. a. most van elintézés alatt. — K. S. 
Marokpapi. 3209. szám alatt nemsokára megkapja. 
— „Fiatal tanító." Elintézés alatt van. — j>Égy 
öreg esedező." 9081. sz. a. ki van utalva. A másik 
még késik. — K. V. Kyitra-Yezekény. 79.756. sz. a. 
van; megsürgettük. — Auróra. Egyszerűen azért 
nem, mert az év végéig is el vagyunk látva kézirat-
tal. A lapon állandóan olvasható, hogy mi kézirato-
kat vissza nem küldünk. — K. B. Az államosításról 
mi már több izben adtunk felvilágosításokat ; min-
dig nem ismételhetjük meg. Egyébiránt forduljanak 
a kir. tanfelügyelő úrhoz; úgyis az az útja. — 
Búzás János tanító urat (Ajnád) kérjük pontos lak-
czímének levelező-lapon való beküldésére. — K. Gy. 
Szives érzelmeit nagyon köszönjük, de kérését nem 
teljesíthetjük. — Áll. isk.-szk. Lapzárás után érke-
zett. Mind a kettőt meg lehet tartani. — K. D. Darócz. 
Rosszul olvasta. — M. J. 1. Nyerhet. 2. Visszamenőleg 
nem adják meg. 3. M e r f n e m jelentették be gazd. 
ism.-iskolájukat a ministeriumnál. — N. E. Medgyes-
Bodzás. Nem tudjuk megmondani,annyira el vagyunk 
halmozva közlendőkkel. — F. Gy. Hm.-Vásárhely. 
1. Minden mellékletre 15 kros bélyeg kell. 2. A 
nagym. minister úrhoz. — Sz. M. 0 . Szépen van 
megírva; bátran fölolvashatja. — „Sekrestye." 1. 
Fájdalom! — kötelezheti, a mennyiben ő az erő-
sebb. 2. Semmi esetre se forduljon ü hez, ha-
nem szép csöndben nézzen más, esetleg jobban 
díjazott állás után. — G. P. 1. Úgy halljuk, hogy 
könyvárusi uton nem kapható, különben forduljon 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) könyvkereskedésé-

hez, VI., Andrássy-út 21. szám. (Olvassa el mai szá-
munk „Irodalom" rovatát.) 2. Csak a jövő évben. — 
E. Gy. Kolozsvár. Köszönjük. — I. K. Zólyom. Ha 
lesz, a pályázat benne lesz lapunkban ; mi előre nem 
tudjuk. — W. E. Jíagy-Enyed. Tanácsunk ez : adja 
be folyamodványát tanítónői állásra, úgy esetleg 
gyorsabban czélt ér ; amott nagyon sok az előjegy-
zés s alig van üresedés. Kisérje figyelemmel a pá-
lyázati hirdetéseket. — G. J. Jíy.-T. Már több izben 
benne volt lapunkban, liogy az „ Ünnepi füzet", mely 
az április 11-iki iskolai ünnephez is használható,. 
szerkesztőségünkben kapható s ára 10 kr. Egy-két pél-
dány árát legczélszerübb levélbélyegekben beküldeni 
(egyszerű levélben), egy füzetnél postaköltségre 2 krt, 
kettőnél 3 krt mellékelve. Ha tanulói számára na-
gyobb, 40 - 50 példányra tesz megrendelést, mint 
csomagot bérmentve küldjük s szegényebb sorsú ta-
nulók számára is mellékelünk néhány példányt. — 
K. M. J. D.-Szerdaliely. 4003. sz. a. van ; megsür-
gettük. — 2Xi. 69.566. sz. a. van s a mint a föld-
jöv. kat. megállapítás fölérkezik, rögtön elintézik. 
— P. A. Liptó-Teplicskn. 72.071. sz. a. leküldték a 
tanfelügyelőséghez, okmányok pótlása czéljából. -
Cs. J. Bellye. Csak a kat. földjövedelem megállapí-
tása után intézhetik el. Addig türelem! — B. F.. 
Kaszópolyána. 1. Baján csak a kir. tanfelügyelő 
segíthet. 2. Forduljon egyházi főhatóságához, mert a 
ministeriumhoz onnét semmit sem terjesztettek föl. — 
J. K. Szederhát. Sürgesse meg az egyházi főható-
ságnál ; itt nincs. — D. L. Berzencze. Intézkedés 
alatt áll. — F. T. Szikerieza. Már megtörtént 10.:J>88. 
sz. a. — K. Gy. Rosztoka. 3540. sz. a. nemsokára 
értesíteni fogják. — R. B. Sz.-Erzsébet. 82.368. sz. 
a. elintézték; tudakozódjék a tanfelügyelőségnél. — 
I). B. Jármi. 1. Még nincs itt. 2. Ha a község sze-
gény: lehet. — Pataki. 15.725. sz. a. most fog tár-
gyalásra kerülni. - N. P. Gasztony. 12.728. sz. a. 
a jogügyi igazgatósághoz küldték. — D. E. Szepes-
Sztrázsa. 13.840. sz. a. most tárgyalják s így nem-
sokára el is intézik. — K. I. íí.-Militics. F. B. 
Tomaj. „Mutatványt" nem küldünk. — N. Csak a 
kir. tanf. úr segíthet mind a két esetben. — T. I . 
Lörinczréve. Nem fosztja meg. — V. F. K.-Szeut-
király. 1. Hasonló tárgyú czikket már régebben el-
fogadtunk. 2. Az állami tanitók hivatalból fogják meg-
kapni az ötödéves korpótlékot. M. L. Jf.-Rábé. 530-
— O. G. Terény. Folyamodjék a nagym. minis-
teriumhoz helyesbítésért; fölvilágosításokat a kir. 
tanfelügyelő úrtól kérjen. Az Ünnepi füzetet meg-
küldtük. — Szives figyelembe. Márczius L'i-iki és április 
11-iki iskolai ünnepélyekről lapunk szűk terjedelme 
miatt tudósításokat nem közölhetünk s így előre kérjük 
t. olvasóinkat, hogy kíméljék meg magukat a bekül-
dés fáradság aitól. — W.' M. Ó-Verbász. Önt azt 
írja, hogy az Ünnepi füzet árát nem találta a lap-
ban följegyezve. Bocsánat, de téved, mert a lapban 
több izben és a 66.512. számú min. rendeletben is 
olvasható volt, hogy a „Néptanítók Lapja" szeri,esz-
tőségében megrendelhető Ünnepi füzet ára 10 kr. 

Tartalom : A tanfelügyelet reformja. Philippovich 
István. — Népoktatás a népiskolán kívül, Franczia-
országban. Földi Jenő. — Megjegyzések egy lecz-
kére. Mező Dániel. — Hivatalos rész. — Irodalom. 
— Szttnóra: Samu József könyve. Józsa Mihály. — 
Fölhívás. (A Szathmáry-síremlék ós alap ügyében.> 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztő 
postája. 

Felelős szerkesztő: JJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam II. számához. 

Iskolafentartók, iskolaszékek és királyi tanfelügyelőségek 

MF" szíves figyelmébe, ~9ff 
Kérjük a pályázati és egyéb hirdetéseknek úgy kéziratát, mint közlési 

díját egyenesen a lap kiadóhivatalába (m. kir. tud.-egyetemi nyomda, Vár, 
Iskola-tér 3. szám) küldeni, mert a szerkesztőséghez küldöttek ott fölösleges 
munkát okoznak, a közzétételben pedig késedelem és zavar áll élé. 

Elmaradt lapot a kiadóhivatalnál kell és pedig legkésőbb hétfőn rekla-
málni. Heklamácziót a szerkesztőség nem vesz figyelembe. 

A m. kir. tnd.-egijetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskolait ér 3. sz. 

ad 10.320/98. szám. 

PÁLYÁZAT. 
A tanító- és tanítónők épző-intézeti növendékeket 

illető évi 100 forintos Bésán-féle ösztöndíjak ki lencz 
állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomásokra bármely tanító- vagy tanítónő-
képző-intézet növendékei folyamodhatnak vallás-
különbség nélkül; egyenlő minősítés esetében azon-
ban a nőnövendékeknek elsőbbségük van. 

Az illető folyamodó keresztlevelével, illetőleg 
születési bizonyítványával, legutóbbi iskolai bizo-
nyítványával, esetleg az első időszakra vonatkozó 
értesítőjével, szülői vagyoni állapotáról, testvérei 
számáról, az esetleg már nyert ösztöndíjról, vagy 
egyéb segélyről szóló iskolai, illetőleg hatósági 
bizonyítványokkal felszerelt és a vallás- és közok-
tatásügyi magy. kir. ministerhez czímzett folya-
modványok az állami képzőintézeteknél az igaz-
gató-tanácshoz, a többieknél az illető képzőintézet 
igazgatójához 1898. évi márczius hó 31-ig, ezek 
által pedig „Nagyméltóságú gróf Csáky Albin 
v. b. t. t. úrhoz, mint az alapítvány gondnokához" 
(Budapesten, VI. ker., Andrássy-út X14. szám) 
folyó évi április hó 15-éig terj esztendők. 

A folyamodványok magyar nyelven Írandók, s a 
nem magyar mellékletekhez azok hiteles magyar 
fordítása is csatolandó. 

Hiányosan felszerelt vagy elkésve érkezett folya-
modványok figyelmen kívül maradnak. 

Kelt Budapesten, 1898. évi február hó 15. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium. 

(39/h—III—3) 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Sátoralja-Újhelybe róm. kath. segédkántort ke-

resek. Fizetése: havonkint 10 frt, mosás és ágyne-
műn kívül teljes ellátás. Szappanos Imre, kántor. 

(244—II—2) 
Erdőközi (Zólyommegye) róm. kath. iskolánál 

Il-od tanítói állásra. Fizetés : évi 400 frt, egy szo-
bából álló lakás, 12 km. tűzifa. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Folyamodványok f. évi márczius 20-ig az 
iskolaszékhez küldendők. Az állomás azonnal elfog-
lalható. Simek Péter, iskolaszéki elnök. (248—II—2) 

A tolvádlal (Torontálm.) községi iskolánál le-
mondás következtében megüresedett róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Tanítási 
nyelv német-magyar. Tanítói fizetés 360 frt, szabad 
lakás, udvar, 400 Q-öl házikert és 6 frt irodaáta-
lány. Mint kántor 100 frt és 600 lélek után stóla ; 
fenti fizetésért köteles a megválasztott ktanító a 
mindennapi előadáson kívül az ismétlő-iskolát tar-
tani, hit tant tanítani és a helyi szokás szerint a 
kántori funkcziót végezni. Személyes megjelenés 
kívánatos ; felszerelt kérvények folyó évi márczius 
hó 28-ig a községi iskolaszéki elnöknél nyújtandók 
be. Tolvádia, 1898 február 22. Eberhardt Mihály, 
iskolaszéki elnök. (219—III—2) 

Az Erdélyi Erdőipar-Rész vény társaság gyu la fa lv i 
Gáborfürész-ipartelepén levő nyilvános magánisko-
lához egy keresztény vallású, okleveles tanító keres-
tetik. Olyanok, kik a német nyelvet birják, előny-
ben részesülnek. A tanító javadalmazása 500, azaz 
ötszáz frt évi fizetés, lakás, fűtés és világítás, s 
megelégedés esetén megfelelő jutalomra is számít-
hat. Az állás f. évi április hó elsején töltendő be 
s a pályázatok, melyekben folyamodó családi álla-
pota s vallása is kitüntetendő, a szükséges okmá-
nyokkal felszerelve márczius hó 20-ig az Erdélyi 
Erdőipar-Részvénytársaság igazgatóságának czimére 
Kovásznára, Gáborfürész, Háromszékmegye kül-
dendők. (252—II—2) 

Szolnokra egy jó hangú, teljesen képzett kántor-
segédet keresek. Evi fizetése: 210 frt, teljes ellátás 
ágyneműm és mosáson kívül. A vári egyház mise-
jövedelme közös segédtársával. Tovább képzésökre 
egy jókarban levő fisharmonium áll. Az állomás 
márczius 25-én betöltendő. Szolnok, 1898 február 
24-én. Medgyesy Géza, lóm. kath. kántor. (240-II-2) 

Az apateleki (Aradmegye) ág. hitv. evangelikus 
egyház tót-magyar tannyelvű kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése az egyház pénztárából 
évnegyedenkint előrefizetendő részletekben 200 f r t ; 
államsegélyből 95 forint; két fertály föld; 3 öl fa, 
melyből az iskola is fűtendő; tisztességes lakás. 
Jelentkezhetni márczius 19-ig. Az állás április 7-ig 
elfoglalandó. Gálik, lelkész. (249-11—2) 

Pinczehely róm. kath. népiskolájához márcziustól 
junius végéig kath. tanító vagy okleveles óvónő 
kerestetik. Fizetése havonkint 12 frt, élelmezés és 
teljes ellátás a kántortanítónál, bútorozott szoba 
fűtéssel, ágyneműn s világításon kívül. Folyamod-
ványok iskolaszéki elnökhöz intézendök. (247 — 11—2) 
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Bács-Vaskúton üresedésbe jöt t , leköszönés foly-
tán, egy magyar-bunyevácz, róm. kath. tanítói állo-
más. A magyar-bunyevácz osztály egy osztatlan 
osztályt képez. A tanítás nyelve főképen magyar, 
kívántatik azonban a bunyevácz nyelvnek ismerete 
is. Az állomás jövedelme készpénzben 400 o. é. forint, 
lakbér fejében 55 frt és 15 frtot érő föld haszon-
élvezete. A magyar-bunyevácz ismétlő-iskolában a 
tanítás szintén az osztálytanítót illeti. A választás-
ban előnyt nyújt a németnyelv ismerete. Április hó 
1-én elfoglalandó az állomás. A folyamodók iromá-
nyaikat ftdő Kutz János esperes-plebános úrhoz 
Bikityre (Bácsmegye) küldjék márczius hó 27-ig be-
zárólag. Kelt Bács-Vaskúton, 1898. évi márczius hó 
2-án. Az iskolaszék nevében : Pilgen Nándor, iskola-
széki egyházi elnök. (251—II—2) 

Pusztafö ldvár (Békésmegye) község iskolaszéke 
tanyai iskolájához evang. vallású ideiglenes tanítót 
keres két hónapra, havi 30 frt. fizetéssel. Pályázók 
kérvényüket elnökséghez küldjék. Rédei Károly, 
iskolaszéki elnök. ' (270- I I -1 ) ' 

Pályázati hirdetés. A vattai (Borsodm.) kántor-
tanítóságra Néptanítók Lapja folyó évi II. számá-
ban közölt pályázat megújíttatik. Pályázati határ-
idő márczius hó 29. Kelt Borsod-Harsányon, 1898 
márczius 7. Jekelfalussy Viktor, lelkész. (272 — 1 1) 

Kerestetik a puszta-hortl r. kath. elemi osztat-
lan népiskolához egy róm. kath. vallású okleveles 
tanítónő 300 fr t évi fizetéssel és szabad lakással. A 
tanítónő köteles az uradalmi ispán gyermekeit 
magánoktatásban részesíteni, a miért az uradalmi 
ispán a tanítónőnek 60 fitért egész évre teljes ellá-
tást ad. Oklevéllel és bizonyítványokkal felszerelt 
folyamodványok a puszta-horti jószágfelügyelőség-
hez Hort, Hevesmegye, intézendők. (266—II—1) 

Borsodmegyében a nemesbikki ref. leánytanító-
ságra pályázat hirdettetik. Javadalma : 1. két szoba, 
konyha, kamrából álló új lakás házikerttel. 2. 
306 frt államsegély. 3. Tandíj : jelenleg 72 leány-
tanoncz után fejenkint 1 véka rozs, 1 csirke, 12 to jás ; 
12 ismétlő után fejenkint 50 kr. A kétféle tandíj ma 
természetben 180 frtot képvisel; azonban készpénzre 
is átváltoztatható. 4. I'/j hold j ó minőségű föld és 
rét haszonélvezete. Leányok kötni-varrni tanításáért 
mellékjövedelemre számíthat. Az állomás f. évi 
szeptember elején elfoglalandó. Csak protestáns 
vallású, okleveles tanítónő, esetleg óvónő pályáza-
tát fogadhatja el Kerekes Károly, nemesbikki lelkész. 

(269 - I I — 1) 
Dombóvári (Tolnamegye) róm. kath. iskolájához 

tanító, ki segédkántor is, kerestetik. Fizetése pol-
gári évre 120 frt , bútorozott szoba fűtéssel, kántor-
tanítónál élelmezés. 1897/98. tanév végéig az I. osz-
tályú tanulók felváltva való oktatásáért külön havi 
15 frt, de csak a jelen tanév végéig. Ipariskolától 
havi 8 frt. Kötelessége a reá bízott osztályokat kezelni, 
az ismétlősöket tanítani és a kántorság minden 
néven nevezendő ágában segédkezni. Kérvények 
márczius 25. az elnökséghez küldendők. (260—I—l) 

A temesvár-belvárosi községi elemi fiúiskola V. 
osztályánál a jelen tanév végéig, azaz f. évi junius 
hő 30-áig egy kisegítő tanító havi 50 frtnyi díjazás 
mellett alkalmazandó. A pályázni óhajtó okleveles 
tanítók felhivatnak, hogy folyamodványaikat 8 nap 
alatt az alulírott iskolaszéki elnökséghez beküldjék. 
Temesvár sz. kir. város községi iskolaszékének el-
nökségétől, 1898 márczius hó 9-én. Telbisz Károly 
polgármester, mint iskolaszéki elnök. (276 - 1 — 1) 

Az Ugocsamegyében kebelezett n a g y t a r n a i 
állami népiskolához azonnali helyettesítésre a tanév 
végéig kerestetik egy okleveles tanítónő. Fizetése 
teljes ellátás és lakáson kívül 20 frt havonta. Jelent-
kezhetni az iskola igazgatóságánál Nagy-Tarnán. 
Posta helyben. (259 - I I — 1 ) 

Betöltendő a tövis l állami elemi iskolánál évi 
400 frt fizetésből, 100 frt helyi pótlékból és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott, 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetle-
ges különös képességeiket igazoló iratokkal felsze-
relt kérvényeiket a in. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1898. évi 
márczius hó 25-ig Alsó-Fehérvármegye királyi tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Alsó-
Fehérvármegye kir. tanfelügyelőségétől. Nagy-Enyed, 
1898 márczius hó 7-én. Dr. Szabó Mihály, kir. 
s.-tanfelügyelő. (42/h-l—1) 

Betöltendő a szentpéterfa lva i községi, de leg-
közelebb államivá átalakítandó elemi iskolánál évi 
400 forint fizetésből és 100 frt lakbérből álló illet-
ményekkel javadalmazott állami tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó oki. tanítók képe-
sítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1898. évi márczius hó 24-ig Hunyad-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott és oláhul is tudó taní-
tók előnyben részesülnek. Hunyadvármegye kir. 
tanfelügyelőségétől. Déva, 1898 márczius 9. Réthi 
Lajos, kir. tanfelügyelő. (43'h—I—1) 

A tápió-szelei határhoz tartozó haleszl szőllőben 
levő róm. kath. népiskolánál megüresedett tanítói 
állomásra a pályázati határidő márczius 30-ig meg-
hosszabbíttatik. Évi fizetés 400 frt, egy szoba, konyha, 
kamra és kert. Somogyi Károly plébános, iskola-
széki elnök. (279-1—1) 

A k ő s z e g i alsófokú iparostanoncz - iskolánál a 
rajztanítói állás üresedésbe jővén, annak betölté-
sére f. évi április 12-ig pályázat hirdettetik. Jöve-
delme 800 fr t és 120 fr t lakásbér, havi előleges 
részletekben fizetve, s ha a megválasztott az igaz-
gatói teendőkkel is megbizatik, évi 25 frt tisztelet-
díj. Kötelessége az iparrajzoktatáson kívül a reá 
bízandó osztályokban a többi tantárgyakat is taní-
tani, s azért a rajztanítói okmányon kívül legalább 
elemi iskolai tanítói oklevéllel birjon. A városi kép-
viselőtestülethez intézendő s kellőleg felszerelt folya-
modványok alulírottnál nyújtandók be. Kőszeg, 
1898 márczius 10-én. Major János, felügyelő-bizott-
sági elnök. (282—TI—1) 

A s zerencs i g. kath. kántortanítói állomásra, 
egy szobás jó lakás, kert, melléképületek és állam-
segélylyel 400 frt fizetés mellett márczius 26. nap-
ján pályázat tartatik. Bányay, esperes. (283—I—1) 

Hahótra (Zalam.) a róm. kath. elemi iskolához 
osztálytanító kerestetik. Fizetés évi 300 frt, tiszto-
gatás, fűtéssel. 1898 márczius 11. Király Elek, iskola-
széki elnök. (284—1—1) 

Egy fiatal kath. kántorsegéd kerestetik, ki az 
orgonálásban jártas és jó hanggal bir. Értekezhetni 
levélileg az alulírottnál. Baja. Vilhelm Károly, 
kántor. (274—1—1) 

^ Tanító urak b. figyelmébe! 
Templomi orgonák, 
új és á t já t szot t orgonák és harmoniumok kap-
hatók MEZEY JÁNOS orgona-készítőnél Buda-
pest, VIII . ker., Bérkocs l s -utcza 23. szám. 
Orgonajavítások és átalakítások legolcsóbb árban 
bárhol elkészíttetnek. ( 2 8 9 - 1 - 1 ) 
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Jegyzetek ( 1 - X - l O ) 

a polgári iskolai tanítóképezde részére, mint: 
Király Pál, Irálytani 3 frt. 
Lovcsányi Gyula, Történelmi 12 „ 
Röhn József, Földrajzi I. rész 7 „ 

n II- » 5 n 
—- — „ III. „ 3 „ 

úgyszintén az összes képezdei tankönyvek kaphatók: 

TOLDI LAJO§ 
könyvkereskedésében Budapest, II., Fö-utcza 2. sz. 

Kokárdákat és czimeres zászlókat, 
finom atlaszszalagú kokárdákat darabonkint lOkrral, 
zászlókat 1 frt 50 krtől feljebb, valamint arany-
hímzésű szalagokat szállít: BERGER KATALIN 
Pozsonyban. (262—II-2) 

<*eníi zsebórák 0icsó árakol: 
Gyönyörű Nikkel remontoir-óra 2 frt 4 0 kr, 
3 frt 50 kr, 4 frt 8 0 kr, 5 frt 5 0 kr, 6 frt 

80 kr, 7 frt, 8 frt, stb. ( 246 -1 -1 ) 

É b r e s z t ő - ó r a 1 I r t 9 0 k r . 
E kitűnően járó órák kaphatók : 

Svarcz Józsefnél, Budapest, Marokkói-
uteza. Vidékre postautalvány ellen. 

Köszönet. 
Hivatkozással a nagyméltóságú vallás- és közok-

tatásügyi m. kir. minister úrnak 1898. évi januárius 
hó 30-án 79.949/97. sz. a. kelt magas rendeletében 
foglalt meghagyásra a pozsonyi állami tanítónő-
képző-intézet igazgatósága 0 Nagyméltósága nevé-
ben köszönetet mond nevezett intézet ama volt 
növendékeinek, kik fennállásának 25 éves jubileuma 
alkalmával az Uhrl Józsa-a lapí tványt létesítet-
ték. Pozsony, 1898. évi márczius hó 8-án. (278-1-1) 

Jeles oklevéllel 4 évig egy helyen működő katholikus 
tanító 4 0 0 frtra menő r l lásra ajánlkozik. Leve-

lek április 30-ig: (273-1—1) 

„ O s z t á l y - t a n í t ó " 
czimen Mecsérre (Mosonmegye) kéretnek. 

E g y 10 vált., e g y 6 vált . új, e g y 6 vált . 
á t já tszot t orgona, va lamint új fisharmonlomok 
ju tányos áron eladók. P E P P E R T N Á N D O R 
és F I A Szombathe ly (Vasm.), müorgona-
kész í tök. (256—III—2) 

Kisebb s középnagyságú új, kitűnő hangú 

p e d á 1 o s t e m p l o m - o r g o n á k 
mérsékelt árakon eladók, a hol is megbízásokat bár-
mily nagyságú templom- és hangverseny-orgonák 
építésére elfogad: SZALAY GYULA műorgona-
építő-intézete Székesfehérvárott . (271—III-1) 

tíl 
C - l 

4 S tí! 
ftl 
I t ^ 
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^ FÖLDGÖMBÖK. ! 
A magy. kir. tud.-egyetemi nyomdánál következő 

földgömbök kaphatók: 
^ A) I. számú, 251/« centiméter átmérőjű, délkör nélkül, nettó ára 10 frt. 

bolti ára 12 frt. rc' 
B) II. számú, 25 72 centiméter átmérőjű, féldélkörrel, nettó ára 13 

fr t , bolti ára 15 frt. 
$ C) III. számú, 25 Vs centiméter átmérőjű, egész délkörrel, nettó 

ára 16 fr t 50 kr, bolti ára 18 fr t 50 kr. 
I Ezen földgömböket a pénz előleges beküldése vagy utánvét 

CCjJj mellett nettó áron szolgáltatjuk ki, s a portót a megrendelőnek 
kell az átvételkor fizetni. 

Budapest, 1898 márczius 10. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

.^JtlC a a a a a j i a j v a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a -4 y t J 4 . J . 4 4 U y U U l A A 4 A A 4 * 4 A J . 4 4 ' ' 
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»/olio- és borgazdasági tanfolyam 
a néptaní tók SSZSLXXUSLICSL. 

17.178/98. számhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 
A szöllömívelés szempontjából kiváló fontossággal biró községekben alkalmazott 

néptanítók részére az e téren működő szakközegek vezetése alatt az alábbi helyeken a folyó 
évben is ± hétre terjedő szőllő- és borgazdasági tanfolyamok fognák rendeztetni: 

1. A tanfolyam czél.ja az, hogy az azon résztvevő néptanítók a szőllő- és borgazdaság terén, külö-
nös tekintettel az elpusztult szőllők felújítására, elméletileg és gyakorlatilag kiképeztessenek, oly czélból, 
hogy a szakmában a népiskolákban s a gazdasági ismétlő-iskolákban a tanulóknak kellő oktatást nyújt-
hassanak, s általában az illető községben a szőllő- és borgazdasági ismeretek terjesztése s a szőllőfelújí-
tás előmozdítása érdekében hathatósan közreműködjenek. 

2. Az egész tanfolyam 4 hétre terjed és két részletben tartatik meg, és pedig a tanfolyam első 
része tavaszszal, a második része pedig őszszel 14—14 napon át. A tanfolyamon mind a két időszakban, 
tehát az egész négy héten át ugyanazon tanítók vesznek részt. 

3. A tanfolyamok helyéről és idejéről a következő kimutatás nyújt tájékozást: 

a 
-cd 
ESI 00 
h 

A tanfolyam helye 
A t a n f o l y a m i d e j e 

Cd t a v a s z s z a 1 ő s z s z e 1 

1 Pozsony április 25-től máj us 7-ig október 14-től október 27-ig 

2 Yácz 9 9 » 12-től 9 25-ig 

3 Eger 9 n n 13-tól 9 26-ig 

4 Tarczal 9 n n 15-től n 28-ig 

5 Beregszász 9 » n 17-től 9 30-ig 

6 Bihar-Diószeg » >) » 13-tól 9 2 6 - i g 

7 Nagy-Enyed 9 n 9 17-től 9 30-ig 

8 Ménes 9 n 9 15-től 9 28-ig 

9 Tata » n 9 13-tól 9 26-ig 

10 Veszprém » B 9 15-től 9 28-ig 

11 Tapolcza 9 » 9 17-től 9 30-ig 

12 Pécs » n 9 18-tól 9 31-ig 

4. A tanfolyamokra első sorban olyan néptanítók fognak felvétetni, a kik tekintet nélkül arra, 
vájjon állami, községi, vagy felekezeti iskoláknál vannak-e alkalmazva, oly községben működnek, a hoi 
a filloxera a szőllőket már elpusztította, vagy nagymértékben pusztítja, s a hol a lakosság első sorban 
a szőllőmívelésre, illetőleg az elpusztított szőllők felújítására van utalva. 

5. A tanfolyamokra felvett tanítók útiköltségeik s a lakás és élelmezési költségek fedezésére az 
egész 4 heti tanfolyam tartamára egyenkint 60 fr t átalányt kapnak, mely összegnek fele, azaz 30 f r t 
a tavaszi, másik fele pedig az őszi tanfolyam első napján szabályszerű (13 kros) bélyeggel ellátott nyug-
tájukra a tanfolyam vezetője által fog az illetőknek kifizettetni. 

6. A tanfolyamokra felvett néptanítók mind a gyakorlati munkákban pontosan és szorgalmasan 
résztvenni tartoznak. 

7. Felhivatnak azok a néptanítók, a kik ezeken a tanfolyamokon résztvenni óhajtanak, hogy SO kros 
bélyeggel ellátott kérvényeiket, a melyben életkoruk, nyelvismeretük, tényleges alkalmaztatásuk vala-
mely nyilvános népiskolánál s a szőllő- és borgazdaság terén esetleg történt eddigi működésök is fölem-
lítendő s ezen körülmény közvetlen iskolai hatóságaik által is igazolandó, folyó év i márczius hó 31-ig 
az i l letékes kir. tanfelügyelőjük utján az illetékes kerületi szőllészeti és borászati felügyelőkhöz 
nyújtsák be. 

Budapesten, 1898. évi márczius hó 9-én. 
(44/h—I—l) Földmív élésügyi m. kir. minister. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



XXXI. évfolyam 12. szám. Budapest, 1898 márczius 24. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M.. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden liéten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. - A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

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

A szocxializmus és a tanító. 
Fergeteg van készülőben. Ma még 

csak gyülemszik a hozzá szükséges 
anyag, de gyorsan, rohamosan, s ez 
bizonyítja veszélyességét. A földmívelő 
nép természetes józan esze kibillent 
rendes állapotából, és egy veszedelmes 
balhit foglalta el annak helyét. „Nem 
jól vanr a inai állapot úgy, a hogy van, 
hanem meg kell azt változtatni!" Ez 
a balhit lényege, melynek körvonalai 
megszerkesztve nincsenek, okai és kö-
vetkezményei, mint valami forrongó 
lávatömeg kavarog a legalsó néposz-
tály értelmi világában, a mit leginkább 
megerősít az a szomorú tapasztalat, 
hogy teljesen nyugodtnak látszó réteg 
lelkében is ott lappang/^alami titkos 
gondolat; a legjózanattq -gondolkozású 
és legkitartóbb munká/s1 is el-elejt egy 
nyilatkozatot, a mely szomorú bepillan-
tást vet az ő abnormis szellemi és 
érzelmi világába. Milyen lehet az a 
vidék, a hol már csak a szurony tud 
rendet teremteni, mikor a külsőleg még 
nyugodtnak látszó vidéken is már meg-
döbben a figyelmes szemlélő! 

Nem akarok politikai fejtegetésekbe 
bocsátkozni. Magunk között beszélek, 
mert ez a lap ju t legkevésbbé a nép 
kezébe. Valljuk meg őszintén, hogy 
nemzetünk társadalmi egén igen sötét 

és rohamosan növekedő fellegek tor-
nyosulnak. És . . . a leggyorsabban és 
férfias energiával próbáljuk azt orvo-
solni azon a természetes uton, a melyen 
keletkezett; azzal a gyógyszerrel, a mely 
legkevésbbé ártalmas. Most, a válságos 
pillanatokban, tegyük le a keserűség 
és közönyösség sötét köntösét s öltsük 
fel a szeretet és humanizmus ünnepi 
ruháját . Hatóságoknak, társadalomnak 
és a tanítóknak kezet kell fogniok egy 
nagy czélra. 

Magyarország hazafias tanítósága! 
Nem éreznél-e magadban elegendő erőt, 
képességet és hazafiasságot arra, hogy 
annak a háborgó embertömegnek a 
szivére rátennéd a kezedet, hogy úgy 
dobogjon, a mint te óhajtod? . . . A 
szónak rendkívül nagy hatalma van. 
Erősebb a szuronynál, mélyebben talál 
a golyónál, csak élet legyen benne: a 
józan észnek és a forró hazafias érzés-
nek vegyületéből támadt élet. 

Nem igaz, hogy a forrongó állapotot, 
a megrendült társadalmi rendet és az 
általános elkeseredést pusztán a nyo-
morúság és egyéb anyagi érdekek terem-
tet ték meg. Hiszen jómódú földmívesek 
állnak nagy számban a lázadásra kész 
tömegben. Ezek csak gyorsították a 
fergeteg keletkezését. Az sem igaz, hogy 
a gőz- és a villanykorszak kimaradha-

Lapuak 12-ik számához egy melléklet ran csatolra. 
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tatlan következménye. Apja a kényszer-
helyzetből kifolyó rohamos társadalmi 
és állami átalakulás, és ápoló dajkája 
az évek óta titkon űzött legvadabb 
izgatás volt. Ebből a kettőből meríti 
még ma is legdúsabb táplálékát. 

Nemcsak az a hős, a ki a csatatéren 
kezében fegyverrel elesett; nemcsak az 
a nagy ember, a ki egy szavával, egy 
intésével millióknak tud engedelmessé-
get parancsolni: az is nagy ember, a ki 
a felviharzott emberi szenvedélyek izgal-
mát le tudja csendesíteni. Nem érez-
nél-e, magyar tanítóság, sanyarú hely-
zeted nyomasztó aggodalmai közt is 
valami fenséges és felmagasztaló ön-
érzetet ama nemes te t t fölött, hogy te 
ennek a nyughatatlan, sorsával elége-
detlen embertömegnek föllázadt kedé-
lyét és normális állapotából kibillent 
gondolatvilágát rendes állapotába tud-
nád terelni? 

Ma még a szurony és a golyó ural-
kodnak a háborgó szenvedélyeken. De 
mi lesz akkor, ha ezek is a kiélesített 
kaszával lépnek szövetségre? Nem kell 
feledni, hogy a fegyveres erő 6/io-ed 
része tisztán a köznép fiaiból kerül ki 
s bizony ezektől hiába konfiskálják a 
kaszárnyákban a titkos iratokat. Apáik 
és testvéreik ellen nem emelnek fegy-
vert, ha előáll a valódi válságos állapot. 
Hiszen, ha mélyebben vizsgáljuk a dol-
got, látjuk, hogy a kiszolgált katonák, 
a fegyverhez szokott férfiak alkotják a 
legvadabb elemet. Nem lenne-e a magyar 
tanítóságra dicsőséges győzelem, ha meg-
mutatná, hogy e felizgatott nép szel-
lemi és erkölcsi életének normális álla-
potba juttatásában nagyobb erőt, fen-
ségesebb hatalmat képvisel a falusi 
tanító, mint a sok millióba kerülő szu-
ronyos katonaság százezrei ? A golyó 
hatalma utóvégre is nem a humaniz-
mus hatalma s hatása múlékony, de 
pusztító. Az az erkölcsi győzelem azon-
ban, a melyet a nagy tömeg felfordult 
lelki állapotának megnyugtatásával a 

tanítóság szerezne: messze bevilágítana 
a kétes jövő sötét homályába . . . 

Ezelőtt negyed századdal egy vész-
hang rezgette meg a legkiválóbb haza-
fiak szivét. Nem oly veszedelmes, mint 
a mostani, de a művelt európai népek 
előtt reánk nézve még lealázóbb volt, 
mint a mostani, legnagyobb részt tőlünk 
inportált társadalmi betegség. Kitűnt, 
hogy a magyar lakosságnak több, mint 
5 0 % - a nem tud írni, olvasni! Több, 
mint 72°/o-a nem bir az elemi álta-
lános ismeretekkel. Boldogult Trefort 
Ágoston közoktatásügyi minister elha-
tározta, hogy ezt a szomorú statisztikát 
ki fogja reperálni s fölhívta a tanfel-
ügyelőségek által az ország hazafias 
tanítóságát, hogy ebben a nemes czél-
ban legyenek neki segítségére. És meg-
indult a győzelmes hadjárat, megnyíl-
tak a falusi iskolák tantermei, a fiu és 
unoka helyét az esteli órákban az apa 
foglalta el s három évi rendszeres 
munka után a szomorú statisztikai szá-
mok az általános európai színvonal 
fölé emelkedtek. Attólfogva nincs mit 
szégyenelnünk a művelt Európa előtt . . . 

Nagy Lajos a „ Néptanítók Lapja " 96-iki 
évfolyam 51. számában megjelent czik-
kében igen helyesen tapogatott, de még 
sem mutatott rá az igazi természetes 
balzsamra, melytől javulást remélni lehet. 
Igen, a magyar szoczializmus forrása 
a tudatlanság és részben a munkátlan-
ság. Hiába szépítgetjük a dolgot: ezzel 
segíteni nem fogunk. A magyar paraszt-
nak igen szép természetes józan esze 
van, de sokkal erősebb benne a konzer-
vatív gondolkozás, minthogy az egymás-
után rohamosan következő átalakulások 
természetes rendjébe olyan könnyen 
belenyugodni tudna, s a mellett olyan 
rohamos társadalmi és politikai átala-
kulások megítéléséhez, minta minők 
nálunk egy negyed század óta az 
univerzális emberi műveltség hatása 
alat t végbementek: nem elég ám a pár 
évtizedes modern iskolázással némileg 
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kipallérozott természetes józan ész! 
Ahhoz a szellemi és erkölcsi érettség-
nek bizonyos megállapodott, magasabb 
foka szükséges. Ha aztán annak az 
erkölcsi erőnek csalhatatlan mérlegébe 
ráadásul még belevetjük a nemzetközi 
világámítók ólomszavait: hát előttünk 
áll a rohamos felfordulás a maga termé-
szetes fejlődésében. Hogy voltaképen mi 
a forrása az általános elégületlenség-
nek: hát azt valóban igen nehéz volna 
meghatározni, mert egy negyed század 
összes gyökeres reformjait kellene be-
ható oknyomozó vizsgálat alá venni. 
A sanyarú helyzet és a lelketlen izga-
tás? . . . Bizony ezek csak lángbaborító 
üszkei voltak a halomra gyűlt anyag-
nak! Ennek a kettőnek legdúsabb for-
rást mindenesetre a tudatlanság és rész-
ben a munkátlanság nyitott. Csakhogy 
ezen az elemi iskoláztatás intenzivitá-
sával és gyakorlatibb irányban való 
fejlesztésével ez idő szerint, sőt telje-
sen, a jövőben sem segíthetünk . . . 

Az egész sötét fergeteget a lelketlen 
izgatás teremtette. Még pedig alattom-
ban, kiszámított ravaszsággal. Nem 
most, évekkel ezelőtt. Előbb csak szó-
val, közönséges beszélgetés formájában; 
majd később a felolvasásokhoz folya-
modtak s végre jöttek a legvadabb 
hangú nyomtatványok. Hasonló módon 
kellene gondoskodni az orvosszerekről is ... 
Fel kell támasztani a 25 év előtti fel-
nőttek oktatásának kurzusát. Csakhogy 
tervszerűbben, kevesebb zajjal, korlá-
toltabb cziklussal, de még nagyobb 
erélylyel és több tapintattal. Tulaj don-
kép nem is lett volna szabad azt fél-
benhagyni, csak szervezni. Hiszen nálunk 
a földmíves népre alig van az elemi 
oktatásnak az életre kiható intenzív 
hatása. Az iskola és az élet közt óriási 
ür tátong. A legjobb viszonyok mellett 
is a paraszt gyermek 15 éves korában 
hagyja el az iskolát, azután egy sivár, 
kietlen vadonba lép, a hol szellemi és 
erkölcsi életének nincs semmi üdítő 

tápláléka. Mindig jobban reánehezednek 
az élet gondjai, a melyek lassanként 
elnyomnak lelkében minden nemesebb 
érzést, s mire a férfi-korra jut, az isko-
lában szerzett kincseknek csak a sa-
lakja marad meg lelkében. De nem is 
csuda! 

A német parasztnak megvan a 
maga egyesülete, vagy társasköre ; az 
orosz paraszt feje fölött állandóan ot t 
suhog a kancsuka; a franczia parasztot 
elfoglalják a gomba módra tenyésző 
francziaországi politikai nagy kérdések; 
a román parasztot elbűvölve t a r t j ák 
az ő nemzeti ábrándjai. Egyedül a 
magyar parasztnak nincs a hosszú téli 
estéken, az esős és ünnepnapokon más 
menedéke, mint a fizikai, erkölcsi és 
szellemi miazmákkal telített korcsmai 
levegő, vagy nemzeti ősi szokásainak 
még it t-ott fenmaradt torzalakjai: a 
disznótorok, lakodalmak, fonóestélyek s 
névünnepek! Hogyan és honnan me-
ríthetett volna elegendő bölcseséget 
azoknak a nagy korkérdéseknek a 
megértéséhez, a melyek nálunk leg-
közelebb végbementek ? A lelketlen 
izgatók pedig mindig jobban körül-
vették s minél jobban fölismerték szo-
morú elhagyatottságát, annál nagyobb 
buzgósággal forogtak körüle. A nagy 
reformokból nem azt magyarázták ki 
neki, a mi jó, üdvös és hasznos, hanem 
annak ellenkezőjét. Ennélfogva a vallá-
sos élet, a templomi tanítások, a lelki-
pásztorok gondozása már nem volt 
elég erős áthidalni azt a tátongó űrt , 
a mely a parasztnép iskolai élete és 
az önfentartás súlyos küzdelmének kez-
dete közt tátong. így ju to t t a szoczia-
lizmus polyp-karjai közé, hol az anar-
chizmus hódító cseppeivel táplált elégü-
letlenség lassanként fölfordította egész 
szellemi és erkölcsi világát, s a hirte-
len beköszöntött nyomorúság egyszerre 
vészes felhőt támasztott a lappangó 
ködrétegekből, a melynek itt-ott keresz-
tül-kasul czikázó villámai meg-meg-

12* 
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világosítják annak belső, sötét töme-
g é t . . . 

Ma már mindenki egyetért abban, 
hogy fel kell a félrevezetett népet vilá-
gosítani! Igen, de hogyan? Röpiratok, 
vagy népies olvasmányok által? . . . 
Hatósági úton ? Megfizetett ágensek 
segélyével? Bizony ezek mind hiába 
való költségek lennének, s legfölebb 
ideiglenesen enyhítenék a veszedelmet. 
Ha az a szegény tanító, a ki ott küzd 
a mindennapi élet sanyaruságával a 
nép között, a ki lát ja és gyökerében 
ismeri a földhöz ragadt parasztságnak 
minden baját és keserűségét, a ki gyer-
mekének, legdrágább kincsének okta-
tása folytán naponkint érintkezhetik 
vele, nem tud reá hatni és fellázadt 
kedélyét lecsillapítani: akkor a golyón 
és szuronyon kívül más nem. 

Adja a kormány és társadalom az 
alkalmazásba vett eszközök költségeit 
azoknak a szegény falusi tanítóknak, 
készíttessen számukra alkalmas tervet 
esti felolvasások tartására s buzdítsa a 
hatóságokat, hogy a tanítót nemes mun-
kájában egész erővel s odaadó ügy-
buzgósággal támogassák, s e mellett 
tegyenek meg mindent a legégetőbb 
nyomor enyhítésére: a magyar paraszt-
szoczializmus súlyos betegsége gyöke-
resen orvosolva lesz. Ha a terhes mun-
kát megfűszerezi a szellemi szórakozás 
életteljes üdesége, s a hatósági köze-
gek, valamint az ólom és szurony helyett 
a tanítót állítják a lelketlen izgatók 
őréül: bizony mondom, ez lesz a leg-
egyszerűbb és legtermészetesebb gyógy-
szer a már elmérgesedett társadalmi 
betegségre. 

A magyar tanítóság van olyan szel-
lemileg és erkölcsileg érett testület, 
hogy az ily kitüntető bizalomnak neme-
sen megfeleljen. 

(Pásztó.) Király Károly, 

o ^ o 

A tanító és iskola védelme. 
A tanítók, főképen a falun működők, ki 

vannak téve az álhumanizmusból, de legtöbb-
ször betykeségből és basáskodási baj iamból 
származó inzultusoknak, brutalitásnak, az is-
kola szent helyisége pedig a durva meggya-
lázásnak. 

A tanítónak, mint i lyennek és tekintélyének 
védelmére nincs az ország törvényeiben 
paragraphus. Mert nem ér a népokt. törvény-
ben lefektetet t és az iskolaszékeknek adott 
azon jog semmit, hogy t. i. a tanító és szü-
lék közt fölmerült panaszokban első sorban 
az iskolaszék biráskodik és határoz; mert ha 
a szülő vétkes a tanítóval szemben, rendesen 
csak bocsánatkérésre utasíttatik, nem állván 
ennél érzékenyebb büntetési fokozat az isko-
laszék hatalmában és a magáról megfeledke-
zett, vagy elkapatott szülőknek büntetésére. 
Ez az egyszerű bocsánatkérés pedig nem 
imponál senkinek és így odajutottunk, hogy 
ha a taní tó a kötelességéből folyólag akár 
erkölcsi vétség, akár kötelességmulasztás 
miatt a tanulót csak bezárással is bün te t i : a 
szülő elmegy nagy gar ra l az iskolába, nagy 
dérrel-durral kivágja az iskola a j ta já t és gyer-
mekét haza vezeti. Az o t t talált tanítót pedig 
— legtöbbször a tanulók jelenlétében! — 
féktelen káromkodással és szidalmakkal illeti, 
s az ilyen otromba támadással a tanítónál 
föltétlen szükséges tekintélyt megsemmisíti. 

Es hol kap a tanító megfelelő elégtétel t? 
Hol részesül az iskola helyisége véde-

lemben ? 
Mivelhogy a tanító nem hivatalnok, sem 

nem hatósági közeg; az iskola sem nem tem-
plom, sem nem hivatalos helyiség: mint ilye-
neknek védelmére nem állhat oda a büntető 
törvénykönyv. Minélfogva az iskola helyisége 
csak olyannak vétetik, mint valami közös 
épület, mely mindenkié, a hová tehát beront-
hat akárki minden engedelem nélkül és ga-
rázdálkodhatik ott, akár csak a saját házában. 
A tanító személyét pedig holmi közös cseléd-
nek nézik, a ki a mások tarisznyájából él s 
mint ilyennek parancsolhat mindenki, meg-
támadhatja és kérdőre vonhatja akárki, tehet-
nek vele fizető gazdái a mit akarnak — bün-
tetlenül. Csak éppen meg ne verjék, vagy 
becsületében meg ne sértsék, mert erre aztán 
már van paragraphus a — járásbíróságnál, 
mint akármelyik polgárnak. Ez bizony nincs 
rendén és így nem maradhat. 

Minden egyes okos szülőnek, de általában 
az emberi nagy társaságnak érdekében áll, 
hogy az a hely, a hol a jövő nemzedék ne-
veltetik s az az egyén, a ki a neveléssel-
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tanítással foglalkozik: tiszteletben,becsülésben 
részesüljenek, ezekben megtartassanak és 
semmi támadásnak kitéve ne legyenek; meg-
támadás esetén pedig különösebb, fokozottabb 
védelemben részesüljenek. 

Különösen pedig a taní tói tekintélyhez 
hozzányúlni ne merészeljen senki fia! Mert 
— hiszen mi tanítók úgy is jól tudjuk — a 
mély tudásnak sincs akkora szerepe az ember-
nevelésben, mint a tekintélynek, a tanító 
szeplőtelen egyéniségéből, feddhetetlen életéből 
folyó példás magatartásnak, a köztiszteletnek. 
Ot t lehet a széles tudomány, de tekintély 
nélkül nincs a tanítónak eredményes működése 
sem az iskolában, sem azon kívül. 

Éppen, hogy a tanítói tekintélynek az 
oktatásban való kiváló, fontos szerepéről 
ennyire meg vagyunk győződve s hogy a 
tanítás-nevelésben a tudomány fölé helyezzük 
mint embernevelési eszközt, ez ok miatt 
tet te az ország tanítósága a millenniumi orsz. 
tanítógyülésen azt az indítványt, hogy a 
tanító és iskola védelmére paragraphus legyen. 

A „Tanítók Orsz. Bizottsága", mint tudjuk, 
ez értelemben emlékiratot is nyúj tot t már át 
a tanítóságot megbecsülő közokt. ministerünk-
nek, a ki elbocsájtá a küldöttséget biztató 
reménységgel. A kérelem azonban eddig direkte 
elintézést nem nyert, megadatott azonban 
közvetett módon. Ugyanis: 

Kecskemét város törvényhatósága szintén 
át lévén hatva attól, hogy az embernevelés a 
nemzet egyik legkényesebb szemefénye, annak 
eszközlőj ét és helyét védtelenül hagyni nem 
szabad, ha csak a kitűzött czélt koczkáztatni 
nem akarj uk : szabályrendeletet alkotott az 
iskolai rend érdekében, a melyet mind a köz-
oktatási, mind a belügyi ministerek jóváhagy-
tak és a mult hetekben a városhoz leküldtek. 

A legörvendetesebb ebben főképen az, 
hogy Kecskemét város e szabályrendeletének 
másolatát leküldte a minister a főispánokhoz 
is azon megjegyzéssel: „miként ily szabály-
rendeletnek életbeléptetése a törvényhatóságok 
területén mindenütt kívánatosnak mutatkozik". 

Országos lap lévén, kötelessége a „Népt. 
Lapjá ' -nak, hogy Kecskemét th. város e 
szabályrendeletét az ország tanítói elé ter-
jeszsze, részint ismertetés, részint egy további 
munkálódás alapjául szolgáló mintaképen. 
Im itt következik: 

„Kecskemét törvényhatóságú város szabályrende-
lete az iskolai rend védelme tárgyában. 

1. §. A mennyiben súlyosabb beszámítás alá eső 
bűncselekmény nem forog fenn, kihágást követ el 
és 50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő : 

1. a ki valamely nyilvános iskola tanhelyiségébe 
a tanítás ideje alatt engedelem nélkül bemegy és 
a tanítást az által, hogy onnét az illető tanár, 

tanító, vagy helyettesének felhívására sem távozik, 
vagy szándékosan bármely más módon megzavarja; 

2. a ki az iskola bármely helyiségében a tanulók 
előtt erkölcstelen, vagy oly kifejezést használ, illetve 
oly magaviseletet tanúsít, mely a tanári vagy tanítói 
tekintélyt sérti, vagy kisebbíti. 

2. §. Kihágást követ el és 50 frtig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő az a szülő, gyám, vagy 
a tanulóra felügyeletet gyakorló személy, a ki a 
tanulóra vonatkozó jogból a tanítói intézkedést 
tudva meghiusítja, vagy a tanítványt az ily intéz-
kedés iránti engedetlenségre rábírja. 

3. §. A pénzbüntetés a városi iskola-alap javára 
fordítandó és behajtatlanság esetén az 1879. XL. 
t.-cz. 22., 29. és 30. §§-ai* szerint elzárásra változta-
tandó. 

4. §. A jelen szabályrendeletbe ütköző kihágások 
elbírálására illetékes hatóság : első fokban a rendőr-
kapitány, másodfokban a városi tanács, harmadfok-
ban a m. kir. belügyminister. A büntető eljárás az 
ügyre nézve érdekelt tanár, vagy tanító feljelenté-
sére az illető tanintézeti igazgatóság felhatalmazása 
folytán indítható meg." 

Már most mi a tanítóság kötelessége ? Az, 
hogy minden tanítóegyesület kérje saját me-
gyéjének törvényhatóságát egy ugyanilyen sza-
bályrendéletnek alkotására és életbeléptetésére. 

I t t vannak éppen a tavaszi tanítógyülések. 
Minden egyesületi elnök — tekintet nélkül 
a körök és egyesületek jellegére — köteles-
ségének tar tsa a gyűléstől fölhatalmazást kérni 
egy ilyen értelemben szerkesztett folyamod-
ványnak az illető megye törvényhatóságához 
való fölterjesztésére. 

Ragadjuk meg a jó alkalmat azon melegé-
ben s az egész országban ugyanegy időben! 
Bizonyos, hogy akkor, mikor a belügyi és 
közoktatási ministerek is kívánatosnak t a r t j ák 
ily szabályrendelet alkotását a megyékben, a 
vármegyék törvényhatóságai nem fogják el-
utasítani kérelmünket. Ezzel tartozik a nemzet 
annak az „önálló nemzeti hadsereg"-nek, 
melynek hivatása „még egyszer meghódítani 
Magyarországot". 

(Andráshida.) Nóvák Mihály. 

Ne téveszszük meg a közvéleményt. 
A „Néptanítók Lapja" ez évi 5-ik számá-

ban ily czím alatt megjelent vezérczikkre 
vonatkozó észrevételemet óhajtom — a tek. 
szerkesztő ú r engedelmével — a mi „ottho-
nunk "-ban x-öviden elmondani. 

A „Ne téveszszük meg a közvéleményt" 
rövidre vont tartalma ez: ne panaszkodjunk 
mindig azon, hogy csak 300 f r t vagy ennél 
is kevesebb a fizetésünk akkor, mikor törvény 
szerint most már minden okleveles tanítónak 
400 frt a fizetése. 

És e 400 f r tnak meg is kell lenni, mert a 
tanítói fizetés összeírása a közig, hatóság köz-
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bejöttével és a tanfelügyelők ellenőrzése 
mellett lett foganatosítva. Tehá t ellenök alap-
talan és méltatlan vádat emelünk, ha azt 
állítjuk, hogy a 3—400 fr t csak papíron van 
meg, stb. 

Ezek előrebocsátása után lássuk, megvan-e 
há t a 400 f r t ? 

Az 1893-ik évi XXVI. t.-cz. 3. §-a meg-
engedi, hogy a tanítói fizetések egy része 
állhat ezután is, mint eddig, földbirtok jöve-
delméből és terményből. A 6-ik §-a pedig 
rendeli, hogy a tanítói fizetésbe beszámí-
tandó földjövedelemből levonandó a föld 
mívelésére fordítot t minden költség és adó, 
és csak az ezután fönmaradt tiszta jövedelem 
számíttassék be a tanítói fizetésbe. 

Hogy pedig a földnek minden ráfordítot t 
munkáltatási költségtől mentes tiszta jöve-
delmét megkaphassuk, nem szükséges magunk-
nak számítgatnunk, megnézhetjük azt a 
kataszteri birtokívben. 

Az abban kitüntetett tiszta jövedelemből 
— a kiküldött kataszteri mérnök által — ott 
a helyszínén, a helyi viszonyoknak megfele-
lően, le van már minden munkáltatási költség 
számítva az 1875. évi VII. t.-cz. 16. §.-a a) 
pont ja szerint, de az adó még nincs. 

Ha tehát a földnek egészen tiszta, minden 
költség és adótól ment jövedelmét akar juk 
tudni, akkor a kataszterileg megállapított 
jövedelemből még mindennemű adót le kell 
számítani és csak az ezután fönmaradó ösz-
szeg lesz a tiszta jövedelem, mely törvény 
szerint beszámítandó a tanítói fizetésbe. 

De hát így lett-e a föld jövedelme meg-
állapítva és a tanítói fizetésbe beszámítva ? 

Tudjuk, hogy nem. 
Az 1893-ik évben az egész országban tel-

jesített tanítói jövedelem összeírásának miként i 
keresztülvitelének tárgyában 29.751. sz. alat t 
kiadott ministeri utasítás a kataszteri jöve-
delem beszámítását rendelte el, a miből pedig 
az adó nincs leszámítva. 

Miért is azon tanítóknak, a kik maguk 
fizetik az adót, habár fizetésük 400 f r t ra ki 
is egészíttetett, még sincs meg a 400 f r t jok , 
mert ebből adót is kell fizetniök, a mi pedig 
eléggé nagy teher. 

Mert pl. egy 100 fr tnyi kataszteri föld-
jövedelem után körülbelül 35—40 frt, vagy 
még több állami és megyei adót kell fizetni. 
Ellenben a kinek készpénzben van 400 f r t ja , 
csak 5—6 f r to t fizet. 

Pedig a gazdálkodás maga is nagy teher 
a tanítón. 

Egész nyara az utánjárásban és örökös 
gondban telik el és mégis 5-ször, 6-szor 

annyi adót fizet, mint a kinek készpénz a 
fizetése. 

Lám, a kongrua rendezése végett összeírt 
papi jövedelmekből is le kellett az adót szá-
mítani ; miért hát éppen a tanítóéból nem 
lehetett, holot t a törvény is határozottan 
rendeli ? 

Hogy a terménybeli fizetés sem éri meg a 
beszámított értéket, majdnem minden falusi 
tanító fájdalommal tapasztalja; mert a rosta-
aljat nem lehet oly árban értékesíteni, min t 
a fizetésbe beszámított tiszta gabonát. 

Ezekből látható, hogy jogos a tanítóság 
nagy részének ama panasza, hogy csak papíron 
van meg a 400 frtnyi fizetése. 

Hiába, mégis csak igaz eme közmondás : 
„A szegényt még az ág is húzza!" 

(Som.-Szt.-Benedék) Sipos Antal. 

— V 
Az „Eötvös-alap" ösztöndíjai és 

segélyösszegei. 
A „Magyarországi tanítók Eötvös-alapját 

gyűjtő és kezelő országos bizottság" néhány 
egyszáz forintos és több ötven forintos ösz-
töndíjat s több ötven forintos segélyt fog 
kiosztani. Az ezen ösztöndíjak és segélyössze-
gek elnyerése czéljából az „Eötvös-alap orsz. 
tanítóegyesület elnökségéhez" intézendő fo-
lyamodványukat az illetőknek Lakits Vendel 
egyesületi t i tkár úrhoz (Budapest, VI., Ersek-
utcza 4.) kell legkésőbb f . évi jidius hó 10-ig 
beküldeniök. Később érkező kérvények csak 
kivételes esetben vehetők figyelembe. 

A néhány - egyszáz és több ötven forintos 
ösztöndíjért csak azok a tanulók folyamod-
hatnak, kik a polgári iskolák vagy a közép-
tanodák 4-ik osztályát már az 1896/97-ik 
évben, avagy régebben j ó sikerrel elvégezték 
és jelenleg a polgári iskolák vagy a közép-
tanodák magasabb osztályaiban tanulnak, 
avagy a tanítóképző-intézeteket, akadémiákat 
vagy pedig az egyetemeket látogatják. A pá-
lyázatból az itt fel nem sorolt, olyan taninté-
zetekben tanuló ifjak és leányok sem zárat-
nak ki, a melyek tanulóiktól a fölvételnél 
megkövetelik, hogy a középtanodák vagy pol-
gári iskolák négy alsó osztályaiból bizonyít-
ványokat mutassanak fel. Az „Eötvös-alap" 
ösztöndíjaiért csak azoknak a kisdedóvóknak, 
nép- és polgári iskolai tanítóknak és tanító-
nőknek, tanítóképző-intézeti tanároknak, tan-
felügyelőségi hivatalnokoknak a gyermekei 
folyamodhatnak, a kik az „Eötvös-alap orszá-
gos tanítói egyesületnek" tagjai közé felvétet-
tek és az ezen egyesület i ránt való kötelezett-
ségeiknek rendesen eleget tettek. Az ösztön-
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díjért folyamodók mellékelni tartoznak 1. az 
1896/97. és az 1897/98-ík évről szóló iskolai 
bizonyítványaikat; 2. az illetékes tanintézet 
tanári karának a j án la t á t ; 3. azon iskolai ha-
tóságnak vagy tanítóegyesületnek esetleg tan-
testületnek az ajánlólevelét, a melyhez szüleik 
tartoznak, illetőleg tartoztak. Azon okmányt, 
a mely igazolja, hogy folyamodó szülei az 
„Eötvös-alap országos tanítói egyesület" kö-
telékébe felvétettek és ezen egjesület irányá-
ban tartozó kötelességüknek eleget tettek, az 
„Eötvös-alap" pénztárosa hivatalból mellékeli 
az egyesületi titkárhoz beküldött kérvényekhez. 

Az Eötvös-alap segélyösszegeiért folyamodók 
kérvényüket az illetékes tanítóegyesület elnök-
sége, vagy az illetékes egyházi vagy világi 
iskolai hatóság ú t ján tartoznak az „Eötvös-
alap" titkárához beküldeni. E folyamodvány-
hoz csatolandó a) a szegénységi, illetőleg 
orvosi bizonyítvány, i) az illetékes tanító-
egyesületnek, vagy iskolai hatóságnak ajánló-
levele. Azt a bizonyítványt, a mely igazolja, 
hogy a folyamodó eleget tet t az , Eötvös-
alap "-pal szemben fennálló kötelezettségének, 
az egyesület pénztárosa hivatalból mellékeli 
a beküldendő kérvényhez. 

Az „Eötvös-alap" ösztöndíjaiért és segély-
összegeiért folyamodók előleges tájékoztatása 
czéljából közöljük itt az „Eötvös-alap orszá-
gos tanítóegyesület" alapszabályzatának a 40. 
§-ban foglalt következő tételeit: 

Az „Eötvös-alap" jótéteményeinek, neveze 
tesen a segélyösszegeknek és az ösztöndíjak-
nak odaítélésénél a következő szabályok szol-
gálnak irányadóul: a) „A ki az egyesületi 
rendes tagsággal já ró kötelességeknek eleget 
nem tesz, az sem maga, sem hozzátartozói 
nem részesülhetnek az alap jótéteményeiben." 
b) „Elégtelen eredményről, vagy kifogásol-
ható magaviseletről tanúskodó bizonyítványo-
ka t felmutató tanulók nem részesülhetnek 
ösztöndíjakban, valamint azok sem, a kik a 
legutolsó két tanfolyamról iskolai bizonyít-
ványaikat kérvényükhöz nem csatolják." e) 
„A középiskolák és polgári iskolák 4 alsó osz-
tályát még be nem végzett tanulók csak 
kivételes esetekben részesítendők az alap 
ösztöndíjaiban." d) „A nagyobb családdal 
biró szegényebb sorsú rendes tagok gyermekei, 
kiváltképen, ha azok a szülői házon kívül, 
idegen helyen kénytelenek tanulni, figyelem-
ben részesítendők, valamint az árvák is." e) 
Első sorban azok a rendes tagok veendők az 
alap jótéteményeinek kiosztásánál figyelembe, 
a kik még egyszer sem részesültek abban; 
kiváltképen figyelembe veendők azoknak a 
kérvényei, a kik az „Eötvös-alap"-hoz régebb 
idő óta rendesen befizették járandóságaikat 

és annak felvirágzásához egyébként is hozzá-
járultak." f ) „A segélyösszegekért folyamodó 
rendes tagok közül első sorban azok veendők 
figyelembe, a kik igen csekély, vagy semmi-
féle nyugdíjban nem részesülnek." g) „Az 
oly rendes tagok, kik még rendes fizetést 
élveznek, segélyösszegekben csak az esetben 
részesíthetők, ha huzamosabb ideig súlyos 
betegségben szenvedtek és ezt hatósági orvosi 
bizonyítványnyal is igazolják és folyamod-
ványaikat az illetékes iskolahatóság ajánló-
levelével is ellátták." h) „A rendes tagok 
özvegyei közül előnyben részesítendők azok, 
a kiknek kiskorú árvákról kell gondoskod-
niok." i) „Az oly folyamodványok, melyek az 
„Eötvös-alap gyűjtő és kezelő központi bizott-
ság" által évenkint február 2-án kihirdetendő 
pályázatban foglalt utasításoknak megfelelőleg 
fel nem szereltetnek, vagy a kitűzött határ-
idő u tán küldetnek be, csakis a legkivétele-
sebb esetekben vehetők figyelembe, ha a 
figyelembe vételt maga a pályázatot hirdető 
bizottság is javasolja." 

— Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunvármegye nép-
oktatása az 1896/97. iskolai évben. Most 
adta ki Tóth József pestmegyei kir. tanfel-
ügyelő évi kimutatását, melynek főbb adatai 
a következők: Iskolaköteles vol t : 143.194 ; 
iskolába j á ró : 109.120, azaz: az iskolaköte-
leseknek 76'20°/o-a. 8 hónapig j á r t iskolába 
99.012. A tanuláshoz szükséges könyve volt 
107.769 gyermeknek. Állami elemi isk. 61, 
állami polgári isk. 4 ; községi elemi iskola 98, 
közs. felső népisk. 1 ; közs. polgári isk. 2 ; 
róm. kath. elemi iskola 274, róm. kath. felső 
népisk. 1 ; róm. kath. polgári isk. 2 ; gör. 
keleti elemi isk. 7 ; helv. hitv. elemi isk. 86, 
helv. hitv. felső népisk. 1 ; ágost. hitv. elemi 
iskola 41, ágost. hitv. polgári isk. 1 ; izrae-
lita elemi isk. 3 4 ; magán engedélyezett elemi 
isk. 7, magán eng. polgári isk. 2 ; egyesü-
leti elemi iskola 2 ; összesen : 624. (1876. évben 
volt 353 iskola.) Az iskolai tanítás nyelve 
volt : magyar : 560, ném.-magyar 29, tót-
magy. 26, szerb-magy. 9 iskolában. A 
64 nem teljesen magyar nyelvű iskolában 
1 gör. kel. iskola kivételével mindben kellő 
sikerrel tanították a magyar nyelvet. A 
tanítók létszáma 1311 volt. (1876. évben 677.) 
Jegyzet. 1. A 12 nem képesített taní tó közül 
tanító lett 1868. u tán 12. 2. A tanító kép-
zőt végzett 11 okleveles tanító közül két 
évnél régebben szolgál 6. Kisdedóvóinté-
zet volt 74 községben. 
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Vigasz. 
PanaszTcép ne mondjad: „Quem dii odere . . ." 
Még ha — szerinted oly nagy oh van is erre. 
Szegénység, tövises út és súlyos kereszt: 
Még nem ok, hogy magad'' talán búnak ereszd. 

Az sem, hogy munkádért, bár nincs nemesb nála, 
Nincs keTlő méltánylás, elismerés hála; 
Avagy nem találnál mindezekre vigaszt ?! 
Hiszen féletted az Úr kegyelme virraszt! 

Tudod, hogy szegénynek született a Mester; 
S keresztjét hordozván, elbukott nem egyszer . . . 
Szüntelen csak jót tett, s mi volt hála-bére ? 
— Ne várj feléletet, — tekints keresztjére! 

— Küzdelmeid között gondolj gyakran Bája; 
Buzdítson isteni Elődöd példája! 
Az Ő utódja vagy! Kell több vigasz ennél?!... 
Örvendj, adj hálát, hogy tanítóvá lettél! 

(Baranya-Ózd.) Somssich Sándor. 

o ^ S 

Tavaszi napsugarak. 
Is tenem! beh szép is a tavasz. Napsugaras 

verőfényén felmagasztosul az érzelem. A poéta 
dalt ír a madárkákról, megszólaltatja az üde 
lég ozonában fürdő virágocskákat, ódával 
köszönti az aranyos napsugárt. A napsugárt, 
mely kicsalja a rejtőzködő ibolyát, csicser-
gésre készti a dalos pacsirtát, megvidámít ja 
a földet és — vágyakat ébreszt a szívben. 

Csodálunk nagy költő, a ki ra jongva szeret-
ted a gyönyörű természetet, a napsugárt , ezt 
az éltető őserőt. A természet szépségeiért 
ra jongó ihleted adta ajkadra a dalt, melyet 
koszorúba fűzve »Virágregék" alat t hagytál, 
mint alkotásid remekét az utódokra. 

Poraidban nyugvó édes szavú nagy köl tő! 
Olvassuk műveidet, de mi prózai lelkek, nem 
tudunk ugy lelkesedni a gyönyörű természe-
tért , mint te lelkesedtél a napsugárért , vagy 
az édes anyaföld ölén kelő kis virágért. Á 
mi gondolkozásunkat a létért való küzdelem 
irányítja, a melyre ráneveljük már azokat a 
gyenge csemetéket i s : gyermekeinket, a kik 
gondozó nevelésünkre vannak bízva. A műve-
lődés. a kor szelleme szabják meg a nevelés 

czélját, irányát s e miatt nem tá rha t juk fel 
előttük szemlélhető leg a természet bájos képét. 

A mikor csörren a tavaszi reggelen a 
fővárosi, szénportól füstös koldus-veréb csirip-
csirip szava; a mikor besurran a tágas 
iskolaterem nagy ablakán az első tavaszi nap-
sugár, akkor, — akkor éled fel a szív, hul-
lámzásba jő a gyermeki kedély s megzendül 
a jkukon a da l : „It t a t a v a s z . . . a szabadban 
ugrándozni j ó nekünk". 

Hanem a dal csak dal marad. Aztán dalol-
gatják, dúdolgatják gyermekeink a 
szobában. 

* 
* * 

Géza fiamat a minap kint találtam a nyi-
to t t folyosón. A lég enyhe volt, noha még 
komor felhők szürkéiettek az égboltozaton. 

Lent az udvaron, a kertnek nevezett néhány 
árva bokor körül, kőkoczkától ment egy kis 
darab szűzföldön, mely már párologtatni 
kezdte földtalaj szagát, vidáman kergetőztek a 
háziúr gyermekei. 

Géza, a szabad élethez szokott fin, szomo-
rúan nézte a játszadozókat. 

— Gyere be, fiam, itt a folyosón akadék-
ban vagy. Még utóbb rád szólnak. Gyere be, 
fiam! 

— Kérem apám, hadd maradjak künn, j ó 
leszek. 

— De hiszen van neked sokféle játékod, 
játszál azokkal a szobában. 

Az engedelmességhez szoktatott fiu bejött, 
ímmel-ámmal előszedte játékait, de csak szo-
morú maradt. 

Másnap oda tűzött lakásunk elé az első 
tavaszi aranyos napsugár. Géza megint szerét 
ejtette, kisompolygott a folyosóra s gondo-
latai elkalandoztak a szabadba, a hol eddig 
vigan futkoshatott . 

A folyosón találtam hazajövetelemkor. 
— Gyere, fiam, sétálni a városba. 
— Apám, ma inkább i t thon maradnék; 

nézem a játszókat. 
És nézi, nézi Géza mindennap a verőfényes 

napon futkározó vidám gyermekeket. Szive 
vágya vonza őt közibük, vagy t án a szabadba, 
oda a rétre, a hol lánczot fűznek kis leányok, 
kis fiuk a tavaszi napsugáros verőfényen. 

Kérdezd a kalitba zárt madarat, miért 
szomorú ? . . 

* 
* * 
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Utamban mindennap találkozom egy kis-
asszonynyal. Nap, mint nap más ismerős arczo-
kat is lát az egy utczán járó, de a többiek 
közömbösek. Ez a kisasszony tanítónő. Ráis-
mertem az első látáskor, bogy az, mert — 
tudj ' Isten — van valami közös jelleg az 
egy pályán működőkön, a melyről ráismer-
hetünk, hogy az illető — kolléga. Ez a kis-
asszony csakugyan tanítónő. Bizonyos, hogy 
az, hiszen iskolatáskával felpakkolt kis leány-
kák rajongják körül; kit is szeretnének szülei 
ken kívül úgy, mint az ő jó tan í tó jukat? 
Öten, tizen, néha egész kis raj settenkedik 
körülte. A télen a tanítónő széles gallérja 
alá dugták fázós kis kacsóikat. Az első, ara-
nyos tavaszi napsugáros napon pedig úgy 
csicseregnek, úgy kér ik: „édes, aranyos kis-
asszony, menjünk ki délután a sétatérre". 

Többen hallják a járó-kelők az esengő kérést, 
többen figyelik az odaadó szeretetet, mely 
taní tó és tanítvány közt oly őszinte. Mégis, 
mégis 

A minap jelent meg egyik fővárosi napi-
lapban egy poétikus hangon megírt közlemény 
a „tizenegyéves öngyilkosáról . Ebben a köz-
leményben szigorúan megróvják a kérlelhe-
tetlen tanító-bácsikat, tanító-néniket. Elégikus 
hangon van a közleményben megírva, hogy 
I rma nem tanult jól, inkább szeretett ját-
szani. S felkiált az i ró : „de hát bün-e ez olyan 
eleven, szép gyermektől, a ki mindössze tizen-
egy esztendős ? S kifejti továbbat a közle-
mény, hogy a szigorú tanító-bácsik, tanító-
nénik nem ismerik a természet jogát s a helyett, 
hogy játszani engednék Irmuskát (meg a 
többi gyermekeket), tanulásra fogják, kény-
szerítik. S ha Irmuska (meg a többiek) mégis 
inkább játszanak, hát akkor a szigorú tanító-
bácsik, tanító-nénik megbuktatják. Irmuska 
szivére veszi a dolgot, inkább halni kész, 
mintsem engedjen a zsarnokságnak. A szép, 
verőfényes tavaszi napon leugrik Irmuska az 
emeletről s az első fényes napsugár viszi fel 
elszállott lelkét a szép menyországba. . . 

. . . Is tenem! beh szép is az a poézis; beh 
szép is az az aranyos tavaszi napsugár ! . . 

* 
* * 

Szöszke, szelid arczú fiu osztályomban a 
László Kari. Derék gyerek. Szeretem én, 
tekintély számba megy osztálytársai előtt és 
soha még legkisebb megrovásban vagy dor-
gálásban sem részesült. 

Hanem a szépséges tavaszi napsugár búra 
derült Kari gyerek felett. 

Éppen azon a napon történt, a mikor arról 
szólhatunk, hogy itt a tavasz. A reggeli első 
tanítási órában az iskolaszolga delinquenst 

szólított az igazgatói irodába, az osztály leg-
vásottabb nebulóját. 

„Baj lesz", — suttogják a többi imposz-
torok. 

„Tagadj, csak szorosan", — biztatják halkan. 
— Fiuk, Szabó Pali mit követett el megint ? 
— Alkalmasint azért hivatja az igazgató 

úr, — szólt egy bátrabb — hogy tegnap 
csoportosultunk. 

Szabó Pali pedig kis vártatva örömragyogó 
arczczal lejt be a tanterembe. Szapulatlanul 
került ki a csávából. 

Ám bejött újra a szolga. Hogy Jaskó men-
jen be az igazgató ú r elé. 

Jaskó sem találódott kivételesen ma bűnös-
nek. Hanem helyette beszólíttatott László 
Kari. No, ez már je lent valamit. 

S mindjárt ki is tudódott Kari vétke. Meg-
csalta őt is az aranyos napsugár. Valami 
nevezetes módon akarta üdvözölni a tavasz 
ébredését. Ostoba gyerek-csínyt követett el, 
t. i. megkuporgatott pénzecskéjén revolvert 
vásárolt s lövöldözött, a mit besúgtak az 
igazgatónak. A revolvert meg is találtuk 
labyrintszerü zsebében. De nem is tagadott 
a Kari gyerek, őszintén vallott, és sűrűn 
hulló könnyei igazolták igazi bánatát . 

Példa okáért megbüntettük, rövid szoba-
áristomot kapott. Leülte szegényke, azon a 
gyönyörűséges tavaszi napon, a mikor először 
szólt a veréb: csirip-csirip-csirip. 

* 
* * 

Zengjetek dalt költők a szabadban csi-
csergő madárkákról, a föld rögét áttörő 
gyönyörű virágról, az enyhe légről, az ara-
nyos napsugárról, melyben éledez minden. 

Mi pedig, szigorú tanító-bácsik, tanító-nénik 
majd regélünk hosszan-hosszan a szív virá-
gairól s azokról a vágyakról, a melyek fakad-
nak a gyermekek szivében. Elregéljük, hogy 
igenis ismerjük a gyermeki természet jogait. 
Sőt regélünk arról, hogy mily szívesen enged-
nők játszani a tanuló gyermeksereget, ha — 
volna hol. Aztán, szigorú tanítók, álmodunk 
ligetes kertecskéről, a melynek ott kellene 
lennie az iskolaépület körül, a hol verőfényes 
tavaszi napon együtt ásnók fel a virágágyak-
nak való földecskéi, vagy a melengető nap-
sugáros napon kimennénk tanítványainkkal a 
szabadba . . . üdülni. 

Addig pedig, édes kicsikéim, énekelgessé-
tek csak a zárt t e remben : 

„Itt a tavasz, zöld a mező . . . 
Lombos már a fa levele, 
Elmúlt a tél hideg szele. 
Szűnjék meg hát vele együtt rossz kedvünk, 
A szabadban ugrándozni jó nekünk." 

(Budapest.) Csáky Elek. 
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H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyi lvání tot ta : báró Bánffy 
Albert és nejének, szül. pechani Montbach 
Saroltának, a válaszúti állami elemi népiskola 
növendékei között szétosztott 400 f r t értékű 
adományukért ; gróf Erdódy Imréné, szül. 
Migazzy Irma grófnő aranyos-maróthi nagy-
birtokosnak, a ki az aranyos-maróthi áll. el. 
iskola czéljaira jelentékeny nagyságú s értékű 
telket adományozott ; Kormanovics Endre 
bars-taszári plébánosnak, a ki a kisfaludi r. kath. 
iskola építési költségéhez 300 f r to t adomá-
nyozot t ; a marosvásárhelyi takarékpénztárnak, 
mely népnevelési czélokra 335 f r to t adomá-
nyozot t ; a boiczai takarékpénztárnak, a mely 
kilencz felekezeti iskolának tanszerek beszer-
zésére 135 frtot adományozott; Weisz Berthold 
országgy. képviselőnek, a ki a baróti, elő-
pataki, erősdi, nagybaczoni, szárazajtai, zalán-
pataki és bodosi iskolákba járó szegénysorsú 
gyermekek felruházására 1341 forintot ado-
mányozott ; a dévai szegény tanulókat segélyző 
egyesületnek, az ottani különböző iskolák 
tanulói felruházására adott 191 f r t adomá-
nyáér t ; a szeged-csongrádi takarékpénztár 
igazgatóságának a szegény tanulók segélye-
zésére adományozott 200 í r té r t ; Zichy Livia 
grófnőnek, a ki a balatonfőkajári tanítói lak 
kibővítésére s alapos kijavítására 10.200 drb 
téglá t 140 fr tnyi értékben adományozott ; 
báró Hornig Károly veszprémi püspök úrnak, 
a ki egyházmegyéjéhez tartozó iskolák részére 
650 frt értékű felszerelési tá rgyat és tan-
könyvet adományozott ; a „Komáromvidéki 
takarékpénztár-részvénytársaság" igazgatóságá-
nak a társaság azon áldozatkészségeért mely-
lyel népoktatási czélokra 246 fr tot adomá-
nyozo t t ; Sándor János főispánnak, a ki a 
Kis-Küküllő vármegyei általános tanítóegye-
sületnek 100 f r to t adományozott. 

Kinevezte: Tarján (Wachold) Gyula újpesti 
áll. el. iskolai taní tót a kolozsvári áll. tanító-
képző-intézethez kézimunka-tanítóvá; a debre-
czeni országos tanítói-árvaházhoz Hertelevdy 
Jenő oki. tanítót árvaatya-segéddé; Deltl Erna 
oki. tanítónőt az újpesti áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Linner Erzsébet oki. tanítónőt 
a bilkei áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Csakurda Amália oki. tanítónőt az abaúj-
szinai áll. el. népiskolához taní tónővé; Igló 
László prekopai oki. tanítót a folkusfalvi áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Baduleszku Her-
min oki. tanítónőt a bozovicsi közs. el. nép-
iskolához r. taní tónővé; Fodor András, Buzo-
gány Elek és Némethy Eliz oki. tanítókat, 

illetve tanítónőt a toroczkói áll. el. nép-
iskolához rendes tanítóvá, illetve tanítónővé; 
Hoffmann Ferencz oki. tanítót a kátyi közs. 
el. népiskolához r. tanítóvá; László Gyula oki. 
tanítót a nagy-pestényi áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Bakay Géza oki. taní tó t az apáti 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Varga Emilia 
oki. kisdedóvónőt állami kisdedóvónővé és szol-
gálatra a gyoroki csángótelepi állami állandó 
menedékházhoz osztotta be ; Sirbú Pál oki. 
tanítót az óbrézsai közs. el. népiskolához r. 
taní tóvá; Joanovics Katalin oki. tanítónőt a 
gerebenczi közs. el. népiskolához tanítónővé: 
Zvér Mátyás oki. tanítót a kuzmai áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Mihalicska Ferencz és neje, 
szül. Horatius Gizella mojszéni áll. el. isk. r. 
tanítót, illetve taní tónőt jelenlegi minőségében 
a felső-visói áll. el. iskolához; Szíjártó György 
kuzmai áll. el. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében az ú j falusi áll. el. iskolához; Bemény 
Mózes marosújvári áll. el. isk. tanítót az 
asszonynépi áll. el. iskolához jelen minőségé-
ben ; Bérczy József tanczi és Török Endre 
ópaulisi áll. isk. r. tanítókat kölcsönösen; 
Velkey Zoltán dobsinai áll. polg. isk. r. tanítót 

jelenlegi minőségében a pásztói áll. polg. 
iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Ilié Miklós rozs-
nyói gör. kel. el. isk. munkaképtelennek talált 
taní tó részére évi 230 fr tot ; Hrancsák György 
ölyvösi szolgálatképp elen gör. kath. tanító 
részére évi 220 f r t o t ; Proca György rozsnyói 
gör, kel. el. isk. munkaképtelennek talál t 
tanító részére évi 280 for intot ; Bimanóczy 
Lajosné szül. Fadgyas Piroska munkaképte-
lennek talált egyesületi óvónő részére évi 
260 f r to t ; Flóris Sándor volt győri ev. ref. 
munkaképtelennek talált tanító részére évi 
310 f r to t ; Bkan Mátyás tolvádiai gör. kel. 
román munkaképtelennek talált taní tó részére 
évi 250 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néhai Bodnár Lajos sóstófalusi evang. reform, 
volt tanító özvegye, szül. Szikszai Juliánná 
részére 150 frtot , Etelka, Lajos és Margit nevű 
kiskorú árvái részére egyenkint 25 fr tot , együtt 
75 f r t o t ; néhai Wolfgang Lajos miskolczi ág. 
hitv. ev. volt tanító özvegye, szül. Juhász 
Apollonia részére 324 fr t 40 k r t ; néhai 
Zoltán Miklós hévizi közs. el. isk. nyugdíjazva 
volt tanító özvegye, szül. Brotár Anna részére 
évi 200 f r to t ; néhai Ágh János komárvárosi 
róm. kath. tanító özvegye, szül. Sclüegel Lujza 
részére évi 318 f r t 96 k r t ; néhai Fehérvári 
Péter bajai volt tanító özvegye, szül. Herczeg 
Berta részére 125 frtot. 
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Tanítók tanácsadója. 
Rafácz F . A kántori fizetések a tanítóival 

egybeveendők s együttesen számítandók a 
szolgálatban eltöltött idő után. A községnek 
nincs abboz joga, bogy a tanítói díjlevél 
szerint kántori járandóságnak minősített 
44 fr tot „harangozói" fizetésnek minősítsen 
utólag. A községi elöljáróság jól tudhat ja , 
bogy a „kántor" és „harangozó" fogalmak 
nem azonosak. Nem tartozik ön a haran-
gozói kötelezettséget elvállalni. Az oltványok 
ügyében a földmívelésügyi ministeriumhoz 
forduljon. 

T. A. Szalócz. Többször mondtuk, hogy a 
tanítónak nem kell nősülési engedélyért folya-
modnia. 

Bakony Sz. 1. A közokt. ministeriumhoz. 
2. 505 fr t ra rúg a fizetése, kiegészítésre tehát 
nem tarthat igényt. 

Par i son L. Az 1889. évi junius 28-án 
25.868. sz. a. k. r. felmentette a minister úr 
a tanítókat az alól, hogy középiskolába járó 
gyermekeik tandíjmentességi folyamodványok-
hoz szegénységi bizonyítványt legyenek köte-
lesek mellékelni. 

Mendrek. Adója ügyében az a válaszunk, 
hogy tudomásunk szerint a feleség és cseléd 
után kivetett 1 f r t adót meg kell fizetnie. 

Györki K. A községi iskola fentartására 
kivetendő adóra nézve nemrégiben adtunk 
felvilágosítást. 

Fekete L. Nincs róla tudomásunk, hogy 
a kérdezett tanítói póttanfolyamot megnyit-
nák. Bármelyik tanítói képezdében tehet 
képesítői vizsgálatot, meg fogják engedni, 
mint tényleg működő tanítónak. 

Sterczin B . Stájerországban töltött éveit 
nem számíthatják be. 

A.—B. Nem tart juk helyesnek, hogy nyári 
időben, midőn a fiuk pásztoroskodnak, a kán-
tortanítót akar ják kényszeríteni az oltár gyer-
tyáinak gyujtogatására, a pap öltöztetésére és 
ministrálásra. Bizalmasan kérje a papot, hogy 
ne kivánjon öntől ilyen szolgálatot s a haran-
gozásra se kényszerítsék, melyet ön jelen-
leg maga kénytelen végezni. Mint okleveles 
kántortanító, — ha egyébként jóminősítésű 
szolgálata van, könnyen kaphat olyan helyen 
alkalmafást, a hol hozzá nem méltó foglalko-
zásra nem kényszerítik. 

K. K. í r j on még egyszer bizalmasan a 
megyei királyi tanfelügyelőnek. Bizonyára 
nem került kézbe előbbi levele, azért nem 
válaszolt. A tanfelügyelők annál készségeseb-
ben járnak el, mert az államsegélyek rendel-
tetése helyére való fordítását ők hivatalból 
tartoznak ellenőrizni. 

Riedl I. 1. Megyéje területén. 2. Az illető 
polgári iskola igazgatósága u t ján , a kir. t an-
felügyelőhöz. 3. Legjobb tanév elején, de 
fontos gátló okok igazolása mellett évközben 
is lehet. 

Acs József. 1. Elemi isk. VI. oszt. bizo-
nyítványa alapján a megfelelő kor mellett 
azonnal a polgári isk. III . osztályából t ehe t 
vizsgálatot. 2. Fiúiskolához folyamodjék. 

H. C. 79. Az iskola fentartó hatósága tanítói 
földek mívelését díjlevélben biztosítván, köte-
lesek azt kellő időben és pontosan végezni. 
Panasz esetén a közigazgatási bíróság intéz-
kedni fog. 

K. K. A budapesti középipariskolába polg., 
reáliskola, vagy gimnázium IV. osztályának 
bevégzése alapján lehet jutni, felvételi vizsgá-
latot szoktak követelni, sőt több havi gyakor-
latot is kívánnak abból az iparágból, a mely 
szakmára készülni óhajt. 

Popor B. Farkasd. Nem formálhatnak j o g o t 
a temetkezési járulékhoz. 

Gyenge Imre . Nyugdíjigénye a mondot t 
esetben ismét leszáll 300 frtra. Az előbbi 
részletek továbbfizetésének megszüntetéseért 
folyamodjék ma jd a ministeriumhoz. 

P. E. Három hét alatt nem csoda, ha nem 
kapott még választ a ministeriumtól. A köz-
oktatási ministerium elvi jelentőségű határo-
zata alapján kell az ügyet elbírálni. Mi leg-
alább úgy hiszszük, az ön ügyénél is alkal-
mazni fogják ezt a kedvezményt. 

Dobos I. A nyugdíjintézetbe való folyamo-
dás alkalmával fennálló fizetését fogják alapul 
venni. Az esetleges helyesbítések a közokta-
tási ministerium ügykörébe tartoznak. 

Sz. N. Kassa. A népiskolai hatóságokról 
szóló törvény 3. §-a szerint „a választott 
tagokon és lelkészeken kívül a községi iskola 
tanítója, vagy a hol több községi iskola-
tanító van, azoknak maguk közül választott 
képviselője, illetőleg képviselői is rendes 
tagjai az iskolaszéknek. Az igazgató- és vezető-
tanítók, ha nem választott tagjai az iskola-
széknek, ennek ülésébe a szükséges felvilá-
gosítások végett mindenkor meghívandók". 

H. M. Homolicz. „A vallástanítók a h i t -
es erkölcstan tanítására a heti óratervben 
megállapított időt nyilvánosan megtartani 
köteleztetnek." Akadályoztatásuk esetében, ha 
ezt az osztálytanítóval idejekorán közlik, ez 
a hittani órát saját tárgyának tanításával 
töltheti b e ; de a hitoktatót nem helyettesít-
heti, nem is köteles — a községi és állami 
iskolákban. A fegyelemről is csak a sa já t 
óráiban köteles gondoskodni a tanító. A hi t -
oktatónak sem helyettesítője, sem segédje 
nem lehet. 
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Sz. Gr. Titka. 1. Sem irkát, sem könyve-
ket nem tarthat, ha van a községben keres-
kedő, a ki ilyeneket árusít. A felekezeti 
iskolák fentartói nem kötelesek fuvar- és 
napidíjat adni. 

A. J. 0 . Nagy rendetlenségre mutat, ha 
nem talált az iskolában Anyakönyvet. Adjon 
neki bizonyítványt, a ki tanította. Bélyeg-
mentes. A szükséges nyomtatványokat szerezze 
be az iskolafentartó, vagy adjon irodai áta-
lányt s ön szerezze be, a mire az iskolának 
szüksége van. 

N. Gy. Sil ingyia. Ha van kinevezési ok-
mánya, mely állásában is megerősítette, nem 
küldhetik el végkielégítés nélkül, a mi leg-
alább is egy évi fizetés lehet. Jelentse be 
azonnal a kir. tanfelügyelő úrnak. 

Fiatal tanító. 1. Az államsegély esedékes 
részét épügy, miként a rendes fizetést, elő-
leges Ví évi vagy havi részletekben követel-
heti. 2. Nem minden személyi pótlékot szá-
mítanak be a rendes fizetésbe, valamint a 
nyugdíjba sem. Hogy önnek az államsegélyen 
fölül megadják-e ezt, mi nem tudhat juk. 3. 
A kormány megadja, ha a község erre nem 
képes és kéri. 

B. J. Elemi iskola V.—VI. osztályban ne 
tanítson többet, mint a mennyit az a rajz-
minta-füzet tartalmaz. Unos-untig elég annyi. 

P. F. Pánd. 1. Azt mondják : „Tudta, 
mire pályázott." H á t i g a z ; de ha a választás-
kor a tanfelügyelő úrnak megígérték, hogy a 
tandíjmentes tanulókért a tanítónak kárpótlást 
adnak, ezt az Ígéretet is kötelesek beváltani. 
Forduljon ez ügyben a tanfelügyelő úrhoz. 2. 
A terményekben rendetlenül kapott fizetések-
nek készpénzben leendő kiszolgáltatására nézve 
az 1893. évi 26. t.-cz. 5. §-a intézkedik. 

S. P. Az u . . . i erdőeladásból befolyt 
összeget a földbirtok arányában osztják föl s 
így abból az ottani kántortanító részesedése 
sem zárható ki. A reá eső összeget azonban, 
mint a tanítói fizetés egyik biztosítékát, nem 
költheti el a mostani tanító, hanem alapít-
ványi összegként kezelendő s évenkint csak 
kamatait lehet elkölteni. J ó lesz erről a kir. 
tanfelügyelő urat értesíteni, mert ez a taní tói 
díj levélnek változtatása. 

Nánássy 1 , lelkész s isk.-sz. elnök. Az 
illető községbeli felekezeti tanító, ha most 
megy nyugdíjba, az orsz. alapból csak fizetése 
76%-jé t kaphatja. Azt, hogy 40 évi szolgálat 
után senki sem kaphat 300 frtnál kevesebb 
nyugdíjat, úgy kell értelmezni, hogy még az 
a tanító is részesül 40 évi beszámított szol-
gálat után 300 f r t évi nyugdíjban az orsz. 
alapból, a kinek beszámítható tanítói fizetése 
nem rúg 300 frtra. 

R. J. Értesülésünk szerint a mondott dolog 
nincs akadályozó befolyással arra, hogy pót-
lékot kapjon. Kérdés azonban esetleg az, hogy 
mikor kapta az utolsó korpótlékot P 

(i. K. A számítás egészen helyes volt. 
Közelebbi fölvilágosítást levélben küldtünk. 

Román tanító. Ha a gondnokság, avagy 
iskolaszék föl veendőnek tartja, önnek köteles-
sége tanítani a más felekezetbeli tanulót is, 
akár fizet, akár nem. 

Kath. tanító. Sem a tanító akarata, sem a 
szokás nem lehet irányadó a szünnapok kér-
désében, hanem — az állami és községi isko-
lákra nézve — a népoktatási törvények végre-
hajtása tárgyában kiadott Utasítás 39., illetve 
49. §-a s ennek módosítása tárgyában mult 
évi deczember 15-én 70.680. szám alatt ki-
adott ministeri rendelet, melyet lapunk mult 
évi utolsó számában közöltünk ; a felekezeti 
iskolákra nézve pedig az egyházmegyei főha-
tóságok intézkedései. A farsang három utolsó 
napjára nézve nem ismerünk ministeri rende-
letet. Ezeken a napokon Budapest községi 
elemi népiskoláiban van tanítás; a róm. kath. 
iskolákban nincs. 

H. M. Dercz. Ha anyakönyv nem volt is 
eddig önöknél (a mi nagy hiba), meg kellett 
volna őrizni a látogatási naplót, melyben a 
tanulók érdemjegyei is fel voltak jegyezve. 
Ez előtt 50—60 évvel sem voltak nyomtatot t 
anyakönyvek, a rendes és jól vezetett isko-
láknál mégis van följegyzés, illetve kimutatás 
(Érdem-sorozat), hogy melyik tanuló hogyan 
tanult s milyen osztályzatot nyert. Mi láttunk 
már 115 éves ilyen anyakönyvet is. Emléke-
zetből állítani ki a tanulóknak bizonyítványt, 
nem lelkiismeretes eljárás. 

Márton. Sz. M. Kun-Félegyházán, N. K. 
Alat tyánban; a többit nem tudjuk. Még a 
jövő folyamán is elég idő lesz a kezdemé-
nyezésre. 

Bana K. 480 f r tnak 50 százalékát kapná 
ön nyugdíjul. Az özvegyi segélyre és a gyer-
mekek gyámolítására vonatkozó összeget 
helyesnek találjuk. 

Schiffner L. A befizetésre lehet kérni 
halasztást folyamodás út ján. 

Mihályi S. Helyesbítésért folyamodhatik, 
ha igazolni tudja, hogy fölszerelt kérelmét 
már annak idején beterjeszté a kir. tanfel-
ügyelőségnek további hivatalos eljárás végett 
s így ön nem oka a késedelemnek. Az állás-
változtatásokat is igazolja. 

Roth F . Csak az egyházi főhatósággal hoz-
hatja rendbe, mert az egyház a díj levélben 
biztosított megváltási árnál nem tartozik többet 
fizetni. 



12. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

I R O D A L O M . 

„Fatenyésztés" czímmel a földmívelésügyi 
m. kir. ministerium kiadásában egy igen hasz-
nos és hézagot pótló szakmunka jelent meg, 
melyet Molnár István orsz. gyümölcsészeti és 
fatenyésztési ministeri biztos írt meg. A mű 
megismerteti az olvasót a fatenyésztés egész 
anyagával, eszközeivel és teendőivel; továbbá 
népszerűen és behatóan foglalkozik a gyü-
mölcs- és egyéb fák szaporításával, nevelése 
kezelésével és ápolásával. Minden fate-
nyésztő és gyümölcstermelő nagy hasznát 
veheti e hasznos szakmunkának; de különösen 
nélkülözhetetlen kalauza lesz az a községi faiskola-
kezelő tanítóknak és a pomologiával foglalkozó 
lelkészeknek. A díszesen kiállított, 91 sikerült 
eredeti ábrával ellátott és 19 nyomott ívre 
terjedő könyv ára egy koronában lett meg-
állapítva, hogy azt minél többen megszerez-
hessék. Ezenfelül a minister meghatalmazta 
a nevezett ministeri biztost arra is, hogy 
minden léikésznek és tanítónak, a ki e könyvért 
egyszerű levélben hozzá fordid — a művet 
ingyen megkiildhesse. 

A Petőfi-Album, a mely most hagyta el a 
sajtót, méltó arra, hogy ereklyegyüjtemény-
nek tekintse minden magyarul érző ember. 
A kikre a Petőfi-társaság az Album szerkesz-
tését bizta, jogos önérzettel mutathatnak rá, 
hogy megbízatásuknak híven, a magasztos 
czélnak megfelelően tettek eleget. Összegyűj-
tötték a Petőfi-Albumban a legérdekesebb 
egykorú följegyzéseket s a modern magyar 
irodalom termékeiből mindazt, a mi a költő 
életének és műveinek megvilágítására szolgál-
hat. Elvonul előttünk az egész — fájdalom 
oly rövid — korszak, a melyben Petőfi láng-
esze és lánglelke nagy és jelentős része volt 
egy örökké emlékezetes nemzeti mozgalom-
nak. A 260 oldalra terjedő nagy negyedrét 
alakú Album külsőleg is méltó ahhoz a nagy-
jelentőségű emlékhez, a melynek szolgálni 
hivatva van. Az Athenaeum r.-t., híven kiadói 
tradiczióihoz, a melyeket még Emich Gusztáv-
tól örökölt, a ki Petőfi összes költeményei-
nek első kiadója volt, büszkeségét helyezte 
abba, hogy a tartalom gazdagságához a keret 
is illő legyen. Oly emlékkönyvet kap a kezébe 
a magyar közönség a Petőfi-Albummal, a mely 
mindenkoron ébren fogja tartani a mai nem-
zedéknél is a legnemesebb kultuszt, a mely-
nek hazafi csak áldozhat: a nemzeti géniusz 
kultuszát. Ára fűzve 6 frt, díszkötésben 8 fr t . 

A legolcsóbb magyar könyv kétségtelenül 
Petőfi Sándor összes költeményeinek ez évben 

készült kiadása, mely 800 sürü nyomású 
lapot foglal magában a költő arczképével 
ellátva, és díszes, bronznyomású angol vászon-
kötésben csak egy forintba kerül. A kiadó-
társulat (Athenaeum) ez ú j olcsó kiadással 
nagy szolgálatot tett a magyar nemzeti iro-
dalomnak, mert módot nyúj tot t arra, h o g y 
Petőfi költeményei a népnek s az i f júságnak 
egyaránt közkincsévé váljanak. Különösen 
most, a szabadságharcz emléknapjaiban vár-
ható, hogy minden magyar ember, a ki Petőf i 
remekeit még nem birja, megragadja a ked-
vező alkalmat és egy forintért magához vál t ja e 
külsőleg is díszes munkát, mely minden könyv-
kereskedésben kapható. 

I f j . Nagel Ottó kiadásában pártolásra méltó, 
hazafias vállalat indult meg. Böngérfi J á n o s 
ugyanis a magyar irodalomtörténetet k ivánja 
ponyvára vetni. Egy-két évvel ezelőtt ugyan-
csak ő vitte ponyvára a magyar nemzeti t ö r -
ténetet, melyet 22 füzetkében szerencsés kéz-
zel nyújtott a magyar népnek. Azt hiszszük, 
Böngérfi úr avatott tolla most is eltalálja majd 
az utat a nép szivéhez és eszéhez. A rossz, 
káros ponyvairodalmi termékeket helyes, jó ra -
való munkácskákkal kiszorítani: olyan feladat, 
melyet az egész társadalomnak föl kell karol-
nia. A magyar nemzet ily vállalat révén fog ja 
csak igazán megismerni és megbecsülni köl-
tőit és íróit. A vállalat „ M a g y a r Könyvesház" 
czimén indul meg s egyelőre három füze t 
jelenik meg. Az első füzetet már be is küld-
ték nekünk, czime: „Illosvai Selymes Péter" 
s mondhatjuk, hogy kitűnően megfelel ki tűzött 
czéljának. Az egyes füzetek ára 3—6 krajczár, 
tömeges rendelésnél nagyobb engedményt ad 
a kiadó. Melegen ajánljuk a tanítóságnak e 
kitűnő vállalat fölkarolását s a nép közt való 
ter j esztését. 

A Magyarország Vármegyéi és Városai 
(Magyai-ország monográfiája) 3-ik kötete, mely 
Vasvármegyét tárgyalja, immár megjelent. 
Ebben a fényes kiállítású, az eddigieknél m é g 
terjedelmesebb kötetben a vállalat nemcsak, 
hogy hü maradt programmjához, de többe t 
is adott annál s fokozatos tökéletesedéséről 
te t t tanúságot. Vasvármegye, mely különben 
az ország legnépesebb és legműveltebb vár-
megyéi közé tartozik, melynek területe hazánk 
földjén a rómaiak kultúrájának első színhelye 
volt, a mely kultura egész történetünkön á t 
egyre hatalmasabbá lett s mintájául szolgál-
hat az egész országnak, méltóképen, alaposan 
és vonzóan van ismertetve. A régi és az ú j 
vármegye nagyszerű képét nyúj t ja a most 
megjelent kötet, melyet dr. Sziklay János é s 
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dr. Borovszky Samu szerkesztése mellett nagy-
részt vasmegyei, részben fővárosi szakemberek 
írtak. A vármegye történetét és a családok tör-
ténetét ifj. dr. Reissig Ede írta meg. A „Magyar-
ország Vármegyéi és Városai" cz. munka köte ten 
kint jelen meg s akiadóhivatalban (Rottenbil-
lerutcza 4 6 ) rendelhető meg kötetenkint hat 
forintjával. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az országgyűlés képviselőháza j e len-

leg a költségvetési törvényjavaslatot tárgyalja. 
A kiegyezési törvényjavaslatok, melyeknek 
végleges megállapítása czéljából az osztrák 
ministerelnök és két szakminister f. hó 19-én 
este Budapestre érkeztek, csak a jövő hé t 
végén fognak a két parlament elé terjesztetni. 
Bécsi hirek szerint a kiegyezési törvényjavas-
latok benyújtásával egyidejűleg történik meg 
kvótabizottság választása is. 

— Világ folyása a külföldön. Ausztriá-
ban f. hó 21-én vette föl az osztrák képvi-
selőház üléseinek elejtett fonalát. A mul t 
héten még erősen biztak abban, hogy Thun 
ministerelnöknek sikerülni fog a képviselő-
házat munkaképessé tenni, de f. hó 19-én 
az a nem várt fordulat állott be, hogy a 
német néppárt — tekintettel a német vidé-
kek^ hangulatára — az obstrukcziót határozta 
el. így tehát egészen bizonytalan a helyzet 
nem csak Ausztriára, de — tekintve a gaz-
dasági kiegyezést — Magyerországra nézve is. 
— A spanyol-amerikai viszályra vonatkozólag 
jelentik New-Yorkból, hogy az Egyesült-Álla-
mok kormánya lázasan folytatja a háborús 
készülődést. A kormány az egész világon 
hajókat vásárol és Európában is rendelt lövő-
szert. Az álló hadseregnek 75.000 emberrel 
való szaporításáról szóló törvényjavaslatot mind 
a két ház vita nélkül elfogadta. 

— A Szathmáry György síremlék és alap 
bizottsága már megkezdette a gyüjtő-ívek 
szétküldését. A fölhivást lapunk m. számában 
közöltük s ezúttal újból azzal a kéréssel for-
dulunk a magyar tanítósághoz, hogy adakoz-
zék e kettős nemes czélra. Jól tud juk mi, 
hogy a magyar tanítóság (fájdalom!) nehéz 
anyagi körülmények közt van, de azt is 
tudjuk, hogy a „ Néptanítók Lapja" már nem 
egy ízben sikerrel fordult a magyar taní tók 
áldozatkészségéhez. Adjon mindenki, amennyit 
adhat, a kitől nem telik több, mint egy 5 kros 
levélbélyeg, küldje be azt, de adjon minden 
tanító, mert jó l mondja a bizottság fölhívása, 

hogy „a Szatmáry-alapítványban a magyar 
tanügy munkásai összetartózóságának nagy er-
kölcsi ereje tiszteletet parancsoló módon kell, 
hogy megnyilatkozzék." Ujabban adakoztak: 
Buday Ida (Lorsád) 1 f r t ; Petenykó László 
(Poroskó) 1 f r t ; Orbán Ferencz (Nagy-Mon) 
15 k r ; Schichta Dezső (Veresmarton) 23 k r ; 
Mihályfalvy József 25 k r ; N. 33 kr. Eddigi 
gyüj tésünk: 176 frt 36 kr. 

— Az 1848-iki törvények szentesítésének 
megünneplését czélzó s 13.724. sz. a. elren-
delt iskolai ünnepségre vonatkozólag, mint 
lapunk 10. számában már megírtuk, a vallás-
és közoktatásügyi minister hangsúlyozza, hogy 
az „ifjúság hazafias dalokkal és szavalatok-
kal" vegyen részt ez iskolai ünnepen s ugyan-
ott, t. i. lapunk 10. számában utaltunk arra, 
hogy ily hazafias dalokat és szavalatokat tar-
talmaz az az „Ünnepi füzet11, a melyet a 
junius 8-iki (ezredévi és koronázási) iskolai 
ünnepre állítottunk egybe s a melynek meg-
jelenését már hónapokkal ezelőtt jelentet tük. 
Sokan a lapunk 10. számában megjelent 
czikket félremagyarázták, részint azt hivén, 
hogy az április 11-iki ünnep megszünteti a 
66.542. szám alatt elrendeltet; részint azt 
gondolván, hogy a mi „Ünnepi füzetünk" 
egyenesen az április 11-iki iskolai ünnepre 
készült. Az előbbit illetőleg, azt a fölvilágo-
sítást kell adnunk, hogy a junius 8-iki (vagy 
május 3-iki) iskolai ünnep okvetetlenül meg-
tartandó lesz; az utóbbit illetőleg pedig 
ismételjük, a mit lapunk 10. számában mon-
dottunk, hogy t. i. „az Ünnepi füzet minden 
tekintetben alkalmas az április 11-ikén meg-
tartandó iskolai ünnephez is, tartalmazván 
úgy a tanító beszédét főbb vonásaiban, vala-
mint a most kiadott rendeletben hangsúlyo-
zott dalokat és szavalatokat is." Ez nem úgy 
értendő, hogy tehát a két (április 11-iki és 
junius 8-iki) iskolai ünnepnek egy és ugyan-
azon programmja van, a mi nem volna helyes, 
hanem hogy április 11-én a tanító megma-
gyarázza — a gyermekek felfogásához képest 
— az 1848-iki törvényeket, s a tanulókkal 
hazafias dalokat énekeltet és hazafias verse-
ket szavaltat. Magyarország térképének meg-
koszorúzása s a tanító részéről a rövid vissza-
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pillantás ezer éves történetünkre a junius 
8-iJii iskolai ünnepnek képezi főbb mozzana-
tát. A királyhűség, természetesen, mind a két 
iskolai ünnepnek vezérmotivuma kell, hogy 
legyen. Ügyeljen a tanító arra, hogy ismétlé-
sek élő ne forduljanak s ehhez képest válo-
gassa meg az elszavalandó darabokat az 
„ Ünnepi füzetbőlYégül megjegyezzük (mivel 
a hozzánk beérkező levelekből látjuk, hogy 
sokan még mindig nem tudják), hogy az 
Eötvös-alapra is jövedelmező Ünnepi füzet 
ára 10 kr, és nem kiadóhivatalunkban, hanem 
szerkesztőségünkben (VI., Podmaniczky-utcza 
37. sz.) rendelendő meg, akár postautalvá-
nyon, akár levélbélyegekben. 

— A „Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága" alakuló közgyűlését 1898 április 
hó 7-én, nagycsütörtökön d. e. 10 órakor 
ta r t ja a VI. ker. Felső-Erdősori közs. elemi 
népiskola tornatermében (az Andrássy-úti föld-
alatti villamos vasút köröndi állomásától balra, 
a Podmaniczky-utczai villamos vasút bajnok-
utczai állomásától jobbra ; az iskolaépületen 
nemzeti szinű lobogók lesznek.) Erre a gyű-
lésre meghívjuk a tanítóegyesületek és testü-
letek képviselőit, úgyszintén az érdeklődőket 
is. A gyűlés előtt 9 órakor előértekezlet fog 
tartatni. Tárgyak: 1. Elnöki megnyitó. 2. Az 
1848-iki események méltatása. Tar t ja : Péterfy 
Sándor. 3. Titkári jelentés. 4. Esetleges indít-
ványok. 5. Választás. (Választandó 1 elnök, 
4 alelnök (2 vidéki), 1 titkár, 1 levéltáros, 
5 jegyző (2 vidéki), 1 pénztáros, 1 ellenőr 
és 16 igazgatótanácsos.) A Magyar Tanítók 
Kaszinója szives volt a felránduló tagok el-
szállásolását és fogadását magára vállalni. A 
Millennium-szállóban 80 krért sikerült egy 
szobát egy ágygyal szerezni. Jelentkezni leve-
lező-lapon a kaszinó igazgatóságánál (VIII., 
József-körát 8. sz.) lehet. Vasúti kedvezmé-
nyes jegyekért az Orsz. Biz. folyamodott a 
magyar államvasutak és a cs. és kir. déli 
vasút igazgatóságához; hihető, hogy meg is 
kapjuk. (III. o. menetjegy gyei II. osztályon, II. o. 
féljegygyei III. osztályon utazhatni.) Kérjük az 
egyesületeket, hogy képviselőiket ez alka-
lommal értesíteni szíveskedjenek a gyűlés 
idejéről. A kik ily kedvezményes utazási 
jegyre igényt tartanak, azt szíveskedjenek f. 
márczius hó 27-ig Hajós Mihály ti tkárnál 
(I., Attila-u. iskola) bejelenteni. Budapest, 
1898. évi márczius hó 15-én. Kartársi üd-
vözlettel: Lakits Vendel, elnök. Hajós 
Mihály, titkár. 

— Jubileum. Aranyi Antal, az iglói állam-
tanítóképző igazgatója e héten ülte meg tanár-
kodásának huszonötéves jubileumát. A jeles 
pedagógust ez alk.lommal az igazgató-tanács, 
a tanári kar és az intézet növendékei a leg-
szívesebb ovácziókban részesítették. 

— Oy ülés. A „ Kis-Kükiillőv ár megyei Ált. 
„Tanító-Egyesület" dicső-szent-mártoni járás-
köre f. évi tavaszi rendes gyűlését márczius 
hó 26-án, Magyar-Péterfalván fogja meg-
tartani. 

— Halálozások. Benedek János beszterczei 
naszódmegyei kir. segédtanfelügyelő f. hó 
15-én 41-ik évében meghalt . — Sztraka József 
volt kasszai (Trencsénm.) kántortanító 64 éves 
korában f. hó 2-án, szélhűdés következtében 
meghalt. — Egyed István m.-izsépi ref. tanító 
e hó 5-ik napján meghalt 62 éves korában. 
— Sztákics Ulászló dolovai közs. isk. tanító, 
néhány heti súlyos szenvedés után, életének 
36-ik, tanítói munkásságának 16-ik évében 
f. é. márczius hó 13-án meghalt. Áldás em-
lékükön! 

• A tanító-árvák karácsonyfájára adakoz-
tak : Prédits Mihály szerb-szent-mártoni tanítótól 
1 frt 68 kr, Horváth Ferencz város-szalónaki áll. 
tanító gyűjtése 1 frt 26 kr, a temesvári józsefvárosi 
közs. isk. tantestülettől 2 frt, Leicht Lázár turdossini 
tanítótól 3 frt, Leitersdorfer D. és Fia budapesti 
szabóktól 5 frt, Florschütz Ede egerszegi tan. gy. 
1 frt 20 kr, Lóré község elöljáróságától 1 frt. Oó 
Mihály nagyvárad-újvárosi tan. gy. 37 kr, Bácz 
Gyula szegzárdi ev. tan. gy. 2 frt 27 kr, Schorsek 
Pál charlevilli tanítótól 1 frt 50 kr, Szieberth Bóbert 
pécsi tanítótól 1 frt, a szathmári r. kath. fiúiskola 
tantestületétől 4 frt, Horn Lipót báthi tan. gy. 2 frt 
30 kr, Gerencsér István budapesti pedagogiumi hall-
gató gv. 1 frt 50 kr, Pap Vidor budapesti peda-
gogiumi hallgató gy. 2 frt 55 kr, Csertövi P. I. 
zselicz-kisfaludi ref. tan. gy. 2 frt 57 kr, Vasicsek 
Ferencz nizsnai közs. tan. gy. 2 frt 75 kr, Pdlkovich 
Mihály felbári tan. gy. 5 frt 50 kr. Bódizs Béla 
vaiszlói tan. gy. 3 frt 4 kr, Székely Gábor fedémesi 
tan. gy. 1 frt 30 kr, Takács Péter pcsolinai tanító 
gyűjtése 2 frt, Horváth János és Papp Bona esküllői 
áll. isk. tanítók gyűjtése 1 frt 54 kr, Csighy 
Ferencz eszenyi ref tan. gy. 5 frt, Szarvasy Sándor-
tól lvarnáról 50 kr, Schrancz Gottlieb budapesti bádo-
gostól 5 frt, Szabó Imre tornyospálczai tan. gy. 
1 frt 45 kr, Skluzál Bezső bustyaházai tan. gy. 80 kr, 
Bún Samu n.-kanizsai ig. gy. 70 kr, Földváry József 
ó-lublói tan. gy. 2 frt 71 kr, Matthesz József király-
falvai ev. tanítótól i frt, Gresinczky Antal pecze-
szent-mártoni igazgatótól 1 frt, Magda Pál sásdi 
tanítótól 50 kr, Sável János battyáni tan. gy. 4 frt 
57 kr, Szócska János kisfaludi tan. gy. 73 kr, Ungváry 
Erzsébet alberti-irsai tanítónő gy. 1 frt, Borköles János 
ofenczai áll. tan. gy. 4 frt 20 kr, Bozmán Ignácz 
ilorró-encsi tan. gy. a Lichtenstein Begina és Fried 
Tercsi tanulók közreműködésével 8 frt 24 kr, Gyulai 
Ferencz komjátszegi áll. tan. gy. 1 frt. Az eddigi 
adakozásokért és gyűjtésekért hálás köszönetet mond 
lto/m Jóssefjpedagogiumi tanár és árvaatya a Magyar -
orsz. Tanitók Arváházában, Budapest, I. ker. Alkotás-
utcza He. (Folytatjuk,) 
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A szerkesztő postája. 
E. 1. Lobra. Igaza van : a „Néptanítók Lapját" 

beköttetni, az iskola tulajdonát képezvén clZ, ciZ 
isk.-széki (v. gondnoksági) elnök az iskola számlájára 
tartozik. Különben, ha már bejelentette a tanfel-
ügyelőségnek, majd elintézik ott. — K. 6 . Törcs-
vár. Forduljon (válaszra lev.-lapot mellékelve) Nagy 
János méhészeti munkatársunkhoz Pancsovára; ő 
mindenről szivesen informálni fogja. — „Genitor." 
A gimn. igazgatójától tessék megkérdezni. — 
L. A. J. A szerkesztőség dolga a lap szerkesztése, 
hanem azért szivesen támogatjuk a tanítóságot úgy 
tanácsokkal, mint közbenjárásokkal, mint a hogy 
ezt lapunk minden számának Tanácsadója és szerk. 
postája bizonyítja. Hogy ez ellen a kifejezés ellen : 
„szolgáljon nekem tanácsosai", már több izben kifo-
gást emeltünk, az azért történt, mert nem illik ezt 
a kifejezést használni; a „nem illik" pedig a tanítót 
is kötelezi. Ne tessék tehát elcsavarni a szavakat! 
Lapunk ugyan a magyar tanítóság „szolgálatában" 
áll, de azzal is „szolgáljuk" a tanítóság ügyét, ha 
egyeseket egy s más ferdeségről s „nem illik"-ről 
leszoktatunk. — P. J. Keczül. Azt bizony kiadó-
hivatalunk nem tudja (de a szerkesztőség sem), hogy 
Záborszky József főtanító jelenleg hol tartózkodik. 
— „Izraelita tanító." A korpótlékot iskolafentar-
tójától kell kérnie s ha az nem tudja megadni, az 
államtól kell kérnie (t. i. az iskolaföntartónak). 
Az „Ünnepi füzetet" nem küldhetjük meg, mert 
sem a községe nevét, sem a saját nevét nem írta alá 
levélének. — H. Gy. Trencsén-Vöröskő. Kérelmez-
hetik junius középéig. A mellékletek ugyanazok, 
a melyek az államsegélynél. A kir. tanfelügyelőség 
útján kell fölterjeszteni. — „Néptanító." Önnek 
van igaza: az ötödéves korpótlék nincs helyhez, hanem 
szolgálati évekhez kötve. A nyugdíjigény fölemelését 
a kir. tanfelügyelőség útján szorgalmazza. — R. 
J. Bábony. Sz. J. Nagy-Ferind. K. 1. Síinánd. 
I. M. Nagy-Ida és másoknak. „Ünnepi füzetet'' sem 
„mutatványul" nem küldhetünk, sem egy példányt 
utánvétellel. Ez utóbbi esetben a postaköltségek a 
füzet árának kétszeresét is meghaladják. Szívesked-
jenek a füzet árát bélyegekben (12 kr) beküldeni. 
Nagyobb megrendeléseknél szegény tanulók számára 
mindig mellékelünk néhány füzetet. — „Incognito." 
65.927. sz. a. a püspökséghez a közig, bizottsághoz 
küldték le. — F. M. Bukir. 82.856 sz. a. nemsokára 
meglesz. — H. J. Petrievce. 1023. sz. a.; megsür-
gettük. — G. Gy. Kölese. 78.912 sz. a. nemsokára 
elintézik. — S. J. Szepetk. Még nincs a ministe-
riumban. — 1. G. Kis-Kend. 1. Még nincs itt. 2. 
Nem. — B. E. Torontál-Vásárhely. Tárgyalás alatt 
van. — Sz. E. Ér-Hatvan. Hol adták be ? Kérelmök 
még nincs a ministeriumban. — I. M. Felfalu. 
3855. sz. a. van ; megsürgettük. — K. Gy. Ér-Körös. 
5919. sz. a. i t t van és megsürgettük. — D. S. 
Csiliz-Radvány. Szíveskedjék egyszerű levélben 
levélbélyegekben 12 krt beküldeni. — W. Gy. 
Szepetnek. A lapunkban közzéteendő pályázatból 
mindent meg fog tudni. — B. S. Ipolj-Nyék és 
másoknak. A gazdasági ismétlő-iskolai olvasókönyveket, 
mint lapunk m. számának Irodalom rovatában már 
közöltük, a földmívelésügyi ministerium csak a 
jövő iskolai év elején küldi meg a gazd. ism.-isko-
láknak. Könyvárusi uton. tudtunkkal, ez az olvasókönyv 
nem kapható. A Vezérkönyv még nem, jelent meg. — 
K= Á. Nógrád. Névtelen levelekre nem adunk választ. 

— N. A. Páké. Utánvéttel egy példányt nem küld-
hetünk. — Fr. H. Nemes-Kosztolány. Nem ismerünk 
ilyen min. rendeletet. — „Tanítójelölt." Erre sem 
törvényt, sem rendeletet nem ismerünk. Az ilyes-

mit a méltányosság szabályai szerint kell az iskola-
föntartónak elintézni. — J. J. Algyó. A közig, 
bizottság csak most terjesztette vissza ; jelenleg 
14.934. sz. a. van; megsürgettük. — B. S. Sáta. 
5235. sz. a. itt van ; nemsokára sorát ejtik. — F» 
B. Kis-Csalomja. 1. Már nem késik sokáig. 2. A 
legszükségesebbeket megkapják. — Sz. Gy. Gyulaj. 
1. Nincs itt. 2. Szükséges. — R. G. U. 1. R. J. 
420 frtra volt fölvéve. 2. I t t van 14.117. sz. a. — 
Sz. J. Szidorfalva. A választási jegyzőkönyvi jelen-
tés csak most érkezett föl; a segély 15.902. sz. a. 
lesz kiutalványozva. — T. K. Nyárád-Szereda és-
másoknak. Az Ünnepi füzetre vonatkozólag olvassák 
el, a mit erről lapunk mai számának ,,Különfélék" 
cz. rovatában mondunk. Egy példányt utánvétellel 
nem küldünk ; a megrendelést (egyszerű levélben is-
küldhető) levélbélyegekben is elfogadjuk, csak 
kérünk egy példánynál 2, két-három példánynál 
3 kros bélyeget is mellékelni postaköltségre ; nagyobb 
megrendeléseket bérmentve küldünk meg s ilyenkor 
szegényebb tanulók számára mindig mellékelünk 
megf. számú ingyenpéldányokat; a füzethez van 
mellékelve király Ö Fölsége legújabb arczképe s így 
hazafias tartalmán fölül még ezért is érdemes azt a 
tanulók közt mennél nagyobb számban terjeszteni. 
— S. R. Űj-Moldova. B. Gy. Kosd. V. L. Nógrád-
Kálió és másoknak. Az „ Ünnepi füzetre" vonatkozó-
lag szíveskedjenek a következőket tudomásul venni: 
1. Egy példányt utánvéttel azért nem küldünk, mivel 
a költségek a füzet árát kétszeresen is meghaladják. 
2. Egy füzet ára 10 kr (bérmentesítés 2 kr). 3. Az 
április 11-iki iskolai ünnepre külön füzetet nem 
adtunk ki, hanem a 66.542. sz. min. rendeletben 
ajánlott füzet erre az iskolai ünnepre is fölhasznál-
ható. Természetes dolog, hogy a tanító beszédének 
csak az lSéS-iki törvévyekre vonatkozó része használandó 
föl s az is kibóvítendő. Különben pedig olvassák el 
önök is, a mit erre vonatkozólag lapunk mai szá-
mának Különfélék cz. rovatában mondunk. — H. E-
Vécse. Elhasznált hazai bélyegeknek alig van valami 
értékök, de úgy tudjuk, hogy jótékony czélra azért 
elfogadják az angol kisaszonyok zárdájában : Buda-
pest, I., Lipót-utcza. — Szíves tudomásul számos 
kérdezősködésre. Iparrajztanfolyam a legnagyobb 
valószínűség szerint lesz a f . évben; a pályázati hir-
detést annak idején közölni fogjuk s abból a rész-
letek felől tájékozódhatnak. — 0 . E. Apakida. A 
kongresszusi naplóra vonatkozólag már mi is régóta 
halljuk, hogy meg fog jelenni, de eddig még (tud-
tunkkal) nem jelent meg. Bérmentesen küldik meg 
a tagoknak. — „Bérbeadó." Tisztán magánügy; 
nem közölhetjük. — P. J. Karánsebes. „ 1891." 
K. J. Bóra. Közölni fogjuk. — Sz. J. Vágújhely. 
Forduljon Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) könyv-
kereskedéséhez : VI.. Andrássy-út 21. sz. — Z. R. 
Szenicz. Ha 1871-ben már rendes tanító volt s a 
járulékokat attól az időtől fogva befizette, 1871-től. 
Az „ Ünnepi füzetéket" megküldtük. — Sch. B. Veres-
marton. A korpótlékot is megkapja. 
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Melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 12. számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pusztaföldvár (Békésmögyé) község iskolaszéke 

tanyai iskolájához evang. vallású ideiglenes tanítót 
keres két hónapra, havi 30 frt fizetéssel. Pályázók 
kérvényöket elnökséghez küldjék. Rédei Károly, 
iskolaszéki elnök. ' ' (270—II—2) 

Kerestetik a puszta-horti r. kath. elemi osztat-
lan népiskolához egy róni. kath. vallású okleveles 
tanítónő 300 frt évi fizetéssel és szabad lakással. A 
tanítónő köteles az uradalmi ispán gyermekeit 
magánoktatásban részesíteni, a miért az uradalmi 
ispán a tanítónőnek 60 frtért egész évre teljes ellá-
tást ad. Oklevéllel és bizonyítványokkal felszerelt 
folyamodványok a pnszta-horti jószágfelügyelőség-
hez Iíort, Hevesmegye, intézendők. (266—11—2) 

Az Cgocsameg.yében kebelezett nagytarnai 
állami népiskolához azonnali helyettesítésre a tanév 
végéig kerestetik egy okleveles tanítónő. Fizetése 
teljes ellátás és lakáson kívül 20 fr t havonta. Jelent-
kezhetni az iskola igazgatóságánál Nagy-Tarnán. 
Posta .helyben. (259-11—2) 

A kőszegi alsófokú iparostanoncz - iskolánál a 
rajztanítói állás üresedésbe jővén, annak betölté-
sére f. évi április 12-ig pályázat hirdettetik. Jöve-
delme 800 frt és 120 frt lakásbér, havi előleges 
részletekben fizetve, s ha a megválasztott az igaz-
gatói, teendőkkel is megbizatik, évi 25 frt tisztelet-
díj. Kötelessége az iparrajzoktatáson kívül a reá 
bízandó osztályokban a többi .tantárgyakat is tani-
tani, s azért a rajztanítói okmányon kívül legalább 
elemi iskolai tanítói oklevéllel birjon. Á városi kép-
viselőtestülethez intézendő ß kellőleg felszerelt folya-
modványok alulírottnál nyújtandók be. Kőszeg, 
1898 márczius 10-én. Major János, felügyelő-bizott-
sági elnök. (282—11—2) 

A jász-szentandrási alsó vegyes, — és a közép-
ponti alsó elemi iskolához tanítók kerestetnek. 
Mindkettőnek fizetése 100 frt készpénz és község 
által behordandó 15 métermázsa szón. Az előbbi 
lakása , egy szoba, konyha és kamra; az utóbbié 
egy szoba. Elfogadtatnak pályázásra okleveles óvó-
nők és oklevélnélküli tanítók is egy évnegyedre. 
Az okleveles, tanítók végleges választás alá jönnek. 
A pályázók okmányaikkal kérvényüket f. hó 30-ig 
bezárólag Kovács Mihály lelkész, iskolaszéki elnökhöz 
küldjék. Az állomást márczius végső napján kell 
elfoglalni. (286—1—1) 

A tolvádiai (Torontálm.) községi iskolánál le-
mondás következtében megüresedett róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Tanítási 
nyelv német-magyar. Tanítói fizetés ÍS0Ö frt, szabad 
lakás, udvar, 400 |~|-öl házikert és 6 frt irodaáta-
lány. Mint kántor 100 frt és 600 lélek után stóla ; 
fenti fizetésért köteles a megválasztott ktanító a 
mindennapi előadáson kívül az ismétlő-iskolát tar-
tani, .hittant, tanítani és a helyi szokás szerint a 
kántori funkcziót vegesni. Személyes megjelenés 
kívánatos ; felszerelt kérvények folyó évi márczius 
hó 28-ig a községi iskolaszéki elnöknél nyújtandók 
be. Tolvádia, 18ft& február 22. Eberhardt Mihály, 
iskolaszéki elnök. (219-III-3)" 

Őrödre községben (Baranyamegye) a róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : tisztességes szabad lakás, melléképületek és 
házikérten kívül terményekben, föld és készpénz-
ben 684 frt, mélyből 484 frt tisztán tanítói fizetés. 
Tannyelv német-magyar. Pályázati határidő április 
12-ike. Kérvények főtiszt. Horváth Lajos iskola-
széki elnökre czimezendők. (291—1—1) 

Máriahavasi róm. kath. német kántortanítói 
állásra, szabad lakás, 301 frt fizetéssel április 10-ig 
pályázat hirdettetik. Vlzlendva, u. p. Szarvaslak. 
Csárics József, iskolaszéki elnök. (297—I— 1) 

; Licze (Gömörm.) tiszta magyar község róni. kath. 
! kántortanítói állomására pályázatot hirdetek. Jöve-

delem : 4 hold 86 I -öl szántóföld, 1034 f "',-01 rét 
— nagyrészt hívek által munkálva, — 365 fü-öl 
kert. Párbér : 20 véka buza, 80 véka rozs, 33 frt 
fejpénz. Tűzifa-váltság 68 frt, alapítvány 18 frt 
18 kr. Stóla 50 -60 frt. Ostyasütés 4 frt 80 kr. 
2 véka rozs. Tandíj 100—108 tanköteles után fejen-
kint 1 frt 50 kr, ismétlősökért 20 frt. Iskolafűtéshez 
fa. Lakás : 2 padlózott szoba, konyha, kamra, pincze 
és melléképület. Az április 19-én megejtendő válasz-
tásra az okmányok benyújtása és személyes meg-
jelenés föltétlenül megkívántatik. Posta-vasuti 
állomás: Licze-Gicze. Karkalics Sándor, plébános. 

(287—II—1) 
Szent Liszlóra róm. kath. oki. tanító kereste-

tik. Fizetése: a községtől 315 frt negyedévenkint 
előre fizetve, 85 frt államsegély. Lakás konyhakerttel, 
1899-ben új lakás lesz. Okleveles pályázók kérvé-
nyeiket márczius 28. Tuboly Alajos iskolaszéki 
elnökhöz nyújtsák be. ("285—I—1) 

A járkováczi (Torontálvármegye, volt határőr-
vidék) német-magyar tannyelvű közs. iskolánál ürese-
désben levő tanítói állomásra ezennel pályázat hir-
dettetik. Ezen községi tanítói állomással a követ-
kező évi fizetés van egybekötve : évi 400 frt fizetés, 
szabad lakás és 2 öl tűzifa. Felhivatnak pályázni 
óhajtó okleveles tanítók, hogy a torontálmegyei 
közigazgatási bizottsághoz czímzendő, 50 krajczáros 
bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folyamodvá-
nyukat f. évi április hó 4-ig közvetlenül alulírott 
kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. Nagy-Becs-
kerek, 18!\>. évi márczius hó 14-én. Torontálvármegye 
kir. tanfelügyelősége. (45/h—III—1) 

A franzfeldi (Torontálvármegye, volt határőr-
vidék) községi német-magyar tannyelvű iskolánál 
üresedésben levő tanítói állomásra ezennel pályázat 
hirdettetik. E/.en községi tanítói állomással a követ-
kező évi fizetés van egybekötve : évi 480 frt fizetés, 
12 köbméter tűzifa és szabad lakás. Felhivatnak 
pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy a torontál-
megyei közigazgatási bizottsághoz czímzendő, 50 
kros bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folyamod-
ványukat f. évi április hó l()-ig közvetlenül alul-
írott kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. Megjegyez-
tetik, hogy a község lakossága kizárólag ágh. ev. 
vallású. Nagy-Becskerek, 1898 márczius hó 15-én. 
Torontálvármegye kir. tanfelügyelősége. (46/h-lIl-l) 

A mezőtúri kisdedóvó-egyesület által fentartott 
óvodában alkalmazva levő óvónő nyugdíjaztatását 
kérelmezvén, az ily módon megürülendő óvónői 
állás pályázat útján töltetik be. Az óvónő évi fize-
tése : 400 frt, melyet havonkinti részletekben kap 
s lakás az óvoda épületében kötelezett bemlakással. 
Felhívatnak a pályázni akarók, hogy szabályszerű 
pályázati kérvényüket óvónői oklevéllel felszerelve 
f. évi márczius hó 30 ik napjáig bezárólag Bolváry 
Antal óvodai elnök czimére Mezőtúrra adják be. 
A megválasztandó óvónő állását, a mostani óvónő 
távozásával köteles elfoglalni. A választmány. 

(294-1—1) 
Pereg (u. p. Laczháza, Pestmegye) községben a 

róm. kath. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : l. az iskolafentartó községtől 300 frt és 20 
fr t fűtési átalány, továbbá 80 fr t államsegély, 2 
szoba, konyha, kamra s pinczéből álló lakás. Köte-
lessége egy reá bizott osztály vezetése, illetve taní-
tása s gyermekekrei felügyelet a templomban. 
Okleveles pályázók kérvényeiket f. hó 31-ig főtisz-
telendő Bakó István iskolaszéki elnök úrhoz adják 
be, a választás ugyanaz nap fog megtartatni. Az 
elöljáróság. Pereg, 1898. évi márczius hó 8-án. Grány 

' János, biró. Kájzer, jegyző. (277—I—1) 
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Az aísótelekesi fiókegyházi rom. kath. tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 300 
frt készpénzben, évnegyedenkint előre fizetve, ezen-
kívül üjabb folyamodásra 100 frt évi állami segély 
bizton várható. Van azután két szobából, konyhából 
és kamrából álló lakása, egy külön istálója és sertés-
ólja. Két sertés és két szarvasmarhára szabad legel-
tetési joggal bir. Végül van a községtől 16 öl tűzi-
fája. A gyermekek tanításán kívül minden vasár-
és ünnepnap délután a hívekkel litániát is tarto-
zik végezni. Okleveles tanítók szabályszerüleg fel-
szerelt kérvényeiket márczius 30-ig Nagy Ferencz 
h. iskola-zéki egyházi elnök úrhoz Szuhogyra (Bor-
sodm.) küldjék. (295—1—1) 

Az ózdi kerület magyar tannyelvű elemi nép- és 
iparostanoncz-iskolánál egy segédtanítói állásra 
5 0 frt évi fizetés, egy szobából álló lakás és ele-
gendő fűtési anyaggal egybekötött járandóság mel-
lett pályázat nyittatik. Megkívántatik, hogy a folya-
modó ép és egészséges, a zenében és különösen a 
rajzolásban jártas legyen. Egyenlő képesítés esetén 
előnyben részesül, ki az iparrajztanfolyamot sikerrel 
látogatta. Szolgálati viszonyra nézve kölcsönös 
három havi felmondást- kötünk ki. Az állás kine-
vezés után azonnal lesz elfoglalandó. A kellően fel-
szerelt folyamodványok április hó 6-áig a „Rima-
murány-Salgótarjáni vasmű-részvénytársaság" ózdi 
kerülete iskolaszékéhez Ózdra (Borsodm.) intézen-
dők. Az elnökség. (303—II—1) 

A tót-pelsöczi ág. hitv. ev. anyaegyház kántor-
orgonistai állása sürgősen betöltendő lévén, felké-
rem mindazokat, akik azt elnyerni óhajtják, miszerint 
kellően felszerelt folyamodványukat alulírotthoz 
április hó 15-ig küldjék be. Kötelessége: orgona-
kisérettel vezetni az éneket: istentisztelet, úrvacsora-
osztás és esketésnél; végezni a temetések kántori 
részét; tanítani az előirott szt.-énekekre a helybeli 
állami iskola ev. vallású növendékeit valamennyi 
osztályban s végezni egy egyházi jegyző összes 
teendőit. Fizetése: készpénzben 412 frt. Rozs 
14'60 hectolit. Buza 4'60 hectolit. Offertorium: 
karácsony, húsvét és pünkösd Il-ik ünnepén. Min-
den esketés és temetés után 50 krjával. Gyónópénz 
'/s része, melyért a szükséges ostyát szolgáltatja. 
Szabad lakás a mellette fekvő kert használatával. 
Kelt Tót-l'elsőczön (Zólyomm.), 1898. évi márcz. 14-én. 
líuzma Adolf, ev. lelkész. (300—111 —1) 

711/98. szám. Farkasd község elöljáróságától. 
Pályázati hirdetmény. Farkasd (Nyitramegye) nagy-
községnél újonnan rendszeresített községi állandó 
gyermekmenedékház-vezetőnői állásra ezennel pályá-
zatot hirdetünk s felhívjuk pályázni óhajtókat, hogy 
életkorukat, erkölcsi magaviseletüket, képesítésü-
ket és eddigi alkalmaztatásukat igazoló kérvényü-
ket hozzánk folyó évi április hó 15-ig adják be. 
A később érkező folyamodványok a folyó évi május 
hó 2-án megejtendő választáson figyelembe nem 
jönnek. A vezetőnő évi fizetése : 300 frt, egy búto-
rozott szoba és konyhából álló lakás használása. 
F'ütésre 20 frt. A vezetőnő melle alkalmazandó daj-
káról külön gondoskodva van. Farkasd, 1898 márcz. 
15-én. Molnár Lajos, biró. Fazenar Béla, jegyző. 

(299—1—1) 
A ksinnai ág. evang. egyházközség másodtanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetés 400 frt állam-
segély, egyháztól tisztességes lakás tüzelőfával (egy 
szoba, konyha, kamra). Kötelesség I. 111. vegyes 
osztály és ismétlősök oktatása. Tannyelv tót-magyar. 
Pályázhat tanítónő is, de férfitanító, a ki orgonálni 
tud, szükség esetén, orgonálásért 80 frttal több, és 
előnyben részesül. Az állomás azonnal elfoglalható. 
Felszerelt kérvények Wargha János lelkészhez Ksinna, 
p. Zay-Ugrócz, küldendők. (304—11—1) 

Az ipolyfödémesi kántortanító! állasra márczius 
31-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : 6 hold szántó-
föld, melyből 2 holdat a község mivel. 28 pozs. 
mérő buza, 14 pozs. mérő rozs. Ostyasütésért 2 
pozs. mérő buza; 34 szekér tűzifa a házhoz szál-
lítva ; 30 frt borpénz; 65 f r t tandíj. Az iskola-
fűtésre 34 frt. Ismétlősök oktatásáért 10 frt. Stóla 
25—30 frt. Lakása 2 szoba, zárt konyha, mellék-
épületek, '/< hold kert. Kérvények főtiszt. Tihanyi 
Endre ker. alesperes úrhoz Alsóipolynyék (Hontm.) 
küldendők. (290-1—1) 

A mikolai (Szatmármegye) _ református tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Evi fizetés : 37 hold 
árvizjárta föld 74 forint; 3 hold első osztályú föld 
21 forint ; 26 mázsa buza 182 forint; 110 tanítvány-
tól tandíj 12ü frt ; stóla 14 frt. Összesen 411 frt. 
Az állás április 24-én elfoglalandó. A pályázati 
kérvények április 3-ik napjáig Király Gyula lelkész-
hez küldendők. (296—1—1) 

Komárommegyei Udvard községben f. évi május 
1-én megnyitandó községi óvodádoz, az óvódaépü-
letbeni lakás, évi 300 frttal javadalmazott óvónői 
állásra óvónő kerestetik. Az óvónői képesítést iga-
zoló, úgyszinte erkölcsi ós egészségi bizonyítvá-
nyokkal fölszerelendő folyamodványok a felügyelő-
bizottság elnökéhez f. évi márczius végéig bekül-
dendők. (307—1—1) 

A s zécseny i róm. kath. kántortanítói állomás 
lemondás folytán megürült, erre f. évi márczius 
29-én csőd nyittatik. Ezen állomás évi jövedelme 
2 szobás lakás, konyha, istáló, házikerten kívül: 1. 
Készpénzben tandíj a gyermekek után 185 fr t 63 kr ; 
2. 7. kat. hold és 888 Ql-öl szántóföld jövedelme 
90 frt 69 k r ; 3. 8 szekér ?a 24 f r t ; 4. 410 fr t tőke 
után kamat 22 frt 60 kr ; 5. 15 mérő karcz buza a 
4 frt 60 í r t ; 6. 4 drb sertéslegeltetési jog 12 forint; 
7. 4 darab szarvasmarhalegeltetési jog 16 f r t ; 8. 
stóla 15 f r t ; 9. harangozásért, ostyasütésért, olvasó-
imádságért 9 frt 26 kr. 10. Temetői fú értéke 30 frt. 
Összesen 465 frt 18 kr. Tartozik a tanító a plébá-
nosnak az egyházi ténykedésekben segédkezni. Meg-
jegyeztetik, hogy azon esetre, ha valamikor új osz-
tálytanítói állás szerveztetnék, az abba jár t tankö-
telesek czimén tandíj-kárpótlást nem kérhet. Folya-
modni óhajtók kellőleg fölszerelt kérvényeiket 
alulírthoz küldjék be. Szécseny (Vasm.), 1898 már-
czius 12. Gróf Ferencz, isk.-sz. elnök. 

( 3 0 1 - 1 - 1 ) 

H I R D E T É S E K . 

E g y 10 vált., e g y 6 vált. új, e g y 6 vált. 
átjátszott orgona, va lamint új fisharmoniomok 
jutányos áron eladók. P E P P E R T NÁNDOR 
és F I A Szombathely (Vasm.), müorgona-
készítök. (256—III—3) 

Kisebb s középnagyságú új, kitűnő hangú 

p e d á 1 o s t e ni p 1 o m - o r g o ii ii k 
mérsékelt árakon eladók, a hol is megbizásokat bár-
mily nagyságú templom- és hangverseny-orgonák 
építésére >lfogad: SZALÄY GYULA műorgona-
építő-intézete Székesfehérvárott. (271—III—2) 

Helyettesítésre vagy nevelőnőül ajánlkozom. Czím: 
„Oki. tanítónő" Marosvásárhely, poste-restante. 

( 306 -1 -1 ) 
Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S T E R I U M . 

Megje len ik e lap minden h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e lapot m i n d e n magyarországi népoktatás i 
intézet , t ehá t az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in tézetek egy pé ldányban i n g y e n . 
A. lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő által l á t t amozot t 
községi előljárósági bizonyí tványnyal együtt , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 ftt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb Időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
h iva ta lba küldendők. 

A hirdetések árszabása. - A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u t á n 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenk i által k iszámítható hirdetés i díj e lő re kü ldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy he tvenke t t ed részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adunk: -vissza. 

A magyar népoktatás a párisi 
világkiállításon. 

(II.) Párisban 1900. évben világkiállí-
tás lesz, a mely — a rendezés és elő-
készületek után ítélve — méltó módon 
fogja megnyitni a huszadik századot és 
megjelölni a modern czivilizáczió hala-
dásának új kiindulópontját. 

A világkiállítást azért határozták 
1900-ra, mert ekkor ér véget egy szá-
zad, melyben oly nagy volt a tudomá-
nyos és a közgazdasági élet lendülete; 
ekkor kezdődik az ú j éra, a melyet 
nagynak jósolnak a tudósok és bölcse-
lők és a melynek vívmányai kétség-
kívül túl fogják haladni képzeletünk 
ábrándjait. 

Erre a nagyszabású műre úgyszólva 
a világ minden részében készülnek; 
alig marad el arról egy nemzet; mert 
nagy érdek fűződik ehhez a világkiállí-
táshoz, a melyen a tudomány, az ipar 
és a mezőgazdaság terén szembe lesz-
nek állítva a XIX-ik század elejének és 
végének termelési módszerei és termei-
vényei, a mi igen becses tanulságokat 
fog nyújtani és hatalmas vonzerőt fog 
gyakorolni. Az emberi tevékenység mün-
den ágának egyaránt hasznára fog várni 
ez a mérlegfelállítás, a melyből ki fogs-
nak tűnni a modern élet anyagi és 
erkölcsi viszonyai. 

A világkiállítás összesen tizennyolcz 
csoportban és 120 alosztályban felöleli 
a közoktatás, a tudomány, művészet, 
ipar, mezőgazdaság, a közegészségügy, 
a szoczialis intézmények és közjótékony-
ság, a hadsereg és haditengerészet stb. 
tárgyait. 

Magyarország, mint önálló állam, 
hozzá méltóan fog résztvenni e kiállítá-
son; a törvényhozás e czélra másfél-
millió forintot szavazott meg; a magyar 
kir. kormánybiztosság, élén Lukács Béla 
v. b. t. tanácsos, kormánybiztos és 
Miklós Ödön kormánybiztos-helyettes, a 
legszélesebb körű tevékenységet fejtik 
ki a magyarországi kiállítás minél tel-
jesebb sikere érdekében. 

Minket közelebbről az érdekel, milyen 
módon vesz részt Magyarország a párisi 
világkiállításon nevelés és oktatásügyével; 
azért főbb vonásokban közöljük azon 
előadói javaslatot, a melyet a kiállítási 
bizottság elfogadott. 

A gyermeknevelés, elemi oktatás és 
serdültek oktatásának alcsoportja fel-
öleli : 

a) a kisdedóvást, b) az elemi nép-
iskolákat, c) a felső nép- és polgári 
iskolákat, d) a kisdedóvónőképző inté-
zeteket, e) a tanító- és tanítónőképző 
intézeteket. A franczia szervezeti sza-
bályzatban megállapított általános cso-
portbeosztást szem előtt tartva, ezen 

Lapunk 13-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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alcsoport kiállítása következőkép lesz 
rendezve: 

I. Törvények, szervezet, általános 
statisztika. 

1. A kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. 
t.-cz. és az ennek végrehajtása tárgyában ki-
adott összes utasítások egy összefoglalt kötet-
ben. 2. A népoktatásra vonatkozó összes tör-
vények egy összefoglalt kötetben. 3. A nép-
oktatási törvények végrehajtására vonatkozó 
összes utasítások egy összefoglalt kötetben. 
4. A népoktatási tanintézetekre vonatkozó 
összes tantervek egy összefoglalt kötetben. 
5. Népiskolai építkezési mintatervek és épít-
kezési utasítások. 6. Az elemi népiskolák 
bútorzatának és felszerelésének jegyzéke. 7. 
Az egyetemes tanítógyülések naplói és a 
magyarországi tanítóegyesületek története. 8. 
A kisdedóvás és népoktatás összehasonlító 
statisztikai adatai 1868/69. és 1898/99. évekről 
világosan áttekinthető grafikai táblákon, ma-
gyar és franczia szöveggel. 

II. A kisdedóvás köréből kiállítandó: 
1. Egy kisdedóvó-épület bútorzattal és fel-

szereléssel mintában. 2. Egy gyermekmenedék-
hely bútorzattal együtt rajzban. 3. A foglal-
kozások anyaga : Pósa és társai : Verses-, mesés 
és daloskönyve s Peres: Magyar Kisdedóvója. 
4. Egy életkép az óvoda munkaterméből s az 
óvoda udvaráról. 5. Munkaszerű foglalkozások 
közül rajzban: a Fröbel-féle foglalkozásokból 
a koczka és a hasáb összetéve; a papírhajto-
gatás 5—8 egyszerű mintája; a három-, négy-
szögű és köralakú lerakó-táblák s a pálczák 
kombinácziója, a papírfűzés faháncs-szalaggal; 
agyagmunka; rajz tiszta lapon. Tárgyakban: 
a czirokmunka, bábukészítés; kerí tésfonás; 
rongyfüzés; gyékénymunka: lánczfüzés. A köz-
oktatási ministerium által kiadott Lampel-
Cserey-féle szemléltető-képek. A kisdedóvo-
dák és menedékházak munkakörébe tartozó 
foglalkozások (a kisdedóvodai felügyelő-bizott-
ságok számára kiadott utasítás A) melléklete), 
franczia fordításban. A kisdedóvodák heti fog-
lalkozási terve. Állandó gyermekmenedékházak 
heti foglalkozási terve, franczia fordításban. 
Egész kisdedóvásügyünknek rövid összefog-
laló ismertetése és a kiállítás idevonatkozó 
részének katalógusa franczia nyelven. 

III. Az elemi népiskola köréből 
kiállítandó: 

Egy elemi népiskola tanterme bebútorozás-
sal és felszereléssel mintában. Az elemi iskolai 
rendtartáshoz tartozó összes nyomtatványok. 

Ifjúsági könyvtár. Elemi népiskolai tanterv 
és utasítások, még pedig úgy az osztott, mint 
az osztatlan népiskolák számára franczia for-
dításban. Heti órarend a hatosztályá osztott 
és osztatlan népiskola számára, franczia for-
dításban. Elemi népiskolai dolgozatok a nyelv-
tan, szám- és mértan, rajz és kézimunka köré-
ből, feltüntetve az elemi nép skola egész tan-
menetét. A gazdasági ismétlő-iskola tanterve 
és heti óraterve, franczia fordításban. Ezen 
iskola olvasókönyve és a tanítók számára ki-
adott gazdasági vezérfonal. Az elemi nép-
iskolai taní tók előképzettsége, képesítése, szol-
gálati viszonyai, javadalmazása, nyugdíjjogo-
sultsága ismertetve grafikai táblákon magyar 
és franczia nyelven. Egy falusi, egy városi 
és egy székesfővárosi minta elemi iskolai épület 
képe aquarellben. Elemi népiskolai értesítő-
gyűjtemény. Egész elemi népoktatásügyünk-
nek rövid összefoglaló ismertetése és a kiállí-
tás katalógusa, franczia nyelven. 

IV. A polgári iskolák köréből kiállí-
tandó : 

Kiállítandó külön a polgári fiu- és külön a 
polgári leányiskolák közül 3 — 3 ily kiválóbb 
tanintézetnek szines aquarell k é p e ; egy-egy-
nek tanterme, szertárai és tornacsarnokai fény-
képekben. Lehetőleg egy polg. fiu- és egy 
polg. leányiskolának teljes tanszerelése. A polg. 
iskolai rendtartáshoz tartozó összes nyomtat-
ványok. A polg. iskolai tanítók és tanítónők 
előképzettsége, képesítése, szolgálati viszonyai, 
javadalmazása, nyugdíjjogosultsága ismertetve 
grafikai táblákon magyar és franczia nyelven. 
A polg. fiu- és a polg. leányiskola tanterve 
és az ezekhez szolgáló utasítások, mindkét 
iskola heti óraterve franczia nyelven. Mind-
két iskola tankönyvgyüjteménye. Mindkét isko-
lából egy-egy mintadolgozat: magyar, német 
és franczia nyelvből, szám- és mértanból, rajz 
és kézimunka köréből, feltüntetve ezekben a 
polg. fiu- és leányiskola egész tanmenetét. 
If júsági könyvtár. Polg. iskolai oktatásunk-
nak rövid összefoglaló ismertetése és a kata-
lógus a kiállított tárgyakról, franczia nyelven. 

V. A kisdedóvónőképző-intézetek köré-
ből kiállítandó: 

Egy óvóképző intézet épülete aquarellben. 
Ugyanezen intézet tanterme, szertárai, inter-
nátusa, tornacsarnoka fényképekben. A képző-
tanárok előkészültsége, képesítése, szolgálati 
viszonyai, javadalmazása, nyugdíjjogosultsága, 
ismertetve graphikai táblákon magyar és 
franczia nyelven. A kisdedóvónőképző-intéze-
tek szervezeti szabályzata, tanterve, részletes 
tanmenete, óraterve, ezen intézetek számára 
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szükséges könyvek és tanszerek jegyzéke, 
franczia nyelven. 

VI. Az állami tanítóképző-intézetek 
köréből kiállítandó: 

I. Tanítóképzés. 1. Iskolaépület (iskolai épü-
let külseje és beosztása). Udvar, kert, gazda-
sági telek (homlokrajzi, alaprajzi mintázat). 
Mindegyikből a legjellegzetesebb mutatvány. 
2. Tanárok, a) A személyi adatok összesített 
statisztikai kimutatásokban (honosság, kor, 
tanulmányok, képesítés, anyanyelv és nyelv-
ismeret). b) Irodalmi munkásság. 3. Tanítvá-
nyok. a) A növendékek statisztikája (vonalos 
és sik diagrammokban, az illetőség kartog-
rammokban). 4. Tanítás és nevelés, a) A taní-
tási anyag (részletes tanmenet, haladási napló, 
órarend, a növendékek munkái eredetiben, 
[magyar, német és más hazai nyelvi dolgoza-
tok, földrajzi és történeti dolgozatok, termé-
szettudományi dolgozatok, mértani és szám-
tani dolgozatok, zenei dolgozatok, szabadkézi 
és mértani rajzok, szépirási füzetek, ipari és 
gazdasági kézimunkák, tanítási tervek]), b) 
Tanítási eszközök (teljes mintaszerű felszere-
lés). c) Iskolai élet (rendtartási szabályok, 
if júsági körök alapszabályai, iskolai ünnepek, 
előadások), d) Internátus és externatus (fény-
képekben.) e) Köztartás (helyiségek, étlap, 
rendszabályok). 9. Tanítóképesítés, a) Az 
1898/95-ik tanévről az összes Írásbeli tételek. 
h) A képesítettek statisztikája. 6. Gyakorló-
iskola. (Lásd fönnebb az 1., 2., 3. és 4-ik feje-
zetnek a) és b) pontjait.) 

II. A tanítóképzés kormányzata. Országos 
törvények, rendeletek, intézkedések. Felvételi 
szabályzatok; a nevelésre és oktatásra vonat-
kozó szabályzatok. Képesítési szabályzatok. 
Igazgatói és felügyelői szabályzatok a tanárok 
alkalmazását, nyugdíjazását, szolgálatát illető-
leg. Nyomtatványok. 

VII. Az állami tanítóképzők köréből: 
I. Tanító- és nevélőnő-képzés. Lásd a tanító-

képzőkről szóló rész 1., 2., 3. fejezetét. 4. 
Tanítás és nevelés, a) A tanítási anyag (rész-
letes tanmenet, haladási napló, órarend, a 
növendékek munkái eredetiben [magyar, 
német, franczia és angol írásbeli dolgozatok], 
földrajzi és történeti, természettudományi, 
mértani és számtani, zenei dolgozatok, szabad-
kézi és méréstani rajzok, szépirási füzetek, 
fokozatos rendben összeállított női kézimun-
kák, tanítási tervezetek), b) Tanítási eszközök 
(teljes mintaszerű felszerelés), c) Iskolai élet 
(rendtartási szabályok, ifjusági körök alap-
szabályai, iskolai ünnepek, előadások), d) Inter-
nátus és externatus (fényképekben), e) Köz-

tar tás (helyiségek, étlap, rendszabályok). 5. 
Tanítóképesítés. (Lásd a tanítóképzőknél.) 6. 
Gyakorló iskola. (Lásd a tanítóképzőknél.) 

II. A tanítóképzés kormányzata. (Lásd a 
tanítóképzőknél) 

VIII. Az állami polgári iskolai 
tanítóképző köréből: 

I. Tanítóképzés. 1. Iskola. (Lásd a népisk. 
tanítóképzőkről szóló rész 1. fejezetét.) 2. 
Tanárok. (Lásd a népisk. tanítóképzőkről szóló 
rész 2. fejezetét.) 3. Tanítványok. A növen-
dékek statisztikája szakcsoportok szerint vona-
los és sík diagrammokban, az illetőség pedig 
kartogrammokban). 4. Tanítás és nevelés, a) 
Tanítási anyag (részletes tanmenetek, óraren-
dek, a hallgatók munkái szakcsoportok sze-
rint). b) Tanítási eszközök (tankönyvek jegy-
zéke, leltár, specziális taneszközök), c) Iskolai 
élet (rendtartási szabályok, az if jusági segélyző 
egyesület alapszabályai, iskolai ünnepélyek és 
előadások), d) Internátus (fényképekben), é) 
Köztartás (helyiségek, étlap, rendszabályok). 
5. Tanító képesítés, a) Az összes Írásbeli té te-
lek. b) A képesítettek statisztikája szakcsopor-
tok szerint. 6. Gyakorló-iskola. (Lásd a nép-
isk. tanítóképzőről szóló rész 6. fejezetét.) 

II. A polg. isk. tanítóképzés kormányzata. 
(Lásd a népisk. tanítóképzőkről szóló részt.) 

A polg. isk. tanítóképzővel kapcsolatban a 
tanítóképzőint. tanári tanfolyam története, szer-
vezete, statisztikája. A tanárjelöltek dolgozatai. 

IX. Az állami polg. iskolai tanítónő-
képző köréből: 

I. Tanítónőképzés. 1. Iskola. (Lásd a népisk. 
tképzőről szóló rész 1. fejezetét.) 2. Tanárok. 
(Lásd a népisk. tképzőről szóló rész 2. feje-
zetét.) 3. Tanítványok. A növendékek statisz-
t ikája szakcsoportok szerint. (Vonalos és sík 
diagrammokban. Az illetőségek pedig karto-
grammokban.) 4. Tanítás és nevelés, a) A taní-
tási anyag (részletes tanmenetek, órarendek, a 
növendékek munkái szakcsoportok szerint), b) 
Tanítási eszközök (tankönyvek, segéd- és 
vezérkőnyvek, leltár, specziális taneszközök). 
c) Iskolai élet (rendtartási szabályok, önképző-, 
vagy segélyző-egyesületi alapszabályok, iskolai 
ünnepélyek és előadások), d) Internátus (fény-
képekben). e) Köztartás (helyiségek, étlap, 
rendszabályok). 5. Tanítónőképesítés, a) Az 
összes irásbeh tételek, b) A képesítettek sta-
tisztikája szakcsoportok szerint. 6. Gyakorló 
iskola. (Lásd a népisk. tanítóképzőkről szóló 
rész 6. fejezetét.) 

II. A polgári iskolai tanítónőképzés kormány-
zata. (Lásd a népisk. tanítóképzőkről szóló 
részt.) Az elemi és polgári iskolai tanítókép-
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zés rövid összefoglaló ismertetése és kataló-
gus a kiállított tárgyakról, franczia nyelven. 

íme, ily széles keretben fogjuk be-
mutatni hazánk kisdedóvás- és népokta-
tásügyét a párisi kiállításon, s bizton 
reméljük, hogy tartalmilag is méltóan 
fogunk sorakozni a művelt államok 
körébe. 

Magyarország ezen alcsoportja részére 
140 mtr2 alapterület és megfelelő fal-
terület; egész közoktatásunk, irodalmi 
és tudományos kiállításunk részére össze-
sen 1000 mtr2 alapterület j u t ; míg 
Ausztria ugyanezen alcsoportja részére 
csak 600 mtr2 alapterületet nyert. 

®DiK3® 

A direkt módszer alkalmazása. 
Országos törvény rendelkezik arról, hogy a 

magyar nyelv, mint az állam hivatalos nyelve, 
hazánk minden iskolájában taníttassék, azon 
tiszta és megezáfolhatatlan czélzattal, hogy a 
személyes egyéni érdek kielégítése mellett, az 
állam hivatalos nyélvét minden polgár b i r ja 
és beszélje. Több vagy kevesebb eredmény-
nyel és lelkiismeretességgel végre is haj ta t ik 
külsőleg az egész vonalon e törvényes rendel-
kezés ; nemzetiségi iskoláink számot tevő ré-
szében azonban nemcsak meddő és belső 
értéknélküli a siker, az eredmény, de káros 
következményekkel jár a magyar nyelv taní-
tása, mert — egyéb okok mellett — éppen 
a tanítási módszer ellenszenvet, némelykor az 
egész életre kiható gyűlöletet támaszt a 
nyelv ellen. 

Két módszert alkalmaznak ugyanis hazai 
nemzetiségi népiskoláinkban a magyar nyelv 
tanításánál. Egyik : a magyar nyelvnek — 
jobban megközelítve a valóságot: a magyar 
nyelvtannak — minden közvetítés nélkül váló 
alkalmazása, mondjuk : rákényszerítése a gyer-
mekre; a másik a középiskolákban divatos : 
fordító rendszer. Mindkét uton el lehet 
ju tni Rómába, de Rómában élvezetet, gyönyört 
nem talál, gyakorlati hasznot belőle nem húz 
senki; mind a két módszerrel el lehet érni, 
hogy „a záróvizsgálaton a tanulókon bizo-
nyos nyelvi készültség látszata mutatkozzék", 
a mely látszat sokszor hivatalos elismerésben 
is részesül, de az eredmény értéktelensége 
nyomban napfényre kerül, mihelyt valamely 
kérdésünkkel a betanult anyag keretén kívül 
tévedünk, a mikor éppen semmi vagy csak 
hézagos, nehézkes, a nyelv szellemét sokszo-
rosan sértő feleletet nyerünk. 

Az eredményes nyelvtanítás bekövetkezésére 
szebb világot vet a direkt (közvetetten) tan-
módszernek ez idő szerint bár lassú terjedése ; 
s erre a módszerre kívánom felhivni tisztelt 
tanítótársaim becses figyelmét, különösen 
pedig azokét, a kik népiskolában idegen 
nyelv tanításával is foglalkoznak. 

Lássuk tehát csak vázlatos ismertetésben 
a közvetetten módszert. 

Göndör Károly és társai „Útmutatója" a 
módszerről, a tanítás anyagáról és a módszer 
hasznáról ezeket m o n d j a : 

A direkt — közvetetten — tanmódszer a 
magyar nyelv tanításánál nem más, mint azon 
módszer, a melylyel az értelmes édes anya 
gyermekét beszélni t an í t j a ; csakhogy a tanítás 
mestersége s a gyermek fejlettebb korának 
révén rövidebb u t o n ; oly módszer, mely a 
közvetetten szemlélet alapján alkot a gyer-
mekben képzeteket és fogalmakat és hozzá-
jok fűzi a megfelelő nyelvbeli kifejezést. Fő-
dolog, hogy a tanításnak e legalsóbb fokán 
minden ténykedésünk a közvetetten szemlél-
tetésre legyen alapítva. Minden, a mi szóba 
jő, legyen az tárgy, tulajdonság vagy cselek-
vés, legyen bemutatva és ismertetve, még 
pedig a hol csak lehet eredetiben, a hol pe-
dig az nem állana rendelkezésre, ot t hű min-
tát vagy jó ábrát használjunk. 

Es hogyan taní t ja az édes anya gyermekét 
beszélni; hogyan kelt i fel benne a képzeteket, 
fogalmakat és hogyan köti össze ezeket a 
nyelvbeli kifejezéssel? Rámutat a baba szemére 
s m o n d j a : szeme, azután szájára: szája, majd 
fülére : füle, stb. stb. A hallott szót a gyer-
mek eleinte dadogva, később tisztábban, végül 
egészen helyesen ej t i ki és ezen szóknak a 
megfelelő képzetekre történt következetes 
vonatkoztatása veti meg az anyanyelv alapját. 

E tanmódszer anyagát a gyermek ismert 
környezetében: a szülei házban, az iskolában, 
a templomban, az utczán, játszótársai közt 
lefolyó élete szolgáltatja. Hogy ez anyagkörök 
részleteit kellően szemléltetni tudjuk, szük-
séges, hogy az egyes osztályok számára gon-
dosan összeállított szemléltető-gyűjteményt 
létesítsünk; de a hol nincsen helye semmi 
olyannak, a mit természetben bemutathatunk. 

Az anyag elrendezésénél fontos, hogy azt 
bizonyos természetes körökbe csoportosítsuk, 
mi által az eszmetársítás segélyével a rész-
letes eredmény a gyermeki lélekkel szerves 
összeköttetésbe ju t , s annak maradandó tulaj-
donává válik. 

És mi a haszna a direkt módszer alkalma-
zásának ?! 

Ha minden anyagkör észszerű alkörökbe 
osztva lesz szemléltetve és tárgyalva, mennyi 
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ismerettel és tapasztalattal gyarapszik a ta-
nuló, a vallásos érzület és a nemesítő szoká-
sok hány csiráját hinthetjük a fiatal és fogé-
kony lelkekbe! Es hogy mily csudaszerü 
könnyűséggel j u t növendékünk a magyar 
nyelv birtokába, azt csak az Ítélheti meg, a 
kinek egy lelkes és ügyes tanító működését e 
téren megfigyelnie alkalma volt. Ez a mód-
szer megfelel ama fontos követelménynek, 
bogy a tanítás mindig szellemfejlesztő legyen; 
mert a képzetek és fogalmak, majd pedig a 
gondolatok a gyermeki lélekben tényleg meg-
teremtve lesznek, s a nyelvbeli kifejezés, mint 
a lélek kifelé tartó hatása, szerves tünemény-
képpé alakul. Ez a módszer megfigyelni en-
gedi, hogy a nyelv magával az emberrel a 
legszorosabb szerves összeköttetésben fejlődik. 
És míg a gondolkodás törvényei valamennyi 
embernél ugyanazok, úgy a gondolatok kife-
jezésének eszköze, az emberi nyelv, különféle 
irányban, szerkezetre és hangzásra nézve egy-
mástól csodálatosan eltérő ágakká fejlődött, 
mely ágakon örökbecsű művészeti kincsek 
nem ritkán már oly időben termettek, mikor 
nyelvtani töprenkedés még senkinek sem ju-
to t t eszébe. Ez mutatja, hogy a nyelv gyakor-
lása, nem pedig a nyelvtan tanítása a fődo-
log. Szóval: a direkt módszer megkedvelteti 
a tanítást a tanítóval és a tanulást a tanuló-
val ; e módszer mellett ébred és fejlődik a 
nyelvérzés és a nemzeti nyelv könnyed és 
szabad használata. 

Tanulmányozzuk tehát a direkt módszert; 
alkalmazzuk mindnyájan és mindenütt, a kik 
és a hol érvényesíteni akarjuk azt a jogos kí-
vánságot, hogy a nemzeti nyelvnek minden 
magyarországi iskolában a méltányosság, az 
észszerüség és a nemzetpolitikai megfontolás 
követelményei szerint törvényes helye van. 
Tanítótársaim jóakaratú figyelmébe ajánlom 
az „irodalmi rovat" vonatkozó részét. 

(Budapest.) Jóssá Mihály. 

Külön órát a mesének. 
( Válasz.) 

Innen-onnan egy esztendeje, hogy a „Nép-
tanítók Lapja" mult évi folyamában fölvetet-
tem az eszmét, hogy a nyelvtani tananyag 
grammatizáló holt részének elvetésével: vigyük 
be a népiskolába az élő nyelvet, adjunk külön 
órát a mesének! 

A tantervrevízió adta meg indítványomhoz 
az alkalmat. Magával az eszmével azonban 
több mint tiz esztendő óta foglalkozom, a 
mióta csak idegen ajkú növendékeket tanítok. 

A mesekérdéshez aztán többen hozzászó-
lottak. Egész kis irodalom támadt a nyomában. 
Így lapunkban hárman tiszteltek meg azzal, 
hogy indítványommal foglalkoztak. Neveze-
tesen Bálintff'y Béla, É. Keményffy Katinka 
és Szalay Pá l kartársaim.*) 

A szerkesztő úr szives engedelmével élvén 
a zárószó jogával, a közölt hozzászólásokra a 
következőkban teszem meg észrevételeimet: 

Vitatkozó kartársaim közül egyik sem 
állítja azt, hogy a mese, a gyermeki léleknek 
ez a varázshatású ébresztgetője, ne volna a 
népiskolába való. De mind a hármau azt 
vallják, hogy „módjával" meséljünk. Tehát 
külön órát ne adjunk a mesének. Feledik, 
hogy én nemcsak „mesét" kívántam a népisko-
lának, hanem a mese által tulaj donképen az 
összefüggő szabad előadás gyakorlását: a 
meséltetést, akarom bevinni oda. „Mert a mese, 
mint mese, előttem sem tanítási czél — irom 
mindjárt czikkem bevezető soraiban — hanem 
czél: az összefüggő szabad előadásra, az igazi 
beszélnitudásra való nevelés." 

Vegyük azonban rendre tisztelt kartársaim 
érvelését. 

Bálintff'y Béla lélektani szempontból szól 
a dologhoz. A mesének a gyermeki lélekre 
gyakorolt hatását fejtegeti. Láthatólag félti a 
gyermekeket a kísértetes meséktől. M e r t : 
„Az úgynevezett érzékcsalódások, a hazugság, 
ábrándozás, sőt az elmeháborodásnak első és 
fő indító okai, nem ritkán a gyermekkori 
rossz mesékben gyökeredznek." Elismeri 
azonban a mesének lélekébresztő és lélek-
üdítő hatását és végül is bevallja, hogy a „jó 
mese" szükséges a gyermeknek. A bibliából 
és a történelemből vett alkalmilag való mesé-
lést kivan. 

Keményffy K. már tapasztalásból érvel. 
Nem keresi, hogy miért szeretik a gyerme-
kek a mesét, csak azt látja, hogy szeretik. 
Elismeri, hogy — a mint ír ja — „egytől-
egyig" helyes az érvelésem arra nézve, hogy 
a mesének, mint szív-lélekképző motívumnak 
érvényt kell szereznünk tanításunk és neve-
lésünk folyamán, de határozottan rosszalná, 
ha a mese külön órát nyerne. Egy oka van 
erre. Nevezetesen az, hogy sokat mesélt a 
növendékeinek és azok „annyira rákaptak 
a mesére, hogy aztán mindenre, a mi nem 
volt mese, elfintorították az orrukat, unottan, 
figyelmetlenül türelmetlenkedtek, csak mese, 
mese és mese kellett" . . . Túlhaj tot t mese-

*) Még többen is küldtek be erre vonatkozólag 
ezikkeket, de bár volt köztük több sikerült, lapunk 
szűk terére való tekiotettel a vitát be kellett 
zárnunk. Szerk. 
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kultuszával idegen ajkú tanítványaival gyor-
sabban elérte ugyan a magyar beszédet, de 
mivel — szerinte — „a nyelv is csak eszköz 
és a nemzeti érzéssel nem jár okvetetlenül 
együtt", a czél pedig a jellemképzés: külön 
őra helyett azt kívánja, hogy módjával 
meséljünk. 

Szalay Púi kartársam álláspontja is ugyanez. 
Avval a különbséggel, hogy az egyhangúság-
tól félti a tanítást, ha a mesét, mint a tanítás 
élénkítésének eszközét, elvonjuk a többi tan-
tárgyaktól és külön órát adunk neki. Fejlet-
lenségüknél fogva gyengelélekzetű turistákhoz 
hasonlítja a népiskolai növendékeket, a kik-
nek tanítás közben éppen oly rövid pihené-
sekre van szükségök, mint a turistáknak a 
hegy oldalán. Ezt a pihenőt a mese nyúj t j a 
nekik. Annyira elválaszthatatlanak tar t ja az 
élénk tanítástól a mesét, mint a szép vidék-
től annak ékességeit. 

Ezek volnának azok az érvek, a melyek t. 
kartársaimat arra indították, hogy indítványom-
mal szemben állást foglaljanak. Röviden, nem 
kívánnak a mesének külön órát, mivel : 1. a 
sok mese a képzelmet kóros irányba terel-
heti, vagy legalább is túlfejleszti; 2. idegenné 
válik általa a gyermek a komoly tanulástól ; 
3. mert a mesének a többi tantárgyaktól 
való külön választása által egyhangúvá vál-
nék egyéb tanításunk. 

Ám lássuk ezeket az érveket külön-külön, 
hogy megállhatnak-e azok ? 

Elismerem, — erős ideginger a mese a 
gyermekeknek. Táplálék is, orvosság is, de 
méreg is. Ki mondja azonban, hogy mérget 
vigyünk az iskolába ? A táplálékot és — ha 
kell — az orvosságot beviszszük oda, _ a 
mérget ellenben egyszerűen künhagyjuk! É n 
legalább nem képzelhetek tanítót, a ki a 
külön meseórán kísértetes mesékkel t raktálná 
növendékeit. Nemcsak pedagógiai tanultságunk, 
de természetes józan eszünk is bizonyára megvéd 
bennünket ettől a botlástól. A pedagógiai 
tanultságot, meg a természetes józan észt 
pedig bízvást föltételezhetjük minden kar tár-
sunkról. De meg ha tanultságunk és józan 
eszünk nem volna erre elegendő biztosí ték: 
éppen abban az esetben, ha javaslatom való-
sággá válnék, megvédene bennünket az ily-
féle botlástól — maga a tanterv. 

Ez ugyanis éppen oly részletességgel, 
h iszem: tanmenetszerüleg, kijelölné a mese-
órák tananyagát, mint a hogy az ú j tanterv 
ki fogja jelölni például a földrajzét, a tör-
ténelemét. 

A külön meseórák mellett sokkal kevésbbé 
tarthatunk tehát növendékeink képzelmének 
kóros irányba terelésétől, mint a hogy tar t 

hatunk attól ma, a midőn az alkalomszerüleg 
mesélő tanítónak a mesélésben saját mesélő-
kedvén és ép érzékén kívül más útmutatója , 
vagy irányítója egyáltalán nincsen. 

A mi pedig BáÜntffy Béla másik aggodal-
mát, a képzelőerőnek a mese által való túl fej-
lesztését illeti, nekem — megengedjen — erre 
nézve sincsenek aggodalmaim. Tisztelt kar-
társam is bizonyára igazat ad abban nekem, 
hogy a képzelőerő — hogy úgy mondjam — 
a legősibb, a legeredetibb alaptehetség. Igaz,, 
hogy az emlékezet által a lélek táblájára 
vésett, már meglevő lelkitartalmon alapszik — 
más formába gyúrván, vagy teljesen átújítván 
a megszerzett képzeteket ; — de elvégre is 
ez ad szárnyat a léleknek, hogy repülhessen. 
A lángészt : a teremtő képzelőerő jellemzi. 
Ugyan a lángész áll legközelebb az őrültség-
hez, a hogy Lombroso és követői tudvalevő-
leg t an í t j ák ; de — a helyett, hogy örülnék 
neki — miért féltsem a lángeszű embert a 
megőrüléstől ? A tudós, a fölfedező, vagy föl-
találó, előbb sejt, mint tud, fölfedez, vagy 
föltalál. Ezt a sejtelmet azonban nem tudása, 
nem is emlékezőtehetségének és nem is egye-
dül itélőtehetségének működése, hanem min-
denek fölött valóan képzelőerejének szárnyalása 
adja neki. 

Ez vezette Watt Jakabot a teáskatlan 
gőzétől a gőzgépnek, valamint Franklint és 
Edisont a jó villanyvezető és jó hangvezető 
sodronytól a villámhárítónak és a telefonnak 
föltalálásáig. Kolumbussal is képzelőereje sej-
tette meg, hogy nyugat felé, a honnan növényi 
részeket vert a tenger áramlása Spanyolország 
par t ja ihoz: szárazföldnek kell lennie . . . 

A képzelőerő erőteljes működése nélkül 
nagyot, eredetit emberi elme még nem alko-
tott. Soha se tar tsunk tehát attól, hogy a 
mesélés által növendékeink képzelőereje túl-
fejlődik. Csak hadd fejlődjék, hadd izmosod-
jék ez a megbecsülhetetlen lelkierő, — hadd 
ragadja magával a lelket, a kit mi annyi sze-
retettel ápolgatunk! É p p úgy nem válik a 
gyermeknek kárára, mint nem válik kárára 
az, ha erősödik az emlékezete. Hisz csak nem-
rég hirdette Apponyi gróf — ismeretes Kis-
faludy-társasági székfoglalójában ,— hogy a 
képzelőerő szárnyalását még a r ideg állam-
férfi sem nélkülözheti. Jókaira, Petőfire pedig 
minél többre volna szüksége nemzetünknek! 

A külön meseóra ellen fölhozott második 
ellenvetést, hogy t. i. a külön órákon való 
rendszeres mesélés elidegenítené növendékein-
ket a komoly tanulástól, logikátlansága teszi 
erőtlenné. Ettől még Keményffy Katalinnak 
igazán jeles tolla sem menthette meg. Pedig 
a tapasztalás himes köntösébe öltöztette. Mert 
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azt, hogy tisztelt kartársam sokat mesélt a 
növendékeinek, szívesen elhiszem. írásaiból, 
főleg „Potemkinizmus az iskolában" czímü 
czikkelyéből Ítélve: tanítványai bizonyára élve-
zettel is, okulással is hallgatták. De abból, 
hogy minden kínálkozó alkalmat fölhasználva, 
annyira rákapatta növendékeit a mesére, hogy 
azoknak csupán mese és mese kellett s minden 
egyéb magyarázatot unot tan hallgattak, nem 
az következik, hogy rendszertelenül, alkalom-
szerüleg, tehát bármikor meséljünk, hanem 
egyenesen következik igenis az, hogy mesélé-
sünket is rendszeressé tegyük, időhöz kössük. 
Mert ha külön órát adunk a mesének és a 
gyermekek a leczkerendből tudják, hogy — 
mondjuk — például pénteken délután 3-tól 
4 óráig épp oly biztosan bekövetkezik a 
meseóra, mint a mily biztossággal beállít a 
maga idején az olvasási, számtani, nyelvtani, 
vagy másféle óra: a földrajz óráján bizonyára 
nem várnak és nem kérnek mesét, hanem 
mérsékelik mesehallgató vágyukat, nyugodt 
türelemmel hallgatják a magyarázatot, tudván, 
hogy a meseóra a maga idején minden bizo-
nyossággal elérkezik. 

Külön óra mellett a mesekérés eszébe sem 
ju t a gyermeknek, de eszébe ju t minduntalan, 
ha alkalomszerüleg mesélünk! 

A harmadik ellenvetés tulaj donképen szintén 
az alkalomszerüleg való mesélés mellett tör 
lándzsát. Szalay Pál a tanítás fűszerének 
tekinti a mesét. En is annak vallom. De akkor 
is fűszernek, akkor is léleküdítőnek tartom, 
ha nemcsak itt-ott elvétve, hanem a meseórá-
ban hétről-hétre rendszeresen mesélek. Az 
egyhangúságtól egyáltalán nem féltem mese 
nélküli tanításomat. Elvégre is az élénk taní-
tásnak egyéb eszközei is vannak. Pé ldául : a 
szemléltetés, az önkifejtő tanmód, a vontatot t -
ság nélküli, életteljes, lélekkel való magyará-
zás, stb. De milyen is volna tanításunk, ha 
minden órában mesélnénk! Alkalmunk szinte 
óráról-órára akadna hozzá. Az ismeretközlés, 
a nyújtot t ismeret megszilárdítása, begyakor-
lása sok időt kiván. Sok időt vesz el a leez-
kefelmondás, a kikérdezés is. Nem egy taní tó 
növendékei aztán éppen azért nem tudnak 
tisztességesen olvasni, mivel az illető kartárs 
annyit pepecsel az „olvasmánykezeléssel" 
— minduntalan előkészít, magyaráz s mit 
nem művel, — hogy tökéletesen elkezeli az 
órát, s már magára az olvasás gyakorlására 
alig marad valami ideje. 

Az alkalomszerüleg való meséléssel is 
könnyen ebbe a hibába eshetünk. Mesélünk, 
mesélünk, s egyszer csak azt veszszük észre, 
hogy tanításunkat megmentettük ugyan az 
egyhangúságtól, hanem azok az erdei törpék, 

a kiket irása szerint még a számtani oktatásba 
is belevon Szalay kartársam — elvitték az 
egész számtani ó rá t ! 

Nem, a tanítás egyhangúságától való féle-
lem nem lehet komoly ok arra nézve, hogy 
a mesétől megtagadjuk a külön órát. 

Ellenkezőleg! — A meseóra már csak azért 
is szükséges volna, hogy időhöz kötvén mesé-
lőkedvünket: az ismeretközlésre szánt időt 
valóban ismeretközlésre is fordítsuk. 

Aztán — hogy még egy észrevételt tegyek 
— az is bizonyos, hogy ennek az ellenvetés-
nek a révén az énekóra éppen olyan fölösle-
ges, sőt káros volna, mint a minőnek vitat-
kozó kartársaim a külön meseórát tart ják. 
Az ének — tapasztaljuk mindannyian — csak 
olyan fölvillanyozólag hat a tanulásban ellan-
kadt növendékeinkre, mint akár a mese. 
Mégis, kinek jutna eszébe azt kívánni, hogy 
a külön énekórát elhagyjuk és csak tanítás 
közben énekeltessünk ? Senkinek sem. Énekelni 
énekeltetünk most is, ha szükségét látjuk, 
akármikor óraközben; meséim is mesélhetünk 
a külön meseóra mellett is bármikor, ha azt 
a tanítás élénkítése szempontjából i t t vagy 
ott szükségesnek találjuk. 

Mindezeknél fogva ne vegyék rossz néven 
tisztelt kartársaim, ha a külön meseóra ellen 
fölhozott mind a há rom érvüket, melyeket 
tőlem telhető tárgyilagos hűséggel adtam elő, 
— erőtleneknek találom, s meg nem ingatott 
meggyőződéssel újból csak azt vallom, hogy 
a meseórának a népiskolában megvolna a 
maga létjogosultsága! 

Nem akarom magamat ismételni, azért ezt 
a létjogosultságot illetőleg — a most elmon-
dottakon kívül — legyen szabad az első czik-
kelyemben foglalt fejtegetéseimre utalnom. 
Azt azonban ezúttal is hangoztatom, hogy ha 
valami, úgy a tőről-metszett népmese a 
valóságos élő nyelv. Az: művészi szerkezeténél, 
kerekded egész formájánál fogva; és az: a 
nyelvnek minden árnyalatát feltüntető fordu-
latai által. Hogy a csodás elem uralkodik a 
nép meséiben, ez ugyan soha se bántson ben-
nünket. Ez a csodás elem nem vált ártalmára 
nagyapáinknak; nem ron t j a meg gyermekein-
ket sem. Viszont kétségtelen, hogy az idegen 
ajkú gyermek — s tegyük hozzá: a nagy 
városban, főleg a fővárosban nevekedett is, 
ki a puszták és faluk népével sohasem érint-
kezik —- csak a mesehallgatás és a mesemon-
dásban való gyakorlás által tanulhat meg iga-
zán magyaros zamattal, színnel és észjárással 
beszélni. Csak a mese és mesélés által élheti 
bele magát a magyar nyelv szellemébe. 

Ez pedig mindenkire nézve fontos, a ki 
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nemzete nyelvét nem csak „ eszköz "-nek, 
hanem szeretettel ápolt czélnak tekinti . 

Ügy gondolom, sokan vagyunk, a kik annak 
valljuk. Tegyük tehát lehetővé, hogy külön 
órát nyerjen a mese. Ha az éneklés mellett 
ott lesz a leczkevendben a „Mese és meséltetés", 
nemcsak itt-ott, lopva mesélgetünk, hanem 
lesz alkalmunk és módunk arra is, hogy növen-
dékeink állal is meséitessünk. 

Előbb apróbb, majd hosszabb és hosszabb 
dolgokat, egyik gyermekkel elhagyatva, másik 
által folytattatva, de mindig összefüggően és 
szabadon! 

Majd meglátjuk, ha a mesemondást fokoza-
tosan összeállított mesékkel az első osztálytól 
kezdve gyakoroltat juk: lesz-e iskoláinkban 
rossz elő adású gyermek, lesz-e rossz fogalmazó ? 

Ma a középiskolákban is általános a panasz, 
hogy a tanulóknak alig van igazi előadási 
képességük. Keményffy Katinka maga panasz-
kodik fentebb említett „Potemkinizmus a taní-
tásban" czímü czikkében, hogy csak az emlé-
kezetet terheljük, csak a külsőségekért taní-
tunk. Egy szolgabírót is említ, ki a maga 
sablonjai keretében derék ember ugyan, de a 
Isi egy-egy, a sablontól eltérő nyugtatványt 
csak sok nehézséggel, szinte ügygyel-bajjal tud 
megfogalmazni. 

Hát ez szomorú dolog. S bizony csak úgy 
segíthetünk rajta, ha már a népiskola legal-
sóbb osztályainak növendékeit nekik való 
apró meséken az összefüggő, szabad előadás-
ban gyakoroljuk. Önállóságra szokik így a 
lélek. A kellemesen foglalkoztatott képzelem 
ragadja magával a lelket, szinte megihleti, 
s már az apró gyermek lelke nem másol, ha-
nem alakít. Egy és ugyanazon, egyszerre hallott 
mesét minden gyermek más és más szavakkal 
és szóf'üzéssel ad elő. Es ezt nemcsak a na-
gyobb, de már a legapróbb gyermekeken is 
tapasztaljuk. 

Nem látom át azért, hogy miért ne vihet-
nők be a mesét a népiskolába. Magunk is szi-
vesebben tanulunk mulatva, mint fárasztó 
munka között. Az éneknek tudtunk külön órát 
adn i ; a gyermeki lélekre gyakorolt varázshatá-
sért : bizvást adhatunk a mesének is! Hisz' a 
mese nem kevésbbé kedély- és szívképző, mint 
az ének; és az összefüggő, szabad előadás is 
érne annyit, mint az énekelni tudás. 

Az meg bizonyos, hogy a külön meseórák 
és a mesemondásban való gyakorlás révén a 
nemzetiségi vidékeken elhelyezett állami isko-
lákban megkétszereződnék a magyar nyelv 
tanításának eredménye! Ezt tapasztalásból 
mondhatom; mert ha mesélek: tót ajkú nö-
vendékeim lesve-lesik szavaimat és még az se 
veszi le szemeit ajkaimról (— látom, tudom —), 

a ki alig pár szót tud még a magyar nyelv-
ből . . . Valamint az se vonható kétségbe, 
hogy a meseórák alapul és kiindulásul szol-
gálhatnának a gyermek —• és az ifjúsági kö-
röknek ; sőt azokat — legalább a gyermek-
köröket, minőt a lapok szerint legutóbb 
Mrva kartársunk alakított — többé-kevésbbé 
helyettesíthetnék is. 

Az óvodákat illetőleg ugyanis pár év óta 
igen helyes gyakorlatot követ a közoktatás-
ügyi ministerium. Nevezetesen azt, hogy 
ingyen gyermeklapokat küld az óvodáknak, abból 
a czélból, hogy a gyermekeknek való mesékből 
és versecskékből az óvónők ki ne fogyjanak. 
Ha ekképen az iskolák — legalább az állami 
iskolák — szintén kapnának egy-egy gyermek-
lapot, olvasnók, vagy olvastathatnék azokat 
fönhangon a meseórán, és — meg volna a 
gyermek-olvasókör! 

Még pedig meg volna a nélkül, hogy akár a 
gyermekek, akár a tanító pihenésre szükséges 
szünidejét áldozná föl érette . . . 

Aztán — főleg az osztatlan iskolákban — 
az olvasás tanítása is sokat nyerne a külön 
meseóra által. A történelmi és az elbeszélő 
olvasmányok tartalmát ezeken az órákon mon-
dathatnék el növendékeinkkel, az olvasási órát 
pedig kizárólag és osztatlanul az olvasás 
annyira szükséges gyakorlására szentelhetnők. 

(Német-Lipcse.) Bursics Ernő. 

W 
Az isinétlo-iskolai szol löszei i 

oktatás. 
Hegedűs József kartársam fenti czím alatt 

közli nézeteit az ismétlő-iskolai szőllőszeti 
oktatás gyakorlati részét vezető tanító szak-
szerű kiképzéséről. Véleménye szerint a négy 
heti tanfolyam vajmi kevés a szőllőmívelés 
elméleti és gyakorlati részének szakszerű meg-
ismeréséhez ; javaslatában jó szakkönyvet kiván, 
szakmunkálatokat és szakelőadást. 

Mindenesetre első kelléke agazdaságiismétlő-
iskolát vezető tanítónak, hogy szakképzett 
legyen. De nemcsak az iskola, hanem a szől-
lők fölújításában is csak az munkálhat közre 
sikerrel, a ki e téren szakember. Sőt a ki-
képzett t an í tónak legfőbb hivatása: ismere-
teit érvényesítve visszahozni a régi jó időket, 
visszaadni a népnek boldogulása régi alapját . 

A négy hét ig tartó tanfolyam által vájjon 
lehet-e a taní tó a szőllőszet terén szakképzett, 
lehet-e általa a nép boldogulásának előmoz-
dítója ? Ha szerzett ismereteinket nem érvé-
nyesíthetjük, bizonyára nem ; ha van terünk : 

I igen. 
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A tanfolyamot sikerrel elvégzett tanító 
bizonynyal képes egy teriilet betelepítésére s 
a telep gondozására; képes bárkinek utasí-
tást is adni a szőllőmívelés minden ágában. 
Mig a szaktanfolyam a kiképzésnek, a kar-
társam által ajánlott szakelőadás a továbbkép-
zésnek eszköze. 

A tanfolyamot végzett tanítók részére a 
„Borászati Lapok" ingyen fognak megkül-
detni, mely a szőllőszet és borászat minden 
ágát felölelve értesíteni fog bennünket a leg-
aljább tapasztalatokról és kísérletezésekről. 
Általában, ha bennünk is megvan az akarat, 
lehetünk szakképzettek. 

De, bogy a nép boldogulásának előmoz-
dítói lehessünk, ennek legfontosabb kelléke: 
a példa, a terület. Különösen oly helyeken, a 
hol a nép elszegényedett, anyagi ereje nincs 
az újra ültetéshez, hiába minden buzdításunk, 
minden fáradozásunk; ezen csak segély segít-
het. A nagym. kormány az ország egyes 
pontjain anya- és mintatelepeket létesített a 
szőllők felújítására. Azonban ezek a telepek 
nem elégítik ki a szükségeket; a szegény 
nép részére minden nagyobb községben a szől-
lőszeti ismétlő-iskolához anyatélepeket kell 
berendezni, a melyeknek termése díj nélkül 
lenne kiosztandó. A telep vezetője a tanító; 
i t t gyakorolják a gyermekek is a tanultakat, 
az állandó munkákat. 

Ma még 332 gazdasági ismétlő-iskola van 
szervezve és ebből is mily kevés a szőllőszeti 
irányú. A szőllő- és borgazdasági tanfolyam 
akkor fog megfelelni intencziójának, ha a 
kiképzett tanítóknak lesz terük ismereteik 
érvényesítésére, ha lesz ismétlő-iskola, lesz 
szőllőtelep. 

A nagym. kormány, ha áldoz a tanítók 
kiképzése által a nép boldogulásáért, úgy ne 
kimélje a következendő költségeket sem, hanem 
folytatva a nemes munkát, segítsen ott, a 
hol kell. 

A tanító végezni fogja kötelességét s általa 
tovább képezvén önmagát, a nép boldogulá-
sának előmozdítója lesz. 

(Győr.) Vaskó László. 

H I V A T A L O S HÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister-

Kinevezte: Hoffmann Mór nagykanizsai 
áll. segélyezett polg. isk. igazgatói czímmel 
felruházott taní tó t ; Fodor Dániel zilahi- és 
Speidl Ernő resiczabányai áll. segélyezett 
polg. s Imecs János gyergyóalfalvi áll. felső 
népiskolai igazgató-tanítókat jelen minőségük-

ben való meghagyásuk mellett a IX. fizetési 
osztály harmadik fokozatába; Zsebők János 
hódmezővásárhelyi, Bertalan Sarolta nagy-
kikindai, Orbán Nándor liptó-szt.-miklósi, 
Weidner Anna gyöngyösi, Omaisz János nagy-
rőczei, Téthi József szerb-n.-szt-miklósi állami, 
Mikula Dezső szegzárdi áll. segélyezett közs., 
Neubauer Hermin nagybányai állami, Nagy 
László b.-gyarmati áll. segély, közs., Hantz 
Gyula bánffyhunyadi, Krősz Gizella fehér-
templomi állami, Soós Amália deési áll. segély, 
közs., Ozsváth János paksi, Patzkó Gyula 
pásztói és Lengyel Klára galgóezi áll. polg. 
isk. segédtanítókat, illetve segédtanítónőket a 
X. fizetési osztály harmadik fokozatába rendes 
tanítókká, illetve tanítónőkké; Kelemen Antal 
oki. tanítót az erdő-szengyeli áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá. 

Előléptet te : Molnár Vincze veszprémi, 
Gállauner Etelka czeglédi, Szálaváry Ede nagy-
becskereki, Gáspárné-Lukesch Flóra moóri 
állami, Kállay Miklós beszterczei, Nyestye 
Teréz kaposvári áll. segély, közs., Sarkady 
Adolf miskolczi és Jäger Lajos kismartoni 
áll. polg. isk. r. tanítókat, illetve tanítónőket 
a X. fizetési osztály első fokozatába; továbbá 
Alföldi János, Neumann Ernő, Nemessányi 
Mária és Kárpátiné-Kardos Jusztina h . -m-
vásárhelyi, Józsa Károly titeli állami, Bajmóczi 
(Nedelják) István szombathelyi, Kasztner Zsig-
mond szegedi államilag segély, közs., Győr f f y 
József paksi áll. polg., Haidvogel Paulina 
resiczabányai, Barabás Béla, csíkszeredai áll. 
segély, közs. felső nép- és Gáspár Endra 
moóri állami polg. isk. r. tanítókat, illetve 
tanítónőket a X.-ik fizetési osztály más >dik 
fokozatába; végül Czillér Margit szemezi, 
Ganovszky Gizella munkácsi állami, Mitsky 
Aladár b.-gyarmati államilag segély, községi, 
Lengyel Mihály nagyszőllősi, Halász Gizella 
keszthelyi, Lehoczky Gabriella t.-szt.-mártoni 
állami, Dukay István b.-gyarmati áll. segély, 
közs., Miklós György beszterczei, Szentkirályi 
N. Attila oraviczai áll. segély, közs., Winkler 
Yilmos szemezi,* Újhelyi Károly nagyszőllősi, 
Pallos Verona hosszúfalusi, Schmidt Károly 
karánsebesi és Beszterczey György kismartoni 
áll. polg. isk. segédtanítókat, illetve segéd-
tanítónőket a XI. fizetési osztály második 
fokozatába. 

Ál helyezte: Frank Zoltán pásztói áll. polg. 
isk. segédtanítót jelenlegi minőségében a t.-sz.-
mártoni áll. polg. iskolához. 

J ó v á h a g y t a : a beregmegyei általános tanító-
egyesület módosított alapszabályzatát f. évi 
15.299. számú rendeletével. 

eDKS® 
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SZ TJNORA 
A társadalom nyomorultjai. 

Az éjszaka szakadt esőből nagy víztócsa 
nőtt a szennyes árkokban s a bepe-bupás 
utcza völgyeiben. 

Apró szárnyasok lubiczkoltak a vízben, alá-
merültek s fürge mozdulattal megint a föl-
színre szöktek, aztán gágározva, lármázva 
paskolták fejletlen szárnyaikkal a barna hul-
lámfodrokat. 

Kóczos gyermeknép, napsütötte bőrrel, 
felgyűrt ruhában gázol a szennyes árban, 
meg-megriogatva a szárnyasokat. 

Kopott bundájú kósza kutya — valamelyik 
házból — meglapul az árokszélen, a meleg 
fű közé fészkeli a fe jé t s csak apró szemei 
csillognak, vigyáznak a fűszálak közül a gyer-
meknépre, mintha ember-szemek volnának. 
Sebes, lekonyult fülei mozognak, mint a madár-
szárnyak. 

A gyermekek előbb megriadnak a nézésé-
től, aztán messzebbről sárral dobálnak feléje. 

A májusi nap mohón, melegen süt a földret 
a piszokra. A levegőben magasan a házak 
tetejeig kékes-szürke vízpárák úsznak, a ronda 
mocsarak különös hullaszaga ráfekszik a gyer-
mekek mellére. 

I t t a külvárosban arany szabadságban él 
az elvadult apró nép, az egész utcza az övé 
most, az udvar, a ház is, hogy az öregebbek 
munkára mentek. 

Az iskola tornyából beleszól a harangocska 
szelid csilingelése a pajkos zs iva jba . . . Kissé 
megcsappan a kedvük, lopva szélednek el a 
tér felé, az iskolába vagy a vámház felé gyü-
mölcsöt lopni a tanyai kocsikról, meg a kofák 
kosarából 

A harang szava lágyan, megfakulva leverő-
dik a nedves pinczelakás kicsiny ablakán. 

I t t már szomorú az élet, a gyermekek 
magukra vannak, bágyadtak, szótalanok. Merő 
komolyság van a szemükben, arczukról hiány-
zik a pajzánság derűs, aranyos vonása. A 
nagyobbik gyermek: a fiu, a palatáblára rajzol 
nagyon fura, vékony, éhes betüalakokat. A 
huga melléje kuporodik, nézi-nézi, s közben 
olyan öregesen sóhajt. Eszükbe ju t , hogy itt 
a reggelizés ideje, de egyikük se mondja. 

A harangocska szavára elválnak. 
— Ne menj az utczára Maris, — apás-

kodik a fiu s látszik rajta, hogy nehezére 
esik a készülődés. 

A napfényből belopódzik egy vékonyka 
sugár a dohos, hűvös szobába s végig nyúlik 
a rongyos bútorokon. 

A lányka az ágyra fekszik, egyik lába lelóg, 
a ka r j á t a feje alá igazítja. Gondolkozik nagy 
komolysággal, csakhogy hat - éves fejecské-
jében kuszáltak, zavarosak a gondolatok, nem 
tud tisztába jönni velük. 

Köpczös, kövér arczú papot lát a feszület-
tel a kezében, derékig csipkés fehér ingben, 
hallja, hogy mormog valami csodálatos nyel-
ven az anyja koporsójánál. Sok-sok nép gyül 
körüle az idegen udvarba. Aztán csendes lesz 
a ház, sötét minden, mikor haza bandukol-
nak. Visszajön az anyja is szép csillagos kék 
ruhában. Feléje ter jeget i a karjait, nem gyújt 
gyertyát, de az arcza olyan fehér, a szemei 
olyan fényesek, hogy világítanak a szobában. 
Érzi csókját, olyan hideg — — aztán keresi, 
keresi azt a képet, az anyjáét, hogy elfosz-
lot t r egge l re . . . 

Lassan lecsúszik a földre, az ablakhoz 
t ipeg. 

Felágaskodik s nézi odakünn az utczán a 
csillogó tócsákban búvárkodó apró szárnya-
sokat. 

Nekibátorkodik, kidugja fejét az ablakon, 
aztán felül a párkányra. Közben dúdol valami 
gyermekdalt, a mit az anyjától tanult, mikor 
már nem ment napszámra. 

A kutya ráun a lustálkodásra, lassan haza 
ballag az árnyék alatt. Azonközben göndör, 
fényes szőrű bárányka szökik az utczára. 

— Bari, bari! — nyúj t ja felé kezeit a lányka, 
uj jai mozognak, az orra, szeme is mozog a 
vágytól, hogy elérje. A felső teste előre haj-
lik az utcza felé, szőke haja oldalt fordul a 
vállára s még egyre csalja a barit. 

A meleg napsugár megcsapja, oda tűz az 
arczára. 

Összehúzza orrocskáját s nevet, behunyt 
szemekkel gyönyörködve, mintha szembekö-
tősdit játszanék. 

Egy perczig ta r t az egész gyönyörűség s 
az arczán eltorzulnak a szelid vonások, vékonyka 
karjaival a levegőbe kap, éles hang szakad 
föl a melléből s lezuhan az utczára. 

Elterült, mint egy kopasz kis verébfiók, 
mikor a puha fészekből a földre esik, légi 
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útjában még egyet csipog, — aztán kitátja 
piros szájacskáját. 

A köny kipottyan a gyermek szeméből, 
egy kicsinyt úgy marad, a mint leesett, szét-
vetett karokkal, nem mer mozdulni, de a 
barit ballja, oldalt fordul, kezeit a földnek 
támasztja s feláll; megijedt, de bogy talpon 
volt, örült az esetnek. 

— Bari, aranyos bar i ! — szaladt biczékelve a 
barihoz, végig tapogatja puha, selymes szőrét 
— te kis be tyár ; — az meg döföli a fejével, 
a mint legel. Együtt mennek az árokszélen 
a nagy utczáig. Onnan megpillantja a tornyos 
iskolát. 

Arra már hangos az élet, kocsik, emberek 
mozognak a napfényben, a fák alja tele szórva 
akáczvirággal. Eszébe ju t a bátyja. Még egy-
szer végig simítja a barit, aztán hűtlen lesz 
hozzája. A haját feltaszigálja a homlokáról. 

A bari egy darabon utána szalad. 
0 meg lépeget, meg-megáll a házak mel-

let, lenéz a virágos kertekbe s nagysokára 
odaér az iskolához. 

Az ablakok tárva vannak, hallja a gyerme-
kek feleleteit. A tanító komoly szavára meg-
döbben egy kicsit, de aztán pipiskedve, lopva 
oson a kapuig s onnan a folyosóra. Egyszer 
elkísérte a bátyját, tudja, hogy a harmadik 
padban ül az első teremben. 

Ügy lassan szólítgatja. 
— Pista, Pista — gyere . . . 
Hallgatózva kuporodik a küszöbre, oda-

nyomja arczocskáját az ajtónyilásba. 
A gyermekek verset mondanak, velük 

dünnyögi a szavakat, ha nem inkább a fülébe 
csengő ritmus, a mit kisér, míg egyszerre a 
gyermekek hamarabb elhallgatnak s magá-
nosan marad a hangjával. 

Az osztályban zümmögő mozgás támad. 
Most már csendesen viseli magát. 
A feje lecsúszik ültében egészen a küszöb 

fájára, a fáradtság elnyomja apró tagjait, hogy 
a szemét se birja nyitogatni. 

Odafenn az emeleten megszólal a csengetyü, 
a felsőbb osztályokból zsibongva tódulnak a 
fiuk a folyosókra, alig férnek a keskeny ajtón, 
egymásra torlódnak, mint a kaptárnyilásban 
a méhek, mikort kiröpítik királynéjukkal az 
új rajt. 

Lenn is megnyílik az osztály ajtaja, a gyer-
mekek párosával sorakoztak. A tanító meg-
áll a sor mellett. 

Ebben a perczben a meglepetés elnémít 
mindenkit, nézik nagy kíváncsi szemekkel, a 
hátrább állók lábujjhegyen a kis lányt a 
küszöbön. 

Az meg alszik boldogan, mintha nem a 
kemény iskolaküszöbön, hanem az anyja ölén 

feküdnék, kezeivel félig elfedve izzadt arczocs-
k á j á t . . . 

Szegény Maris, olyan édes s olyan parányi 
ideig tartó volt az álma. 

(Szeged.) Hite Pál. 

Nem termő gyümölcsfa termésre 
késztetése. 

A gyümölcsfa terméketlenségét legtöbben 
a faj rosszaságában keresik. E g y pár év, ha 
terméshozás nélkül múlik e l : sokan vannak, 
kik annak okát nem kutat ják s bár boszan-
kodnak a fölött, hogy haszonadás nélkül 
foglalja el helyét a fa, mit sem tesznek e 
ba j elhárítására; a baj orvoslását egyszerűen 
az időre s nem r i tkán a fejszére bizzák. 

A terméketlenség oka vagy magában a 
fában, vagy a ta la jban rejlik. Yan azonban 
oly faj is, mint pl. a nemes masánszki, mely 
r i tkán 15—20 évre hozza az első termést. 
Ki a fa j t s annak tulajdonságát nem ismeri, 
— miként már tapasztaltam is — a szépen 
növő fát, mivel nem termett , már tűzre 
szánja ; pedig ha egyszerre termőre válik, 
bőven s nemes gyümölcsöt terem. 

A terméketlenségnek magában a fában 
keresendő oka, midőn alany és nemes ág 
nem jól választatott meg. Ha az alany buja 
haj tású, a nemes rész pedig gyakori metszést 
igényel, a koronát j ó visszametszük. Engedjük 
s előresegítjük, hogy egészen fába hajtson és 
megerősödjék. H a ezt elérte, tovább nem 
nyessük, hanem az ágakat ív-alakban meg-
haj l í t juk s lekötjük. így a nedvkeringés 
korlátoztatik s a gyümölcsrügy képzés elő-
segíttetik. 

A terméketlenség bekövetkezik előző évi 
bu ja termés által is, mitől óvni kell a fákat. 
A buja termést megakadályozhatjuk a virágos 
vagy gyümölcsös fának gyakoribb megrázása 
által, mikor is kevesebb, de fejlettebb s íze-
sebb gyümölcsünk lesz. 

A talajbani terméketlenség o k a : vagy annak 
soványsága, vagy dús táperejében rejlik. H a 
sovány a talaj, sa tnyán nő a fa s termőrügy 
képzésére képtelen. Ily esetben tápanyag-
nyújtással segítünk. Ha pedig tápanyagban 
nagyon dús, akkor a fa a dús anyagcserében 
folyton nő, szép, erőteljes lombozatot hoz; 
de mivel gyümölcsrügy-képzésre ideje nincs, 
gyümölcsöt nem terem. Ez alkalommal, mint 
időszerűről, e baj orvoslásáról kivánok szóllani. 

Az ilyen fáknál a dús tápanyagszívást kell 
megszorítanunk, még pedig a gyökérzetben. 

A fa nagyságához képest egy vagy több 
oldalról, a korona terjedelme s törzstől közép-
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tá jon — de inkább közelebb a törzshöz — 
árkot ásunk, le a gyökérzetig s az előtűnő 
gyökerekből elvágunk 2—3-at. Az elvágott 
gyökerek ujj vastagságúak, egy azonban vas-
tagabb is lehet. Az elvágás azonban kivágás-
sal történjék, nehogy az újra le takart gyökér 
újból egybe forrjon. E gyökérmetszést azon-
ban mindig olyankor kell alkalmazni, mikor 
a nedvkeringés szünetel s a fa életműködése 
nyugszik. 

Közeledik a tavasz, a fák életre kelésének 
ideje. A kinek dús táplálkozás miatt van ter-
méketlen fája, mely a dús, erőteljes hajtásról 
tűnik fel, — márczius elejéig alkalmazhatja 
a gyökérmetszést. Megjegyzem, hogy októ-
berban éppen így alkalmazható. 

A gyökérmetszéssel korlátoztatván a táp-
anyagt el szívás, a dús nedvkeringés : az ágakon 
gyümölcsbimbók képződnek és kevés fárad-
ságunkat szem és ajknak tetsző ízletes gyü-
mölcs jutalmazza. 

(Kis-Királyhegyes.) Beney Antal. 

I R O D A L O M . 
„ Útmutató a magyar nyelv tanításához a 

direkt módszer álapján" czím alatt Göndör K., 
Mihalicska J., Riszpler R. és Zelliger A. po-
zsonyi tanítók szerkesztésében és Lampel 
Róbert (Wodianer F. és Fiai) kiadásában Bu-
dapesten egy igen hasznos és értékes kis 
vezérkönyv, tanítók és tanítójelöltek haszná-
latára, hagyta el a sajtót. A magyar beszéd-
nek a nem magyar nyelvű népiskolákban — 
a direkt — közvetetlen módszer szerint való 
tanítására ad hosszas időn szerzett gyakorlati 
utasítást, hogy a magyar nyelv terjesztése és 
térfoglalása oly mértékben haladhasson, a 
mint azt a nemzet érdeke, állami fölénye 
nemcsak megkívánja, de követeli is. Magáról 
a módszerről, érdemileg, lapunk más helyén 
már szólottunk, itt csak bemutatni kívánjuk 
tájékozásul a vezérkönyv tartalmát, mely a 
következő: A direkt módszerről általában. 
Altalános megjegyzések. A gyermek bevezetése 
az iskolai életbe. A magyar beszéd tanításának 
menete. Az iskola belélete. Konyhaeszközök, 
ételek és italok. Szoba-butorok, ruházat és 
tisztaság. A gyermek (tanuló) élete. A ház 
és a család. A kert. Házi és más állatok. 
Kézművesek, eszközök, anyag. A szabadban 
(mező, erdő). A templom. Hely ragok alkal-
mazása. A melléknevek fokozása. Összefoglaló 
kérdések. Fegyelmezési mondatok. Költemé-
nyek és dalok. Elbeszélések, mesék. Közmon-
dások. Látni való ebből, hogy ezen „Útmu-
tató" magában foglalja a beszéd- és értelem-

gyakorlatok anyagának feldolgozását a nép-
iskolák első osztálya részére. Szerzők követ-
kezetesen szem előtt tartották az oktatástan 
fő elveit, hogy „könnyebbről a nehezebbre" 
és hogy „a gyermeknek csak a legjobb j ó " ; 
és a kedély nemesítésével kapcsolatban az 
értelem fejlesztésére is tekintettel lévén: a 
népiskolai magyar nyelvtanítás szolgálatában 
kiváló becses és értékes munkával járul tak 
hozzá a magyar nemzeti czélok megvalósítá-
sához. Ajánljuk e művet első sorban nem 
magyar nyelvű népiskolákban működő taní-
tótársainknak a magyar, azután pedig magyar 
tannyelvű népiskolai tanítóinknak más hazai 
idegen nyelv tanításánál is hasznos útmuta-
tóul szolgáló vezérkönyvül. Kapható Budapes-
ten : Andrássy-út 21. sz. a. Lampel Róbert 
(Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyv-
kereskedésében. Ara 70 kr. J. M. 

A kereskedelemügyi m. kir. ministerium 
kiadásában Szterényi József elnöklése alatt 
álló bizottság szerkesztésében megjelenő 
„Mintalapok' I I I . évfolyamának utolsó vas-
és fémipari füzete megjelent. Ezen füzet, 
melynek szakszerkesztője Edvi Illés Aladár, 
6 szöveg ábrát, 6 fémnyomatú és 2 cliché-
nyomatú lapot és 4 kövön nyomott rajzmel-
lékletet tartalmaz. A 12 füzetből álló évfolyam 
ára ipariskoláknak 12 f r t ; egyes füzetek is 
kaphatók 1 fr t 50 kijával az V., Akadémia-
utcza 3. sz. a. levő kiadóhivatalban. 

A „Magyar Könyvtár*-t, a Lampel R.-féle 
könyvkiadó czég e kitűnő vállalatát, a közön-
ség annyira fölkarolta, hogy ez által lehetővé 
lett a füzetkét sokkal gyorsabb egymásután-
ban közrebocsátani, mint eredetileg tervezve 
volt. A csak mult deczemberben megindult 
gyűjtemény ma már egész a 32. füzetig érke-
zett, s a ki végignézi az eddig megjelent 
számok jegyzékét, bizonynyal el fogja ismerni, 
hogy azok közt egy sincs, mely ne foglal-
hatna helyet minden művelt magyar család 
könyvtárában. A legutóbb szétküldött füzetek 
ezek: Murger és Barriere „Bohém-élet" czímű 
hires színműve, Béla király névtelen jegyző-
jének munkája. Az Anonymus munkája Szabó 
Károly elhalt historikusunk fordításában jelenik 
meg melyet Mika Sándor egyet, docens javí-
tot t és látott el bevezetéssel. A 31. füzettel 
megindul a „M. K." új Moliére-fordítása. A 
„Magyar Könyvtár" megrendelhető a kiadó-
czégnél Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) 
udvari könyvkereskedésében Budapesten, VI., 
Andrássy-út 21. és minden hazai könyvkeres-
kedőnél : egy szám ára 15 kr 
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Tanítók tanácsadója. 
Molnár I. Megtörténhetett, hogy a 93-ik 

évben felvett jegyzőkönyv szerint a „tanítói" 
jövedelmet nem számíthatták be 352 f r t 
52 kr értékben. A Miske-féle névkönyv sze-
rint ön 310 f r t ra van fölvéve. 

Sz. Gy. Ha többet fizetett, kérje a többlet-
fizetés beszámítását vagy visszatérítését. Ebben 
az esetben folyamodnia kell a közokt. minis-
teriumhoz. A kérés tárgyát illető bizonyíté-
kokat mellékelje. Nem szoktak rá bélyeget 
követelni. 

Katona M. Igen, folyamodjék az egy évi 
próbaidő beszámításáért, miután állomásán 
véglegesítették. Idefent majd megbírálják, tör-
vényes alapon nyugszik-e kérvénye, miként 
ön állítja. 

Hecht S. Mihelyt rendbe hozták a 100 f r t 
többlet beszámítását, attól az időtől fogva 
már a felemelt összeg után leend esedékes 
a nyugdíj-járulék. 

Németh S. Úgy emlékszünk, már válaszol-
tunk önnek, hogy ajánljuk a belépést. 

Nagy Sándor. Az állami iskolai tanítók 
kinevez tetésük napjától számított egy hónap 
alatt kötelesek állomásukat elfoglalni. Állás-
foglalás előtt az eskü leteendő! 

R. N. Gör. Azoknak van igazuk, a kik azt 
állítják, hogy 21 éves kortól számított 5 évi 
működés után kapja az első korpótlékot. 

R. J. Dunakesz. Az ötödéves korpótlék 
mindazon okleveles tanítókat és tanítónőket 
illeti, kik legalább is 1893. évi szept. 25-től 
kezdve egyhuzamban működnek. 

K. S. Szeged. Ön még három korpót-
lékot kap. 

T. M. Jászkerekegyháza. Az egyházmegyei 
főhatóság jóváhagyása mellett kérheti az is-
kolaszék a kir. tanfelügyelőség útján. Csak 
abban az esetben nem terjesztendő a községi 
képviselőtestület elé, ha ez, mint politikai ha-
tóság, a felekezeti iskola fentartásához sem-
mivel sem járul. 

Fr. A. Folyamodjék halasztásért a közokt. 
ministeriumhoz. 

Tankötelesek. Törvény értelmében újabban 
a tanítók fölhasználhatók. 

R. D. Igen, 1870-től fogva. 
T . I . Igen, kötelezhető, ha természetben 

be nem szolgáltathatja. 
l i u d ó Gr. A mennyiben körülményeink en-

gedik. 
F. L.-né. Nem hiszszük, hogy sikere lesz 

a folyamodásnak, mert a távozás nem a 
nyugdíjtörvényben jelzett föltételek szerint 
történt . 

Sz. Gy. Forduljon Gyertyánffy I. úrhoz. 

A. A. Lapunk mult évi 31-ik számában 
megjelent vezérczikkünk útbaigazítja. 

Álfa. Az ipartanítók fölvétetnek. Föltételek 
ugyanazok, mint az el. isk. tanítóknál. 

Sp. F . Nem. 
Sz. J. Véleményünk szerint a 100 f r t o t 

nem számíthatják be, mert az a népokt. törv. 
keretén kívül eső tantárgy tanításáért j á ró 
külön díja. 

Hajadon tanítónő. Az orsz. tanítói nyug-
díjalap nem ad temetési segélyt ha jadon 
tanítónő után. A hátramaradtak, nehéz viszo-
nyok között, csekély segélyt, esetleg kapha t -
nak a közoktatási tárcza terhére. 

Szabó A. Iskolamulasztásokból származó 
bírságpénzekből esetleg pótolhat ja az iskolaszék 
a szegénysorsú tanulók után a nyugdíjalapra 
fizetendő 15 krokból gyülemlő összeget. 

Lukaszy P . Az egyházmegyei látogatási 
jegyzőkönyv alapján fizetendő párbér-kötele-
zettségre az esperes úr adhatna leghitelesebb 
választ. A mi felfogásunk szerint a felelet 
csak igenlő lehet. 

Kath. tanító. Sem állami, sem felekezeti 
tanítóképezdében nyert tan. oklevél nem tar-
tozik bélyegkötelezettség alá. Ha pályázatánál 
ezt mégismegleletezték, bizonyára azért t e t t ék , 
mert mint folyamodványához csatolt mellékle-
ten nem volt bélyeg. Á bélyegköteles bead-
ványokhoz és jegyzőkönyvekhez csatolt mellék-
letek ívenkint 15 kr állandó bélyegilleték alá 
esnék. Eme szabály alól még azon okiratokat, 
hivatalos kiadványokat sem veszik ki, a mélyek 
a szabályok szerint illetékmentesek, de mellék-
letül használtatnak. Pályázati kérvényéhez 
mellékelt iratai visszaküldését — ha már az 
iskolaszéki elnök 4 levelére sem válaszol — 
kérje az iskolaszéki jegyzőnél s ha az sem 
használ, jelentse be az esetet az illetékes 
egyházi hatóságnál : az esperesnél. 

K. L. Tamási . Az 1875. évi nyugdíj tör-
vény a tanítói árvák gyámolításának határ-
idejét a 16. évben állapította meg. 

K. J. A körorvos köteles a népiskolákra 
közegészségi tekintetben fölügyelni. Az ille-
tékes orvos az iskolát, óvodát stb. a trachoma 
szempontjából havonkint tartozik meglátogatni 
az 1888. évi 35.680. sz. min. r. szerint. 

Molnár I . Mint tanítónak a póttartalékba 
való beosztás kedvezményét folyamodványnyal 
kell kérnie január vagy február havában a 
járási tisztviselőnél, legkésőbben azonban a 
sorozásnál a sorozó-bizottságnál nyújtsa be. 
A kik illetőségi sorozójáráson kívül leendő 
állításért folyamodnak, egyidejűleg a tanítókat 
megillető kedvezményeket is érvényesíthetik 
és igazolhatják, képezdei bizonyítványnyal 
(oklevéllel) és szolgálati bizonyítványnyal. 
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B. S. Sá t a . Útadó fizetésére ön köteles. A 
tanítói nyugdíj- és más alapítványi segélyek 
kifizetését, egyáltalában mindazon ősszegeket, 
melyek az adóhivatal ú t ján levonatnak, vagy 
kifizettetnek, az e czélra szolgáló könyvecskébe 
bejegyzendők. Könyvecskéjét az adóhivatal 
pénztárosának postán küldje meg, mellékelje 
a visszaküldésre szükséges bélyegeket, avagy 
a kifizetendő összegből vonassa le a bélyeg-
költséget. Az adóhivatalnak kötelessége ily 
esetben a könyvet elküldeni, de kötelessége 
egyszersmind, a „Szolgálati szabályzatok" értel-
mében minden egyes járandóságot, levonást, 
u. m. segélydíj, járulék, adó stbit bevezetni. 
Ha könyve netán elveszne, kérjen újat, kö te-
lesek azt kiállítani díjtalanul. Panaszával for-
duljon az adóhivatal felettes hatóságához, a 
kerület pénzügyigazgatóságához. Államsegély-
kérvény elintézve, a tanfelügyelőségnél sürget-
hető. 

Wal t e r I . Hol vette az iskolaszéki elnök 
és haszonbérlő azt a jogot, hogy az önt meg-
illető föld haszonbéréből évenkint 25 f r to t 
levonjon. Követelje vissza. Az iskola jövedel-
méről évenkint rendes számadás vezetendő, 
tehát azt át is kell vizsgáltatni. 

Knlya L. Póssa. Sajnáljuk, hogy a kör-
jegyző úr és a helybeli lelkész úr kétségbe 
vonják a taní tó önkéntesi jogát, sőt fogadást 
is tettek önnel, hogy nem minden oklevéllel 
biró tanítónak van önkéntesi joga. Hivatkoz-
zék lapunk 1897. évi folyama 31-ik számára 
(augusztus 5 ) ; mutassa be nekik a vezér-
czikket, a megnyert fogadási díjat küldje be 
a tanítók Eötvös-alapja javára Roller Mátyás 
pénztáros úrhoz, Budapest, VI., Nagymező-
utczai polg. iskola. 

Trnovszky János. Okvetetlen keresse a kir. 
tanfeliigyelőségnél első folyamodványát. Most 
meg újra folyamodjék. Végtére is önre és 
családjára nézve ez rendkívül fontos kérdés. 

Simon Zsigmond. A többlet beszámításá-
ért folyamodhatik. 

Mattey Ferencz. Örvendünk rajta, hogy a 
haszonbéri szerződés beszámíttatott. Ha végzés 
így érkezett, akkor már nem kell külön folya-
modni, mert a magasabb évi díj is okvetlen 
kirovatott. 

Hanibál. Tudakozódjék a kir. tanfelügye-
lőnél: vájjon fölterjesztette-e 1897-ben hozzá 
jut tatot t kérvényével a már 1896. óta nála 
levő okiratokat ? 

H. P . Zemplén m. Állami adója ügyében 
az illetékes kerület pénzügyigazgatóságához 
forduljon s kérje a 4 f r tnyi adótöbblet leírá-
sát. Igazolja azt, hogy a biztosítási ügynökség 
jövedelme nagyon is ingadozó s ennek alap-
ján valószínű, hogy a 4 f r t többletet törlik. 

K. I. Rákospatak. H a egyébként rendben 
van az ügye, nem határoz, hogy hány évet 
töltött az utolsó állomásán. 

S. D. I. Tekintettel azon körülményre, 
hogy az elemi iskola V., VI. osztálya, pótolva 
a pótlandókat felvételi és magánvizsgálatok-
nál — a polgári iskolák I. és II. osztályának 
felel meg, ez utóbbi osztályokban nem lehet 
az előbbi osztályok részére approbált tan-
könyveket használni. 

F. F a x . P . Hol tanít ön? 
Cs. l í . Ha lemond tanítói állásáról, a ka-

tonai ügyben kedvezményét elveszti. Vájjon 
a harmadik gyakorlatra behivják-e? nem mond-
hatjuk meg. Ha februárig nem hivják be, akkor 
abban az évben nyugodt lehet. 

A-né. I . A. A közigazgatási bizottság vá-
laszából azt látjuk, hogy a 2 frt 28 kr köz-
ségi pótadót jogos alapon vetették ki. 

Or. A. J ó lenne az ügyet a kir. tanfel-
ügyelőségnek tudtára adni. 

Nóvák I . Ha van nyugdíjkönyvecskéje, 
abba az adótisztnek kötelessége a befizetett 
járulékot bejegyezni, miként ezt már másnak 
is megmondottuk. 

R. G. Árvízszabályozás, illetve ármentesítés 
ügyében pár hét előtt adtunk felvilágosítást 
tanácsadónkban. Já r jon el annak az értel-
mében. — A fizetéskiegészítés kérdésében a 
tanfelügyelővel érintkezzék. 

Szilvássy S. Értesülésünk szerint helyesen 
vetették ki az I. és II. oszt. adót. 

Zs. A. N.-Berezna. Az a kérdés: tud-e a 
fiu magyarul annyit, hogy a gymnáziumba 
fölvehessék ? Mindenesetre magyar nyelven 
kiállított bizonyítványt kell fölmutatnia. Eset-
leg fölvételi vizsgálatot kívánnak tőle. 

D. Gy. Temes-Buttyin. Nem lehet attól 
eltiltani a gondnokot, hogy kérdezhessen, fő-
képpen ha ért hozzá s a tanítás anyagának 
keretén túl nem lép. 

P. E. Varasd. A tantermeket, valamint a 
tanító lakását is kijelölni az iskolafentartó 
joga. A ki iskolaépületben lakik, nem igen 
kerülheti ki a zajt. 

A. B . Feketehalom. 1. A községtől kaphat 
korpót lékot : tegyen kísérletet. Az államtól 
— a fönnálló rendelet értelmében — nem 
remélheti. 2. Legalább V* holdnak kell lenni. 

K. F . Mucsi. Megírtuk már, hogyan kell 
a folyamodványt fölszerelni. A minister ren-
deletét is közöltük. Az oklevéllel nem biró 
tanítók aligha kapnak. 

„Esedező." A szolgabírói hivatal ú t ján az 
illetőségi hely polgármesteréhez, sorozás előtt. 
Iparrajztanfolyam a szünidőben Budapesten 
is van. 

N. S. Ha raj tunk állana, mi belépnénk. 
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Óvónő, Szegzárd . 1. Megfelel az I. és II. 
osztálynak; a III. és IV. osztályról vizsgá-
latot, azután képesítőt kell tenni. Mindezek 
megengedéseért folyamodnia kell a tan-
felügyelőség út ján a minister úrhoz. 

Gy. I. Kézdi-Szentlélek. Fapénzt és lakbér-
illetményt nem lehet a nyugdíjba is tartozó 
rendes fizetésbe számítani. 

P. A. Bugyi . 1. Polgári isk. négy osztály 
elvégzése szükséges. 2. Legalább 14 évesnek 
kell lenni. 3. Budapesten, Epeqesen, Hód-
mező-Vásárhelyen, Esztergomban, Nagy-Várar 
don, Sepsi Szt.-Györgyön, Kalocsán, Szat-
márit, Brassóban, Pozsonyban. 4. Felvételi 
vizsgálat a magyar nyelvtan-, számtan- és 
földrajzból. 5. Ingyen-helyek is vannak. 6. A 
község csak a nyugdíjalaphoz já ru l ; a nyug-
díjat az állam adja. 

' „K. D. Pta," Elintéztetett. Tanfelügyelőség-
nél megsürgetendő. 

B. G. Nagylak. Elintéztetett. Tanfelügyelő-
ségnél megsürgetendő. 

Kmeszky J . Nem számítják be, mert tör-
vénybe ütközik. 

A. M. Yajkócz . Olyan egyesületet, mely 
elemi iskolát végzett gyermekeknek iparos-
műhelyekben való elhelyezésével is foglalkoz-
nék, Budapesten nem ismerünk. 

Zs. K. Tisza-Szőllős. Ha 1894-ben szerzett 
tanítói oklevelet, nem számíthat most korpót-
lékra, hanem csak 1899-ben. 

J. B. Yésztö. 1. Nem részesül korpótlék-
ban. 2. A millenniumi évet Budapesten két-
szeresen számítják, önöknél nem. 

Palotai. Édesanyja, mint tanítónak sze-
gény, beteg özvegye, segélyért folyamodhatik 
a minister úrhoz. Hiszszük, hogy kap is a 
í tökk Szilárd-féle kultúr-alapból. Reméljük, 
hogy a budapesti klinikán is fölveszik s 
ingyen ellátásban részesül. 

P. A. 1. Budapesten beszámítják a nyug-
díjba a vidéken töltött éveket, bármilyen 
jellegű iskolánál működött. 2. A „megbízott" 
tanító megválasztása nem biztos. Ha műkö-
désével meg voltak elégedve, számíthat rá. 
3. Segédtanítói minőségben legfelebb három 
évig marad; de megválaszthatják előbb is 
rendes tanítóvá, ha kitüntette magát s műkö-
dése ellen nem merült föl panasz. 

R. M. Nagy-Eörvistye. Habár ön a kiadó-
hivataltól kért is tanácsot s nem tőlünk, a 
szerkesztőségtől: értesítjük, hogy csak 1900-ban 
kaphat korpót lékot ; tehát még nagyon ráér 
ezért folyamodni. 

Sz. L. Ónod. Csak a nyilvános és nyilvá-
nossági joggal ellátott iskoláknál töltött szol-
gálati évek számítanak a korpótlék megadá-
sánál. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az országgyűlés képviselőháza mái-

letárgyalta és elfogadta a költségvetési tör-
vényjavaslatot. A Ház húsvéti szünete a jövő 
hét közepén, f. hó 21-én kezdődik. A szünet 
előtt még csak néhány apróbb törvényjavas-
latot és az újból megszövegezett hódoló föl-
iratot intézik el. 

— Világ folyása a külföldön. Az osztrák 
képviselőházban az első (márczius 21-iki) zajos 
ülés után szélcsönd állott be és úgy látszik, 
hogy az uj ministerelnöknek talán mégis csak 
sikerülni fog az, a mit az utolsó időig két-
ségesnek tar tot tak: a nyugodt parlamenti 
tárgyalások biztosítása. Ha ugyan a jelenlegi 
szélcsöndet nem zavarja meg egy u jabb vihar. 
— A franczia képviselőválasztásokat a fran-
czia kormány f. évi május 8-ikára tűzte ki és 
elhatározta, hogy a föloszlás időpontjának 
megállapítását magára a kamarára bizza. — 
A török ministertanács elhatározta, hogy Tesz-
száliából egy hadosztályt a bolgár határra 
helyez át. Ezt a határozatot egy császári irádé 
szentesítette. — A spanyol-amerikai háború 
komolyan kitöréssel fenyeget, jóllehet a fran-
czia külügyministei- mindent elkövet, hogy 
megakadályozza. Ügy látszik azonban, hogy 
az amerikaiak el vannak tökélve, hogy Kuba 
szigetét végleg elszakítsák Amerikától. 

— „Első Délvidéki Tanítói Takarék- és 
Hitelegylet mint szövetkezet" létrejöttén 
fáradoznak a Temesvár vidékén lakó kartár-
sak. Czéljnk ez által a tanítók anyagi és 
erkölcsi érdekeinek védelme, elősegítése. Elő 
akarják mozdítani a taní tók körében a taka-
rékosságot, hitelnyújtás által lehetőleg véget 
akarnak vetni annak az állapotnak, hogy a 
tanító, kinek hitele kevés, idegen pénzinté-
zetekhez legyen kénytelen fordulni, hol gyak-
ran csak magas kamatok és nem r i tkán a 
tanítói tekintély rovására, sőt megaláztatás 
árán tud magán segíteni. A megtakarított 
fillérekből elszegényedett tanítói családokat, 
árvákat is segélyezni óhajtanak. Nevezet t 
hitelegylet mint szövetkezet részletjegyeket 
jegyez elő. Egy-egy részletjegy értéke 30 frt , 
mely havi 50 krjával törleszthető. Belépéskor 
alapítási költségek czimén részj egyenkint 
1 koronát kell fizetni. Belépési nyilatkozatok 
márcz. 31-ig Kraemer Frigyes elemi isk. igaz-
gatóhoz küldendők Temesvár-Józsefvárosba. 
A 20 alapító névsorában ot t találjuk egyebek 
közt Gramma Döme, Láng István kir. s.-tan-
felügyelőket, Jankovics Vitályos tanf. tollno-
kot, Krausz Sándor kép. tanárt , Schenk Jakab 
állami polg. isk. igazgatót, Reitter Ferencz 
közs. tanítót . Az eszme jó, a törekvés dicséretes. 
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— A Szathmáry-síreinlékre és alapít-
v á n y r a u jabban adakoz tak : Kogutovicz és 
társa (földrajzi intézet , Budapest) 5 f r t ; Lubers-
beck Teofil (Város-Hodász) 50 k r ; Mittelmann 
B e r n á t (Szepes-Ofalu) 50 k r ; Drégely Kálmán 
(Mélykút) 88 k r ; Klingenberg J . igazgató-
t an í tó (Pécs) 10 f r t . Eddigi g y ű j t é s ü n k : 
103 frt 24 kr. 

— Halálozások. Kranez Fe rencz Vácz 
városi tanító és városi képviselő élete 49-ik, 
tan í tó i működésének 27-ik évében f. hó 16-án 
e lhunyt . — Boltai Ferencz rozsnyó-egyház-
megyei r. kath. köztiszteletben állott , derék 
tan í tó 84 éves korában e lhunyt . — Szvan-
csena Karoly apá thfa lv i tanító 27 éves korában, 
Sztraka József kasszai nyug. t an í tó 64 éves 
korában meghalt . — Maár Józ se f galánthai 
r óm. kath. fő tan í tó folyó hó 23-án életének 
42-ik, tan í tóskodásának 21-ik évében elhunyt. 
Áldás emlékükön! 

— A tanító-árvák karácsonyfájára a követ-
kező adományok és gyűjtések érkeztek. (Folytatóla-
gos közlés.) Orbán József barátmajori t. gy. 1 fr t 
26 kr, Csuppay János budapesti pedagogiumi hall-
gató gy. 3 frt, Bodendorfer A. Af.-től Budapestről 
1 frt, Zajgha Béla német-ladi t. gy. 2 frt 67 kr, 
Környey Stefánia rákospalotai tanítónőtől 1 frt 50 kr, 
Csiszér Ferencz szászrégeni t. gy. 62 kr, Veress Zsig-
mond csíkbalánbányai tanítótól 1 frt, a szegzárdi 
r. 1c. tanítóktól 2 f r t 70 kr, a pozsony-keretzturi tanu-
lóktól 1 frt 01 kr, Beznák Sándor maros-szlatinai 
mag.-isk. tanítótól 1 frt 45 kr, Verbó Gyula barti 
tanítótól 50 kr, Czakó Mihály német-egresi tanítótól 
50 kr, Klinczkó János hrustói ev. tanítótól 50 kr, 
Ádámffy Vincze czinkotai r kath. t. gy. 1 frt 20 kr, 
Györkös Mihály garabonczi k. tanítótól 1 frt, Simon 
János pati ev. tanítótól 50 kr, Stoffán Lajos nyír-
egyházai ev. t. gy. 1 frt. Polioka János felső-szvid-
niki t. gy. 2 f r t 50 kr, Huszka Hermin Örkényi 
tanítónő gy. 2 frt 50 kr, Bakó Sándor kocsordi taní-
tótól 1 frt 80 kr, Karbuczky Mátyás somogy-szentai 
k. tanító gy. 2 fr t 42 kr, Pap Ignácz kis-radai t. 
gy. 40 kr, Hyross Péter salgó-tarjáni palaezkgyári 
t. gy. 2 frt 10 kr, Lahoda János póniki tanító gy. 
1 frt 66 kr, Szabó Antal magyar-gencsi ev. t. gy. 1 fr t 
-0 kr, Kiss Endre alsó-vereczkei áll. ig.-tan. gy. 
5 frt, Bohn Nándor igazgatótól, mint a sopron-bel-
városi és a Szent-Mihályról czímzett el. fiu- és 
leányiskola növendékeinek adománya 31 frt 95 kr, 
a karánsebesi áll. isk. tanítótestülettől 1 frt 25 kr, 
Kubu Ferencz réesei r. kath. t . gy. 1 frt 40 kr, 
Csernyik Antal ;llavai r. kath. t. gy. 2 frt 30 kr, 
Nagy Béla dé* ; ->yai ref. t. gy. 74 kr, Tavali Ferencz 
sziívási tanít 0 kr, Komáromy Julis és Annustóz 
Bakóczáról 51 (Folytatjuk.) 

A szerkesztő postája. 
H. V. A „kis költeményt" nem közölhetjük. — 

W. 31. Putnok. Az iskolaföntartó beleegyezése nél-
kül nem adhatja bérbe. — Fövényesi, Szikszó. Hir-
detési ügyben a kiadóhivatalhoz kell fordulni; áttet-
tük oda. — Yr. Fer. Meuyháza. Megküldtük. Eddig 
már talán csak megkapta ? — M. Gy. Perjése. H. 
D. 530-ra. Az Ünnepi füzetet megküldtük. — F. J. 
Kisfalad. Nem. — M. F. Légrád. Meg ; ugyanakkor, 
a mikor lapunkban megjelent. — G. I. Mi csak oly 

rendeletet tehetünk közzé, a mit nekünk hivatalosan 
megküldenek; ezt pedig nem küldték meg s nem 
is ismerjük. — Sz. K. Yejti. 8523. sz. a. a legrö-
videbb idő alatt megkapja. — S. O. Nagy-líva. 
Neve alatt ügye nincs a ministeriumban; ki ter-
jesztette föl s mikor? — Jí. J. Vének. 10.115. sz. 
a. van; megsürgettük. - M. A. Orosz-Komorócz. 
Az első ügy 9243. sz. a. van; megsürgettük. A 
második ügy nincs itt. — M, J. Beö. Fizetéskiegé-
szítési ügye még nincs itt. A Széchenyi-Kollonics-féle 
ösztöndíj most van elintézés alatt. —• T. J. Nagy-
fai u. 6360 sz. a. ki van utalványozva.. — 1). M. 
Újbárd. 5829. sz. a. van; megsürgettük. — P. L. 
Poroskó. 11.912. sz. a. a közigazgatási bizottsághoz 
küldték; sürgesse ott. — D. M. Győr-Szentiván. 
Száma : 13.912.; a közigazgatási bizottsághoz küld-
ték. — Sz. S. N.-Acsád. Nincs a ministeriumban. 
Tanügyben mindig szívesen adunk fölvilágosítást. — 
G. B. Vajdánka. 14.915. sz. a. kiutalványozták. — 
V. K. Tornya. 71.215. sz. a. ki van utalványozva. 
— T. Gy. Egyházas-Itádocz. Itt van s elintézés 
alatt áll. - R. S. Terestyén-Szecsöd. Ügye most 
van tárgyalás alatt. — B. J. Cs.-Sz.-Mih. Aj nád. 
Már el van intézve s a kiutalványozásra megsür-
getve. — Jíádassy Erzsébet névvel Tisza-Nánáról 
3 frtot kaptunk postautalványon, de nem közölték 
velünk, hogy mi czélra. Kérjük a beküldőt: írja. 
meg, akár egy lev.-lapon, hogy mire küldte ezt a pénzt ? 
— S. J. Lehet mondani, ha az „azt" határozatlan 
jelentésű s annyit jelent, hogy „olyat". Ebben: „én 
is azt kérem", határozott tárgy van ; „azt" itt = ugyan-
azt. — Cs. J. B.-Sz.-Miliáíy és másoknak. Molnár 
István kir. tanácsos, orsz. gyümölcsészeti min. biz-
tos úrhoz a „Fatenyésztés" czímü munkáért ily ezím 
alatt kell í rn i : I., Gellértheg}'. Országos kertészeti 
iskola. — P. P. Keresztes. Segélyügye 4010. sz. a. 
a főtisztségnél van. Tűzifa-járandóságáról már 
bizonyára nyert értesítést 7166. szám alatt. A kor-
pótlékot meg fogja kapni. — N. G. Lébeny. Ügye 
itt van s már nem késik sokáig. — Zs. A. B.-
Rokitó. Ügyének a ministeriumban nyoma sincs. — 
L. M. Suska. Ügye még nem érkezett föl a minis-
teriumba. - B. L. F.-Szakony. Itt van s nemsokára 
elintézik. — L. S. Ér-Mindszent. 14.137. sz. a. a 
tanfelügyelőséghez küldték. — P. A. állami tanítónő. 
Pótlék-ügye nincs a ministeriumban. — Batárvölgyi. 
Megsürgettük. Mi úgy hiszszük, hogy 500 frtra lesz 
kiegészítve a pótlék betudásával. — Sz. D. Kapnik-
bánya. 79.617. sz. a. van ; megsürgettük. — Sz. B. 
Nemsova. 12.075. sz. a. már kiutalás végett a szám-
vevőségnél van; megsürgettük. Beléphet; forduljon 
valamely óvónőképzőintézet igazgatóságához. — 
K. F. S.-A.-Űjhely. 18 2'1. sz. a. ujabb tárgyalásra 
most kerül. — F. F. Földes. 10.951. sz. a. a köz-
igazg. bizottsághoz küldték. 

Tartalom : A magyar népoktatás a párisi világ-
kiállításon. (H.) — A direkt módszer alkalmazása. 
Józsa Mihály. — Külön órát a mesének. Bursics 
Ernő. — Az ismétlő-iskolai szőllőszeti oktatás. Vaskó 
László. — Hivatalos rész. — Sziinóra: A társadalom 
nyomorultjai. Bite Pál. — Nem termő gyümölcsfa 
termésre késztetése. Beney Antal. — Irodalom. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztő 
postája. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 13. számához. 

Iskolafentartók, iskolaszékek és királyi tanfelügyelöségek 

H F " SJÄWH ü g y e i m é b e . 
Kérjük a pályázati és egyéb hirdetéseknek úgy kéziratát, mint közlési 

díját egyenesen a lap kiadóhivatalába (m. kir. tud.-egyetemi nyomda, Vár, 
Iskola-tér 3. szám) küldeni, mert a szerkesztőséghez küldöttek ott fölösleges 
munkát okoznak, a közzétételben pedig késedelem és zavar áll elé. 
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Elmaradt lapot a kiadóhivatalnál kell és pedig legkésőbb hétfőn rekla-
málni. Beklamácziót a szerkesztőség nem vesz figyelembe. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Licze (Gömörm.) tiszta magyar község róm. kath. 

kántortanítói állomására pályázatot hirdetek. Jöve-
delem: 4 hold 86 D-öl szántóföld, 1034 r -öl rét 
— nagyrészt hívek által munkálva, •— 365 Fj-öl 
kert. Párbér: 20 véka buza, 80 véka rozs, 33 Irt 
fejpénz. Tüzifa-váltság 68 frt, alapítvány 18 frt 
18 kr. Stóla 50 -60 frt. Ostyasütés 4 frt 80 kr, 
2 véka rozs. Tandíj 100 — 108 tanköteles után fejen-
kint 1 frt 50 kr, ismétlősökért 20 frt. Iskolafütéshez 
fa. Lakás : 2 padlózott szoba, konyha, kamra, pincze 
és melléképület. Az április 19-én megejtendő válasz-
tásra az okmányok benyújtása és személyes meg-
jelenés föltétlenül megkívántatik. Posta-vasuti 
állomás: Licze-Gicze. Karkalies Sándor, plébános. 

(287—II—2) 
A járkováczi (Torontálvármegye, volt határőr-

vidék) német-magyar tannyelvű közs. iskolánál ürese-
désben levő tanítói állomásra ezennel pályázat hir-
dettetik. Ezen községi tanítói állomással a követ-
kező évi fizetés van egybekötve : évi 400 frt fizetés, 
szabad lakás és 2 öl tűzifa. Felhívatnak pályázni 
óhajtó okleveles tanítók, hogy a torontálmegyei 
közigazgatási bizottsághoz czímzendő, 50 krajczáros 
bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folyamodvá-
nyukat f. évi április hó 4-ig közvetlenül alulírott 
kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. Nagy-Becs-
kerek, 1898. évi márczius hó 14-én. Torontálvármegye 
kir. tanfelügyelősége. (45/h—III—2) 

A tót-pelsöozi ág. liitv. ev. anyaegyház kántor-
orgonistaí állása sürgősen betöltendő lévén, felké-
rem mindazokat, akik azt elnyerni óhajtják, miszex-int 
kellően felszerelt folyamodványukat alulírotthoz 
április hó 15-ig küldjék be. Kötelessége: orgona-
kísérettel vezetni az éneket: istentisztelet, úrvacsora-
osztás és esketésnél; végezni a temetések kántori 
részét; tanítani az előirott szt.-énekekre a helybeli 
állami iskola ev. vallású növendékeit valamennyi 
osztályban s végezni egy egyházi jegyző összes 
teendőit. Fizetése: készpénzben 412 frt. Rozs 
14-60 hectolit. Buza 4'60 hectolit. Offertorium: 
karácsony, húsvét és pünkösd Il-ik ünnepén. Min-
den esketés és temetés után 50 krjával. Gyónópénz 
Ve része, melyért a szükséges ostyát szolgáltatja. 
Szabad lakás a mellette fekvő kert használatával. 
Kelt Tót-Pelsőczön (Zólyomm.), 1898. évi márcz. 14-én. 
Kuzma Adolf, ev. lelkész. (300—III—2) 

A ksinnai ág. evang. egyházközség másodtanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés 400 frt állam-
segély, egyháztól tisztességes lakás tüzelőfával (egy 
szoba, konyha, kamra). Kötelesség I. III. vegyes 
osztály és ismétlősök oktatása. Tannyelv tót-magyar. 
Pályázhat tanítónő is, de férfitanító, a ki orgonálni 
tud, szükség esetén, orgonálásért 80 frttal több, és 
előnyben részesül. Az állomás azonnal elfoglalható. 
Felszerelt kérvények Wargha János lelkészhez Ksinna, 
p. Zay-Ugróez, küldendők. (304—11—2) 

A pósalakal kántortanító évi fizetése pénz, ter-
mény, föld és tandíjból a kántorságért 88 fr t 30 kr, 
a tanítóságért 160 frt 50 kr, együtt 248 fr t 80 kr, 
a mihez még, ha okleveles tanító vállalkozik, 151 frt 
20 kr évenkinti államsegély is adatik, tehát az 
egész fizetés 400 frt. Az ismétlő-iskolásokért 25 frt, 
és az ötödéves korpótlék. Szabad lakás az iskola-
épületben. Kötelességek az 5 osztályú vegyes iskolát 
az egyházkerület tanterve szerint vezetni, templom-
ban s temetéseknél énekelni, az ünnepek délutánján 
s más canoniea-órákban, valamint a lelkész akadá-
lyoztatása esetén, az isteni tiszteletet végezni. 
Pályázni kívánók felszerelt kérvényeiket oklevéllel 
ellátva f. év április hó 10-ig a pósalakai ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz adják be. Az állomás ez év 
április 24-én elfoglalandó. (305 —I—1) 

Alulirt községi elöljáróság ezennel pályázatot 
hirdet egy újonnan rendszeresített állandó gyermek-
menedékházi óvónői állásra, melynek javadalma: 
évi 300 fr t készpénzfizetés, 20 m5 iií '•'«., 2 szoba, 
konyha, istáló és kertből álló sza lakás. Az 
óvónő köteles fent kitett fizetéséb as-ználható 
takarítónőt tartani és a gyermekszobáu a fenti járan-
dóságból fűteni. A magyar nyelv szóban és írásban, 
a román nyelv szóbani bírása megkívántatik. Kel-
lőleg okmányolt folyamodványok f. évi április hó 
15-ig Jezv in község elöljáróságához nyújtandók be. 
Személyes bemutatkozás kívánatos. Adamescu Tráilá, 
biró. Munteán István, jegyző. (293—1—1) 

A va lkányi államilag segélyezett református 
leányegyház tanítói állomására pályázat nyittatik. 
Fizetés : 400 frt készpénz havi részletekben ; kényel-
mes lakás és kert ; temetésektől stóla. Kötelesség : 
a beiratkozott gyermekeknek, valláskülönbség nél-
kül, törvényszerű tanítása. Okleveles tanítók kérvé-
nyüket április 15-ig az anyaegyház lelkészéhez Nagy-
Kikindára küldjék: Fekete Gyula ref. lelkészhez. 
Állomás azonnal elfoglalandó. (312—II—1) 
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Betöltendő a maros-újvár i ál lami elemi isko-
lánál évi 400 for int fizetésből, 100 f r t helyi pótlék-
ból és szabályszerű lakbérből álló illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állo-
más elnyerését óhaj tó okleveles tanítók képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket iga-
zoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, 
legkésőbb 1898. évi április hó 10-ig Alsó-Fehérvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyúj tsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Ezen állással a róm. kath. vallású kántori 
teendők ellátása is össze lesz kötve, miért is esak 
róm. kath. vallású tanítók pályázhatnak. Alsó-Fehér-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Nagy-Enyed, 1898 
márczius 18. Dr. Szabó Mihály, kir. s.-tanfelügyelő 

( 4 7 / h - I - l ) 
Betöltendő az ó - és ú j -ho lya t in i állami elemi 

iskolánál évi 400 f r t fizetésből, szabályszerű lak-
bérből és 100 f r t utazási átalányból álló illetmé-
nyekkel javadalmazott rendes vándortanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a ni. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czimezve, legkésőbb 1898. évi április hó 10-ig 
Máramarosvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók 
előnyben részesülnek. Máramarosvármegye kir. tan 
felügyelőségétől. (48/h—III—1) 

A berzászkai román és magyar tannyelvű köz-
ségi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az 
állomás járandóságai : 400 forint készpénzfizetés, 
24 köbméter kemény tűzifa, lakás konyhakerttel. 
A magyar nyelven szerkesztett, szabályszerű bélyeg-
gel ellátott és a nm. vallás- és közokt. ministerium-
hoz czímzett folyamodások 1898. évi április hó 10-ig 
a krassószörénymegyei közigazgatási bízottsághoz 
küldendők. Pályázók a kir. tanfelügyelőnél szemé-
lyesen jelentkezzenek. A görög keleti kántori teen-
dők végzésére képesítettek előnyben részesülnek. 
A kántorság 60 frt tal díjaztatik. (49/h-I—1) 

Az ózdi kerület magyar tannyelvű elemi nép- és 
iparostanoncz-iskolánál egy segédtanítói állásra 
500 frt évi fizetés, egy szobából álló lakás és ele-
gendő fűtési anyaggal egybekötött járandóság mel-
lett pályázat nyi t ta t ik . Megkívántatik, hogy a folya-
modó ép és egészséges, a zenében és különösen a 
rajzolásban j á r t a s legyen. Egyenlő képesítés esetén 
előnyben részesül, ki az iparrajztanfolyamot sikerrel 
látogatta. Szolgálati viszonyra nézve kölcsönös 
három havi felmondást kötünk ki. Az állás kine-
vezés után azonnal lesz elfoglalandó. A kellően fel-
szerelt folyamodványok április hó 6-áig a „Rima-
murány-Salgótarjáni vasmű-részvénytársaság" ózdi 
kerülete iskolaszékéhez Ózdra (Borsodm.) intézen-
dők. Az elnökség. (303—II—2) 

A hernád-vécae l róm. ka th . iskolához okleve-
les, esetleg nélküli segédtanító kerestetik sürgősen, 
havi 10 frt, külön lakás, teljes ellátással díjazva. A 
jelentkezés főt. Szekerák Károly plébános úrhoz 
Hernád-Petribe küldendő. U. p. H.-Vécse (Abaúj-
Tornavármegye). (326—1 — 1) 

Orosztony-Baksabázára (Zalamegye) a róm. 
kath. elemi iskolához másodtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés : 350 frt, bútorozott szoba fűtés-
sel. Okleveles tanítók, esetleg tanítónők is pályáz-
hatnak. Az állomás azonnal elfoglalható. 1898 
márczius 21-én. Zbinyovszky Jenő, iskolaszéki elnök. 

( 3 1 0 - 1 - 1 ) 

A s z e n t j a k a b i róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: mint tanítónak 
földben, pénzben, terményekben, a tandíjt is bele-
értve, 263 f r t 23 kr, mint kántornak különböző czi-
meken 136 f r t 80 kr. Összesen minden körülmé-
nyek közt bőven megvan 400 f r t 3 kr. Lakás kis 
házikerttel. Oklevéllel felszerelt folyamodványok 
Nyárády Lajos plébános úrhoz április hó 12-ik nítp-
já ig beküldendők; ugyanakkor délelőtti 10 órakor 
a próba megtartatik. Abaúj-Torna,-u. p. Hidvégardó. 

(316—1—1) 
Pályázat a k e r e s z t f a l v i ág. hitv. ev. tanítói 

állomásra. I. Kötelességek : az osztatlan, körülbelül 
20 gyermektől látogatott népiskolában azon tan-
tárgyak előadása, melyek az isk. törvényben, a 
tiszai ág. hitv. ev. kerület és a XIII. városi espe-
resség határozataiban körül vannak írva; továbbá 
előkönyörgői és kántori teendők és a magyar, német 
és tót nyelv tudása, mely utóbbi az előadási nyelv. 
II. Javadalmak: a február 15-én 60.598. sz. a la t t 
engedélyezett állami segély 235 f r t t a l ; 50 f r t a 
gazdáktól, vagy a tanítói szántóföldek megmunká-
lása természetben; 650 Q - ö l belső ke r t ; 9 hold 
szántóföld; 540 liter rozs ; 540 liter á rpa ; 720 liter 
zab; 8 öl tűzifa házhoz szállítva; szabad lakás, 
melyben van : 2 lakószoba, 1 konyha, 1 kamara, 
1 pincze, egy tanszoba, 1 csűr és több istáló. 
Pályázni kívánók felkéretnek képességöket és ne-
talán szolgálatukat igazoló kérvényeiket ez évi 
május l-ig az alulírotthoz Szepes-Bélára beterjesz-
teni. Gresch Ágost, egyházfelügyelő. (302—II—1) 

A borsmonos tor i róm. kath. hitközség az ottani 
német tannyelvű kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Az állás javadalmazása : 1. 5 katasztrális hold 
szántóföld ós 857 [' -öl kert jövedelme. 2. Évenkint 
1100 liter buza és 900 liter rozs. 3. 14 [J-méter 
kemény-, ugyanannyi puhafa és 150 darab rőzse. 
4. Két szekér széna. 5. Egy süldőmalacz. 6. 167 fr t 
készpénz. Yégül lakás a hozzátartozó gazdasági 
épületekkel. Á folyamodványokat 1898 április 16-ig 
a ft. alesperesi hivatalnál kell benyújtani. Peresz-
nyén, Sopronvármegyében. Inreiter Henrik, plébá-
nos, Borsmonostoron. (314—1—1) 

Iilitilla (Barsmegye) róm. kath. kántor- és elsőd-
tanítói állására pályázat hirdettet ik. Javadalmazása : 
készpénzben különféle czimen a községtől és egy-
háztól évi 330 f r t ; 24 pozsonyi mérő buza : földek 
200 fr t évi jövedelemre becsülve; 41 ürm® kemény, 
házhoz szállított tűzifa, melyből az iskolát is fűteni 
tartozik, nemkülönben az iskolával kapcsolatos két 
szoba, konyha, két kamrából álló lakás, ennek 
közelében 3 kert , mintegy egy és fél hold ter je-
delemben. Pályázótól megkívántatik törvényszerű 
képesítésen kívül legalább a vonóshangszerekben 
való jártasság, hogy a község fiatalságát taníthassa, 
mi kötelessége lesz. Folyamodványok ez évi április 
15-ig az iskolaszéki elnökhöz Lutillára (u. p. és vasúti 
állomás Garam-Szent-Kereszt) intézendők. 

(315—1—1) 
Borsodmegyében a n e m e s b i k k i ref. leánytanító-

ságra pályázat hirdettetik. Javadalma : 1. két szoba, 
konyha, kamrából álló új lakás házikerttel. 2. 
306 fr t államsegély. 3. Tandíj : jelenleg 72 leány-
tanoncz után fejenkint 1 véka rozs, 1 csirke, 12 tojás; 
12 ismétlő u tán fejenkint 50 kr. A kétféle tandíj ma 
természetben 180 frtot képvisel; azonban készpénzre 
is átváltoztatható. 4. Vh hold jó minőségű föld és 
rét haszonélvezete. Leányok kötni-varrni tanításáért 
mellékjövedelemre számíthat. Az állomás f. évi 
szeptember elején elfoglalandó. Csak protestáns 
vallású, okleveles tanítónő, esetleg óvónő pályáza-
tát fogadhatja el Kerekes Károly, nemesbikki lelkész. 

(269 II ^ 2) 
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Úrvö lgy l (Zólyomm.) másod, katholikus tanítói 
állomásra május l-ig pályázat nyittatik. Oktatási 
nyelv tót-magyar. Összes készpénzbeni jövedelme: 
306 frt, 3 m1 tűzifa, melyből a tanterein is fütendő, 
és 30 frt lakbórátalány Folyamodványok 51» kros 
bélyeggel ellátva nagytekiutetü m. kir. erdőigazga-
tóságra, Beszterezebányára, czimezve : Kubányi Alajos 
esperes, ker. tanfelügyelőhöz Tajóra (Zólyomm.) 
küldendők. ( 3 0 8 - 1 - 1 ) 

A körmendi róm. kath. népiskolánál üresedésben 
levő osztálytanítói állásra, április 12-iki határidővel, 
pályázat hirdettetik. Évi fizetés 420 frt készpénz 
és 50 frt lakbér. A megválasztott a kántorságban 
segédkezni tartozik. Kérvények Perényi Antal plé-
bános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. A választás 
13-ikán lesz. (309—1-1) 

L a n c s u k n (Baranyam.) a róm. kath. kántor 
tanítói állás betöltendő. Jövedelem : 2 szoba, 2 kony-
hából álló lakás melléképületekkel, beltelek és kert-
tel. Párbér és iskolapénz czimen körülbelül 104 frt. 
Körülbelül 120 mérő buza, melynek 'A buza, 'A 
kétszeres, 'A rozs; -/< telek föld, legelőilletékkel 
és 3'A hold rét. 7 öl fa, melyből az iskola is fütendő 
és malomfuvarok. Tannyelv német-magyar; előny-
ben részesül, ki ezeken kívül a horvát nyelvet is 
birja. Kántorpróba ós választás április 12. Kérvé-
nyek főt. Eberling Mátyás esperes úrhoz Babarczra. 

(317 - I I - l ) 
A felső-sipéki (Hontm.) róm. kath. iskolához 

tanító kerestetik. Jövedelme államsegélylyel 400 frt, 
és az esetleges ötödéves korpótlék. Tisztességes 
lakás, mely legközelebb javítás alá kerül. Orgoná-
lásban jártasság megkívántatik. Pályázati határidő 
szeptember l-ig. Az iskolaszéki elnök. (323—11—1) 

V e z e k é n y (Hevesmegye) községi jellegű iskolá-
jánál megüresedett tanítói állomásra pályázatot 
hirdetek. Javadalom évi 400 frt fizetés és kerttel 
jó lakás. Okmányokkal felszerelt kérvények 1898. 
évi április 10-ig alulirott iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. Vezekény, 1898 márczius 24-én. U. p. Tarna-
Szt.-M-iklós. Makay Félix, iskolaszéki elnök. 

( 3 1 9 - 1 - 1 ) 
A németpalánkai községi óvodai felügyelő-bi-

zottság részéről ezennel pályázat nyittatik a köz-
ségi óvodánál leköszönés folytán üresedésbe jött 
óvónői állásra. Felhivatnak mindazok, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felsze-
relt kérvényeiket folyó évi április hő 8-ig a német-
palánkai községi óvodai felügyelő-bizottsághoz nyújt-
sák be. Az állás javadalmazása: 400 fr t készpénz-
fizetés előleges havi részletekben, az óvodai épület-
ben szabad lakás és a szükséges tüzelőszer. Német-
Palánkán, 1898. évi márczius hó 12-én. Nagy Mihály, 
helyettes-elnök. Dike Lajos, jegyző. (292-1 -1) 

Betöltendő a denge leg i állami elemi iskolánál 
egy, évi 400 frt törzsfizetés és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott tanítói 
állomás. A szabályszerűen felszerelt s a nm. vallás-
és közokt. minister úrhoz czímzett, kellően bélye-
geit kérvények 1898. évi április 4-ig nyújtandók be 
Szatmármegyekir.tanfelügyelőségónéi. Aromán nyel-
vet beszélő és a gör. kath. kántori teendők végzésére 
is képesített tanítók, egyenlő képesítés mellett, előny-
ben részesülnek. Szatmármegye kir. tanfelügyelősé-
gétől. Szatmár, 1898 márczius 22. Kováts Béla, kir. 
tanfelügyelő. (50/h—1-1) 

Uraji róm. kath. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Évi jövedelem: 560 frt évnegyedenkint 
fizetve. Uri lakás melléképületekkel. Választás napja 
április 12-én d. e. 10 órakor. Bizonyítványok Csuzda 
Ágoston világi elnökhöz czímzendők. Ü. p. Ózd, 
Borsodm. Uraj, Gömörm. (327—11—1) 

Pályázat a turkeve i róm. kath. kántortanítói 
állomásra. Tágas kerttel biró két szobás lakáson és 
melléképületen kívül a jövedelem ez : 308 frt 60 kr 
készpénz, 50 — 60 tanuló után 1—1 frt tandíj, kis 
temetés 50 kr, nagy temetésnél minden aktus 1 frt, 
búcsúztatás egyezkedés szerint. A kellőképen fel-
szerelt folyamodványok április 11-ig alulírotthoz 
beküldendők vagy e napon személyesen átnyujtan-
dók. Turkeve, li>98 márczius 25-én (Jász-Nagykun-
Szolnokmegye). Hegyfoky Kabos, plébános. 

( 3 2 4 - 1 - 1 ) 
Eöskün (Veszprémm.) kath. hitközségben a 

kántortanítói állomás megüresedett, jövedelme: 
lakás ós 642 frt. Az állomás áprilisban elfoglalható. 
Németh József, plébános. (326/a—I—1) 

A barbacsi róm. kath. osztálytanítói állás ürese-
désben van, melyre április 10. pályázhatni. Fize-
tése 150 frt, élelmezés, bútorozott lakszoba. Kötel-
mei : egyik tanteremben tanítani, a kántorságban 
segédkezni. Az iskolaszék. (328 — 1—1) 

Szirma (Borsodm., Miskolczhoz félórányira) ev. 
ref. egyházközségben kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : 24 hold első osztályú szántó-
föld, 12 legelő, 12 méter tűzifa baszáilítva, 5 vékás 
zöldségeskert, 140 fr t tandíj, 45 köböl rozs, 42 f r t 
50 kr készpénz, 20—25 frt stóla, két szobás lakás, 
konyha, kamra, stb. Teendői: a vegyes iskola veze-
tése, a kántori teendők végzése. Tanulók száma : 85. 
Az összes jövedelem pénzértéke: 800—900 frt, de 
az adót, mely 50 frt, az elválasztott tartozik fizetni. 
Pályázhatnak 40 éven túl nem levő ref. vallású 
okleveles tanítók, határidő április 16. Kérvények 
a lelkészi hivatalhoz intézendők^U. p. Borsod-Csaba. 

( 3 2 5 - 1 - 1 ) 
Nógrád-Pilisre magyar ajkú róm. kath. kántor-

tanító kerestetik. Javadalma: a hívek által munkált 
10 hold földnek 40 frt tiszta jövedelme, tandíj 
22 f r t 40 kr, buza, rozs, zab, káposzta, tengeri s 
borjárandóság 103 fr t 96 kr, faváltság 28 fr t 86 kr, 
stóla, misealapítványból 23 fr t 30 kr, állami segély 
208 frt, szabad lakás. Pályázat április 19. Kérvé-
nyek Dráveczky Kálmán plébánoshoz N 'grád-Pilisre 
(posta Rapp) küldendők. 

(331-11—1) 

H I R D E T É S E K . 

Méhészeknek fontos! 
Minden kiállításon, legmagasabb díjakkal 

kitüntetve. (258—III—1) 
Méhkaptárok, szerszámok, eszközök és mindennemű 
méhészeti szükségleti tárgyak beszerzésénél legczél-
szerübb a Kilhne Ferencz-f'éle régi jóliirnevü első 
magyar kereskedelmi méktelep (Budapest, I., Attila-
utcza 151. szám) folyó 1898. évi gazdagon illusztrált 
árjegyzékét meghozatni, mely kivánatra minden-
kinek készséggel ingyen és bérmentve megküldetik. 

Kisebb s középnagyságú új, kitűnő hangú 

1 W I» e <1 sí ION " ^ j f 

t e m p l o m - o r g o n á k 
mérsékelt árakon eladók, a hol is megbízásokat bár-
mily nagyságú templom- és hangverseny-orgonák 
építésére elfogad: SZALAY GYULA műorgona-
építő-intézete Székesfehérvárott . (271 - I I I - 3 ) 
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A gazdasági ismétlő-iskolák részére következő 
nyomta tványok je len tek meg, s í v e a i k t l l t 3 k r é r t 
alulírt igazgatóságnál m e g r e n d e l h e t ő k : 

I. Felvételi s egyúttal anyakönyvi osztályzati 
napló. (Bel- és külív, egy ívre 20 tanuló neve írható.) 

II. Mulasztási napló. (Bel- és külív, egy ívre 10 tanuló 
neve írható.) 

III. Haladási napló. (Bel- és külív, egy ívre 20 tanuló 
neve írható.) 

IV. Mulasztási kimutatás. (Egy ívre 132 tanuló neve 
írható.) 

Az iskolaszékek, ál lami iskolai gondnokságok, községi elöljáróságok 
postaköltség megtakarítása czéljából kéretnek az összeget előre beküldeni. 

M. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I., (Vár), Iskolatér 3. sz. 
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^ FÖLDGÖMBÖK. 
A magy. kir. tud.-egyetemi nyomdánál következő g'Nj ö . 

földgömbök kaphatók: I s 5 — 

^ < 4 7? ^ I. számú, 25 V2 centiméter átmérőjű, délkör nélkül, nettó ára 10 frt , 
t M | bolti ára 12 frt. ^ . w> g) j 

B) II. számú, 251/2 centiméter átmérőjű, féldélkörre], nettó ára 13 ^ 
frt, bolti ára 15 frt. f * )J 

iP^Ü C) III. számú, 25 7* centiméter átmérőjű, egész délkörrel, nettó 
ára 16 f r t 50 kr, bolti ára 18 frt 50 kr. 

Ezen földgömböket a péuz előleges beküldése vagy utánvét ^ 
jXVi, mellett nettó áron szolgáltatjuk ki, s a portót a megrendelőnek |L j£ 

1 n '1. ü i ^ 
iL j J ! kell az átvételkor íizetni. U^JL 
üí t j j Budapest 1898 márczius 10. 
" i • - '1 ^ 

1 m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatosaga. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. ^ 

^ A A A A A A A Á A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A . V ' j . 

üudapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l apo t minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban i n g y e n . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előijárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetés i á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr= — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nom fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hiva ta lba küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása . — A p á l y á z a t i l i i rde tésekne l min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az i ly 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj e lő re küldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í j a k is 
előre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMANICZIlí-UTCZA 37. SZÁM. M AGY. KIB . EGYETEMI NYOMDA, I. KEK., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratolcat nem advx'iils: vissza. 

A tanfelügyelők iskolalátogatása. 
(H.) A népiskolai hatóságokról szóló 

1876. évi XXVIII. t.-cz. 51. szakasza a 
kir. tanfelügyelő első és legfontosabb 
teendőjéül szabja meg, hogy „köteles 
a tankerületében levő állami, községi, 
hitfelekezeti, társulati és magán alsó és 
felső népoktatás' úgyszintén a kisded-
óvó összes intézeteket maga, vagy segéde, 
vagy az iskolalátogatásokkal ideiglene-
sen megbízottak által minél gyakrabban, 
évenkint azonban legalább egyszer megláto-
gatni, illetőleg meglátogattatni, s azok-
ban a népoktatási törvény pontos végre-
hajtására felügyelni." 

Sürün hangzik a panasz, hogy a tan-
felügyelők éppen ezen legfontosabb köte-
lességüket nem teljesítik, vagy legalább 
nem a törvény által kivánt mértékben. 
A panasz indokolt avagy indokolatlan 
voltának elbírálásánál több nézőpontot 
kell szemügyre vennünk s ezek között 
először is azt, vájjon megvan-e a 
kellő mód és alkalom minden tankerü-
letben ahhoz, hogy a tanfelügyelőség 
iskolalátogatási kötelességét a törvény 
által kivánt mértékben teljesíthesse? 

Az iskolalátogatások ellátásához ele-
gendő anyagi eszköz, tehát pénz és meg-
felelő személyzet szükséges. Ennek tuda-
tában van a közoktatási minister, mert 
évről-évre emeli a tanfelügyelők uti-

átalányát és szaporítja a tanfelügyelő-
ségek személyzeti létszámát; így p. o. 
1895. évben az utiátalány 26 ezer 
forint volt, 1898. évben -30 ezer for in t ; 
1895. évben volt 66 tanfelügyelő, 32 
segédtanfelügyelő és 40 tollnok; most 
van ugyanannyi tanfelügyelő mellett 37 
segédtanfelügyelő és 52 tollnok. 

A kir. tanfelügyelőségeknek tehát 
ilyen anyagi eszközökkel és ily sze-
mélyzeti létszám mellett 16.951 nép-
iskolát kellene évenkint legalább egy-
szer meglátogatniok; vagyis, elhagyva 
a tollnokokat, és csakis a külső szol-
gálaton levő 98 tanfelügyelőt, illetve 
segédtanfelügyelőt tekintve, egy-egy tan-
felügyelőre évenkint átlag 173 iskola 
meglátogatása esnék, s egy iskola láto-
gatására átlag két forint átalánynyal 
rendelkeznék. 

Nyilvánvaló, hogy ily átlagos szá-
mítás mellett sem lehetséges, hogy a 
tanfelügyelőségek a mostani személy-
zeti létszám és utiátalány mellett éven-
kint valamennyi népiskolát meglátogat-
hassanak ; de viszonylagos számítás mel-
lett is a 65 tankerület közül legfelebb 
30 — 35 tankerület viszonyai olyanok, 
a melyekben erre a lehetőség meg van 
adva; míg a többi tankerületeknek ki-
terjedése és iskolázási viszonyai oly 
nagy mértékűek, hogy azokban csakis 
a személyzeti létszám é3 utiátalány 

Lapunk 11-ik számához három melléklet vau csatolva. 
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jelentékeny emelése által lehetséges a 
törvény ide vonatkozó rendelkezésének 
érvényt szerezni. 

Fennebb már említők, hogy az utóbbi 
három év alatt a tanfelügyelőségek 
utiátalányai jelentékenyen emeltettek; 
így 1896. évben 11 tankerületben csupán 
300 frt, 18-ban 350 fr t , 20-ban 400 
frt, 8-ban 450 frt, 7-ben 500 frt, 2-ben 
550 frt, egyben 600 fr t , egyben 700 
f r t és egyben 800 frt , vagyis 26.150 
f r t volt az utiátalány. 1898. évben már 
csak egy tankerületben van 300 forint 
utiátalány, 10-ben 350 forint, 15-ben 
400 frt, 6-ban 450 frt , 21-ben 500 fr t , 
2-ben 550 fr t , 3-ban 600 frt, egyben 
650 f r t ; 3-ban 700 frt , kettőben 800 
f r t ; összesen 30.000 frt . 

Ezzel szemben a ministeri jelenté-
sek alapján megállapíthatjuk, hogy a 
kir. tanfelügyelőségek az 1895/96. tan-
évben 5472 népiskolát, tehát az összes 
népiskoláknak 3 2.39 százalékát; 1896/97. 
évben pedig 5866 népiskolát, 34.6°/°-ot 
látogattak. Jutot t tehát egy tanfelügye-
lőségi iskolalátogatóra 59 iskolalátoga-
tás, és egy iskolalátogatásra öt forint 
utiátalány. 

Nem habozunk kijelenteni, hogy ez 
az eredmény nem kielégítő s hogy a 
tanfelügyelőségek a mostani létszám és 
utiátalány mellett is jelentékenyen több 
iskolalátogatást végezhetnének. Igaz, 
hogy az irodai teendő a folytonos fej-
lesztés és az új intézmények életbe-
léptetése következtében jelentékenyen 
felszaporodott, s ez a személyzetet nagy 
mértékben leköti; de az is elvitázha-
tatlan, hogy a sürü iskoláztatás és 
ennek következtében a szóbeli intézke-
dés és személyes tárgyalás sok bürok-
ratikus munkát fölöslegessé tenne. Azon-
ban bármiként álljon is a dolog, a 
tanfelügyelő legfőbb teendője az iskola-
látogatás, ha mindjárt e mellett az irodai 
teendők ellátása hátrányt is szenved, és 
nem megfordítva. Dr. Wlassics minister 
erre hathatósan figyelmeztette a tan-

felügyelőket 1895. évi 45.454., majd 
1896. évi 71.311. számú körrendeleté-
ben, a mely utóbbival az iskolalátoga-
tási jegyzékek vezetésére is kötelezte 
közegeit. 

A kir. tanfelügyelők és a közigazga-
tási bizottságok köréből úgy szólva egy-
hangúlag azon óhajtás nyilvánul, hogy 
az iskolalátogatások az eddigi átalányrend-
szer felhagyásával az utiszámlára való 
utaztatással rendeztessenek. 

Értesülésünk szerint a minister a 
leghatékonyabban intézkedni fog, hogy 
a törvénynek az iskolalátogatásokra 
vonatkozó rendelkezése végre-valahára 
a lehetőségig végrehajtassék, s figye-
lembe véve a tanfelügyelők óhajtását, 
az utiszámlára való utazást szándékozik 
életbeléptetni, természetesen azon hitel 
korlátai között, a melyeket a költségvetés 
megenged. Az erre vonatkozó szabályzat 
az új tanév megnyitásával lép életbe. 

Erős a hitünk, hogy az új szabály-
zat népoktatásügyünknek nagy előnyére 
fog válni s végét veti azon — sok eset-
ben méltatlan támadásoknak és gyanú-
sításoknak, a melyekkel a tanfelügyelői 
kart éppen az iskolalátogatások miatt 
illették. 

Mi lesz gyermekeinkbői? 
Ezer meg ezer tanító töpreng ezen a remény-

telenség s a kétségbeesés kínos érzései között. 
Hogy hányat kergetett e töprengés a korai 
sírba, vagy a mi még borzasztóbb : az őrületbe, 
azt csak a j ó Isten tud ja ! 

A paraszt örökli a barázdát, a kaszát és 
kapá t ; a mesterember gyermeke átveheti a 
műhelyt szerszámostul; az uri gyermekből úr 
lesz; a hivatalnokéból szintén hivatalnok lehet, 
mert módjában áll azzá nevelni ő t ; de mi 
lehet a tanító gyermekéből, a ki se barázdát, 
se műhelyt, se vagyont nem örököl s a leg-
több esetben még olyan nevelést, kiképezte-
tést sem nyerhet, a mely tisztességes kenyeret 
biztosíthatna számára ? 

A tanító javadalmazása olyan, hogy abból 
egyes ember is csak szegényesen élhet, a 
családos pedig valósággal nyomorra van kár-
hoztatva. — 400 frtos tanítói fizetésből mi 



14. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 

j u tha t a gyermeknevelésre ? De mi ju tna 600 
írtból i s ? — ám kérdezzük meg a szűkebb java-
dalmazású körjegyzőket és prot. papokat! 

Míg aprók a gyermekek, nevelődnek a ház-
nál, a szülői körben, 10 —12 éves korig. De 
fcát azután? ha ki kell őket adni a háztól, a 
tandíjat, szállás pénzt s az ellátás díját, — 
mely egy gyermek után is legalább évi 150 
f r to t tesz — miből fizesse a taní tó ? Mihez 
fogjon a kinek 2, vagy több gyermeket is 
kellene taníttatnia, mikor egy tisztességes öltő 
ruha árát is úgy kell megkoplalnia? Erre 
adjon feleletet, a ki tud! Erre nézve nyug-
tasson meg bennünket valaki, s mi igaz lel-
kesedéssel lépjük át az iskola küszöbét; igánk 
gyönyörűséges, munkánk könnyű lesz; nem 
fog annyira fájni a nélkülözés; édes lesz, 
elég lesz a túlon-túl megszolgált s szűken 
kimért fekete kenyér ; elégülten j á runk kopott 
ruhánkban, csak arra kapjunk megnyugtató 
választ : mi lesz gyermekeinkből ? 

Hivatalnok? — Ehhez ész, tudás, képzett-
ség kell s ezt nem mérik ingyen. —- Iparos ? 
— Ez lehet, de minő ? — Olyan, a ki egész 
életén keresztül más keze-lába lesz; ki önálló-
ságra nem vergődhetik, mert a kezdethez 
nem adhat juk meg neki a nélkülözhetetlen 
föl té tel t : a pénzt. Hogy önszorgalmával s 
ügyességével szerezhesse ezt meg, arra ma 
már az inas-években elsajátítható, közönséges 
mesterfogásokon fölülemelkedő szakismeret, 
szaktudás és kiváló ügyesség kell, s hogy 
ezeket megszerezni képes legyen a gyermek, 
az i f jú , legalább a polg. iskola 4 osztályán 
keresztül nyújtott alaptanulmányra van föltét-
lenül szüksége s ezenfelül valamely ipartan-
műhelyben kell kiképeztetést nyernie; ez pedig 
mind pénzbe, sok pénzbe kerül. A falusi tanító 
tehát még valamirevaló iparossá sem képez-
te thet i ki gyermekét! 

Mondjam-e tovább ? — Mi lesz leányaink-
ból ? Cseléd ? — Arczomba szökik a vér a 
szégyen tő l ! . . . Ki vesz feleségül olyan leányt, 
a kinek még a legszerényebb kelengyére sem 
tel ik? — S mi lesz a vénleányból akkor, 
ha a családföntartók kidőlnek? Az óvó- és 
tanítónőképzők ingyenes helyeire annyian 
jelentkeznek, magas pártfogású zsentri-leányok, 
hogy szinte csodaszámba megy, ha e helyek 
egyikét nagynehezen tanító-leány nyeri el. 
Hogy kézimunkája után élhessen meg, e mun-
kára szintén taníttatni kell, még pedig város-
ban, nagy költséggel. De vájjon miből? 

Pályatársak! — hozzátok szólok ; hozzátok, 
a kik apák vagytok; de hozzátok is, a kik 
valamikor szintén azzá lehettek. Nincs össze-
jövetelünk, nincs találkozásunk, hogy a fájó 
panaszt ne hallanók a gyermekekkel megáldott 

tanítók ajkáról. Elégeljük meg mára panaszt, a 
siralmat, hisz1 ez úgysem segít raj tunk: cseleked-
jünk, tegyünk is valamit végre, hogy megnyu-
godhassék a mi szivünk, a mi lelkünk, mikor 
arra gondolunk: mi lesz gyermekeinkből ? ! 

Sokan vagyunk s ez az átkunk, mert fize-
tésünk emelése ezért olyan nehéz. De nem 
csak átok, nem csak kár: haszon is hárulhat reánk 
éppen azon körülményből, hogy sokan vagyunk ; 
27 ezer iskolázott ember hatalom lehet, nagyo t 
alkothat — ha összetart! Tömörüljetek t e h á t 
t i faluäi, t i vidéki tanítók, kikre nézve a 
gyermeknevelés kérdése és gondjai a pokol 
kínszenvedéseinél is gyötrőbbek. Jöj jetek, 
tömörüljünk, álljunk hozzájuk mi is, városi 
tanítók, és mutassuk meg, hogy van bennünk 
kartársi igaz szeretet; tömörüljünk a magunk 
jól felfogott érdekében is, mer t a gyermek-
nevelés anyagi gondjaitól mi sem vagyunk 
teljesen mentek. Melyikünk képes a maga 
erejéből arra, hogy fiával egyetemi tanulmá-
nyokat végeztessen? Azután, ki tud ja : mit 
hoz a holnap ? Mire j u t a kis család, ha 
elsiratta a kenyérkereső apá t ? Az a kis özvegyi 
segélypénz, vékony reménység! Óh, mi édes 
volna tudni : megsemmisülhetek, de ti, véreim, 
nem lesztek elhagyatottak, gondjaiba vesz, 
emberré tesz, tisztességes kenyérhez ju t ta t 
benneteket a kartársi szeretet s a tanítók össze-
tartásának ereje. 

Mit tegyünk, hogy ezt elérhessük? 
Megmondom, előterjesztem igénytelen javas-

latomat. A ki helyesnek tar t ja , álljon mellém, 
a ki helyteleníti, adjon jobb tanácsot : követni 
fogom s követni fogjuk sok ezeren. 

Az állami tanítók orsz. egyesülete azt kivánja, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi minister állít-
tasson föl egy internátust, olyan városban, mely-
ben az óvodától kezdve az egyetemig minden 
nemű és rangú állami tanintézet van s ebben 
az internatusban az állami tanítók tanuló gyer-
mekei nyerjenek lakást és ellátást részint ingyen, 
részint szerény díjazás mellett. — A borsod-
megyei ált. tanítóegyesület megyei internátust 
akar állítani, tanítók gyermekei számára, Mis-
kolczon. — Óhajtom, hogy mindkettő való-
suljon! De, legyünk őszinték : a minister nem 
állíttatja föl azt az internátust, mert : nincs 
rá fedezet, és azután mit szólnának a nem 
állami tanítók és á többi, szerényebb javadal-
mazású, vidéki, állami tisztviselők ? Tanító-
egyesületeink pedig oly szegények, egyesületi 
tőkéink annyira kicsik, hogy ezek jövedel-
méből megyei internatusokat állítani és fön-
tartani lehetetlen. 

Mindamellett, ez a két javaslat igen nagy 
szolgálatot t ehe t a magyar tanítóság ügyének, 
mert egyik is, másik is azt igazolja, hogy a 

14* 
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tanítóság megelégelte már a sok hiábavaló 
keserű panaszt s nem éri be többé a sohaj-
tozással, hanem intézményekben keres megnyug-
tató feleletet arra a kérdésre: mi lesz gyer-
mekeinkből ? 

Pályatársak! — jó uton vagyunk; ne álljunk 
meg, ne, egy perezre se! Ha egy mód nem 
biztosítja a sikert, próbáljuk meg a más ika t ; 
csak meg ne oszoljunk, se iskolajelleg, se 
vármegyék szerint; de ne is kunyoráljunk, 
— tudjuk, hogy hiába — nem segit mi r a j t unk 
senki a világon a jó Istenen kívül, de ő is 
csak akkor, ha magunk is segítünk magunkon; 
azért mondjuk ki egy akarattal, egy szívvel-
lélekkel, hogy: a tanítók tanuló gyermekei 
számára országos intematusok félállítását tart-
juk czélszerünék és szükségesnek, azért kíván-
juk, hogy a tanítóság által eddig fizetett ,2%-os 
nyugdíjilleték, lehetőleg mielőbb, de legkésőbb a 
nyugdíjtörvény revíziója alkalmával, a jövőre 
nézve, minden tanítónál, kivétel nélkül 3"U-ra 
emeltessék föl, s az ezen l'U-nyi emelés, több-
letfizetés által nyert, 100 ezer forintot is meg-
haladó összegből állíttasson az állam tanuló 
gyermekeink számára intematusokat, az ország 
különböző pontjain fekvő s jeles iskolákkal biró 
városok területén, külön a fiuk, külön a leányok 
számára, s gyermekeink kivétel és protékezió 
nélkül vétessenek fél ezekbe, csekély díj mellett, 
vagy ha a teendő számítás megengedi, teljesen 
ingyen szakszerű felügyelet, lakás és élelmezésre, 
tekintet nélkül arra, vájjon az elemi iskolától 
az egyetemig milyen tanintézetben folytatják 
tanulmányaikat. Ezen intematusokban nevelen-
dők a tanító-árvák, kik ruházattal stb. is ellá-
tandók. Árvaházak csakis a tanköteles koron 
alidi tanító-árvák számára tartandók fönn. A 
fentjelzett l'U-nyi járuléktöbbletből építtessék 
föl a „Tanítók Háza" is Budapesten. — Az 
intematusok és a „Tanítók Háza" fölállításá-
nak és fölszerelésének költségei az Orsz. tavit ói 
nyugdíjalap millióiból vett 100 éves törlesztéses 
kölcsönből fedeztessenek. A törlesztési összegen 
fölüli pénz az intematusok föntartására fordít-
tassék az utolsó fillérig. Tőkegyűjtésre nincs 
szükség; élő tőke a magyar tanítóság. 

íme, egy mód, a melylyel czélt é rhe tünk! 
Hányjuk-vessük meg a dolgot gyűléseinken, 
hiszen ennél — reánk nézve — fontosabb 
kérdést úgy sem találhatnánk. Ne aggaszszon 
az ujabb teher ; Isten tudja hányszorosan térül 
meg az az egy néhány for in t ! Ne csak han-
goztassuk, de megvalósítva is lássuk már 
egyszer azt a szép eszmét: egy mindnyájáért 
és mindnyája egyért! Ha ezt megte t tük : a 
mienk, gyermekeinké a jövő, és nem lesz szo-
czialista tanító Magyarországon... soha! 

(Rozsnyó.) Egyed Dávid. 

A magyar beszéd sikeres tanítá> 
sáliak foltételei. 

Ha nem is egészen ezzel a czímmel, de 
ehhez hasonló rokon czím alatt a Néptaní-
tók Lapjában az elmúlt évben több czikk 
jelent meg. 

Azt hihetné tehát az olvasó, hogy fölösle-
ges munkát végez az, a ki újból szőnyegre 
hozza e tétel fejtegetését. En az ellenkezőt 
hiszem; sőt arról is meg vagyok győződve, 
hogy az éveknek hosszú sora fog bekövet-
kezni, s az alatt sok tollharcz vész kárba és 
sok nemes ambiczió költözik egy boldogabb 
jövőbe, míg e kérdés megoldásával bekövet-
kezik az a mindnyájunk óhajtása, hogy az 
országban a politikai nemzet (meghagyva a 
nemzetiségek anyanyelvét) nyelvben és érze-
lemben egygyé váljék. 

Én az elméleti oldalról a mult évben eléggé O — 
megvitatott kérdést a gyakorlati élet szem-
pontjából és tapasztalataim alapján óhajtom 
megvilágítani. 

Vannak iskolák a melyekben a tanítás 
nyelve magyar (az államiak) s vannak olya-
nok a melyekben a tanítás nyelve román, 
német, szerb, vagy tót, de úgy az előbbi, mint 
ez utóbbiakban az iskolába lépő tanulók egy 
árvaszót sem beszélnek magyarul. 

Sokan azt vitatják, hogy az ily gyermekek-
kel az anyanyelvükön kell a tanítást kezdeni, 
csak a 11-ik, III-ik osztályban szükséges a 
magyar nyelv tanításához fogni. Mások azt 
állítják, hogy a magyar beszéd elsajátítása 
az iskolai év első évében kell, hogy kezdetét 
vegye, mer t a kiskorú gyermek fogékonyabb 
s hamarább sajátítja el a nyelvet. 

Én ez utóbbiakhoz csatlakozom. 
Legtöbben a beszéd- és értelem-gyakorlo'-

könyvekből mondatokat állítanak össze, s azt 
emléztetik be ; mások ugyanazt lefordítva, 
két nyelven igyekeznek a tanulók nyelvét és 
értelmét fejleszteni. 

Nem mondom, hogy némi eredmény az ily 
módszerrel is nem érhető el, sőt tudom, hogy 
egyesek a magyar beszéd-gyakorlatból a be-
emlézett mondatok alapján jeles vizsgálato-
kat is szoktak adni, sőt azt is láttam és közve-
tetten hallottam is, hogy a magyarul beszélni 
nem tudó tanító az összeállított magyar mon-
dat-gyakorlatokat maga szórói-szóra megta-
nulta, s tanítványainak is betanította s oly 
kitűnő vizsgálatot ta r to t t a magyar nyelvből, 
hogy ezért jutalomban is részesült; — de 
mindebből főképen azt a meggyőződést merí-
tettem, hogy ezek legnagyobb részben csak 
látszólagos mutatványok, mert a gyakorlati 
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életben az így tanított tanulók 95%-a magya-
rul semmit sem tud beszélni. 

Teljes 26 éve állok a kultúra szolgálatában. 
Ez idő alatt, gyenge erőmhöz képest, min-
dent megtettem, bogy a rám bízottaknak még 
parlagon levő érzelemvilágából kiirtva a gyo-
mokat, azoknak oly művelődést adjak, hogy 
általok az egységes nemzeti kultúra meg-
teremtéséhez, bár egy porszemmel, én is 
hozzájárulhassak. 

22 évig vegyes, de mindig több idegen 
ajkú növendékeket tanítottam. Az utolsó négy 
évben új állásomon Naszódon, oly iskolához 
jutottam, a hol a tanulók teljesen idegen ajkúak 
voltak. Az első évben csak ketten voltunk. 
Régebben mindig a IV., V., Vl-ik osztályt 
tanítottam, de most az első osztályt vet-
tem át. 

Egészen új iskola lévén (állami), a bérelt 
kis tanszobában 45 oly I-ső osztályú tanuló 
zsúfolódott össze.it a kik egy árva szót sem 
tudtak magyarul. Ok nem értettek meg engem, 
én őket. 

Megvallom, a csüggedés tünetei kezdtek 
mutatkozni nálam; de régi ideálom kisegített 
a bajból: szemléltetni kezeltem. 

Az iskolai bútorok, taneszközök, emberi 
test részeivel hamar készen voltam. 

Naponta (rendre) bevittem a konyhának a 
szó szoros értelmében vett minden nagy és 
kisebb eszközét. Bevittem a szobában levő 
minden néven nevezendő és könnyebben moz-
gatható bútort, asztal- és ágyneműt, evő-
eszközöket, s végre a gazdákhoz és iparosok-
hoz fordultam s azok eszközeit kölcsönöz-
tem ki. 

Az első hónapokban csak a tárgyak neveit 
tanítottam, későbben az ismert tárgyakból 
kisebb mondatokat alkotva, a negyedik hónap-
ban tanítványaim már egy kissé kezdettek 
megérteni. 

E 4 hónap alatt rajznál, tárgyismeretnél 
(közben: játszás!) és mondatok alkotásánál 
egyebet nem tanítottam. 

Májusban az iskolalátogatás következett. 
Kiváló buzgóságú tanfelügyelőnk azzal távo-
zott el, hogy junius végével az évi zárvizs-
gálaton a megye központjából a megye élén 
álló vezetőférfiakkal fogja a végeredményt 
meghallgatni. 

El is jöttek. A főispán vezetése alatt hét 
előkelő megyei vezérférfiu tisztelt meg. 

Ez eljárásomból eredt tapasztalataim vezet-
tek arra a meggyőződésre, hogy ez idegen 
ajkú tanulók nagy tömegénél az elvek han-
goztatásával s az uralkodó módszerrel nem 
lehet soha oly eredményt felmutatni, mely 
biztos alapját képezhesse a magyar nyelven 

való társalgásnak s az értelemfejlesztésnek 
nem lehet oly irányt adni, hogy az érzelem 
átalakításával biztos alapja legyen megvetve 
a jó honpolgári nevelésnek. 

Nem! mert ha a nyelvgyakorló-mondatok 
tárgyismeret nélkül nagy mennyiségben állít-
tatnak össze, előáll az a tananyag-halmaz, 
mélynek erőszakolt beemlézése szellemi csömört 
idéz élő s az eredmény helyett a zsenge tanuló 
lelki szemében a feledékenység honosul meg. 

Lássuk, miféle szemléltetési eszközök álla-
nak a tanító rendelkezésére: tanterem, tan-
szerek, iskolai bútorok, ember és a szemlél-
tetési képek, s ezzel a szemléltetési eszközök 
ki vannak merítve. 

Igaz ugyan, — mint fönnebb is említettem 
— hogy ezen szemléltetési tárgyakból össze 
lehet állítani azt a tananyagot, melylyel szor-
galom mellett jó vizsgálatot adhatunk, de nem 
érhető el törekvésünk azon egyik fő czélja, 
hogy az I. és II. oszt. tanulók a III-ik osz-
tályba úgy lépjenek át, hogy őket magyar 
nyelven a tudomány alapismereteire folyé-
konyan tovább oktatni lehessen. 

A magyar beszéd tanításánál elsőbben az 
alapot kell megvetni, mert különben a gyenge 
alapra épített ház összedől, s nagy remény-
nyel kecsegtetett munkásságunk után csak a 
keserű csalódások lesznek nem érdemlett 
jutalmunk. 

Ne szépítgessük a dolgot. Én nem csak a 
megyémben, hanem több megyében is meg-
figyeltem azon állami iskolák működését, a 
melyekben a tanulók idegen ajkúak voltak 
s azt tapasztaltam, hogy a legbuzgóbb tanító 
igyekezete mellett is a tanulók úgy nőnek 
ki az iskolából, hogy az ott tanult magyar 
nyelven folyékonyan társalogni nem tudnak, 
s a tanultakat egy pár év alatt el is felejtik. 
Elfelejtik, mert az iskolából kilépve, az utczán, 
a szülei háznál nem értik meg őket, s az 
életben lépten-nyomon oly dolgokat látnak, 
melyeknek nevét magyarul nem tudják s ön-
kéntelenül az anyanyelvre fordul, — még 
egymás között is — társalgásuk. 

Nem szorul bizonyításra, hogy a tanulónak 
más szóismeretre van szüksége a játszótéren, 
más a szülei háznál és más az ipar, keres-
kedelem és gazdaság körül, mint az iskolában. 

Ismétlem, ezen más és más mozgási körben 
oly ismeretlen tárgyak, oly nevek fordulnak 
elő, melyek az iskola keretén kívül állván, 
szemléltetve nem voltak, s így a magyar beszé-
det szóismeret hiányában folytatni, sőt azt 
tovább fejleszteni, merő képtelenség. 

Mindezekből levonva a konzekvencziát, föl-
tétlenül szükségesnek tartom, hogy minden 
oly iskolánál, a hol a tanulók nem magyar 
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nyelvűek, oly iskolai szemléltetési eszköz raktár 
állUtassék fel, melyben minden néven nevezendő 
házi, gazdasági, ipari és játszóeszközök, lehe-
tőleg mind természetes nagyságban legyenek meg. 

En ezen iskolai eszköz-raktárt iskolánkban 
beállítottam; 287 drb áll 3 szekrényben (I., 
II., III. osztályban). Beszerzési áruk összesen 
55 frt 96 kr. Kicsinyített alakban van 43, 
természetes nagyságban 244 drb tárgy. 

A tárgyak tanításának sorrendjét úgy álla-
píthatja meg minden egyes tanító, mint a 
hogy azt a különböző szerkezetű ABC-és 
könyvekben az elől, vagy hátrább előforduló 
szavak megkövetelik. 

Az eszközöket két csoportra, de ezeknek 
tanítását 3 osztályra osztottam, az I—II. és 
III. oszt. részére; de az összes tárgyak neveit 
az I. és II. osztályban annyira meg kell mind 
ismertetni, hogy a III. osztály részére csak 
azoknak ismétlése s a tárgyak részletesebb 
tárgyalása maradjon. 

Az eszköz-raktárban meglevő tárgyak alap-
ján az I-ső és Il-ik oszt. részére a magyar 
beszéd és értelemképzés rendszeres tanítása 
érdekéből mondat-gyakorlatokat állítottam 
össze, s nálunk ez alapon történik úgy az 
évi rendszeres tanítás, mint az évi számvizs-
gálat megadása is. 

Városhelyeken az eszközök lehetnek fino-
mabbak, de faluhelyeken épp oly egyszerű 
eszközöket kell beszerezni, mint a milyeneket 
a nép az életben használ. 

Az általánosan ismert szemléltetésre fekte-
tett tanításnak ezen ujabb, kibővített módjá-
nál az ÁBC-és könyvek szerkezetére (szó-
anyagára) nagy súlyt kell fektetni, mert ezen 
könyveknek minden szava, a szókból alkotott 
kis mondatok is teljesen ismeretlenek az ide-
gen ajkú tanulók előtt, az írva-olvasás tanítá-
sánál azokat megmagyarázni nem lehet, mert, 
mint elől ki volt fejtve, azoknak megértésé-
hez szó- és tárgyismerettel nem birnak; így 
következik be az, hogy a fogékony gyermeki 
ész, az értelemben rejlő élvezet nélkül igen 
nehezen tanulja meg az olvasás szép mester-
ségét. 

Hogy az értelmes magyar olvasás tanításá-
nak a nem magyar ajkú tanulóknál biztos 
sikere legyen, a beszéd- és értelemgyakorlat 
tanítását szoros összeköttetésbe kell hozni az 
ÁBC-és könyvek szóanyagával, oly formán, 
hogy az írva-olvasás heti tananyagából keresse 
ki a tanító azokat a szavakat, a melyek szem-
léltethetők, s azokat a megelőző héten a 
beszéd- és értelemgyakorlat alapján dolgozza 
fel, vagy legalább szemléltesse, mert az így 
megismert szóból alkotott mondatoknál nem 
a most ide nem tartozó analitikai szóismerte-

tést, hanem csak a mondat értelmét kell velők 
megértetni. 

A főbeli számtanításnál megint igen szép-
tér kínálkozik a szemlélve tanult tárgyak ujabb 
meg ujabb emlékbe hozására s így ezen tárgy 
is észrevétlenül áll szolgálatába a magyar 
beszéd tökéletes elsajátításának; de fel is kell 
e téren minden alkalmat használni, mert min-
dig igaz marad, hogy a mit egyszer meg-
értettünk és jól megtanultunk, azt soha el 
nem feledjük. 

Szemléltessünk! — de hogy a gyakor-
lati életben ennek kellő eredményt biztosít-
hassunk, szerény véleményem szerint csak 
úgy volna elérhető, ha szeretett ministerünk 
rendeletben kimondaná, hogy : a magyarul 
nem beszéld tanulók részére minden iskolafen-
tartó köteles iskolai szemléltetési eszköz-raktárt 
félállítani, — különben a magyar nyelv kötelező 
tanítására alkotott törvényeink, a papíron 
tündökölve olyanok lesznek, mint a zengő 
érez és pengő czimbalom, mely pillanatilag 
hat ugyan, de maradandó hasznot maga után 
nem hagy. 

(Naszód.) Bedö Dénes. 

• « p 

A méhek tavaszi gondozása. 
A Néptanítók Lapja mult évi számaiban 

„Méhészkedjünk!" czím alatt megjelent köz-
leményeimben a méhtenyésztés alapvetésének 
leghelyesebb módjául a kasokkal való kezdést 
ajánlottam; de a kasok szaporulatával a kap-
tárrendszerre való átmenetel irányát is jeleztem.. 

Azok, a kik a közlött útmutatást követték, 
— miként a több felől kapott levelek elmond-
ják — ma már szép számú méhcsaláddal 
alig várják a tavaszt, hogy legédesebb gyö-
nyöreiket a döngicsélő méhikék társaságában 
élvezzék, és állományukat növeljék. 

Ha a tavalyi buzdítás eredményeül a nép-
tanító e legszebb mellékfoglalkozásához a. 
kartársak közül többnek kedve támadt, kik a 
méhtenyésztés alapját megvetették: a tovább 
fejlesztés irányáról és módjáról nem lesz 
talán fölösleges szólni. 

Az eddigi időjárási viszonyok — a február 
végén országszerte dühöngő szélviharoktól 
eltekintve — elég kedvező kiteleléssel biztat-
nak. A kik a méhes helyének kiszemelésére és 
a betelelés eszközlésére vonatkozólag tavaly 
hangoztatott figyelmeztetést foganatosították, 
s tehát méhcsaládaik széltől védett helyen 
állanak, a tomboló szelek következményétől 
nem félnek. De ha szél érte a kaptárokat. 
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bezzeg meg is gyötörte, elcsigázta az a mé-
beket. 

Ha a kaptárokat esetleg hó födné, taka-
rítsuk el azt, nehogy az olvadástól átnedve-
sedjenek. A méhes környékéről is tisztítsuk 
el a havat és a földre hintsünk szálmát, hogy 
a kiröppenő és elbágyadt méhek azon pihen-
jenek meg, mert a havon, vagy a hideg föl-
dön megdermednének. 

A februárban derülten mosolygó enyhe 
napok délszakán a méhek ki-biröppenvén, e 
jelenség javukra vált, mert kiüríthették ma-
gukat, megtisztulhattak. A vérhas eshetősége 
így kevésbbé fenyeget; a tartósabb ideig ki 
nem röpülhető méhek azonban alig kerülhe-
tik ki e betegséget, melybe el is pusztulhat 
a család. 

A tisztuló kiröpülés alkalma arra is jó, 
hogy a méhek viselkedéséről a család álla-
potára következtethet a méhész. Míg ugyanis 
állandó melegre nem fordul az idő, a kaptá-
rok belsejének átvizsgálása nem tanácsos ; 
mert az anya a tél utóján már javában petéz, 
hogy mire a mézgyüjtés ideje elérkezik, a 
család munkásai fölszaporodjanak, miért is 
a kereteket szétszedni nem szabad, mert a 
hasítás káros következményű meghűlése alig 
kerülhető el. Egyelőre tehát csupán a kiröpülés 
jelenségét kis érjük figyelemmel. 

A mely család népe a meleg napok dél-
táján sem mozdul ki, az ilyet a kaptár meg-
kopogtatásával és a röpülőlyukon való több-
szöri erős bélehéléssél kell a tisztuló kiröpülésre 
ösztönözni. Lehet, hogy a röpülőlyukat a 
kaptár fenekére hullott holt méhek belül 
eltorlaszolták és azért nem já rnak ki a méhek. 
Miért is a kaparóval a röpülőlyukon óvatosan 
benyulunk és a holt méheket, morzsalékot, 
szemetet kikotorjuk. 

A méhtelep legtöbb népe szinte örömda-
nával röpdös a kaptárok körül, mikor a 
kényszerült hosszas rabság után először füröd-
het a nap sugaraiban; majd pedig visszatér 
lakásába és csöndesen zümmög. Ez az elégült-
ség je le ; az ilyen családok rendben vannak. 

Ha azonban tétovázva viselkednek, s a rö-
pülődeszkán nyugtalanul ide s oda futkosnak, 
mintha valamit keresnének és a kaptárban 
mintegy panaszos, siránkozó hangot hallatnak 
a méhek, az ilyen család meganyátlanodott és 
árvaságán kesereg. Mihelyt tartósabb meleg 
áll be, más családdal kell egyesítni, vagy 
meganyásítni. (Erről a következő alkalommal.) 

Meglehet, hogy valamely kaptár népe 
mintegy elkényszeredve lézeng, röpülés köz-
ben hamar elbágyad és lihegve hull a méhes 
kö ré ; az ilyen család vagy vérhasba esett, 
vagy élelemhiányban szenved. Végre némely 

család erősen zúg és zajongása ta r tós ; való-
színűleg azért, mivel vízszükséget szenved, 
vagy t án egér, cziczkány, stb. férkőzött hozzá, 
avagy egyéb rendellenesség van a kaptárban. 

Az ilyen kétes állapotú családokat szobába 
vi vén, vizsgáljuk át és segítsünk a bajukon. 
Ha az élelmi készlet fogytán volna, lépes-, 
ennek hiányában pörgetett langyos mézet ad junk 
neki, melyet etetőedényben helyezünk a kap tá rba 
és mihelyt az edény tar ta lma kifogyott, meg-
ismételjük az etetést, még pedig az első hor-
dás idejéig. Természetes, hogy átvizsgálás 
után ismét állandó helyére visszük a kaptár t 
és a következő alkalommal eszközlendő ete-
téskor be sem hozzuk. 

A lépekben megczukrosodott méz föloldhatása 
végett langyos vizet pörmetezünk a kaptárba, 
vagy — a mely mód a leghelyesebb — ita-
tóüvegben állandóan ellátjuk a családokat víz-
zel. A vízhiány kétségtelen jele, hogy a meg-
czukrosodott méz (különösen, ha repezevirág-
ról gyűj tö t t mézzel teleltük be a családokat) 
morzsaléka ott van a sej t szélein és a kap-
tár alján. Vízre a hasítás táplálékának elké-
szítéséhez is nagy szükségük van most a 
méheknek. 

A vérhas következtén bepiszkolt kereteket 
és kaptárt , a mennyire lehet, tisztogassuk 
meg, langyos híg mézzel pörmetezzük meg a 
családot, mi által annál inkább ösztönözve lesz 
a kiröpülésre és állandóbb meleg időjárás al-
kalmán alaposabban megtisztítjuk a család 
lakását és építményét, vagy ha tán elgyöngült 
volna, más, egészséges néppel egyesítjük. 

A kasokban tenyésző méhcsaládok esetleges 
méz- és vízszükségének pótlásáról tavaly (Népt. 
Lap. 16. sz.) szóltam. 

Mint minden tenyészet, úgy a sejtekben 
ápolt méhfiasítás is, csak a föltétlenül meg-
kívánt fokú melegben fejlődhet. Az előrelátó 
méhész már a beteleléskor gondolt arra, hogy 
méhtörzsei a tél folyamán hideget nem szen-
vedve, a hasítás megindulásakor is kellő me-
legben legyenek. A mi időjárási viszonyaink-
nak legmegfelelőbb országos egyesületi kap-
tárban — ha az e lapok mult évi 34. számá-
ban közlött módon tö r t én t a betelelés, — a 
hasítás fejlődése és szaporodása szépen folyik. 

A költés nagyobb arányú terjengésével a 
táplálékfogyasztás is hatványozottabb lesz. 
Méz, virágpor és víz egyaránt nagyszüksé-
gűek. Mind ebből inkább gazdagon legyen 
a családnak, semhogy fejlődésében fönn-
akadás történjék. Mezes és virágporos léppel 
már a beteleléskor oly bőven ellátjuk őket, 
hogy azzal mindaddig jól beérjék, míg „a 
természet asztalt terí t számukra". Téli víz-
szükségletüket eddig a kaptár belsejében 
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képződő csapadékból vették a méhek. De 
mivel a hasítás most már nagyobb arányú, 
a víznek kívülről való behordása a még 
bűvös, gyorsan mogorvára váló, szeles idő-
járás miatt sok méh életébe kerül. Miért is a 
gondos méhész itatóüvegben ad ja méhének a 
vizet. 

A méhcsaládok ez idő szerint való gondo-
zásához szükséges segítőeszközök: 

1. A kaparó, mely 40 cmnyi hosszú, a 
tollszárnál valamivel vastagabb vasból akként 
készül, hogy egyik vége 5 cmnyi hosszúság-
ban kissé meglapítva és derékszögben meg-
hajlítva képezi a kaparót, melylyel a kaptái-
eresztékeiből (a kereteket t a r t ó vésésekből) 
a gyantanemü ragasztóanyagot és a keretek 
alatt benyúlva, a fenékdászkára hulló hol t 
méheket, morzsalékokat, szemetet kotorjuk 
ki. A vas másik vége pedig ferdére csapott 
négyszögű lappá van verve és kiköszörülve, 
melyet a kap tá r oldalain levő fölösleges 
építmény és ragasz lemetszésére használunk. 

2. A pörmetező bádogból készült, bödön-
alakú, 7 cm. magas, a fenekén 6, fölül 4 
cm. átmérőjű eszköz, melynek 10 cm. hosszú 
és a végétől befelé vékonyodó csőnyele a 
készülék felső szélén keresztben fekszik és az 
átellenes oldalon csaknem a fenékig lefutó 
vékonyabb csőbe ütközik. A nyél végén 
belefúva, a beléje öntött h íg í to t t méz, vagy 
víz ködszerű finom csöppekben lövel ki. 
A rajbefogásnnl, a családok egyesítésénél és 
általában oly alkalmakkor, a mikor a méhek 
fölgerjednek, szintén nagyon jó szolgála-
tot tesz. 

3. Az etetöedény lehet ugyan bármiféle 
lapos, sekély tányér, tálcza, stb., s hogy a 
méhek a mézbe ne fulladjanak, finom fa-
szilánkokat fektetünk a méz re ; de mivel e 
módon csak a kaptár fenékdeszkájára helyez-
het jük a táplálékot, pedig kívánatosabb, h a 
a méhfészek közelébe ju t t a t juk az t : a közön-
séges kerethez hasonló etetőkészülék sokkal 
megfelelőbb. Ennek 2—3 rekesze (vályúja) van 
egymás fölött, melyeket mézzel megtöltünk 
s a készüléket a lépek közzé helyezzük. 
A rekeszekben átlyukgatott vékony desz-
kácska úszik a mézen, s a méhek erre ülve, 
szürcsölik föl a mézet. 

4. A Ziébolz-féle itatóüveg kerek, lapos, a 
kulacshoz hasonló edény. Egyik lapján, a 
széle felé, kis nyilás van ra j t a , hogy vízzel 
megtölthető legyen. Fölfelé görbülő nyakába 
hosszúkás szivacsdarabot illesztünk, mely a 
víz fülvezetését eszközli. Az üveget a költő-
tér födődeszkácskáira fektetjük, egy deszkács-
kát kiveszünk és helyére másikat illesztünk, 
melynek közepén az üveg nyakára boruló 

kamrácska van. A költő t é r t tehát ismét 
elzártuk, de az itatóüveg nyakához mégis 
följuthatnak a méhek, hogy a szivacsból 
vizet szívjanak. Az üveget, ha megürült , 
nyilásán ismét megtölthet jük, a nélkül, hogv 
helyéből ki kellene mozdítnunk, vagy a 
méheket háborgatnék. 

(Pancsova.) JVa<ft/ János. 

+ Tanítóegyesületi közgyűlések. A val-
lás- és közoktatásügyi minister márcz. 24-éu 
64.825. sz. a. kelt következő rendeletet in-
tézte a királyi tanfelügyelőségekhez : „Az 
általános tanítóegyesületek közgyűléseiről és 
a járásköri ülésekről hozzám, érkezett jegyző-
könyvekből gyakran tapasztalom, hogy a 
tanítóegyesületi gyűlések tárgysorozata sok-
szor olyan, nem szorosan az iskola és nép-
oktatás körébe tartozó tételekkel töltetik ki, 
a melyek sem a tanítók anyagi és erkölcsi 
érdekeinek, sem az iskolai élet szakszerű 
fejlesztésére, a nevelés és oktatás ügyének 
előbbre vitelére nem vonatkoznak; a melyek-
nek tárgyalása tehát a gyűléseken csak 
meddő erőpazarlás, sőt a mennyiben az ülé-
seken megjelenő állami taní tók fuvar- és 
napidíjat is élveznek, az államkincstárra 
nézve az erre fordított költségek nem gyü-
mölcsöző befektetést képeznek. Minthogy 
pedig az ér in te t t tanítóegyesületek az 1868. 
évi XXXVIII . törvényczikk 147. §-ában 
meghatározott és az 1872. évi szeptember 
hó 14-én 23.201. szám ala t t kelt körren-
delettel k iadot t szabályrendelet 2. §-ának a), 
b), c), d) és e) pontjaiban körül í r t czéljaiktól 
munkálkodásukban el nem térhetnek, föl-
hívom a kir. tanfelügyelőséget, hogy egy-
részt egészséges tanítói közszellem megteremtése 
és erősbödésének élőmozdítása ezéljából; más-
részt, hogy a tanítótestületek munkálkodá-
sukban meghatározott czéljaiktól el ne térjenek, 
az általános tanítótestületi és járásköri ülé-
seken vagy maguk személyesen vegyenek 
mindig részt, vagy azokra megbízottaikat 
küldjék e l ; általában az egyesületek munkál-
kodását lehetőleg irányítani igyekezzenek. 
Egyúttal tudomás és további eljárás végett 
értesítem a tanfelügyelőséget, hogy a taní tó-
egyesületi gyűlésekre utazó állami taní tók 
részére, ha egy községből többen utaznak, a 
szabályszerű útiköltségeknek csak fele számít-
ható fél. Ugyancsak a költségek kimélése 
szempontjából igyekezzék a tanfelügyelőség 
odahatni, hogy a tanítótestületi közgyűlések 
s főleg a járásköri ülések, egyes nagyfontos-
ságú kivételes esetektől eltekintve, akkép 
készíttessenek elő és oly tárgysorozattal , hogv 
a gyűlések egy napnál tovább ne tartsanak 
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X Az iskolai szünidő kérdése. A vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minister f. évi 
márczius hó 3-án 15.301. szám alatt a követ-
kező rendeletet intézte az orsz. közoktatási 
tanácshoz: „Szülők és tanférfiak részéről ujab-
ban az a nézet nyilvánul, hogy az iskolai 
szünidőnek jelenlegi felosztása változtatásra 
s/.orul. Tárczám f. évi költségvetésének tár-
gyalása alkalmával a képviselőház is foglal-
kozott e kérdéssel, mely nemcsak az illető 
tanintézet tanulmányi és fegyelmi rendjével, 
hanem a gyakorlati élettel is sokneinű vonat-
kozásban áll, s a legkülönbözőbb érdekeket 
érinti. Részemről oly fontosnak tartom a 
szünidők helyes felosztását, hogy, habár a 
középiskolákat illetőleg az 1883. évi XXX. 
t.-cz. 20. §-a határozott rendelkezéseket tar-
talmaz, mégis feladatomnak ismerem e kér-
dést, a pedagógiai és társadalmi szempontok 
együttes mérlegelése alapján, beható vizsgálat 
alá vétetni. Hiszem, hogy e vizsgálat, mely 
a közoktatás összes tagozataira, tehát az 
illető népoktatási intézetekre, a középiskolákra, 
főiskolákra és szakiskolákra külön-külön és 
együttes összefüggésben kiterjesztendő, oly 
elméleti és tapasztalati anyagot fog szolgál-
tatni, melynek alapján eldönthető az a 
kérdés, vájjon a szünidő jelenlegi felosztása 
továbbra is érvényben maradjon-e, s ha nem, 
e felosztás mikép volna megjavítható, s külö-
nösen mikép volna megközelíthető azon czél, 
hogy a nagy szünidő az összes tanintézetek-
ben a lehetőségig egyöntetűen szabályoztas-
sék. A tanéveket elválasztó nagy szünidőn 
kívül azonban az évközi huzamosabb szünidő 
felosztása is vizsgálat tárgyává teendő. Fel-
ln vom a közoktatási tanácsot, hogy a jelzett 
kérdést tegye tanácskozás tárgyává, és pedig 
1. tanulmányi és fegyelmi, 2. egészségi, 
3. társadalmi szempontból, s illetőleg arra 
való tekintettel is, vájjon e szempontok egybe-
vetése mellett a különböző iskolai fokozatok 
eljárása nem volna-e egymáshoz közelebb 
hozható. Mert jóllehet, súlyt helyezek arra, 
hogy a tanulmányi eredmény kellő színvonala 
mindenütt megóvassék, még sem tartanám 
helyesnek, ha a tanulók egészsége és a 
családi élet etliikai mozzanatai, tehát minden 
iskola nevelő-munkásságának e legfontosabb 
tényezői, az iskolai szünidő megállapításánál 
figyelmen kívül maradnának.' 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
A A „Csanád megyei Tanítóegyesület" 

battonyai járásköre márczius 24-én tartotta 
meg ez évi első rendes gyűlését Mező-
hegyesen. Elnök megnyitó beszédében rá-

mutat az „Országos Bizottság" fáradhatatlan 
munkásságára; ezt látja és tartja hivatva 
arra, hogy a már aktuálissá vált tanterv 
revíziójánál ismert nagy tevékenységét ki-
fejtve, úgy oldassék meg ez a kérdés, hogy 
a tanítók megnyugvást találjanak benne; 
ezzel kapcsolatosan a nyugdíjtörvény reví-
ziójáról is szól s azon óhajának ad kifeje-
zést, vajha minden egyes tag igyekeznék 
odahatni, hogy a sajtó terén is adjon kife-
jezést annak, hogy a tanítók szolgálati ideje 
40 évről nem 35, hanem 30 évre szállíttassák 
le. Nézeteink ez utón való nyilvánításával 
támogatnék az „Országos Bizottság" kérését. 
A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása 
után Lója János kevermesi tanító a „Nép-
iskolai hatóságokról", Földes Ferencz mező-
hegy esi tanító pedig a „Ritka tanuló"-ról 
olvastak fel érdekes és tanulságos értekezést. 
Veress Károly tornyai állami tanító az elemi 
népiskolai rajztanítás köréből a következő 
vitatóteleket olvasta fel : 1. Czélszerü-e a 
ponthálózatba rajzolást az elemi népiskolá-
ban alkalmazni s ha igen, melyik osztályban, 
mily terjedelemben ? 2. A szabadkézi rajzolást 
mely osztályokban, mily terjedelemben taní t-
suk az elemi iskolában ? 3. A rajztanításhoz 
mely rajzminta-sorozatot használjuk és mily 
beosztással, az elemi iskolában ? A majdnem 
három óráig tartó vita után a felállított 
tételek elfogadtattak úgy, hogy az első és 
második osztályban taníttassák ugyan a rajz, 
de nem mint rendes tárgy, hanem min t 
magánfoglalkozás. Veress Károly a következő 
indítványokat terjeszti elő: 1. Körünkből 
minden egyes tag lépjen be az „Eötvös-alap" 
rendes tagjául, mert csak ily támogatással 
lehetünk segítségükre azoknak, a kik régóta 
fáradoznak önzetlen munkálkodással azon, 
hogy ezen eszme megvalósulva, a maga elé 
tűzött szép és nemes czélt elérhesse. 2. Gyű-
lések alkalmával a gyakorlati tanítás előzze 
meg a megnyitást. Egy az, hogy a gyermekek 
nem értik az elnöki megnyitót s így unal-
mas rájuk nézve, másrészt ki is fáradnak s 
csökkenti a tanítás sikerét. 3. Ha nem is min-
den gyűlésen, de bár minden másodikon, 
egy-egy szavalat is legyen. 4. Tudomása 
szerint e körben az állami tanítók még soha-
sem kaptak napi- és fuvardíjat. Ennek oka 
abban rejlik, hogy az igazolványokat maguk 
az érdekeltek küldték a tanfelügyelőséghez, 
holott országszerte ismeretes dolog, hogy a 
köri elnök küldi be azokat a központba s 
onnét lesz áttéve a tanfelügyelőséghez. így 
érhető el csak, hogy a törvény által biz-
tosított napi- és uti-átalányban az állami 
tanítók is részesüljenek. E járáskör állami 
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tanítóinak nevében teszi indítványát, h o g y 
ezentúl a köri elnök út ján jussanak az iga-
zolványok az illetékes he lyre ; először, m e r t 
ez a helyes eljárás, másodszor, mert így az 
állami tanítók is megkapják já randóságukat 
s így lehetővé lesz téve, hogy a gyűléseken 
tevékeny részt vegyenek. Minden indítványa 
elfogadtatott . Ezt követte a tisztújítás. A 
tisztikar megmaradt , mert elnöknek i smét 
Vaulik Imre mezőhegyesi, jegyzőnek pedig 
Rapos Samu szintén mezőhegyesi t an í tó 
választatott meg. (V. K.) 

H I V A T A L O S R É S Z . 
Kisdedóvodai és népiskolai építkezési 

mintatervek és utasítások. 
(72.370. számú körrendelet valamennyi közigazgatási 

bizottsághoz.) 

A népiskolai közoktatás rendezéséről szóló 
1868. évi XXXVIII. t.-cz. 27. szakasza ren-
deli, hogy „az újonnan építendő iskolaépüle-
tek egészséges helyen épültek, szárazak s a 
gyermekek létszámához mérten (egy terembe 60 
gyermeket s minden gyermekre legalább 
0'8—1"2 m2 helyet számítva) elegendő számú, 
tágas, világos és könnyen szellőztethető t an -
termekkel legyenek ellátva". 

Ugyanezen törvény 28. szakasza továbbá 
azt rendeli, hogy „a népiskolai hatóságok, 
felekezeti, községi, megyei és kormányközegek 
egyaránt kötelesek minden hatáskörükhöz 
tartozó eszközökkel odahatni, hogy a már 
fennálló iskolai épületek is, a mennyiben az 
előbbi szakaszban említett kellékeknek nem 
felelnek meg, mind a hitfelekezetek, mind a 
községek által, mihelyt lehetséges, mindenüt t 
az érintett kellékeknek megfelelőleg alakíttas-
sanak át". 

A népiskolai törvény 11. szakasza jogot ad 
a hitfelekezeteknek nyilvános népoktatási 
tanintézetek felállítására, de a többi közöt t 
azon feltétel alatt, „hogy iskolai épületeik 
építésére és átalakítására nézve a jelen tö r -
vény 27. és 28. szakaszai rendeleteinek eleget 
tegyenek." 

A közigazgatási bizottságokról szóló 1876. 
évi VI. t.-cz. 30. szakasza alapján ezen bi-
zottság van hivatva „az illető közigazgatási 
járási közegek által a törvény értelmében 
felügyeltetni arra, hogy az iskolaépüleletek 
kellő karban legyenek." 

A mennyiben pedig a népiskolaügy közi-
gazgatását a népiskolai hatóságokról szóló 
1876. évi XXVIII. törvényczikk 1. szakasza 
értelmében a vallás- és közoktatási minister 
eszközli az arra hivatott közegek által, — 

ennélfogva jogom és tisztem a többi között 
arra is felügyelni, hogy az iskolai épületek 
tekintetében valamennyi iskolafentartó a tör-
vényben kívánt követelményeknek eleget 
tegyen (1868. évi XXXVIII. 14. §. b. pont). 

A kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t. cz. 
6-ik szakasza szintén elrendeli, hogy „a kis-
dedóvodákat és gyermekmenedékházakat a 
helyi viszonyokhoz képest úgy az egészség-
ügyi, mint a tűzbiztonsági szempontoknak 
megfelelően kell építeni s az épület a gyer-
mekek létszámához mérten (egy teremre leg-
felebb 80 gyermeket és minden gyermekre 
legalább 0 '8 m2 tért számítva), elegendő számú 
tágas, világos, könnyen szellőztethető és kel-
lően felszerelt szobákkal és a szabadban le-
hetőleg befásított, alkalmas játszótérrel legyen 
állátva". — Ezen törvény 3. szakasza a töb-
bek között ezen építkezési feltételek megtar-
tása mellett ad jogot kisdedóvodák- és gyer-
mekmenedékházak felállítására és fentartására 
az államnak, községek-, hitfelekezetek-, jogi 
személyek- és magán egyéneknek. 

Oly végből, hogy a fentartók az új kis-
dedóvodai és iskolai építkezéseknél, avagy a 
meglevők átalakításánál tájékozva legyenek 
mindarról, a mit ily építkezéseknél a törvény, 
a pedagógia és a hygienia megkövetel, a 
közoktatási kormáuy már 1870. évben gon-
doskodott népiskolai inintaépülettervek felől 
és ezeket magyarázó utasításokkal látta el, 
1892 évben pedig a kisdedóvodákra vonat-
kozólag adot t ki ugyanilyen utasításokat. 

Mindazonáltal azt tapasztalom, hogy az 
egyes iskolafentartók által, sokszor nagy pénz-
áldozattal létesített kisdedóvodai és iskolai 
építkezések nem felelnek meg a törvényes és 
egyéb követelményeknek; nem pedig azért, 
mivel az építkezé-i tervek elkészítésénél nem 
voltak kellően tájékozva arról, hogyan és mi 
módon kell a kisdedóvodát és az iskolaépüle-
tet úgy elhelyezni, felépíteni és beosztani, 
hogy az a j ó kisdedóvoda, illetve a jó iskola 
minden kellékének megfele 'ő legyen. 

Ez indí to t t tehát arra, hogy a kisded-
óvodai és az elemi népiskolai építkezésekhez 
egészen új , a törvény, a pedagógia és a 
hygienia minden követelményeinek megfelelő 
oly építkezési mintaterveket és ahhoz való 
utasításokat készíttessek, a melyek a leg-
különbözőbb építkezési viszonyok között biz-
tos tájékozást nyúj t sanak a fentartóknak a 
kisdedóvodai és az iskolai építkezéseknél. 

Az építkezési mintaterveket a kereskedelmi 
minister úr műszaki szempontból felülvizs-
gáltatta ; az iskolai építkezésekhez az orsz. 
közegészségi tanács megfelelő utasítást készí-
te t t ; gondoskodtam arról is, hogy az iskolák 
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bebútorozása és felszerelése tekintetében a 
legjobb tájékoztatást nyerjék az iskolafen-
tartók. 

Ezen új „Kisdedóvodai és népiskolai épít-
kezési mintatervek és építkezési utasítások" 
egy példányát a közigazgatási bizottságnak 
ezennel megküldöm és felhívom, gondoskod-
jék arról, hogy ezen füzetet mindazon köz-
ség, a mely kisdedóvodát, illetve iskolát 
építeni szándékozik, saját jól felfogott érde-
kében megszerezze. 

Ezen alkalomból, és éppen az áldozatkész 
fentartók érdekében ezennel elrendelem, hogy 
ezentúl minden kisdedóvoda- és iskolafentartó 
község, magán egyén, vagy társulat köteles 
az általa czélbavett új kisdedóvodai, avagy 
iskolai építkezésre, avagy lényegesebb átala-
kításra vonatkozó tervet az építkezés meg-
kezdése előtt a közigazgatási bizottsághoz 
oly végből bemutatni , hogy a közigazgatási 
bizottság a tervet, tisztán a kisdedóvási, a 
népoktatási és közegészségügyi törvénynek 
idevonatkozó rendelkezései szempontjából, a 
kir. építészeti hivatal, a kir. tanfelügyelő 
és a megyei főorvos közbenjöttével meg-
biráltassa, vájjon a tervbevett kisdedóvodai, 
illetve iskolai építkezés elhelyezés és kivitel 
tekintetében megfelel-e a törvényes kellé-
keknek. 

A közigazgatási bizottság ezen szakvéle-
mények alapján mond birálatot a kisded-
óvodai, illetve az iskolai építkezési terv 
felől és azt határozatilag az illető fentar tó-
val miheztartás és útbaigazítás czéljából 
közli. 

Egyidejűleg megkerestem az egyházmegyei 
főhatóságokat is, hogy a mennyiben a kis-
dedóvási törvény 3. szakasza és a népokta-
tási törvény 11., illetve 27. és 28. szakaszai 
a hitfelekezeteket szintén kötelezik a kisded-
óvodai és az iskolai építkezési kellékek meg-
tartására, s így a hitfelekezeteknek is érde-
kükben áll, hogy már eleve megnyugvást 
szerezhessenek a tekintetben, vájjon az általuk 
czélbavett kisdedóvodai, avagy iskolai épít-
kezés meg fog e felelni a törvényes kívánal-
maknak ; ez okból — a mennyiben czél-
szerünek vélik, — ajánlják a fenhatóságuk 
alatt álló helyi hatóságoknak, t. i. az iskola-
székeknek, hogy a kisdedóvodai és iskolai 
építkezési tervet az egyházi főhatóság ú t j án 
mutassák be a fönnebb részletezett czélból a 
közigazgatási bizottságnak. 

A mennyiben a hitfelekezetek saját jól 
felfogott érdekükben e zt megtenni hajlandók, 
felhivom a közigazgatási bizottságot, hogy a 
hitfelekezeti kisdedóvodai és iskolai építke-
zési tervet a fönnebbi módon biráltassa meg, 

és birálatát az illetékes egyházmegyei főható-
sággal tisztán tájékoztatás és útbaigazítás 
czéljából közölje. 

Kelt Budapesten, 1897. évi deczember h ó 
15-én. 

Dr. tl "lassies Gyula, s. k. 

(72.370. sz. körrendelet valamennyi főtiszt, egyház-
megyei főhatóságnak.) 

A kisdedóvoda- és iskolafentartó községek, 
magánosok és társulatok által foganatosítandó 
kisdedóvodai é3 népiskolai építkezések és 
nagyobb mérvű átalakításokra vonatkozó ter -
veknek, a kisdedóvodai, népoktatási és köz-
egészségügyi törvények szempontjából előze-
tes elbírálása tárgyában a közigazgatási bizott-
ságokhoz intézett körrendeletemet, valamint 
a kisdedóvodai és népiskolai építkezési minta-
tervek és építkezési utasítások egy példányát 
ezennel megküldöm és felkérem a Főtiszte-
lendő Főhatóságot, hogy a mennyiben a kis-
dedóvásról szóló 3. és a népoktatási törvény 
11., illetve 27. és 28. szakaszai a hitfeleke-
zeteket szintén kötelezik a kisdedóvodai és az 
iskolai építkezési kellékek megtartására s 
e szerint a hitfelekezeteknek is érdekükben 
áll, hogy már eleve megnyugvást szerezhesse-
nek a tekintetben, vájjon az általuk czélba-
vett kisdedóvodai, illetve iskolai építkezés 
meg fog-e felelni a törvényes kívánalmaknak; 
— tisztán ezen okból, a mennyiben a Főtisz-
telendő Főhatóság czélszerünek véli, — szí-
veskedjék a főhatósága alatt álló helyi ható-
ságokat (iskolaszéket) utaútani , hogy minden 
általuk czélbavett új kisdedóvodai és iskolai 
építkezésre, avagy nagyobb mérvű átalakí-
tásra vonatkozó tervet, az építkezés megkez-
dése előtt a Főtisztelendő Főhatóság ú t ján 
az illető közigazgatási bizottsághoz mutassák 
be oly végből, hogy ezen bizottság a tervet, 
tisztán a kisdedóvási, a népoktatási és köz-
egészségügyi törvénynek ide vonatkozó rendel-
kezései szempontjából a kir. építészeti hiva-
tal, a kir. tanfelügyelő és a megyei főorvos 
közbenjöttével megbiráltassa, vájjon a tervbe-
vett építkezés elhelyezés és kivitel t ek in te té -
ben megfelel-e a törvényes kellékeknek? 

A közigazgatási bizottság az építkezési terv 
felőli birálatát ugyancsak a Főtisztelendő Fő-
hatóság út ján fogja az illető iskolaszékkel 
tudatni tájékozás és útbaigazítás czéljából. 

Ily eljárás mellett remélhetjük, hogy az 
áldozatkész fentartók, eltekintve minden költ-
séges, fényűző építkezéstől, minden tek in te t -
ben megfelelő és czélszerü kisdedóvodákhoz 
és iskolaházakhoz jutnak. 

Budapesten, 1897. évi deczember hó 15-én. 
I>r. Wlassics Gyula, s. k. 
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KÖRRENDELET. 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek 4998. sz.) 

A „Budapest-Párizs magyarok társaskirán-
dulása az 1900. évi párisi világkiállításra" 
kulturális mozgalomnak czélja: tagokat gyűj-
teni az 1900-ik évben Párizsban tartandó 
világkiállítás megtekintésére. E végből az 
intézőség a magyarországi néptaní tók közre-
működését is igénybe óhajtván venni, viszon-
zásul azt az a jánla tot tette az „Eötvös-alap 
orsz. tanító-egyesületének", hogy a) minden 
oly tag után, k i t valamely t a n í t ó nyer meg 
a kirándulásban való részvételre, husz koronát 
a jánl fel a „Tanítók Háza" a lapjára ; b) a 
mely tanító öt t agot gyűjt, a he lyet t befizeti 
még az „Eötvös-alap" negyven koronás örö-
kös tagsági d í já t i s ; c) a vállalat tervének 
sikerülése esetén nagyobb összegű alapít-
ványt hajlandó tenni a , T a n í t ó k Háza" 
javára. Mindez részletesen volt ismertetve a 
„ N é p t a n í t ó k L a p j a " 1897. évi 38-ik 
számában. 

Miután ezen a jánla t által a magyarországi 
tanítók a fent ér intet t alapok javára kevés 
fáradozással je lentékeny összeget szerezhet-
nek, a nevezett vállalatot ezen szempontból 
is pártolásra mél tónak találtam, s azt a tanítók 
figyelmébe ajánlom. 

Felhivom tehá t a tanfelügyelőséget, hogy 
a „Budapest-Párizs" társaság czélját a tan-
kerületebeli taní tókkal ismertesse meg, s 
buzdítsa őket, hogy a vállalatban való rész-
vételre tagokat gyűjtsenek és a gyűjtés 
eredményéről az „Eötvös-alap" orsz. tanítói 
egyesület elnökségét időről-időre értesítsék. 

B u d a p e s t , 1898 márczius h ó 26-án. 
Wlassics Gyula, s. k. 

KÖRRENDELET. 
(Valamennyi kir. tanfelttgyelőségnek. 3122. sz.) 

Az országos taní tó i nyugdíj- és gyáminté-
zetre vonatkozó 1875. évi XXXII . t.-cz. végre-
hajtása alkalmával a tényleges viszonyok 
kényszerítő ha tása alatt az 1877. évi márczius 
hó 20-án 5716. szám alatt valamennyi kir. 
tanfelügyelőhöz intézett ministeri körrende-
lettel megengedtetett , hogy a nyugdíjintézet 
kötelékébe az idézett törvényczikk 2. §-ának 
1. pontjában meghatározott kellékkel vagyis 
az 1868. évi XXXVIII . t -czikk 133. §-ában 
megkívánt tanítói képesítéssel nem biró és 
már az 1868. évi XXXVIII. t.-czikk életbe-
lépte után alkalmazott oly taní tók is fel-
vétessenek, a k ik az 1868. évtől az 1875. 
évi XXXII. t . -czikk életbelépteig nyilvános 
iskolában rendszeresített taní tói állomáson 
alkalmazva let tek. 

Noha az országos tanítói nyugdí j - és gyám-
intézet czélját tekintve akkoriban teljesen 
indokolt, de mégis az idézett szakasz ren-
delkezését ér in tő ezen intézkedés alapján 
a felvétel kedvezményére számot tartó tanítók 
jelentkezhetése az 1881. évi 1044. számú 
körrendelettel záros határidőhöz köttetett , az 
1875. évi XXXII . valamint később az 1891. 
évi XLI1I. t.-czikk végrehajtása körül fel-
merült különböző nehézségek következménye-
kén t a folytonos, bár szórványosan követet t 
gyakorlat által ezen kedvezmény továbbra is 
meghagyatott , s a képesítéssel nem biró, de 
az 1875. évi XXXII. t.-cz. életbelépte előtt 
már működött tanítók a nyugdíj intézet köte-
lékébe egészen a jelen ideig tényleg mindig 
felvétettek. 

Ezen körülmény legfőképen abban birja 
magyarázatát, hogy az idézett körrendeletnek 
gyakorlati fontossága a kir. tanfelügyelőségek 
részéről annak idején nyilván nem méltányol-
ta tván kellőleg, az sok helyüt t teljesen fele-
désbe ment, úgyannyira, hogy az érdekelt 
tanítók róla kellő tudomást nem nyertek, 
sőt felvételök iránt rendes időben tör tént 
jelentkezésükkel a kir. tanfelügyelők által 
nem ritkán el is utasíttattak, s ennélfogva 
később megismételt jelentkezésük alkalmával 
a késedelmezést mulasztásukul betudni nem 
lehetett . 

Az előadottak után és a r ra való figyelem-
mel, hogy a fent i körrendelet eddigelé még 
hatályon kívül nem helyeztetett, méltányosnak 
találván egyrészről, hogy azon képesítő ok-
levéllel nem biró tanítóknak, a kik felvételük 
iránt az idézett 1877. évi 5716. számú kör-
rendelet a lapján legnagyobb részt saját hibá-
jukon kívül még nem jelentkeztek, megfelelő 
mértékben alkalmat nyújtsak arra, miszerint 
a nyugdíjintézmény áldásait maguk és hozzá-
tartozóik részére még most is biztosíthassák, 
másrészről azonban teljesen indokolatlannak 
és a nyugdí ja lap érdekeivel ellenkezőnek 
tartván, hogy a természeténél fogva erede-
tileg is fentartással adot tnak tekintendő 
kedvezmény a majdnem 22 év eltelte u tán 
előnyösebbé vált viszonyok daczára is korlá-
tozás nélkül megmaradjon: az említett taní-
tók felvétel i ránt i jelentkezésére folyó évi 
julius hó 15-ig terjedő záros határidőt enge-
délyezek, ellenben ezen időponttal a többször 
idézett 1877. évi 5716. számú körrendeletet 
végleg hatályon kívül helyezem. 

Erről a kir. tanfelügyelőséget tudomás 
végett azzal értesítem, hogy ezen körrende-
letet megyéje tanítóival megfelelő módon, 

i késedelem nélkül közölje, az érdekelteket a 
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jelentkezésre hívja fel, és a jelentkező tanítók 
okmányait hozzám terjeszsze be. 

Budapesten, 1898. évi márczius 29. 
A minister helyet t : 

Zsilinszhy, államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi minis ter: 
Kiuevezte: Lewandowszki Jenő oki. tanítót 

a székói áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Vitéz Traján oki. tanítót az udvarii áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Butyka Vilmos, Káló 
József és Butykáné-Pál Róza oki. tanítókat, 
illetve tanítónőt a nagyborosnyói áll. el. nép-
iskolához r. tanítókká, illetve tanítónővé; Keu-
ler Sándor oki. polg. isk. tanítót az orosházi 
áll. polg. iskolához a XI. fizetési osztály har-
madik fokozatába segédtanítóvá; Bobownik 
László oki. tanítót az ó- és új-holyatini áll. 
el. népiskolához r. vándortanítóvá; Draveczky 
Ede oki. tanítót a sztrázsai áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; Kálboreán György oki. tanítót 
a felsőporumbáki üveggyári telepen levő áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá; Fiáth Mózes oki. 
tanítót a bukin-prisziáni közs. el. népiskolához 
r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Czáró János és neje, szül. 
Baross Ilona Alsó-Kapnikra kinevezett áll. el. 
isk. r. tanítót, illetve tanítónőt jelenlegi minő-
ségében a felsővissói áll. el. iskolához; Merk-
ner Mária sajó-szt.-andrási áll. el. isk. r. tanító-
nőt jelenlegi minőségében a czabaji áll. el. 
iskolához. 

Végleg megerősítette: Kádics János 
ómoldovai közs. isk. r. tanítót jelen állásában. 

Ajánlja: a népoktatási tanintézeteknek 
Roboz József szerkesztésében s kiadásában 
megjelenő „Magyar Gyógypaedagogia" czímű 
folyóiratot (megjelenik évenkint 6 füzetben, 
előfizetési ára egész évre 4 frt. Vácz, siket-
némák-intézete). 

Segélypéuzt engedélyezett: néhai Lukács 
Tivadar nagyturiczai gör. kath. tanító özvegye, 
szül. Jaromisz Anna és két kiskorú árvája 
részére együtt 200 f r to t ; néhai Tóth Vendel 
tolcsvai róm. kath. tanító özvegye, született 
Mocsáiy Julianna részére évi 170 fr tot ; néhai 
Veszely János német járfalusi nyugalmazva 
volt tanító özvegye, született Maasz Katalin 
részére évi 105 fr tot ; néhai Mokos Károly 
pancsovai áll. polg. isk. tanító özv., szül. Bog-
ner Luizának az orsz. tanítói nyugdíjalap 
terhére 444 fr tot ; néhai Hairier János szom-
bathelyi nyugalmazva volt községi tanító özv., 
született Poor Terézia részére évi 346 fr tot ; 
néhai Drahotuszky Mihály koósi róm. kath. 

nyugalmazott tanító Özvegye, szül. Chobodides 
Katalin részére évi 100 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Kincelné-Häuser 
Hermina aradi mnnkaképtelennek talált közs. 
tanítónő részére évi 280 frtot; Nikolajetics 
János mehalai gör. kel. román felekezeti 
munkaképtelennek talált tanító részére évi 
550 fr tot ; néhai Svehla Sándor kraszkói ag. 
h. ev. volt tanító özvegye, szül. Hanusz 
Dorottya részére évi 195 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
S. L. Boldog. Tisztogattassa az iskolát a 

község, vagy adjon erre évi átalányt a taní-
tónak. Mert 7 — 8 éves gyermekekkel végez-
tetni a takarítást, nem okos dolog, nem is 
szabad. Ha önnek nem tették kötelességévé a 
takarításról való gondoskodást, akkor nem is 
köteles „a kutya által kitört ablakfiókok" 
költségeit megtéríteni. 

L. Á. Trebosztó. Ha igazolni tudja, hogy 
fizetését a minister 400 frtra egészítette ki, 
akkor önt 400 forint csonkítatlanul megilleti. 
Az 50 frtot tehát követelheti. 

Kérdező. Az idézett törvény §§-ai értel-
mében ön élethossziglan választatott meg 
tanítóvá s így állásából csak az 1876. évi 28. 
t.-cz. §-a értelmében lehetne elmozdítani. Az 
iskola megszűnése esetében nyugdíjat, esetleg 
(ha 10 évnél kevesebb ideig működött) vég-
kielégítést követelhet. 

V. L. V. i. n. Az ususból szokás-szentesí-
tette törvény válhatik. Ha megteszi, kösse ki 
írásban, hogy csak szívességből cselekszi. A 
nyugdíj kérdést nem bolygatnék tovább, ha a 
mi ügyünk volna. 

Szabó Elemér. El lehet végezni 3 év alatt 
magánúton is. 

1000. Egy évi szolgálat után joga volna a 
teljes segélyhez, de tekintve a viszonyokat, 
nem érdemes azért az 1 frtért harczot kez-
deni. A másik dologban is legjobb orvosság 
a türelem. 

1ST" Tárgyhalmaz miatt Tanácsadónk nagy 
részét lapunk lő. számára kellett hagynunk. 

Szerh. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A trónörökös. A hivatalos „Budapesti 

Közlöny "-ben f. hó 1-én a következő legfel-
sőbb kézirat jelent meg: „Kedves unokaöcsém 
Ferencz Nándor főherczeg Úr! Valódi öröm 
és megnyugtatás tölt el, hogy Kedvességed 
egészségének hosszabb gondozása után ismét 
teljesen kiépült s ennélfogva azon pillanat is 
megérkezett, a midőn Ont — úgy Kedvessé-
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ged kívánságának és hő vágyódásának, vala-
mint saját szándékaimnak megfelelőleg — ka-
tonai működésének terére visszavezethetem. 
Kedvességedet tehát ezennel közvetlen legfelsőbb 
haduri fenhatóságom alá helyezem. E szerint 
Kedvességed, nem korlátozva határozott pa-
rancsnoki állással járó teendők által, ezentúl 
alkalmat fog találni, hogy nagyobb gyakorla-
tok alkalmával időközönkint különféle had-
testek vezetését átvehesse, hogy az összes 
hadügyhöz magasabb álláspontból közelebb 
léphessen s hogy egyáltalában a szárazföldi 
és tengeri fegyveres hatalom valamennyi vi-
szonyai felől azon gazdag tájékozást nyerhesse, 
mely a közjólétnek egykoron csak javára 
leend. Katonai törzsének felállítását és a 
Kedvességed teendőit szabályozó részleteket 
külön utasítással rendelem el. Kelt Bécsben, 
1898. évi márczius hó 29-én. Ferencz József, 
s. k." — A legfelsőbb kézirat főjelentősége 
az, hogy azok az aggodalmak, a melyek a 
trónutódlás kérdésében fölmerültek, immár 
tárgytalanokká lettek. Az, a ki a trónöröklésre 
hivatott, fizikailag teljesen képes a reá váró 
nagy tiszt betöltésére; s hogy szellemileg is 
képes legyen, arról im ő felsége maga gon-
doskodik. A saját bő tapasztalatokon épült 
bölcseségének oltalmazó szárnyai alá veszi a 
trónörököst s úgy oktatja be a hadügy maga-
sabb szempontjaira. 

— Az országgyűlés két háza a húsvéti 
szünetek előtt f. hó 2-án ülésezett utoljára. 
A képviselőház csak néhány perezre gyűlt 
űssze, hogy átvegye a főrendek üzenetét az 
április 11.-ének megünneplésére vonatkozó 
javaslat elfogadásáról. A főrendiházban hosz-
szabb ülés volt, mert ott a költségvetési tör-
vényjavaslatot tárgyalták s vita után el is 
fogadták. Elfogadták még a képviselőház 
által utóbb megszavazott kisebb törvényjavas-
latokat is. — A hivatalos lap élén f. hó 2-án 
megjelent Goluhovszki gróf közös külügyminis-
terhez és Bánffy Dezső báró ministerelnök-
höz intézett királyi kézirat, a mely a biro-
dalmi tanács és a magyar országgyűlés által 
a közösügyek tárgyalására választott bizott-
ságot (a delegácziókat) május 9-ére, Budapestre 
hívja össze. 

— Világ folyása a külföldön. A külföldi 
•események közül a spanyol-amerikai viszály 
áll még mindig erősen az előtérben. A hábo-
rút általában ki kerül hetetlennek tartják, bár 
azt is remélik, hogy az amerikaiak meggon-
dolják még, mielőtt törésre vinnék a dolgot. 
Mire lapunk kikerül a sajtó alól, talán már 
eldől a dolog. — Az osztrák képviselőház is 
befejezte húsvét előtti üléseit, a melyek nem 
igen tisztázták a zavaros helyzetet. Égy cseh 

lap értesülése szerint: Thun gróf minister-
elnök a húsvéti ünnep után ajánlani fogja a 
királynak a nyelvrendeletek megszüntetését s 
egyúttal elő fogja terjeszteni az új nyelvtör-
vény tervezetét, abban a reményben, hogy 
ekkép biztosíthatják a kiegyezési javaslatok 
letárgyalását. Bécsi politikai körökben két-
ségbevonják e hír valódiságát. — Krétai kor-
mányzóul a szultán, hír szerint, egy török 
szolgálatban álló német embert fog a nagy-
hatalmaknak elfogadásra ajánlani. — A szerb 
képviselőválasztásokat f. hó 27-re írták ki. 
A radikálisok erősen szervezkednek. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra ujabban adakoztak: Tartler Karola 
(Erdőszentgyörgy) 50 kr; Nagy János (Erdő-
szentgyörgy) 50 k r ; Gavara Pál (Iványi) 30 
k r ; Pollák Adolf (Tornócz) 50 k r ; Bodnár 
István (Mátyócz) 50 kr; Gubieza Lajos (Fok-
Szabadi) 1 f r t ; Julesz Leó (Kun-Félegyháza) 
40 kr ; Süvegh Dániel (Szomajom) 10 k r ; 
Sárgavy Jenő (Amasztina) 1 f r t ; Gaál Károly 
(H.-M.-Vásárhely) 50 kr; Komáromi Béla (Kal-
máncsa) 1 f r t ; Tóth Gizella (Ar.-Maróth) 
50 kr ; Borostyány Béláné (a dévai áll. el. ós 
polg. leányiskola tantestülete nevében) 5 f r t ; 
Láng Mihály igazg. gyűjtése (Eperjes) 8 f r t ; 
Tóth Vilmos (Szent-Ábrahám) 5 kr ; Steier-
lein Antal (Márkó) 17 kr; Nádassy Erzsébet 
(Tisza-Nána) 3 frt. Eddigi gyűjtésünk: 216 frt 
26 kr. 

— Jutalomdíjak. A vallás- és közoktatás-
ügyi minister Fass Gáspár herleini, Berzsi 
Jenő maros-új vári, Lultácsné-Balázs Józsa 
tövisi, Barbácsy Etel ó-paulisi, Zabik László 
ó-verbászi, Veszprínyi Vincze klucsárkai, 
Somlyay Teréz munkácsi, Nóvák Ferencz borgó-
prundi, Réti Miklós középesi, Stark János 
brassó-bolgárszegi, Gianone Ernesztin tornyai, 
Jettmár Matild fiumei, Miltner Zoltán fiumei, 
Székely Károly felső-porumbáki, Szentgyörgyi 
József fogarasi, Kupecz János rédovai, Bogár 
György nyér pataki, Winkler Anna korponai, 
Bodosy Lajos kis-barcsai, Agyagásy Sándor 
dicső-szent-mártoni, Csinádi István dicső-szent-
mártoni, Bóth Miklós nagy-petri-i, Medzi-
hradszky Péter király-lehotai, Báczné-Baini-
chovszky Karola dragomérfalvi, Dabóczi János 
remeteszegi, Tarant Kálmán köpcsényi, Szieg-
hart Elek segesvári, Hábor Sándor balassa-
gyarmati, Deák János sasvári, Pick Aranka 
hidegkúti, Hetényi Bódog malaczkai, Schön-
viczky Gyula kapronczai, Krespai Ágoston 
patóházi, Busznyák Károly forbergi, Erdődi 
Ferencz völcsöki, Bencze Károly széki, Dán 
Benő kozárvári, Hoffmann Miklós mehálai, 
Tulagdy Pál alsó-járai, Gálfalvi Ferencz cse-

gezi, Ukó József rovnyei, Zvirina Teofil had-
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vighai, Kondor Ferencz halmosi, Tóth Sándor 
perlaki, Brauner Lajos hodosáni, Blyásin 
János cseleji és Blaschke Alajos k arámi ál lami; 
Pauhvics József csabai-nagyréti. Pap János 
kis-deraeteri fűrésztelepi, Degány Ágost veczeli, 
Necsov József füzesi, Laczkovits Mihály kis-
vicsápi, Luzsa Mátyás pozsony-szent-gvörgyi, 
Mezei Ödön sznlimáni, Buksa Andor antal-
falvi, Félber Mihály melenczei és Menesei 
Károly csáktornyai községi, Farkas Gyula 
fűzéri, Princzinger Mihály ó-szent-annai, özv. 
Pauerné-Lazarics Kornélia turdossini, Stalter 
Sándor bácsi, Eisenbarth Ferencz himesházi, 
Liber József gyódi, Ondrejkó János b.-németii, 
Török László b.-ohaszári, Kucsera György új-
palotai, Szabó B é h alsó-lámosi, Szabados József 
bottonyai, Csóka Ferencz litvai, Pintye József 
kajántói, Podhorszky Antal fenyőházi, Vilcsek 
Gyula kis-marosi, Tomasits Ferencz mária-szt.-
istváni, Tabaeskó János gáboltói, Geyer Miklós 
boldog-asszonyfái, Ermesz Ferencz, Brunner 
Alajos nagy-bittsei, Szabó József szerédnyei, 
Pusztay József martonhelyi, Kolyovcska József 
nagy-dobsai és Dalmady József majosfalvi 
római katholikus, Petrik Sándor mucsonyi, 
Orosz Mihály huszt-baranyai, Major György 
szászrégeni, Szabó György nagy-selyki, Mihutz 
Péter diós-halmi, Danes Péter köődi, Czapu-
lics Károly kis-kupányi és Vozik Mihály 
iglinczi görög katholikus, Dolga István két-
egyházi, Mazin János resinári, Niga Szidónia 
margitfalvai és Fruzsits Katalin béga-szent-
györgyi görög keleti, Schmidt Keresztély prázs-
mári, Gaál János rima-zalucsányi, Frühwirth 
Adolf gálosi, Sift Mihály nagy-apoldi Nikelczky 
J á n o s mühlenbachi és Jeszenszky Emil kli-
csényi ágostai evangelikus, Alexander Mór 
német-keresztúri izraelita, Kernné - Todeszky 
Erzsébet resiczabányai társulati és Thorday 
Katinka papolcz-gyulafalvi magán elemi iskolai 
tanítók, illetve tanítónők részére a magyar 
nyelv oktatásában tanúsított kitűnő buzgalmuk 
eiismeréseül egyenként ötven (50) forint ju ta -
lomdíjat engedélyezett. 

— Az ápri l i s U - i k i i skolai ünnepre 
Ferenczy József budapesti je l vény vállalata 
újabb, díszes érmeket adott ki és hozott for-
galomba. E tömör érczből készült érem egyik 
oldalán a szabadság istenasszonya mutat rá e 
magasztos jelszóra: „Istenért, Királyért, Hazá-
ért'míg másik lapján cserkoszoruval övezett 
lobogó van e fölirással: „Szabadság, Testvéri-
ség, Egyenlőség 1848—1898Ezek az érmek 
maradandó emlékei lesznek annak a magasztos 
ünnepnek, a melyet 1848 dicsőségére a nemzet 
királyával együtt fog megülni. Melegen ajánl-

juk tehát ez érmék megrendelését minden isko-
lának, annyival is inkább, mivel a jelvény vál-

lalat a jövedelem 10"L át az Eötvös-alapnak 
ajánlotta föl. Egy érem ára 10 k r ; 10-re a 
vállalat egyet ingyen ad rá s 50 darabon 
fölül bérmentesen szállít. Czime: „ Jelvény • 
vállalat, Budapest, VI., Teréz-körút 31. szám." 

— Az iskolai miutatervek, a melyekre 
vonatkozó min. rendeletet lapunk mai szá-
mának más helyén közöljük, már megjelen-
tek Lampel R. (Wodiáner F. és Fiai) kiadá-
sában. A mű tartalmazza a gyakorlatban 
előforduló népiskolai ós kisdedóvodai épít-
kezésre vonatkozó terveket és munkakivo-
natokat, oly alak- és képekben, hogy azok 
alapján minden külön műszaki müvelet 
készítése nélkül úgy a tan- és közegészség-
ügy, valamint a műszaki követelményeknek 
megfelelő, kisdedóvodai vagy népiskolai épü-
let építhető. A tervek és munkakivonatok 
szerkesztésénél az ország különböző helyi 
viszonyaira, valamint a váltakozó iskolai 
szükségletekre súly let t fektetve. A tervek 
kiviteli tervek alakjában, mint alaprajzok, 
metszetek és homlokzat-rajzok, az épí tmény 
kiviteléhez szükséges méretjegyekkel, fal- és 
fagerenda stb. erősségekkel ellátva szerkesz-
tettek. A muukakivonatok tartalmazzák min-
den egyes tervre vonatkozólag a felépítés 
foganatosításához szükséges pontos munka -
mennyiséget és a felhasználandó anyagok és 
munkák leírását. Előfizetési ára 1 frt 50 kr, 
portoval együt t 1 frt 80 kr. 

— Halálozások. Id. Butka József deés-
aknai állami iskolai vezértanító életének 54-ik 
évében elhunyt. — Lengyel József nyugal-
mazott demecseri kántortanító február hó 25-én 
életének 61, tanítói működésének 40 évi fára-
dalmai után, elhunyt. Áldás emlékökre! 

A szerkesztő postája. 
H. J. Kéthely. Lehetetlen annak utánajárnunk; vár-

ják tneg türelemmel az elintézést. — L. A. Kis-lklód. 
Megkapja a korpótlékot. — F. A. Torzsa. Ha sze-
génységi bizonyítvány van mellékelve, mincl bélyeg-
mentes. - Sz. P. Sy.-Kuttin. 1. Ezt csak a helyi 
körülményeket ismerő kir. tanfelügyelő mondhatja 
meg. 2. A felekezeti iskolaföntartók kiterjeszthetik ; 
a minister csak a saját iskoláiban rendelte el. 3. 
Nem, 4. Kérelmezzék, s ha jól megokolják, hiszszük, 
hogy meg is kapják. — G. S. ííagy-Becskerek. 
Hányszor írjuk már meg és hány formában, hogy 
a lap küldése nem a szerkesztőség, hanem a 
kiadóhivatal dolga! Lev.-lapját kivételesen át tettük 
a kiadóhivatalhoz, de nem hiszszük, hogy kéré-
sét mindenben teljesíthetnék, mert 1893-iki lapszá-
mokat 189S-ban reklamálni kissé mégis csak késő ! 
Hát így hajt ják önöknél végre azt a rendeletet, 
mely a Néptanítók Lapjának év végén való bekötte-
tését rendeli el 'í Mit szól ehhez a közelben levő kir. 
tanfelügyelő úr'! — H. 1. Jí.-Igniánd. Kogutovicz 
és Társa földrajzi intézetében: V., Rudolf-rakpart 
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8. sz. Úgy tudjuk : 35 kr. — K. F. Módos. Eljegy-
zési híreket nem közlünk. — N. J. Pancsova. Azért 
nem jelent meg előbb, mert nem volt rá terünk. 
Csak folytassa: röviden és velősen. — Sell. A. 
Buda-Eörs. Sorsjegy-ügyben nem adunk fölvilágo-
sítást. — L. L. Ó-Lubló. A Széchenyi-Kollonich-féle 
ösztöndíj ügye legközelebb eldől. — W. P. Panyova. 
Cs. J. Gry. (Sok iskolánál kivihetetlen, a mit indít-
ványoz.) Cs. J. Székudvar. Nem közölhetjük. — 
H. J. P.-Feketeár. J. Á. Szeged. A közlendők'közé 
tettük. — L. J. Óvári. Megsürgettük ; még idejére 
meg fogja kapni. — G. G. Ér-Keiléz. Megsürgettük. 
— H. S. Csabrendek. Már elintézték. — Cs. S. 
I'ozsony-Károly falva. A költségvetés nincs itt. Fize-
tésemelési ügyét 73.557. sz. a. a tanfelügyelőséghez 
küldték. Folyamodhatik, de nem igen merjük biz-
tatni. — M. I. Német-Károk. Itt van s annyira 
emelik, a mennyire tisztán tanítói fizetése után 
igénye lehet. — Sz. E. Halmi. Itt van s alkalom 
adtán figyelembe fogják venni, de tanácsosabb a 
pályázatokat figyelemmel kisérni és kihirdetett 
állásra pályázni. — K. S. B.-Abrány. Azzal a tájé-
koztatással „szolgálhatunk", hogy 13.206. sz. a. 
megsürgettük. — B. E. Jazova. 59.506. sz. a. a 
közigazgatási bizottsághoz küldték. — R. J. Bereg-
szász. Megüti a közölhetőség mértékét, de hogy 
sorát ejthetjük-e: nem tudjuk. — L. K. J. A gaz-
dasági ismétlő-iskolai olvasókönyv első kiadásának pél-
dányait, mint már lapunkban olvasható volt, a 
jövő iskolai év elején a földmívelésügyi ministerium 
ingyen fogja megküldeni a gazd. isin.-iskoláknak. 
Addig azonban, mint értesülünk, az olvasókönyv 
második kiadása is meg fog jelenni Lampel (Wodia-
ner F. és Fiai) könyvkiadónál, a hol megrendelhető 
lesz. Az árát annak idejében közölni fogjuk. — 
S. L. Szent-Antalfa és másoknak. A „Fatenyésztés" 
ez. munkát Molnár István kir. tanácsos úrtól (I., 
Gellérthegy, orsz. kertészeti iskola) kell kérni. — 
J. J. Solva. I. J. Sótoiiy. Lapunk jövő (15.) számá-
ban az ötödéves korpótlékról kimerítő tájékoztató czik-
ket fogunk közölni; szíveskedjenek azt elolvasni. — 
B. Gy. Mezőtúr. Úgy halljuk, hogy a kongresszusi 
napló szétküldését a napokban már megkezdik. — 
Cs. Sz. Mező-Laborcz. 1. Az államit a közoktatás-
ügyi, a kincstárit a pénzügyminister nevezi ki. 2. 
Folyamodásra valószínűleg megadják. 3. Egyes helye-
ken igen, máshol nem. 4. Le. 5. Alkalmasint „ad 
acta" tették, a mi annyit jelent, hogy nem adhat-
ják meg. — S. L. Szarvaskend. Lev.-lapon is kór-
heti. (A czím fönnebb olvasható.) A kongresszusi 
naplót a tagok ingyen kapják meg. — G. D. 
S.-Györtelek. Nem. — K. F. L. Németfalu. Az egye-
sület elnökéhez : Vámossy Mihály kir. tanácsos úrhoz, 
Kálvin-tér. — K. J. Ass. 1. Már több izben felso-
roltuk. Forduljon fölvilágosításokért a debreczeni 
tanító-árvaház igazgatójához : Kozma László úrhoz. 
2. Nem tudjuk. — K. J. Láka. Hiteles másolatot 
mindig elfogadnak az eredeti helyett. — B. J. 
Torda-Szt.-László. Igaza van, de egyelőre nem szán-
dékozunk a dolgok állapotán változtatni. Sok mun-
kával jár, de a tanítóság érdekében szívesen teszszük 
meg. — A. B= Vanyola. 9551. sz. a. a közig, bizott-
ságnál, illetőleg a püspökségnél van. — K. M. Ippon. 
2372. sz. a. a tanfelügyelőséghez küldték. — Gy. 
M. Temes-Váralja. 9230/96. sz. a. itt van, de intéz-
kedés nem történt. Meg kellene újítani az isk. 
hatóság útján. — B. K. Baja. 6717. sz. a. van ; megsür-
gettük. — „Utas." Joga van hozzá; terjeszsze föl 
közvetlen a ministeriumhoz, elmondva az okot. —-
L. G. Vajda-Bunyad. Úgy van : tárgyalások folynak. 
Egyebet nem mondhatunk. — L. M. Jókai Mór 
lakása: VI., Bajza-u. 19. sz. Czím : méltóságos. — 

„Káin." Eléggé sikerült vers, de nem a mi lapunkba, 
való. — F. L. Nagy-Kövesd. Milyen póttanfolya-
mot ért ? Egyébiránt lapunkban minden póttanfolyam 
pályázati hirdetése megjelenik ; kisérje figyelemmel 
a lapot, — W. J. Mácsa. Az ilyesmi az állam és a 
felekezet közt folyó tárgyalásoktól függ. A korpót-
lékot, ha joga van hozzá, megkapja. — V. Gy. 
Aracs. E rovatban fönebb olvashatja, hogy 
a gazdasági ismétlő-iskolák olvasókönyve második 
kiadásban is meg fog jelenni LampelaáX. Hogy 
nincs „se tanfolyamuk (?), se könyvük1', azért csak 
nem akarnak minket felelősségre vonni ? — B. J» 
Az állam azt mm ad. — G. L. Kistelek. For-
duljanak Molnár István kir. tanácsos úrhoz (I., 
Gellérthegy, orsz. kertészeti iskola); ott talán meg 
tudják mondani; nekünk góicső nem áll rendel-
kezésünkre. — K. J. Turupolya. Kap. — B. J . 
Ondrolió. Uhoreczky (de nem Uhereczki) Ottó Új-
Szt -Annán (Aradm.) lakik. Azt megteheti. — „16 éves 
tanító." A mennyi önnek kell, megtalálja a „Gaz-
dák könyvében", írta István gazda; ára kötve és 
bérmentes küldéssel 2 frt 2) kr. (Megrendelhető 
Bombay Dezső szerzőnél: Budapest, IV., Egyetem-u. 
4. sz.) Másik kérdésére fönnebb talál feleletet. — 
E. A. Csallóköz. Igaza volt : a korpótlékot, valamint 
az államsegélyt, az iskolaföntartónak keil kérnie, 
nem a tanítónak. — K. M. Pécska. 1. De hiszen 
már megírtuk hogy a térkép megkoszorúzása nem 
az április 11-iki, hanem a junius H-iki iskolai ünnep 
programmjába tartozik! Április 11-én a tanító 
beszédet mond az 1848-iki törvényekről, a tanulók 
énekelnek és szavalnak. Junius 8-án pedig az isk. 
ünnep az Ünnepi füzeiben foglalt program m szerint 
tartandó meg. 2. 600 frtra van fölvéve. — K. V. J. 
A korpótlékot nem önnek, hanem iskolaföntartójának 
kell kérnie. — D. Gy. Bölcske. A korpótlékból 
1898-ra természetesen csak '/< évi részlet jut . A 
nyugdíjba beszámítják s az 50 %>-ot a kifizetés ará-
nyában levonják. — I. A. Répáshuta. Önnek, úgy 
látszik, sorsa elkésni. Húsvéti mellékletünket — a 
nyomda nagy elfoglaltsága miatt — levele megér-
kezésének napján már nyomni kezdték. Tehát ezút-
fal is kiszorult! — F. M. Bátorkesz. Ha úgy van, 
a mint irja : nem. — U. B. F.-Motesicz. 16.718. sz. 
a. ki van utalványozva. A másik dologban semmit 
sem tehetünk. - G. S. Békés-Szt.-András. 53.335. 
sz. a. a tanfelügyelőséghez küldték. — B. M. Nagy-
Magyar. Tárgyalás alatt van ; száma: 80.356. — 
K. J. Zázriva. A gondnokság már megsürgette-
(20.237. sz.), s ez elegendő. - Senior Sz - m. 13.638. 
sz. a. itt van s nemsokára végleges elintézést nyer. 
— Felvidéki. Okmányait a tanfelügyelőségtől kérje. 

• B. L. UIlics-Kriván. 14.914. sz. a. tanfelügyelőség-
értesíteni fogja. — M. J. Hanta. 78.156. sz. a. vau 
megsürgettük. — Állami tanítónő 12. Megkapja 
mind a kettőt. — Tanítójelölt. Nem mi hozzánk, 
hanem ama tanítóképző-intézet igazgatóságához kell 
fordulnia, a hol vizsgálatot akar tenni. 

Tartalom: (H.) A tanfelügyelők iskolalátogatása. 
— Mi lesz gyermekeinkből? Egyed Dávid. — A 
magyar beszéd sikeres tanításának föltételei. Bedó 
Dénes. — A méhek tavaszi gondozása. Nagy János. 
— Taníióegyesületi közgyűlések. — Az iskolai szün-
idő kérdése. — Egyesületi élet. — Hivatalos rész. 
— l'anítók tanácsadója. — Különfélék. — A szer-
kesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Levél. Al^k 
(Egy tanító barátomhoz.) 

Soraidat vettem — végre immár látlak — 
S azt is tudom, minő gondolatok bántnak. 
Hogg tanító lettél, e panaszod értem, 
Hanem hát másféle panaszom van nékem. 
Dolgom pedig úgy áll, szegény vagyok én is, 
Es mégsem érezem a csapója végit 
A sors ostorának, mert ha reám támad, 
Tudok én is félre lépni egy-néhányat. 
Aztán várok is még vigasztaló sorsra — 
Nem bánt se csüggedés, se nagyzás hóbortja. 

Azt mondottam elébb, panaszodat értem, 
Hiszen megujul az csaknem minden lépten. 
Az egyik nem lenne néptanító már ma, 
Szegényes, kicsinyes, szükkörii e pálya. 
A nuísik — tanító — fintorgatja orrát, 
Fennen beszéli, hogy öcscse milyen jól járt, 
Vele együtt minap, a faluból hármat 
Fogadtak be Pestre — hivatalszolgának. 
A harmadik tücsköt-bogarat mond össze, 
Sok pályát számlál él s válogat is közte. 

Fanasz biz' e, panasz, még pedig egy arasz, 
S nem jön csodaszám ba tőled sem az manap, 
Másnak is boszuság, az ügynek sem haszon — 
Hát látod barátom, ez az én panaszom. 
J\i —• mint fönnebb mondám — olyanokat 

[állít, 
Vagy Milye, vagy pedig ámító egy szálig, 
S bár mindenütt a jó békességet tartom, 
Sok ilyen beszédre kigyulad az arcsom. 
Nem is bánom aztán, ha buta, ha álnok, 
IIa szépen, ha rútul, vele szembe szállok. 

Hát kezdjük csak elöl.' Magasztosnak. szép-
[nek 

IIa nem ezt a pályát, hát mit neveznétek ? 
Mi szép, megvizsgálni saját le'künk mását, 
Hallgatni gyönge szív tiszta dobogását, 
Szórni saját lelkünk virágát mind szerte, 
Hogy azt fölragadja örökre a lelke, 
S mint az ősök számos ragyogó alakja, 
Edes hazánk szentelt oltárára rakja, 
Hogy édes illattal füstölögjön, égjen, 
Hadd vigadjanak a magyarok az égben. 

Mert szép ez az ország, ez az áldott ország, 
S a mit fizetni hell, nagy az az adósság, 
Hogy legyen még dicsőbb és nagyobb, mint 

[régen, 
Hogy a nap is reá büszkeséggel nézzen. 
S a mit vágyó szivünk olyan nagyon állit, 
Jusson el a jólét a pór gunyhójáig, 
Hadd em elkedjünk fel nap-nap után jobban 
Műveltségben, hírben, fényben és vagyonban. 
E megszentelt földön akkor bizton állunk, 
Mert erősek vagyunk, mert erős a várunk. 

De talán nem ebben van a kifogástok, 
Más, miért szájatok híven koptatjátok, 
Mondjátok, hogy igen szükkörii e pálya, 
Alant jár szemetek, nincsen láthatára. 
Ilát, édes barátom, láthatára volna, 
De hát miért néztek örökké a porba. 
Lelketek szárnyain repüljetek végig 
Az oczeán ködén a végtelenségig, 
S beszéljetek aztán — visszatérvén erre — 
Nagyon fogékony a, gyermeki szív s elme. 

Lám, a fellegeket nemcsak sasolc járják, 
A kis pacsirta is kibontja a szárnyát 
S háladallal leszen picziiiy szive teli, 
A mint a jó Istent ott fönn megismeri. 
. . . Legfontosabb ok meg a szokottból ennyi : 
Nagyon kicsinyes ma tanítónak lenni, 
Lenézik az embert, vagy reá se néznek, 
S az arczon e pálya szégyenpírja éget. 
— Ejh, nem szakaszthatom levelemnek végit, 
Békés ember vagyok — s haragszom már én is. 

Vgy vagyok én, tudod, van nekem egy utam, 
S becsülettel azon járni is tanultam, 
Egyenes a léptem, bátor a nézésem, 
Hauen) hát büszkének nem neveznek mégsem, 
Pedig biz egy kissé talán az is vagyok, 
Mikor hatvan gyermek szeme reám ragyog, 
S elgondolom azt, hogy minden szavam, tettem 
Száll, hogy tiszta, igaz sziveket keressen, 
S a mint a kipirult szép arczokat nézem, 
Hogy tanító lettem, az a büszkeségem. 
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Ti csak meritek a, vizet ide-oda, 
Abból leszen aztán az a nagy — jiocsolya. 
Igaz, később azzal hozakodtok elé, 
Hogy naponta hányan heverednek belé. 
— Hát édes barátom, megengedj te nékem, 
Téged se értelek, panaszod se értem. 
Ha pályádat olyan kicsinyesnek látod, 
Szörnyű vétek csak ágy szájadat ellátnod, 
S hogy ne szégyenkezzék apád, se miattad, 
Beszerezlek egy helyt én — szabóinasnak. 

Mi panaszotoknak tán elseje lenne, 
Hát, édes barátom, van valami benne. 
Szegényesek vagyunk s a míg várunk-várunk. 
Néha napján bizony felkopik az állunk. 
De e bajért külön ne essünk kétségbe, 
Küldjünk fel egy dalos pacsirtát az égbe. 
Hogy kérjen az áldást, tiz évre valót is, 
í g y fölemelhetjük talán az adót is, 
S ha a fizetésben emelkedés lesz itt, 
Pályánk tán nem olyan kicsinyesnek tetszik. 

. . . Hanem, jó barátom, te engedj meg már most. 
Hisz, ágy-e ismerted a kancsal mészárost ? 
Téged szólítva meg, bizony félre néztem, 
No, de mindegy, csakhogy czélomat elértem. 
Itt ostorozni kell mindent, a mi vétek, 
S honmentönek tartom én a nemzedéket, 
A mélynek jó szive kicsinyekért dobban 
S megmutatja, e nép, hogy boldogul jobban. 
Tanítónak lenni — egyiknek mint másnak — 
Igaz, nem is pálya, de szent h ivat á s az. 

Tarcsafalvi Albert. 

^ F a l u n . ^ 

( E g y öreg taní tó napló jából . ) 

. . . Nem vágyom a nagyvárosok ideg-
bóntó zajába, füstös, nyomasztó levegőjébe, 
s a reálizmus és nagyzás modern nyavalyá-
jában szenvedő társadalmába. 

Nem bánt a fény és pompa által nyújtott 
érzéki örömök hiánya. Az egyszerűség, kere-
setlenség s a mindent átölelő szeretet, mely 
itt falun Isten minden teremtményéből kisu-
gárzik, eltöltik az én lelkemet imádással és 
nemes örömökkel. 

Ott az emberi kéz gyarló alkotásait pénz-
ért bámulják, én itt az igazi Mester fenséges 
művészetét ingyen imádhatom. 

Ott az emberi kéz termékeinek palotákat 
emelnek, s ha az Isten tiz emberöltővel 
toldaná meg a legnagyobb művészek életét, 
akkor sem fognák hűen utánozhatni azt, a 
mi itt a szabad természetben feltalálható. 

Nem vonzódom azokba a mesterséges 
ligetekbe, a melyekben exotikus növények 
senyvednek a nekik idegen földben. Az 
emberáradattól nyüzsgő sétatereken fölhangzó 
hangversenyért bőven kárpótol engem a 
dalos pacsirta éneke, melyet a cyllenai lant 
édes húrjai sem utánozhatnának. 

S mikor ti, nagyvárosok lakói, bágyadtan 
kivánszorogtok dagadó párnáitok közül, akkor 
én már a fényes nappalnak egy harmad-

részét átéltem saját kezemmel plántált virá-
gaim és fáim között. 

Hajnalkával és iszalaggal befuttatott luga-
somban élvezem a reggeli nap gyönyöreit. 
Itteni üdülésemmel hidalom át az éjjeli 
nyugalmat nappali munkámmal. 

Es ilyenkor minden _ szempillantással gya-
rapodnak örömeim. És látom a hajnalka 
égszínű virágainak kinyitott, szűz kelyhét, 
midőn a reggeli nap első csókjai felszárítják 
róla a csillogó harmatgyöngyöket, s a kely-
hében szunnyadó bogárka kiröppen a nap 
bíborszínű fényáradatába. 

Innét indulok aztán szokott szemleutamra 
kerti növényeim közé, megnézni, mennyit 
nőttek egy nap leforgása alatt, s hogy fizet-
nek gazdájuk gondoskodásáért. S a mint 
látom a húsos, fényes növényleveleket daga-
dozni a bő harmat áldástól s a megifjító, 
üde reggeli levegőtől, akkor tanulom meg a 
háladatosságot tőlük Istenem iránt. 

Utam innét egy más kertbe vezet, a szellem-
mel biró lények palántái közé: az iskolába. 

A hír, dicsőség, elismerés érzelmei nem 
töltenék el az én lelkemet olyan meleg-
séggel, mint e parányi lelkeknek vonzalma 
és ragaszkodása. 

# Ú g y érzem magamat közöttük, mintha 
unokáim lennének valamennyien. Apjuk, 
nagyapjuk egykor ugyanazon helyen ültek, 
hová most az unoká's kerültek. 
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A buzgalom, a hivatásérzet még itt székel 
szivemben, csak a haj fehérebb, s a test 
görnyedtebb. 

Még föl tudom kelteni az apró szivecs-
kékben a lelkesedés lángját, melytől föl-
villannak szemeikben a poétikus érzelmeknek 
szikrái. Ilyen pillanatokban csak lelkem 
uralmát érezem, melv központjává válik az 
apró lelkeknek, s mely ragad ja őket, mint 
a lavina, le a gondolkodás mélyvízü ten-
gerébe, vagy föl magasra a képzelem biro-
dalmába. 

Ebben a nemes, magasztos munkában 
leválik lelkemről minden anyagiasság, s lelki 
szemeim előtt csak egy czél lebeg, összes 
gondolataim egyetlen vágygyá olvadnak 
össze: hogy ezek az apró lelkek vértezve a 
gonoszság ellen, s fölszerelve minden jóval 
léphessenek egykor az életnek ezer veszélyt 
támasztó küzdőterére. 

Tanítom őket az Istent alkotásaiban 
imádni, s rajongani a hazáért és királyért. 

S ha az ablakommal szemközt levő imaház 
oldalán a napóra árnyékmutatója szellemi 
munkánk ha tá rá t jelzi, k imegyünk hatalmas 
diófám alá, melynek magját sa já t kezemmel 
ül tetém a földbe akkor, midőn a szépnek, 
igaznak és jónak érzelmeit kezdtem plántál-
gatni ifjúságom teljében népem szivébe. 

A mi egykor az én ifjúi szivemet hevíté, 
azt mind átül te t tem a darócz és durva 
vászon alatt dobogó szivekbe, — míg nálatok, 
nagyvárosiak, a rú t önzést, a kenyéririgység 
sárga gyűlöletét bársonyok és selymek 
takar ják. 

A falu és é n : egy család vagyunk. Minden 
tagjának lelkét olyanná formáltam, a milyent 
nekem adott az Isten. Félszázadon keresztül 
oltogattam lelkükbe a jó tulajdonságokat , 
s most úgy érzem magamat közöttük, mint 
a kertész faiskolájában, hol dudva és gaz 
nem terem, s vadfák nem ron t ják meg a j ó 
és szép harmóniáját . 

Az unalom kedélyrontó hatását mi i t t 
nem ismerjük, mert a változatos, minden-
oldalú munka megőrzi lelkünk frisseségét. 

A mi a ti érzékcsiklandozó, nagyvárosi 
szórakozásoktól elfásult lelketeket érintet-
lenül hagyja, az it t magasztos örömöket 
kelt mibennünk. 

A ti életeteknek — nagyvárosok lakói — 
egyes mozzanatai Ö3sze-vissza kuszáltak, mint 
a szél által megtépet t pókháló; i t t a szabad 
természetben mint lánczszem csüng össze 
egyik a másikkal. 

Ha a nyári nap elveszti lassankint heves-
ségét, s a hűvösödő levegőnek első fagyos 
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csókjától elsárgulnak a fák levelei, akkor is 
édes, megnyugtató érzés száll szivembe arra 
a gondolatra, hogy a természet öröktörvény 
szerint halad a maga ú t j á n ; a gyümölcs 
megérik, lehull az anyaföldbe, hogy új 
élettel, új virulással töltse be a következő 
tavaszt. 

Hivatásos pályámon ez az öröktörvény 
volt az én útmutatóm, melyet a természettől 
lestem el. 

A nemes eszméknek magjá t úgy vetettem 
el, hogy egyetlen szem ezen eszméknek 
egész generáczióját hozza létre. 

En adtam az eszmét, az én lelkemből 
eredt. Ha fenmarad , ha nemzedékről nem-
zedékre száll, akkor ez lesz az én lelkemnek 
a halhatatlansága. 

S mondjátok, nem vagyok-e én boldogabb, 
a kinek kincs helyett egy falu népének ragasz-
kodása j u t o t t osztályrészül, a ki roskatag, 
nyugalomra készülő testével s a jól végzett 
munka tudatával félelem és szomorúság 
nélkül ha j tom meg fejemet az elmúlás örök-
törvényének: mint ti, a kik utolsó percze-
tekben görcsösen kapaszkodtok kincsetek 
után, a melytől nem tudtok égető kín nélkül 
megválni. 

Mondjátok! nem szivet, lelket és elmét 
gyönyörrel eltöltő gondolat-e: egy falu refor-
mátorának lenni ? 

(Nagy-Tapolcsánij.) Szalay Pál. 

Szép tavasz. 
Szép tavasz ! Csábos ttindérleány ! 
Hiába jössz most te én felém. 
Hasztalan, mosolyogsz én. reám — 
Szépséged.' hidegen nézem én. 

Hiába járom a zöld határt, 
Hiába a szép himes mezőt! 
Bennök örömet, gyönyört talált, 
^Boldogságot lelkem ezelőtt. 

Hej, nem úgy most ! Jiihalt a berek, 
Csendes a táj, tires a csalit. 
Madárdal, illatár engemet 
Többé nem vidít, nem andalít. 

Szép tavasz ! Éltető kikelet! 
Óh. ne jöjj, ne jöjj, ne, én nekem. 
Szép szemed hiába integet! . . . 
Ne jöjj ! . . . Örök tél az életem ! . . . 

jForsche Vilmos. 

3* 
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G o n d o l a t o k . 
Isten, világ. 

Az igazság érzete megfizethetetlen. Ez biz-
tatja a küzdőt, ez emeli föl az igaztalanul 
porba sújtottat. 

Az igaz mindig nyugodt, a gonosz ti tkon 
szenved. 

A ki mindig magáról beszél, jele, hogy 
másokat nem sokra becsül. 

A csapások s a mentő egy időben jelennek 
meg. Innen van, hogy minden csapásban a 
jövő boldogulás csírája rejlik. 

A bölcsészet a végtelenségig fölemel s mégis 
arra tanít, hogy hitvány porszemecskék 
vagyunk. 

A ki sok megpróbáltatáson ment keresztül, 
nem lehet közömbös az élet iránt. 

Egyedüli példaképünk a természet: tőle 
függünk, hatása alatt állunk s gondolataink 
is csak addig terjednek, a meddig ő meg-
engedi. 

Az Istenség eszméje útvesztő, mentől bel-
jebb hatolunk, annál jobban megzavarodunk. 

Az iró az egyént, a kritikus a közönséget 
képviseli, innen a kettő közötti ellentét. 

Absolut igazság nincs; a mit igazságnak 
nevezünk, az mindig relatív fogalom. 

Mindannyiszor a föltámadás boldogító ér-
zelme fog el, valahányszor a derengő égbol-
tozaton át a rám tündöklő mindenség titok-
zatos világait vizsgálom. 

Érezni, gondolkodni mindenki tud, de ezekkel 
másokban is eszméket kelteni, csak a tehet-
ségek tulajdona. 

Az ősök hasonlítanak a fasoros ú thoz : a 
távollevők elmosódnak, ködbe vesznek, hogy 
a képzelet tetszés szerint kialakíthassa őket. 

Hogy az istentelen is elismeri Isten lételét, 
bizonyítja káromlása. 

A nagy emberek eszméi olyanok, mint a 
nap: fénylő tányér az égen s mégis az egész 
földet bevilágosítják. 

Azok a legnagyobb hibáink, a melyeket 
legkevésbbé ismerünk el. 

A világ egy óriási nagy fa. Egy egy emberi 
élet annyi, mint egy piczike levélnek a nesz-
telen lehullása. 

Az ember azért dolgozik egész életén át, 
hogy tisztességesen halhasson meg. 

A költemények a hangulatok fényképei. 

A természet végzéseibe hamar belenyug-
szunk, mert változhatatlanok, de az embe-
rekébe nem. 

A munka a testet, az önmegtagadás, lemon-
dás a lelket edzik meg. 

Ha a hatalom ellen párt alakul, csak a 
természet kiegyenlítő rendjét követi az ember. 

Hogy a világ minden sietsége mellett is 
lassan halad, oka, hogy mindig vannak rák-
természetű emberek. 

Ha a doktor szót nem a tudor, hanem a 
tudós szóval jelölnék, 50%-kal kevesebben 
használnák. 

Olyan a világ, mint egy nagy bolt, pénzért 
önmagát is eladja. 

Manapság a nagy emberek is, mint a képek, 
csak messziről mutatnak. 

Nem hiába, hogy százados mulasztásokat 
pótolt helyre századunk, de a végén ugyan-
csak belefáradt. 

Ha az ember az ablaküvegre eső kövér 
esőcseppeket nézi, azt veszi észre, hogy a 
legkövérebb egyszer csak megszalad s a többit 
elnyeli . . . 

Az élet rejtvény. A ki folyton megfejtésén 
töri a fejét, ép úgv nem tud semmit, mint 
a ki mit sem törődik vele. 

Az igazi ragaszkodás a küzdelemben fejlő-
dik ki. 

Nagy emberek apró hibáit környezőik 
ismerik legjobban. 

Nincs nevetségesebb, mint az ostoba és 
hiu ember. 
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Család, szerelem. 

Meg akarod nyerni a nőket? Tömjénezz 
kiuságuknak, s czélt érsz. 

A kaczér hölgy olyan, mint a nap; minden-
kire derít egy-egy mosolygó sugárt. 

Egy kis kedvesség több hatást ér el, mint 
bármely hideg szépség. 

Kedves az, a ki mellett mindenki kellemes 
perczeket tölt. 

Ezer kaland sem ér fel azzal a gyönyörű-
séggel, a melyet a tiszta szerelem egyetlen 
kézszorítása nyújt . 

Az első szerelem fehér, tiszta lap; a ráírt 
képet letörölhetjük róla, de nyoma örökre 
ott marad. 

A szerelemben többet lát a szív, mint a 
legélesebb szem. 

Igazi asszony csak igazi férfi oldalánál 
található. 

Sok hódító nem a szerelemtől, hanem 
irigyei tömegétől részegül meg. 

Az ideálokban az erényeknek kifogyhatat-
lanoknak kell lenniök, hogy egész életen át 
boldogítsanak. 

(Szeged.) Sassi Nagy Lajos. 

Fiamnak. 
Jó fiam! jer, halld atyádnak végső óhaját, 
Vésd elmédbe, s ne feledd a haldokló s z a v á t ! . . . 
Te még gyenge kis virág vagy, dísze kertemnek, 
Erted volt a léthez kedve megtört le lkemnek!. . . 

J a j ! úgy félek, hogy egy szellő gyenge fuvalma, 
És a romlott erkölcsöknek átkos hatalma — 
Kis csemetém épülését meg fogja törni, 
S sírba tért hű gondozóit ott is gyötörni! • . . 

Kis gyermekem! ha majd a lét rögös útján jársz, 
Tűnődsz a sok csalódáson, a mit te nem vársz j 
Jusson akkor majd eszedbe, mit mondtam neked: 
„Csalódás, csábító képzet gyakran lesz veled!" 

Ne csüggedezz, ha a gőgös megvet és — lenéz, 
Ha az érdekharcz közepett' élted lesz nehéz; 

Tekints fel a tiszta égre holdas éjjelen, 
Halvány csillag képében hol szülőd niegjelen . . . 

Ha a langy' szellő susogva gyengén megérint, 
Jó atyádnak lesz csókja az, mit arczodra h i n t . . . 
Bátorodj fel, végy erőt elfásult lelkeden, 
így győzhetsz majd — erős hittel -— baj s keser-

veken ! . . . 

Ima szálljon el ajkidról munkád kezdetén, 
Fohászkodjál fel Istenhez napod végzetén ! . . . 
Istent dicsérd, királyt szeresd, védd, ha kell, e hont, 
Ha ezt végzed, alkonyodra mi kétség se r o n t ! . . . 

Légy nyilt szívű, tiszta lelkű s megelégedet t . , , 
Szerénységgel, megnyugvással kisérd végzeted ! . . . 
Légy e népnek — mint én voltam — hű tanítója, — 
Hirdesd a tant, mely a lelket szennytől megóvja! 

Kövesd fiam végső szómat, ne hagyd el s o h a ! . . . 
Kerüld a nagy tömkeleget, mert az mostoha ! . . . 
Oh, ha így lesz, ha betöltöd e szent óhajom, 
Sorsod nem lehet mostoha, — és én — nyughatom ! •.. 

(Félegyháza.) Zsigmond Konrád. 
^K../» 

Hári János. 
Szegzárdon és környékén még most is 

élnek ősz öreg emberek, a kik híven emlé-
keznek a sok országot-világot látott, ret tent-
hetetlen hősre, nagy Napoleon vitéz elfogó-
jára, I. Ferencz király személyes jó barátjára, 
a legképtelenebb hazugságok nagymesterére: 
Hári Jánosra, a ki a század első felében a 
szegzárdi társadalomnak élő alakja volt. 

Hajmeresztő füllentései ma is széltében 
ismeretesek azon a vidékén. S most, midőn 
Tolnavármegye hazafias közönsége szobrot 
állít hőstettei művészi elbeszélőjének, nem 
lesz tán érdektelen visszaemlékeznünk e saját-
ságos emberre, a kinek furcsaságai arra 
inspiráltak egy műköltőt, hogy a magyar 
irodalom egyik legsikerültebb genre-képét 
ír ja meg. 

Olvasva Garaynak e kitűnő költeményét, 
mintha látnók az X-lábú korcsma-asztalok 
mellett együt t ülő kis társaságot : az asztal-
főn a potrohos biró, jobb könyökkel az asz-
talra támaszkodva s fejét tenyerében pihen-
tetve, míg balkezével rövidszárú makrapipáját 
emelve szája felé, mely elálmélkodásában 
nyitva maradt a Hári János vitézi tetteinek 
hallatára. Amoda, a hosszú pad végére a 
furfangos diák talán azért húzódott közel az 
ajtóhoz, hogy ha kisül turpissága, könnyű 
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legyen a menekvés. Tüsszögését egyre hall-
juk, s szinte jó egészségére kívánjuk neki. 

„A többi asztaloknál együtt és szerteszét, 
vidám parasztlegények iszszák a hegy levét." 

Hogy Garaynál vidám iddogálás közben, 
s a korcsmában találkozunk hősünkkel, abból 
a világért sem szabad azt következtetnünk, 
hogy Hári János amolyan közönséges korcsma-
töltelék volt, iszákos és munkakerülő. Nem 
bizony, sőt, mint a szegzárdi három, gölöncsér 
(fazekas) egyike, tisztességes keresménye volt, 
s e mellett be-bejárt a nemesi kúriákra, 
tekintélyesebb ügyvédekhez, orvosokhoz, s 
több háznál szerepelt benfentes-minőségben, 
sőt a vármegyei ügyész úrnál, szüret alkal-
matosságával, rendesen mint hivatalos puttony-
hordó volt alkalmazva. Ilyenkor bő alkalma 
nyilt a szüretelő társaság előtt, élményeinek 
elbeszélésére. 

Becsületességére mindig sokat tartott. 
— Nincs olyan becsületes gölöncsér Szeg-

zárdon, mint én! Ugy-e, öcsém ? — szokta 
volt kérdezni. 

— Hát a Gömbölyű Gergő bátyám ? 
— No, az az egy. 
— Hát a Csutak Pali bátyám ? 
— No, meg a', de mondj még egyet, ha 

tudsz. 
S valóban nem lehetett többet említeni, 

mert csak három gölöncsér volt abban az 
időben Szegzárdon. 

Hősi elbeszéléseinek előadása merő ellen-
tétben állt azoknak tartalmával, mert Hár i 
János, a rettegett hős: igénytelen testalkatú, 
idétlen, vékony hangú, szertelen gyors beszédű 
és — nyifa (orrából beszelő) volt. 

Ország-világ tudta, hogy lovon sohasem 
ült, de azért rendesen, mint huszárt mutatta 
be magát álmélkodó, még többször erősen 
kételkedő hallgatóságának. Midőn azonban a 
történet érdekessége, az események logikája 
úgy kívánta, huszár is, baka is volt egy 
személyben. 

— Mikor Itáliában táboroztunk — beszélte 
nagy ékesszólással — hire járt, hogy egy 
közeli barlangban oroszlán tanyázik és sok 
embernek szegi nyakát. Kapitányom engem 
rendelt ki a czukkommal, hogy elfogjam a 
fenevadat. Mikor a barlang szájához értünk, 
elkiáltottam magamat: , utánam fiuk!" aztán 
egyenest bevágtattam a barlangba. Már mesz-
sze jártam a föld alatt, mikor észrevettem, 
hogy egyedül vagyok ; legényeim közül senki 
sem mert utánam jönni. De én nem azért 
születtem ám Hári Jánosnak, hogy akár egy 
oroszlán elől is megreteráljak! Minél belebb 
jutottam, annál alacsonyabb volt a bar lang; 
hát le kellett szállnom s csak úgy vezettem 

utánam a lovamat. Majd belebb olyan alacsony 
volt, hogy csak térden csúszhattam s úgy 
vezettem a lovamat. Még belebb csak hasra 
fekve mászhattam s úgy vezettem a lovamat . .. 
Hát amint tapogatózom a sötétben, minden-
felé embercsontok akadtak a kezembe. Hal-
lottam messziről az oroszlán ordítását. Már 
szemeit is láttam fényleni. Most — gondol-
tam magamban — Hári János, most mutasd 
meg, hogy hősnek születtél e világra! Ki 
akartam a kardomat rántani , de olyan szűk 
volt a barlang, hogy biz azt nem lehetett . . . . 
E j ! gondoltam, csak nem fogok vitézi te t t 
nélkül meghalni! Felkaptam a lovamra, aztán 
kivágtattam egyenest azon az uton, a melyiken 
jöttem. 

Itália volt az ő csodadolgainak színhelye. 
I t t látta azt a tengeri rákot, mely „ollójával 
felvett egy lovas kozákot", itt vitt hét fejű 
sárkánynyal, itt rakta körül sátrát franczia 
fejekkel s lóggatá le a lábát a világ végénél. 

— Mikor Itáliában jártam, egyszer olyan 
magas hegyre jutottunk, hogy a tetején hasra 
kellett feküdnünk, nehogy az égbe üssük a 
fejünket, vagy a nap lepörkölje hajunkat, de 
a hornyunk azért meg-megakadt egy-egy 
csillagban. E j ! — gondoltuk — ha már itt 
vagyunk a csillagok között, miért ne 
szakítanánk le egyet-egyet, mikor olyan 
szépen ragyognak? . . . . Hozott is mind-
egyőnk magával, ki kisebbet, ki nagyobbat, 
a melyeket aztán felaggattunk az istálóban 
a mestergerendára, s este azoknak a világa 
mellett vakartuk a lovainkat. 

Nagy hiba volna azonban azt gondolnunk, 
hogy Hárinak világismerete csak Itáliára 
terjedt ki. 

Londonyországban, Párizs városában jár-
ván, midőn az utczán végig lovagolt, az 
ablakból szép menyecskék és szép leányok 
pénzt és bokrétát szórtak az útjába. Min-
denkép kedveskedtek neki, jó szerencse, hogy 
el nem csábították . . . . 

S ennyi vitézi tett és dicsőség hallatára 
méltán fogamzott meg egy-némely hallgató-
jában a gondolat, hogy minő méltóságot 
viselhetett e hős katonaéletében ? S akadt, 
a ki megkoczkáztatta e kérdést: 

— Volt-e hát valami sarzsija, János 
bátyám ? 

— Megkináltak a gyenyerálissággal, de 
nem fogadtam el, öcsém, mert tudod, akkor 
külső országban kellett volna maradnom; 
már pedig én a túrós mácsik és a töltött 
káposzta nélkül egy napig sem élhetnék. 

Töltött káposzta és túrós mácsik, kétség-
kívül, mindig első rangú ételek voltak, de 
aligha volt még akkora diadaluk, mint volt 
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az, hogy vissza adták nekünk vitéz Hár i 
Jánost. 

Mert ha igaz, hogy a humoristák az embe-
riség jótevői, akkor Hári János is jótevőnk. 
0 a magyar nemzetnek, bár önkéntelen, de 
egyik legkiválóbb humoristája. 

(Déva.) Kntnyánsz/cy Jenő. 

ft ft 

-^i Családom fészke. 
Családom fészke évről-évre szükül, 
A gólya már hatodszor megjelent 
Komorrá téve a komoly je lent; 
Ábrándvilágom boldog idejébül 
A szeretet maradt csupán emlékül. 

A szerelem tanyázott benne hajdan, 
Hogy rózsaszínű volt még a világ; 
De csakhamar a tarka galibák 
Kijózanítnak, itt is, ott is baj van: 
Nincs más ezüst, mint egy-egy szál a hajban. 

Már-már lesújt a sors keze, az ádáz, 
Nem a kenyér, a fogyasztó a több, 
S ha végig nézek mult s jelen fölött, 
Belátom, czéltalan a zúgolódás, 
Szerencse nélkül járt az istenáldás. 

Bármint van is, vasat csak vassal ütnek; 
Nemcsak jó, legjobb, Isten a mit ád. 
Embertől jót nem várhatok, igy hát: 
Folytassuk sors! Folytassuk küzdelmünket, 
A harezban el kell dőlnie egyikünknek. 

Ha én kidölök, a családi fészek 
Kicsinyem kitöltheted boszúd; 
A győzelem tied, ha szép, ha rút, 
Én úgy tapasztalom, mindegy te néked, 
A pusztulást kaján kaczajjal nézed. 

Családom fészke évről-évre szűkül, 
Nem a kenyér, a fogyasztó több, 
S ha végig nézek mult s jelen fölött: 
Ábrándvilágom boldog idejébül 
A s z e r e t e t maradt csupán emlékül. 

Havas Antal. 

Képeinkhez. 
Az Athenaeum irodalmi és nyomdai rész-

vénytársaság ujabban ké t becses m u n k á t 
adott k i : az egyik Benedek Eleknek füzetek-
ben most megjelenő „ M a g y a r nép múltja és 
jelene" ezímű kitűnő munkája , a másik a 
díszes Petőfi-album. Mind a két műről Iro-
dalom rovatunkban már több ízben volt szó. 
Ismertet tük ott a Petőfi-albumot, melynek 
ára fűzve 6 frt (díszkötésben 8 f r t ) és 
elmondottuk, hogy a „ M a g y a r nép múltja 
és jelene" negyven füzetben fog megjelenni 
s ára füzetenkint 30 kr . 

E két becses műből most egy-egy kép-
mutatványt közlünk. Az egyik — a Petőfi-
albumból — nemzeti nagy költőnket mu ta t j a 
be a honvédtáborban, a min t az est homá-
lyában a szabad tűz fényénél verset vet 
papírra. Ez a hangulatos szép kép Révész 
Imre festménye után készült. Honvédeinknek 
a költő közelében melegedő kis csoport ja 
kíváncsisággal nézi a gondolataiba elmerült 
költőt. Ez a tábori je lenet egész sorát kelti 
föl a gondolatoknak, még pedig az alkalom-
szerű gondolatoknak, — szabad ságharczunk 
ötvenedik évfordulóján. 

Másik k é p ü n k — a „ M a g y a r nép múltja és 
jelene" czímü munkából — a keresztény 
szerzeteseket mutatja be, a mint honfogla ló 
népünket szántani tan í t ják . Ennek magya-
rázatául Benedek Elek művének első füzeté-
ből idézzük a következőket: 

„Hogy (első királyunk) István mennyire 
szivén viselte a kereszténység terjedését s 
meggyökeresedését, bizonyít ják azok a fel-
tűnő nagy kedvezések, melyekben az általa 
alapított apátságokat és püspökségeket, s 
általában Istennek szolgáit részesítette. Nem 
egy vakbuzgó fejedelem pazar kedvezése volt 
az ingó és ingatlan javak e túlságosnak 
látszó osztogatása. Midőn István a püspök-
ségeket és apátságokat nagykiter jedésű föld-
birtokkal ajándékozta meg országszerte, ezzel 
nemcsak azt a czélt érte el, hogy az ú j hit 
apostolait erősebben e haza földjéhez kötötte, 
de egyben nagyot lendített a nép anyagi ből-
dogidásán is. A különböző szerzetes-rendeket, 
nevezetesen a Szent Benedek-rend papjai t , 
szerzetesi fogadalmak kötelezték a föld míve-
lésére. Ok nemcsak papok, de szántó-vető 
emberek is voltak, s a mit ezer év mul tán 
Petőfi zeng a magyar népről („egyik kezében 
ekeszarva, másik kezében kard"), alkalmaz-
hatjuk e derék fér f iakra : egyik kezében 
kereszt, másik kezében ekeszarva! Nemcsak 
az új h i t tanaival ismertet ték meg a népet, 
de a szántás-vetés okszerűbb módjaival is. 



A szerzetesek szántani t an í t j ák a népe t . 
(A „Magyar nép múltja és jelene" ezímű munkából. Kiadja az Athenaeumi.J 
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Petőfi Sándor a táborban. 
(Révész Imre festménye. A Petőfi-álbwnhól. Kiadja az Athenaeum.) 
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Bátran mondhatjuk, hogy István ural-
kodása kétszeresen korszakalkotó: szilárd 
alapjait veti meg a keresztény egyháznak s 
ezzel biztosítja a magyar nép megmaradását 
a keresztény népek tengerében és ugyan-
akkor igazi hazája lesz a népnek e föld, 
mely kenyeret ád a munkás kéznek. 

Nyugattól keletig, északtól délig, a püs-
pökségeknek, apátságoknak és káptalanoknak 
egész tömegével találkozunk, melyek mind 
rengeteg földbirtokkal rendelkeztek István 
idejében s ezeken az egyházi földeken sok 
ezer munkás kéz dolgozott a papok vezetése 
mellett. Kétségtelen, hogy e földeket is 
jórészt rabszolgák szántották-vetették, de e 
rabszolgák sorsa bizonyára nem volt már 
oly nyomasztó, mint volt a vezérek idejében, 
midőn a rabszolgát emberszámba nem vették. 
A keresztény vallás szellemével sehogy sem 
fért össze, hogy az embert az állattal egyen-
lőnek tartsa s habár az akkori gazdasági 
viszonyok nem nélkülözhették a rabszolgát, 
sorsuk sokat enyhült s így nem csoda, ha 
a rabszolga nép örült a kereszténység ter-
jedésének. 

A pannonhalmi apátság volt István első 
alapítása. Ennek nagyobb birtokai a kolostor 
körül feküdtek, mintegy három mértföldnyi 
kiterjedésben. Egyebütt is voltak birtokai. 
Minő volt a gazdasági felszerelése, nem 
tudjuk. De gondolhatjuk a pécsváradi monos-
torról, melyhez 1107 családfő tartozott 41 
faluban. A kolostor szolgálatára rendelt 
szolganépből 156 ember lóval, 409 ember 
lóval és szekérrel dolgozott. Volt száztíz 
szőllőmívelő, tizenhárom juhász és három 
kondás. Ezen kívül tömérdek mesterember, 
nevezetesen tiz kovács, hat kádár, tizenkét 
faragó, kilencz sütő, tiz szakács, három faze-
kas, hat tímár, öt ötvös, nyolcz kerékgyártó. 
Voltak azután belső szolgák: harangozó, 
betegápoló, fürdőszolga. Ennyi ember s ennyi-
féle foglalkozás nagy és eleven gazdasági 
élet mellett tanúskodik. És vegyük most 
ehhez a többi egyházat: az esztergomi érsek-
séget, a veszprémi, egri, váradi, nyitrai, 
gyulafehérvári, bácsi és Csanádi püspöksége-
ket, a bakonybéli, zalavári, tihanyi, szegzárdi, 
lébenyi, zirczi, stb. apátságokat: elképzelhetjük, 
mily jótékony hatással volt a papság a népre, 
a lelki művelődés mellett a gazdasági élőhaladás 
terén is." 

Egy kis tévedés. 
„No, nekem ugyan szomorú húsvétom lesz", 

szólt az én kedves szomszéd kartársam: Vár-
helyi Viktor barátom, a ki már nyolcz év 
óta tengeti életét egy kisded faluban, várva 
egy „zsiros" pályázatot, és a mi fő : azt is, 
hogy az „bevágjon". 

A várakozás annál inkább nehezére esett, 
mert ehhez volt kötve Mariska birhatása. 

És ha önök ismerték volna Mariskát, rész-
vétet éreznének nyomban barátom i rán t ; mert 
beismernék, hogy fájdalma nem ok nélkül 
való. 

A várva-várt pályázat végre megérkezett. 
Borsóvölgye volt az a szerencsés falu, mely 
ezerháromszáz forint jövedelmet bir t kimu-
tatni készpénzben és terményekben. 

A kérvényt megírni, postára tenni : egy 
gondolat műve volt. 

A kér vény nyel egyidejűleg sürgöny ment 
Viktor barátunk testvérbátvjához : Gyulához, 
a ki arrafelé kántortanítóskodott. A sürgöny-
ben csak ez ál lot t : „Pár nap múlva vendéged 
leszek." 

A napok multak, barátunk tűkön ál l t : 
„Csak már mehetnék!" 

Végre elérkezett az indulás ideje s három 
napi szabadsággal útnak indult. 

Egy körülményt — mielőtt a történetet 
tovább folytatnám — jónak találok fölemlíteni. 

Viktor lakóhelye a vasútvonaltól kissé távol 
esett, s így a megye székhelyére rendesen 
csak kocsin szokott bejárni. így a zóna ágas-
bogas szabályairól vajmi kevés ismerettel birt. 

Indulás előtt terve ez volt: a legközelebbi 
vasúti állomásra elmegy gyalog, hogy községe 
előtt szándékának még az árnyékát is el-
kerülje. 

Innen bemegy a székhelyre, a honnan két 
óra múlva útját folytathatja. 

Azért jegyét egyelőre ide váltotta. 
A terv első részlete el lévén érve, bátyja 

gyermekeinek néhány forint ára ajándék 
vétele után újra jegyet váltott s egy kuba-
szivarra rágyújtva, boldog reménynyel helyez-
kedett el teljes kényelemben egy másod-
osztályú kocsiban. 

Indulás után pár perez múlva bejött a kalauz 
jegyvizsgálásra. miközben szúró tekintetet ve-
tet t barátunkra s így szólt: „Uraságod, úgy-e 
bár, Gömböczön szállt be?" 

„Igen", — volt a gyanútlan felelet. 
„No akkor uram, sajnálom, de igen drága 

utazása lesz." 
„Drága? És ugyan miért? ha szabad kér-

deznem." 
„Miért? Mintha nem tudná! 
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A ki a zónán úgy akar kifogni s út ját 
olcsóbbá tenni, hogy egy vonalú út jára kétszer 
vált jegyet, azt, ha megcsipik, a vasúti sza-
bályzat értelmében büntetés éri. 

Igen-igen! Ne is tessék olyan tudatlan 
arczot vágni. De különben mit is beszélek 
én itt, kár azt uraságodnak magyarázni; 
nagyon jól tudja ön, hogy ily esetben három 
forint a birság s a jegy árának kétszerese; 
de nem akarja tudni. Ez azonban nem baj, 
majd megtudja. Alázszolgája!" 

Á kalauz távoztával Viktor barátunk kréta-
fehér lett. Ennyit fizetni ártatlanul, mégsem 
já r ja ! De hogy meg kell fizetni mégis, azt 
gondolta; mert miként hinnék el, hogy ezt ő 
nem rossz szándékból te t te? 

De meg a büszkesége sem engedte volna 
azt mondani: „Uraim! én most utazom elő-
ször zónán." 

Fizetni, fizetni, de miből? Ez a „miből" 
most nagy szó volt. Megnézte összes pénz-
készletét, alig tett ki három, mondd: három 
forintot. 

Viktor, itt baj lesz! — monologizált magában. 
Már azon gondolkozott, hogy óráját és lán-

czát valamelyik utasnak eladja, a midőn egy 
mentőgondolata támadt. Megnézte a menet-
rendet, most jött az utolsóelőtti állomáshoz 

Kocsijában éppen egyedül ült, s kint a 
tájra az éj setétje boríta sürü fátyolt. 

Viktor, itt előtted csak két alternativa van: 
vagy futsz, vagy fizetsz. Az utóbbit teljesíteni 
lehetetlenség, tehát válaszszuk az elsőt. Az 
első gondolat úgy is mindig a legjobb szokott 
lenni. 

A vonat megállott s Viktor ebben a pil-
lanatban a kiszállás ellenkező oldalán mint 
zerge ugrott ki, s rövid futás után eltűnt a 
berekben. 

Nesztelenül vonta meg magát a bozót alatt, 
és szive hevesen dobogott. Ha rájönnek, még 
a bírságot is duplán kell megfizetni. Hideg 
veríték gyöngyözött az arczán. Már a kabátja 
értékét is kezdte számítani, a mikor, mint 
égi hang, hatott füléhez a vonat füttye. 

A szivére nehezedett súlyos kő a vonat 
tovarobogásával lassan-lassan eltávolodott s 
gúnyos mosolyt vetve utána, vigyázva talpra 
állott. 

„Sikerült!" — s egyet csettintett ujjaival. 
Majd körülnézve, hogy némikép tájékozhassa 
magát, a kocsiút keresésére indult, a mit 
nem sokára meg is talált, a melyen vigan 
fütyörészve folytatta ú t já t a szomszéd faluba, 
a hol bátyja lakott. Egy óra alatt czélnál volt. 

Az ablak megkopogtatása után nem sokára 
a kedves rokoni karok ölelése fogadta a rég 
nem látott kedves vendéget. 

— Ugyan minek köszönhetem ezt a nem 
várt nagy szerencsét ? — kérdezte Gyula. 

— Minek? Hát pályázom. 
— Pályázol? És hová? 
— Hová, hát ide a szomszédba: Borsó-

völgyére. 
— Borsóvölgyére ? Testvér, i t t nincs üre-

sedés ; hisz, tegnap volt ide át a szomszéd, 
a ki különben igen derék ember. Lehet, hogy 
meg is ismerheted. 

Viktorral a világ kezdett forogni; az egé-
szet nem értette. 

— E h ! hát csak tudok talán olvasni ? 
— Hozd ide, kérlek, a „Néptanítók Lapját". 
— It t van, no! 
Rövid keresés után rátaláltak a keresett 

számra. 
— No, nézd! Há t ez mi ? 
-— Ez Borsóvölgye, igaz, de nem a mi Borsó-

völgyünk, hanem az egri egyházmegyebeli. 
— Egri, hát ti nem abban vagytok ? 
— Nem hát, hanem a vácziban. 
— Tyhű, az áldóját, ez már más! No még 

így nem járt taní tó! 
E kijelentésre a házban általános kaczaj 

tört ki. 
— No te ugyan felsültél, szólt Gyula mo-

solyogva ; de azért sebaj! Egyszer legalább 
mégis eljöttél hozzánk is. 

Szegény Viktor! Egy pillanatra elkomolyo-
dott. Hogyne! Mariska birhatása ismét egy 
meghatározatlan nagy idejű távolba esett. 

Hanem a kedves kör mégis hamar vissza-
hozta régi kedvét, sőt felvillanyozta az egész 
családi kört, kalandos utazásának elmondá-
sával. 

Mégis igaz, hogy a baj nem jár egyedül. 
Két napi ottlét után haza indult ; elővigyá-

zatból első osztályú jegyet váltott, nehogy az 
a zsivány kalauz valahogy megismerje. 

Otthon már a visszaérkezett kérvény várta 
e hátfelirattal: „Itt a kántortanítói állás nincs 
üresedésben." 

De mit is mond a közmondás: „Ború után 
jön a derü." 

És a derűt meghozta a közszeretetben álló 
kir. tanfelügyelő úr, a ki éppen most beszéli 
az örvendetes hírt. 

— Jó hírt mondok, kedves taní tó úr ; 
fizetését kiegészítették 400 frtra. Kap 180 frt 
államsegélyt. S a mi f ő : derék hitközsége 
éppen most igérte meg, hogy e rozzant iskola-
épületet még e tavaszszal újra építteti. 

Viktorunk e kijelentésre majd kibújt a 
bőréből. 

— Nagyságos uram! — szólt a tanfelügyelő-
höz — egy alázatos kérésem volna: legj'en 
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kegyes e két hírről egy kis írásbeli igazolást 
adni. Valamiért nagy szükségem volna rá. 

— Kérem, nagyon szívesen! 
S pár perez múlva Viktor barátunk nagy 

boldogan helyezte el tárczájában a reá nézve 
oly becses okmányt. 

- * 
* * 

Mit mondjak még? Viktor húsvéti jóslata 
nem teljesedett be, mert a mikor Mariska 
szülői elolvasták a nagyságos úr sorait, az 
atj ra ezt mondta: 

— No így már értem, most mégis meg-
élhettek valahogy; meg a lakás is jobb lesz. 
Ha úgy kívánjátok, most már nem bánom, 
megtarthatjuk húsvétra a kézfogót. 

Soha boldogabb húsvét nem virradhatott 
volna Viktorra. 

Mégis jó az Isten, meg az a feltámadott 
Krisztus! . . . 

Mert: de soknak is hoz örömet az a kedves 
húsvét! . . . 

(Bussa.) Szokoly István. 

Két kép. 
— A m i a l b u m u n k b ó l . — 

A tanítót Ehös Péternek nevezi és vékony 
lábúnak festi a konvenczionális humor, holott 
alig van nála „fontosabb" ember . . . Ezt a 
nagy fontosságot aztán nemcsak az irányadó 
körök ismerik el, hanem maguk a tanítók is 
hirdetik. Sőt a fiatalabb nemzedék egy-né-
mely tagja annyira viszi ezt, hogy az ember-
nek önkéntelenül is eszébe jut a — „propria 
laus . . . " 

Mert hát a mai világban, a mikor fődolog 
a különböztetni tudás, két fa j ta tanító 
„létezik". (Ha ugyan ez a szó egyáltalában 
létezik ?) Az egyik: a modern pedagógus, a 
fiatal óriás; a másik: a szép múltú öreg 
mester. — Mind a kettő tanító ugyan, de 
azért úgy hasonlítanak egymáshoz, mint 
(hogy egy élénken szemléltető túri hason-
lattal éljek) a tehén a cserebogárhoz . . . 

Lássuk csak őket közelebbről! 
A fiatalnak Dróth János a neve. A leg-

újabb iskolából való, nagy haja t visel és 
sohasem fésülködik. 

Az öreget Pap Péternek hívják s csak a 
pápai kollégiumban tanult klasszikusokból, 
meg filozofusokból tudja, hogy mi az a peda-
gógia. Különben ő sem fésülködik, mert már 
egy pár lustrum óta — kopasz. 

A fiatal „mindent tud" s rendkívül nagy-
képű. Még a nevét is úgy írja, hogy az 
csakis Dr. Oth-nak olvasható. Neki külön-

ben országra szóló irodalmi sikerei vannak. 
Megírta a vármegye földrajzát, a térképraj-
zolás methodikájával, a globularis projectio 
alapján, huszonöt térképmintával. Szerkesz-
te t t egy nagyra hivatott, magyar vonalozású 
irófiizetet, a mely szerint többé nem vonalak 
közé, hanem punktumok barázdáiba ír az 
irigylésre méltó jövő nemzedék! — Hát azt 
a sok genialis hirlapi czikket ki tudná el-
számlálni, a mik —- tanítói körökben — nem-
csak ismertté tették a Dróth nevet, hanem 
irigyeltté is! 

Mert hej, irigy nép ez a tanító-féle! 
Az öreg mester nem irigyel senkitől sem-

mit. A Dróth barátunk nevét pláne nem is 
ismeri. Ennek a bosszantó dolognak pedig 
az oka az, hogy Pap Péter bátyánk nem 
igen szokott újságot olvasni a hivatalos köz-
lönyön kívül. Abban pedig még soha sem 
találkozott a Dróth névvel, pedig minden 
számát elolvassa egész addig, hogy: „Nyoma-
tott a m. kir. egyetemi nyomdában". Más 
lapot nem igen olvas. Úgy is bajosan lesz 
már ő belőle tanfelügyelő, ha a szemét ki-
olvassa is! . . . Péter bátyánk különben, egy 
pár halotti búcsúztatón kívül, sohasem írt 
a nyilvánosság számára. Ezt is csak akkor 
cselekedte, ha valamely rendkívüli halálesetre 
nem volt példa a nagytiszteletű Bocsor uram 
bucsuztatós könyvében. Ilyen eset pedig akkor 
fordult elő utoljára, mikor a gróf Majláth D. 
egy régi, hűséges ispánja elhalálozván, a 
hátramaradt szomorú felek azt kivánták, hogy 
a búcsúztatóban a méltóságos gróf sokszor 
tanúsított jó indulata is rigmusokba foglal-
tassák. Szólt pedig a búcsúztatónak ez a 
része ilyetéuképen: 

Hozzád, fordulok már, 
Méltóságos Majláth! 
Ki adtál én nekem, 
Teheneket kajlát . . . 

Pap Péter egyébiránt kitűnő gyakorlótanító. 
Nem csoda: harminczkilencz esztendő óta 
„deklinálja a porhajasokat". A módszert — 
igaz, — nem a német pedagógusoktól tanulta, 
hanem saját józan tapasztalata vezette arra 
a mesteri fogásra, hogy a jó példa és kitartó 
szorgalom (no, meg egy csipet, filozofushoz 
illő lemondani tudás) többet ér, mint az 
összes ideális analízisek regressiv, vagy prog-
ressiv elméleti tudása. Hanem aztán az is 
igaz, hogy az öreg mesterhez bátran mehet-
nének a fiatal óriások türelmet, meg szor-
galmat tanulni! 

De hát a pápai kollégiumban nem azt ver-
ték az ő fejőkbe, hogy a szegény tanuló túl 
van terhelve s hogy ha ez így tart sokáig, 
az egész emberiség agylágyulásba esik a sok 
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tannlás miatt! De nem ám! Az öreg Antal 
professzor mindegyre azt haj tot ta hogy: 

— Tanuljatok, — canis mater! — nehogy 
podegrás derekú rektorok, meg kikajszult 
sarkú preceptorok váljanak belőletek! (Akkor 
még — úgy látszik, — az itt tisztelt állások 
nem voltak olyan „nagyon fontosak", mint 
manapság.) 

Dróth János, a modern pedagógus, szintén 
jeles tanító s a mi, fiatalságát tekintve, szinte 
megfoghatatlan: igen praktikus . . . 0 tapasz-
talta, hogy az iskolaszéki elnök, kombinálva 
egy disznótoros vacsorával, — az már fél 
siker; végy ehhez egy kevés mézet, pár kap-
pant, bárányt, vagy egyéb naturálét : az 
aztán teljes siker. Dróth, mint társadalmi 
ember is előkelő szerepet visz. Szerencsésen 
eltalálja az arany középútat a falu haragvó 
elemei között, s neki nincsen egy ellensége 
sem! Igaz, hogy a káplán azt tartja róla, 
hogy két-kulacsos; de hát egy káplán véle-
ménye „nem sokat nyom a latban", még 
akkor sem, ha igazsága van . . . 

Dróth mindenek fölött opportunus férfiú. 
Ez pedig abban áll, hogy az „óh nép!" 
között szidjuk a „nadrágos heréket", a kik 
elhalászszák a szegény, munkás ember keser-
ves keresményét. — Az urak között pedig 
korholjuk az álnok parasztot, a kinek még 
ma is meglátszik az eszejárásán, hogy Kain 
maradéka! . . . 

A fiatal pedagógus különben csak nagyon 
ritkán kerül a nép közé. Minek is; hiszen őt 
a „Pedagógiai Trombita" czímszalagján is 
„tanár" úrnak titulálják . . . 

Az öreg mestert csak „tanító uramnak" 
hívják. 0 a nép embere. Elmegy disznó-
torba, kárlátóba; nem veti meg a násznagyi 
hivatalt, sőt a funerátorságot sem. A lako-
dalmakban aztán olyan násznagyi dikcziókat 
kanyarít, hogy megríkatja vele még a leg-
keményebb szívű baktert is. —- Könnyű neki 
ez a nagy népszerűség! Hiszen a falu kicsi-
nye-nagyja az ő nevelése. Néha előfogják az 
öreget az ő mególemedett tanítványai s zak-
latják egy-egy gyermekkori reminiszczen-
cziáért. Az öreg aztán elmulattatja ilyenkor 
az egész vendégkoszorut. — Mikor, példának 
okáért, Nagy Áronné (akkor kilencz éves 
leányka, most nyolcz gyermek anyja) így 
mondta a hármas kis tükörből: 

„Tele lével Bajom, 
Keresd ki kapával!" 

A helyett, hogy: 
Telegd, Léta, Bajom, 
Derecske, Kabával" . . . 

Vagy mikor Szitás András uram (a ki 
most a kurátori méltóságot viseli) így sza-
valta a Hymnus illető strófáját: 

Értünk Kunság mezején, 
Ért kalászt lengettél, 
Tokaj szőlővesszején. 
Lekvárt csepegtettél . . . 

A Szózatból meg, hogy: x 

És jönni fog, ha jönni kell, 
A nagyszemű halál. . . 

Az öreg mestert szereti is mindenki s ezt 
dokumentálja is a jó nép nemcsak rőfnyi 
kolbászok, meg nyomós sódarokkal, hanem 
azzal is, hogy valamennyi társaskör, vagy 
temetkezési egyesület van a faluban, annak 
ő, ha nem elnöke, legalább is választmányi 
tagja. Az öreg azonban nem embere a titu-
lusoknak ; ő csak annyi kis vitulust kér az 
Úristentől, hogy mikor nyugalomba kell 
vonulnia, ne szoruljon senki gyámolítására. 
Ez az óhajtása teljesül is; sőt a kötelesség-
tudó, szerény öreget a becsülés fogja a nyu-
galomba is kisérni. Ha csak, a készülés köz-
ben, a nyugalmat nem előlegezi neki — a 
halál . . . 

Mindegy! A szerény munkás még akkor 
is több tiszteletben részesül, mint a léha, 
hivalkodó — életében! . . . 

(Mezőtúr.) Farkas Imre. 

Temetés után. 
— Rajz. — 

Az a kis lélekharang ott a temetőben utol-
sót csendült. A tiszteletes, meg a kántor úr 
el is bucsusztatták illendőképen a halottat; 
az a frissen ásott sírgödör is megtelt már; 
lehullott az utolsó rög is arra a szegényes 
fakoporsóra. Az a maroknyi nép pedig, a 
mely gyászkiséretül szegődött a temetéshez, 
széledni kezdett; ki erre — ki arra. . . . 

Gerő Julis egyedül maradt azzal a két el-
árvult porontytyal. Fázva, reszketve simultak 
hozzá; a kisebbik meg is szólalt: 

— Julcsa néném, gyerünk haza, nagyon 
hideg van itt. 

Dehogy hallotta ő azt. Annak az utolsó 
rögnek a tompa zuhanása olyan élesen nyi-
lait a szivébe; még most is sajog tőle. Oda 
szorította keszkenőjét az ajkára, azután el-
nézegette, mint lepi el a szállingózó hó azt 
a fakeresztet meg a sírhantot. Mintha meg-ö o 
szánta volna a természet azt a szegény öreg 
asszonyt, a ki csak most tért oda nyugodni, 
a kinek a leánya nem adhatott himes, virá-
gos halotti leplet, — maga vonta be most 
csillogó fehér hótakaróval. . . . 
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Annak a fiucskának a keze már kékes-
vörösre dermedt. Elkezdett sirni. Az a na-
gyobbik, az okosabbik azután rálehelt az 
ujjaira, meg-megdörzsölte, melengette, attól 
el is hallgatott megint egy kissé: 

— Csöndesen légy Pist i ; látod a Julis né-
nénk imádkozik! 

Annak pedig az imádság is az a jkára fa-
gyott. Mereven bámult a semmiségbe; azt 
az ő mindenét oda tudta betemetve a föld-
nek ebbe a kis üregébe; a könnye kiapadt 
már, csak a nehéz, nyöszörgő sóhajtását hal-
lotta az a két kis gyerek, s azt a megtört, 
kétségbeesésében oly szemrehányó h a n g o t : 

— Édes anyám, . . . itt hagytál, . . . 
magunkra ? 

Valaki aztán gyengéden megütötte a vállát. 
Arra összerezzent. De csak akkor tér t magá-
hoz, mikor annak a valakinek a hangját is 
meghallotta. A tiszteletes úr volt; szelíden 
szólítgatta: 

— Jó leányom; búcsúzz el már at tól a te 
halottadtól; nagy a bánatod, tudom, adjon 
erőt az Isten a vigasztalódásodhoz; hanem 
ezekről a kis árvákról se feledkezz meg; te 
rád hagyta őket az édesanyátok; viseld gond-
jukat ; nagyon fáznak a szegénykék; menje-
tek haza gyermekeim! 

Pisti könnyes szemeivel olyan hálásan pil-
lantott a jó tiszteletes úrra. 

Gerő Julisnak csak most ju tot t eszébe, 
hogy ezek is itt vannak vele. Ölbe kapta a 
kisebbiket, kézen fogta a nagyobbikat, még 
egy „Isten hozzád "-ot mondott a tekinteté-
vel annak a hólepte sírdombnak, s azzal 
sietett elfelé. 

A tiszteletes — a kit köszönteni is elfelej-
tett — szánakozva nézett utánuk: „Szegény 
árvák, mi lesz most belőletek?!" — — — 

Milyen iróniája a sorsnak, mikor annak a 
leánynak, a ki az apját soha sem ismerte, 
az anyját pedig csak most kisérte ki a te-
metőbe, s még ott áll kétségbeesetten az ő 
frissen ásott sírgödre előtt, — mikor annak a 
boldogtalan teremtésnek azt mondják, hogy: 
„most már eredj haza." 

Gerő Julis az ő egyszerű eszével bizony 
meg se tudta volna érteni, hogy azt gúny-
ból is mondhassa neki valaki, a minthogy ez 
egyszer nem is úgy mondták; hanem azért 
olyan szívszorongás fogta el, mikor arra az 
ő sivár otthonukra gondolt. 

Mikor aztán hazaértek, Pistit, a kisebbik 
öcsikéjét ágyba fektette, nagyon didergett 
már a szegényke; Bálint, a nagyobbik oda 
húzódott a széles banyakemencze zugába; 
volt valami olvasókönyve, abból betűzgetett. 

Ö maga meg elővette azt az ütött, kopott, 
nagy csatos imakönyvet. Annak az isten-
embernek az igéiben talán majd talál valami 
vigasztalót. 

Elmerült az olvasásba; arra riadt fel aztán, 
a mint a pitvarban csoszogást hallott. Nyom-
ban azután valaki csendesen be is nyitotta 
az ajtót. 

— Adjon Isten jó napot, jó egészséget, 
édes lányom! 

Dudásné volt, a szomszédasszony. Gerő 
Julis kelletlenül mondta ki a „fogadj Isten"-t. 
Nem igen szívlelte — maga se nagyon tudta 
miért — ezt a vendéget. Az pedig kibonta-
kozott a nagy kendőjéből s oda telepedett 
mellé. 

— Betértem hozzátok, — mondok — hogy 
már csak meglássam, hogy is vagytok most, 
árvácskák? Hát a jó Boris nénit már el is 
földeltétek! Szegény jó asszony! Én, látod, 
ki se mehettem a temetésére; az uraságnál 
nagy mosás volt, oda hivattak, — pedig, 
Isten látja lelkemet, — olyan nagyon sze-
ret tem az Istenben boldogult édesanyátokat! 

Megnyomkodta a szeme tájékát a köténye 
szélével, talán könny is volt ott. 

Gerő Julis nem felelt semmit; a Dudásné 
azért folytatta: 

— Hát aztán mi a szándékod most, édes 
leányom? tudod-e már, mivel keresed a ke-
nyeredet, miből ruházod a kicsikéket? Mert 
há t ahhoz bizony pénz kell ? Az édesanyá-
tok, tudom, mit se hagyott rátok, szegény 
volt. . . . 

Azt a leányt bántotta ez a tolakodó kí-
váncsiság, sértette ez a hang ; kiérzett abból 
valami kárörvendő-féle is. 

Fölkapta a fejét, reá tekintett azokkal a 
szép, komoly szemeivel s azt mondta : 

— De igenis, hagyott. Azt hagyta örök-
ségünkül, a mit senki el nem vehet, senki 
el nem vitathat tőlünk. A munkakedvet, 
szorgalmat. . . . Megvan a két kezem, elég 
erős is vagyok ahhoz, dolgozni fogok . . . 
napszámba járok. 

Dudásnénak tetszett ez az „akaratoskodó" 
felelet. Nem is tudta azt a gúnyos mosolyát 
eltitkolni. Közelebb húzódott a leányhoz, az 
a mosolya azonnal édeskéssé vált, s a leg-
lágyabb, a legszelídebb hangján mondta: 

— Látod Juliskám, okos leánynak ismer-
telek én téged mindig, és most még sem 
gondolkozol okosan! Napszámba akarsz te 
járni ? — durva, nehéz munkát akarsz te 
végezni, a mitől ez a szép fehér kéz feltöre-
dezik, érdes lesz. Aztán az egészséged sem 
birja el; belebetegszel, ágyba kerülsz, s akkor 
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a testvérkéiddel mi lesz ? . . . Éhen pusz-
tulnak ! 

Gerő Julis olyan önkéntelen remegést ér-
zett ezekre a szavakra; ha ennek az asszony-
nak igaza volna ! 

Az az asszony pedig észrevette ezt; jónak 
látta azon melegében folytatni: 

— Aztán nem is mondanám én gyerme-
kem, bogy ne dolgozzál, ha nem volna más 
utad, módod arra, hogy megélhess! . . . De 
van! És szép, kedves, könnyű életet tudnék 
én a te számodra. Olyat, a milyen csak a 
magadfajta szép, okos leányokhoz illik! 

Hizelegve simogatta meg halvány arczát, 
selymes szőke haját . A leány gyengéden 
húzódozott tőle, s bizalmatlan kíváncsisággal 
tekintett rá. 

— Ügy ám, édes lelkem, gondoltam én 
már t i reátok! Ne hidd, hogy a Dudás néni 
nem törődik a boldogult komámasszony gyer-
mekeivel . . . Oda jártam, tudod, az uraságék-
nál. Nem is annyira az a nagy mosás, mint 
a te dolgod vitt oda. . . . Azután . . . tudod, 
az ilyen kitanult, tapasztalt öreg asszony, 
mint a milyen én vagyok, ért hozzá; — 
mondta ravasz kacsintással — beajánlottalak 
a báróné méltóságának. Elmondtalak szép-
nek, okosnak, ügyesnek, a minthogy igazam 
is volt, úgy-e ? íázóval, nagyon feldicsértelek. 
A méltóságos asszonynak már is megtetszet-
tél ! Nagyon kértem, könyörögtem én is, 
hogy, így-amtígy, szegény árvák vagytok; 
éhen is pusztulhattok, ha nem akad valami 
könyörületes lélek, a ki segítsen rajtatok. 
Bizony a méltósága könnyezett is, — áldja 
meg az Isten a jó lelkéért — mikor ezt el-
mondtam neki. . . . Meg is Ígérte bizonyo-
san, hogy ielfogad téged . . . amolyan szoba-
kisasszonynak . . . tudod ?! Pompás helyed 
lesz ám ott. Czifrán, fényesen öltözködöl; 
velük mégy majd télen a nagy városba; el-
kisérgeted őket — persze nagyúri hintón — 
mindenfelé, mulatságokba, színházba. . . . És 
a mellett a magad úrnője is leszel. Dolgod 
az ugyancsak kevés lesz! Öltöztetni a méltó-
ságát és más ilyen apróság. Aztán az ilyen 
csinos, helyre-leánynak nagy jövője is van 
ám ott a között a fényes úri nép között. 
Azok a finom urak mind bókolnak, teszik a 
szépet az én kedves kisasszonykámnak . . . 
olykor meg is czirógatják, dédelgetik . . . 
ajándékokkal kedveskednek neki . . . s az én 
aranyos kis Juliskám mosolyogva fogadja az 
udvarlásukat! Úgy bizony, édes lelkem . . . 
tudom én azt . . . voltam én is valaha fiatal; 

pedig olyan szép sohse voltam, mint te most 
Nos leányom, úgy-e, szép dolog ez, mondd, 

úgy-e kedvesebb, mint a ruhaszapulás, moso-
gatás ? . . . 

Gerő Julist megint csak végigfutotta az a 
remegés. 

„Istenem, ha ennek az -asszonynak igaza 
volna!" 

Reá tekintett , mintha a lelkéből akart 
volna olvasni. Pedig csak a szeméből olva-
sott. Abból pedig annak a szép jövőnek a 
biztató reményét látta feléje csillogni. De 
annak a szempárnak olyan szúró volt a né-
zése, hogy nem állotta ki soká. . . . Ott 
nyugodott meg a tekintete annak a bibliá-
nak az első lapján a „miatyánk"-on. 

— Nos, áll az alku, kicsikém ? Csapj a 
tenyerembe! 

Gerő Julis nem is hallja. Csak nézi mere-
ven annak az ócska könyvnek azt az elfakult 
lapját. Hanem azoktól a fekete betűktől is 
káprázik a szeme. . . . Nem is feketék azok 
már . . . tűzben égők . . . lángvörösek: o o 

„. . . . és ne vigy minket a kísértetbe . . . " 
A szomszédasszony nagyon hangosan be-

szélt. Az az alvó kis gyerek megmozdult ott 
az ágyában; álmodhatott valamit, mert csen-
desen felsóhajtott s olyan gyöngéd, kérő 
hangon sut togta: „édes anyám!" 

A nénje felkelt, odament hozzá, megigaz-
gatta a vánkosát, betakargatta, s az aludt 
tovább. Bálint is ott szunyókált már ültében, 
a nyitott könyv ott hevert mellette. 

. . . És az az elhaló sóhaj olyan könnyen 
oszlatta szét azokat a légvárakat. Azok a 
lángoló betűk a szivét perzselték, és fájt az 
a szivének nagyon. Minden dobbanásában a 
lelkiismeretének egy szavát hallotta: „El 
akarnak csábítani, és te engedni akarsz a 
kísértésnek! . . . " 

Az az asszony pedig még ott lilt a helyén. 
Hanem már nem mosolygott olyan kisértően; 
csalódottan, meglepődve fürkészte a leányt! 

A leány, mikor most rá tekintett, tudta 
már, hogy „nincs igaza ennek az asszonynak." 

Érezte is a Dudásné, mert olyan bizony-
talan, remegő volt a hangja, mikor kérdezte: 

— Nos, nem felelsz, leányom ? 
— Mit feleljek, Dudás néni ? Azt, hogy 

köszönöm a jóságá t ; de nagyon szeretem a 
öcsikéimet, nem akarom őket magukra hagyni. 
Aztán az édesanyámért hullatott könnyeimet 
sem szárítottam fel. . . . Majd talán . . . . 
később. — Pedig most tudta csak bizonyo-
san, hogy soha! 

Dudásnét leverte ez a felelet. 
— Magadnak ártasz vele, leányom — 

mondta kedvetlenül és kicsoszogott a szobá-
ból. Az ajtó nyikorgására megint megmoz-
dult a kis alvó, fel is ébredt: 
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— Julis néném, jöjjön ide; marad jon it t 
mellettem, félek egyedül. 

Gerő Julis oda is ment hozzá. Ölbe vette, 
borzas kis fejét megcsókolgatta, megczi rógat ta : 

— Nem megyek, lelkem kicsikém; nem 
hagylak i t t ! Aludj csak szépen, csendesen. 

(Budapest.) TepUczhy Aladár. 

• Cv^o 
T 

Autobiograpkia. 
Bár nem vagyok se politikai, se irodalmi 

kitűnőség, hanem csupán egyszerű nemzet-
napszámos, engedje meg mégis a szerkesztő 
úr, hogy megírjam saját életrajzomat. Szerény-
telen dolog biz' ez, de azért szives engedel-
mével mégis csak megírom. Megírom pedig 
azért, mert ez az életrajz nem csupán az 
enyém, hanem bizonyára sok-sok olyan fiatal-
emberé, a kikről a j ó kedélyű és j ó lelkű 
Réztolli azt mondja, hogy a mikor lá t ja őket, 
a budavári honvédszobor fenséges alakja je-
lenik meg képzeletében. Azután meg talán 
tanulni is lehet belőle valamit. 

Hogy hol születtem és mikor, az nem 
lényeges ilyen kis kaliberű embereknél; azért 
mindjárt ott kezdem, hogy a gimnázium négy 
alsó osztályát elvégezvén, apám így szólt hoz-
zám : „Fiam, tudod, hogy én csekély vagyonú 
ember vagyok s hogy még négy kis testvéred 
is van. Bár szép bizonyítványod van, a szük-
ség kényszerít, hogy a 1 . . . i áll. tanítókép-
zőbe vigyelek." 

Szigorú apámnak ekkor mertem életemben 
először ellentmondani: „Apám, édes apám, én 
nem megyek tanítóképzőbe!" Elkezdtem sírni, ri-
mánkodni. Ismerve apám természetét, el vol-
tam készülve a leghevesebb kitörésre ; azonban, 
nagy ámulatomra, meglepetten nézett reám, 
azután e l fordul t . . . 

Azt hittem, most már el van ütve a dolog, 
a mikor egyszer csak anyám is előhozakodott 
vele. Annyit beszélt, annyit emlegette kis 
testvéreimet, hogy végre is ráadtam a fe jemet : 
„Jól van, hát tanító leszek!" így let tem a 1...Í 
tanítóképző növendéke. Egy szikrányi vonza-
lom se volt bennem a néptanítói pálya iránt. 

A képzőben a tanév megnyitásakor egy 
jóságos arczú férfin — az igazgató — beszélt 
a tanítói pálya magasztosságái-ól, sok tövisé-
ről, kevés öröméről. Olyan szépen, olyan lel-
kesen beszélt! Azt mondta, hogy a ki hír-
nevet, dicsőséget, gazdagságot vár ettől a 
pályától, az lépjen vissza; de a ki a tövisek 
között meg tud elégedni egy-egy szerény 
virággala, — mert a hol tövis van, ott virág-
nak is kell fakadni, — a kiben van elég 
idealizmus és hazaszeretet, hogy önzetlen 

kebellel áldozzon Árpád ezer éves hona kul-
túrájának oltárán, — az maradjon i t t ! 

Mikor igazgatónk befejezte lelkes beszédét, 
a vérem fölpezsdült, szivem hevesen dobogott, 
az arczom kipirult. Önkénytelenül előre lép-
tem s halkan rebbent el ajkamról: „Én itt 
maradok." 

A képzőben szülőimnek úgyszólván semmibe 
sem kerültem s szivem tele volt hálával az 
iránt az állam iránt, a mely én rám évenkint 
néhány száz forintot költött. 

Teltek az évek s én megkaptam a szép 
oklevelet, melynél jobbat már kívánni sem 
lehetett volna. Hazafias öröm töltötte el 
keblemet, mikor elhagytam az intézetet, hogy 
ime eljött a ,visszafizetés", a „lerovás* ideje. 
Mennyire fáj t a szivem, mikor az az állam, 
a mely eddig oly atyailag gondoskodott 
rólam, nem ismert t öbbé ! Valahányszor köze-
ledtem feléje, szívtelen mostohaként, meg 
sem ismert. Vájjon miér t? Talán azért, mert 
azon az édes zengésű nyelven kívül, a melyet 
őseink valahonnan a kirgiz pusztákról hoz-
tak, más nyelven nem tudok ? Az állami 
iskolák pedig majdnem mind nemzetiségi 
vidékeken vannak. Mint a kitagadott fiu, 
vérző szívvel fordultam másfelé. Sa já t hit-
felekezetem is csak a legsilányabb állásokra 
fogadott el, mert minden pályázatban utolsó 
volt az én oklevelem a felekezeti elégséges 
oklevelekkel szemben is. Küzködtem és küzkö-
döm most is, szívtam és szívom most is a poros, 
tüdőromboló levegőt nyomorúságosan díjazott 
állásokon. De azért szoczialista nem lettem 
és nem leszek! Ilyen ballépéstől mindig 
megóv az a Géniusz, a ki ott lebeg Buda-
várban az érczben megörökített félisten fölött. 
Különben is hajnalodik már ; hisz' kegyel-
mes „munkatársunk", a nagym. vallás- és 
közoktatásügyi minister úr körrendeletben 
utasí totta a hatósága alá tartozó összes hiva-
talok és tanintézetek vezetőit, hogy aláren-
deltjeiket figyelmeztessék, hogy előmenetelüket 
ne alapítsák a közpályán működő egyének 
pártfogására, hanem kizárólag sajá t érde-
meikre, mert az ilyen protekczió-mozgatással 
az illetők épp ellenkező eredményt érnek el. 

Ez nem tartozik ugyan az autobiographiá-
hoz, de hát jól esett leírni. 

(Tass.) Burián Albert. 

Tartalom: Levél. (Vers.) Taresafalvi Albert. — 
Falun. Szalay Pál. — Szép tavasz. (Vers.) Porsche 
Vilmos. — Gondolatok. Sassi Nagy Lajos. — Fiamnak. 
(Vers.) Zsigmond Konrád. — Hári János. Kutnyánszky 
Jenő. — Családom fészke. (Vers.) Ilavas Antal — 
Képeinkhez. (Két képpel.) — Egy kis tévedés. Szokoly 
István. — Két kép. Farkas István. — Temetés után. 
Tepliczky A. — Autobiographia. Burián Albert. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Harmadik melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 14. számához. 

Iskolafentartök, iskolaszékek és királyi tanfelügyelőségek 

HŰT s z í v e s figyelmébe. 
Kérjük a pályázati és eyyélt hirdetéseknek úgy kéziratát, mint közlési 

díját egyenesen a lap kiadóhivatalába (m. kir. tud.-egyetemi nyomda, Vár, 
Iskola-tér 3. szám) küldeni, mert a szerkesztőséghez küldöttek ott fölösleges 
munkát okoznak, a közzétételben pedig késedelem és zavar áll élé. 

: • 

Elmaradt lapot a kiadóhivatalnál kell és pedig legkésőbb hétfőn rekla-
málni. lieklamáeziót a szerkesztőség nem vesz figyelembe. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A tót-pelsöczl ág. hitv. ev. anyaegyház kántor-

orgonistai állása sürgősen betöltendő lévén, felké-
rem mindazokat, akik azt elnyerni óhajtják, miszerint 
kellően felszerelt folyamodványukat alulírotthoz 
április hó 15-ig küldjék be. Kötelessége: orgona-
kisérettel vezetni az éneket: istentisztelet, úrvacsora-
osztás és esketésnél; végezni a temetések kántori 
részét; tanítani az előirott szt.-énekekre a helybeli 
állami iskola ev. vallású növendékeit valamennyi 
osztályban s végezni egy egyházi jegyző összes 
teendőit. Fizetése: készpénzben 412 frt. Rozs 
14"60 hectolit. Buza 4"60 hectolit. Offertorium: 
karácsony, húsvét és pünkösd Il-ik ünnepén. Min-
den esketés és temetés után 50 krjával. Győnópénz 
'A része, melyért a szükséges ostyát szolgáltatja. 
Szabad lakás a mellette fekvő kert használatával. 
Kelt Tót-Pelsőczön (Zólyotnm.), 1898. évi márcz. 14-én. 
Kuzma Adolf, ev. lelkész. (300—III—3) 

A Kecskéd községben (Komáromm.) államilag 
segélyezett községi kisdedóvodánál rendszeresített 
óvónői állás betöltése ezéljából pályázat hirdettetik. 
Ezen állás javadalmazása: 1. egy szoba, konyha és 
kamrából álló tisztességes lakás; 2. évi 300 frt 
készpénz, a község pénztárából előleges havi rész-
letekben. Az állás május 1-én elfoglalandó Fel-
hívatnak a pályázni szándékozók, hogy kellőleg 
felszerelt kérvényeiket, valamint nyelvismeretüket 
tanúsító okmányait az óvodafeliigyelő-bizottsághoz 
czímezve, legkésőbb f. évi április 20-ig alulirt óvoda-
felügyelő-bizottsági elnökhöz benyújtsák. Kelt Kecs-
kéden, 1898. évi márczius hó 23-án. Klafszky Henrik, 
mint az óvodafelügyelő-bizottság elnöke. (322- I—1) 

A felsö-sipéki (Hontm.) róm. kath. iskolához 
tanító kerestetik. Jövedelme államsegélylyel 400 frt, 
és az esetleges ötödéves korpótlék. Tisztességes 
lakás, mely legközelebb javítás alá kerül. Orgoná-
lásban jártasság megkívántatik. Pályázati határidő 
szeptember l-ig. Az iskolaszéki elnök. (323—11 — 2) 

Uraji róm. kath. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Évi jövedelem: 560 frt évnegyedenkint 
fizetve. Uri lakás melléképületekkel. Választás napja 
április 12-ón d. e. 10 órakor. Bizonyítványok Csuzda 
Ágoston világi elnökhöz czímzendők. U. p. Ózd. 
Borsodra. Uraj, Gömörm. (327-11—2) 

Pályázat a keresztfalvi ág. hitv. ev. tanítói 
állomásra. I. Kötelességek : az osztatlan, körülbelül 
20 gyermektől látogatott népiskolában azon tan-
tárgyak előadása, melyek az isk. törvényben, a 
tiszai ág. hitv. ev. kerület és a XIII. városi espe-
resség határozataiban körül vannak írva; továbbá 
előkönyörgői és kántori teendők és a magyar, német 
é3 tót nyelv tudása, mely utóbbi az előadási nyelv. 
II. Javadalmak : a február 15-én 60.598. sz. alatt 
engedélyezett állami segély 235 frttal ; 50 frt a 
gazdáktól, vagy a tanítói szántóföldek megmunká-
lása természetben; 650 O-öl belső kert ; 9 hold 
szántóföld; 540 liter rozs ; 540 liter árpa; 720 liter 
zab; 8 öl tűzifa házhoz szállítva; szabad lakás, 
melyben van : 2 lakószoba, 1 konyha, I kamara, 
1 pincze, egy tanszoba, 1 csűr és több istáló. 
Pályázni kívánók felkéretnek képességűket ós ne-
talán szolgálatukat igazoló kérvényeiket ez évi 
május l-ig az alulírotthoz Szepes-Bélára beterjesz-
teni. Gresch Ágost, egyházfelügyelő. (302—II—2) 

Lancsukon (Baranyam.) a róm. kath. kántor-
tanítói állás betöltendő. Jövedelem : 2 szoba, 2 kony-
hából álló lakás melléképületekkel, beltelek és kert-
tel. Párbér és iskolapénz czimén körülbelül 104 frt. 
Körülbelül 120 mérő buza, melynek •/.•> buza, '/.v 
kétszeres, 'A rozs; 2U telek föld, legelőilletékkel 
és 3'/j hold rét. 7 öl fa, melyből az iskola is fűtendő 
és malomfuvarok. Tannyelv német-magyar; előny-
ben részesül, ki ezeken kívül a horvát nyelvet is 
bírja. Kántorpróba és választás április 12. Kérvé-
nyek főt. Eberling Mátyás esperes úrhoz Babarczra 

A járkovácz l (Torontálvármcgye, volt határőr-
vidék) német-magyar tannyelvű közs. iskolánál ürese-
désben levő tanítói állomásra ezennel pályázat hir-
dettetik. Ezen községi tanítói állomással a követ-
kező évi fizetés van egybekötve : évi 400 frt fizetés, 
szabad lakás és 2 öl tűzifa. Felhívatnak pályázni 
óhajtó okleveles tanítók, hogy a torontálmegyei 
közigazgatási bizottsághoz czímzendő, 50 krajczáros 
bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folyamodvá-
nyukat f. évi április hó 4-ig közvetlenül alulírott 
kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. Nagy-Becs-
kerek, 1898. évi márczius hó 14-én. Torontálvármegye 
kir. tanfelügyelősége. (45/h—III—3) 

Kosdra (Vácz mellett) április 12-től május 15-i^ 
terjedő időre okleveles tanerőt keresek. Pályázhatni 
április 9-ig. Fizetés 36 frt 63 kr. Kolena Endre, plc-

J bános. (320—1—1) 
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A karlói (Sopronmegye) róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelem : tisztes-
séges lakás. 175 n - ö l házikert és 10 f r t ; l 'A hold 
szántóföld, 485 -öl rét, melyeket a hívek meg-
munkálnak; 8'A mérő buza, lO'/s mérő rozs; 8 öl 
vegyes tüzelőfa; 11 darab nyers sonka. A földek és 
természetbeli szolgálmányok értéke : 123 frt 80 kr. 
Készpénz: 176 frt 40 kr. A hitközség államsegélyért 
folyamodik, hogy a tanító fizetése 400-ig kiegészít-
tessék. Tannyelv : német-magyar. Kérvények április 
20-ig főtiszt. Nóvák Ferencz esperes úrhoz Császár-
falu (Sopronmegye) küldendők. Karló, Bader Antal 
előljáró, iskolaszéki gondnok. Karló, 1898. évi már-
czius 27-én. Krahl János, plébános. (335—1—1) 

A miskolczi gordon-külvárosi róm. kath. elemi 
leányiskolánál egy tanítói állomásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazás: 400 frt készpénz, egy búto-
rozott szoba és fűtés. Ez állomásra csakis nőtlen 
tanítók pályázhatnak; felszerelt kérvények f. évi 
április hó 20-ig BlazsejovBzky Ferencz miskolczi 
apát-plebánoshoz küldendők. (341—I—1) 

Az új -szadovai román és magyar tannyelvű köz-
ségi elemi népiskolánál a tanítói állomás betöl-
tendő. Az állomás járandóságai: négyszáz forint 
készpénzfizetés, tisztességes lakás. A magyar nyelven 
szerkesztett, szabályszerű bélyeggel ellátott és a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi ministe-
riumhoz czímzett folyamodások 1898. évi április hó 
20-ig a krassószörénymegyei közigazgatási bizottság-
hoz küldendők. Nem magyar okmányokhoz hiteles 
magyar fordítás csatolandó. (51/h—I—1) 

Szo lgaegyház (Fehérm.) községben a róm. kath. 
önálló tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Évi fizetése 350 frt utólagos havi részletekben és 
egy bútorozott szoba fűtéssel. Megkeresések Szol-
gaegyház a község bírájához küldendők: Loránth 
Mihály biró. Szolgaegyház, 1898 márczius hó 27-én. 
Loránth Mihály, biró. (340—1—1) 

A va lkány i államilag segélyezett református 
leányegyház tanítói állomására pályázat nyittatik. 
Fizetés : 400 fr t készpénz havi részletekben ; kényel-
mes lakás és ke r t ; temetésektől stóla. Kötelesség : 
a beiratkozott gyermekeknek, valláskülönbség nél-
kül, törvényszerű tanítása. Okleveles tanítók kérvé-
nyüket április 15-ig az anyaegyház lelkészéhez Nagy-
Kikindára küldjék: Fekete G-yula ref. lelkészhez. 
Állomás azonnal elfoglalandó. (312—II—2) 

Nógrád-Pilisre magyar ajkú róm. kath. kántor-
tanító kerestetik. Javadalma: a hívek által munkált 
10 hold földnek 40 frt tiszta jövedelme, tandíj 
22 frt 40 kr, buza, rozs, zab, káposzta, tengeri s 
borjárandóság 103 frt 96 kr, faváltság 28 frt 86 kr, 
stóla, misealapítványból 23 frt 30 kr, állami segély 
208 frt. szabad lakás. Pályázat április 19. Kérvé-
nyek Dráveczky Kálmán plébánoshoz Nógrád-Pilisre 
(posta Rapp) küldendők. 

(331-11—2) 
Az apateleki ág. hitv. evang. egyház a Nép-

tanítók Lapja 10-ik és 11-ik számában közzétett 
pályázatát megújítja azzal, hogy az okmányok 
loenyujtásának határideje április 16 ; az állás pedig 
május l-ig elfoglalandó. (332—1—1) 

A l eányfalui (Veszprémvármegye) államilag — 
évenkint 118 fr t ta l — segélyezett ág. hitv. evang. 
kántortanítói állás megüresedvén, arra pályázat hir-
dettetik. Pályázhat minclen ág. hitv. evang. oklev. 
tanító. Bővebb felvilágosítást nyúj t alulírott, kihez 
a kellőkép felszerelt pályázatok április hó 24-ig 
benyújtandók. Nagy-Vázsony, 1898 márczius 28. 
Tóth Gyula, ev. lelkész s kiérdemült esperes. 

A fe lsö-domonyai kincstári római katholikus 
kántortanítói állomásra pályázat. Pénz: községtől 
80 frt. Kincstártól 107 fit 50 kr. Stóla 60 frt. Pár-
bér 20 köb. vegyes élet 80 f r t ért. A kegyúrtól ter-
ményváltság 37 fr t 50 kr. Szabad fájzás. Fél telek 
föld. Négy sertés makkoltatása a kincst. erdőben. 
Jó lakás, új melléképületek, házi- s gyümölcsös kert. 
10 frt az alapokból. Az adókat tanító fizeti. Tan-
nyelv : magyar és tót. Pályázati idő f. é. április 30. 
A pénzügyministerhez irott folyamodványok Benkő 
József espereshez Jenkére küldendők; Ungm. 

( 2 6 8 - 1 - 1 ) 
A kézdivásárhely i róm kath. kántortanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Évi jövedelme : 1. 300 
fr t készpénz havi előleges részletekben, 2. 100 — 120 
frt stóla, 3. 17 fr t 50 kr alapítványos misékből, 4. 
24 frt orgonafujtatásra, 5. három szobából álló 
lakás, konyha, kamra, sütő-, mosókonyha, megfelelő 
gazdasági épületek és konyhakert. Ha képes leend 
az énektanításra, püspöki kinevezéssel 120 forint 
mellékfizetése lesz az algimnáziumtól. Kántori te-
endőkön kívül elemi leányiskolát vezethet. Kellően 
felszerelt kérvények folyó évi április 25-ig alulírott-
hoz küldendők és ugyanazon hó 30-án megtartandó 
próbára személyesen kell megjelenniök. A megvá-
lasztott május 8-ra tartozik állását elfoglalni. Csak 
oklevelesek pályázhatnak. Kézdivásárhely, 1898 már-
czius 27. Az egyháztanács nevében: Lőrik Iván, 
lelkész. (333—1—1) 

Felső-Józsa községben (Hajdúm.) állandó nyári 
menedékház-vezetőnői állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy kel-
lőleg okmányolt kérvényeiket hozzám április 23-áig 
annál is inkább adják be, mivel később érkezett folya-
modványok figyelembe vehetők nem lesznek. Válasz-
tás Felső-Józsa község házánál április 24-én d. e. 11 
órakor fog megtartatni. Javadalmazása: egy szobá-
ból álló lakás, és 120 frt havi előleges részletekben 
fizetve. Toronyi János, bizottsági elnök. 

Alsó-Józsa községben (Hajdúm.) állandó nyári 
menedékház-vezetőnői állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy kel-
lőleg okmányolt kérvényeiket hozzám április 23-áig 
annál is inkább adják be, mivel később érkezett 
folyamodványok figyelembe vehetők nem lesznek. 
Választás Felső-Józsa község házánál április 24-én 
d. e. 11 órakor fog megtartatni. Javadalmazása: 
egy szobából álló lakás, és 120 frt havi előleges 
részletekben fizetve. Toronyi János, bizottsági elnök. 

( 334 -1 -1 ) 
Rásztocsnói róm. kath. tót-magyar tannyelvű 

iskolához tanító kerestetik. Fizetése : 300 frt a köz-
ségtől, 41 fr t államsegély, 2 szobás lakás, házikert, 
'/i hold szántó, 10 , -öl kemény tűzifa a község 
által felvágva, melyből- a tanterem is f'üttetik, min-
den gyermek után 10 kr beiratási díj. Oklevéllel 
felszerelt kérvények április 20-ig Zachar János h. 
plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(339—III—1) 
Betöltendő a sajó-szt .-andrási állami elemi 

iskolánál évi 400 frt fizetés és 100 frt lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képzettségei-
ket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, 
legkésőbb f. é. ápr. hó 20-ig Szolnok-Dobokavármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskolák-
nál már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. 
Deés, 1898. évi márczius hó 29-én. Simó, kir. tan-
felügyelő. (52/h-I—1) 
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A balassa-gyarmatl községi óvoda óvónői állá-
sára ezennel pályázat nyitíatik. Ez az állás követ-
kező javadalmazással j á r : 1. Évi fizetés — mely a 
város pénztárából liavonkint előleges részletekben 
szolgáltatik ki — 400 frt. 2. Dajkatartásra előleges 
havi részletekben évi 100 frt. 3. Szabad lakás az 
óvoda épületében kerttel. 4. 10 öl tűzifa, melyből 
5 öl az óvónőé és 5 öl két tanterem fűtésére szol-
gál. Köteleztetik az óvónő a fizetésköteles óvonczok 
után 'A évenkint 1 — 1 frtot beszedni s azt kimuta-
tás kapcsában a város pénztárába beszolgáltatni. 
Mindazok, a kik ezen állást elnyerni óhajtják, okle-
véllel, működési bizonyítványukkal, születési anya-
könyvi kivonattal felszerelt kérvényeiket folyó 1898. 
évi április hó 20-ig alulírotthoz nyújtsák be. Kelt 
B.-Gyarmaton, 1898. évi márczius 23-án. Horváth 
Danó, közs. iskolaszéki elnök. (321 —I— 1) 

Borsodmegyei Martonyi (posta: Szalonna) ref. 
egyházközség tanítói hivatalára ezennel pályázat 
hirdettetik. Javadalma: gabonában, fél telek földben, 
rétben, tandíjban, pénzértékre véve 279 frt, állam-
segély 121 frt. Összesen: 400 f r t ; van jó kétszobás 
lakás, melléképületek, 3 vékás házikert. A pályázók 
oklevelökkel, bizonyítványaikkal felszerelt kérvényü-
ket a helyszínen, vagy posta űtján alulírottnál mu-
tassák be. Az állás augusztus végén foglalandó el. 
Demeter János, ev. ref. lelkész. (338 - III—1) 

A saczai (Abaűj-Tornám.) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés : kész-
pénzben 236 kr. Termesztményekben, úgymint: 
párbér, tűzifa, körülbelül 122 frt, stóla mintegy 
12 frt, ostyasütés 5 frt ós 8 hold 9:J4 Q-öl szántó-
földnek használata, melynek évi haszonértéke 48 frtra 
tehető. Kényelmes szabad lakás és kert. Pályázati 
határidő f. évi április hó 16. napja. Wéber Ágoston, 
plébános. (345_1_1) 

Battonya községben felállított két állandó gyer-
mekmenedékház-vezetőnői állásra ezennel pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazás : egyenkint évi 200 frt 
fizetés, 1 szoba, 1 konyhából álló lakás és 20 köb-
méter tűzifa, melyből a terem fűtendő. Pályázók 
a battonyai községi óvodafelügyelő-bizottsághoz 
czímzett folyamodványaikat, melyben életkoruk, 
állapotuk, képesítésűk eddigi szolgálataik okmá-
nyokkal igazolandók, f. évi április hó 18-ig nyújt-
sák be. Battonyán, 1898. évi április 1-én; a községi 
óvodafelügyelő-bizottság: Dr. Elesánszky Béla, b. 
elnök. Fodor Manó, b. jegyző. (343 -I—1) 

Borsod-Tisza-Oszlári reform, kántortanítóságra 
pályázat nyittatik. Jövedelem 400 frt készpénz, 
esetleg 180 frt, átvehető 23 hold szántó, rét, legelő. 
Van két szobás lakás, meleg konyha, kamra más 
melléképületek. Lélekszám 350. Tanköteles 32—40 
mindennapi, 10—15 ismétlő. Pályázhatnak okleveles 
tanítók május l-ig a helybeli ref. lelkészhivatalhoz. 
Posta: Tisza-Palkonya. ( 3 4 7 - 1 - 1 ) 

A makádi (Csepelsziget) ref. leánytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Készpénzfizetés 174 frt, 8 méter 
fa, 18 hold föld. Tandíj minden növendék ufón 
25 liter buza és 40 kr. Tankötelesek száma 80. 
Lakás: 2 szoba, konyha, pincze, istáló. Nyugdíj-
alapul 403 frtra van felvéve, de rámegy 550 frtra, 
Orgonázni tudók előnyben részesülnek. A kérvények 
április 14-ig nyújtandók be Ádám Imre lelkészhez. 
A megválasztott Szent-Györgynapkor foglalja el 
állását. (346—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

M é h é s z e k n e k f o n t o s ! 
Minden kiállításon, legmagasabb díjakkal 

kitüntetve. (258—II I—2) 
Méhkaptárok, szerszámok, eszközök és mindennemű 
méhészeti szükségleti tárgyak beszerzésénél legczél-
szerübb a Kiihne Ferencz-féle régi jóliirnerü első 
magyar kereskedelmi méhtelep (Budapest, I., Attila-
utcza 151. szám) folyó 1898. évi gazdagon illusztrált 
árjegyzékét meghozatni, mely kívánatra minden-
kinek készséggel ingyen és bérmentve megküldetik. 

Egy komoly fiatal ember kerestetik, mint 

g j l l i s i z i n e v e l é s i e k i g ! 
egy szabadkai Izr. uri családhoz 2 fiu-, egy leány-
gyermekhez, kik közül a 2-ik gymnasiumba jár az 
idősb. Megkívántatik, hogy kellő vallásos nevelésen 
kívül a német nyelvet és gymnasiumba szükséges 
tantárgyakat oktathassa. Évi fizetése megállapodás 
szerint, teljes ellátássai. Levelek, bizonyítványok 
gymnasiumi, mint felsőbb végzett iskolákról alábbi 
íaímre küldendők be. Halbrohr Adolf, Szabadka. 

(29.8—1—1) 

M F " M o s t j e l e n t m e g ( 3 4 2 - I ~ 1 ) ' 
a következő, építészeket, építőmestereket és mérnököket közelről érdeklő mű: 

M s m I s e ü' a * - w t k 

k i s d e d ó v o d á k és e l emi i sko lák fe l ép í tésére . 
Kiadja a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium. — Hivatalos kiadás. 

A vallás- és közokt. m. kir. minister úr 72.370. sz. rendelettel ezen új „Kisded-
óvodai és népiskolai építkezési mintatervek és építkezési utasítások" egy példányát a köz-
igazgatási bizottságoknak megküldte és felhívta, gondoskodjék arról, hogy ezen füze-
tet mindazon község, mely a kisdedóvodát, illetve iskolát építeni szándékozik, saját 
jól felfogott érdekében megszerezze. — Negyedrét alak. Tartalmaz 25 színes táblát és a 
hozzávaló ter>eket és munkakivonatokat. — Ára 1 frt 5 0 k r ; l frt 80 krnak bekül-
dése esetén bérmentve küldik meg a kiadók. 

cs. és kir. udv. könyvkereskedése 
Budapesten, Andrássy-út 21. LAMPEL ROBERT (Wodianer F. és Fiai) 
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IJI Szives tájékoztatásul. 
Alulírott igazgatóság a nagym. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ininis-

teríum kiadványait, u. m. tau- és vezérkönyveket, tudományos és egyéb 
müveket, tanszerekot, tanterveket, utasításokat és szabályrendeleteket, 
nemkülönben a tanügyi kormány utasítása folytán készített nyomtatványo-
kat tartja raktáron s a megrendelőknek a lehető figyelemmel és kellő gyorsa-
sággal meg is küldi azokat. 

Minthogy azonban a megrendelésnél igen sok esetnél tájékozatlanság fordul 
elő — a mi különösen a megrendelő idő- vagy pénzbeli kárára történik, — 
alkalmat veszünk magunknak, hogy e tekintetben t. vevőinket, t. i. az áll. isk. 
gondnokságokat, a községi- és felekezeti iskolaszékeket, óvodai felügyelő-bizott-
ságokat, községi elöljáróságokat, körjegyzőségeket, igazgató és tanító urakat 
némileg tájékoztassuk, illetve a következőkre szives figyelmüket felhívjuk. 

a) Czikkeink árjegyzeke 3 havonként a „Néptanítók Lapja" melléklete-
képen jelenik meg, de megküldjük azt külön is bárkinek, ki azt birni óhajtja. 

b) Idegen, — tehát jegyzékünkben nem foglalt — czikkek beszerzése 
nem áll módunkban, ennélfogva csakis az árjegyzékünkben megnevezett czik-
kekre vonatkozó megrendelést vehetünk figyelembe. 

c) A megrendelést azon intézet vagy hatóság czímének megjelölésével 
kérjük eszközölni, melynek a számla kiállítandó. 

d) Térképek, utasítások, szabályrendeletek és különösen nyomtatványok 
beszerzésénél ajánljuk az árösszeg előzetes beküldését, mindig; a nettó 
árakat s/.ásitííva, mi által kész kifizetett számlát kap a rendelő, másrészt 
portó mentes lesz a küldemény. 

e) Kemény kötésű könyvek rendelésénél is ajánlatos az árösszeg előzetes 
beküldése, mert ily esetben, ha a rendelt czikkek egy 5 kgros csomagnál töb-
bet tesznek ki, mi annyi ilyen csomagot csináltatunk, a hány 5 kgr telik; egy 
5 kgros csomagba 40 Gönczy ABC súlyú könyv fér el, s portója 30 kr. 2—3 
drb könyv -|—kötés alatt is küldhető s e czélra 5, 10, 15 kr elegendő. Jobb 
azonban többet beküldeni, mert a maradékot vagy bélyegben visszaküldjük, 
vagy kiszolgáltatunk ezért is belátásunk szerinti czikket. 

f ) Semmiesetre sem helyes, pláne utánvéttel, a község vagy iskola czí-
mére rendelni czikkeket, mert igen gyakori eset volt, hogy ha másért nem is. 
de a hiábavaló portóért a Czímzett nem fogadta el a csomagot s ezzel nekünk 
okozott az illető meg nem térülő kiadást. 

g) Végül arra kérjük a t. megrendelőinket, hogy az utolsó postát és vár-
megyét szíveskedjenek megjelölni. 

Budapesten, 1898 április hóban. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I . her. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

* «m^i; ĵ jgg, 
« I M S H M R I 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Első melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 14. számához. 

A m. kir. t u d . - e g y e t e m i n y o m d a igazgatóságánál (Budapest , I. ker., vár, i skolatér 3. sz.> 
m e g j e l e n t t a n k ö n y v e k és taneszközök 

Á R J E G Y Z É Iv E. 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandij mentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

Bartalus István. Éuektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 fr t . 

Bartalus 1. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, net to ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus 1. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, net to ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. net to ára 25 kr. 

Bartalus 1. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. net to ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérköuyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margittal J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli Ii. Vezérköuyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'/» iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, net to ára 30 kr. 

Maszák H. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, net to ára 1 f r t 50' kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. C. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, net to ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatiínitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr., netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8", 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr., netto ára 00 kr„ 

A ) A z á l l a m t u l a j d o n á t k é p e z ő 
t a n k ö n y v e k . 

a) Magyar nyelven. 

I . E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Gönczy 1'. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
' számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 

el látott kiadás. 8°, 7SA iv, kötve, bolti ára 14 kr. 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérköuyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, i 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható beíiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 90 
clrb betű felhúzva, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'/s iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár .1. 111. olvasókönyv. 8°, 13'/s iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr. net. ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'/« iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, net to ára 54 kr. 

N'agy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Kagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6V» iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8", 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, net to ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8", 7'/» iv, kötve, bolti ára 20 kr, net to ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt . 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. os/.t. számára. 8", 
9'/s iv, kötve, bolti ára 25 k r , netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív. kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérköuyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 1 5 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10Vs 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektauitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 f r t 20 kr. netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Éuektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv. kötve, bolti 1 fi-t. 9.(1 Irr iütiSä i fw 

b) Német nyelven. 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy 1*. Wandtafeln (24 Blätter). (Gönczy P. Fali- 

táblák,) bolti ára 2 fr t 40 kr, netto ára 2 frt. 
Lederer A. Deutsches ABC- und Lesebuch für die 

erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. —  
(Lederer A. Képes ABC- ós olvasó-könyve). 8°,  
7'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy 1'. Leitfaden zu den deutschen ABC und 
Lesebuche. (Gönczy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8°,. 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Sclireibsclirift-Buciistabeii. 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. írott 
betűk), bolti ára 70 kr, netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Drucksehrift-Buclistabeii. 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. Nyom-
ta to t t betűk), bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár .1. Lesebuch für die I I . Kl. der Volksschule.. 
(11. olvasók.) 8°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für die I Ii . Kl. der Volksschule. 
(III. olvasók.) 8°, 13 iv, kötve. 30 kr, netto.24 kr. 

Gáspár ,1. Lesebuch für die IV. Kl. der Volksschule. 
(IV. olvasók.) 8°, 16'A iv, lcötv., 34 kr, net to 28 kr. 

B S u H l i •ItTnTrWl m.. Mi v .. «r. .r. 
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Volksschule. (Gáspár J.V—VI. olvasók.) 8°, 36'A 
iv, kötv., bolti ára 72 kr. netto ára 60 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zu den Denk- und 
Sprechübungen in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17'/i 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprachunterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I. és II. oszt. sz.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche Sprach Übungen fü r die I I . Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8°, 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr . Emericzy G. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogralic in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8°, 
27'A iv, kötv. bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr . Emericzy G. und Kárpáti A. Ergebnisse des 
geograttschen Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára (Dir. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur mcthodischei^Pte-
handlung der Geschichte in der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanításhoz). 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss u. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, fur die 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8°, 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr . Széli. Anleitung zur Lebensrettimg und Ge-
sundheitslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 
8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr.Szél}- Gesundheitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8°, 5Va iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Wegweiser bei dem Unterrichte im 
Zeichnen. (Maszák H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Stei.ová citacia tabula. (Pali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá citauka 
pre prvú tr iedu národních skől. (Gönczy P. ABC 
olvasók.) 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr, 

-Gönczy P . Návodnia kniha k sloveiiskénui slabikári 
a prvej cítanke. Pre ucitelov. (Gönczy P. Vezérk. az 
ABC-hez.) 8°, 6 'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P.Písacie pohyblivé pismeny. (írásbeli betiik. 
110db,táblapapirra felhúzva), boltiára 70 kr,netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P.Tlafiové pohyblivé písmeny.(Nyomtatásbeli 
betük.llOdb, felhúzva),bolti 60 kr, netto ára 50kr. 

Groó V.Návodná knilia k vyiicovaniu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanitására a tót ajkúak sz.) 
I. r. 8°, 9 'A iv, kötve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V.Návodná kniha k vyuöovaniu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanitására, a tót ajkúak sz.) 
II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Óvicenia umu a reci. Národnia kniha pre 
ucitelov, jakoby tento predmet vv prvej a druhej 
triede národních skől prednásat mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 18'/« iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Prakticná mluvnica slovenská. Návodná 
rukovät pre mluvnicnö vyucovánia v I. a II. triede 
prostonárodních skől. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8°, 8'/« iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná knizka pre II. triedu 
prostonárodních skől. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
sz.) 8°, 2'/< iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J . Slovenská citanka pre druhii triedu 
prostonárodních skől. (Gáspár J. II. olvasókönyv.) 
8°, 11V» iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Slovenská citanka pre tret iu triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 
11'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár ,]< Slovenská citanka pre stvrtú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8", 
15'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

1 Gáspár J . Slovenská éitanka pre V. a VI. triedu 
ludovich sköl. (Gáspár J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8°, 33'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, nbtto ára 54 kr. 

Groó V. Uhorská citanka a cvicebná knizka. 
(Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. számára). 
8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

I)r. Emericzy és Kárpáti , Narodnia kniha ku 
vyiicovaniu zemepisu v íudovych skolách pro 
ucitelov a eakatelov ucitelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanítók számára.) 8', 
25 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpát i . Sklad zeniepisnych vys-
ledkov pre V-tu pota/.ne VI-tu triedu Tudovych 
sköl a pre opakovaciuskolu.(Földrajzi eredményt. 
8°, ÍV« iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P , Návod ku poznávaimi a upotrebo vauin 
zeniekuli pro národních ucitelov. Utasí tása föld-
gömbhöz.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák H. Úprava pre vyucovania v kreslenl v 
liociatocních skolách. I. Návoclna kniha pre ucite-
lov. (Maszák H. I. Útmutató rajztanitásban.) Nagy 
8°, 4'/; iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Úprava pre vyucovania v kreslení v 
prostonárodních skolách. Il.Vzorky z papieru 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

d) S&ros- és Szepesmegyei tót 
nyelven. 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P.Slovenski slabikár apersá citanka pre per-

su. klassu národních sköl. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P . Návodná kiiiha ku slovcnskcmii slabíkárn 
a persejcítance. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 
6Va iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná kniha vyucovanu ulierskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanitására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8°, 9'A iv, kötve, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kniha vyucovanu ulierskej reci. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8°, 77a iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Ulierska citanka a cvicebná kiiizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
9'A iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Slovenská citauka pre druhii klassu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 
l l ' / i iv, kötve, bol t iára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. Slovenská citanka pre trecú klassu národ-
ních sköl. (Gáspár J. III.olvasók.) 8°, 11 'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . Citanka pre stvartu klassu. (Gáspár J. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto Ara 24 kr. 

Gáspár J . Citauka pre V. a VI. t r idu liidosköl. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Cvicenia umu a reci v persej a druhej 
klasse národních sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8", 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návodná kiiiha ku vincováiíu mluvnici pre 
I. a I I . klassu národních sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyelvt. tanításában. I. és II. o.) 8°, 
87» iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20kr. 

Nagy L. Mluviiicná cvicebná kiiiha pre druhú klassu 
národních sköl. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.),8°,2'Aiv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára, 6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti . Návodna kniha ku ludos-
kolskcinu zemepisucenu pre uciteloch a ucitelskích 
cekancoch. (Vezérk. a földrajztanításban.) 8°, 26 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, nettg ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpát i . Zeinepisni sklad visled-
kocli pre V alebo VI klassu národních skol a pre 
opakujucu skolu. (Földrajzi eredmény tár). 8°, IV. 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Narod ku poxnávaiiu a upotiebovánu 



zemekuli pre národních uciteloch. (Utasítás a íold-
gömbh.) 8°, 5 iv, kötve, bolt i 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss a Mayer. História ulierska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 
kr, net to ára 24 kr. 

Kiss a .Mayer. Návodna kiíizka ku viucovaiia his-
torii prosto narodnieh skol pre uőitelov. (Vezér-
könyv a történet tanitásához). 8°, 23'/i iv, kötve, 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

XXIV. lÜTima. (Gönczy P. Fali tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 f r t 40 kr, netto ára 2 frt . 

CpncKii byiusap ca OCIIOBUOU mraaKon 3A upon paapeA 
uapoAiie uiicojie. (Gönczy P. ABC olvasók.) 8°, 7s/s 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

ynyTciBO 3a nacTacy y cpncitoit óyituapy ca niTaiiKOn 
uasieiieiio iiapoAHUM yucre-tana. (Vezérk. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolti 22 kr, netto ára 18 kr. 

l'poo B. llapoAua mura 3a cpöcitii pa3peA I. OAAe.i. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8°. 

9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
l'poo B. Pyina KHiira n n3yiaBau,y JiafyapcKora jeamta. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) Ii. r. 8°, 
7'/« iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

l'poo B. Maijapcita naraiiKa u neatfloBiia Kitmituua 
cpóciiux napoAHHX uiico.ia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajkúak számára.) 8°, 9VJ iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

VnyTCTuo 3a upeAaBaite Bevóaita y roBopy u pa3y«eBaifcy. 
3a íipuu H Apyrn pa3peA uapoAHux niKOJia. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, ne t to ára 24 kr. 

YiiyTCTBO y upeaaBaf ty cpiiCKe r p a s t a n n j e y I. ii I I . 
pa3peay uapoAiie uiKOJie. (Nyelvt. vezérk. I., II. oszt.) 
8°, 5'A iv, kötve, bolti 20 kr, nettó ára 16 kr. 

i liyTCTBo y lipejiauaiLy cpiicice rpajiarase y III. u IV. 
pa3p. uiKOJie. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. Hí., IV. oszt.) 
8°, 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Cpncna rpaMarmica neJKÓeHima 3a II. pa3peA napoAHe 
uiKo.ie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8°, 1 '/< 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, net to ára 6 kr. 

CpncKa rpasiaTHíKa íieiKŐemma 3a III. ii IV. pa3p. 
uap. micojie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. III., IV. oszt.) 
8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

CpncKa HiirauKa 3a Apyni paspea napojiie uiKo.ie. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

CpncKa wratnca aa rpeliii pa3peA iiapoAHe uiKoie. 
(Gáspár J. III. olvasókönyv.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

CpncKa HHTaHica 3a 'lerupru paapeA uapoAiie untojie. 
(Gáspár J. IV. olvasókönyv.) 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, net to ára 28 kr. 

CpucKa HiiTflHica ua nem n uiecra pa3peA napoAHe 
uiitoiie. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 30'/» iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, net to ára 54 kr. 

Ap. Ewepimu P. II Kapuaru E. VnyTCTBo y 30MAOIIHC 
3a yiureAc u ywre-icue KanAiijaie uapoAmix uiKo.ia. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanításban.) 8°, 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, net to ára 48 kr. 

Ap. Ejiepimu 1'. u Kapna in E. Cityii aeiiAoiiucimx 
pesyaiara 3a uapoAiie unco.io V., a y c-jyiajy H 3a 
VI. PA3PEA ii sa iioBiopaeajyliy UIKO.IV. (Földrajzi 
eredménytár.) 8°, 2 iv, k., bolti ára 8 kr, netto 
ára 6 kr. 

]>' um ii Majep. lioBecTiiiiua ualiapa. (Magyarok törté-
nete.) 8", 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kuni ii Majep. PVKOBOACTBO K yieity irouecruutte Y 
Hapoiiiii.M uiKOJiajia. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8", 27'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

YiiyTcrBO y iiacrauH upraiha. Pyma ícii.nra 3a napoAHe 
ynareJte. Ciuouuo Xyro MacaK. (Maszák II. Útmutató 
rajztanitásban.) Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 
60 kr, netto ára 50 kr. 

ViiyrcTBo y nacraiai oouounor Hpraiia. II. iwpeaaiie 
npei'jieAaJime ojt xapraje. Kivágott papirminták.) 25 
darab alak, bolti ára 36 kr, net to ára 30 kr. 

ß Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Taljela de parete . 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 frt 40 kr, net to ára 2 fr t . 

Gönczy P. Eleinentariii séu ABC-dariu pentru scólele-
poporale romanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 8", 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Litere scrise miscatóre. írásbeli betűk. 
100 drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Litere tiparite miscatóre. Nyomtatásbel i 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Nagy L. Instructiune la propunerea esercitieloru 
verbali si memoriali pentru clas'a t. si II. a 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszéd-
és érteleingyakorlatok tanitásához.) 8°, 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Manualn de conducere in instructiunea 
limbei materna pentru clas'a I. si 11. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tan 
taní tásában a népiskolák I. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Manualu de esercitie gramaticali pentru clas'a 
a l l - a a scólelorupoporale. (Nyelvt. gyakorlók, anép-
isk.II.o.sz.)8°,2'Aiv, kötve,bol t i8kr , net to á ra6kr . 

Groó V. Manuducerea gramaticei limbei maghiare. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní tására , 
román a jkúak számára.) I. rész. 8°, 9'A iv, kötve„ 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Manuducerea gramaticei limbei maghiarc. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv taní tására román 
a jkúak számára.) II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Carte de cetire si deprimiere. (Groó V.. 
Olvasók, a román a jkúak sz.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanescu pentru clas'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.) 
8°, 11'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanescu pentru clas'a 
trei 'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. III. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Legendariu romanescu pentru clas'a a 
patr 'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8", 14V-j iv, kötve, bolti 32 kr, netto ára 28 kr. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Carte conducatoria la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pentru 
invetiatori s iaspirantide invetiatori. (Dr.Emericzy-
Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanításban) 8°, 
28'/» iv, kötve, bolti ára 60 ki, netto ára 48 kr. 

l)r. Emericzy-Kárpáti. Magasinu de resultate 
geograllce pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repeti t iunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár .) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Instructiune la tractarea si intrebuin-
tiarea globului pamentului pentru invetiatorii 
ni rali. (Gönczy P. Utasítás a fóldgömbhez.) 8", 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Manuducere pentru instructiunea 
istoriei in scoal. poporale.(Vezérk. a történet-tani-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Istoria Ungariei pentru clas' a V. de 
la scoal. poporale. (Magyarok története). 8°, 8'/s 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák H. Indegetariu la propunerea deseiniiului 
elenicntariu. Instructiune pentru invetiatori. — 
l. instructiune. (Útmutató a rajztanitásban.) Nagy 
8". 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. II . Forinule taiatae din papiru. (Maszák 
H. Kivág, papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára. 
36 kr, ne t to ára 30 kr. 

g) Iíorvá.t nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Uvodna kniga na poducavanje ugerskoga. 

jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanitá-



sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. I. r.) 8°, 9'A ] 
iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

G roó V. Uvodna kniga na poducavanje ugerskoga 
jezika. (Groó Y. Yezérk. a magyar nyelv tanítá-
sára a vasmegyei horvát a jkúak sz. II. r.) 8°, 
9'/» iv kötve, bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

<Jroó V. Ugerska citanka i vejzbana kniga za II., 
I I I . i IV. razred nervatskih elementarskih skolah. 
(Groó Y. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát a jkú népisk. II., III. és IV. oszt. sz.) 
8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

h) M u r a k ö z i - h o r v á , t n y e l v e n , 
önczy P. Pocetnica za medjimurka pncke skole. 
(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

Groó V. Magjarska citanka ínedjiiiiurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi liorv.. ajkúak sz.) 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

X.áspár J. Medjiniurska horvát slta c i tanka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. a jkúak sz.) 8", 
ÖV2 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

h a r g i t a i J . Horvatska citanka za I I I . IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. a jkúak sz.) 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Margitai J . Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. II. évf. 8", 14 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

?i irgitai J . Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 f r t 
50 kr., netto ára 2 frt . 

í l irgitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'Aiv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

.Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) R u t é n n y e l v e n . 

3] 1 e m i n é p i s k o l á k s z á ni á r a. 
a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 

1'CHHH II. Crfcima Ta6.NI mrau« (Gönczy P. Fali-
tábla.) 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt . 

l'cHHii II. Pycs.ua a3Óyna n aep»a mraima aíjui nepnoii 
o a c a napoÄnax'£ iuito.it,. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

l'enuii II. PVKOBOACTBO ico yrkiuo pycuauBsot asóyKu 
ii nepiioiia'iajiHO't >jnranKn. (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 22 kr, net to ára 18 kr. 

Ilaflb A. ynpaacHeHié őecí>AH u pojy.ua. Bo,iure-ibiia 
KHiira aí>m yniTOJibön't no I. ii II. K.iaccí; napóAiiax-i, 
uiKÖ.i'í'. (Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok-
hoz.) 8°, 11 '/» iv, kötve, bolti 30 kr, net to ára 24 kr. 

raiiniapt II. PyctKa »niramsa AÍJI« Apyroii K.iacu 
uapóAUux'h niKÖJi'L. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 11 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto á ra 24 kr. 

BojH'reJiwia Kunra KO uayiemo JiaAapoKora aauita. (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Pyuia Kunra ito yrlmio Muji«pcKoro jiauKa. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. ű. r.) 8°. 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Majuipcita mrauKa u yupa;iujine.ibna Kunra. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Bon,HTe:ibua Kunra no yitiiio iicropik v napoAHHXi. 
uiKoaaxb. (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8", 
28'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

IIcTopia .HaAHpÖBb. (Kiss. Magyarország története.) 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

BaäKOBCKii Mnxaa.i'b. Hcropia yropmaim. (Magyarország 
története.) 8 J ,4 'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Pycita a3Óyiia n uepiia 'iiiramia AUI uepaoil K.iacu 

HapoAHHX'b uiKoib. BeA-'ia MaAapcKoft aaóyKU IIaB.ia 
Teimia iiepepoó.ieiio. — 1889. Ciueuona ívhiia nt 
iiepeiuei"ii. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

j) " V e n d n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Jíöve AIÍC i zacsétne knige cstenyá za 
vesznícski sől prvi zlőcs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, ne t to ára 12 kr. 

Gönczy P. Návod vu szlovenszke ABC-szke i 
zácsétnoga cstényá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezérkönyv az ABC-hez.) 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, net to ára 16 kr. 

Gönczy P. Píszmcni gibni píszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Stampni gíbni píszki. (Gönczy P. Nyoin-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, net to ára 50 kr. 

Gáspár J. Növc knige cstenyá za vesznícski söl driigi 
zlöcs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke nőve knige cstenyá za vesz-
nícski sói III. zlöcs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 
13'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, net to ára 24 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke nőve knige cstenyá za vesz-
nícski sói IV. zlöcs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
16 iv. kötve, bolti ára 36 kr, ne t to ára 28 kr. 

.Hargitai J. Magyar ABC és olvasók, vend vidéki isk. 
sz. 8", 5'A iv, kötve, bolti ára lft kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasók, vend vidéki népisk. sz. II. 
évf. 8°. 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Návod na tlíszanya vu govorényi i raznienyi 
za vesznícski söl prvi i drugi zlöcs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 
12'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Xagy L. Návod na vogrszki jezik za vesznícski söl 
I. i II. zlöcs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. o. sz.) 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Xagy L. Jezícsna ílíszanya za vesznícski söl II. 
zlöcs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. II-ik oszt. 
sz.) 8", 2 iv, kötve, bolti 8 kr, net to ára 6 kr. 

Maszák H.Pötikazácsnazacsétnorovatanye.I. Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanitásban.) 
Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti 60 kr, net to ára 50 kr. 

Haszáit II. II. Vözrézane p ap imé obrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, net to ára 30 kr. 

ÍI. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17'A iv, 
fűzve, bolti ára 1 f r t 40 kr, net to ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 2l 'A iv, 
fűzve, bolti ára 1 fr t 80 kr., net to ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 
13'A iv, fűzve, bolti ára 1 fr t 20 kr., netto ára 1 fr t . 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák száraára 8", 
7SA iv, fűzve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr . 

III. Tauitó- és tauitónőképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanítóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12Vs iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 2~> kr., netto ára 1 fr t . 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'/. 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4", 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4f r t . 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és müforinái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr., net to ára 2 frt . 

Bartalns I. Vázlatok a zene történelméből. 8", 24'A 
iv, ffeve, bolti ára 1 frt í 'j kr., netto ára 1 frt . 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9 '/< 
iv, fűzve, bolti ára 1 fr t 30 kr., net to ára 1 fi t 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aestlietika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára) 8°, 9'A iv, fűzve, bolti 
ára 1 fr t 80 kr., netto ára 1 f r t 50 kr. 



IV. Kisrledóvóképzö-intézetek számúra. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47« 

iv, bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, l l ' / s iv, 

bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17VJ iv 

bolti ára 1 frt 60 kr., netto ára 1 frt 2 ) kr. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8", 5 iv, 

bolti ára 4n kr., netto ára 3^ kr. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'A iv. számos ábrával, fiizve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Itoboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 fr t 20 kr. 

Iloboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 
V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8", 3 iv, fűzve. 
(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 
8°, 3 iv, fűzve. (1879. évi janius hó 29-én 17281. 
s7. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (18S2. évi 18631. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára, 8°, 1V< iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8". 2 iv, fűzve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. l í -én 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
niára. 8°, 1 iv, fűzve. (18S2. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.03Í. sz. v.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8". 'A iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, 1'/« iv, fűzve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°. 2'/• iv, 
fűzve. (1893. aug. 31-én 33564. sz. r.) netto 20 kr. 

Az iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. augusztus 24-én 35527. sz. a ) Bolti 
ára 6 kr., netto ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8", 2 iv, 
fűzve,(1897. május 4-én 25314. sz.r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. julius 7-én. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). 5 la-. 

A. gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60.764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 
Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanítónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fiizve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állanii képezdék tanárai és az ál-
lami vagy államilag segély zett iskolai tanítók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (186^-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz.r.) netto á-a 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XV1I1. t.-cz. végre 
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasításain, kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márczius 21. 2604. 1890. sz. r.) * Fűzve, netto 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (1S68. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tót „ 3 „ „ 20 kr. 

„ román „ ., „ ,. 20 kr. 
községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz ) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót ., „ „ ,. 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékliázak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról S2Ó1Ó 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesitése tárgyában.Netto ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/i iv. (1888. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák. kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 
25-én 55 800. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I . Jegyzék. Ugyanazokról 2 iv. (1888. évi decz. 20-án 
17 358. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

II. Jegyzék. Ugyanazokról. '/3 iv. (1889. évi ápril 
10-én 14,539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. évi ápril hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. [Jgyaryizokról. (1891. évi jun. 14-én 
26.704. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

V. Jegyzék. Ugyanazokról. (1892. évi 24.6">6. sz. rend.} 
Netto ára 25 kr. 

VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sa 
rend.) Netto ára 25 kr. 



VII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi 284-5. sz. r.) 
Netto ára ?5 kr. 

T i n . Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
rend.) Netto ára 2"> kr. 

IX. Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatv. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapragyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1863. évi XXXVI11. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló T)J minta 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára. I iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül ós beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr-, netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül és 
beliv). t iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2 'A kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermek-menedék-
ház i rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónöképzö-intézetek tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. Bj minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz) 1". kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről, 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke, 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesitö 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sitö bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ár? l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 2'A kr., netto 

ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'A, netto ára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számúra. 
Felvételi napló. A minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B. minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesitö vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanitó-

nök) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesitö vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanitónök) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesitö vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanitónök anya-

könyve. 1 ív netto ára 5 kr. 
Népisk. munkaniesternől képesitö vizsgálatot tett 

tanitónök anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatv. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l'A kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső nópiskol.ii 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskol.ti 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára2 k r. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szere, 1 péld. bolti ára 2 kr. netto ára l'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Mnnkaiuesternői bizonyítvány. I péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. I péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. netto 

ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónöí bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyitváuy a felsőbb leányiskolák szá-

mára (díszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

XIV. Felső keresk. iskolai nyomtatv. 
Felső kereskedelmi iskolák részére: Bolti ára Netto "ra 

1. Érettségi bizonyítvány . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 5' 4 n 
3. Beirókönyv, küliv 4 55 3 5> 
4. „ beliv 4 55 3 n 
5. Tanulmányi napló, küliv . . 4 55 3 n 
6. ., beliv . . 

Fegyelmi napló, küliv . . . 
4 55 3 » 

7. 
., beliv . . 

Fegyelmi napló, küliv . . . 4 r> b )> 

8. „ beliv . . . 4 n O 5> 
9. Kimutatás éretts. vizsg., beliv 5 55 4 J» 

10. „ küliv 5 55 4 5> 
11 Osztály-névkönyv ó 5Í 4 > 
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XV. Női kereskedelmi szaktanfolyam! 
nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statlstikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1691 — 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgy mutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto 

ára 2 kr. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. minta. 1 iv netto 

ára 3 kr. 
Taiiitói változási jelentés. XI. minta. 1 iv netto 

ára l kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára l'/s kr. 

Taneszközök. 
1. S z e m l é l e t i k é p e k . 

Az I-ső szállítmány tartalma: 1. Az emberi test 
részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A 
falusi piacz. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A Il-ik szállítmány tartalma: 1. Légi tünemények. 2. 
Alma- és körtefák. 3. Parasztszoba belseje. 4. Juhá-
szat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Esti kép. 9. Lóistálló 
belseje. 10. A falu környéke és közlekedési eszközök. 
Minda tiz kép bolti ára6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A 111-ik szállítmány tartalma: 1. Díszkert és virágok. 
2. A nyirfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraczkfák. 4. Zöldséges és 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt S5 kr. 

lY-il; szállítmány tartalma: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása. 4. Zöldségpiacz. 5. Gyümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánfa. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

2. Természetrajzi és gazdászati színezett táblák. 
Az emberi test boneztaua (5 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 
A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Az ehető és mérges gombák (12 szinezett tábla, 

magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
A lagcsővelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
líctöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 

Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb szine-

zett t áb la ; állat-, növény- és ásványtan, tábla-
papirra felhúzva és 4'/« ivre terjedő magyarázó 
szöveggel.) Netto ára 6 fr t 60 kr! 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót., rutén, 
román, és vend nyelven, bolti ára 80 kr, netto 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 
45 kr. 

Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 
ára 25 kr. 

5. Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8". 7'/< iv, fűzve, bolti ára 75 kr., 
netto ára 60 kr. 

G. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld., bolti 1 frt 20 kr, netto ára 
1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle számvető-késziilék az elemi 
és polg. iskolák számára utasítással, netto 
18 frt. 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

F a l i t é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 

vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, netto ár 
4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 
7"> kr, netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ár 7 frt. netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, 
netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 25 kr, netto ár 5 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 frt 25 kr, 
netto ár 6 frt 2"> kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ár 
7 frt 50 kr., netto ár 6 frt 50 fa. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 50 kr, netto ár 5 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt 50 kr, 
netto ár 0 fr t 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt, 
netto ár 7 frt. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva szöveggel, bolti 
ár 8 f r t 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Föld Képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva éslécznzel ellátva, 
bolti ár 10 frt 50 kr, net t) ár 9 frt 50 kr. 

Gönczy P. Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 

Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 
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Gönczy P. Ausztrália fali térképe, netto ár 3 frt 60 kr. 
Magyarország foiyóliálózati fali térképe, vászonra 

huzvas léczczel ellátva, boltiára 14 f'rt, netto áral3frt 
Magyarország Szt.-István halálakor (1038-ban). 

vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 
6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa hegy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 2-5 kr. 

Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, bolti 
ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 16 frt, netto ára 15 frt. 

Európa a népvándorlás korában, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a keresztes hadjáratok idejében, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt 

Európa a renaissance s Mátyás király korában, vászon-
ra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti 
ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, bolti 
ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a franczia forradalom és Napoleon korában 
(1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Ázsia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 fr t . 

Ugyanaz: vászonra liuzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 11 frt, netto ára 10 frt. 

K é z i a t l a s z o k . 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népiskolák szá-

mára, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Kis atlasz. A pestmegyei elemi iskolák számára, 

bolti ára 35 kr, netto ára 32 kr. 
Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 11 térképpel, 

bolti ára 30 kr, netto ára 28 kr. 
földrajzi iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, 

netto ára 90 kr. 
K é z i t é r k é p e k . 

Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, netto 
ára 15 kr. 

Magyarország kézi térképe, (a megyék külön szí-
nezve), bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Magyarország hegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti 
ára 15 kr, netto ára 12 kr, 

Palesztina kézi térképe, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Európa a magyarok honfoglalása és a frank birodalom 

szétbomlása idejében, bolti ára 15 kr, nettoára 12 kr. 
Európa a keresztes hadjáratok idejében, bolti ára 

15 kr, netto ára 12 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, továbbá 
községek- és körjegyzőségeknek a netto árösszeg előleges beküldése mellett, portómentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. her., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kívül, az 
u t o l s ó p o s t á i is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1898. évi április hó 1. 
-A. m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

I G A Z G A T Ó S Á G A . 

Európa a renaissance és Mátyás király idejében, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Európa a reformáczió idejében, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Enrópa a XVIII. század elején, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Európa a franczia forradalom és Napoleon korában, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Osztrák-magyar monarchia politikai kézi térképe, 
bolti ára 10 kl-, netto ára 9 kr. 

Osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi kézi 
térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 

Amerika kézi térképe, netto ára 15 kr. 
Ausztrália kézi térképe, netto ára 15 kr. 
A térképpel való ábrázolás alapfogalmai, bolti ára 

10 kr, netto ára 9 kr. 
Budapest fő- és székváros tervrajza, bolti ára 10 kr , 

netto ára 9 kr. 
Budapest és környéke, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Európa hegy- és vízrajzi térképe, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Ázsia kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr, 
Afrika kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Amerika kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Ausztrália és Polinézia kézi térképe, bolti ára 10 kr. 

netto ára 9 kr, 
Plauiglobusok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára. 

10 kr, netto ára 9 kr. 
A föld öt része (Mercator-féle in-ojeetióban.) kézi. 

térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Megyei kézi térképek. 

Arad, Báes-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, Pozsony, 
Somogy, Szathmár, Tentes, Torontál, Vas, Zala 
megye, egy példánya bolti ára 15 kr, netto ára 10 kr. 

Abauj, Torna, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Sopron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya 
bolti ára 10 kr, netto 9 kr. 

Szemléleti képek. 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 fr t , 
netto ára 5 frt. Fiume látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto árá 4 frt 50 kr. Árvaváralja lá t-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 fr t 50 kr, netto ára 
3 frt 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul. bolti ára 4 frt, netta 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 frt 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Vajda-Hunyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto-
ára 1 frt 80 kr. Ugvanaz: felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A jáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ár 2 fr t 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50kr, netto ára 2 f r t 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K , . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázat i hirdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMANICZK/-UTCZA 37. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem acHni.lt vissza. 

Népiskolai tanítók évötüdös pótléka. 
E lapok 1 8 9 6 . é v i 23. s z á m á b a n „A 

tan í tó i fizetések k iegész í tése" c z i m e n 
m e g j e l e n t k ö z l e m é n y annak a j e l enség -
nek okát , h o g y a szegény he lyzetben 
l evő h i t f e l e k e z e t i i sko la fentar tók a fize-
t é s k i egész í t é séhez szükséges á l lamse-
g é l y é r t — noha maguk a z t fedezni 
képte l enek , — n e m m i n d n y á j a n fo lya-
m o d n a k : az i sko la fentar tóknak az ál lam-
mal s z e m b e n fennál ló , bár t e l j e s e n alap-
ta lan b i z a l m a t l a n s á g á n fölül fő leg abban 
ta lá l ta fel , h o g y nincs, a k i a he ly i 
i sko la fentar tó f e l ekeze teke t f e lv i lágo-
sítsa, rábeszé l je ; m e r t t a l á n m a g a a 
h i t f e l e k e z e t i t a n í t ó i kar is tá j ékozat lan 
az ü g y e k fe lő l s ez okból n e m képes 
saját i sko laszékéné l , saját é rdekében be-
fo lyásá t érvényes í teni . Ez okból a m o n -
dot t k ö z l e m é n y az 1893 . X X V I . t.-cz. 
a lapján e n g e d é l y e z h e t ő fizetéskiegészí-
t é s i á l l a m s e g é l y iránt t eendő lépésekre 
n é z v e a t ö r v é n y h a t ó s á g i köz igazgatás i 
b i zo t t ságok számára 1894 . é v i 10 .000 . 
sz. a. ke l t k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s t e r i ren-
de le t te l k iadot t Utasítás a lapján v i l ágos 
és röv id útbaigaz í tássa l s zo lgá l t s n incs 
ké t ség benne , h o g y a későbbi időre e se t t 
tárgya lások m e g i n d í t á s á r a ez ál tal j ó -
t é k o n y hatással vol t . 

Az i d é z e t t t . -cz. 20. §-a s zer in t annak 
végrehaj tásáva l a val lás- és közokta tás -

ü g y i m. kir. min i s t eren k í v ü l a bel- é s 
p é n z ü g y m i n i s t e r e k b í z a t t a k meg, a mibő l , 
va lamint a t . -cz . 11. § - á n a k ama k i t é -
te léből , h o g y a „val lás- é s közoktatás -
ü g y i m. kir . min i s ter a t ö r v é n y h o z á s 
á l ta l e czélra e n g e d é l y e z e t t összegből . . . 
a tanítók fizetését k i e g é s z í t h e t i : ö n k é n t 
következik , h o g y a m i d ő n a be lügy-
min i s ter ium hatáskörébe tartozó k ö z -
igazgatás i k ö z e g e k a h o s s z a s utánjárást 
i gény lő t á r g y a l á s o k a t a l e g n a g y o b b kész -
ségge l és buzgóságga l te l jes í te t ték , a 
val lás- és k ö z o k t a t á s ü g y i m . kir. m i n i s -
t er és közege i pedig a k i e g é s z í t é s t é n y -
l e g e s e s z k ö z l é s é t kü lönös figyelemmel 
lá t ták el, t e k i n t e t t e l arra, h o g y a kér -
v é n y e k beadására az i d é z e t t utas í tás 
17. §-ában m e g s z a b o t t határ idő r é g 
le te l t , sőt h o g y az a v a l l á s - és k ö z -
oktatásügy i m. kir. m i n i s t e r által a 
taní tók i ránt érzett m e l e g jó indu la t 
f o l y t á n i s m é t e l t e n meghosszabbí t ta tván , 
az ujabb h a t á r i d ő k is e l m u l t a k : ezentúl 
s fő leg az é v ö t ö d ö s p ó t l é k o k esedékes-
s é g e idejétől s zámí tva a fizetéskiegészí-
tésekről c sak i s szoros k i v é t e l k é p s külö-
n ö s figyelmet érdemlő o l y esetekben 
l e h e t szó, a m i d ő n az i sko la fentartók 
igazolják, h o g y k é r e l m ü k e t ke l lő időben 
a köz igazgatás i b i zo t t sághoz benyújtot -
tá k ugyan, d e az, tő lük n e m f ü g g ö t t 
rendkírül i k ö r ü l m é n y e k , he lysz ín i t á r -
g y a l á s stb. f o l y t á n a m e g f e l e l ő időben 

Lapnnk 15-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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a val lás- é s k ö z o k t a t á s ü g y i m. kir . 
min i s t er iumhoz f e l ju t ta tható n e m v o l t . 

Annál inkább s z ü k s é g van erre a 
megszor í tásra , mert a t ö r v é n y h o z á s n a k 
is s z á m o t kel l vetnie a k ö z o k t a t á s ü g y i 
tárczára háru ló terhekkel , s ha az i s k ö l a -
fentartók saját kárukra n e m te t tek l é p é s t 
az á l lami segé ly iránt , m o s t már az é v -
ö tödös pót lékkal i s n ö v e k e d ő t e r h e k 
me l l e t t a kiegész í tés i ö s szege t b i z o n y -
ta lanban f o l y t o n e m e l n i n e m lehet . 

Mégis e l kell m o n d a n i , hogy e z e n 
t ö r v é n y ü n k , a m e l y e t az i l lető t a n í t ó i 
körökben ke l e tkezésekor valami m e l e -
g e n n e m üdvözöl tek , á ldásosabbnak 
bizonyult , m i n t h i h e t ő l e t t vo lna . A z 
1 8 9 8 . é v i kö l t s égve té s szerint az á l l a m 
m a már 4 9 0 . 0 0 0 f r t o t fordít k i e g é s z í -
tésekre , a melyen f ö l ü l az é v ö t ö d ö s 
pót lék új teherkép f o g szerepelni . 

Az 1 8 9 3 . XXVI. t .-cz. a községi, v a l a -
m i n t a h i t f e l ekeze tek által f e n t a r t o t t 
e lemi i skolákban m ű k ö d ő tan í tók és 
taní tónők fizetésének rendezésérő l i n t é z -
kedvén, az ál lami e l e m i iskolai t a n í t ó -
kon kívül , a kiknek korpót l éka e g y s z e -
rűen r e n d e l e t i a lapon i s s z a b á l y o z h a t ó 
lett volna, csakis a községi és hitfeleke-
zeti elemi iskolák igényelhetnek igazolt sze-
génység esetén az évötödös pótlékok fede-
zésére állami segélyt. 

E t . -cz. 2. §-a az ö t izben e s e d é k e s s é 
vá ló korpót l ékot 50 frt ö s szegben á l la -
pítja meg, a mely az 1893. év szeptem-
ber 25-ik napjával kezdő szolgálati idő 
25. évének betöltésével e szerint 250 frtra 
emelkedhetik, s nyugdíjba beszámítandó illet-
ményt képez. Egyik n a g y e lőnye t e h á t , 
h o g y az 1918 . é v t ő l kezdve m i n d e n 
tanító, a je lenleg i fiatalabb n e m z e d é k 
egészben már legalább is 550, illetőleg 
650 frt évi nyugdíra fog igényt tarthatni. 

A korpót lék a 3 0 0 frtnál n a g y o b b 
fizetésbe n e m lévén beszámítható , arra 
minden állami, községi és hitfelekezeti 
tanító jogos igényt tart. 

Ezt az i gényt a t ö r v é n y c z i k k 1 4 - i k 
§-a s z e r i n t első s o r b a n az iskolafentar-

tóval, t e h á t község i iskolákra n é z v e a 
polgári községge l , h i t f e l ekeze tekre a h i t -
községge l szemben k e l l érvényes í ten i , s 
csakis, h a az é r v é n y e s í t é s i ránt m e g -
ind í to t t e ljárás f o l y t á n kitűnik, h o g y a 
k o r p ó t l é k o t az i sko la fentartó egészben , 
vagy r é s z b e n f e d e z n i képtelen, — l e h e t 
f o l y a m o d n i a köz igazgatás i b i z o t t s á g 
útján a val lás- é s közokta tásügy i m. 
kir. m i n i s t e r i u m h o z á l lami s egé ly e n g e -
d é l y e z é s e iránt. 

I t t m e g kell e g y körü lményt j e -
gyeznünk . 

A t ö r v é n y 1. § -a határozza m e g az 
elengedhetetlenül biztosítandó alapfizetést, 
v a g y i s t i s z te s séges lakáson s l e g a l á b b 
egy n e g y e d h o l d n y i k e r t e n kívül a ren-
des t a n í t ó részére 3 0 0 frtot; e n n é l f >gva, 
l e g y e n bár a 3 0 0 f r t i g való k i e g e s z í -
tésre bármenny i , 5 0 , 100 , 200 frt , v a g y 
több á l l a m s e g é l y i s szükséges, a kér-
vény , az i l l e tő i s k o l a i (egyházi) főható-
ság k í v á n s á g á t (be leegyezését , hozzá-
járulását ) igazoló o k m á n y n y a l n e m sze-
relendő f e l ; rendes t a n í t ó pedig m i n d e n 
tanító, a k i önálló o s z t á l y t vezet , nevez -
zék b á r a helyi szokások szer int az 
ál lást bármikép , m i n t ezt az 1 8 9 4 . év i 
1 0 . 0 0 0 . sz. U t a s í t á s 9. §-a meghatározza . 
Ugyancsak ily elengedhetetlenül biztosí-
tandó illetményt képeznek az évötödös pót-
lékok is a törvény 2. §-a szerint, minél -
f o g v a a korpót lékok engedé lyezésé t kérő 
f o l y a m o d v á n y o k h o z s e m szükséges az 
i sko la i (egyházi ) főhatóság ez iránt i 
k í v á n s á g á t igazo ló nyi latkozat , m é g 
abban az esetben s e m , ha pl. az alap-
fizetés (mondjuk) 3 8 0 forint vo l s az 
i skola fizetéskiegészítésért n e m , csakis 
a korpót l ékér t fo lyamodik , a m e l y l y e l 
e g y ü t t az összes nyugdí jba beszarni ható 
i l l e t m é n y 4 0 0 f o r i n t n á l többet t e n n • ki. 

A főhatósági k i v á n s á g igazolása csupán 
a fizetés 4 0 0 írtra k iegész í téséhez szük-
séges á l l a m s e g é l y i r á n t i kérvényhez kell, 
m e r t e z már k e d v e z m é n y t képez. 

A k é r v é n y e k beterjesztésére né/.ve 
tá jékozta tóu l közö l jük az e t e k i n t e t b e n 
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f. év i január hó 1 2 - é n 1413 . sz. a lat t 
v a l a m e n n y i köz igazgatás i b i zo t t sághoz 
i n t é z e t t val lás- és k ö z o k t a t á s ü g y i min i s -
ter i rendeletet , m e l y máso la tban a kir. 
t a n f e l ü g y e l ő k n e k é s e g y h á z i f ő h a t ó s á -
goknak is megkülde te t t . 

„Az 1893. évi XXYI. t.-cz. 2. §-a az összes 
•elemi népiskolák tanítói számára 300 írtnál 
nagyobb fizetésükbe be nem számítható, 250 
fr t ig emelkedő 50 f r t évötödös pótlékot biz-
tosított. 

A korpótlék alapját képező szolgálati idő 
az említett törvény hatálybaléptével, azaz 
1893. évi szeptember hó 25-ével vévén kez-
detét, a törvény végrehajtása tárgyában ki-
adott utasítás 12. §-ában foglaltak szerint 
mindazon, megválasztás vagy kinevezés alap-
j án működő tanítók és tanítónők, kik az 
említett időponttól kezdve szolgálatuk folyto-
nosságát igazolni tudják, 1898. évi okt. 1-től 
kezdődőleg, első korpótlék gyanánt kiszolgál-
ta tandó évi 50 frtra igénynyel birnak. 

A korpótlék kiszolgáltatása az iskolafentar-
tók kötelezettségét képezi s csakis hivatalosan 
megállapított és igazolt szegénységük esetén 
van helye a hivatkozott törvény 14. §-a és 
az utasítás 17. §-a értelmében az állam részé-
ről való segélyezésnek. 

Felhívom ez ok folytán a közig, bizottsá-
got, hogy a végrehajtási utasítás 24. §-ának 
rendelkezéséhez képest figyelmeztesse f. évi 
április hó végéig a községi iskolaszékeket és 
felekezeti iskolai hatóságokat, mikép a kor-
pótlékot a tanítók részére biztosítsák, vagy 
ha arra képesek nem volnának, államsegélyt 
kérő, kellően felszerelt folyamodványukat 
1898. évi junius hó végéig a közigazgatási 
bizottság útján annál inkább nyújtsák be, 
mert később beérkező kérvényeket figyelembe 
venni nem fogok. 

A közigazgatási bizottság igyekezzék az 
egyes kérvényeket különösen azon iskolafen-
tartókkal szemben, melyek a tanító fizetésének 
kiegészítéséhez ez ideig államsegélyt igénybe 
nem vettek, úgy az igény jogosultsága, mint 
a fölszerelés, de főleg az iskolafentartó anyagi 
helyzetének tekintetéből a leglelkiismeretesebb 
•elbirálás alá venni, hogy a tanítók törvény-
biztosította jogának államsegélylyel való ér-
vényre emelése mellett az államkincstár jogos 
érdekei szem elöl ne tévesztessenek. 

Megjegyzem, hogy a kérvények iskolánként 
külön tárgyalandók és külön, indokolt javas-
lat kíséretében terjesztendők fel. 

Figyelmeztetem egyúttal a közig, bizottsá-
got , hogy mindazon esetekben, midőn az iskola-

fentartó korpótlék czimén államsegélyért nem 
folyamodik, vagy esetleg anyagi erejéhez 
mérten a kiszolgáltatás kötelezettsége vele 
szemben, kérvénye alapján részben, vagy egész-
ben megállapíttatik, a legszigorúbban ügyel-
jen arra, mikép az említett törvény és annak 
végrehajtása tárgyában kiadott utasítás ren-
delkezései a legszorosabban betartassanak s a 
taní tók korpótlék czimén kijáró illetményüket 
is pontosan megkapják." 

E h h e z képes t a tan í tó i kar a kér-
v é n y kel lő fö l szere léséhez s z ü k s é g e s 
c sa to lmányokat , a m e l y e k : h i t f e l eke -
ze t i i skoláknál a község, v a l a m i n t az 
i s k o l a szabályszerű kö l t ségvetése , a ta-
n í tó d í j leve lének eredet i pé ldánya , a 
t a n í t ó oklevele , a h i t f e l e k e z e t s z e g é n y -
ségérő l való b i zony í tvány , k iá l l í tva a 
közs . elöljáróság, l á t t a m o z v a a főszol-
gab író által, a tanulók számának a 
közs . e lö l járóság által i g a z o l t k i m u t a -
tása , — közs. i sko lákná l p e d i g : az i skola 
k ö l t s é g v e t é s e , a k ö z s é g h á z t a r t á s i kö l t -
s é g v e t é s e , a t a n í t ó ok leve le s d í j levele 
s a község á l l a m i e g y e n e s adójáról 
v a l ó adóhivata l i k imutatás , — j ó ide jén 
szerezzék be, n e h o g y , ha az i sko la fen-
t a r t ó a k o r p ó t l é k o t b i z t o s í t a n i n e m 
tudja , a k é s e d e l e m m i a t t j o g o s i g é n y é -
b e n csorbát szenvedjen . 

A z á l l amsegé ly iránti k é r v é n y t az 
i skolaszék n e v é b e n kell a köz ig , b izot t -
s á g út ján fö l ter jeszteni . 

(Budapest.) Hitter Ferencz. 
a£XK3e 

A megyei tanítóegyesületek két 
kiváló feladatáról. 

A mióta Wlassics Gyula ministerünk 1896. 
évi okt. 31-én kelt 62.844. számú rendeleté-
vel a tanítóságnak a gyűléseken való meg-
jelenhetését anyagilag biztosította, a tanító-
egyesületekben mindenütt az élet élénk meg-
pezsdülése észlelhető. Kedvez ennek, igaz, az 
idő is, a melyben élünk, a mely a reformá-
lásra váró tanügyi kérdések özönét nyúj t ja 
a tanítóegyesületeknek megoldás végett. 

A tanítóegyesületeknek azonban n-m csupán 
csak a tanügyi kérdések megvitatása képezi 
egyedüli czélját. Hisz az egyes szaklapok 
hasábjain az egyes problematikus tanügyi kér-
dések sokkal alaposabban és nyugodtabban 

15* 
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vitathatók meg, mint a rendszerint nagyon 
rövid időre kiszabott és nagy anyagi áldoza-
tokkal járó köri vagy közgyűléseken, ha még 
oly lelkiismeretességgel készítik is elő azokat. 

Mind ennek daczára én e tanítói összejöve-
teleket kultúrpolitikai szempontból igen fonto-
saknak tartom, s az erre fordított anyagi kiadá-
sok még mindig csekélyek lesznek azon óriási 
eredményekhez képest, a melyeket a tanító-
egyesületek czéltudatos vezetés mellett fel-
mutatni képesek leendenek. 

Európában — Ausztrián kívül — alig van 
ország, a mely népességre, vallásra és kultú-
rá jára nézve annyira tagolt volna, mint hazánk. 
Sajnos, hogy ezen részek között gyakran hiány-
zik a harmónia, sőt néha ellentétbe is helyez-
kednek egymással. íme, a nagy fe ladat ! E 
különböző részeket a magyar nemzeti államban 
a magyar kultura által egy hazafias, harmo-
nikus egészszé összeolvasztani. E nagy czél 
pedig hazánk minden egyes számottevő fak-
torát munkásságra szólítja. Hogy a tanító-
egyesületeknek e nagy feladat megoldásában 
szintén részt kell venniök, azt talán fölösleges 
hangoztatnom. Sőt az oroszlánrész e munká-
ból éppen a tanítóságra nehezül: nekik kell 
a magyar nemzeti állam e nagy épületének fun-
damentomait lerakni. 

Hogy a tanítóság ezt eredményesen tehesse, 
természetesen első kellék az, hogy a tanító-
ság maga is egy hazafias, harmonikus egészet 
képezzen. S képez-e ?! Nézzünk csak körül 
vármegyéinkben, különösen a határszéliekben, 
s megkapjuk a feleletet. Gyakran hal l juk és 
olvassuk, hogy a nemzetiségi tanítók nagy 
része a magyar kultura érdekében mit sem 
tesz, nem lelkesedik érte, sőt azzal teljesen 
ellentétes tanokat terjeszt. A különböző nem-
zetiségű tanítóságot egy hazafias s a magyar 
kulturáért lelkesülni tudó harmonikus egészszé 
összeolvasztani a „magyar" tanítósággal, — 
tar t juk mi ez időszerint a tanítóegyesületek 
egyik legfőbb feladatának. 

E feladat megvalósítása érdekében az egye-
sület vezető férfiainak igyekezniük kell a 
különféle nemzetiségű és felekezetű alsóbb 
és felsőbb fokozatú iskolák tanítóit belevonni 
a megyei tanítóegyesület kötelékébe, hogy 
ezen eddig magára hagyott, esetleg ellentétes 
elemek között az összetartozandóság érzete 
kifejlődhessék. 

Már ezen, magukat a megyei tanítóegyesü-
lettől eddig távol tartó tanítóknak az egye-
sületbe vonása czéljából is igen czélszerünek 
tartanám, ha a megyei tanítóegyesületek tagjai 
az állam részéről holmi kedvezményekben 
részesülnének; pl. a vasúti félárú kedvez-
ményt ezen egyesület tagjai kivétel nélkül 

megkapnák; állami pályázatoknál előnyben 
részesülnének, stb. 

Az együvétartozás érzete pedig főképen 
személyes érintkezések által érhető el. A tanító-
gyűlések alkalmával egy megye minden rendű 
és rangú tanítósága összekerül; megismerked-
nek egymással; a közös ügyek, közös örömök, 
még több közös bánat közelebb hozza egy-
máshoz az elméket, sziveket. Egymás iránt 
fölmelegszünk s megszeretjük egymást, mint 
édestestvérek. Az ellentétek akaratlanul is 
elsimulnak, s az eddig különálló, elszigetelt 
elemek lassan-lassan egybe tömörülnek, s a 
magyar kultura bajnokaivá válnak. 

Ennélfogva mi sem elitélendőbb, mintha a 
tanítói gyűléseken a kartársak egymás irá-
nyában mereven, ridegen viselkednek: várják 
egymás köszönését, bemutatkozását. S még 
elitélendőbb, ha rang-különbségeket fitogtat-
nak. Hogy ez ne így legyen, e tekintetben 
nagy szerep vár az egyesület vezérférfiaira, 
a kiknek a nagy czélt még a fehér asztalnál 
sem szabad szem elől téveszteniök. 

Az eddigiekben rámutattam az egyik kiváló 
feladatra, mely a megyei tanítóegyesületekre 
háramlik. De van ezen egyesületeknek egy 
másik, szintén nem csekély fontosságú fel-
adatuk is. Általánosan tapasztaljuk u. i., 
hogy hazánk társadalma a tanügyi kérdések 
iránt alig bír némi érzékkel. Napilapjaink is 
vajmi ritkán foglalkoznak ezekkel, s ha egyik-
másik lap hetenkint szán is ez ügynek egy-
egy rovatot, azt nem annyira a közszükség-
let kielégítése végett, mint inkább az elő-
fizetők tanítói részének kedvéért teszi. 

A tanügypolitikai kérdések iránti érzéket-
lenséget mi sem jellemzi jobban, mint azon 
általánosságban konstatálható tény, hogy tár-
sadalmunk az egyes iskolák mibenlétével, 
fokozatával, más intézetekhez való viszonyá-
val egyáltalán nem ismerős, s nagyon gyakori 
az eset, hogy a szülő nincs tisztában azzal, 
hogy gyermekét egy bizonyos iskola-faj elvég-
zése után mily más intézetekbe adhatja , s mi 
lesz belőle, ha azt is elvégzi. 

Ezen érzéketlenséget megszüntetni s a kultúr-
politikai kérdések iránti érzéket felkölteni 
s azt terjeszteni, fejleszteni, szóval: a tanügy-
politikai kérdések iránt érdeklődő közönséget 
teremteni, egy másik kiváló feladata a tanító-
egyesületeknek. 

Er re ismét a tanítói gyülésezések mutat-
koznak a legalkalmasabbaknak az által, hogy 
azokba a községnek, a melyben a gyűlések 
tartatnak, nagy társadalmát belevonni igyek-
szünk. 

Hogy e feladatok megoldása nem könnyű 
dolog, s hogy az egyesület tanítóságára nem 
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kis terhet ró, ezt — azt hiszem — fölösleges 
emlegetnem. A nehézségek azonban ne riasz-
szanak bennünket vissza; gondoljunk a magasz-
tos czélra, a melyért küzdeni mindnyájunk 
kötelessége. De, mert egyik-másik kérdés 
kényes természetű, s mert minden helyi körül-
ményt számításon kívül hagyó eljárásunk 
által az ügynek inkább ártanánk, mint hasz-
nálnánk, — ajánljuk a helyi viszonyok alapos 
tanulmányozását s az intézkedések megtéte-
lénél azok tekintetbe vételét. 

(h'esieíahánya.) Mihalik Sándor. 

Állami utaink beültetése gy iiinölcs-
f a kknl. 

A jövő nemzedéknek bizonynyal jobb sora 
lesz, mint a mostaninak! Ha majdan a vándor 
út jára kél s az országút porában — a káni-
kulai hőségben — nagyon eltikkad, csak 
karját kell kinyújtania az üdítő gyümölcs 
után, hogy vele égető szomját eloltsa. Köny-
nyen fogja ezt tehetni, a mennyiben a keres-
kedelmi s földmívelési ministerek közös elha-
tározása folytán a szélesebb állami utakat ott, 
a hol a talaj s az éghajlati viszonyok erre ked-
vezők, gyümölcsfákkal ültették be s fogják 
beültetni még a jövőben. Az eszme megvaló-
sítására a földmívelési minister közreműködése 
a jövő embereit igazán nagy hálára fogja kö-
telezni : vagy 8500 kilométer hosszúságban 
országútakat járatot t be szakközegeivel, a ki-
ültetéshez szükséges fákat önköltségén engedte 
át, a néptanítók gazdasági tanfolyamán külö-
nös figyelmet éppen a gyümölcsfák nevelésé-
nek elsajátítására fordítattott, aztán Budán, 
Pozsonyban, Nyitrán, Kassán és Tordán az út-
mesterek s kaparok számára gyümölcsfa-ülte-
tési tanfolyamot tartatott, kiket könnyen ért-
hető, képekkel díszített, népies irányban meg-
írt „Útmutató"-val látott el, melyben a fa-
ültetés mikéntjét A-tól Z-ig elsajátíthatják. 
Ennek köszönhetjük, hogy ma az ó-buda— 
csabai vonal és a kassa—tornai vonal be van 
ültetve cseresnyével, a kolozsvári—nagyszebeni 
alma és körtével, a pozsony—galgóczi s a 
pozsony—hamburgi vonal meg dióval, s így 
a most végződő századon keresztül pengetet t 
eszme nyeri megvalósulását. Az egész ország 
utjai nem csak árnyékos, hanem oly fákkal 
lesznek lassan-lassan pótolva, melyek hasznot 
adó gyümölcsöt is szolgáltatnak. 

A kormány férfiai az intézmény létesítésével 
maradandó érdemeket szereztek magoknak, 
amennyiben a müveit nyugat kormányférfíain 
így túltettek. Hisz igen jó l emlékszünk még 

reá, hogy ezelőtt négy évvel a franczia kép-
viselőházban Mondoul törvényjavaslata felett 
tárgyaltak, mely minden útmenti birtokosra 
nézve kötelezővé akarta kimondatni, hogy az 
országút szegélyét képező földjét gyümölcsfával 
tartozzék élőírás szerint beültetni. 

Nálunk a birtokjog sértése nélkül, sőt a 
birtokosnak egy garasnyi terheltetése nélkül, 
az állam maga jön a birtokos segítségére. 
Kivágatja azt az útszéli fát, melynek gyökere 
az árkon túl, belenyúlik a szántóföldbe s 
elszívja annak táperejét, sőt mi több, az eké-
nek ú t jában lévén, akárhányszor az abba törik 
bele. Ki í r t ja a terebélyes nyárfákat, melyek-
nek árnyéka, meg lehulló, csersav tartalmú 
levelei, holdszámra tették a talajt terméketlenné! 

Csakhogy a kiültetett fák a polgárok vál-
laira ú jabb felelősséget is vonnak, a mennyiben 
azokat úgy az elemi csapások, mint a garázda 
kártevők elől meg is kell oltalmazni! 

Ez pedig a népnevelés dolga, mely tanítóink 
kezébe van letéve!! 

Az állam által nyúj to t t kedvezménynek 
tudni kell gondját viselni, ellenkező esetben 
halálos vétek minden krajczárért, mely az 
útszéli fák ültetésére fordítattott , mert az adó-
zók véres verejtékkel megtakarított garasa 
soha sem fogja kivánt gyümölcsét meg-
teremni. 

Tadván ezt, nem zárkózhatunk el a kérdés 
elől, vájjon az országutak ilyetén befásítása 
helyes dolog-e ? Nézetünk szerint, föl tét lenül 
helyes! 

Az u tóbbi évtizedben, úgy ország- mint 
megyei utaink jó karba hozásában, mérnöki 
hivatalaink dicséretes munkát teljesítettek. 
Vannak számos útvonalaink — nem is szoru-
lunk veloczipedistáink véleménynyilvánítására, 
— melyek simaság dolgában túltesznek a 
franczia macadam-utakon (pl. a tolna—promon-
tori útvonal). Már keletkezésük első idejében 
be lettek fásítva eperrel, szil-, nyár-, éger- s 
nyírfákkal, tehát oly állabbal, melynek nyesése 
turnusokra lévén felosztva, minden 3—4-ik 
évben nyalábfa alakjában szolgáltatták a 
hasznot. 

Most úgy változtatunk ezen, hogy évenként 
gyümölcsöt termő fákat ül te tünk s meg fog juk 
látni, hogy több hasznát is látandjuk, min tha 
csak a periodikus faizással megelégednénk. 
A fát, igaz, mint tüzelőt lehetett értékesíteni 
az előtt is, de hát az országút a csonkítás 
után az elcsigázott vándornak nem igen 
nyújthatott árnyas enyhelyet, mert a fák min t 
dísztelen távirda-oszlopok meredeztek a vég-
telen messzeségben s csak egyik-másiknak 
hegyén lézengett egy maréknyi levéldísz. 

De hát az emberek természetében már ős-
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idők óta megvolt az a rossz szokás, hogy 
mindazt, a mi új , éles kritika tárgyává szeretik 
tenni, ha ugyan — minden meggondolás nél-
kül — nem ócsárolják azt. 

Sokan így tesznek a gyümölcsfákkal beül-
tetett utakkal is. 

„Már micsoda meggondolatlanság az ország-
utak mellé gyümölcsfákat ültetni — szokták 
mondani gúnyosan! — Hiszen a sok csavargó 
mesterlegény, ha meg nem eheti, úgy veri le 
botjával gyümölcsét, hogy az ő járta után 
ne érjen meg másnak sem. Haszonnak bizony 
nem marad meg!" 

Hát mi azt hiszszük, hogy ez a föltevés 
nélkülözi a komoly alapot. 

Falvak közvetlen közelében, avagy a népes 
városok környékén amúgy is megmaradnak 
ez után is az árnyékot szolgáltató útmenti 
díszfák, minő például a vadgesztenye- avagy a 
hársfa, stb. s a községeknek kedves tá jképé t 
fogják kiegészíteni. A gyümölcsfákat a lakott 
helyektől távolabb — 3—4 kilométernyire — 
fogják ültetni, s ültetik. 

Már most, ha ezekről az ú t fáradalmaiban 
eltikkadt gyalogoló leszakít egy-két gyümöl-
csöt, bizony kevesebb kárt fog okozni, mint 
mennyit ez ideig a különböző fákon tanyá-
zott — elszaporodott rovarok az erdésznek 
meg gyümölcstermelőnek okoztak. 

Yégre, ha már éppen gyümölcsevésről van 
szó, sokkal jobb, ha a vándor az országút 
szélén termettekből elégíti ki étvágyát, mintha 
az út hosszában elkerített, idegen birtokba 
ront s onnan eszik. 

A vétség semmiesetre sem leend oly nagy, 
ha az illető az állam által ültetett fa gyü-
mölcséből eszik, mely mindegyikünké — tehá t 
neki is lesz része benne; mintha a máséhoz 
nyul, mely tettével a büntető törvénykönyv 
§-aival jön összeütközésbe, mert — lopott. 

Aztán miért ne engednénk a kérdésben az 
emberszeretet érzésének is teret ? Marosvásár-
hely vidékén ismeretes volt az ötvenes évek-
ben egy derék magyar öreg úr, ki saját kez-
deményezéséből ültette be ú tment i birtokrészét 
ízletes Batulalmákkal. 

Azért teszem, szokta mondogatni, hogy az 
eltikkadt vándor szomját olthassa gyümöl-
csével. 

A jó öreg szaturálva volt az ily nemes és 
gyengéd érzelmekkel, melyek, fájdalom, ma 
már nem közkeletűek. 

Egy zalamegyei szőllősgazda azért itéli el 
a gyümölcsfákkal beültetett országutak eszmé-
jét , mert az ő útmenti szőllőtermésével a 
„vándorok" nagyon kíméletlenül bántak; a 
miből azt következteti, hogy a gyümölcsfák 
terméséből sem lesz haszon. 

Ennek ellenében azt mondanók, hogy a 
szőllő csábító csemege. A kiültetendő fák n e m 
csemegegyümölcsöt, hanem olyat fognak t e r -
melni, mely ipari czélokra, tehát sajtolásra, 
aszalásra, vagy szeszégetésre lesz alkalmas. 
A lopásra tehát nem túlságosan fognak 
ingerelni. 

A 80-as évek elején lévén Francziaország-
ban, láttam, hogy Yonne s Ardennes megyék-
ben akkor tettek kísérletet az országutak 
gyümölcsfaültetésével. Csak oly körtét ültet-
tek, mely szeszgyártásra, s oly almát, mely 
almaborgyártásra volt alkalmas. A járó-kelők-
nek nyalánkságát bizony ezek a gyümölcsök 
nem ingerel ték! Eszökbe sem jutott, hogy 
oly körtébe harapjanak, mely a kőnél is kemé-
nyebb, vagy olyan almába, mely a vadalma 
fanyarságán is túl teszen. 

A termést persze azonnal eladták, a min t 
a fák virágoztak. Az útmester érdekelve lévén 
csekély százalék mellett az üzletnél, vigyázott 
is a te rmésre ; s mondhatom, az az egy-két 
gyümölcs, melyet éppen lekaptak a fákról, a 
vevőt ugyancsak nem súj tot ta valami nagyon 
érzékenyen. 

Az eszme, hogy az országutakat gyümölcs-
fákkal szegélyezzék, ha nem csalódom, franczia 
s már meglehetősen régi is. 

Eszébe ju to t t pedig iSw%nek, IV. Henrik 
bizalmas emberének, kinek az volt a szava-
járása, h o g y : „A földmívelés s az állattenyész-
tés a két emlő, mely élteti az országot", — 
de hát eszméjének az ő hazája nagyon kevés 
hasznát vette, mig ellenben ma Schweitzban, 
Belginmban s Luxenburgban akárhány útvonal-
rész évenkint annyi hasznot hoz, hogy jókar-
ban tartásukra az államnak egy garast sem 
kell kiadnia. Bajor- s Szászországban, továbbá 
Würtembergben az állampénztár évenkint éppen 
az országutak mentén ül te tet t fák terméséből 
— egy millió forintnál nagyobb összeget is 
húz. Ezen államokban az útkaparók képzet t 
gyümölcstermelők s „gyümölcscsőszök" is egy 
személyben s ők azok, kik útmenti faiskolá-
j okból facsemetéket szolgáltatnak a községek-
nek. Értekezésem elején megneveztem az 
útvonalakat hol, milyen gyümölcsfa-nemet 
ültettek el, a ministerek jóakaratából. Már 
most, csak az az óhajunk marad, hogy a beül-
tetés hazánk valamennyi útvonalaira ki te i jed-
j en ; bár e kívánság az oly telhetetlen színébe 
tüntethet elő, a ki a neki mutatott kisujjra az 
egész kar u tán kapott 

A közeledő XX. században tehát az útszéli 
fák dolgában is jobban leszünk, mint csak a 
közelmúltban voltunk, midőn Veszprémmegye 
néhány út ja in a százados, gyönyörű alléé sort 
azért vágatták ki, mert ártalmára volt a távírda-
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sodronyoknak, meg, „mert levélzetök az örö-
kös nedvesség okozója". (!!) 

Mintha bizony a nedvesség nem lenne szük-
séges a buja legelőknek? Vagy talán inkább 
a perzselő szárazságot óhajtották volna. — 
okát a sivár terméketlenségnek?.. . 

Valójában akkor cselekedett volna helye-
sen az illető intéző, ha a birtokosokat a fasor 
lentartására buzdította volna. A kivágott vad-
gesztenye-, tölgy-, eper- s szilfák nemcsak 
díszére szolgáltak az utaknak, nemcsak arra 
voltak jók, hogy árnyékuk az út sivár-
ságát enyhítse, nemcsak az utasok szemének 
alkottak kedves látványt, — de hasznosak is 
voltak, a mennyiben az útvonal árkában kés-
leltették a víz elpárolgását, nedvesen tartot-
ták így a szántóföldeket; így a gazdának hasz-
not is szolgáltattak, nem oly közvetlenül, mint 
egy sikerült aratás, de az aratás sikeréhez 
járultak hozzá. 

Francziaországnak XIV. Lajos uralkodása 
alatt 25 millió hektárnyi erdeje volt. Colbert 
pénzügyminister már akkor figyelmeztette 
urát, hogy a rohamos erdőirtás az országot 
veszedelembe fogja sodorni. 1760-ban már 
18 millió hektárra redukálódott erdej ök, midőn 
Mirabeau marquis XV. Lajost óvta a közel 
beálló faszükséglettől. A tanácsoknak foganat-
jok nem lett s ma a francziák ott vannak, 
hogy Orosz- s Magyarországból — főleg 
Szlavóniából kénytelenek faszükségletöket be-
szerezni. Az elődök rossz gazdálkodása az 
utódok megmérhetetlen köz- s mezőgazdasági 
kárát vonta maga után. 

Tanítóink tehát alig köthetik eléggé a nép 
szivére, hogy oltalmazzák az útmenti gyü-
mölcsfákat ! Bebizonyított dolog, hogy ott, 
a hol kivágták, az égalji viszonyok oly kedve-
zőtlenre fordultak, hogy az újra befásítást 
kellett eszközölni. Már Korizmicsünk mondta: 

— „A fák az éghajlat regulatorai!" — 
A közelmúltban meghalt Kovács doktorunk 
meg azt szokta volt mondani: 

— „Az állatok élete szoros kapcsolatban 
van a vegetáló élettel!" 

A Bánság akárhány része annak köszönheti 
rendkívüli termékenységét, mert néhány pol-
gárának az az ötlete támadt, hogy szokásba 
hozta vidékén, hogy egy-egy sátoros-ünnep, 
vagy családi esemény alkalmával ki-ki gyü-
mölcsfát ültetett földje szélén. 

Néhány ügybuzgó tanító példájára aztán 
már a 60-as évek elején a gyümölcsfaültetés 
szokását az utak szélére is kiterjesztették. 

A valóságban a bánsági parasztok egyebet 
sem tettek, mint hogy az Egyesült-Államok 
polgárainak példáját követték — a nélkül, 
hogy arról tudomással bírtak volna. Odaát 

ugyanis azt vették észre, hogy a túlságba 
vitt erdőirtások következtében némely vidék 
teljesen lakhatatlanná lett. Hogy a bajon 
segítsenek, a yankeek társulatokat szerveztek, 
melyek tagjai kötelezték magukat minden 
évben, az előre meghatározott dátumig, bizo-
nyos számú fát elültetni. 

Husz éven belül, vagyis 1872-től 1891-ig, 
összesen 355 millió erdei s gyümölcsfa-cse-
mete lett a társulat tevékenysége folytán 
elültetve. 

Az ezredéves kiállítás nálunk megterem-
tette a jubileumi faültetők társaságát is. A 
tagok kötelezve vannak az egyesület alapsza-
bályai értelmében minden évben legalább 
egy-egy gyümölcsfát ültetni, vagy ültettetni. 
Ha az egyesületnek sikerül a nép zömében 
meggyökeresíteni, azt nyerjük vele, hogy úgy 
az ország-, mint megyei utaink rövid idő múlva 
sürün lesznek gyümölcsfákkal beültetve — 
a kormány közreműködése nélkül is. Bárha 
úgy lenne! 

(Budapest.) Igali Ssvetosár. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minis ter : 

Köszönetét nyilvánította: báró Schey Pá l 
és báró Schey Józsefnek, kik" a nagybaábi 
állami iskola elhelyezésére 400 frt értékű 
ingatlant ajándékoztak; az aradvármegyei taka-
rékpénztár igazgatóságának azon áldozatkész-
ségéért, hogy az aradi községi polgári leány-
iskola könyvtára részére Jókai Mór összes 
müveinek nemzeti díszkiadását és külön még 
hatvan forintot adományozott; a lugosi jó-
tékony nő egyletnek, a mely az ottani áll. el. 
iskola 18 szegény sorsú növendékét IV2 hóna-
pon át élelmezésben részesítette. 

Áthelyezte: Schaller Margit csabaji áll. el. 
isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében az ú j -
pesti áll. el. iskolához; a plosiczi szerb-magyar 
tannyelvű iskolánál alkalmazott Keszthelyiné-
Nyuli Etelka tanítónőt a helyben levő német-
magyar tannyelvű iskolához helyezte át, 
helyébe pedig Szubotics Natália oki. tanítónőt 
nevezte ki; Schmidt Eugenia oki. polg. isk. 
tanítónőt a kecskeméti államilag segélyezett 
közs. polg. leányiskolához segédtanítónővé; 
Faur Tivadar oki. tanítót a szakadáti el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Farkas Anna és Grullay 
Juha csongrádi volt községi kisdedóvónőket 
a csongrádi áll. kisdedóvodákhoz kisdedóvó-
nőkké. 

Nyugdíjt és segélypénzt utalványozott: 
néh. Incze Lajos farczádi ev. ref. volt tanító 
özv., szül. Ábrán Borbálának évi 164 frtot és 
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3 árvájának évi 82 f r to t ; néh. Kovács László 
szepetneki róm. kath. volt tanító özv., szül. 
Czitkovics Teréznek 151 f r to t és László árvá-
jának évi 25 f r t 16 kr t ; néh. Feilbogen Miksa 
alsó-kis-martonhegyi izr. tanító özv., szül. 
Blöch Katalinnak évi 300 f r to t ; néh. Tóth 
István nagy-kanizsai közs. volt tanító özv., 
szül. Bády Annának 330 frtot és Károly 
árvájának 55 f r to t ; néh. Habel József kocsolai 
r. kath. kántortanító özv., szül. Kümper 
Máriának évi 303 frt 40 k r t ; Popovics Is tván 
bács-kulai gör. kel. szerb tanítónak évi 590 
f r to t ; néhai Benedek Gyula lőrinczirévei nyug-
díjazott ev. ref. kántortanító özv., szül. Tiboldi 
Eszternek és 4 kiskorú árvájának összesen 
250 f r to t ; néhai Bott József dunakömlődi róm. 
kath. kántortanító özv., szül. Bayer Margit-
nak és kiskorú árvájának együtt évi 356 f r t 
30 k r t ; néhai Badu Marczel titus-lugosi gör. 
kel. román tanító özv., szül. Lipován Máriá-
nak 278 f r to t . 

Nyugdíjat, segélypénzt, illetve végkielé-
gítést utalványozott: König Mór dunaszerda-
helyi munkaképtelen izr. tanítónak évi 460 
f r to t ; Gottlieb Jakab gamási munkaképtelen 
izr. tanítónak évi 160 f r t o t ; Both Józsa szász-
városi egyesületi óvónőnek 400 frtot egyszer-
smindenkorra; Schipper Gyula szakáiházi szol-
gálatképtelen közs. isk. tanító részére az 
orsz. tanítói nyugdíjalapból 630 frtot egyszer-
smindenkorra. 

X Egy t anfe lügyelő a Szathmáry Gy.-
alap érdekében. Tergina Gyula dr. csongrád-
megyei kir. tanfelügyelő a megyebeli összes 
iskolák igazgatóihoz a következő felhívást 
intézte: „Tekintetes Igazgató Úr ! Nem szük-
séges Ön előtt részletesen fejtegetnem, ki volt 
boldogult Szathmáry György közokt. minist, 
tanácsos a hazai közoktatásügy szolgálatában, 
mije volt ő a magyar tan í tóknak; jól t ud j a 
azt minden magyar tanító, hogy ő a leglel-
kesebb, legbuzgóbb apostola volt népnevelés-
ügyünknek, melynek előbbvitelén hazafias lelke 
egész melegével csüggött, s a taní tóságnak 
önzetlen j ó barátja. E lhunyta nagy csapás 
hazai tanügyünkre. Mélyen fájlaljuk a kiváló 
vezért, a lelkes hazafit. A magyar tanítóság, 
kegyeletének szép kifejezést ad, midőn az 
elhunyt kiváló férfiúnak díszes síremléket 
állít s nevére alapot létesít. A lelkes h a n g ú 
felhivás a „Néptanítók Lap ja" f. évi 11. szá-
mában immár megjelent. Csongrádvármegye 
tanítósága nem maradhat el, midőn a kegye-
let ily szép megnyilatkozásáról van szó, nem 
maradhat el annyival inkább, mert a boldo-
gultat megyénkhez rokoni kötelékek fűzték 

s i rántunk mindenkor kiváló figyelmet tanú-
sított. Azon czélból küldöm ki tehát a tekin-
tetes Igazgató úrhoz eme felhíváshoz csatolt 
gyüjtőívet, mikép a saját hatáskörében tanító 
társai s a társadalom intelligens tagjai között 
ezen kegyeletes czélra gyűjteni s az egybe-
gyűlt bármi csekély összeget hivatalomhoz, 
esetleg a gyűjtő-bizottsághoz beküldeni szíves-
kedjék. Szegeden, 1898. évi márczius hó 26-án. 
Tergina Gyula dr., kir. tanfelügyelő". 

X A Szathmáry-síremlékre, i l letőleg 
alapra újabban adakoztak: II. ker. medve-
utczai el. isk. tantestülete 4 frt 50 kr (ehhez 
járu l tak: Almássy János 50 kr, Hudeczek 
Ferenczné 1 frt, Szabó Lajosné 50 kr, Szabó 
Lajos 50 kr, Bácz József 50 kr, Erdős Géza 
50 kr, Kápolnay Gyula 50 krral); Kropácsy 
István (Szakolcza) gyűjtése 5 f r t ; a temesvár-
gyárvárosi közs. isk. tantestülete (beküldte 
Tröszt István igazgató) 5 frt 40 k r ; Orsz. 
izr. tanítóegyesület 3 f r t ; Sirchich Hermin 
(Rakova) 1 f r t ; „Sárosvármegyei ált. népne-
velőegyesület" közp. választmányának gyűj-
tése 9 f r t 50 kr (ehhez ad tak : Láng Mihály 
2 frt, Kárpáti József 1 frt , Schönviczky Gyula 
1 frt, Tremkó Mihály 1 frt, Bakajsza Gy. 
50 kr, Krausz István 1 frt, Fédás Adolf 1 frt, 
Lieb Imre 50 kr, Beményik Lajos 50 kr. 
Fleischmann M. 50 kr, Baáb Juliska 50 kr t ) ; 
Forgách Julia (Karlova) 1 f r t ; Mesterházy 
Eszter (Pozsony-Taksony) 50 kr ; Józsa Dániel 
(Gyerő-Vásárhely) 2 f r t ; Matthesz Adolf 
(Györköny) 5 k r ; „Mohácsvidéki Alt. Tanító-
egyesület" gyűjtése 5 f r t 50 kr (ehhez ada-
koztak : Kiszely Andor 50 kr, Brand Ede 
50 kr, Buday Tekla 30 kr, Csöke Teréz 30 
kr, Brief Karola 30 kr, Sukula Katinka 30 kr, 
Neumayer Riza 30 kr, Erős József 30 kr, 
Földváry Nándor 30 kr, Pápay János 30 kr, 
Csélőlcey János 30 kr, Schwarz József 30 kr, 
Hoclisinger Mariska 30 kr, Wiener Czilla 30 
kr, Jankovits György 30 kr, Seregly László 
30 kr, Vidákovits Katalin 30 k r ) ; Takács 
László ig.-tanító (Ungvár) gyűjtése 7 f r t 20 
kr (ehhez j á ru l t ak : Takács László 50 kr, Bónay 
Anna 50 kr, Szegelethy Hona 50 kr, Barta-
kovics Andor 50 kr, Schmidt 50 kr, Kecskés 
István 20 kr, Erenich 50 kr, Szabó Józsefné 
50 kr, Braun Mór 50 kr, Zékány Hersilia 

I frt, Szabó József 50 kr, Bévész József 50 
kr, Szoták Margit 50 kr, Ember Anna 50 kr) ; 
algyógyi áll. isk. leánynövendékei 50 k r ; 
Hádler Károly (Karkócz) 50 kr, Sántha Lajos 
(Budapest) 2 frt. Eddigi gyűjtésünk: 266 frt 
II kr; ebből az első hazai takarékpénztár 
28.87Olm. sz. betéti-b'nyvében elhelyezve: 237 frt. 

J ; • ' 
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I SZÜNÓRA; 
Balatoni kép 

Sirály madár, miért vijjogsz, 
Mi bajod van néked, 
íriszen itt a Balatonon 
Olyan szép az élet. 
Vizében a hal is szebb, jobb 
És vígabb, mint máshol: 
Talán meg van mámorítva 
Édes hullámzástól. 

S miért szállongsz olyan alant 
Te csicsergő fecske, 
Villám röptű szárnyaiddal 
Víz színét verdesve. 
Ott van a te kedves helyed 
Fennt a magasságban, 
A hol röpke szárnyalással 
Fürdői napsugárban 

. . . . Zúgás-búgás morajlása 
Kél a hullámokból, 
Szélvész tör Iii, sötét felhő 
.Jő messze nyugotról. 
Tornyosulnak a hullámok, 
Hab tolul a haltra, 
Hördül az ég s százszorodik 
Iszonyú robajja. 

És a megczikázö villám, 
Tarajzó hulláin ban , 
Ezer fényt vet, káprázatos, 
Félelmes pompában . . . . 
Megered a felhő méhe: 
Lezuhog a zápor, 
Lélekzet, vész, a szem megáll, 
Ettől a csodától. 

Záporesöppek a víz színén 
Tündértánczot járnak, 
S mintha hangja hallatszanék 
A nimfák karának, 
A zúgásnak édes méla, 
Lágy hangzása támad, 
Aztán . . . . aztán elmúlik az, 
Mi hirtelen támadt. 

Vihar elül, száll a felhő, 
Kigyúl a nap fénye: 
Sirálymadár hallgatva száll 
Magas messzeségbe. 
És a kedves villásfecske 
Fürdik napsugárban ; 
S fenn szárnyalva: hála zendül 
Csicsei -gő dalá b an. 

Minké Béla. 

Kétszáz év előtti tanítói fizetések. 
(Az erdélyi fejedelmek fogarasi és hunyadi várainak 

területén.) 

Az erdélyi fejedelmek uradalmaiban min-
denüt t kiváló figyelemben részesültek az egyházi 
és iskolai ügyek, s a várbeli minden rendbeli 
szolgák konvenczionális könyveiben a „schola-
mesterek" járandóságait gondosan részletezve 
olvashatjuk. Nem egészen érdektelen tehát a 
gyulafejérvári Battyány-könyvtár levéltárából 
pár idevonatkozó adattal összehasonlítanunk az 
utolsó erdélyi fejedelmek idejében Fogaras 
várában megszabott illetményeknek mekkora-
ságát. 

í g y „Fogarasi várunkhoz tartozó minden 
rendbeli szolgáinknak eonventionális könyve, 
mely adatott ki az alább megírt helyen, 
napon és esztendőben", 1672 márczius 5-ről 
a praedicatorok után ezt tartalmazza: 

Fogarasi schola-mesternek 
Búzája per annum nyolcz köböl cub. 8. 
Bora harminczkét veder . . . vr. 32. 
Verő-disznaja egy nro. 1. 

Scholabeli deákoknak 
Készpénzfizetésül per annum 

tizenkét forint fl. 12. 
Buzájuk cub. 14. 
Sajt juk nro. 40. 
Verő-disznajok nro. 2. 

Tiz évvel később Apaffy Mihályné Bornem-
issza Anna 1688 május 21-ről a schola-mes-
ternek és scholabeli diákoknak egészen így 
rendelkezett ; de már egy praeceptor is műkö-
döt t a vár területén. 

Egy Praeceptornak 
Búzája per annum négy köböl cub. 4. 
Makkos verő-disznaja egy . . . nro. 1. 
Saj t kettő nro. 2. 
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Ugyanezt ismétli 1690 augusztus 24-ről, a 
fejedelemség megszűntével is, a convenziórul 
való Registrum". 

Fogaras várában tebát már magasabb iskola 
működött akkoriban, mert diákokról is szól 
az irás, s a Wlassics minister ált .1 ott folyó 
évben megnyitandó gimnázium tulajdon-
képen a régi fejedelmi iskolát kelti ú j életre. 
A két tanító, t. i. a fejedelmi schola-mester 
és praeceptor azonban az odavaló ev. ref. 
egyház szolgálatában a fejedelmi alapítvány-
ból mind e mai napig szervezve vala. 

Épp olyan érdekes a hunyadmegyei feje-
delmi jószágok tanítóinak az időbeli javadalma. 

1685 április 12-én „Az Hanyadi jószágbeli 
Tisztviselők in Ao 1676 emanaltatott conven-
tiojoknak Pár ja" ezeket tar talmazza: 

Hunyadi scbola-mester fizetése 
Készpénz tiz forintya . . . . fl. 10. 
Egy verő-disznaja nro. 1. 
Hat köböl búzája cub. 6. 
Egy sajtja nro. 5. 
Öt szekér fája nro. 5. 

Ugyancsak a hunyadi vártól nyerték a 
hátszegi praedicator és schola-mester is fize-
tésüket. 

Utóbbinak fizetése 
Készpénzben huszonöt forint . . fl. 25. 
Egy verő-disznaja nro. 1. 
Hat köböl búzája cub. 6. 

Ugyanezt tartalmazza „Hunyad várához és 
városához szolgáló conventionatus szolgáknak 
az fizetések annuatim az ő Nsga kgelmességé-
ből (vagyis Bornemissza Anna rendeletéből) 
szerkesztett conventio". 

A hunyadi magyar praedicatorról már vala-
mivel bőkezűbben gondoskodtak a fejedelmek. 
Ez t. i. 40 f r t készpénz mellett ruházatjára 
öt sing fajlandis posztót avagy husz forintot, 
80 veder bort, 50 kalangya majorság-buzát, 
két mázsa vasat, 8 szekér fát, stb. nyert. A hát-
szegi praedicator fizetése készpénzben szintén 
husz forint vala, de terményekből szűkebben 
részesült. 

íme, így élvezték azokat a régi jó időket 
a mi hivatalbeli elődeink, a kiket állásuk pedig 
a fejedelmi udvar látogatásához megkívántató 
műveltségre és külső csínra is kötelezett. 

(Déva.) Téglás Gábor. 

I R O D A L O M . 
Minké Béla székes-fővárosi tanító „Balaton" 

czím alatt egy kötetre való verset adott ki. 
A kötetnek azért „Balaton" a czíme, mivel a 
benne foglalt hangulatos versek mindegyike 

a Balaton szépségeit énekli meg. Minké Béla 
igen ügyes verselő, a ki még ezenfölül köl-
tői hangulat és gondolatok nélkül sem szű-
kölködik. Kötetének egyik szép költeményét t 
a Balatoni képet, mutatóul, lapunk Szünóra 
rovatában közöljük. A „Balaton" ára fűzve 
3 korona, díszkötésben 4 korona. A díszesen 
kiállított verskötet megrendelhető Lampel 
Róbertnál (Wodianer F. és Fiai), VI., Andrássy-
út 21. 

Megjelent „A szőllő helyes metszése"' czím 
alatt hazánk különféle vidékeire alkalmas 
szőllőmetszési módokat tárgyaló segédkönyv, 
í r t a Maurer János. A könyv az általános 
tudnivalókon és a szőllőmetszés mestersége 
czímü részleteken kívül a következő metszési 
módokat írja le és rajzban is bemuta t ja : 
I . Kopaszmetszés. 2. Rövid csap metszés. 3. 
Bakmetszés. 4. Hosszú csapmetszés. 5. Maurer-
féle változó csap. 6. Tőkefejes félkarikás mű-
velet. 7. Rajnai müvelet. 8. Ménesi karikás 
művelet. 9. Maurer javított karikás czomb-
müvelete. 10. Fekete-féle karikás müvelet. 
I I . Maurer-féle lugas. 12. A redély. Végül 
következik még a Dezeimeris-féle elmélet 
rövid ismertetése és a szerző végszava. E 
könyv a gyakorlatból van merítve és a mai 
tudomány alapján könnyű magyarsággal nép-
szerűen van írva, úgy, hogy tanításai a gya-
korlatban könnyen lesznek érvényesíthetők. 
Ára 1 f r t s a pénz előleges megküldése után 
Maurer János szerző (Kassa, Maurer-udvar) 
bérmentve küldi azt. Öt könyv megrendelé-
sénél hatot küld 

Vezérkönyv, azaz : Útmutató az énekeskönyv-
ben előforduló eszméknek a predikáczió szel-
leméhez leendő alkalmazásaban. Az ev. ref. 
vallású négy egyházkerület által jóváhagyott, 
énekeskönyv alapján templomi használatra 
í r t a : Totós János, nagy-károlyi ev. ref. kántor-
tanító. Ily czímű munkájára hirdet előfizetést 
Tötős János. Az előfizetési összeg (60 kr.) a 
szerző nevére Nagy-Károlyba (Szatmármegye), 
Vörösmarti-utcza 326. sz. a. küldendő. Az 
előfizetők a munkát bérmentesen fogják meg-
kapni. 

Az Iparosok Olvasótárában (6—7. szám) 
megjelent : „Bosznia és Herezegovina gazda-
sági leirásaírta Strausz Adolf. A kitűnő 
munkát több nagyon sikerült kép díszíti. A 
hat ívre terjedő füzet ára 60 kr. Megrendel-
hető Lampel R.-nél (Wodianer F. és Fiai), 
VI., Andrássy-út 21. szám. 
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E g y e s ü l e t i é l e t . 
$ A Magyarországi Tanítók Országos 

Bizottsága f. hó 7-én tar tot ta közgyűlését a 
VI. ker. felsőerdősori községi el. népiskola 
tornatermében. A közgyűlés, mely az Orsz. 
Bizottság újjászervezése alapján megválasz-
totta a tisztikart és az igazgatótanácsot, 
népes volt, és a következőképen folyt l e : A 
f.-erdősori iskola fiu- és leánynövendékei eléne-
kelték a Hymnust, melynek megható hangjai 
után Lakits Vendel, az Orsz. Bizottság elnöke 
megnyitó beszédet mondott . A beszédnek 
kimagasló pontjai azok, melyekben visszapil-
lant a Magyarországi Tanítók Orsz. Bizottsá-
gának küzdelmeire. Megszokott lelkesültségével 
emlékszik meg a tanítóság azon bátor, kitartó 
s immár diadalmaskodó törekvéseiről, a melyek 
a tömörülés, gy ülésezés és tanácskozás esz-
méjét a köztudatba belevitték s annak szük-
séges voltát minden tényező előtt kényszerítő 
erővel bebizonyították. Dicsőíti közoktatás-
ügyünk nagyérdemű vezérét: Wlassics Gyula 
ministert s indítványozza, határozza el a köz-
gyűlés, hogy a minister urat táviratilag üdvözli 
ez alkalomból. Az indítványt a közgyűlés nagy 
lelkesedéssel fogadta el. Ekkor hangzott fel 
ismét a szomszéd teremben a gyermekkar 
éneke, a Szózat, melyet a közgyűlés tagjai 
állva hallgattak végig s zajosan megéljenez-
tek. Az éljenzés Soltész Kálmán és Bosnyák 
Jákónak is szólott, a kik a kétszólamú ének-
kart szépen tanították be. M. Székely János 
(Kézdi-Vásárhely) Lakits Vendelt üdvözli, mint 
a kinek fáradhatatlan buzgósága súlyt ad az 
Orsz. Bizottság működésének. A helyeslés 
lecsendülése után Péterfy Sándor, a tanítás-
ügyi és tanítói érdekek példaszerű apostola 
felolvassa nagyérdekű tanulmányát, a melyben 
az 1848-iki tanításügyi eseményeket bő rész-
letességgel és tőle mindenkor várható ékes-
szólással s az ügy iránt való szeretettel ismer-
teti. Pölolvasásában kiváló történeti érzékkel 
tárgyalja halhatatlan Eötvösünk azon örökké 
emlékezetes szereplését, a mely részben meg-
valósítja nagy terveit, részben a későbbi meg-
valósításnak veti előre árnyékát. Tanulságos 
az ismertetésnek az a része, a mely Eötvös 
1848-iki rendeletei és törvényjavaslatai felől 
tájékoztat. Szól ez arról, hogy Eötvös már 
akkor rendeletet adott ki a tanítóképző-inté-
zetek szaporításáról és arra való tanárokkal 
leendő ellátásáról, egy tanügyi folyóiratnak 
(Nevelési Szemle) megindításáról, stb. A nagy 
gondolkodó törvényjavaslataiból nagyfontos-
ságúak a 12. életkorig való iskoláztatás köte-
lező voltának, a községi iskola eszméje kimon-
dásának, s a községi iskola fentartását illető 

módozatoknak dolga. Ezek és más reformter-
vek ösztönözték Tavasi Lajost és Ney Ferenczet 
arra, hogy 1848 juliusára az első országos és 
egyetemes tanításügyi kongresszust egybehív-
ják. A nagyfontosságú tanításügyi reformok-
ról írt ezen becses ismertetés különben külön 
füzetben is megjelent, i t t is felhívjuk rá 
olvasóink figyelmét. A felolvasás után Hajós 
Mihály t i tkár felolvasta az Országos Bizott-
ság jelentését. Ez a bizottságnak az V. egyet, 
tanítógyülés óta gyakorolt működéséről szá-
mol be. Örvendetes, hogy eddig már 52 egye-
sület jelentkezett belépésre. Különösen fontos 
e jelentésben az a pont, mely jelenti, hogy 
az V. egyetemes gyűlés összes határozatai 
végrehaj tat tak; továbbá, hogy a közoktatás-
ügyi minister úr 10.000 frtot vett fel az 
Orsz. Bizottság kérésére az állami költség-
vete'sbe az elagott és a nyugdíjintézetbe fel 
nem vehető tanítók segélyezésére. — Ezután 
GŐbel korelnök megnyitja a képviseleti köz-
gyűlést és Lakits Vendel javaslatára kimondja, 
hogy mivel a fővárosi egyleti képviselőkből 
nem telik ki az igazgatótanács létszáma, 
ezért a volt igazgató-tanács régi tagjai meg-
maradjanak az igazgató-tanácsban. — Követ -
kezett az indítványok tárgyalása. Valameny-
nyit az igazgatótanácshoz tették át. Megem-
lítjük ezek közül a következőket: A három-
székmegyei tanítótestület két indítványt te t t : 
1. A felvételi dí jaknak az ifjúsági könyv-
tárakra való fordítása. 2. Az óvónő- és tanítókép-
zőkben dívó felvételi vizsgálatoknak eltörlése. 
A besztercze-naszódmegyei tanítótestület az 
ifjúsági könyvtárakba való művek összeállítá-
sát kéri. Ugyancsak kivánja, hogy az állam 
által kiegészített fizetésű tanítók köteleztes-
senek a hivatalos megyei tantestületbe való 
belépésre. Lederer Ábrahám az 1868. XXXVI11. 
t.-cz. szentesítésének megünneplését indítvá-
nyozza és a már megjelent kongresszusi napló 
szerkesztőinek köszönetet mond. Nagy László 
középponti iroda és a vidéki nagyobb váro-
sokban taní tói otthonok létesítését indí tvá-
nyozza. — A közgyűlés után a „ Ma. Ta. 
Kaszinójában" lakoma volt, melyen felköszön-
tőket mondottak a királyra, IÍ7ass«cs minis-
térré, Lakitsra, Péterfyre, (Bartha, 49 év óta 
működő kartársunk) a magyar tanítóság haza-
fias szellemének fönmaradására, Nagy Lászlóra 
és a többi. 

X Az „Ál lami tanítók orsz. egyesülete'^ 
f'. hó 6-án tartotta közgyűlését, a melyen a 
minister képviseletében Halász Ferencz osz-
tálytanácsos jelent meg. A közgyűlést Kozma. 
László elnök nyitotta meg, rámutatva az ál-
lami tanító rendkívüli kötelességeire a fö léb-
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redt szoczializmussal szemben. Megemlékezik 
a 48-as események félszázados évfordulójáról. 
Nem vitatkozik, — úgymond — bogy melyik 
dátum a helyesebb, mert az a jóleső tudat tart ja 
lefogva lelkét, hogy 1848 alakította át a ka-
rikatúrák rektorát is modern tanítóvá. Lelkes 
szavakkal festi a nagy 48-as politikai átala-
kulás eseményeit és egyúttal indítványozza, 
hogy kéressék fel a minister arra, hogy az 
ország minden részéből egybegyűlt állami 
tanítók hódolatát a trón zsámolyánál tolmá-
csolja. (Lelkes éljenzés.) Hasonlóképen indítvá-
nyozza, hogy a távollevő minister urat táv-
iratilag üdvözöljék. (Éljenzés.) Végül pedig 
üdvözli a kultuszminister képviseletében meg-
jelent Halász Ferencz osztálytanácsost. Haláss 
Ferencz a minister nevében köszönetet 
mond a nemzet napszámosainak önfelál-
dozó munkájukért , melynek köszönhető, hogy 
az állami iskolák a felekezetekkel és közsé-
gekkel szemben immár bizalomnak örvende-
nek. Munkájuk csekély jutalmául a minister 
az állami tanítóság helyzetének javításán mun-
kálkodik fáradhatatlanul. Jelentheti, hogy 
munkába vétetett a szolgálati idő és a XI. 
fizetési osztály szerint rendezni a fizetéseket. 
Már legközelebb 800 állami tanító fog értesítést 
kapni ebben az irányban. (Szűnni nem akaró 
éljenzés.) Meg van győződve, hogy az állami 
iskolák rohamosan emelkedő száma leghatha-
tósabb tényezője lesz az állami fejlődésnek. 
A titkári jelentés meghallgatása után Borbély 
József, Havas Pá l dolgozatát olvasta föl a 
tanítóképzésről. A tanítóképző tantervétől 
megkívánja, hogy első 3 évfolyamában a 
középiskola szaktárgyait dolgozza fel és 
csak a 4. évfolyam legyen pedagógiai irány-
zatú. Végül kívánja, hogy az egyetemen 
szerveztessék tanítóképző tanári kurzus, a 
melyre csakis érettségi bizonyítványnyal le-
hessen belépni. Hozzászólottak: Földes 
Károly, Bursies Ernő, a ki egységes képesítést 
kíván. Nagy László úgy látja, hogy ma már 
a hivatalos körökben is megállapodott véle-
mény, hogy a képezdei tanárképzés csakis az 
egyetemen lehetséges. Elfogadták az előadó 
dolgozatát Bursies és Nagy módosításaival 
együtt. — Hidvégi Aurél (Segesvár) előadást 
tartott az állami iskolai gondnokságok szá-
mára készült utasítások hiányairól. Kívánja, 
hogy a több tanítós iskolákból az igazgatón 
kívül több tanító küldessék ki a gondnok-
ságba. Továbbá, hogy az ú j iskolaépületter-
veket a tantestületeknek adják ki, mielőtt 
felhasználnák, hasonlóképen az évi iskolakölt-
ségvetéseket is. Ugyancsak kívánja, hogy 
igazgató csak legalább 6 évi szolgálat u tán 
lehessen a tanító, a gondnokság pedig az 

iskola pedagógiai ügyeibe bele ne szólhasson 
és a tanítók közt a tanulók és osztályok 
beosztása a testület jogává tétessék. Az isko-
lanaplóba pedig a. gondnokság bejegyzéseket 
ne tehessen és ne a tanító működése értékét, 
hanem csak az órák betartását ellenőrizhesse. 
Végül kívánja, hogy az évzáró vizsgálat csak 
ünnepi aktus legyen és annak alapján sem 
az igazgató, sem a tanfelügyelő ne minősít-
hesse a tanítót. Előadó terjedelmes megokoló 
fejtegetései u t án Halász Ferencz előadja, 
hogy a gondnoksági szabályzat revíziója mun-
kában van és mire körülbelül 2 év múlva a 
polgári iskolák el választatnak az elemi iskolák-
tól, akkorra nyújtsa be az egyesület javaslatait. 
Majd Kozma László egyesületi elnök egy a köz-
oktatásügyi ministeriumhoz beadandó memo-
randumot olvasott föl, melyben kérik a minis-
tert, hogy az igazgatók a X., a tanítók a XI. 
fizetési osztályba osztassanak be. Továbbá, hogy 
bármely iskolában töltötte el az állami tanító 
szolgálatának első éveit, ez beszámíttassék abba 
a 10 évbe, mely után 500 forint fizetés utal-
ványoztatok ki. Ugyancsak a tanítók jól tanuló 
gyermekei számára kér nevelési segítséget. A 
memorandum felterjesztését a ministeriumhoz 
elhatározzák. Ezzel kapcsolatosan Bursies Ernő 
szóvá teszi azt a körülményt, hogy a főváros 
környékére nem juthat érdemes tanító, mert 
az állások háromnegyedét tanítónők szállották 
meg. Halász Ferencz jelentheti, hogy ennek 
az anomáliának véget fog vetni a ministerium, 
a mennyiben, míg az egyensúly vissza nem 
áll, addig csak férfitanítókat fognak kinevezni 
pályázat ú t ján. Ezután Benedek Mihály alap-
szabálymódosításokat ajánl, mire nézve a 
ministeriumhoz felterjesztés fog tétetni. Földes 
Károly indítványozza, hogy az állami tanítók 
szövetsége a tanítók országos bizottságába 
tagjainak száma szerint lépjen be, a mit el 
is fogadtak. Józsa Dániel lelkes és szépen 
elmondott beszédben a tanítóságot névmagya-
rosításra szólítja föl. A névmagyarosításokat 
az elnökség közvetítésével fogják kérelmezni. 
A beterjesztett indítványokat a választmány-
hoz tették át s elnöknek újból Kozma Lászlót 
választották. 

= A budapesti tanítók segélyegyesülete 
f. hó 6-án tartotta 25., jubiláris közgyűlését, 
a melyen a ministert Zsilinszky Mihály állam-
titkár képviselte. A ministeriumból megjelen-
tek még Morlin Emil dr. és Halász Ferencz 
oszt.-tanácsosok. A közgyűlést Verédy Károly 
dr. elnök vezette. A megjelent államtitkár 
üdvözlése u tán biztosítja a közgyűlést, hogy 
Wlassies minister rendkívül sajnálja, hogy a 
fővárosból való távolléte miatt e díszes gyü-
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lésen személyesen meg nem jelenhetett. A 
képviseletével megbizottak jelenléte jelzi azon-
ban az érdeklődést azon szent ügy iránt, a 
mely a tanítóságot ma összehozta. Vázolja 
azután az egyesület huszonötéves pályafutá-
sát, kezdve ott, mikor az első évben 3000 frt 
vagyonnal rendelkezett, egészen a mai napig, 
mikor 50 ezer forint fölött rendelkezik. Ren-
delkezik pedig oly módon, hogy kamatnélküli 
kölcsönt nyújt tagjainak. A legutolsó évben 
is 159 idevonatkozó kérvényt intézett el. 85 
ezer forintnyi kölcsönösszeg van a tagoknál 
kölcsönképen. E mellett ösztöndíjakat és segé-
lyeket osztott ki 1200 forintnyi összegben, 
temetési járulékokért 1500 forintot fizetett 
tanítók özvegyeinek. Az egyesület alapítója 
volt: Zichy Antal, a ki 25 évvel ezelőtt, a 
tanítóság legsúlyosabb anyagi viszonyai köze-
pette egyenesen az uzsora karjából ragadta 
ki a fővárosi tanítóságot. Az alapítás munká-
jában résztvettek a most élők közül: Béterfy 
Sándor, Sretvizer Lajos, Tanos Imre és Boiler 
Mátyás. Egy örömhírt is jelent az elnök. Egy 
magát még ma megnevezni nem akaró jótevő 
1000 frtot küldött az egyesület elnökségé-
nek. Walter Károly titkár felolvassa Wlassics 
minister és Csáky Albin gróf leveleit az egye-
sület vezetőségéhez. Majd a kisdednevelők 
országos egyesületének, a budapesti (budai) 
ós az országos izr. tanítóegyleteknek üdvözlő 
iratait. Majd elő adja évi jelentését. Az el-
múlt évben 6500 forinttal növekedett az egye-
sület vagyona, a mellett, hogy Szathmáry 
György és Zichy nevére külön-külön 1250 
frtos alapítványt tett azon gyűjtés útján, a 
melyet az igazgatótanács diszkrét módon hozott 
össze. Újévi megváltásokból majd ezer forint 
jövedelmük volt, melynek majdnem felét Hajnal 
Adolf, mint más esztendőkben is, egymaga 
gyűjtötte. Bozmanith Vilmos pénztárnok ]elenti, 
hogy alapítványokban 24,861*48 fr t és kiadott 
kölcsönökben 28.489*32 frt vagyona van az 
egyesületnek. Ebből körülbelől 14.000 frtnyi 
értékpapír a földhitelintézetnél van elhelyezve. 
A számvizsgáló-bizottság jelentése alapján a 
felmentvényt megadják. A választások megej-
tése után a közgyűlés véget ért. 

Tanítók tanácsadója. 
Kati. Nem köteles a párbért önmaga be-

szedetni. Ne is tegye. Erre törvényes intéz-
kedés van. Már többször szóltunk ily esetről. 

Hluboczky. 1. Igen, való. 2. Családi viszo-
nyoknál fogva esetleg fölmenthető. 

Sz. J. Forduljon a pénzügyi igazgatóság-
hoz levélalakban írt bejelentéssel. 

N. G. Csak a megyei közigazgatási bizott-
ságnál kellene szerencsét próbálni. 

X. Y. A tanítói fizetés kiegészítő részét 
képező terményeket beszedni — az 1893. évi 
26. t.-cz. 5. §-a értelmében — az iskolafen-
tartó köteles. 2. A hivatalosan kitüntetet t 
hátralékok az egyes adósoktól közigazgatási 
uton hajtandók be. (7. §) 3. Az eltávozottak 
helyett kártérítéssel is az iskolafentartó köte-
les, mivel elmulasztotta a terményeknek ide-
jében való beszedetését. 4. Azt csak szíves-
ségből teheti meg; rendeletek erre nézve 
nincsenek. 

Gazdálkodó. Hogy „gazdálkodással" fog-
lalkozott, ez még nem képesíti arra, hogy a 
gazdasági ismétlő-iskolában tanítson. Meg kell 
szereznie valamelyik tanfolyamon a képesítő 
bizonyítványt. Egyébként — ha ebbeli gya-
korlati képességét okmánynyal tudja igazolni 
— folyamodhatik a minister úrhoz. 

P. I. Keresztéte. Az első korpótlékot 
f. évi október 1-től folyósítják; de nem egy-
szerre kapja meg az 50 frtot, hanem havi, 
vagy 74 évi részletekben. Öt év múlva már 
a második 50 frtot s így minden további 
5-ik esztendőben, míg korpótlékainak összege 
250 frtra emelkedik. 

F. A. M. n. Ha sérelem mutatkoznék, ugyan-
azon forumhoz kell fordulni minélelőbb orvos-
lásért. 

Önkéntes. Tudomásunk szerint nem; mer t 
sorozásnál kellett volna eldönteni. Mindamel-
lett, ha terhére nincs, próbálja meg; esetleg 
kegy útján megkaphatná. A jegyző a többit 
megmondja. 

M. J . Legalább polg. isk. 4 oszt. elvégzé-
sét. Gyakorlat nélkül nem lehet megtanulni. 
Bármelyik postamester adhat fölvilágosítást. 

Tura F. Kir. tanfelügyelőjük szívesen meg-
adja a kivánt választ. Mi az ön viszonyait 
közelebbről nem ismerjük. Levele alapján ar ra 
lehet következtetni, hogy nem kaphatná meg 
úgy, a mint az első pontban kérdezte. 

Lamos A. Úgy hiszszük, hogy nem. 
Kevicski F . Igazíttassa ki a díjlevelet s 

vétesse bele a 100 frt fizetésemelést. 
Koch H. Pár hónappal ezelőtt közöltük 

tanácsadónkban. Ott megtalálhatja a pontos 
feleletet. (L. Ne'pt. Lapja 1897. 52. sz. 13. old.) 

Schirl. K. Pécsett nem kellene; ott az 
anyakönyv. Legjobb lesz oda visszamenni. 

S. S. V. A nyugdíjalapra nézve mindegy: 
ön, vagy más egyén van-e az illető tanítói 
állomáson. Nem tartjuk lehetségesnek, hogy 
visszakapják. Ennyit válaszolhatunk. 

K. 0. A tanítói pálya elhagyása következ-
tében elveszti a katonaságnál az eddigi ked-
vezményt. 
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Kesergő. A visszaélést, törvény kijátszást a 
közigazgatási bizottságnak sem szabad el tűr-
nie. Önnek szintén sürgősen tisztáztatnia kell 
a kérdést. Folyamodjék tebá t egyenesen a 
közigazgatási bizottsághoz, az majd meg-
mondja: van-e joga az illető „imaegyesületnek" 
iskolát fentar tani s ha van, akkor ön hi t -
községi iskolai, zugiskolai, esetleg magánisko-
lái tanító-e vagy talán intézettulajdonos iskola-
fentartási engedély nélkül. Az ilyen sebeket 
nem kell takargatni, de alaposan gyógyítani. 
Hogyan képes ön tűrni azt a szerencsétlen 
helyzetet, midőn önmagára sem ismerhet, 
mert nem képes jogviszonyait az adott körül -
mények közt meghatározni. 

B. J. Királyhalma. Az a kedvezmény csak 
az oklevéllel biró s rendes alkalmazásban 
levő tanítókat illeti meg. Folyamodjék érte, 
talán megkapja, ha az iskolafentartó kéri. 

Igazgató . A törvényben megállapított het i 
óraszámon belül tartozik helyettesíteni. Azon 
felül minden óráért jogosan kérhet tisztelet-
díjat. 

G. A. Y. Kérni szabad; de nem hiszszük, 
hogy megad ják ; az államtól pedig csak az 
egyházmegyei főhatóság beleegyezésével kér-
heti. 

B. B. Nagy-Kajd. A mit kérdez tőlünk, 
azt mind megírtuk már ; a ministernek erre 
vonatkozó rendeletét is közöltük. Tessék ol-
vasni a l apo t ! 

X. Y. A székes-fővárosi iskoláknál betöl -
tendő tanítói állásokra a pályázati hirdetést 
május havában szokták közölni a „Budapesti 
Közlöny "-ben. Várja meg ezt, abból mindent 
megtud, a mit tőlünk kérdez. Ne számítson 
arra, hogy rendes tanítónak megválasztják. 

Pá lma . 1. A tiszta jövedelem irányadó! 2. 
A szülők biráló megjegyzéseit az ívre vezetni 
nem szabad. 3. Nyomtatványt és Írószereket 
venni vagy ilyenekre átalányt adni az iskola-
fentartónak a kötelessége. A kedélyeskedést 
máskor hagyja ki leveléből. 

M. M. Nagy-Léta. 1. Ingyen sehol. 2. 
Önnek van j oga ; de miér t vágatná ki ? 3 
Bizza ezt a tanfelügyelő ú r r a ! 4. Folyamodjék 
a nyugdíjintézethez. 5. A tanfelügyelőnél és a 
megyei közigazgatási bizottságnál sürgesse. 6. 
Leszállítani a fizetést nem szabad. 7. Megtud-
hatja lapunkból is. 

F ia ta l t a n í t ó . 1. Csak nem gondolja, hogy 
két helyen is húz tizetést! F Előbbi helye 
megüresedik. 2. A 15 kr fizeítése nem at tól 
függ, felvétetett-e már a nyugdíjintézetbe. 3. 
A 21 ik év betöltésével kezdődik. 

J. L. Zsarnócza. Egyik szemére te l jesen 
vakot nem lehet a képzőbe felvenni. Magán-
vizsgálat letételét talán megengedik neki. 

Gyula, Yeleg. Várja meg, míg a pályázati 
hirdetést közzéteszik. Még nem bizonyos, 
hogy a nyáron lesz-e i lyen tanfolyam. 

L. S. Yradist. A folyamodványra 50, a 
a mellékletekre 15 kros bélyeg kell. 

Tanítóképző. 1. E tekintetben még nincs 
intézkedés. Ha lesz, h í r t adunk róla. 2. Fel-
vételi vizsgálat alapján igen. Erről vala-
melyik tanítónőképző-intézet igazgatóságánál 
kérdezősködjék. 3. A ministerhez czimezve, 
az illető megye tanfelügyelője útján. 4. Mind 
ezeket a tanfelügyelő úrtól, vagy pedig a 
képzőintézet igazgatójától tudhat ja meg. 
5. A közlendő hirdetésekből értesül majd. 
Többnyire julius 15. a batáridő. 

U. Bármilyen tanácsot adjunk is önnek, 
iskolafentartó hatósága aligha fogja azt 
magára nézve kötelezőnek elismerni. Hiába 
mondjuk, hogy a faültetésre nézve a t an í tó 
kérelmét teljesíteni kell. 

Stefan Hess, Dolacz. Német levélre nem 
válaszolunk. 

A. S. Hagymás. 1. Bizonyítványokat onnan 
kérjen, a hol működött, még ha csak ideig-
lenesen is. 2. Ha a nyugdíjalaphoz felfüg-
gesztésének tartama alatt , illetve több helyen 
történt ideiglenes alkalmazásakor is befizette 
járulékait, számíthat nyugdíjra. Ez i rán t a 
nyugdíj-intézet igazgatóságához, vagy a kir. 
tanfelügyelő úrhoz intézzen kérdést. 3. Az 
első korpótlékot ez évben kapja, ha 1893. 
október 1-től rendes állásban volt alkal-
mazva. 

P. M. Tisza-Bábolna. Az első czimen nem 
tartozik pótadót fizetni, de a másik czimen 
követelt adó alól aligha menekül meg. Meg-
felebbezheti a megyei közigazgatási bizott-
sághoz. 

B. A. Szóláth. 1. E r r e nézve semmiféle 
rendelet nem intézkedik. Úgy illenék, hogy 
a község keríttesse be a taní tó kert jét . 2. Az 
iskolafentartónak a j oga ebben intézkedni. 
Mi az elválasztást nem helyeseljük. A ki-
szabott 30 heti óraszámon belül köteles 
tanítani. 3. Azért, hogy munkásai u tán néz-
zen, iskolai kötelességét el nem mulaszt-
hatja. 

R. J. Szakól. 1. Csak okleveles taní tók 
részesülhetnek korpótlékban. 2. Megírtuk már 
többször, hogyan kell felszerelni Kérdezze 
meg a tanfelügyelő úrtól . 3. Az elintézés 
határidejét mi nem tudhat juk . 

S. J. Kunmadaras. A tanügyi kongresz-
szus naplója (100 ív, 3 kötetben) teljesen 
kész. Lá t tuk ; igen becses munka. Szétküldése 
az>;rt késik, mivel vá r ják a ministeri enge-
délyt, hogy a kongresszus volt tagjainak 
portomentesen küldhessék szét. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az 1848-iki törvények szentesítésének 

napját, mint nemzeti ünnepet, az egész or-
szágban méltó módon ünnepelték meg április 
11-én. Az országgyűlés mindkét háza ünnepi 
gyűlést tartott, melyen előterjesztették a ki-
rályhoz intézett hódoló föliratot, melyet a 
két Ház tagjai nyomban föl is vittek 0 Föl-
ségéhez, a ki kegyesen fogadta a nemzet fő-
rendjeit és képviselőit. A székes-főváros tör-
vényhatósági bizottsága közgyűlést tartott, 
mely után fáklyásmenetben adott kifejezést a 
király iránt érzett hódolatának. A legtöbb 
vidéki törvényhatóság szintén díszközgyűlést 
tar tot t április 11-én, míg az iskolák — a 
nemzeti ünnep napja szünetidőre esvén — 
csak e hét végén fognak ünnepelni. 

— Világ folyása a külföldön. A spanyol-
amerikai viszály dolgában lapunk zártakor 
(a melyet az ünnepek miatt ezúttal előbbre 
kellett tennünk) döntő lépés még nem tör-
tént. Az amerikai elnök üzenetét már a mult 
hé t közepére várták, de hasztalan. Mac Kinley 
habozik a döntő szó kimondásában. Pedig az 
amerikai közvélemény hangosan követeli a 
háború megüzenését s arról is beszélnek, hogy 
az elnököt, ha még mindig vonakodnék, vád 
alá helyezik. 

— Áz Eötvös-alap országos tanítói egye-
sület gyűjtő- és kezelő-bizottsága f. hó 7-én 
tartott értekezletén Péterfy Sándor elnök mély 
részvéttel emlékezett meg az egyesületnek két 
•elhunyt tiszteletbeli t ag já ró l : Szathmáry György 
min. tanácsosról és hevesi Bischitz Dávidnéról. 
Az egyesület jegyzőkönyvében örökíti meg e 
két kiváló tagjának emlékét. Az egyesület leg-
újabban egy füzetet adott ki Péterfy Sándor 
tol lából e czím ala t t : „Az 1848. évi törvények-
ről és tanügyi eseményekről", a melyet aján-
l u n k olvasóink figyelmébe. (Ara 25 krajczár.) 
A pénztáros jelentéséből kitűnt, hogy az 
egyesületnek összes tőkésített vagyona 82.282 
frt 71 kr. Ezenfelül a pénzkészlet 3998 frt 70 
krra rúg, a miből még a folyó évben 3425 frt 
osztandó ki. Hálával emlékezett meg az elnök 
ezután a székesfehérvári tanítóegyesületről, 

ifőleg annak derék elnökéről, Gőbel Jánosról, 
a ki lankadatlan buzgalmával kivitte, hogy a 
székesfehérvári tanítótestület 1000 frtos alapít-
ványt te t t a Tanítók Háza javára. A gyűlés 
végül megbízta az elnökséget, teqeszszen kér-
vényt az országgyűléshez a Tanítók Házára 
kieszközlendő sorsjáték dolgában, vagy ha e 
kérés nem volna teljesíthető, akkor adjon a 
.kormány évi 25.000 f r to t a Tanítók Háza czél-
. jaira. 

— Megjutalmazott tanítók. A földmívelési 

minister ál tal a gazdasági ismétlő-iskolák 
olvasókönyvére hirdetett pályázaton 10 pályamű 
közül a biráló-bizottság kettőt talált figye-
lemre méltónak. A Benedek-Földes-féle pálya-
nyertes mű már megjelent ; a másik figye-
lemre méltó műnek szerzői: Kun László, 
Fülöp Sándor, Csath András és Krébesz Gyula 
kunágotai taní tók, a kiknek részére közös 
pályamunkájuk összeállítása körül való fára-
dozásuk elismeréseül a földmívelésügyi minis-
ter 3924. sz. rendeletével 150 fr t ju ta lom-
díjat utalványozott. 

— Képesítő vizsgálatok. A budapesti áll. 
elemi isk. tanítóképző-intézetben (győri-út 
9. sz.) a képesítő vizsgálatok Írásbeli része 
május 24.—27.-ig, szóbeli része pedig junius 
21.—23.-ig fog megtartatni. Folyamodás 
határideje április 20. — A bajai m. kir. 
állami tanítóképző-intézetben a tanítóképesítő-
vizsgálatok f. évi május 20-án és következő 
napjain fognak megtartatni. A vizsgálatra való 
jelentkezés határideje április 30. 

— Jutalmazott tanító. Az Orsz. Erkölcs-
nemesítő-Egyesület az 1897. évre az if júsági 
egyesületek buzgó szervezői számára kitűzött 
jutalmat, 100 koronát, Tóth Kálmán, gyön-
gyösi áll. el. isk. igazgatónak ítélte oda, a k i 
e téren rendkívüli tevékenységet fejt k i ; azért 
az említett egyesület elismerő oklevéllel is 
kitüntette. 

— Halálozás. Vida Sándor makói taní tó 
élete 52-ik, tanítói működésének 34-ik évében 
elhunyt. 

— A tanító-árvák karácsonyfájára adakoztak. 
(Folytatólagos közlés): Formáiy János csehfalvai áll. 
t. gy. 1 frt, Pollák Alfréd ezüstáruk gyári raktárától 
Budapest 2 frt, Löwenstein Antal budapesti sütő-
mestertől 5 frt, Tamássy Géza mosony-kilitü t. gy. 
3 frt 40 kr, Nágel János kis-bodaki t. gy. 1 frt 
12 kr, Brenyó János új-szemerei t. gy. 2 frt 32 kr, 
Síklaki István mohorai t. gy. 1 frt 26 kr, Gyulányi 
Adolf székes-főv. ig.-tan. gy. 3 frt 40 kr, Baumgarten 
Etelka újpesti áll. leányisk. ig. gy. 3 frt 45 kr, 
Kovács Sándor királyfai tan. gy. 1 frt 30 kr, Máté 
Elek mezőkölpényi ref. tan. gy. 4 frt 62 kr, Szabó Sán-
dor kézdi-szent-léleki tanító és Tamás Elek IV. oszt. 
tanuló gy. 1 frt 93 kr, Kovács Bálint kovásznai áll. 
isk. ig. gyűjt. 16 frt 64 kr, Marycz Endre perbenyiki 
tan. gy. 2 frt 14 kr, Gyürky Dezső tiszanánai róm. 
kath. tan. gy. 3 frt 50 kr, Szutter Bálint vértes-
somlói tanító és Prockl Bezső tanuló gyűjt. 1 frt 
12 kr, Gaál István bródi tan. gy. 1 frt 24 kr, 
Urban Gyula betléri tan. gy. 1 frt, Lindauer Boldizsár 
derónyai k. t. gy. 2 frt 72 kr, Kán László kun-
ágotai ig.-tan. gy. 18 frt 89 kr, Mozgay Mihály 
f.-görzsönyi t. gy. 3 frt 75 kr, Bertics József b.-vas-
kúti tan. gy. 2 frt 8 kr, Oppelz Péter nákófalusi 
ig.-tan. gy. 4 frt 50 kr, Bevárdy József poroszlói 
tan. gy. 1 frt 7 kr, a szilágymegyei tanítótestület 
szilágysomlyói járásköri tagjaitól 1 frt 15 kr, 
Kindris Gábor bújdosi tan. gy. 2 frt 45 kr, Keszt-
helyi István plosiczi ig. gy. 2 frt, Kunsch György 
nendóhegyi áll. tanítótól 1 frt, Tatár Lajos tisza-
löki tan. gy. 55 kr, a gyergyó-alfalvi róm. kath. 
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tanítótestület gyűjtése 5 fr t 10 kr, Kreuzer Károly 
szegzárdi tan. gy. 5 frt, a nagybittsei róm. kath. 
tantestület gyűjt. 3 frt 61 kr, Kurucz Vazul töke-
terebesi áll. isk. ig. gy. 3 frt 90 kr. Fehér S. 
Sámuel kiskún-laczházai tan. gy. 3 frt 69 kr, 
Kugel Ignácz pásztói ig.-tan. gy. 86 kr, Bellányi 
János rákosi tan. gy. 1 fr t 34 kr, Újvári János 
baranya-szabolcsbányai tan. gy. 3 frt 4 kr, Csiszér 
Aron csikesomortáni közs. tan. gy. 3 frt 73 kr, 
Lángfelder Márk ezinkotai izr. tanító gy. 1 f r t 
36 kr, Erdődy Ferencz völcsöki áll. tan. gy. 2 fr t 
70 kr, Flontás László udvarii gör. kath. tan. gy. 
1 frt 65 kr, Békey István kolthai tan. gy. 1 f r t 
19 kr, Papp Gusztáv mezőtelegdi áll. tan. gy. 1 f r t 
1 kr, Bauch Jakab somogyboglári izr. tan. gy. 
8 frt 42 kr, Szentgyörgyi Gyula újlaki róm. kath. 
tan. gyűjtése 75 kr, Vild Károly gyergyó-bor-
széki áll. t. gy. 8 frt 15 kr, Mihály József nagy-
t»rerai áll. ig. gy. 6 frt 93 kr, Gaizler Béla budapesti 
fiiszerkereskedőtől dió, czukor, és egyéb csemege, 
Schmirmund János kalaznói ev. t. gy. 80 kr, Prei-
singer József aradi igazgató gy. 7 frt 15 kr, Bartalus 
András pedagogiumi hallgató gy. 5 frt, Csokáry 
Károly daruvári tanítótól 96 kr, a pécs-ágostontéri 
tanítótestület adománya 3 frt 50 kr, Forgon Pál 
szernyei t. gy. 1 frt, a bajai tanítónövendékéktől 2 frt, 
Petro Béla miskolczi III. gimn. tanuló gy. 3 frt, 
Aranyi József magyar-csékei t. gy. 1 frt 50 kr, 
a szent-tamási róm. kath. iskolától I frt 50 kr, 
Fried Adolf verebélyi ig.-tanító gy. 1 frt. Widderék 
pruzsinai tanító gy. 3 Irt, Láng Ignácz szakcsi izr. 
tanító gy. 50 kr, Brósz Adolf szepes-remetei t. gy. 
1 f'rt, Kovács Endrétől Yág-Veeséről 1 frt, Horváth 
István jász-mihálytelkii t. gy. 2 frt, Kunszt János 
hegyes-halmi tanító gy. 60 kr, Haselböck Gusztáv 
banai kánt.-tanító gy. 1 frt 50 kr, Bezsán Miklós 
varadiáni tanítótól 1 frt, Kundráth Mihály alsó-gagyi 
tanítótól 50 kr, Gara Irén tokaji áll. tanítónő gy. 2 
f i t 54 kr, a székes-fővárosi Baros-utczai 2. sz. el. isk. 
tantestülettől 2 frt 25 kr, Kutassy Dénes lévai ref. ig. 
gy. 3 frt 16 kr, Boros Józseftől Budapest 2 frt , a 
nógrádberczeli tanítók gy. 4 frt 24 kr, Borenich István 
büdöskúti tanítótól 50 kr, Horváth Alajostól Nyalká-
ról 1 frt, Schmidt Iván osgyáni ev. tanítótól 2 frt 
40 kr, Schönwald budapesti pecsótviaszgyárostól 1 frt, 
Kiss Béla újpesti áll. el. isk. ig. gy. 2 fr t 3 kr, 
Pap Jusztin magurai közs. tanítótól 1 frt, Trinkl 
Alajos torontál-újvári t. gy. 76 kr, Cservenicz Sándor 
irsai r. kath. t. gy. 60 kr, Mazurek Ferencz f.-vissói 
tanítótól 27 kr, Tóth Károly debreczeni ref. taní-
tótól 1 frt, Bielik Endre gápeli áll. tanító gy. 2 frt, 
Tlwtt Károly huszti áll. isk. igazg. gy. 6 frt 24 kr, 
Sipos Antal somogy-szent-benedeki t. gy. 1 frt 36 kr, 
Hambuch Péter esibráki tanító gy. 2 frt, Kreichely 
Irancziska és Damszky Antal puszta-fődémesi tanítók 
gy. 6 frt 76 kr. (Folytatjuk.) 

A szerkesztő postája. 
V. S. M. Csongrád-Mindszent. Számuk: 10.277.; 

mind a kettő addi;r marad elintézetlenül, míg a 
a közig. biz. a kat. földjöv.-ről szóló birtokívet föl 
nem terjeszti. — E. F. e. 1. Újból megsürgettük. 
2. Nem tudjuk megmondani, mert nem ismerjük a 
viszonyokat. — Sz. F. L.-Petri. Zegközelebb meg-
kapja. — K. L. Székelyhíd. 80.376. sz a. elintéz-
ték ; legközelebb megkapja. — Fiatal tanító. 1. 
A főerdőhivatal útján. 2. Molnár István kir. taná-
csos czime: I., Gellérthegy, orsz. kertészeti iskola. 
— Y. A. Bodola. Legyen még egy kis türelem-
mel ; nem megy oly gyorsan. Egyébiránt a költ-

ségvetési törvény még nincs is szentesítve ! Január 
1-től fogják utalványozni. — F. R. Szár. Ha kis-
korú : szükséges. — M. P. Antalócz. Nem küldhet-
tük meg, mert elfeledte megírni az utolsó postát, a. 
postabélyeg meg olvashatatlan. Különben is már ki-
jelentettük a lapban, hogy csak április 11-re való 
füzetet nem adtunk ki. Az Ünnepi füzet tulajdon-
képen a junius S-iki iskolai ünnep programmját tar-
talmazza, de szavalati darabokat lehet ebből is vá 
lógatni április U-re. — K. B. Balaton. Az állam-
segélyért újból kell folyamodni s bizonyára most is 
megadják. Adják be mielőbb a kérvényöket. — R. 
V. Ekei. Forduljon a kir. tanfelügyelőséghez; mi 
ilyen dologba nem árthatjuk magunkat. — K. Gy. 
Pa-Bogát. 1. Az egymás közt létrejött, megállapodás 
a döntő. 2. Okmányait a tanfelügyelőségtől fogja 
visszakapni. — M. K. Jfagy-Várad. Nemsokára meg-
lesz. — B. L. Szőllős. A kérelem még nincs a mi-
nisteriumban. — Sz. M. Pancsova. Száma: 75.131.; 
elintézés alatt van. — Fiatal tanító. Elegendő az 
iskola szegénységét bizonyítani. — F. J. Krács-
falva. Törvény szerint kapnia kell a korpótlékot. 
Kérhetik. Meg. Majd csak akkor, ha a tanítónak 
meglesz az öt éve. — T. E. Domahida. A mit ön 
nekünk beküldött, már négy hete szedésben áll, de 
csak most közölhetjük. Megküldjük. — K. K. Per-
kupa. Ön nem olvassa a lapot, mert már benne 
volt, hogy Molnár István kir. tanácsos, orsz. gyümöl-
csészeti biztos lakása: I., Gellérthegy. Orsz. kerté-
szeti iskola. — M. A. Útadó dolgában, a minister 
beszédének közlése után, nem adunk fölvilágosítást. 
Az 5 kros bélyeget a Szathmáry-alapra adtuk. — 
if. S. Oláh-Újfalu. Jaj, kérem, ön nagyon okos 
ember! — A. I. Rudóbánya. Nem. — L. T. J. 
Doboz. Természetes, hogy csak akkor, majd ha meg-
kaphatja. — Sz. L. Kőkeszi. 1. és 2. Egyikre sincs 
„törvény". 3. Azért folyamodnia kell a ministerium-
hoz. Forduljon fölvilágosításért a kir. tanfelügyelő-
séghez. 4. Ha másképen intézi el az iskolaszékkel. — 
R. J. Folyamodhatik érte, hogy megadják-e : előre 
nem mondhatjuk meg. — P. D. Palánk. Mi úgy 
hiszszük, hogy meg. — Sz. J. Vinyárd. 1. Irodal-
milag borsot a helyes; borsát: tájszólás. 2. Már közölt 
véleményünkhöz nincs mit tennünk, de viszont ei 
sem veszünk abból. 3. A szünidőre vonatkozó min. 
rendeletet lapunk m. évi folyamának utolsó szá-
mában közöltük. — Sz. I. Tápió-Györgye. Megilleti. 
Nem az „osztályok vezetése" szerint kapja, hanem 
csak a személyére, tehát csak egyet. — W. I. Legyes-
Bénye. 1. Az iskolaföntartónak törvény szerint a 
korpótlékot meg kell adnia ; ha nem tudja megadni,, 
kérnie kell az államtól. 2. Folyamodjék új nyugdíj-
könyvecske kiállításáért. — „Állami segély." Itt 
van. — Iskolaszék, Lókut. Elintézés alatt van. — 
U. J. B. Sz. Már elintézték. — K. O. Szt.-Leány-
falva. Még nincs itt. — V. L. Szamos-Széplak. Meg-
kapja nemsokára. — V. M. /álnok. 18..'9-ben 100-
forintot. 

Tartalom: Népiskolai tanítók évötödös pótléka. 
Hitter Ferencz. — A megyei tanítóegyesületek két 
kiváló föladatáról. Mihalik Sándor. — Állami utaink be-
ültetése gyümölcsfákkal. Igali Szvetozár. — Hiva-
talos réBz. — SzUnóra: Baíatoni kép. (Vera.) Kinké 
Béla. — Kétszáz év előtti tanítói fizetések. Téglás 
Gábor. — Irodalom. — Egyesületi élet. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvárt/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 15. számáhofc. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
R á s z t o c s n ó i rom. kath. tót-magyar tannyelvű 

iekolához tanító kerestetik. Fizetése: 300 fr t a köz-
ségtől, 41 frt államsegély, 2 szobás lakás, házikert, 
'A hold szántó, 10 -öl kemény tűzifa a község 
által felvágva, melyből a tanterem is fűttetik, min-
den gyermek után 10 kr beiratási díj. Oklevéllel 
felszerelt kérvények április 2Q-ig Zachar János h, 
plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

• : (339-111 2) 
Borsodmegyei Martony i (posta: Szalonna) ref. 

egyházközség tanítói hivatalára ezennel pályázat 
hirdettetik. Javadalma : gabonában, fél telek földben, 
rétben, tandíjban, pénzértékre véve 279 frt, állam-
segély 121 frt . Összesén: 400 f r t ; van jő kétszobás 
laíjás, melléképületek, 3 vékás, házikert. A pályázók 
oklevelökkel, bizonyítványaikkal felszerelt kérvényü-
kéi a hélyszineii, vagy posta űtján alulírottnál' mu-
tassák be. Az állás augusztus végén foglalandó el. 
Demeter János,'ev. ref. lelkész. (338—III—2) 

Az epöl i róm. kath. bitközségnél (Esztergom-
Bajna fiókközségében) kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazásához tar tozik: 2 szoba, 
konyha, pincze, istáló ; 7 hold fö ld ; 18 hl. pár-
bérbuza; 2 szekér széna; évi 109 f r t a község 
pénztárából; 100 f r t közbirtokosoktól; tandíj átlag 
40 f r t ; alapítványból 40 f r t ; stóla 10 f r t ; összes 
jövedelme díjlevél szerint 500 frt. Folyamodványok 
az epöli iskolaszékre czimezve Hermán József esz-
tergom-bajnai plébánoshoz küldendők. Választáson, 
mely április 17-én délutáni órákban lesz, személyes 
megjelenés kívántatik. (355—1—1) 

A l e l l e i községi iskolában — az osztálytanítónak 
kántortanítóvá történt megválasztása folytán — meg-
ürült osztálytanítói állásra pályázatot hirdetek. Az 
osztálytanító fizetése 400 frt, egy szobából álló lakás, 
fűtés és világítás. Választási nap 1898. évi április 
18-ika, mely időre a pályázati kérvények beadan-
dók. Okleveles tanítónők előnyben részesülnek. 
Pályázati kérvények nagyságos Bosnyák Géza iskola-
széki elnök űrhöz nyújtandók be. Lelle, 1898 márcz. 
28-án, Kováts István kjző, iskolaszéki alelnök. (337) 

Pályázat az ó - b e s s e n y ő i (Torontálmegye) közs. 
kisdedóvónői állásra. Javadalom: 600 korona, két 
szoba, konyha, kamra és házikert. A bolgár nyelv 
ismerete kívántatik. Kérvények május hó l-ig a 
községi iskolaszék czimére küldendők. Lászlóffy 
János, elnök. (351—II-1) 

A v á r k o n y i iBaranyam.) ref. egyház orgonista-
kántortanítói állására április 20-ig ter jedő határidő-
vel pályázat hirdettetik. Fizetése készpénz, termény 
és földekben 1893. évben közigazgatásilag felbe-
csülve 637 frt 51 kr, melyből tisztán tanítói fizetés 
331 f r t 72 kr. Az elnökség. ( 3 5 0 - 1 - 1 ) 

Az a l f lómislyel (Abaűj-Torna) róm. kath. népisko-
lánál a másodtanítói állás javada lma: 400 forint 
készpénz, 2 szobás lakás a hozzátartozókkal. Fel-
szerelt kérvények április 25-ig főtisztelendő Dusche k-
János plébános, iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. 
Tanítónők is pályázhatnak. (358—í—1) 

/ p a g y o n (Szabolcsin.) kántortanítói állomás. Evi 
jövedelme: 150 forint készpénz az egri egyházm. 
hivataltól évnegyedenkint előre, 85 fr t 50 kr pár-
bér és tandíj minimális pénzértéke, 26 frt föld-
haszonbér, 8 frt stóla (temetésekből), 161 frt 57 kr 
államsegély folyamatban. Azonfelül: két szobás tisz-
tességes lakás, melléképületekkel és egy holdnyi 
kert. Esetleges mellékjövedelem orgonálásban járta-
soknak. Oklevéllel még nem bírók s akár latin, akár 
görög szert. róm. katholikusok pályázhatnak. Határ-
idő : 1898 április 20. Az állomás bármikor elfoglal-
ható.' A napkori róm. kath. pleb.-hivatal. (348- l -pl) 

I p o l y - S z a k á l l o s róm. katli. magyar kántortanítói 
állomás jövedelme: 6 k. hold 524 ; j szántóföld,' 2 
k. hold 865 Q rét, ezek munkájá t hívek végzik, 684 
r ' kert, párbér 4V« hektoliter buza, 9'A hektoliter 
rozs,, szőllőmust kártalanítása 3 hektoliter buza, 
15 frt stóla, 6 öl tüzelőfa, templompénztárból 11 fr t 
66 kr, tankötelesek 1 frt, át lag 80 ; ismétlő-iskoláért 
20 frt. Lakás : 2 padlózott szoba, meleg konyha, 
kamra, istáló. Folyamodvány ipoly-szakállosi pie-
bániahivatalnak. Hontm. Pályázati határidő : április 
hó 26. Személyes megjelenés kívántat ik. ( 3 5 2 - 1 — 1) 

A b o g d á s a i (Baranyamegye) evang. reform, egy-
házközség kántortanitói állására pályázat hirdette-
tik. Javadalom : 1. Minden pár csapva búzát meg-
tisztítva egy nyólczadát (jelenben fizető pár van 
187). 2. Minden pár tetézve egy nyolczada csutás 
kukoriczát. 3. Minden gazda egy hátulsó disznó-
lábat (jelenben van 112 gazda). 4. Minden gazda 
egy kocsi fát. 5. Minden pár íélek nyolcz krajczárt . 
6. Az iskolásoktól első esztendőben 36, másodikban 
51 krt, s különbség nélkül két nyolczada csüs kuko-
riczát s egy csirkét. 7. Halottkisérésért 7 kr (ezék 
váltókrajczárban értendők). 8. A háznál levő kert, 
annak végében egy kaszáló, annak minden munká-
ját az eklézsia teszi. 9. Öröltetés a mennyi szüksé-
ges. Ezekhez jön V, telek s a hozzá tagosított legelő-
illeték, szántóföldnek haszonélvezete. Vasárnapi isko-
láztatásért község által fizetendő 21 frt, továbbá az 
ötödéves korpótlék, végül két lakó- és egy előszobá-
ból, konyha, kamra és pinczéből álló tisztességes 
lakás, gazdasági épületek. A pályázóktól megkíván-
tatik, hogy tanítói oklevelöket s minden egyéb bizo-
nyítványaikat magukkal hozva, a kitűzött határidőn 
belül saját költségükön személyesen ismertessék meg 
magukat. Pályázati határidő május 1. Az állomás 
ez évi julius elsején elfoglalandó. (360—1 -1 ) 

A z s i g m o n d f a l v i német ajkú községi elemi nép-
iskolánál megüresedett tanítói állomásra (I. és II. 
évfolyam) pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 411 f r t 
70 kr, szabad lakás, mely á l l : egy szoba, konyha, 
padlás és udvarból. Pályázónak kötelessége az 
ismétlő-iskolát vezetni és vallásos körmeneteknél a 
gyermekek fölött felügyeletet viselni. Pályázati 
határidő 1898 május hó 1-én Kelt Zsigmondfalván 
(u. p. Lázárföld), 1898 április hó 6-án. Az iskolaszék. 

(359 — 11—1) 
Betöltendő a dobs ina i állami polgári iskolánál 

egy, évi 500 f r t fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott segédtanítói állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó nyelv- ,és 
történettudományi szakcsoportra képesített azon 
okleveles polgári iskolai tanítók, a kik a német 
nyelvet tökéletesen anyanyelvi képességgel bir ják 
és a tornát is taní tani képesek, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
jn. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 1898 május 
hó 10-ig Gömörvármegye kir tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministertől. Budapest, 1898. évi április hó 6-án. A 
minister meghagyásából: dr. Morlin, osztálytanácsos. 

(54/h—I—1) 
A dubovai román és magyar tannyelvű községi 

népiskolánál a taní tói állomás betöltendő. Az állo-
más járandóságai: 400 frt készpénzfizetés, tisztes-
séges lakás. A magyar nyelven szerkesztett, szabály-
szerű bélyeggel ellátott és a nm. vall.- és közokt. 
ministeriumhoz czímzett folyamodások 1898. évi 
április hó 20-ig a krassó-szörénymegyei közigazga-
tási bizottsághoz küldendők. Pályázók a kir. tanfel-
ügyelőnél személyesen jelentkezzenek. Nem magyar 
szövegű okmányokhoz hiteles magyar fordítás csato-
landó. ( 5 3 / h - I - l ) 



Czrepaja községben lemondás folytán niégüre-
sedeit községi kisdedóvónői állásra pályázat hirdet-
tetik. Pályázhatnak oly okleveles kisdedóvónők, 
kik a magyar nyelvet szóban és Írásban tökéletesen 
birják és a szerb nyelvben jártasak. Fizetése: évi 
300 frt, 3 öl kemény tűzifa és természetbeni lakás. 
Kellően felszerelt kérvények a e.zrepajai községi 
óvodafelügvelő-bizottság elnökségéhez f. évi május 
hó l-ig küldendők be. Radovancsev Szilárd, felügy.-
biz. elnök. Alexics Sebő, felügy .-biz. jegyző. 

(349—III—1) 
A balaton-berényi (Somogym.) rám. kath. nép-

iskolánál az osztálytanítói állás üresedésbe jött , 
melyre pályázat hirdettetik. Évi fizetés 300 forint, 
havonta fizetve, lakásul egy szoba bútorzattal. Pályáz-
hatnak férfi- és nőtanítók.' Az iskolaszék. (354-1—1) 

Betöltendő a cs íkszeredai államilag segélyezett 
gíizdasági irányú felső népiskolánál egy, évi 800 frt 
fizetésből, 200 frt igazgatói díjból és szabad lakás-
bólálló illetményekkel javadalmazott igazgató-tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó, a nyelv-
és történettudományi szakcsoportra k. pesített oki. 
polgári iskolai tanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetle-
ges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi 
május hó 10-ig Csikvármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministerium tói. Budapest. 1898. évi április hó 
6-án. A minister meghagyásából: dr. Morlin, osz-
tálytanácsos. (55/h—I—1) 

H I R D E T É S E K . 
BALATON GÉZA tanító népiskolai tanköny-
vei : „Földrajz, Magyarország Történelme, Természet-
rajz, Természettan és Nyelvtani eredménytár". Négy 
első mű német, két első tót nyelven'is kapható. 
Egyes példányok ára 10 kr. Megrendelések szerző-
nél is tehetők Ó-Becsén. (353—1—1) 

Egy jókarban levő zongora 
helyszűke miatt 100 frtért eladó. Megkeresések 
nagyságos Márfify Józsefné úrnőhöz Puszta-
Kovács iban (Somogym.) intézendők. (318—1—1) 

« f r 

(357) 
Alapíttatott 1841. érben. 

tíMí-l) 

A Pesti magyar kereskedelmi bank 
v á l t ó - i i z l é t e 

BUDAPEST 
V,, Dorottya.-u. - l . 

Alaptőke : 
15 millió for in t . 

Tartalék-alap : 

11. millió forint. 

elad a Il-ik sorsjáték 1-ső osztályára érvényes 

M a g y a r 

jx 6 frt, S »frt ,1!* frt 1 . 5 © , 1 a 7 3 kr, 
a pénz beküldése,, vagy utánvétel mellett. 

Minden vásárló megkapja a hivatalos tervezetet. 
IPF" Az ezen intézetnél vásárólt sorsjegyek a bilnk 

bélyegzőjével vannak ellátva. 
A megrendelések postafordultával kéretnek, mert 

a készlet máris fogytán van. .-•• • 
Köztudomású, hogy az első sorsjátéknál a 
legtöbb fö- és melléknyeremény az ezen 

intézetnél vásárolt sorsjegyekre esett. 

Jr -t. j . J- 4- -í iwsn^jrerswsr ^weTtsj 

Méhészeknek fontos! 
Minden kiállításon legmagasabb (Ujakkal 

kitüntetve. (258—111 - 3) 
Méhkaptárok, szerszámok, eszközök és mindenneniű 
méhészeti szükségleti tárgyak, beszerzésénél legczél-
szerübb a Kühne Ferencz-féle régi jóliirnevü első 
magyar kereskedelmi niéhtelep (Budapest, I., Attila-
utcza 151. szám) folyó 1898. évi gazdagon illusztrált 
árjegyzékét meghozatni, mely kívánatra minden-
kinek készséggel ingyen és bérmentve megküldetik. 

fsruTérsifsrw 

VIZSGA-LAPOK, 
B. fajta, kék kerettel, 100 darab 
D. „ arany „ 100 „ 

. . 45 kr, 
. . 60 kr, 

Nagy választék saját gyártmányú aczél-írótollakban és tollszárakban, 

magyar, német és diktandó-
vonalzással', új, csinos kiállí-

tásban. 

ELSŐ MAGYAR ACZÉL-ÍRÓT0LL-, TOLLSZAR- és INDIG0-MAS0L0PAPIR-GYAR 

SCHÜLER JÓZSEF, Budapest. 
Gyár és iroda 

(361—IV—1) 
TI. kerület, I>alnok-utcza 26. 

Kívánatra árjegyzékkel szolgálok. 
sz. 

r/ 
* 

-WT^r' -^ ' -O 

liudapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



XXXI. évfolyam 15. szám. Budapest, 1898 április 14. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazol > és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előijárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó, 
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG * KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMANICZRi' ITCZA 37. SZÁM. MAGI. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR ÍJ. 

Kézira tokat nem acLxmls: vissza. 

Követésre méltó. 
A tanító hazafias föladatát a terjedő 

szoczializmussal szemben már több izben 
tárgyaltuk e lapok hasábjain. Legutóbb 
Király Károly tette a kérdést a tanító-
ság szempontjából fejtegetése tárgyává 
s úgy az ő fejtegetéseinek, valamint a 
mi nézeteinknek is teljeäen megfelel az 
a jelentés, a melyet Orosházáról kaptunk 
s a melyre, mint követésre méltó példára, 
lapunk ez előkelő helyén hivjuk föl a 
magyar tanítóság figyelmét. 

Az orosházi tanítók megtették azt, 
a mit a tanítóságnak mindenütt meg 
kellene tennie, a hol szocziali&ta izgatá-
sok észlelhetők: érintkezésbe tették magu-
kat a néppel és fölvilágosították a félre-
vezetetteket. Megalkották maguk közt a 
„közhasznú és ismeretterjesztő téli elő-
adások" társaságát és — egybegyűjtve 
a répet, mint a hogy a szoczialista 
izgatók teszik — 1897 deczember 5-én 
megkezdték és folyó évi márczius 20-ig 
folytatták fölvilágosító előadásaikat, a 
melyek után, a hallgatóság véleményét 
meghallgatva, a néppel vitatkozásba 
bocsájtkoztak és a szoczialisták által 
elhintett rossz magból kikelt gazt tapin-
tatos kezekkel irtogatták. 

Négy hónapon keresztül, 15 vasár-
nap, 15 előadó 30 különböző tárgyról 
10 helyen 5400 hallgatónak 51 elő-

adást tartott. Midőn nehéz és fárasztó 
munkájukat bevégezték, jóleső örömmel 
tekintenek vissza a kezdetre, és eszükbe 
jutnak a kezdet nehézségei, a kétkedés, 
a bizonytalanság, mely lelküket elfogta ; 
mert közhasznú és ismeretterjesztő téli 
előadásaikhoz senkitől útbaigazítást nem 
kaptak, példák sem voltak előttük, a 
külföldet pedig e kérdésben nem akar-
ták utánozni. Teljeäen ú j volt vállal-
kozásuk, mert előadásaik az úgynevezett 
„felolvasások!ól" — nagyon helyesen — 
lényegesen különböztek. 

A felolvasásokat — rendszerint a 
központokban — az emberek azon osz-
tálya előtt szokták tartani, a kik vagyo-
nosságuknái és értelmiségüknél fogva 
valamely körnek tagjai, s mint ilyenek 
könyveket és hirlapokat olvashatnak. 
Az orosházi tanítók közhasznú és isme-
retterjesztő téli előadásaikat a központ-
tól távolabb, rendszerint a község szé-
léhez közelfekvő iskolákban, vagy pedig 
a tanyai iskolákban s a nép azon osz-
tálya előtt tartották meg, a melynek lelki 
életére, szellemi szükségletére és művelő-
désére ez ideig édes-kevés gond fordíttatott. 
Az igazán szegény és röghöz kötött munkás-
népet is felkeresték, hogy értelmét felvil á-
gosítsák, szivét nemesítsék, s általában föl-
keresték azért, hogy hasznos anyagot 
szolgáltassanak a beszélgetésre és tanulsá-
gos tárgyakat a gondolkodásra. 

Lapnnk 21-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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Előadásaik czélja nemcsak az volt, 
hogy bizonyos tárgyról felolvassanak, 
hanem beszélgetésbe is bocsátkoztak a hall-
gatósággal. Ezek az úgynevezett „beszélge-
tések" voltak az igazán tanulságosak. Ezek-
nél a „beszélgetéseknél" lehetett a sze-
gény népet és aonak gondolkodását, 
értelmi képességét és bajait megismerni. 
Sokszor órákig ellartottak ezek a beszélge-
tések és éppen ezért voltak tanulságosak és 
érdekesek, de egyúttal fárasztók is. 

Általában az összes előadók egyhangú 
tapasztalata az, hogy a jelenvoltak az 
egyes előadásokat odaadó figyelemmel 
és a legnagyobb érdeklődéssel hallgat-
ták. A hallgatók csak úgy lesték az 
előadó ajkáról a szavakat; sokan a jelen-
levők közül az egész előadás alatt álltak, 
s egy perezre sem vették le szemöket 
az előadóról. A munkás-nép nagy tisz-
tességtudása, józansága, természetes értel-
messége sok fölvetett kérdésnél kitűnt. Az 
előadókat tisztélettel és szeretettel vették 
körül, s előadás után szépen köszönték a 
hallottuk it. 

Az előadások a következő anyagot ölelték 
fö l : Az új munkástörvény ismertetése. A magán-
és közdolgok iránt váló kötelességeinkről. (Elő-
adó volt: Berecz Samu, közs. tanító.) A méhé-
szetről gazdasági szempontból. (Előadta: Bor-
esiczky Károly, ág. evang. tanító.) A hazáról. 
(Előadó: Brósz János, ág. ev. tanító.) A gyer-
meknevelés fontossága. (Előadta: Csonka János, 
ág. ev. tanító.) A szőllőmívelés fontossága. 
Dugványozás. Új szollók ültetése. (Előadó: 
Czapáry Bertalan, polg. isk. kert. tan.) A 
járványos betegségről. A lakóházról. (Fabriczy 
Pál, ág. ev. tanító.) Egy felső-vidéki vármegye 
viszonyai. A gyermeknevelésről. (Fürst János, 
ág. ev. tanító.) A selyemtenyésztés fontossága. 
(Gürtler Károly, közs. tanyai tanító.) Miként 
lehet a téli nedvességet a talajbán visszatar-
tani? A munkás-élet a különböző vidékéken a 
közgazdaságra váló vonatkozással. A munka és 
és a munkásember. A munkaadók és a mező-
gazdasági munkások közötti jogviszonyok sza-
bályozásáról szóló 1898. évi II. t.-cz. ismerte-
tése. (Előadó: Kovács János, r. kath. tanító.) 
A mezőgazdasági munkás-szövetkezetekről. A 
magán- és közdolgok iránt való kötelességeinkről. 
A „Tizek emlékezete11. Hazafias dalok- és sza-
valatokkal egybekötött díszelőadás. (Nagy 
Lajos, áll. polg. isk. igazgató.) A gyümölcsfák 

ellenségei. A gyümölcsfák betegségei. A gyümölcs-
fák metszése. A gyümölcsészet fontossága. Gyü-
mölcsészet. ültetés, ojtás és fakezelés. A gyü-
mölcsészettel rokon kereset-források. (Előadó: 
Némethy Samu, polg. isk. tan). A föld helye 
a világűrben, a fold alakja és nagysága, a 
föld mozgása és ezen alapuló változások. Hogy 
képződött a föld ? Kora és tartama. (Előadó: 
Bál Ernő , polg. isk. t a n ) „Tizek", vagy kik-
nek állíttat a király szobrot ? (Podsztrelen Gy., 
ág. hitv. tanító.) Általános gazdasági ismeretek. 
Ujabb szőllőkultúra és szőllőtermelő szövetkeze-
tek alakítása. (Szász József, polg. isk. kert. 
tan.) A takarékosság. A szövetkezetékről. (Szi-
gyártó Albert, polg. isk. tan.) 

Gazdag, tanulságos és a nép szükségletei-
hez mérten dicséretes tapintattal megváloga-
tott anyag ez! A fölolvasások közül egy-
néhány már nyomtatásban is megjelent, és 
— a mi a fő — a nép szívesen olvassa e 
tanulságos füzeteket. 

Az orosházi népszerű előadások vezetője: 
Nagy Lajos, áll. polg. isk. igazgató, a kinek 
nagy része van abban, hogy ez előadásokat 
összesen öt ezeren hallgatták. 0 írta meg azt 
a je lentést is, a melyből ez adatokat merí-
tettük. 

„Különös érdeklődést észleltem — írja Nagy 
Lajos, jelentésében — az új munkástörvény 
ismertetésénél és a munkás szövetkezetről tar-
tott előadásnál. Az ú j munkástörvény nemes 
és humánus intézkedéseinek jótékony hatása 
szemmelláthatólag észlelhető volt. A munkás-
szövetkezetek létesítése esetében, — a mun-
káskérdés, — helyes mederbe tereltetnék. 
A ké t említett előadás nyomtatásban ideje-
korán jelent meg, s alig kimondható az a 
lelkes érdeklődés, a melylyel azokat a füze-
teket a munkásnép fogadta. Míg a nyomta-
tott példányokból tartott , százával jöttek, vit-
ték és olvasták a füzeteket. Hetek, hónapok 
óta, de ma is a munkások beszélgetésének 
legkedvesebb tárgya az új munkástörvény és 
a munkás-szövetkezet eszméje. 

Határozottan állíthatom, hogy ma még a 
munkásnép kezébe haszonnal csak olyan füze-
tek valók, a melyeknek tartalma előzetesen 
egy előadásban már tárgyaltatott ; az így elő-
adott tárgyak a hallgatóság érdeklődését fel-
költik, a hallottak a jelenlevők lelkét meg-
ragadják, s ha már most előadás után a 
hallottakat nyomtatásban is megkapják, a 
jó tékony eredmény kiszámíthatatlan. A 30 
előadás közül 10 —12 előadás kinyomatása 
folyamatban van, már 8 előadás külön füze-
tekben 5000 példányban el is készült, a 
melyek nagy részben már kiosztattak s rész-
ben a jövő tél kezdetével osztatnak ki. 
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Az előadók lelkes buzgóságáról és odaadó 
kitartásáról csak annyit jegyzek meg, hogy 
hűséggel és odaadással vettek részt a nehéz 
munkában, és vasárnap délutánjaikat készsé-
gesen odaáldozták annak az ügynek, a mely 
előbb vagy utóbb megtermi áldásos gyümöl-
cseit. Közhasznú és ismeretterjesztő téli elő-
adásainknál a szigorú tervszerűség ezúttal nem 
volt keresztülvihető, mert ez csak a kezdet 
vol t ; de a kezdet megmutatta a helyes irányt, 
a melyet követnünk és a czélt, a mely felé 
törekednünk kell. Minden egyes előadó fel-
fogta a legszentebb czélt, a melyet magunk 
elé k i tüztünk; minden egyes előadó lelke 
sugallatára hallgatva: munkása lett annak az 
ügynek, a mely eredményeiben a hallgatóság-
nál csak üdvös hatású lehet. Munkatársaimmal 
együtt minden felszólítás nélkül törekedtünk 
megtenni azt a kötelességet, a melylyel szere-
te t t hazánk iránt tartozunk. A felnőttek okta-
tási , felvilágosítása és gondolkodásának irá-
nyítása igen fontos dolog akkor, a mikor a 
tévtanok rohamosan terjednek és a munkás-
bajok állandóan napirenden vannak. Igaza 
van az egyik öreg munkás-embernek, a ki 
azt mondta : „Nem törődött velünk ez ideig 
senki, magunkra voltunk hagyatva." 

Az 51 előadáson temérdek tapasztalatot 
gyűj tö t tünk; sok keserű kifakadást hallottunk, 
de az előadók közvetlen és tapintatos érintkezése 
jótékony hatását a hallgatóságra nem tévesztette 
él. Az előadók szeretetteljes szavai, nyugodtsága 
és tárgyilagos felvilágosításai után sok tévesen 
gondolkodó ember egészen másképen gon-
dolkozott. Előadásainkat a kevésszámú és nagy-
számú hallgatóságnak egyforma lelkesedéssel 
megtartottuk. Volt egy hazafias díszelőadás 
is a „Tizek emlékezetére", a hol a rövid 
alkalmi előadáson kívül a polg. iskola növen-
dékei hazafias dalokat énekeltek; földmíves 
fiuk és lányok pedig hazafias költeményeket 
szavaltak. Az ünnepi előadás nagy hatással 
volt az óriási közönségre." 

íme, ez az a követésre méltó példa, a 
melyet az orosházi derék kartársak a 
szoczialista tévtanok kiirtására a magyar 
tanítóságnak nyújtanak. Ha a tanító-
ság követni fogja e példát, csak fenkölt 
gondolkozású ministerünk nagy lelke-
sedést keltett újévi czikkének szellemé-
ben fog eljárni. „Államnak és társada-
lomnak vállvetve kell törekednie a baj 
okos és erélyes megelőzésére, vagy a hol 
már elharapódzott, annak kiirtására. 
Önök hatályos közreműködése nélkül azon-

ban béna az állam karja és meddő a tár-
sadalom munkája." 

így szólt, újévi czikkében, Wlassics 
minister s mi hiszszük, hogy ha a magyar 
tanítóság az orosházi példát követi, 
törekvéseikben a kormány is hatható-
san támogatni fogja a tanítókat, a kik 
ilyképen büszkén nevezhetik magukat 
majd a nép tanítóinak. 

(Budapest.) Sz. 

A z i d ő . 

Üzletekben, hivatali helyiségekben lát tam 
e, fölirást: „Csak röviden! az idő pénz!" 
Es elgondolkoztam r a j t a : vájjon csak pénz-e 
az idő ? Vájjon a földi javak értékképviselő 
eszköze-e a legbecsesebb dolog a világon ? 
Vaj jou nem több-e az idő a pénznél? A lel-
kemben felmerült kérdésre nyomban meg is 
kaptam ugyanabból a forrásból a feleletet : 
az idő nem pénz ; sokkal több a pénznél: 
maga az élet. Becsületes, jó munkában töltött 
idő élet, munkátlanul, vagy immel-ámmal 
végzett munkában töl töt t idő létezés, tengődés, 
vegetálás. A föld kérgén létező felsőbb rangú 
lények élnek, az alsóbb rangúak vegetálnak. 

Sajnos, „a teremtés koronájá t" képező 
lények között is vannak vegetáló elemek, és 
pedig jelentős számmal minden foglalkozás-
ban. A mi rendünk kebelében is elég nagy 
azoknak a munkásoknak a száma, a kiknek 
az időnek mindenek felett való nagy becsé-
ről nincsenek tiszta fogalmaik, vagy a meny-
nyiben fogalmaik vannak, nincs hozzá elég 
erkölcsi erejük, hogy helyes belátásuk szerint 
cselekedjenek. 

A feladat nagyságához mérten szűkreszabott 
szorgalmi időnek jelentékeny része vész el 
az idő ki nem használása miatt. Nagy kár, 
véghetetlen kár, mer t az iskolában kellő-
képen ki nem használ t idő örökre elveszett. 
Ez a mulasztás á l ta lában pótolhatatlan. A 
taní tónak tehát minden erejével azon kell 
lennie, hogy az időt a lehető legjobban kihasz-
nálja ; egyetlen pi l lanatot se engedjen pozi-
tív haszon nélkül elröppenni. 

De hát hogyan, miként használja ki a 
taní tó a szorgalmi i dő t ? Ügy, hogy egy 
pil lanatot se mulaszszon; minden perczet 
iskolájában (osztályában) tö l t sön? Minden-
esetre lényeges dolog ez is; mer t a tanítói 
munkára, a tanítot tak felfogására s állandó-
sítására idő kell. H a tehát a munkaidő 
mulasztások által megrövidíttetik, beáll a 
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sietés, elsietés szüksége. S ez esetben tökéletes 
munkáról szó sem lehet. 

A pontosság, a kellő időben a tanteremben 
való megjelenés és a megszabott óráknak 
lelkiismeretes kitartása lényeges dolog; ámde 
nem erről szólok, midőn az idő kihasználá-
sáról beszélek, hanem arról, hogy a taní tó 
testestiü-lelkestül az iskolában legyen. Vessen 
számot óráról-órára, félóráról-félórára a tár-
gyalandó ismeretrészlettel és a tárgyalásra 
tervszerűen felvett idővel s úgy intézze a 
taní tást , hogy az idő és a végzett munka 
arányban álljanak egymással. Ne siessen, de 
ne is késlekedjék. A sietség felületességre 
vezet, a késlekedés a tananyag megcsonkí-
tását eredményezi. A siker szempontjából 
baj akár a sietség, akár a késlekedés; az 
utóbbi azonban nagyobb baj, mert tanítói 
körökben gyakrabban előfordul s m e r t a 
késlekedés a tanév vége felé rendesen .maga 
után szokta vonni a sietést következményé-
vel együtt. 

Erről a széles körben elterjedt hibáról le 
kell szokni. 

Meg vagyok róla győződve, hogy minden 
taní tó tudja, vagy legalább érzi ezt a hibáját 
s ha komolyan akarja, le is fog róla szokni. 
Ennek a reménybeli akaratnak óhaj tok én 
segítségére lenni, midőn az elemi iskola főbb 
tantárgyaival kapcsolatban az idő kihaszná-
lására vonatkozólag észrevételeimet meg-
teszem. 

Beszéd- és értelemgyakorlatok. Ezen discip-
l inának nem az emlékezet gyakorlása a 
czélja; az úgynevezett begyakorlás, a mi 
tulajdonképen gépies betanultatás, mellőzendő. 
Ha a tanító a betanultatással nem veszte-
geti a drága időt, lesz ideje ezen tárgy 
életteljes tanítására. 

írás és olvasás. Némely tanító az elő-
gyakorlatot mellőzi, illetőleg alig dolgoz fel 
belőle valamit; a másik meg hónapokig 
bíbelődik az előkészülettel. Hibázik egyik is, 
a másik is. A ki azonnal irat és olvastat, a 
gyengébb felfogású gyermekeket nem képes 
a jobbakkal együtt vinni. Egy-két hónap 
elteltével kénytelen lesz belőlük ú j osztályt 
csinálni, saját munkájá t megnehezíteni s 
tanítványainak jó nagy részét, m in t „kez-
dőket" , az osztály ismétlésére szorítani. De 
nemcsak az előgyakorlatok mellőzésével lehet 
elsietni a dolgot, hanem az olvasásban való 
gyors haladással is. Ismeretes dolog, mily 
nehezen tudja a gyermek a hangoka t össze-
foglalni. Ha a taní tó tovább megy, mielőtt 
tanítványai mindannyian (egy-két gyenge 
fejlettségű, vagy gyenge elméjűnek kivéte-

lével) „foglal"-nának, később kénytelen lesz 
megállani s újból kezdeni a dolgot. 

A II . osztályban idővesztegetés a sok betű-
raj zoltatás és az olvasmányok magyaráz-
gatása. A betűírás nem irás; a ki sokat 
rajzolgatja a betűket , hátramad a folyékony 
Írásban, melynek nemcsak a gépies irás, 
hanem a helyesírás szempontjából is nagy 
a becse. A magyarázgatás az olvasás alkal-
mával elvonja az időt az olvasás gyakor-
lásától. A mely gyermek az I. és II . osz-
tályban meg nem szokta a betühangok biztos 
és t iszta összefoglalását, ritkán tanul meg 
tökéletesen olvasni. Ezen osztályokban tehát 
az úgynevezett gépies olvasás teljes erővel 
gyakorlandó. És pedig nemcsak a felhozott 
fontos oknál fogva, hanem azért is, mert 
az értelmezésnek, míg a gyermeknek min-
den figyelmét a betühangok összefoglalásának 
nehéz munkája igényli, nincsen figyelemre 
érdemes becse. 

A III . osztályban is legalább az I. félévben 
nagy figyelem fordí tandó a folyékony olva-
sásra ; az értelmezésnek a tanítás ezen fokán 
sem szabad előtérbe nyomulnia. Mikor értel-
mezünk, kerüljük az aprólékoskodást; csak 
azokat a fogalmakat magyarázzuk, a melyeket 
(feltevésünk szerint) a tanítványok nagy 
része értelmezés nélkül meg nem ért. Hanem 
az ilyen fogalmaknál se' időzzünk sokáig. Meg-
határozásokkal ne gyötörjük a gyermekeket; 
egy-két jellemző szót, képet, hasonlatot, stb. 
használjunk a dolog természete szerint. 

A IV., V. és VI . osztályban az olvasmá-
nyok tárgyalása és az eredmény számon-
kérése lép előtérbe a nélkül, hogy az olvasás 
szakadatlan gyakorlását elhanyagolnék. Szaka-
datlanul tartsuk a mintafelolvasásokat; ma-
gyarázzunk röviden és velősen ott, a hol 
kell, de el ne laposodjunk, mer t az ilyen 
taní tás még a jellemfejlődés szempontjából 
is káros. Bánjunk csínján a reprodukáltatás-
sal is. Az elbeszélő tárgyú olvasmányok 
összefüggőleg is reprodukálhatók, az ismeret-
közlők nem. A harapófogó sem a tanító 
szerszáma. Ezen osztályokban az irás a 
nyelvoktatás szempontjából is kiváló figyelmet 
érdemel. írassunk diktandó után mennél 
többet s vezessük rá a gyermeket a figyelmes 
másolásra. Szoktassuk rá, hogy mindig a 
lehető legszebben í r jon ; az időrabló vizsga-
lapirásra ne legyen szükség. 

A magyar nyelvtanról sokat, nagyon sokat, 
lehetne beszélni; ezúttal azonban — miután 
tárgyamnál fogva a módszerre ki nem ter-
jeszkedhetem — csupán a következő figyel-
meztetésekre szorítkozom: a czéltalan elemzé-
sekre időt ne fecséreljünk, meghatározásokkal 
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ne bíbelődjünk s a gyakorlatok tisztáztatásával 
hagyjunk fel. 

A számvetésnél tar tózkodjunk a sok beszéd-
től, meghatározásokkal ne gyötörjük a gyer-
meket ; taní tsunk élénken, legyen jó és bő 
példakészletünk a fejünkben, hogy a kézi-
könyvre ne szoruljunk s példák kombinál-
gatásával a tanítási órát meg ne rövidítsük. 
A müveletek helyes megfejtésének módjára 
meg kell a gyermeket taní tanunk, hanem 
az ilyen szabályoknak folytonos ismételtetése 
időrabló foglalkozás. Ha egyszer meggyőződ-
tünk róla, hogy taní tványaink tudják a 
nélkülözhetetlen szabályokat, ne ismételtes-
sük folytonosan, hanem az alkalmazásra legyen 
gondunk. Ez a kérdés: „hogyan számítottad 
ki", csak r i tkán forduljon elő; rendesen 
akkor, ha a kérdezett gyermek helytelen 
feleletet adott. 

A föld/rajz tanításánál lehetőleg mellőzzük 
a tankönyvet; olvastassunk a térképről. A mit 
a gyermek a térképen meg nem talál, a mi 
élő szavunkból tanul ja meg. 

A történelem a hazafias érzület ápolásának 
kiváló eszköze; de csak abban az esetben, 
ha a tanító egész egyénisége érvényesül a 
tanítás munkájában. Lelkes tanítás, kevés 
tanul ta tás ; kevés datum. Hanem a mit a 
gyermekeknek meg kell jegyezniök, azt aztán 
véssék emlékezetükbe alaposan és pedig a 
lehetőség szerint együttes begyakorlás útján. 

A polgári jogok és kötelességek legfőbb 
tételeit tudni kell. I t t legfelebb a tudnivalók 
kiválasztása biztosíthat egy kis időmegtaka-
rítást . 

A természetrajzi és természettani ismeretek 
tanítása olvasástanítás. Az olvasókönyv: a 
bemutatott tárgy és tünemény. 

Nem részletezek tovább. A szakember, ha 
gondolkozik a dologról s eljárását szigorú 
kri t ika tárgyává teszi (s megteheti, mert a 
legszigorúbb kr i t ika sem oly kellemetlen, 
mint mások legenyhébb birálata!), önmagától 
is rá fog jönni, miként kell az idővel gaz-
dálkodni, miként lehet minden egyes tan-
tárgynál az idővel, az ember e legdrágább 
kincsével takarékoskodni. 

Végezetül még egy időrabló dologra akarok 
rámutatni , s ez: az egész mondat. A teljes 
mondatban feleltetésnek megvan a jelentősége 
a tanítás legalsó fokán, hanem abból rend-
szert csinálni s következetesen keresztülvinni, 
merénylet az emberi értelem ellen, melyet 
— minden elfogulatlan figyelő tanúskodni 
fog mellettem — lépten-nyomon visszautasít 
a gyermek egészséges ösztöne. 

(Budapest.) Ember János. 

1 méhcsaládok első átvizsgálása. 
A vágyva, reménykedve várt márcziust, a 

szunyadó természet ébredését a tél szelid le-
folyásával sikeresen megértük. A növényzet 
nedvkeringése már megindult, mely a nap 
derülten mosolygó sugaraiban édes kedvtelés-
sel röpködő méhikéink számára az első lege-
lőül kinálkozó rügyeket fölfakasztá. A som, 
mogyoró, s egyéb cserjék, a fűz-, juhar- , 
nyár- és szilfa, valamint a kikelet első virágai 
már magukhoz csalták a méheket, s kis 
munkásaink lázas tevékenységgel gyűjtik azok 
hímporát. Majd a gyümölcsfák kipattanó bim-
bóitól lesz tarka ékességü a kert és ezzel 
erdő, mező megnyitják szintén virágkelyhei-
ket, mire a néma zárkozottságot sikeresen 
átélt méhvilágban beáll a sürgő-zsongó élet. 

A méhek egyre vidorabbá váló életkedve 
édes gyönyörrel tölti el a méhészt is, ki 
szorgos teendőjének a törzsek alapos átvizs-
gálását tekinti most. 

Főkivánalom, hogy a méhivadék létföntar-
tója, az anya, megfelelő állapotú legyen, melyet 
a petézés tömött , zártsorú volta igazol. Az 
anyát szemügyre is kell venni, s ha valami 
testi hibáját észleinők, — mely a kellő peté-
zés folyamatát gátolhatja — életrevalóbbal cse-
réljük föl. Ha a fiasítás ritka, szórványos : 
az anya vagy elaggott, kimerült, vagy egyéb 
szervi hibában szenved. Az ilyen család al ig 
gyarapszik; miért is — h a tartalékanyával 
rendelkezünk — azonnal ad juk azt a népnek ; 
ha pedig fölösleges anya nem volna, később 
meganyátlauítjuk a családot, hogy új anyát 
neveljen m a g á n a k ; vagy — ha kevés népes-
ségű — más családdal egyesítjük. 

A meganyásítandó családnak szoktatóban 
adjuk be az ú j anyát, különben föltétlenül 
megölné a nép . Az anyaszoktató gyufa-, vagy 
szivarkaskatulya is lehet, melynek két széle-
sebb oldalát levevén, tüllel vonjuk be. A 
meganyátlanított családdal az árvaságot 24 
óráig éreztetjük, hogy az ú j anyával hama-
rabb megbarátkozzék, melyet kezdetben kö-
zönyösen, sőt ellenséges indulattal fogad a 
nép, de másnap már etetni kezdi a tüllön át, 
a mikor bátran ki is szabadítható, a nép 
közé bocsátható. 

Hogy a hiányos anya helyett a család ne -
veljen magának ú j anyát, annak április-május 
közén van az ideje, a mikor már herék is 
mutatkoznak, hogy a fiatal anya megtermé-
kenyülhessen. 

Az anyasági hiányból, vagy néptelenség 
miatt való egyesítés legegyszerűbb módja a 
következő: 

Az egyesítendő családot — ha nem árva 
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— meganyátlanítván, másnap estenden lépei-
yel együtt átrakjuk azon kaptár mézürébe, 
melylyel egyesítni akarjuk, s a költőtérről 
egy födődeszkácskát kiveszünk, bogy a ké t 
nép érintkezhessék. Ha megelőzőleg langyos 
big mézzel mindkét népet megpörmetezzük, 
éjen át egymást nyalogatva, összebarátkoznak 
és az egyesülés háborúság nélkül sikerülvén, 
reggel a kivánt mődon rendezhetjük el a 
kaptár belsejét. 

A tavaszi átvizsgáláskor második követel-
mény, hogy a méhtörzseknek bő táplálékkész-
letük legyen, melylyel az első számbavehető 
hordásig jó l beérjék. A napról-napra szapo-
rodó hasítás fölnevelése sokkal több élelembe 
kerül a családnak, mint a kitelelés. 

A mézszükség pótlásáról, valamint a mé-
hek itatásáról a megelőző közleményben volt 
szó. A szükségből való etetést — nehogy 
rablás támadjon a méhesen — este végezzük. 
Mézet el ne csurgassunk, mézesedényt, lépet, 
bemézelt eszközt a méhes körül ne t ü r j ü n k ; 
ha még nincs jó hordás, a kaptárok déltájon 
való fölbontásától is őrizkedjünk. Mindez 
rablásra, egymást öldöklő fékezhetetlen dühre 
ingerli a méheket. 

A virágpor nem kevésbbé szükséges most 
a hasítás táplálására, mint a méz. Ha a ter-
mészetben még nem találnának a méhek vi-
rágport, pótoljuk azt liszttel és paprikával. 
Ki ne látta volna, mennyire ellepik a méhek 
tavaszkor a piaczon áruló kofa paprikás 
tar isznyájá t? Ugy a paprikát , mint a lisztet 
(az utóbbit kissé megpirítva) tányéron, tep-
szin, vagy még jobb : üres lép sejtjeibe hintve, 
helyezzük a méhes közelébe. A méhek oda-
csalogatására kevés mézet csöpögtessünk a 
lépre (tányér, tepszi). Igazán gyönyör nézni, 
hogy mily sürgő-forgó nyüzsgéssel rakodnak 
meg belőle a méhek és sietnek haza vele. 

Az átvizsgálás alkalmával a lépeket is szem-
ügyre kell venni. — Az esetleg vérhasban 
szenvedett családok bepiszkolt építményét és 
lakását alaposan tisztítsuk meg; az elgyön-
gült népet segítsük föl, vagy egyesítsük. A 
piszkos, penészes, roncsolt lépeket és heresej-
teket messük ki, vagy az egész keretet ve-
gyük ki a kaptárból. A családnak csak annyi 
lépet hagyjunk, a mennyit a nép belep és 
mennyi a petézésre szükséges. A költés ter-
jengésének arányához képest később a telt 
lépek közé üreseket helyezünk. 

A holt méheket, lépmorzsalékot s egyéb 
szemetet tisztítsuk ki a kaptárból. A méhek 
maguk is elvégeznék ezt, de e nehezükre eső 
munka másban tartóztat ja föl őket. 

Az átvizsgálásJés a költőtér elrendezése után 
kimaradt használható lépeket száraz, szellős 

helyre akas?szuk, hová egér nem ju tha t és 
hogy a viaszmoly se tehessen bennük kárt , 
koronkint füstöljük meg kénnel. A fekete, 
penészes és szenyes lépeket és léptörmeléket 
pedig olvaszszuk ki. 

Az ósdi méhészek szokása, mely szerint a 
kasok lépeit kivétel nélkül mélyen visszamet-
szik, eléggé el nem Ítélhető. 

A ki teheti , jól cselekszik, ha méheivel 
erdő közelébe, vagy repczetermő vidékre ván-
dorol; gazdag pörgetés lesz a jutalma. A ka-
sok szállításáról e lapok mult évi 15-ik, a 
kaptárokkal való vándorlásról pedig 22-ik 
számában emlékeztem meg. 

CPancsova.J Nayy János. 

X Az 1848-iki törvények szentesítésének 
Ötvenedik évfordulója alkalmából, mint la-
punk utóbbi számában (melyet az ünnepekre 
való tekintetből ezúttal a szokottnál előbb kel-
lett zárnunk) már röviden jeleztük, a törvény-
hozás mindkét háza ünnepi gyűlést tar to t t , 
mely u t á n a főrendek és képviselők a királyi 
palotába hajtattak, a hol Szilágyi Dezső kép-
viselőházi elnök a köv. beszédei intézte O 
Fölségéhez: „Felséges császár és apostoli 
király! Legkegyelmesebb Urunk! Az ország-
gyűlés két Háza mély hódolattal jelenik meg 
felséged előtt, hogy szívből fakadó köszönetét 
fejezze ki azért a fejedelmi tetteért, melylyel 
törvényerőre emelte az országos ünnepre 
vonatkozó határozatunkat. Legmélyebb tiszte-
lettel kér jük felségedet, fogadja megszokott 
királyi kegyelmével az országgyűlés két Há-
zának következő hódolati feliratát." Szilágyi 
Dezső erre érczes hangon és kifejező hang-
súlyozással olvasta fel a fe'iratot, mely így 
hangzik: „A nemzet újjászületésének félszá-
zados emlékét ünnepelve, törvényben megörö-
kített kegyelettel ró juk le hálánkat az iránt 
a korszak iránt, a mely Magyarországnak 
történeti egységét, nemzeti jellegét és állam-
jogi önállóságát megfelelő intézményekkel 
biztosította. 

Az átalakulás nem volt sem rögtönös, sem 
erőszakos. A nemzet legjobbjainak évtizede-
ken át tartó hazafias munkája érlelte meg 
azt a tudatot, hogy a hanyatló nemzeti életet 
a régi intézmények mellett felvirágzásra jut-
tatni nem lehet, hanem helyökbe az ú j idők 
szellemének megfelelő alkotásokat kell ültetni. 

Az intézmények emez újjáalkotását a Fel-
séged királyi előde által szentesített 1848-ik 
törvények valósították meg. 

A népképviseletre alapított törvényhozói 
hatalom osztályokra, fajokra és felekezetekre 
való tekintet nélkül lépett életbe s ezzel 
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kapcsolatosan alakult meg a végrehajtó hata-
lom gyakorlására hivatott felelős ministerium. 

Erdély uniójával és kapcsolt részeinek az 
anyaországhoz való visszacsatolásával az ország 
területi épsége helyre állott. Az egyenlő jog-
képesség s közös teherviselés elvei ahpján az 
előjogok megszüntetésével a nemzet fiai 
minden osztályra és nemzetiségre való tekin-
tet nélkül fogadtattak he az alkotmány sán-
czaiha; a nemzet erősebh és nagyobb lett. 

Szabaddá tétetet t a sajtó, hogy a nemzet 
állami és társadalmi boldogulásának czéljaira 
az új intézményekkel kellően élhessen. A 
nemzet szinei visszaállíttattak ősi jogaikba! 

Felséges U runk ! Az ezen intézményekben 
rejlő nemzeti erő nemcsak alkalmas válságok 
leküzdésére, de szellemében érintetlenül a 
Felséged bölcs hozzájárulásával azóta létreho-
zott alkotásokban újra és újra megnyilatkozva, 
e nemzet boldog fennállásának s Felséged 
uralkodó háza dicsőségének pótolhatatlan 
biztosítékát nyújtja. 

Nemzetünk, hála az örök Gondviselésnek 
és Felséged atyai bölcseségének, ma nem áll 
létét érintő válságok előtt. Gondolhatunk 
kegyeletünk lerovására is, mely immár az 
1848-iki alkotásokat megünneplő törvényben 
kifejezésre jutott . A midőn a félszázaddal 
ezelőtt lefolyt nagy napok közül egyet kivá-
lasztottunk, ünneplésünk tárgyává nem tehet-
tünk más napot, mint azt, a melyen az ige 
testté lőn, a melyen a fenkölt eszmék Felsé-
ged elődjének királyi szavára megszűntek 
csupán nemzeti óhajok lenni, de királyi szen-
tesítéssel ellátva, mint az azokban egybe-
forrt nép és korona akarata átadva a való 
életnek, megkezdhették s meg is kezdették 
átalakító, örökerejű hatásukat! Kegyeletünk 
ezen gyakorlása fonalán fel kell ismernünk 
örök időkre azt a nagy tanulságot is, hogy 
a nemzet és a király boldogulását csak közös 
egyetértésük biztosítja. A midőn e tudatban 
nemzetünk ama dicső korszakának és e 
korszak alkotóinak emlékét kegyelettel ün-
nepeljük, elfőjthatlanul tör ki keblünkből 
történeti hű ragaszkodásunk és hálánk érzete 
Felséged iránt, mint a ki a jogfolytonosság 
alapjára állott és a nemzettel teljes egyetér-
tésben, törvényben jelölte meg fejlődésünknek 
út ját . Haladásunknak ezen az ú t ján jövőben 
sem vezethet bennünket más, mint alkotmá-
nyunkhoz való törhetetlen ragaszkodásunk s 
a bizalom és hűség Felséged személyéhez, 
trónjához és az uralkodó házhoz! Ezek az 
érzések hatván át nemzetünket, mi, mint 
annak törvényes képviselete, ez alkalommal 
is, a minden hazafi szivében élő azt az óhaj-
tást tolmácsoljuk, hogy Felségedet s királyi 

családját nemzetünk boldogulására s dicsősé-
gére a mindenek Ura hosszú, boldog élettel 
áldja meg! (Altalános, élénk éljenzés.) Kik 
egyébiránt mély tisztelettel vagyunk császári 
és apostoli királyi Fe'ségednek legalázatosabb 
szolgái: Magyar, Horvát és Sziavon országok 
országgyülésileg egybegyűlt főrendéi és képvise-
lői— A király az üdvözlő-iratra így 
válaszolt: 

„Magyar-, Horvát- és Szlavonországom 
országgyiilésileg egybegyűlt főrendei és kép-
viselői hű ragaszkodásának biztosítását külö-
nös örömmel és legbensőbb köszönettel 
fogadom főleg a mai napon, mely félszá-
zados évfordulóját jelzi azon emlékezetes 
és történeti fontosságú eseménynek, hogy 
a magyar koronám országai régi rendi alkot-
mányának és egész közéletének az u jabb 
kor követelményeinek megfelelő szellemben 
való átalakítását elhatározó ezernyolczszáz-
negyvennyolczadik évi törvények a királyi 
szentesítést megnyerték. 

Örömmel szentesítettem azon törvény-
javaslatot, melyben az ezernyolczszáznegy-
vennyolczadik évi törvények megalkotása 
emlékének nemzeti ünneplése kifejezésre 
jutot t és a melynek elhatározását a hazafiúi 
kegyelet sugalmazta. Mert, miután meg-
állapíttatott azon mód, mely szerint a 
magyar koronám országai és a többi király-
ságaim és országaim közt létező közösügyek 
alkotmányosan kezelhetők és a kölcsönös 
védelem tekintetében a pragmatika szank-
czión alapuló kötelezettségek teljesítendők, 
valamint Magyarország és társországai között 
is a közjogi viszony állandóan rendeztetett, 
valóban az ezernyolezszáznegyvennyolezadik 
évi törvények átalakító hatása teremtet te 
meg azt az alapot, melyen magyar koro-
nám országainak ujabbkori állami léte nyug-
szik és melyen azoknak szellemi és anyagi 
fejlődése oly örvendetesen halad. 

Bizom magyar koronám országai népei-
nek hazaSságában, valamint törvényhozóinak 
körültekintő és higgadt bölcseségében, hogy 
a létező alapon az állami intézmények tovább 
fejlesztése mindig oly u ton fog haladni, 
mely az ország valódi j avának és közvetve 
a monarchia hatalmi állásának és tekinté-
lyének előmozdítására vezet. E téren és ez 
irányban mindenkor számíthatnak jóakara-
tom és hathatós támogatásomra. Kérve a 
Mindenhatót, hogy erre czélzó közös törek-
vésünkre legbőségesebb áldását áraszsza, biz-
tosítom Önöket változatlan kegyelmemről." 
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Az 1848-ik évi tanügyi esemé-
nyekről.*) 

Főgondját képezte Eötvösnek már 1848-ban 
is a népoktatás- és nevelésügynek jav í t ása ; 
nem egy izben nyilvánította ki, bogy a „sza-
badság" és az „egyenlőség", a melyet a tör-
vényhozás az állam minden egyes polgárának 
megadott, a népnevelés és a népoktatás fej-
lesztése nélkül, valóságos veszedelmet okozliat 
az állam életére nézve; mer t a politikai jogok 
megadása akkor, a midőn a míveletlenség 
miatt a népnek egy nagy része mások veze-
tésére van utalva, igen kényes természetű 
dolog; minthogy a míveletlen nép könnyen 
félrevezethető, s így hamar eszközévé lehet 
a nép szabadságát és az ország jólétét meg-
rontani kész izgatóknak is. 

A népnevelésügy javítását czélzó intézke-
dések közül a legnevezetesebbek azok a ren-
deletek, a melyek a tanítóképző-intézetek szá-
mának megszaporítását és alkalmas tanárok-
kal való ellátását, és a taní tó i szakműveltség-
nek emelését a tanítóképző-intézeteken kívül, 
egy nevelésügyi folyóiratnak a megindításával 
czelozták. 

Ez az u tóbbi rendelet, mely érdekes elő-
aktája a „Néptanítók Lapja" keletkezésének 
és azt mutat ja , hogy Eötvös már 1848-ban 
komolyan tervbe vette a tanítóság számára 
szerkesztendő tanügyi folyóirat létesítését, így 
hangzik: „A népnevelésnek hazánkban jobb 
lábra állíthatása nélkülözhetetlen tényezőként 
igényel egy olyan folyóiratot, melyben az e 
részben követendő például előttünk álló nem-
zetek nevelési elvei, hazánk s korunk, szük-
ségeihez illesztve, időről-idői-e fölmutat tassanak; 
a saját körünkben fölmerülő népnevelési elő-
nyök és hiányok, kellő használat s orvoslás 
tekintetéből, ismertessenek; az oktatás s neve-
léstan egyes legfontosabb kérdései népszerüleg 
kimerítve megfej tessenek; a neveléstani iro-
dalom művei, honiak és külföldiek egyiránt, 
az azok közt czélszerüleg választhatásra i rány-
adólag biráltassanak; s midőn az ily szellem-
ben közlendő értekezések által, egyrészről 
legkitűnőbb szakemberek fölismerésére alkal-
mat nyerünk, ugyanakkor, másrészről folyto-

*) Péterfy Sándornak az „Orsz. Bizottság" f. hó 7-én 
tartott fölolvasásából. Szerte. 

nosan pótoljuk azon tanítóink fogyatkozását, 
kiknek hivatalban állásuk előtt nem vala 
módjok magokat rendeltetésök czéljához illő 
módon kiképezni, stb. 

Czélom egy ily szellemű folyóiratot, Neve-
lési Szemle czím alatt, legfeljebb 10 nyoma-
tott ívre terjedendő havi füzetekben, a jövő 
1849-dik évi január 1-ső napján úgy indítni 
meg, hogy minden füzet azon hónap elsején, 
melynek nevét viselendi, már közkézen forog-
hasson. A Szemle szerkesztőjének évi díját 
1500 frtra, egy mellé adandó segédszerkesz-
tőét 800 frtra határoztam. Továbhá a Szem-
lébe fölvehető eredeti czikknek nyomatott 
ívéért 20 frt, az idegen nyelvből fordítot t 
értekezésnek nyomatott ívéért pedig 12 fr t 
tiszteletdíjt ajánlok. Az iránti intézkedésem, 
mikép élvezhesse a tanítói kar a nevelési 
szemlét anyagi terhéltetése nélkül, annak ide-
jében fog a maga ú t jáu közzététetni." 

Ama ministeri rendeleteken kívül, a melyek 
az 1848-ik évi julius havában bocsájtattak ki, 
rendkívül érdekes és nagy jelentőségű az, a 
mely május 10-én kelt, s így szól: „Azon 
kérvényekre, melyek a közoktatásban némely 
változtatásoknak azonnali foganatba vételét 
tartalmazzák, válaszul adat ik : A folyó iskolai 
évben, melynek berekesztése már elrendelte-
tett, — s az egyetemnél e hó végén meg fog 
történni, a közoktatásban változás nem fog 
történni." 

„A közoktatás re formjá t azonban a jövő 
iskolai év kezdetéig kidolgozni s a pénzerő-
vel, mely felett most még rendelkezhetem, 
tisztába jővén, a reformnak azon ágait, melyek-
ben a törvényhozás segélyét nélkülözhetem, 
életbe léptetni kívánom. Ezen reformok elő-
készítésének közepette, minden czélhoz vezető és 
lelkiismeretes véleményt, tanácsot, javaslatot 
szívesen fogadok el." 

Ezzel a rendelettel ébresztette fel halálos 
álmából Eötvös báró az 1842-ik év végével 
megalakult, de a bécsi kormány által csak-
hamar tétlenségre kárhoztatott „ Magyar neve-
lési társaságot", és ez erősítette meg ennek a 
társaságnak vezető tagjait , a halhatatlan 
emlékű Tavasi Lajos d r t és Ney Ferenczet 
abban a szándékban, hogy az ország összes 
közoktatásügyének munkásait az 1848-ik évi 
jul. 20., 21., 22., 23. és 24-ik napjain meg is 
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tartott „Első egyetemes és közös magyar taní-
tói gyűlésre" az „Első országos és egyetemes 
tanügyi kongresszusra" egybehívják Buda-
pestre. 

Nagy és nevezetes tanügyi eseménye volt 
az 1848-ik évnek ez a tanügyi kongresszus. 

Eötvös József báró már az I. egyetemes 
közös magyar tanítói gyűlés megtartása előtt 
beterjesztette volt az országgyűlés elé a nép-
oktatásügy rendezését czélzó törvény tervét. E 
törvényjavaslat csak a vázlatát képezi egy 
későbbi időkben megkészítendő részletes nép-
oktatásügyi törvénynek. Mindazonáltal e váz-
latban is ki van mondva az iskoláztatás köte-
lező volta hat évtől tizenkétéves korig; ki van 
mondva a községi iskola eszméje, az annak 
fentartására kivetendő külön községi adó; de 
első sorban hitfelekezeti jellegűvé s csak 
szükséges esetén vau az iskola e törvény-
javaslat szerint közössé téve; a vallásoktatás 
minden esetben az illető lelkészeknek tétetett 
a kötelességévé. Kimondja e törvényjavaslat 
továbbá azt is, hogy az esetben, ha sem a 
létező iskolai alapítványok, sem a községi 
pótadók nem fedeznék az egyik-másik nép-
iskolai költségeit, úgy az állampénztárnak 
kellene az iskola fentartásához szükséges össze-
get pótolnia. 

Eötvös báró „Törvényjavaslatát az elemi 
oktatásról" az országgyűlés képviselőházában 
az 1848-ik évi augusztus hó 3 án kezdették 
tárgyalni. A javaslat úgy a képviselő-, vala-
mint a főrendiházban roppant ellenzésre talált. 
A magyar táblabírói méltóság „az elemi okta-
tásról" szóló törvényjavaslat megvitatása alkal-
mával diadalmasan ver.-enyezhetett volna a 
német professzorok hírhedt pedánsságával és 
bőbeszédűségével. Hathatósan támogatta Eöt-
vöst a pénzügyminister: Kossuth Lajos, 1848 
augusztus 24-én tartott beszédében. 

Letárgyalván és bizonyos módosításokkal 
elfogadván a képviselőház az elemi oktatásra 
vonatkozó törvényjavaslatot, ezt a főrendiház 
is tárgyalás alá vette, de el is vetette. A 
törvényjavaslatból egyébként amúgy sem lehe-
tett volna már szentesített törvény. 

Hiszen a midőn az 1848-iki törvények 
alapján ugyanezen évi julius 5-ére egybehívott 
parlament Budapesten megnyittatott, már vég-
telen zavar vett erőt az ország nagy részében 
az új törvények által boldogított nép nagy 
részén. 

Demagógok és álpróféták bujtogatásaira a 
föld népe között kommunisztikns mozgalmak 
támadtak. A felszabadult jobbágy, félreértvén 
az egyenlőség magasztos elvét, sok helyütt előbbi 
földesurának birtokait kezdé foglalni. o 

Országszerte sok községben, kiváltképen 

pedig Árva-, Trencsén-, Nógrád- és Békésvár-
megye községeinek nagy részében — a nép 
azon ürügy alatt, hogy az új törvények értel-
mében „a bevett vallásfelekezetek egyházi é j 
iskolai szükségleteit az állam tartozik fedezni" 
— megtagadta a lelkészektől, sőt még a sze-
gényebb sorsú néptanítóktól is a nekik szer 
ződésileg biztosított járandóságokat, minek 
következtében ezek kenyér nélkül maradván, 
a legnagyobb ínségre jutottak. 

Eötvös József báró hiába adott ki e bajnak 
orvoslása érdekében az ország összes egyházi 
főhitóságaihoz intézett több rendbeli rendele-
t e t ; — a bajt e rendeletek erejével sem 
volt lehetséges megszüntetni. 

Ehhez járult, hogy az osztrák kormány, 
időközben levervén a bécsi forradalmat, min-
den erejével azon volt, hogy hazánk új alkot-
mányát is megsemmisíthesse. Felbujtogatta 
az országban élő idegen ajkú lakosokat, az 
oláhokat Erdélyben, a tótokat a felvidéken, 
a szerbeket a déli megyékben, a horvátokat 
a Dráván túl. Utóbb megindultak hazánk ellen 
a császári hadak is, hogy eltiporják a kiví-
vott szabadságot. 

A magyar nemzet kénytelen volt fegyvert 
fogni, hogy alkotmányát, szabadságát, függet-
lenségét megvédelmezze. Az országgyűlés fegy-
verre szólította a nemzetet. 

A szabadságharcz kitörése előtt, 1848 szept. 
10 én, leköszönvén az első független és fele-
lős ministerium, Eötvös József báró is meg-
szűnt minister lenni s kétségbeesve hazánk 
sorsa felett, — elhagyta az országot s a kül-
földre menekült. 

Egyik utolsó 1848-iki ministeri rendelete 
imígy szól: 

„Azokat a bármely vallásfelekezetben lel-
készeket és tanítókat, kik szivük magasztos 
sug illatát követve, készek az önkéntes nemzet-
őrök zászlói alatt szeretett honunk védelmére 
fegyvert fogai, biztosítom ezennel a haza 
nevében, hogy hadiszolgálatuk bevégeztével 
az álladalom jövendőjük felől gondoskodni fog." 

(Budapest.) Péterfy Sándor. 

Meséljünk! 
A mikor Bursics Ernő kollegánk a mesé-

lés, azaz inkább a mesél tetés eszméjét 
fölveté lapunkban, eszembe jutott Bárány 
Ignácz, a ki — mint nekünk beszélte — 
fiatal tanító korában Makón a számolás érde-
kessé, szemlélhetővé és gyakorlativá tételére 
még pénzt is csinált, olyant, a milyent, és 
adtak-vettek növendékei a számtani órán. 
Bárány azt hitte akkor, mint mondta, hogy 
ezt az eljárási módot ő találta fel. 
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— Hát később, a mikor német módszer-
tani munkákhoz jutottam, — folytatá, — 
éppen azt a módot traktálta egyik hosszú 
hajú német professzor is már évekkel előbb 
megjelent könyvében, a milyent én feltaláltam. 
Gondolhatják, hogy ez a felfedezés nagyon 
furcsán esett nekem. Hiába, még is . . . okos a 
német, öcséim! De hát a német iskolamester 
ráért előbb törni ilyenen a tollát a mi árnyé-
kunkban addig, míg mi a kelettől a nyuga-
tot védelmeztük. A dicsőség tehát a németé, 
de az a vigasztaló, hogy magyar pedagógus 
is feltalálta volna azt a módot. Mert tisztelet, 
becsület, öcséim, a magyar koponyának! Nem 
soká tart, mondják a tudósok, de a feltalálás 
terén ér annyit, mint a germán kobak. 

így járt bizony Bursies kollega is. Mert a 
mesét az érzületi oktatáshoz eszközül már 
Herbart ajánlotta, Ziller pedig rendszerbe fog-
lalta, a Herbart-Ziller iskolának a nevelés-
oktatásban a mese képezi alapját. A magyar 
pedagógiai világban akárhány Herbart-Zilleris-
tát találunk. Ezeknek egyike Regéczy József 
volt, a ki e téren irodalmi müveivel valóság-
gal kimagaslott. De itt van még Dreisziger 
Ferencz, a volt adai tanító, jelenleg képző-
tanár a primási képezdénél, a kinek „Az első 
osztály teljes vezérkönyve" cz. műve a Her-
bart-Ziller rendszere szerint van feldolgozva, 
utasításokkal és feldolgozott leczkékkel. Neki 
még a számtani oktatásban is mese a kiin-
dulója. Dreisziger e műve annyira érdekes, 
tanulságos, hogy egyetlen tanító asztaláról sem 
volna szabad hiányoznia. Én a mikor először 
a Herbart-Ziller rendszere szerint való egy 
ilyen gyakorlati tanítást végig hallgattam, 
valósággal élveztem azt. 

Egyébiránt nincs is tanító, a ki egy- és 
másszor ne meséljen. Peres Sándor és Nagy 
László is felhasználták a mesét, csak nem 
tették az osztályok tananyaga központjává, 
mint Ziller, ki az I. osztály számára ajánlja 
a népmeséket, a II-ikéra Robinzont, és így 
tovább. 

Igen, de Bursies nem az érzületi oktatás 
eszközéül akarja felhasználni a mesét és me-
séltetést, hanem hogy ezzel az „összefüggő, 
szabad előadásra" képesítse tanítványait, a 
beszélritudás készségére segítse őket. Csak a 
czél tetszik újnak, az eszköz a régi. És hogy 
a czélt elérhessük, ezért kiván Bursies külön 
órát a mesének, s hogy a meséltetés olyan 
tantárgy legyen a leczkerendben, mint teszem 
az ének. 

De már erre nekem is felszaladt a homlo-
kom bőre. Nini! Hiszen más is jár azon a 
nyomon, melyen én már tíz esztendő óta, ós 
éppen azt a czélt tűzte ki, a mit magam is, 

t. i. hogy tanítványaim gyakorolják magukat 
az önálló és összefüggő hosszabb beszélésben. 
Mert valamint az irnitudásra is szüksége vau 
miudenkinek, épp úgy a beszélnitudás is fon-
tos. Hiszen többet beszél az ember, mint ír. 

Engem a népnél tapasztalt beszélési gyá-
moltalanság, önállótlanság, a nyelvbeli kész-
ség hiánya sarkalt arra. hogy bevigyem a 
meséltetést az iskolába. Felháborított az, hogy 
a nép, az úgynevezett parasztság, még egy 
rövidke kérelmet sem tud hamarjában annak 
rendje-módja szerint jegyzőjének előterjesz-
teni. Ha pedig valami hosszabb ügyes-bajos 
dolga van, annak akkora feneket kerít, 
hogy jó szerencse, ha a családja genealó-
giáját a hetvenhetedik öreg apjától elő nem 
számlálja és a saját életrajzát is belé nem 
szövi összefüggéstelen előadásába. És micsoda 
erejébe, izzadá-sába, kotrodásba, mekkora fél-
szébe kerül ez neki! A hallgató szinte szen-
ved bele. Aztán a sok-sok szóból még is ki-
hámoz az ember egy olyan nyúlfarknyi ügyet, 
a mit három mondattal elő lehet adni. 

De hát a tanítóság legnagyobb része nem 
így van-e ? Egy körgyülésen megjelenik 
50 — 60 tanító. És még is a tárgyhoz szólók 
száma a megszokott 3—4 ember. Pedig a 
többiben is van gondolat, van nézet, de nincs 
kurázsi, hogy azt a kellő formában azonnal 
elő is adja, félvén a bensüléstől. Mi az oka? . . . 
Az, hogy a szabad, hosszabb beszélésben nem 
gyakorolták őket annak idején. Nem értek én 
itt szónokot a lesz élő alatt. 

Boldogult Samu József, a kedvesen és csi-
csergőén beszélő képezdei igazgató, csak el-
képedt azon, a mikor a képzőben egymás 
tanításait bírálgatták a növendékei, hogy 
mennyire szegény még a képezdész nyelve is, 
mennyire gyámoltalanok a legények, a mikor 
felszólítá őket, hogy „aztán tessék hozzá-
szólni !" 

— Nem szoktuk mi így rögtön, élőszóval; 
majd Írásban kidolgozzuk. 

— Tyűh, domine! Aután pedig ezt meg 
kell szokni! Sarkantyúba kell kapni a lovat, a 
mikor szükség van rá. Semmi írás, beszéd kell! 

És a képezdész hajladoz balra, tekint jobbra, 
izeg-mozog, tipródik, izzad, nyúlkál a zsebeibe. 
De bizony nem jött ki belőle eleinte más, 
mint hogy „a tanítás jó volt", vagy: „a taní-
tás nem egészen volt helyes". 

— Tyűh, aután csak így és csak ennyi ? 
Mindennek van formája; össze kell szedni a 
tudományt és érvelni a tanult tételekkel. De 
most egyszerre! A tanítógyülés elszéled, majd 
félév múlva jön össze, ezt tessék szem előtt 
tartani. A tárgy elmúlik a gyűléssel, jövendőre 
más tétel lesz napirenden. 
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És meg kellett szokni az új módot Eleinte 
csak úgy ment, hogy lerángatták egymás taní-
tását. A rosszat előbb meglátja az ember, 
mint a jót. De az öreg fordított egyet. 

— Hát jó nem volt benne semmi? Lehe-
tetlen ! Nem csak lerántani kell valakit, hanem, 
hogy a birálat nagyon zokon ne essék, a jó t 
is ki kell emelni. No, például . . . 

Itt aztán az öreg szedte ujjaira a jót, a mit 
talált. 

— No, most hát ezt is foglalja össze! 
Lássa, nem is volt olyan rossz az a tanítás, 
mint a miiyennek ön festette. Domine, bírálni 
elfogulatlanul kell. De ön meg gyakorolja 
magát a formás előadásban! Most ön, másik, 
szóljon a bírálathoz! Fejtse ki, hogy kellett 
volna illedelmesen, kollegiális szeretettel, tanult, 
művelt tanítóhoz illően a tárgyhoz szólni. 

így ^gyakorolta be a vén sas fiait a repü-
lésbe. így szoktatta növendékeit a szabad 
előadáshoz, mint Bursics Ernő mondaná: így 
képesítgette tanítványait a beszélnitudásra 
Samu József, kinek áldás legyen emlékezetén. 

Még emlékezetben lehet, hogy a mikor 
Wlassics Gyula dr. lett a közoktatásügyi 
minister, tapasztalván, hogy mennyire nem tud-
nak még az országgyűlési képviselők sem a 
logika törvénye szerint és összefüggőleg vala-
mit szabadon előadni, kifejteni: hamarosan 
rendeletet bocsájtott a középiskolákhoz, hogy 
az ifjúságot többet és jobban gyakorolják a 
beszélésben. Ez az! Igaz is! Az iskolák csak 
betanult költeményeket, esetleg betanult pró-
zát — szavaltatnak és folyton csak szavai-
tatnak. De már hogy a tanulók a maguk gon-
dolatait is előadják élőszóval, szabadon, rög-
tönözve valamely tárgyról; a szabad beszé-
lésnek, vitatkozásnak is éppen olyan külön 
órát és annyi időt szentelnének, mint más 
tantárgynak ? . . . Bizony, csak egy-két ön-
képzőköri gyűlésben szerepel ez holmi „kritika" 
czimén. Hogy a szabadon beszélés, mondjuk: 
szónoklási képesség a tudással és idővel magá-
tól jön, nem áll. Gyakorlat nélkül nincsen szó-
nok. Az élőbeszéd fölötte áll minden föl-
olvasásnak. 

A népnek is szüksége van a szabadon való 
beszélnitudásra, megkívánja ügye-baja. No, 
már ha ez olyan fontos: a nép tanítójának 
okvetetlen rá kell erre őket segíteni, képe-
sítgetni lépésről-lépésre a nép gyermekeit, 
ebben is elő kell készíteni őket az életre. 
Nem az a föladat, hogy szónokot képezzünk 
a nép gyermekéből, hanem, hogy önálló gon-
dolkozással beszélni tudjon hosszabban is 
valamely dologról a logika törvénye szerint, 
de menten minden a tárgyhoz nem tartozó 
sallangtól. Erre pedig első és hatalmas esz-

köz a népiskolában eleinte a népmese, aztán 
a monda, rege, biblia és történet. A Herbart-
Zilleristák az érzületi oktatás fontos eszközé-
nek tartják a mesét, ón pedig Bursics Ernő-
vel azt vallom igen is, hogy fontos eszköze a 
mese és meséltetés a nyelvbeli készségre való 
nevelésnek is, képesítő eszköze a beszélni-
tudásnak, aranybányája a magyar népmese a 
nemzeti nyelvnek. 

Eu már, mint mondám, tíz év óta mesélek 
és meséltetek. Osztatlan, hatosztályú iskolám 
van pedig, az idővel gazdálkodnom kell, még-
is hetenkint a szombat délutánjának ntol-ó 
fél óráját a meséltetésnek szentelem. É p p 
olyan rendesen beköszönt ez annak idején, 
mint akár a számtani óra. S hogy ezután is 
így legyen, a tapasztalat serkent reá. Tizen-
négy éve működő tanító vagyok. Azelőtt 
négy évig nem meséltem, de a megfigyelés 
alapján állva, mondom, hogy nem is volt az 
azelőtti tanítványaimnak akkora beszélési 
képessége, gondolati és nyelvbei készsége, 
mint az utána jövő tíz évben. Már maga a 
bátorság, a föllépés, a megzavarodás nélkül 
való elbeszélése a történetnek, a saját, eredeti 
felfogásból származó előterjesztés, az önálló 
és előre be nem magoltatott szavak és mon-
datszerkezet, a léleknek és nyelvnek biztos 
járása, mik a meséltetés beálló következései, 
a gyermeki lélek kiismerhetése: mindezek a>t 
parancsolják, hogy igen is — külön órát a 
mesének! Hogy beteges, elfajult képzelem 
lépne fel nyomába, mint Bálintffy mondja, 
nem tapasztaltam. Természetes, hogy szám-
űzve kell ám lennie a boszorkányos, kísérte-
tes, ördöngös meséknek. Mivel pedig a mesé-
vel az érzületi oktatást is össze kell kapcsolni, 
ebből következik, hogy nem minden mese 
alkalmas a tárgyalásra és meséltetésre. Hiszen 
azért tanult a tanító, hogy helyes pedagógiai 
érzékével tudja kiválogatni az alkalmasakat. 
(Itt megemlítem, hogy a mesének tárgyi keze-
lésére okos utasításokat, sőt feldolgozott leczke-
mintákat találhatni Dreisziger művében.) 

Azt is tapasztaltam, hogy a meséltetés és 
a mésélnitudás az értelemmel való tanulásnak, 
sőt a fogalmazásnak is igen jó iskolája. Ügyes 
mesélő egyúttal értelmes fej is és jó fogal-
mazó. Ezt is jó megjegyezni, mert fölötte 
nagy nyereség. 

Nem szóltam volna ehhez a tárgyhoz, de-
Bursics Ernő válasza, illetve az eszme ujabb 
fölvetése még is megmozgatott, gondoltam tehát L 
hadd beszéljen a már hosszabb praxis is, ne 
csak a theoria. 

Meséljünk tehát, de ne derüre-borura, hanem 
tervszerűen — külön órában! 

lléztolli M. 
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HIVATALOS KÉSZ. 

KÖRRENDELET. 
'(Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek. 12.029. szám.) 

Az 1896. évi deczember hó 31-én 71.311. 
sz. a. kelt körrendeletemben hangsúlyoztam, 
hogy a kir. tanfelügyelők hivatalos működé-
sükben az iskolalátogatásokra helyezzék a fő-
súlyt ; e végből megköveteltem, hogy maguk 
és helyetteseik látogassanak meg évenkint 
annyi iskolát, a mennyi a rendelkezésűkre 
álló utiátalányból telik; köteleztem továbbá 
a tanfelügyelőségeket, hogy az iskolalátoga-
tások alkalmával szerzett tapasztalataikat és 
tett intézkedéseiket a kiadott minta szerinti 
jegyzékbe foglalják, és ezen jegyzéket minden 
év augusztus hó végéig egy összesített kimu-
tatás kíséretében ide bemutassák. 

Ámbár az iskolalátogatások lehetővé tétele 
czéljából úgy a tanfelügyelőségi segédszemély-
zet létszáma, mint az útiátalány összege 
évről-évre emeltetik: mégis sajnosan kell 
tapasztalnom, hogy a tanfelügyelőségek által 
teljesített iskolalátogatás eredménye még min-
dig igen távol áll a törvény határozott köve-
telményétől, hogy t. i. minden iskola minden 
évben meglátogattassák; mert p. o. az 1896/97. 
tanévben a kir. tanfelügyelőségek csak 5866 
iskolalátogatást végeztek, vagyis az összes 
iskoláknak csupán 34'6 százalékát látogat-
ták meg. 

Ezen eredménynyel nem lehetek megelé-
gedve, és el vagyok határozva az iskolaláto-
gatásokat az 1876. évi XXVIII. t.-cz. 5. §-ának 
világos rendelkezése értelmében biztosítani. 
Teszem ezt nemcsak azért, hogy a törvény 
rendelkezéseinek érvényt szerezzek, hanem 
azért is, hogy a tanfelügyelői kar ellenében 
az iskolalátogatások elhanyagolása miatt álta-
lánosságban fel-felmerülő panaszokat tárgy-
talanná tegyem. 

Ügy a közigazgatási bizottságok, mint a 
királyi tanfelügyelőségek, az iskolalátogatá-
sok rendezésére vonatkozó javaslataikban — 
•csekély kivétellel — azon véleményüknek 
adnak kifejezést, hogy a kir. tanfelügyelők 
iskolalátogatásának fokozására leghelyesebb 
és legsikeresebb mód az lenne, ha a kir. tan-
felügyelőségek utiszámlára teljesítenék az 
iskolalátogatásokat. 

Méltányolva ezen javaslatokban foglaltakat, 
ezennel kijelentem, hogy a kir. tanfelügyelők 
iskolalátogatásait az 1898/99-ik tanévtől kezdve 
az utiszámla rendszerrel kívánom biztosítani, 
természetesen azon hitel korlátai között, a 
melyet az államköltségvetés ezen czélra ren-

delkezésemre nyújt, vagyis a folyó évben 30 
ezer forint erejéig. 

Ezen összegből az egyes kir. tanfelügyelő-
ségek részére az iskolalátogatási költségek 
fedezésére oly összeget jelölök ki előlegként, 
mint a mennyi utiátalánynyal rendelkezik 
most a tanfelügyelőség. 

Ezen iskolalátogatási utazási előlegek elszá-
molása tekintetében a következőket rendelem: 

A kir. tanfelügyelők és kir. segédtanfel-
ügyelők, esetleg az iskolalátogatásokra feljo-
gosított tollnokok kötelesek a tanév meg-
nyíltától kezdve felváltva iskolalátogatásokat 
teljesíteni az 1896. évi 71.311. számú kör-
rendeletben megszabott módon; az iskola-
látogatásokról a jegyzék mindenesetre a hely-
színén töltendő ki, és keltezéssel, aláírással 
hitelesítendő. 

Elvárom, hogy mindazon tankerületben, a 
hol erre a lehetőség már most meg van adva, 
a tanfelügyelőség minden évben, minden isko-
lát meglátogasson; a hol pedig ez még most 
akár a tankerület nagy kiterjedtsége, akár a 
személyzet kevés létszáma miatt nem lehetsé-
ges, az iskolalátogatásokat úgy kell beosztani, 
hogy legfelebb két év alatt a tankerület 
valamennyi iskolája alaposan meglátogattassék. 

A székhelyen kívül iskolalátogatást teljesítő 
tanfelügyelőt, segédtanfelügyelőt, esetleg toll-
nokot mérsékelt napidíj és útiköltség illeti 
meg, a mely a tanfelügyelőség számára meg-
állapított utazási előlegből (utiátalány) fede-
zendő s minden tanév végén az alábbi uta-
sítás szerint elszámolandó. 

A kir. tanfelügyelőt — a székhelyen kívül 
hivatalos elfoglaltságban töltött idő tartamára 
napi 4 frt, a segédtanfelügyelőt (esetleg az 
iskolalátogatásokra feljogosított tollnokot is) 
3 frt napidíj; úgy a tanfelügyelőt, mint a 
segédtanfelügyelőt (tollnokot) vasúton II. osz-
tályú (hajón I. osztályú) menetdíj; kocsin 
megtett útnál pedig kilométerenkint 20 kr 
útiköltség illeti. 

Az utazási előleget, illetve utiátalányt a 
kir. tanfelügyelő kezeli, s ebből fedezi a fen-
nebbi díjak szerint a segédszemélyzet iskola-
látogatási útiköltségeit is. 

E végből a kir. tanfelügyelő szeptember 
hó 1-én megnyitja az útiköltségek elszámo-
lási naplóját az innét kiadandó minta szerint 
és abba személyes felelősség terhe alatt idő-
beli sorrend szerint bevezeti úgy a maga, 
mint a segédszemélyzet által érdembe hozott 
napidíjakat és útiköltségeket. Ezen elszámo-
lási napló minden év augusztus hó 31-én le-
zárandó ; az abban feltüntetett kilométer távol-
ságok a kir. építészeti hivatal által hitelesí-
tendők; az elszámolási naplót aláírja a kir. 
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tanfelügyelő és az iskolalátogatást teljesített 
segédszemélyzet, és azt az egész tanéven át 
a helyszínén felvett iskolalátogatási jegyzék-
kel egyetemben a kir. tanfelügyelő minden 
év szeptember hó 15-ig köteles ide felter-
jeszteni. 

Azon esetben, ha a tanfelügyelőség a szék-
helyen kívül történt iskolalátogatások és hiva-
talos kiküldetésekkel az utazási előleget (áta-
lányt) egészben fel nem használná, a királyi 
tanfelügyelőség köteles a fel nem használt 
utazási előleget (átalányt) a közoktatási tárcza 
javára visszaszolgáltatni. Viszont nem zárko-
zom el az elől, hogy ha a tanfelügyelőség ezen 
előleget (átalányt) évközben már teljesen fel-
használta volna és még halaszthatatlan kül-
szolgálat lenne teljesítendő, indokolt felter-
jesztésre, és a mennyiben a törvényhozás a 
szükséges fedezetet rendelkezésemre bocsá-
tandja, esetleg még pótátalányt engedélyezek 
az iskolalátogatások teljesítésére. 

Ezen rendeletem a folyó évi szeptember 
hó 1-én lép életbe. 

Budapest, 1898. évi április hó 2-án. 
Dr. if lassics Gryula, s. le. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Nika Péter oki. tanítót a temes-

kubini közs. el. népiskolához r. tanítóvá. 
Végleg megerősítette: Alexi cs Száva ezre-

pajai községi iskolai tanítót jelen állásában. 
Áthelyezte: Kiss László fekete-tóti áll. 

elemi iskolai tanítót a magyar-kakucsi áll. 
elemi népiskolához jelen minőségében s az 
ekként üresedésbe jött fekete-tóti áll. elemi 
népiskolához Kosa Olivér oki. tanítót kine-
vezte. 

Végkielégítést utalványozott: Molnár 
Elekné szül. Takács Mária gattijai munka-
képtelen áll. elemi isk. tat ítónőnek 400 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Oprea Péter 
szibieli gör. kel. munkaképtelennek talált el. 
isk. tanító részére évi 230 frtot; özv. Szálayné-
Parragh Ágnes kecskeméti munkaképtelennek 
talált közs. tanítónő részére évi 520 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néhai Sándor Alajos nagyváradi r. kath. volt 
tanító özvegye, szül. Szmetka Mária részére 
évi 267 frt 50 krt, 2 kiskorú árvája részére 
pedjg 89 frt 16 krt. 

Állásában végleg megerősítette: Tömör 
Boldizsár csáktornyai áll. tanítóképzőintézeti 
segédtanárt. 

Jóváhagyta: a „Rozsnyó egyházmegyei 
róm. kath. tanítóegyesület" alapszabályait a 
17.312. sz. a. kelt rendeletével. 

«EXlCJo 

Tanítók tanácsadója. 
Útbaigazítás. 

A méhészetre vonatkozólag egyet-mást tudni 
kivánó tisztelt kartársaimtól özönével kapott 
szives kérdezősködésekre készséggel adott vála-
szaim megírásakor ébredt bennem a gondolat,, 
hogy mások tájékozása végett is, a követke-
zőket közöljem: 

1. Ügy a nagyméltóságú közoktatási, mint 
a földmívelési minister urak szoktak egyes^ 
tanítókat kisebb méhészeti segítségben (kap-
tárok, eszközök, vagy némi pénz) részesítnL 

2. A nagyméltóságú földmívelési ministerium 
tanítók és lelkészek részére, méhes fölállítá-
sára, néhány éven át — kaptárokban, eszkö-
zökben és készpénzben —- 10 évi törlesztési 
kötelezettség mellett, 100 —105 frtos állam-
kölcsönöket osztatott szét. Az első 3 év sza-
bad volt; a kölcsönt a következő 7 év alatt, 
kamat nélkül leendő visszatérítésre adták. Az. 
idén nem osztottak ki ilyen államkölesönt; 
jövőre — miként hallik — ismét adnak. 

Úgy az állami segítség, mint az államköl-
csön iránt, ki-ki forduljon bizalommal Kovács 
Antal országos méhészeti felügyelő úrhoz ^ 
lakása: Budapest, I. ker., Krisztina-körút 91. 

3. Az orsz. méh. felügyelő úr bárkinek a 
kérésére intézkedik, hogy az illető községben 
azon kerület méhészeti váudortauítója szak-
előadásra államköltségen megjelenjen. 

4. Méhészeti vándortanító urak: 
Tóth János, az 1. kerületben (Pest-P.-S.-K.-

Kún, Jáfcz-N.-K.-Szolnok, Csongrád, Bács-
Bodrog, Torontál, Temes és Krassó Szőréuy 
megyék); székhelye : Jászberény. 

Abaff'y József a II. kerületben (az egész 
Dunántúl); székhelye : Szegzárd. 

Valló János a III. kerületben (Nógrád,. 
Zólyom és Liptó megyékkel slí Éjszaknyug iti 
Felföld); székhelye : Pozsony-Ligetfalu. 

Rózsa János a IV. kerületben (Ej szak keleti-
Fel föld); székhelye: Miskolcz. 

Forgách Lajos az V. kerületben (a Ti za. 
és Maros által bekanyarított megyék egész 
Erdély ig); székhelye : Békés. 

Abend András a VI. kerületben (az összes, 
erdélyrészi megyék) ; székhelye : Nagy-Eayed. 

5. A ki a Magyar Országos Méhészegye-
sületbe rendes tagként belép, évi 2 frt tag-
sági díj fejében a havonkint megjelenő-
Magyar Méh cz. szaklapot, a ki pedig „köri 
tag "-ként az Erdély részi Méhészegyesületbe-
lép, évi 1 frt tagsági díjért a szintén havon-
kint megjelenő Méhészeti Közlönyt kapja. 

6. Ne válogassunk az idegen méhfájok 
közt, hanem elégedjünk meg a magyar meh-
hel, melyet a Teremtő nekünk adott, s mely 
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munkásság, szaporaság, szelídség és ellenálló 
szívósság tekintetében minden más méhfajt 
fölülmúl; nála jobbat sehol, soha nem 
lelünk. 

7. A kaptárrendszer, segédeszközök, tenyész-
tési irány, stb. megválasztására nézve a hang-
zatosan dicsért különlegességekkel szemben a 
legjobb szándékkal ajánlom „A méhtenyész-
tés elemei" cz, 11-ik kiadású és a millenniumi 
nagyéremmel kitüntetett munkámban jelzett 
irány követését, melyet különösen kezdők 
számára írtam. Röviden, velősen megvan ott 
minden; a k i soha nem bánt méhekkel, az is 
megtanulja e vezérfonalból a kedves bogárka 
tenyésztését és kevés befektetéssel szépen jö-
vedelmező mellékkereseti forrást nyit magának. 
7 db 5 kros levélbélyegért portomentesen 
küldöm; ké zpénzért 37 kr az ára. 

fPancsovaJ Nagy János. 

H. V. N.-Körös. Az iskolaszékbe küldendő 
tantestületi képviselő választásánál úgy az 
igazgató, valamint a tanítónők is szavazati 
joggal birnak. 

0 . J. Szent-György-Abrány. Valamennyi 
törvényt egy kötetben nem kapja meg; de 
külön-külön megrendelheti Lampel Róbertnél 
(Wodianer F. és Fiai): VI., Andrássy-út 21. sz. 

H. G. Alkalmilag lehetne e kérdést az 
illető tanácsnokkal megbeszélni. Nézzék meg 
az 1886. évi XXII. t.-czikk 138. § át. 

P. L. Önre nézve nem tartjuk esedékes-
nek folyó évben a korpótlékot, mert szolgá-
lata folytonossága az 1894. évben megszakadt; 
azóta pedij^ még nem telt el 5 esztendő. A 
pályájára visszatért tanítónak meg.-zakítás előtt 
való szolgálati idő csak abban az esetben szá-
mítható be a korpótlék megállapításánál, ha a 
megszakítás betegség vagy a tanítótól nem függő 
más rendkívüli körülmények miatt történt s ezt 
az illető tanítók belépésük alkalmával igazolták 
az illetékes felekezeti iskolai hatóság és a kir. 
tanfelügyelőség előtt. 

V. K. E. Igen, a végkielégítés lehetséges; 
a nyugdíjintéző-bizottság javasolhatja. Avval 
kell a dolgot rendbe hozni. 

T. T. A felső kereskedelmi iskolába, vagy 
kereskedelmi akadémiába is be lehet lépni a 
polg. isk. IV-ik osztályáról szóló, legalább 
elégséges osztályzatú bizonyítványnyal. 

Névtelen. Az útadó fizetése nem attól függ, 
hogy foglalkozik-e a tanító mezőgazdasággal 
is. Fizetnie kell. 

S. 0. Tapolcza. Ha állása rendszeresítve 
volt, a korpótlékra jogos igényt tarthat. 

N. N. Ha fizetésjavítás czimen kapta az 
50 frtot, a korpótlék ezen kívül is megilleti. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-

ügyi minister életnagyságú arczképét lep-
lezte le Gyula napján, f. hó 12-én, a Magyar 
Tanítók Kaszinójának igazgatótanácsa a Kaszinó 
nagytermében. Senyei Ferencz intéző-igazgató 
eszmékben gazdag, lendületes beszédet mon-
dott, melyben méltatta Wlassics ministernek 
a hazai közoktatásügy, de főleg a népoktatás 
érdekében kifejtett eddigi áldásos működését. 
A jelenvoltak egy szívvel-lélekkel éltették 
Wlassics ministert. Népszerű ministerünket 
nevenapja alkalmából a szabadelvű-párt tagjai 
is üdvözölték, valamint halommal érkeztek e 
napon a ministeriumba az üdvözletek úgy 
egyesületek, mint egyesek részéről. Vala-
mennyinek az az óhajtása, a mi az egész 
magyar tanítóságé is, hogy l a s s i e s Gyula 
minister úr ő nagyméltóságát a hazai köz-
oktatásügy javára a Gondviselés még sokáig 
tartsa meg ministeriuma élén! 

— Az országgyűlés képviselőháza az 
utóbbi napokban a lelkészi fizetések kiegészí-
téséről szóló, u. n. kongrua-törvényjavaslatot 
(melyet mi annak idejében ismertettünk) tár-
gyalta. Wlassics minister mindjárt a vita ele-
jén fölszólalt s nagyhatású beszédben felelt 
meg mindazokra az ellenvetésekre, a melyek 
a javaslat ellen a Házon kívül elhangzottak. 
„A magyar állam vallásügyi politikáját, mon-
dotta, sohasem vezette az állam és egyház 
merev szétválasztásának gondolata. Az állam 
minden ereje és tehetsége szerint éppen a leg-
égetőbb bajon akar segíteni és úgyszólván a 
létért való küzdelemben harczoló lelkészi kar-
nak segítséget akar nyújtani." Ügy a létmi-
nimum, valamint a kilencz évi végrehajtás 
megállapításánál kizárólag az állam pénzügyi 
helyzete volt irányadó. „Az autonomia szem-
pontjából sem kifogásolható jogosan a javas-
lat, mely „a rendezést nem a lelkész személyé-
hez, hanem a lelkészi állásokhoz, az egyes 
lelkészi parochiákhoz köt i ; az egyházi főható-
ság nélkül közvetlenül abszolúte nem érint-
kezik az érdekeltekkel abból a szempontból, 
hogy megadassék-e, vagy elvonassék-e az a 
bizonyos kiegészítési összeg, azonfelül a ki-
utalványozás módjára nézve is jöhet létre meg-
állapodás, úgy, hogy okvetlenül nem egyé-
nenkint történik e kiutalványozás, hanem 
a paragrafus világosan intézkedik arról is, 
hogy e tekintetben a kormány és a fele-
kezetek közt megállapodás jöhet létre." „Az 
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i^az, hogy ez a törvényjavaslat bizonyos fel-
tételek mellett a jövedelmi kiegészítés elvo-
nását biztosítja a kormánynak. Igazságosan, 
méltányosan és logice nem lehet követelni, 
hogy az az állam, a mely a kiegészítést adja, 
végrehajtó hatalmában tehetetlenül, megbénítva, 
teljesen fegyvertelenül álljon esetleg oly lel-
készszel szemben, a ki hazafiatlan magatartást 
tanúsít, a haza iránt tartozó kötelességekről 
megfeledkezik (Igaz! Ügy van ! a jobboldalon.), 
vagy hogy megbénítva álljon olyan egyház-
hatósággal szemben, a mely esetleg rokon-
érzelmű lévén azon panaszlott lelkészszel, 
szemet huny bizonyos államellenes üzelmek 
előtt (Igaz! Úgy van! a jobboldalon.), — a 
melyek előtt azonban az állam nem hunyhat 
szemet, hanem igenis kötelessége a fölött őrködni, 
hogy a jövedelem-kiegészítési öszzeggel esetleg 
hazafiatlan magatartású lelkészek ne i-tápol-
tassanak. (Elénk helyeslés.) A kormány a 
kiegészítés megtagadása vagy elvonása iránt 
első sorban nem intézkedik, hanem büntető 
vagy egyházi fegyelmi eljárásnak kell azt 
megelőznie és ha intézkedik is a kormány, 
ez az intézkedése birói védelem alatt áll." 
A minister végül a tőrvényjavaslatot elfoga-
dásra ajánlotta. 

— Yilág folyása a külföldön. A spanyol-
amerikai háború még nem tört ugyan ki, de 
a helyzet annyira megromlott, hogy a háború 
megüzenését e hétvégére már minden oldal-
ról valószínűnek mondják. Az amerikai elnök: 
Mae-Kinley üzenete nem volt ugyan oly 
harczias, mint az amerikai háború-párt remélte, 
de a szenátus külügyi bizottságának jelentése, 
melyet most tárgyalnak Washingtonban, mái-
élére állította a dolgot nzzal, hogy Kuba függet-
lenségét követeli ós elvárja a spanyol kormány-
tól, hogy „Kuba szigetén kormányzatát és 
autoritását azonnal adja föl és haladéktalanul 
vonja vissza szárazföldi és tengeri haderejét. 
Az elnök fölhatalmaztatik és a fölhatalmazás 
tudtára adatik, hogy e határozatok keresztül-
vitelére fölhasználhatja az Egyesült Államok 
egész haderejét mindaddig, a míg szükséges". 
Ilyen beszéd után már csak az ágyuk beszéde 
következhetik s ehhez képest úgy Ameriká-
ban, mint Spanyolországban nagyban folynak 
a háborús készülődések. Kuba szigetéről leg-
közelebb ismertető czikket fogunk közölni. 

— Néhai Bereczki Máté, a kiváló pomo-
logus mellszobrát leple/ték le f. hó 17-én a buda-
pesti kertészeti tanintézet kertjében. Az ünnep-
ségen megjelentek : Darányi Ignácz dr. jelen-
legi és Bethlen András gróf volt földmívelesi 
minister. A szépszámú közönség körében ott 
láttuk még Kiss P. államtitkárt, Tor may, Lónyay 
és Mádai min. tanácsosokat, Kodolányi Antalt 

Sipeky Balázst, Gyertyánffy Istvánt, Paszlavszky 
Józsefet stb. Az ünnepi beszédet Molnár 
István kir. tanácsos, az emlékbizottság elnöke 
tartotta, méltatva Bereczki Márton érdemeit. 
(L.: ,.Néptanítók Lapja" 1896. évf. 7. sz.) 
A szoborra, melyet Mayer Ede akadémiai 
szobrász készített, 1734 frt 52 kr gyűlt he. 
Molnár István köszönetet mondott Darányi 
ministernek, a ki a gyűjtéshez 500 frttal járult 
és megengedte, hogy a szobor a kertészeti 
tanintézetben állíttassák föl. Végül átadta az 
emlékszobrot a kertészeti tanintézet igazgató-
jának: Angyal Dezsőcek, a ki szintén rövid 
beszédet mondott. A Szózat eléneklése után 
a szép ünnepség véget ért. Ezután Darányi 
minister és tanácsosai, valamint a jelenvolt 
közönség az intézetet, remek üvegházait és 
kertjét szemlélték meg. A minister a látot-
tak fölött teljes megelégedését fejezte ki 
Molnár István min. biztosnak és Angyal 
Dezső igazgatónak. 

— Főispán a népiskolában. Igen örven-
detes látogatásban részesült a lefolyt márczius 
hóban a szászsebesi állami elemi iskola. Thal-
mann Gusztáv szebenvármegyei főispán és 
szászispán a szászsebesi közigazgatási hivata-
lokat megvizsgálván, meglátogatta az ottani 
állami elemi iskolát is. Megtekintette az egyes 
osztályokat, meghallgatta a növendékek fele-
leteit és énekeit; örömének adott kifejezést, 
hogy az iskolát oly szép számú (238) növen-
dék látogatja s ezek a magyar nyelvben oly 
jó előhaladást tanúsítanak. Meglátogatta az 
állami kisdedóvodát is, a hol szintén élénken 
kérdezősködött mindenről. 

— Kitüntetett tanító. Wiesner Károly 
klopodiai (Temesm.) tanító üres óráiban fes-
tészettel is foglalkozik. Legutóbb József 
főherezeg ő fenségének nagyobb arczképét 
festette meg. A kép elfogadtatott s a fen-
séges úr 200 koronát küldött egy elismerő-
levél kíséretében a derék tanítónak. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra adakoztak: „Délmagyarországi Tanító-
egylet" 5 f r t ; Schenk Jakab 2 f r t ; Ilosvay 
István (Kozsoly) 50 kr ; Liptai János (Acsa) 
30 kr; Tóth Endre (Rákospalota) 40 k r ; 
György Aladár (Budapest) 5 f r t ; Háromszék-
megyei Tanítótestület 10 frt (ehhez járul tak: 
Csánki Gyula (Sepsi-Szt.-György) 2 forint ; 
M. Székely János (Ivézdi-Vásárhely) 1 f r t ; Múlik 
József (Sepsi-Szt.-György) 1 f r t ; Zayzon Farkas 
(Sepsi-Szt.-György) 50 kr; Nagy Imre (Zágon) 
50 kr; Pál Károly (Sepsi-Szt.-György) 50 k r ; 
László Lukács (Illyefalva) 20 kr; Bíró Béla (Czó-
falva) 10 k r ; Farkas Károly (Bodok) 20 k r ; 
Zágoni Sándor (Etfalva) 20 k r ; Kovács Dénes 
(Uzon) 10 kr ; Csinádi Lajos (Sepsi-Szt.-György) 
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5 0 k r ; JakabÁlmos (Sepsi-Szt.-György) 20 k r ; 
Barth a Ignácz (Sepsi-Szt.-György) 20 kr ; Kiss 
•Tenő (K-Vásárhely) 20 kr ; Pap György 
(Killyén), 10 kr ; Szabó József (K.-Vásárhely) 
10 k r ; Gál Károly (Illyefalva) 15 kr ; Geh Izsák 
(Eresztevény) 10 k r ; Barkó Mihály (Dálnok) 
10 kr ; Danes Lajos (Körös) 20 kr ; Kádár 
Lajos (Laborfalva) 10 kr ; Bathó János (Albis) 
10 kr ; Molnár Rafael (Telek) 15 k r ; Szabó 
Lázár (Mártonfalva) 10 kr ; Benkö József (Dál-
uok) 10 kr ; Kiss Károly (K -Vásárhely) 50 k r ; 
Nagy István (Sepsi-Szt.-György) 20 kr ; Cseh 
Lajos (Kőrös) 10 kr; Incze Manó (Angyalos) 
10 kr ; Molnár Gábor (Papolcz) 20 kr ; Vajna 
Károly (K.-Vásárhely) 20 kr); Paulinyi Samu 
(Bokor) 50 kr ; Bod si Lajos (Kisbarcsa) 1 f r t ; 
Vakulya József (Vármező) 1 f r t ; Győrvidéki 
Tanítóegylet 20 frt, (ebből a síremlékre 5 frt , 
iiz alapra 15 frt.); Demeter Lajos (Alsó-Bátka) 
40 kr. Eddigi gyűjtésünk: 312 frt 21 kr. 

— Fölliivás. Fölhivatnak mindazon III. 
évet végzett növendékek, kik a esik-somlyói 
tanítóképzőnél f. évi junius hóban tanképe-
sítőt tenni jogosultak, hogy április hó végéig 
szíveskedjenek keresztlevéllel, orvosi bizonyít-
ványnyal, a III. évről szóló és a gyakorlati 
évet igazoló bizonyítványnyal ellátott kérel-
möket nevezett intézeti igazgatósághoz benyúj-
tani. Csik-Somlyó, 1898 április 6. Az igaz-
gatóság. 

— Halálozás. Krä'smar Béla modori állami 
képzőintézeti rendes tanár f. hó 4-én 44-ik 
életévében, áldásos működésének 22-ik évé-
ben meghalt. Áldott legyen emlékezete ! 

A szerkesztő postája. 
T. O. Szabadka. Tu lakozódjék a kir. tanfelügyelő-

fégnél. — 0. P. A. Most tárgyalják. — K. G. Kis-
Kend. Tárgyalás alatt van; megsürgettük. — W. 
H. Nagy-Marton. 10.219/20 sz. a. a közig, bizottság-
nál van. — S. S. Privigye. Tárgyalás aiatt van. — 
P. Gy. Csokva. Már nem késiiv soká. - Viribus. 
Meglesz nemsokára. N. J. Bábony. A ministeri-
nmban nincs. — P. K. Barczánt'alva. 1. Megsürget-
tük ; egyebet nem tehetünk. 2. Hirdesse valamelyik 
elterjedtebb napilap apróhirdetései közt. 3. Meg-
kapja. 4. Az ötödéves korpótlékot az állami tanítók 
hivatalból fogják megkapni. — I. L. Budapest. 1. 
Eddig elfogadták az általánosságban tartott kérvé-
nyeket. de ujabb időben csak kihirdetett állásokra 
fogadják el, de abban meg lehet említeni, hogy 
azon a vidéken bármely más állást is elfogad. 2. 
Külön. Nem lehetetlen, de ritka dolog, hogy az si-
kerüljön. 3. Csak nem akar megnősülni, mielőtt 
kineveznék? 4. A körülményektől függ. (IIa válasz-
bélyeget mellékelt, miért nem írta meg a lakezimét ? 
Pontos lakezím nélkül Budapesten a posta nem 
kézbesíthet!) — G. J. Hont-Tergenye. Folyamodni 
kell úgy, mint a hogy lapunk 15. számában meg 
volt írva. — Beney Antal urat kérjük pontos lak-
czimének (levelező-lapon való) beküldésére. — F. B. 

Budapest, 189S. Í4 . jatott a m 

1889. Olyan „törvényes intézkedést" nem ismerünk. 
Küldje meg neki egyszerűen a nyugtatványát s ő 
köteles arra kifizetni. Az adóhivatalba is a hivatal-
szolgákat küldik a nyugtatványokkal. — V. F. K.-
Sz.-Király. A közig, bíróság úgy határozott, hogy a 
vasúti jegyekért beadott kérvények bélyegmentesük, 
de a keresk. ministerium nem utasította ez iránt a 
közegeit. Ezért leletezték meg. - B. J. Csik-
Ajnád. B. B. Hont-Nagyfalu. Bérezi. U. J. Karos. 
K. J. Kis-Kapus. Nem közölhetjük. — Sz. P. 
ííagy-Tapolcsánv. K. J. Miskolcz. N. K. Süvete. A 
közlendők közé tettük. — Szt. P. Siinánd. \.z 50 
frt korpótlék csorbítatlanul megilleti, de a f. évre 
csak 12 frt 50 kr jut belőle. így érthette a plébá-
nos úr. — Sz. I. Bussa. Szép ieveiét élvezettel ol-
vastuk. Igaza van : a tanító csak akkor töltheti be 
méltó módon a helyét, ha idealista, „s csak akkoí 
lelkesíthet, ha maga is lelkesedik Őrizze meg a 
levelében kifejezett nemes idealizmust és tiszta 
hazaszeretetet! — Cs. I. Dunapataj. Forduljon 
Molnár István kir. tanácsos, gyümölcsészeti min. 
biztos úrhoz : I.. Gellérthegy, Ménesi-út 45. sz., m. kir. 
kertészeti tanintézet. — S. S. Baranya-Ózd. 300. — 
H. B. Modor. Ilyen bonyolult kérlésnek „megfejté-
sére", egyszerű levél alapján, mi nem vállalkozha-
tunk. Majd megmondja a kir. tanfelügyelő úr ! — 
Sell. I. Hernád-Sémeti. Ha okleveles: fog. — 849-. 
hon. tiiz.-hadnagy. 78. Nem áll módunkban a mi-
mster-elnöfcséghez beadott kérvény sorsáról fölvilá-
gosítást adni. — B. R. Szt.-Anna. Ha lesz az idén 
(mi úgy hiszszük, hogy lesz) szünidei rajzta.nfolyam t 
a pályázati hirdetés lapunkban arról meg fog jelenni 
s abból minden szükségeset megtudhat majd. — 
G. E. Tarany. 1. A kir. tanfelügyelőnek kellene-
fölterjesztést tennie. 2. Semmit se tegyen ; nem as 
ön feladata. — N. J. Pancsova. Köszönjük ; jönni 
fog. — B. 1. Lövő-Petri. Már el van intézve. — 
M. I. Győr. A bizottság nevében nagyon köszönjük. 
Elismervényt nem küldünk ; az adakozások lapunk-
ban nyugtáztatnak. St. G. Káty. Van ; kérheti 
már most. — Alexi J. Hogy követelhetne „kárté-
rítést", ha, mint ön maga is írja, „a személyes meg-
jelenés nem volt kiírva 7" A másik dolog nem tar-
tozik se önre, se mi ránk, hanem a kir. tanfelügyelő-
úrra. — J. J. Algyő. F. szerkesztőnk köszöni a sz. 
megemlékezést. — Sz. F. Alsó-Siménfalva. Már 
kijelentettük, hogy tanulótársak találkozására vonat-
kozó fölhívást, mint nem közérdekűt, lapunk szerkesz-
tőségi rovatában nem közölhetünk. — 0. K. Bobró. 
I. Hozhat. Nem tiltakozhatik. 2. és 3. Köteles. — 
„Vasárnapi gondolatok." Dicséretes érzelmek, de a 
mi mértékünket nem üti meg. — S. G. Nyitra-
Újlak. Követelni nem követelheti, de kérheti; méltá-
nyosságból talán megadják, illetőleg meghagyják. — 
B. J. Nagy-P.- Keresztúr. Kisérje figyelemmel a 
pályázati hirdetéseket s ha alkalmasat talál, a kir. 
tanfelügyelőség útján adja be kérvényét. Attól, a 
miről levelében ír, ne tartson. Ha kérvényét beadta, 
írja meg nekünk egy lev -lapon. 

Tartalom: Követésre méltó. Sz. — Az idő. Ember 
János. — A méhcsaládok első átvizsgálása. Nagy János. 
— Az 1848-iki törvények szentesítésének ötvenedik év-
fordulója. — Sziinóra: Az 1848-ik évi tanügyi ese-
ményekről. Péterfy Sándor. — Meséljünk. RéztolU 
M. — Hivatalos rósz. — Tanítók tanácsadója. 
Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat. A g y ö r g y h á z i községi iskolánál a 

kántortanítói állás elhalálozás folytán megüresedett. 
Ezen állásnak évi javadalma: 500 frt készpénzfize-
tés, tisztességes lakás, házikert szabad használata, s 
a stolajövedeletn 200 frtra tehető. A magyar és 
német nyelvek szó- és irásbani tudása megkíván-
tatik. A szabályszerűen felszerelt pályázati kéi vények 
Györgyháza (Torontálm.) község elöljáróságánál f. évi 
május 10-ik napjáig adandók be. Az elöljáróság. 

(375-11-1) 
A Néptanítók Lapjának 15-ik számában közzétett 

leilei osztálytanítói állásra a pályázat április 30-ig 
megliosszabbíttatik. A választás május 1-én ejtetik 
meg. Lelle, 18t»8 április 18. Kováts István, alelnök. 

Kácson (Borsodm.) róm. kath. kántortanítóságra 
julius elsejéig pályázat hirdettetik. Javadalma: teljes 
lakás, vegyesekbűi (108 f r t államsegély) 400 forint. 
Harangozóság külön elvállalható. (372—I—1) 

Kásztocsi iói róm. kath. tót-magyar tannyelvű 
iskolához tanító kerestetik. Fizetése: 300 fr t a köz-
ségtől, 41 frt államsegély, 2 szobás lakás, házikert, 
'/< hold szántó, 10 [_j-öl kemény tűzifa a község 
által felvágva, melyből a tanterem is fiittetik, min-
den gyermek utáu 10 kr beiratási díj. Oklevéllel 
felszerelt kérvények április 20-ig Zachar János h. 
plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. (339-1II-3) 

Czrepaja községben lemondás folytán megüre-
sedett községi kisdedóvónői állásra pályázat hirdet-
tetik. Pályázhatnak oly okleveles kisdedóvónők, 
kik a magyar nyelvet szóban és írásban tökéletesen 
bírják és a szerb nyelvben jártasak. Fizetése: évi 
300 frt, 3 öl kemény tűzifa és természetbeni lakás. 
Kellően felszerelt kérvények a ozrepajai községi 
óvodafelügyelő-bizottság elnökségéhez f. évi május 
hó l-ig küldendők be. Radovancsev Szilárd, felügy.-
biz. elnök. Alexics Sebő, felügy.-biz. jegyző. 

(349-III—2) 
Pályázat az ó-bessenyöi (Torontálmegye) közs. 

kisdedóvónői állásra. Javadalom: 600 korona, két 
szoba, konyha, kamra és házikert. A bolgár nyelv 
ismerete kívántatik. Kérvények május hó l-ig a 
községi iskolaszék ozimére küldendők. Lászlóffy 
János, elnök. (351—II —2) 

Pályázat a ráczhidasi ev. ref. német ajkú leány-
egyház előkönyörgő-tanítói állomására. Javadalom: 
12 pozsonyi mérő buza; 32 mérő rozs; 17 mérő 
kukoricza; 33 mérő burgonya; 198 itcze bab; 606 
itoze bor ; 50 font kender; 64 rokka kócz ; 15 tel-
kes után telkenként 40 kr ; 39 kisházas házanként 
20 krajczár; 18 zsellér családonként 35 krajczár; 
30 forint szénapénz; 17 forint húspéuz; 5 forint 
káposztapénz ; 8 öl hasábfa; 50 frt ismétlő-tandíj ; 
3 hold föld haszonélvezete. Pénz értékben 500 frt 
és az ötödéves korpótlék. Lakás, kerttel. Kötelesség: 
magyar-német tannyelvű osztatlan iskola vezeiése, 
orgonálás; istentisztelet végzése német nyelven. 
Pályázatok a ref. lelkészi hivatalhoz Bonyhád 
(Tolnamegye) május 15-ig. Állomás julius 1-én elfog-
lalandó. (365—1—1) 

Pályázat. A német-szt . -mihályi (Vasmegye) 
róm. kath. népiskolánál megürült segédtanítói állásra 
újból pályázat hirdettetik. Évi fizetése: a hitköz-
ségtől 300 frt, államsegély 100 frt, melyet a község 
biztosít, összesen: 400 fr t s az ötödéves 50 forint 
pótlék. Továbbá- tisztességes szoba a szükséges 
bútorzattal, tisztogatással és fűtéssel. Kötelessége : 
I. és II. osztály, úgy az ismétlők tanítása s a kán-
toriakban segédkezés. A tannyelv magyar-német. 
A kérvények — lehetőleg személyesen — az iskola-
széki elnöknél legkésőbb f. évi julius 15-ig nyúj-
tandók be. Az állomás esetleg azonnal is elfoglal-
ható. Az iskolaszék. (364—1 1) 

Borsod-geszt i ev. ref. egyházban kántortanító-
ságra pályázat hirdettetik. Javadalom: párbérből 
46 köböl rozs, 85 iskolaköteles gyermekért 85 véka 
rozs; csirke, tojás megváltható értéke 25 frt, must-
pénz 52 frt, 12 méter fa beszállítva, 28 frt 44 kr 
18 hold föld, egy vékás külső kert, stóla 15—20 frt, 
30—35 ismétlő-iskolástól 30 — 35 f r t ; kitűnő jó lakás 
melléképületekkel. Az adót a tanító fizeti. Pályáz-
hatnak okleveles tanítók május 15-ig. Kérvények 
Borsod-Gesztre (u. p. Sály) Túry Sándor ev. ref. lel-
készhez intézendők. (361—1—1) 

Borsodmegyében a nemes-bikki ref. fitanítóságra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. 19—20 hold 
szántóföld és rét. Adóját az egyház fizeti. 2. 40 -45 
köböl párbérgabona. 3. Tandíj : mindennapi iskolá-
soktól 1 véka gabona, 1 csirke, 12 tojás, ismétlő-
söktől 50 kr fejenkint; 60—70 mindennapi, 15—20 
ismétlő tanköteles szokott lenni. 4. 2 drb marha-
legeltetés. 5. Készpénz: 35—40 frt. 6. Stóla. Az 
állomás szeptember elsején elfoglalandó. Kerekes 
Károly, lelkész. (367-1—1) 

Garta (Sopronm.) r. kath. népiskolához szept. l-re 
osztálytanító, esetleg tanítónő kerestetik. Fizetése : 
100 frt, csinos szoba fűtéssel és bútorzattal ellátva. 
Folyamodványok oklevél hiteles másolatával együtt, 
mert a hitközség 100 frthoz 300 frt államsegélyért 
óhajt folyamodni, legkésőbb április 30-ig ft. Németh 
János pleb., iskolaszéki elnök úrhoz küldendők 
Kapuvárra. Kulcsár István, főtanító. (369 -I—1) 

Á német-sároslaki (Vasm.) kath. másodtanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Évi jövedelem: 350 frt, 
6 méter puhafa (az iskola fűtésére a gyermekek 
hoznak naponkint egy drb fát), kis házikert, búto-
rozott szoba, takaréktüzhclyes konyha sütőkemen-
czével. Uriháznál magánóráért jó mellékjövedelem. 
Kötelessége az I—II. osztályt magyarul és németül 
tanítani, tanítványait templomba kisérni. Tanulók 
száma 45 — 55. Pályázhatnak okleveles tanítók, taní-
tónők és óvodanők, ez utóbbiak azon megjegyzéssel, 
hogy kötelezvényt tartoznak kiállítani, hogy elemi 
népiskolai oklevelüket két év leteltével az iskola-
széknek bemutatják. Nők előnyben részesülnek. 
Pályázati határidő: május 16. Felszerelt folyamod-
ványok főt. Fűzi István plébános úrhoz Német-
Sároslakra (u. p. Pinkamindszent) küldendők. Schla-
madinger Endre kántortanító, isksz. jegyző. 

( 3 7 0 - 1 - 1 ) 
Betöltendő a mojszéni állami elemi iskolánál 

évi 400 fr t fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadal mázott rendes tanítónői állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítónők 
képesítő oklevéllel, képesítő bizonyítványnyal, eddigi 
szolgálataikat.vallásukat, nyelvismereteiket,esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi május hó 
5-ig Máramarosvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Állami iskoláknál már alkalmazott taní-
tónők előnyben részesülnek. Máramarosvármegyekir. 
tanfelügyelőségétöl. (56/h—I—1) 

Betöltendő a mojszéni állami elemi iskolánál 
évi 400 frt fizetésből és szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, képesítő bizonyítványnyal, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. 
évi május hó 5-ig Máramarosvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkal-
mazott tanítók előnyben részesülnek. Máramaros-
vármegye kir. tanf;lügyelőségétől. (57/h—I—1) 
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Borsodmegyei Martonyi (posta: Szalonna) ref. 
egyházközség tanítói hivatalára ezennel pályázat 
hirdettetik. Javadalma: gabonában, fél telek földben, 
rétben, tandíjban, pénzértékre véve 279 frt, állam-
segély 121 frt. Összesen: 100 f r t ; van jó kétszobás 
lakás, melléképületek, 3 vékás házikert. A pályázók 
oklevelükkel, bizonyítványaikkal felszerelt kérvényü-
ket a helyszinen, vagy posta útján alulírottnál mu-
tassák be. Az állás augusztus végén foglalandó el. 
Demeter János. ev. ref. lelkész. (338 —III—3) 

A zsigmondfalvi német ajkú községi elemi nép-
iskolánál megüresedett tanítói állomásra (1. és 11. 
évfolyam) pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 411 frt 
70 kr, szabad lakás, mely áll . egy szoba, konyha, 
padlás és udvarból Pályázónak kötelessége az 
ismétlő-iskolát vezetni és vallásos körmeneteknél a 
gyermekek fölött felügyeletet viselni. Pályázati 
határidő 1898 május hó 1-én Kelt Zsigmondfalván 
(u. p. Lázárföld), 1898 április hó 6-án. Az iskolaszék. 

A surjánt államilag segélyezett fiókegyházi róm 
kath tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás . az államtól 262 frt készpénz A hitköz-
ségtől . 40 házaspár után házaspáronként 60 kr és 
fél pozsonyi mérő buza, egy hold szántó, melynek 
megmunkáltatásáért 10 frtot kap, 3 irt irodai és 
9 frt faátalány és stóla. A megválasztott köteles a 
hitoktatást, vasár- és ünnepnapokon pedig istentisz-
teletet tartani. Pályázni óhajtók oklevéllel felszerelt 
kérvényeiket alulírott iskolaszéki elnökhöz május 
1-ig terjeszszék be. Megválasztott köteles állását 
azonnal elfoglalni. Csávos (Torontál), 1898 ápril 15-én. 
Hegedűs Dezső h. plébános, iskolaszéki elnök. 

Betöltendő a deesaknai állami elemi iskolánál 
évi 400 frt fizetés és szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanitók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, 
legkésőbb 1898 évi május hó 10-ig Szolnok-
DoOokavái megye kir tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskolánál már alkalmazott tanítók előny-
ben részesülnek Csak róm kath. vallású tanítók 
pályázhatnak, kik kötelezve lesznek az egyháztól 
nyerendő külön díjazásért a kántori teendőket is 
vegezni. Szolnok-Dobokavármegye kir tanfelügye-
lőségétől Deés, 1898 évi április hó 15-én Simó, 
kir. tanfelügyelő ( 5 8 / h - T - l ) 

Bars-simonyi róm. kath., tót-magyar tannyelvű 
iskolához kántortanító kerestetik. Fizetése 520 frt 
különféle czímen. Oklevéllel ellátott kérvények 
május hó 12-ig az iskolaszék elnökségéhez bekül-
dendők, mely napon a választás is meg fog tartatni 
9 órakor délelőtt, melyre személyes megjelenés 
kivántatik. (374-1—1) 

Járási főhelyen lakom, nőmmel együtt működöm; 
egy férll és egy nö állami tanítóval cserélni 
óhajtok. Leveleket: V I R Á G PÉTER Borberek, 

Alsó-Fehérmegye. (308—l—I) 

(357) 
Alapí t tatot t 1841. évben. 

(m—2) 

A Pesti magyar kereskedelmi bank 
váltó-üzlete 

Alaptöke: 

15 millió forint. 

BUDAPEST 
V., Dorottya-u. 1. 

Turtalék-alap : 

11 millió forint. 

elad a Il-ik sorsjáték 1-ső osztályára érvényes 

I V Magyar 

osztály sorsjegyei 
l j i 6 f r t , »j» 3 f r t , l|* f r t l . 5 © , > 7 5 kr , 

a pénz beküldése, vagy utánvétel mellett. 
Minden vásárló megkapja a hivatalos tervezetet. 

Az ezen intézetnél vásárolt sorsjegyek a lank 
bélyegzőjével vannak ellátva. 

A megrendelések postafordultával kéretnek, mert 
a készlet máris fogytán van. 

Köztudomású, hogy az első sorsjátéknál a 
legtöbb fö- és melléknyeremény az ezen 

intézetnél vásárolt sorsjegyekre esett. 

V I Z S G A - L A P O K , m-

B. fajta, kék kerettel, 100 darab . . . 45 kr, 
D. , arany , 100 „ . . . 60 kr, 

Nagy választék saját gyártmányú aczél-írótollakban és tollszárakban. 

magyar, német és diktandó-
vonalzással, új, csinos kiállí-

tásban. 

ELSŐ MAGYAR ACZÉL-ÍR0T0LL-, TOLLSZAR- és INDIG0-MAS0L0PAPIR-G-YAR 

SCHÜLER JÓZSEF, Budapest. 
Gyár és iroda: V I . kerület, Dalnok-uieza 2(i. sz. 

(3G1—IV—2) Kivonatra árjegyzékkel szolgálok. 

h 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

M e g j e l e n i k e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatási 
in tézet , t e h á t az összes óvodák, e l e m i felső n é p - és polgári 
iskolák é s tanítóképző - i n t é z e t e k e g y p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e iránti f o l y a m o d v á n y o k az i sko la lé tezését 
igazoló és az i l le tékes kir. tanfe lügye lő által lát tamozott 
községi e lölj árósági b i z o n y í t v á n y n y a l együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesz tőségéhez k ü l d e n d ő k . A he lység (a m e g y e megjelö-
l éséve l ) é s az u to l só posta v i l ágosan kiírandó. 

E lő f i ze té s i á r : E g y évre 5 frt, f é l é v r e 2 frt 50 kr.. 
n e g y e d é v r e 1 frt 25 kr. — Egy negyed é v n é l kevesebb időre 
e l ő f i z e t é s t nem fogadunk e l . — Az e lőf izetés i pénzek a k iadó-
h i v a t a l b a küldendők. 

A h irdetések á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
d e n e g y e s szóért, m i n d e n közlés után 3 kr. fizetendő. Az i l v 
m ó d o n mindenki á l tal k i számítható h irdetés i díj e l ő r e küldend > 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal e g y h e t v e n k é t t e d részét-
t e v ő p e t i t nyomású é s e g y h a s á b u sora 50 kr. Ezek a díjak i s 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37 . SZÁM. 

KIADÓHIVATAL: 
MAGT. KIU. EGYETEMI NYOMDA, í . KER. , ISKOLA-TÉB 3 -

Kéziratolcat nem aclnnli: vissza. 
/ 

Nemzeti hadsereg. 
A magyar szabadságharcz félisteneit 

nevezte így hazánk koszorús költője, 
Jókai Mór, abban a szép czikkben, mely 
majdnem minden magyar iskolai olvasó-
könyvnek legszebb gyöngye, ékessége. 

Ma már, Istennek legyen érte hála, 
nem véres csatákban, nem karddal har-
ezolunk, hanem a tudomány fegyverei-
vel. A „legalkotmányosabb fejedelem" 
alatt a béke áldásait élvezi a magyar. 

Nem a katonák szuronyai, hanem a 
vallásosság, a nemes erkölcsök, a fel-
világosodás, a tudomány terjesztői, a 
lelkes magyar néptanítók védik a hazát. 
Ezek képezik évtizedek óta a magyar 
hadsereget. 

Az a nagy haladás, mely az utolsó1 

félszázad alatt Magyarország népokta-
tása ügyében tapasztalható, legnagyobb 
részt a magyar néptanítók hazafias 
munkásságának az eredménye. 

Mi adott nekik, a sok ideig erkölcsi 
elismerésben sem részesült, lenézett és 
csak alamizsnából tengődő néptanítók-
nak erőt arra, hogy a nemzeti népne-
velés felvirágoztatásán e félszázad alatt 
is oly csüggedetlen kitartással munkál-
kodtak? Nem más, mint a magyar liasa 
iránt ér sett lángoló sseretet. 

Azt mondják némelyek, legutóbb is 
hirdették, hogy gyűléseiken majdnem 

kizárólag anyagi helyzetük javításának 
kérdéseivel foglalkoznak. Ezt csak azok 
kirdethetik, a kik nem kisérték figye-
lemmel a tanító-egyesületek működését. 

Igaz, hogy anyagi kérdésekkel is fog-
lalkoztunk és foglalkozni fogunk mind-
addig, míg a törvényhozó - testület, a 
nemzet, a társadalom annak tudatára 
nem ébred, hogy a nemzet napszámosait, 
a hazafias szellem, terjesztőit, a hasznos 
ismeretek alapvetőit nagyobb elismerés,, 
önfeláldozó munkáj okért az eddiginél 
méltányosabb díjazás illeti meg. 

Százával sorolhatnám fel azokat a 
kérdéseket, a melyekkel az eddig tar-
tott öt egyetemes gyűlésen foglalkoz-
tunk s a melyek mind a népnevelés 
fejlesztésére, a hazafias érzés, a nemzeti 
szellem terjesztésére és nem a magunk 
anyagi helyzetének javítására irányultak. 

A ki ebben kételkedik, olvassa át az 
egyetemes tanítógyülések Naplóit s meg 

győződni állításom igaz voltáról. 
Lu,Jia még számba veszszük azokat a 
szintén nagyfontosságú és tisztán peda-
gógiai kérdéseket, a melyekkel a majd-
nem 300-ra menő vidéki tanító-egye-
sületek a maguk gyűlésein foglalkoztak! 

Teljesítette tehát a hazafias tanítóság 
kötelességét ía múltban, teljesíteni fogja 
a jövőben is. A népoktatásügy fejlesz-
tésére nézve szép sikerekre is hivat-
kozhatik. Csak egyben ért el igen kevés 

Lapunk 17-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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eredményt: saját anyagi helyzetének 
javításában. 

A 300 forintos minimum 30 év óta 
van törvénybe foglalva. A fizetésnek 
400 frtra való kiegészítését a felekezeti 
iskolák fentartói közül sokan nem kérik. 
Az első ötödéves korpótlék is csak 
kevés tanítón és egyelőre igen kis mér-
tékben fog segíteni. 

Mennyire máskép volna mind ez, ha 
Magyarország tanítósága egyetértene, ha 
mindenki teljesítené kar társi kötelességét. 
Erre törekszik a „ Tanítók Országos 
Bizottsága"; egyesíteni akarja hazánk ösz-
szes tanítóit iskohi jelleg- és felekezetre 
raló tekintet nélkül. 

Miután előbbi szervezete mellett ezt 
a czélt nem érhette el, megváltoztatta 
alapszabályait és a tanító-egyesületek (tan-
testületek) szövetkezése alapján szervez-
kedett. 

Az újjáalakulás megtörtént. 52 egye-
sület csatlakozott eddig az Országos 
Bizottsághoz; ezek nagyobb része képvi-
selőit is megválasztotta. Ez azonban 
csak kezdetnek kielégítő; ezzel megelégedve 
még nem lehetünk. 

Van hazánkban országos tanító-egye-
sület 13, általános jellegű 81, róm. kath. 
98, ev. ref. vallású 39, ágost. evang. 
36, görög kath. 14, görög keleti 9; 
összesen 290. 

Látható tehát, hogy a tanító-egye-
sületek legnagyobb része még nem 
tagja az Országos Bizottságnak. Remél-
jük, hogy nem sokáig maradnak távol, 
lehetőleg még ez év folyamán belépnek 
a „ nemzeti hadsereg "-be. 

Igen, a „Magyarországi Tanítók Orszá-
gos Bizottsága" a béke idejében alakult 
„nemzeti hadsereg", melyre a hazai 
összes néptanítókkal egyetemben az a 
magasztos feladat vár, hogy Magyar-
országot újra meghódítsa. 

Erre törekedtek az eddig tartott 
egyetemes tanítógyülések, ez volt czélja 
az egyetemes tanítógyülésekből kikül-
dött „Végrehajtó Bizottság"-nak, erre 

törekszik a most már szövetségi alapon 
szervezkedett „Országos Bizottság" is. 

Csak nagyjából említek néhányat' 
azokból a folyamodásokból, a melyek-
kel a hazai tanítóságnak ezek a meg-
bízott közegei részint a kormányhoz, 
részint a törvényhozó - testülethez for-
dultak. 

Ilyenek: a magyar nyelv tanításának 
az összes hazai népoktatási intézetekben 
való kötelezővé tétele; az állami szak-
szerű tanfelügyelet szervezése; a magyar 
nyelv tanítása a magyar és nem magyar 
népiskolákban,kiváló tekintettelanemzeti 
szellem ápolására; a népiskolai tanterv 
módosítása; a népiskolai tankönyvek s 
ezek bírálatának kérdése; a kisdedneve-
lési törvényt követő ministeri rende-
letek ; népiskolai énekoktatás kérdése; 
az 1868. évi 38. t-cz. 142. §-ának 
érvényesítése; a magyarul nem tudó 
tanítók megintése, esetleg nyugdíjazása; 
az óvónők alkalmazása elemi iskolák-
ban, stb. 

Ilyenek továbbá, a mik azonban 
inkább a tanítók anyagi helyzetének 
javítására irányultak: a néptanítók nyug-
díjazásának ügye; a néptanítók hadköte-
lezettségének kedvezőbbé tétele; a zsidó 
tanítók állásának biztosítása; a moz-
gósított tanítók családjainak segélye-
zése ; a tanítók fizetési minimumá-
nak 600 frtban leendő megállapítása; 
a tanítói nyugdíjtörvény revíziója; a 
tanítói állás biztosítása s a tanítói 
oklevél értékének emelése; az állami 
és államilag segélyezett községi és hit-
felekezeti elemi, felső nép- és polgári 
iskolai tanítók ötödéves korpótléka; 
az állami tanítók fizetésének legalább 
600 frtra való felemelése; a tanítók 
szolgálati szabályzatának megállapítása; 
az ezredév alkalmából beszámítandó öt 
szolgálati év; a vasúti kedvezmény; a 
pusztai tanítók jogainak szabályozása; 
a honvéd tanítók fegyvergyakorlata, stb. 

Hogy ezeknek nem mindegyikét való-
síthattuk meg, nem az „Országos Bizott-
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ság" hibája. Ha bebizonyíthattuk volna, 
hogy Magyarország tanítósága mint egy 
test, egy lélek kéri ezeknek a teljesí-
tését, aligha utasították vissza kérel-
meinket. 

De azért, hogy eddig nem minden 
kérésünk nyert kedvező elintézést, nem 
szabad csüggednünk; hanem kitartással, 
a jobb jövő reményében, Istenbe helye-
zett bizalommal tovább kell dolgoznunk; 
mert az igaz ügynek, előbb vagy utóbb, 
győznie kell. És hogy győzhessünk, 
egymás iránti bizalommal, kartársi szere-
tettel, erős elhatározással tömörülnünk, egye-
sülnünk kell — a „Magyarországi Taní-
tók Országos Bizottsága1'-ban. 

Ne nézzük azt, hogy ki milyenjellegű 
iskolában tanít! Mindnyájan egy Isten-
nek vagyunk teremtményei, ugyanazon 
egy imádott hazának gyermekei, amely-
nek üdveért szent lelkesedéssel har-
czolni, a magunk javáért is dolgozni, 
mindnyájunknak egyaránt szent köte-
lességünk. 

Eddig csak félsikert mutathattunk fel; 
<i félúton megállnunk nem szabad. A hazai 
tanítóságnak régi vágya ment teljese-
désbe e hó 7-én, a mikor a „Tanítók 
Országos Bizottság"-át a tanító-egye-
sületek szövetkezése által megalkottuk. 

Nagy és igen fontos feladatok várnak 
az Országos Bizottságra, különösen 
pedig annak igazgató-tanácsára. Köl-
csönös bizalom, munkakedv és egyet-
értés szükséges ahhoz, hogy a belénk 
helyezett bizalomnak és a reánk vára-
kozó feladatoknak megfelelhessünk. 

Czélunk elérésére sohasem kínálkozott 
alkalmasabb idő, mint a jelenlegi. Meg 
kell ragadnunk a kedvező alkalmat, ha 
boldogulni akarunk; meg kell mutat-
nunk, hogy erős és tekintélyes testület 
vagyunk, mely méltó és érdemes arra, 
hogy kérelme meghallgattassák és ked-
vező elintézést nyerjen. 

Csak néhányat említek itt föl azon 
kérdésekből, a melyekkel az Országos 
Bizottságnak már legközelebb foglal-

koznia kell. Ilyenek lehetnek a követ-
kezők : 

1. Hogyan törhetnők meg a nép 
nagy részében az iskola iránt még ma 
is uralkodó közönyösséget? 

2. Minő viszonyban legyen a kisded-
óvó a népiskolához, különösen a kis-
dedóvók képzését illetőleg? 

3. A haza- és emberszeretetre való 
nevelés, tekintettel a szocziális eszmék 
kinövéseinek és terjedésének meggát-
lására. 

4. Az iskolaszékek és az állami iskolai 
gondnokságok jog- és hatáskörének meg-
változtatása. 

5. A szakszerű tanfelügyelet rende-
zése, tekintettel a néptanítók előlépte-
tésére. 

6. A népoktatásügyi törvény reví-
ziója, főtekintettel a tanítói fizetésekre 
és a szolgálati szabályzatra. 

7. A tanítói nyugdíjtörvény módosí-
tása, a nyugdíjazásnak helyesebb alapra 
fektetése. 

8. A „Magyarországi Tanítók Háza" 
ügyében országos mozgalom megindí-
tása. 

9. Az ország különböző vidékein is 
tanítói otthonok felállítása. 

A közoktatási kormány jelenlegi vezé-
rének irántunk tanúsított jóindulata 
reménynyel tölthet el mindnyájunkat, 
hogy a mikért eddig is S Z Í V Ó S kitar-
tással küzdöttünk, meg fogjuk valósí-
tani nemsokára. 

Ehhez azonban egyetértés, összetartás 
kell. Különösen a nemzetiségek által lakott 
vidékéken igyekezzünk a nem magyarajkú 
tanítókat megnyerni, körünkbe vonni, a 
megyei hivatalos tanítótestületek gyűlé-
seire meghívni, hogy velünk együtt 
szolgálják a magyar hazát, melynek ők 
is állampolgárai. 

Boldognak érezném magamat, ha a 
felekezeti iskolák tanítóit, a felekezeti 
tanító-egyesületeket is az „Országos 
Bizottság" tagjai sorában üdvözölhet-
ném. Nincs ok arra, hogy ne csatlakoz-

17* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 18. szám. 

zanak hozzánk. Egy a czélunk: a nép-
oktatásügy felvirágoztatása, a haza boldo-
gítása, az összes tanítók érdekeinek előmoz-
dítása. 

Mi együttvéve vagyunk nem is nap-
számosai már, hanem apostolai a magyar 
nemzetnek, a hazai népoktatás szent 
ügyének, kik ha nemzetiségi, felekezeti 
és az iskola jellegére való tekintet nél-
kül egyesülünk, egyetértünk, buzgón 
munkálkodunk: más tényezők is nagyobb 
elismeréssel lesznek irántunk, méltá-
nyolják törekvéseinket és jutalmazni 
fogják fáradozásunk értékét. 

(Budapest.) Lakits Vendel. 

Szczepanik. 
Ez a neve annak az uri embernek, a ki a 

természet egyik legnagyobb erejének, a villa-
mos erőnek az emberi művelődés szolgálatába 
szegődtetésében az Edisonok dicsőségére pá-
lyázik. Es a mint a lapok írják, nem siker 
nélkül pályázik. A magyar fülnek szokatlan 
hangzású nevet viselő uri ember feltalálta, 
miként lebet a képet megtelegrafálni. Még a 
szines képet is. Legközelebb a hires császár-
városban nagyhírű tudósok előtt teszen kísér-
letet a szakemberek által nagyszerűnek nevezett 
találmányával. 

Hogy a kísérlet igazolja-e a várakozást, 
annak idején értesülünk majd róla. Egyelőre 
azonban minket a dolognak ez a része nem 
érdekel; más az, a mi figyelmünket megra-
gadta és a mire kartársaink figyelmét is fel-
hívni akar juk: ez a Szczepanik közönséges 
néptanító. 

Akár sikerül a kísérlete, akár nem, neve 
sokáig fenmarad a tanítóság körében. Mi 
legalább azt hiszszük, hogy nem vennők 
komolyan hivatásunkat, ha ennek a lengyel 
kollegának a nevét kartársaink emlékezetébe 
vésni meg nem kisérelnők, ha Szczepanik 
Jánost követendő például nem állítanók a 
magyar tanítóság elé. 

De hát miben kövesse a magyar tanítóság 
az elbukott nemzet igénytelen társadalmi állású, 
de nagyratörő szellemi munkásának példáját? 
Talán korszakos feltalálásokra törekedjék; 
azon törje a fejét, miként, micsoda nagy do-
loggal lépjen a halhatatlanok sorába? No, ezt 
éppen ne tegye. Nevetségessé válnék, ha ilyet 
cselekednék. Másként kell a Szczepanik pél-
dáját követni, komolyan, férfiasan, állásunkhoz 

méltóan. Az emberi művelődés élóbbvitélét czélzó 
szándékkal kell szabad időnket felhasználnunk j 
tőlünk telhetőleg segítségére kell lennünk 
nemzetünknek a legnemesebb versenyben: az 
emberfaj haladását biztosító produktív munká-
ban. Ez az igazi nagy hazatiui kötelesség az, 
melyet nem, vagy figyelmet érdemlő módon 
nem teljesítünk; noha ennek teljesítése mér-
hetetlen erkölcsi s közvetve anyagi haszonnal 
is járna osztályunkra. 

Nem szeretném, ha félreértenének bennün-
ket, ha valaki azt gondolná, hogy hivatásától 
akarjuk elvonni a tanítót, midőn kötelessé-
gével szorosan össze nem függő munkára 
utaljuk. Ilyesminek a szándéka is a legtávolabb 
áll tőlünk; ellenkezőleg, minden igyekezetünk 
oda irányul, hogy kai-társainkat hivatalos köte-
lességüknek a lehető legjobban való teljesíté-
sére ösztönözzük. Az emberiség óriási több-
sége, hogy itthon maradjunk: hazánkfiainak 
milliói nagy, sokszor gyötrelmes küzdelmeket 
folytatnak a mindennapi kenyérért. Mi a nép-
nek tanítói, tanúi vagyunk ennek a küzdelem-
nek, minekünk tehát kétszeres okunk van rá, 
hogy megbecsüljük a kenyeret adó foglal-
kozást, hogy erőink javát hivatásunk mennél 
jobban való betöltésének szenteljük. A tanítói 
foglalkozás különben olyan természetű, hogy 
nemcsak az erőink javát, hanem az egyén 
minden erejét lefoglalhatja. Az önbírálat, 
szakadatlan tanulás, készülés, a tanítványok 
megfigyelése, a megfigyelések eredményéből 
kifolyó elvek formulázása, értékesítését czélzó 
tervek összeállítása, érintkezés a szülőkkel stb., 
szakadatlan munkát adnak az embernek, úgy, 
hogy (a míg él) a meghalásra sincsen ideje. 

Egész erejét, minden idejét hivatásának 
szentelni, bármely tanító ambicziójának méltó 
tárgya lehet; ámde az ember ember, még ba 
tanító is, áhítja a változatosságot, a kötelesség 
munkájában elfáradt lélek pihenésre, üdülésre 
vágyik. S ezt a lelki életet élő ember más 
irányú munkában, esetleg szórakozásban találja 
fel. A munkát megszokott ember piherése 
nem a tétlenség, hanem a munkának időnkint 
való változtatása; esetleg a társas érintkezés, 
a hol szelleme más irányban talál foglalkozást. 

Arról van tehát szó, miként üdüljön, miként 
szórakozzék a tanító, hogy üdülése nemze-
tének s közvetve az emberi művelődésnek 
hasznot hajtson ? Ügy, hogy érdeklődjék ko-
molyan valami általános érdekű dolog iránt, 
legyen az akár a tudományoknak, gyakorlati 
ismereteknek valamely ága, akár valamely 
szellemi áramlat, mely az emberek jobbjait 
foglalkoztatja. Hogy mi iránt érdeklődjék, 
erre a kérdésre kinek-kinek a hajlama ad 
feleletet. A fődolog az, hogy ne legyen a 
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hazában tanító, a ki ne érdeklődnék kötelesség-
szerű munkáján kívül valami szép, valami jó, 
valami hasznos dolog iránt, mely az emberek 
sokaságát közelebbről érdekli, vagy kellene, 
hogy érdekelje. Egyik kartársat a természet-
tudományok egyik vagy másik ága, a másikat 
a gazdaságnak valamely ága, a harmadikat a 
történelem, negyediket a néprajz, ötödiket a 
művészetek, a műipar valamely ága ragadja 
meg erősebben. Engedjen a hivó szózatnak; 
azt az időt, a mit hivatása és családja szaba-
don hagy, szentelje teljes odaadással ezen 
„szerelmének". Nem lesz a szellemi téren 
munkálkodó minden tanítóból fölfedező, föl-
találó. az kétségtelen, mert teremtő erővel ritka 
embert áld meg a Gondviselés; ámde az is 
bizonyos, hogy a legszerényebb tehetségű 
munkásnak sem vész kárba a fáradsága. A 
kiben teremtő, összefoglaló, általánosító erő 
lakik, annak alkalma nyilik ezen tehetségének 
érvényesítésére; a szerény képességű, anyagot 
hord össze az építők számára. Nemes és 
hasznos munkát végez ő is, méltóvá teszi 
magát a legjobbak elismerésére és hálájára. 
Az ilyen munkásság több becsületet és elis-
merést szerez a karnak, mint a „tanítói tekin-
télyről" a történelmi idők óta összeirott s 
ezentúl irandó összes czikkek. E mellett a 
legnemesebb örömöt nyújtja a tanítónak, a 
nélkül, hogy anyagi gondjait növelné; mert 
a nemes passziók költség dolgában messze 
mögötte maradnak a közönséges emberek 
kedvtelései költségeinek, a melyek ha túlságba 
mennek, romlásba döntik az embert. 

Tény, hogy a megélhetés nehézsége a 
munkának nagy terhét rakja a tanító vállaira; 
a falusi tanító kénytelen gazdálkodni, a városi 
órák után járni, örökösen lótni-futni. Egyik-
nek is, a másiknak is kevés ideje van arra, 
hogy valami nemesebb dolognak éljen. Csak-
hogy ennek a nagy elfoglaltságnak nem minden-
kor a helyzet az oka, része van benne az 
embernek is. A kor fiai vagyunk mi is, külö-
nösen városiak; erősen köriildongjuk az érzéki 
élvezetek köpüjét. Csak nagy későn, miután 
életünk javát elfecséreltük, jövünk rá, hogy 
a mit benne találtunk, a legkisebb mérték-
ben sincs arányban a hozott áldozatokkal. 
Kedvünk lenne a visszatérésre, de nincs hozzá 
elég erős akaratunk. De ha egy-némelyikünk 
akarat dolgában is elég erős, élete legtermé-
kenyebb időszakának elvesztegetése után ritkán 
képes valami becses dolgot produkálni; ámbár 
hasztalanul ez esetben sem szorgoskodik, mert 
az élet és élettevékenység minden viszonyára, 
minden körülmények között igaz marad a 
közmondás, hogy „jobb későn, mint soha!" 

A fiatal nemzedék pedig, a melyik egy 

egész élet előtt áll, gondolkozzék e kis czikk-
ben elmondottak felett s ha úgy találja, hogy 
igazat, a tanítói osztály érdekében levőt mondot-
tunk, lásson munkához. Lépjen az emberi 
művelődés munkásai közé az iskolán kívül is. 
Szerezzen becsületet foglalkozásának. Gon-
doljon az egyszerű lengyel néptanítóra. A mire 
egy Szczepanih János képes, miért lenne arra 
képtelen egy Kis János, vagy egy Szabó 
János ? Az Isten-adta tehetség nálunk sem 
hiányzik, csak fejtsük k i ! 

(Budapest.) Ember János. 
e>DIK3e 

Mi lesz gyermekeinkből? 
Életre való eszmét pendített meg a fent 

idézett czím alatt közös szellemi találkozásunk 
e helyén, a „Népt. Lapja" húsvéti (14.) szá-
mában Egyed Dávid, rozsnyói kartársunk, a ki 
mintha csak édes mindnyájunknak, mint egy 
élő testnek ütőerét tapintva írta volna meg 
jelzett czikkelyét, mert — nem kétlem, hogy 
az élénk visszhangra talált széles e haza minden 
néptanítójának szivében. 

Üdvözöljük a mindnyájunknak tudatában 
eltemetve volt s épp a föltámadás magasztos 
ünnepe alkalmából, Egyed kartársunk erejé-
ből föltámadt nemes eszmét, egy szívvel, 
lélekkel, az apai gondokkal terheltek s az 
ezen gondoktól már —, vagy még mentek, 
egyaránt, nemkülönben azon kevesek, a kik 
e sorozatok egyikébe sem tartoznak. 

Az első sorban említettek bizonyára s ön-
kéntelenül átérzik e nemes eszme felkarolá-
sának, az ige testté válásának, a tanítói in-
ternátusok fölállításának szükségét, — ezek közt 
főkép azok, a kiket végzetük a középisko-
lákkal biró városoktól távol eső falvakba 
helyezett; ha van, a mi önsúlyként nehezedik 
az ilyen tanítók szivére, úgy az: gyermekeik 
házon kívüli neveltetésének, taníttatásának 
gondja, a mi önkéntelenül is e szókban össz-
pontosul : Mi lesz gyermekeinkből ? A magyar-
országi néptanítóknak talán több, mint fele 
azok közé tartozik, a kiknek fizetése (>00 frt , 
vagy annál kevesebb, a mely összeg, bizony, 
a családos tanítóknak még csak tisztességes 
megélhetését is alig biztosítja. Az ez osz-
tályba tartozók kétség kívül, szóval s tettel 
testté válni segítik az igét, hozzájárulnak ez 
életkérdés megoldásához. Ám, ne illesse őket 
megszólás, hogy tán önérdekből cselekesznek; 
ne, a világért sem; az őszinte kartársi szeretet, 
az együvé tartozandóság gondolata legyen 
rugója szavainknak, tetteinknek. 

Ti, másodsorban említett kedves sorsosaim, 
gondoljátok meg, hogy mily jól esett volna 
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nektek, ha gyermekeitek taníttatása az Egyed 
kartársunk által részletezett módon meg-
könnyítetett volna, oly jól esnék az most az 
apai gondokat tőletek öröklötteknek, s nektek 
is, a kik azt örökölni fogjátok. Sorakozzatok 
ti is, az apai gondoktól minden időkre ment 
pályatársak, csak az említett oknál inkább is ; 
segítsetek, mert annál inkább segíthettek meg-
testesíteni az igét, segíteni sorsosaitok apai 
gondjain. Egyenként gyengék vagyunk; egye-
sítsük hát erőinket, mert meg vagyon írva: 
„Egy patak nem bírhat ha jót ; birja száz, ha 
egybefolyt." Folyjanak össze erőink, a mely 
ugyan el fogja bírni a tanító-apai gondok ha-
jó já t ; ilykép egyesített erővel iparkodjunk 
megoldani a fölvetett létkérdést. De miként? 

Bőven kifejtette azt Egyed kartársunk, 
a kinek ez iránti indítványát, lényegében, 
nemcsak elfogadhatónak, elfogadandónak, de 
határozottan pártolandónak tartom. Még is, 
szerintem, nem volt helyes, nem volt indo-
kolt, annak révén tett eme kifakadása: 
„nem segít mi rajtunk senki a világon, a jó 
Istenen kívül." Tán megfeledkezett ez idő 
szerinti közoktatásügyi ministerünkről, a ki 
nem egyszer megmutatta, hogy segíteni tud, 
akar s lehetőségig segít is helyzetünkön; 
„munkatársainak" helyzetén, s kitől, mint 
ilyentől még sok jót várhatunk. Forduljunk 
ő hozzá most is bizalommal, nyujtsuk ki 
feléje kezünket s ő, ha látja, hogy igazán 
eltökélt és közös az akarat egymáson s ma-
gunkon az említett módon segíteni, bizonyára 
viszonozza azt, s ha egyszer így „fő és test 
kezet fog" . . . nem leszen okunk aggódva 
kérdeni: Mi lesz gyermekeinkből ? Tegyen 
meg ez érdemben helyettünk a nevünkben a 
„Tanítók Orsz. Bizottsága" minden lehetőt, de 
mielőtt ez eredményre vezetne, mielőtt a 
tanítói nyugdíj illeték a szóban levő czélra 
egy százalékkal fölemeltetnék, de még is az 
biztos kilátásba helyeztetnék: önként is adóz • 
tassuk meg magunkat; tegyük le morzsáinkat 
ki-ki anyagi tehetsége szerint, de jó szívvel, 
az áldozati oltárra, ne csüggeszszen el, hogy 
csak morzsákat adhatunk, mert, mint halha-
hatatlan Vörösmartynk mondja: „Csakmorzsát 
vigyünk bár s töltsünk hézagot; sok morzsa 
dombbá és domb hegygyé leszen." Hogy a 
morzsáinkból ígyen alakítandó domb, a nyug-
díjilleték 3. száztólija által sziklatömör, az 
elemek pusztító erejével daczoló hegygyé 
emelkedjék, — kell, hogy a hazai néptanító-
ság közös óhaja legyen. A morzsák gyűjtését 
addig, szűkebb, testületi körökben eszkö-
zöljük. 

Mindenekelőtt pedig az a legelső, az a fő, 
hogy e tárgy fölött behatóan tanácskozzunk; 

hogy tömörüljünk; akarjunk, akarjuk erőin-
ket egyesíteni, mert mi is az as erő ?! 
Arany János szavaiként: „Akarat, mely előbb 
vagy utóbb, de diadalt arat." Ha már ily-
képen kezdettünk, tegyünk valamit, mer t : 
„A ki mit elkezd s el nem végzi: nem tet t 
semmit." 

Isten, ki segít rajtunk, ha segítünk magun-
kon — legyen velünk! 

(Baranya-Özd.) Somssich Sándor. 

— - T — 

A méhcsaládok erőre növelése. 
A már mindenfelé megnyílt mézforrások 

tarka ékességében pompázó természet bőven 
osztja kedvezéseit méhikéinknek: a családok 
egyre gyarapodnak; s ha a növényvilág virág-
díszét holmi mogorváskodó késői fagy, vagy 
dér le nem tépi, a mézkelyhek miriárdjai 
vendégelik meg kis munkásaink vigan röpködő 
seregét. A legkedvezőbb alkalom ez arra, 
hogy a méhcsaládok között mutatkozó külön-
ségeket megszüntessük, őket egyenlően erősekké, 
népesekké növeljük. 

A méhtenyésztés kétféle iránya közül akár 
szaporítási, akár méztermelési czélt kövessünk, 
csak úgy érünk sikert, ha egyik főalapelvül 
a méhcsaládokat egyenlősítjük. A fejlődésük-
ben elmaradottabb kasoknak helycsere útján 
való egyenlősítését e lapok muít évi 16-ik számá-
ban tárgyaltam. A kaptárokban tenyésző csa-
ládok közt akként enyésztetjük el a különsé-
get, hogy a népesebb kaptárból déltájon, 
mikor a legtöbb kijáró méh munkában fárad, 
egy-két érett fiasításos lépet — melyeken ilyen-
kor többnyire fiatal méhek ülnek — rakunk 
át a silányabb családhoz és pár nap múlva 
megismételjük ezt. Az erős törzs annál na-
gyobb hasításra serken, s veszteségét csakha-
mar pótolja; míg a fölsegített család gyor-
sabban gyarapszik, míglen valamennyi kaptár 
az egész telepen egyenlően erős, népes lesz. 
A legközelebbi főhordás: repcze-, vagy aká-
czavirágzás idején aztán, ha szaporítás a mé-
hész szándéka, erős, nagy rajokat eresztenek 
törzsei, ha pedig mézet akar termelni, min-
denik kaptárból bőven jut a pörgetőbe. 

A költőtér rendbentartása nagy jelentőségű 
most, hogy az anyának bőven legyen helye a 
petézésre és a behordott mézet is elraktároz-
hassák a méhek. E czélból a telt keretek 
közé helyezett üres lépekkel, ha ilyenek nin-
csenek, műlépekkel, vagy legalább lépkezdé-
sekkel, azaz irányiépékkei bővítjük a költőtért. 
(Az üres keretekbe némelyek — költségkimé-
lésből — nem egész műléplapokat, hanem 
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csak lépszeleteket ragasztanak, mintegy a to-
vább építés irányát mutatván a mébeknek. Az 
ilyen „költségkíméléssel" tulajdonképen ön-
maguknak ártanak az illetők, mert: míg a 
méhek 1 kgrnyi lépet építnek, legalább 10—15-
ször annyi mézet gyüjthetnénék; s 1 kgr. mü-
lép értéke legfölebb 2 frt 50 kr, míg 10 —15 
kgr. méz legalább 3 — 5 frt.) 

A családok gyarapodásához képest pár nap 
múlva ismét akasztunk be (mindig a telt ke-
retek közé) üres, vagy mű-, avagy irány-
1 épeket. Több keretet beadni, mint a mennyit 
a nép ellep, nem szabad; különben a méhek 
által el nem lepett építménybe viaszmoly üt 
tanyát. Ha a költőtér ekként megtelt, megnyit-
juk a mézűrt. A költőtért födő deszkácskák 
legbelsejét ugyanis kiemeljük és helyébe ép-
pen odaillő átjáró-rácsot fektetünk és egy-két 
üres lépet, s ezek közé — a méhek fölcsa-
logatása czéljából — egy fiasításos keretet 
helyezvén a mézürbe, annak ablakát a keretekig 
illesztjük be. A mikor a méhek a mézűrbe 
helyezett üres kereteket is megtöltötték, a 
költőtér módjára azt is tovább bővítjük. A 
födő deszkácskák helyére — természetesen — 
átjáró-rácsot rakunk. A rácson át az anya 
föl nem juthatván, hasítás és így virágpor 
nem is lesz, hanem a legszebb szűzméz gyű-
lik össze ott. 

A herék elszaporodását kiépített dolgozós 
lépek alkalmazása és a heresejteknek a költő-
térből való kiküszöbölése mellett úgy akadá-
lyozhatjuk meg, ha a keretekbe egész mű-
léplapokat ragasztutik. A herék nagy száma 
a családnak sok mézébe kerül, s a méhésznek 
sok boszuságot okoz. Egy okkal több arra, 
hogy ne csak műlépszeleteket, hanem egész 
lapokat használjunk. A rajzásra és illetőleg a 
fiatal anyák megtermékenyítésére azért elég 
here fog a lépek szélein kelni. Ha a kelle-
ténél mégis több lenne a herefiasítás, mielőtt 
kikelne, a f'ódélezö késsel nyalcazzuk le. 

A költőtérből kiszedett heresejtes kereteket 
a mézűrben jól fölhasználhatjuk ugyan, de 
a míg a rajzás ideje el nem mult, vagyis a 
családok rajzási ösztöne meg nem szűnt, a 
heresejtekbe vonakodnak mézet rakni a 
méhek. 

Repczetermő vidéken, e roppant gazdag 
nektárforrású növény virágzása idején már 
vigan zakatol a pörgető. A repczevirágméz 
kellemes, mézek között is elsőrendű csemege 
ugyan és jó áron is kel; de telelésre a mé-
heknek nem a legalkalmasabb, mert hamar 
megczukrosodik és a méhek nehezen oldhat-
ják föl. Miért is — ha megfelelőbb téli | táplá-
lékul szolgáló mézzel telelhetjük be majdan 

méheinket — a repczemézet pörgessük 
csak ki. 

A kasok alá és a kaptárok fenekére hulló 
viasztörmeléket koronkint tisztítsuk el, hogy 
viaszmoly ne petézhessen abba. A tartalék-
lépeket hetenkint egyszer — szintén a viasz-
moly ellen való védekezés végett — tartsuk 
kénfüstre és helyezzük száraz, szellős, világos 
kamrába, hová egér nem férhet közelükbe. A 
műlépet, valamint a szűzlépet, azaz az olyat, 
melynek sejtjeiben még nem kelt méh, nem 
kell a viaszmolytól félteni. A méhes környékén 
pókot meg. ne tűrjünk, mert hálójában sok 
méh fönnakad. A kaptárok körül és a méhes 
közelében giz-gaz, gyom, bozót ne legyen, 
hová a méhekre ólálkodó békák megvonul-
hatnának és honnét estenden előmászván, a 
röpülőlyukak előtt sok méhet fölfalnak. A 
rajok számára szükséges kaptárokat a gondos 
méhész már jó eleve rendben, kitatarozva, 
készen tartja. 

Az e közleményben tárgyalt méhészkedés-
nél használatos eszközök: 

1. A födélező kés, a mézeslépek viaszföde-
leinek leszelésére, a jelen esetben a fölösleges 
herefiasítás lenyakazására, széles, hajlékony 
aczélpengéjű evőkésből is alakítható oly mó-
don, hogy a pengét a nyél tövében derék-
szögben le- és egy jó ujjnyi nyakat hagyva, 
ismét visszahajlítjuk, s fokát is kiköszörüljük. 

2. A műlépragasztó-deszka egymásra szö-
gezett két deszkadarab. A fölső deszkácska 
egy keretbe könyedén beleillik, úgy, hogy a 
ráborított és az alsó deszkácskán nyugvó ke-
ret léczei szélességének éppen a feléig ér 
(a fölső deszkácska). Erre fektetjük a már 
kiszabott műlépet és olvasztott viaszszal fut-
tatjuk meg ott, hol a műlép éle a keretléczet 
érinti. Pár pillanat alatt megfagy a viasz, s 
megfordítván a keretet, a ragasztást a másik 
oldalon is úgy végezzük. A dolog gyorsabban 
megy, mint az elmondása és a műlép a ke-
retlécz kellő közepén ragadt. A műlépet pon-
tosan szabjuk ki. Fölső szélét vonalzó éle 
mellett zsebkéssel egyenesre vágjuk, oldal-
széleit 3—4 cmnyi hosszúságban akkorára 
metszük, hogy a keretbe illjék, azontúl pedig 
és az alsó szólét is 1 cmnyivel kisebbre szab-
juk. Ha a műlép a keretléczeket köröskö-
rül érné, a kaptárban meggörbülne és az 
építmény rendetlen lenne. 

(Pancsova.) Nayy János. 

X Tailítógyülés. Az „Udvar helymegyei 
tanítóegylet" sz.-kereszturi fiókköre M.-Hideg-
kuton 1898. évi május hó 11-én délelőtt 10 
órakor rendes gyűlést tart. 
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Eresszetek vissza . . . 
Eresszetek vissza, haza vágyom, 
Hiába, csak nincs itt maradásom.! . . . 
Kerek erdő súgó lombozatja 
A lelkemet visssahivogatja. 

Szántóvető búzaföldjét szántja, 
Fölötte szól pacsirta nótája. 
A csapáson száz virágot látni . . . 
Szeretnék a mezőn itjra járni.' 

Kimennék a szöllöhegyre reggel, 
Dalolgatnék, nyesegetnék kedvvel : 
Növekedni látnám a kis fákat, 
Csinálnám a szebbnél-szebb nótákat. 

A faluban ezeket dalolnák, 
Csöndes este simák a furulyák. 
Kicsiny házunk nádas ereszére 
Egész falu szeretettel nézne. 

Tanítgatnám az egyszerű népet: 
Ezt a földet, kunyhót szeressétek '. 

Ne vágyjatok hívságos világba. 
Nincsen annak öröme, zöld ága '. 

Álmatokban édes dal csendülne, 
Szivetekre ébren bánat ülne ; 
Szólanátok a szálló maciárnak: 
Odahaza vájjon mit csinálnak? . . . 

Engem is . . . Ejh, eresszetek vissza, 
Hulló könyem az a föld felissza, 
Örömem, ha lesz, az is ott legyen, 
Hol pásztortűz ég az öreg hegyen ! 

Hol a nótát nem hazudja senki, 
Hol a virágmagot nem kell vetni, 
A szegénység hol nem gyáva szégyen, 
S nem jár a bűn pompában és fényben. 

Eresszetek vissza, haza vágyom, 
Hiába, csak nincs itt maradásom ! . . . 
Kerek erdő zúgó lombozatja 
A lelkemet visssahivogatja. 

Havas István. 

— 

Kuba szigete. 
Kuba szigetéről, melyet az amerikaiak és 

spanyolok háborús viszálkodása miatt a jelen 
évben oly sűrűen emlegetnek a lapok, a nagy 
közönség mindeddig jóformán esak azt tudta, 
hogy Amerikában fekszik s hires dohány-
termő hely, róla nevezik el a nálunk is jól 
ismert Kuba-szivart s fővárosáról a Havanna-
szivart. Legfelebb csak azt tudták még 
felőle, hogy szép és gazdag szigetnek kell 
lennie, mivel gyakrabban emlékeznek meg 
felőle, mint az „Antillák gyöngyéről", pedig 
az Antillák, Középamerika nagy szigetcsoportja, 
éppen nem tartoznak az utolsó országok közé; 
hiszen innen hozta Kolumbus első nagy föl-
fedező útjáról azokat a drágaságokat, melyek-
nek híre akkor egész Európát lázba hozta s 
lehetetlenné tette, hogy a most fölfedezett 
Amerikát ismét elfeledjék, a mint az már 
félévezreddel azelőtt tényleg megtörtént, midőn 
a normannok csak Amerika kopárabb északi 
részére jutottak el. 

Tényleg Kolumbus volt az első európai, ki 
már első út;a alkalmával Kubi szigetére lépett, 
sőt följegyzésre méltó dolog az is, hogy ez 
volt az a föld, melyet ő már nem szigetnek, 
hanem egyenesen India szárazföldjének tar-
tott s másfél évtizedig nem is sejdítette, hogy 
sziget, s hogy még egyet említsünk meg a 
régi események közül, itt volt az első európai 
telep Amerikában. Ezen hosszú, ma már 400 
évet meghaladó idő óta Kuba tulajdonosai egy 
rövid félbeszakítást kivéve folytonosan a spa-
nyolok voltak, ez az első gyarmat látta dara-
bokra oszolni és szétbomlani a körülötte levő 
nagy spanyol birtokokat, de maga, ismételt 
forradalmi törekvései daczára, nem tudta 
lerázni magáról a rabigát, megmaradt utolsó 
spanyol gyarmatnak egész a mi időnkig. 

Kuba szigete a legnagyobbak közé tartozik 
Középamerika kiterjedt szigetcsoportozatában, 
bár nagyságra nézve nem nagyobb, mint 
hazánknak egy harmadrésze (108.303 km2). 
Ellentétben a köztudattal, nem az egyenlítő 
körül, hanem a mérsékelt és tropikus égöv 
határán fekszik, de a közellevő Golfáram s a 
nagy nedvesség szokatlanul meleggé teszik 
éghajlatát, bár az a lapos és mocsaras part-
vidék kivételével nem egészségtelen sehol; 
némely helyeken pedig egyenesen kellemes. 
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A meleg és nedvesség legjobban kedvez a 
tenyészetnek. Maga Kolumbus elragadtatással 
ír mindenkor erről a szigetről, a földgömb 
legáldottabb országának tartja vidékeinek 
bája és termékeinek gazdagsága következtében. 
A mai utazók már kissé higgadtabban szóla-
nak felőle s nem is lehetetlen, hogy a tömér-
dek czukor- és dohány-ültetvény, meg az egy-
kori őserdők elpusztulása sokat ártott a táj-
képek szépségének, mindamellett készséggel 
elismerik, hogy növényzete pompás és rend-
kívül gazdag. Oly helyeken, hol az éghajlat 
kedvező, paradicsomi otthont talál itt a 
letelepülő. 

Mindamellett a spanyol kormány rossz közi-
gazgatása és számos forradalom elriasztotta 
innen a komolyabb idegeneket s a népesség 
nem szaporodott annyira, mint Amerika sok 
más, kevésbbé kedvező országában. 1894-ben 
sem volt még két millió lakosa (pontosan 
1,631.696), tehát nagyon gyér volt a népes-
ség. Több mint fele a lakosságnak spanyol 
eredetű, de nagyobb részben néger és indián 
keverék, az úgynevezett kreol népség. Fél 
milliónál jóval több volt a néger, s ujabban 
jelentékenyen megszaporodtak a khinai kulik, 
kiket a jelen század közepe óta hoztak ide, 
midőn a forradalmi szellőt érző négerek 
nem akartak dolgozni. Most is tulaj donkép 
csak ők a szorgalmas munkások, a néger és 
gazdája: a kreol, a mennyire teheti, kerüli a 
komoly és kitartó munkát s inkább szereti a 
víg életet. 

Szerencsére a gazdag természet nagyobb 
fáradság nélkül is igen sok áldásban részesíti 
az itt lakókat. Az arany és ezüst bányászata 
ugyan már rég megszűnt, de vasat, rezet, 
sót és drágaköveket nagy mennyiségben talál-
nak még most is s különösen virágzók a ke-
reskedelmi növények ültetvényei. 1885-ben, 
midőn a már két év óta duló és igen sok 
pusztítással összekötött polgárháború még 
nem rombolta szét az ültetvényeket, magából 
a czukorból több mint egy millió tonnát ter-
meltek s a dohánytermésből 186 millió szivart 
s 48 millió csomag czigarrettet vittek kül-
földre, bár Kubában a csecsemőtől kezdve 
mindenki dohányzik, még a nők is, úgy hogy 
a statisztika adatai szerint egyetlen nap átlag 
öt millió szivart szívnak el. Vuelta Abajoban, 
a sziget déli részén 110—120 km. hosszú és 
30 km. széles területen csaknem tisztán do-
hányültetvények vannak. 

Régebben jelentékeny volt még e szigeten 
a kávétermelés is, de a brazíliai és jávai kávé 
háttérbe szorította, úgy, hogy jelenleg már 
külföldről is hoznak be. Ez a külföldi forga-
lom különben állandóan élénk volt, a kikö-

tőkből, melyek közt Havannáé a legjobb, 
évente közel 4000 hajó indul a világ minden 
részébe, de leginkább az amerikai Egyesült-
Államokba. Ujabb időben a belföldi forgalom 
is meglehetős volt, a tényleges forgalomban 
használt vasutak hossza meghaladta a 3000 
kilométert, de azért, a mint ez szigeteknél 
természetes, még ha nem volnának is oly hegyek-
kel borított talajuak, minő Kuba, a városok és 
nagyobb helyek túlnyomóan a tengerparton 
vannak. A tenger alatti kábel Havannából megy 
Európába és Floridába. 

A kubaiak alkotmánya s társadalmi élete 
lényegileg ugyanaz, mint a spanyoloké, a mi 
a közös eredet és a hosszú gyarmati élet követ-
keztében természetes is. A leglényegesebb 
különbség abban áll, hogy itt a vagyonosabb 
osztály még pazarlóbb s még inkább cziczoma 
kereső, mint az anyaországbeli. De a külső 
műveltségnek megvannak minden alakzatai, 
így 1880 óta itt is fennáll az általános iskola-
kötelezettség. Ma van 843 nyilvános iskola, 
Havannában egyetem s minden megyében 
(összesen 6 van „tartomány" hangzatos név alatt) 
egy-egy középiskola. Az 1500 pesetánál (egy 
peseta = 40 krajezár aranyban) kisebb fize-
tésű tanítók kiválasztása és alkalmazása a 
havannai egyetem rektorára van bizva, a 
többieket a sziget főkormányzója nevezi ki. 
Az összes iskolák felett a főfelügyeletet a 
madridi közoktatási tanács gyakorolta egész a 
forradalom kitöréséig. 

A szigetnek fővárosa Havanna (San Crist-
robal de la Habana) igen érdekes nagy város, 
mintegy 200 ezer lakossal. Vannak szép utczái 
s hatalmas palotái, de kétségkívül legszebbek 
benne a parkok és kertek hatalmas pálma-
fákkal és tömérdek tarka kúszó növénynyel, 
melyek gyakran a házak falait és a keríté-
seket is beborítják. Az utczákon feltűnők a 
nagy kétkerekű nyitott hintók, melyeket a 
gyeplős lovon ülő vérvörös ruhás néger kocsis 
hajt s melyekben többnyire gyémántokkal és 
más ékszerekkel megrakott úrihölgyek van-
nak. Ez a sétakocsizás, valamint a sok kávé-
ház és mulatóhely elég tanúságai a kreolok 
könnyű vérének. Havanna után, mely az északi 
parton van, a legnagyobb, körülbelül 75 ezer 
lakost számláló városok Santjago de Cuba és 
Manzanilo a sziget keleti részében, a többiek 
már kevésbbé jelentékenyek. 

Nem is annyira ezek a városok, meg a 
sziget gazdagsága keltették fel az amerikaiak 
vágyát erre a szigetre. Van nekik sok különb 
helyük. De eltekintve attól, hogy a hatalmas 
amerikai köztársaság már régóta törekszik arra, 
hogy az Amerikában ma- már ugyancsak cse-
kély számmal biró európai gyarmatokat füg-
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getlenné tegye s erre az új kubai forradalom 
támogatása nagyon alkalmas eszköznek lát-
szott, régóta vágyakoznak a yankeek erre a 
szép bőségszaruhoz hasonló alakú szigetre, 
mert ez fekvésénél fogva Közép-Amerika stra-
tegikai és kereskedelmi kulcsa s különösen 
igen fontos pont lesz akkor, ha megnyílik a 
szicaraguai csatorna, melyet most a panamai 
csődje útján építenek s mely a szuezi csator-
nához hasonlóan két fontos oczeán világát 
fogja összekötni. Nemhiábau ravasz és élel-
mes a yankee, tudja, hogy mit kell tenni. 
I t t is megpróbálta, hogy pénzen vegye meg 
Kubát a spanyoloktól, a mint hogy egykor 
pénzen vette meg az oroszoktól a mai Eldo-
rádót, Alaszka félszigetét, de mivel ez nem 
sikerült, kész kierőszakolni a háborút is. 
Hiszen Kuba még mai is az „Antillák gyöngye". 

(Budapest.) György Aladár. 

HIVATALOS RÉSZ. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek. 18.931. sz.) 

Ferenczy József budapesti vállalkozó (VI. 
ker., Teréz-körút 31.) az 1848. évi törvényes 
alkotásoknak április hó 11-én tartandó emlék-
ünnepére emlékérmet készíttetett, mely alkal-
mas arra, hogy külsőleg is emelje az ifjúság 
által tartandó iskolai emlékünnepek fényét, s 
maradandó emléket képezzen a tanulóra nézve 
a hazafias ünnepély után. 

A vállalkozó czég az emlékérmek árát tiz 
krajczárban szabta meg, akkép, hogy minden 
eladott 10 drb jelvény után egyet ingyen ad 
szegény tanulók részére, ezenfelül minden oly 
jelvény után, melyet az ország bármely nép-
iskolája részére szállít, a székes-fővárost kivéve, 
egy krajczárt az „Eötvös-alap orsz. tanítói 
egyesület" javára fog fizetni. 

Erről a tanfelügyelőséget oly felhívással 
értesítem, hogy ezen emlékérmek megszerzé-
sét a felügyelete alatt álló elemi nép- és pol-
gári iskoláknak, valamint kisdedóvónő-, tanító-
és tanítónőképezdéknek ajánlja azzal, hogy 
megrendelésükről az Eötvös-alap országos 
tanítóegyesület elnökségét is értesítsék. 

Budapest, 1898. évi márczius hó 31-én. 
Wlassics Gyula, s. h. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Kinevezte: Szalayné-Vlaszák Erzsébet és 

Dudásné, szül. Zádory Juliánná oki. kisded-
óvónőket a kis-kun-dorosmai állami I. és II. 
kisdedóvodához óvónőkké; Olenyilc József, 

bodollói róm. kath. isk. oki. tanítót a péderi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Pokoly István 
polg. isk. tanítójelöltet a nagy-rőczei áll. polg. 
és felső-keresk. iskolához a XI. fizetési osz-
tály harmadik fokozatába, segédtanítóvá. 

Áthelyezte: Cservenkáné, szül. Karczag 
Mária nyitra-sztrázsai állami kisdedóvónőt a 
sasvári áll. óvodához át és helyébe Nyitra-
Sztrázsára Szabó Gizella oki. kisdedóvcnőt 
nevezte ki. 

"Végleg megerősítette: Dimitrijevics Ko-
szana czrepajai közs. isk. tanítónőt jelen állá-
sában. 

Nyugdíjat utalványozott: Vasvári Béla 
ideiglenesen munkaképtelennek talált déva-
ványai ev. ref. tanítónak évi 240 frtot; Müller 
János soroksári »ím. kath. tanító részére évi 
436 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néh. Gondos 
Béla nyug. eger-szalóki róm. kath. tanító özv., 
szül. Gondos Gizellának évi 150 frtot; néhai 
Ruzsicska Sándor lédeczi nyug. róm. kath. 
tanító özv., szül. Náni Borbálának és 4 kis-
korú árvájának együtt évi 275 frtot; néh. 
Györpál János csik-felső-sít.-györgyi közs. el. 
isk. volt tanító özv., szül. Simon Annának és 
kiskorú árváinak mindössze évi 457 frt 80 k r t ; 
néhai Vojcsek Imre nyug. egri róm. kath. 
tanító özv., szül. Csáky Erzsébetnek és kis-
korú árvájának együtt évi 320 frt 83 krt. 

Végkielégítést,utalványozott: Dallos Rezső 
füzesi munkaképtelen róm. kath. tanítónak 
150 frtot egyszersmindenkorra. 

Kérelem Magyarország Néptanítóihoz! 

A Magyar Nemzeti Muzeum néprajzi osztá-
lyának magyarországi csoportja a napokban 
nyert felállítást. Ezen végtelenül érdekes anyag 
azonban még sok tekintetben hiányos. A 
hiányok egyik feltünőbbike, hogy húsvéti 
piros tojás alig van, pedig éppen a szines 
tojás az, a melyet a nép legsajátosabb jelleg-
zetes díszítéseivel szokott felczifrázni, úgy, 
hogy ezek képezik népies díszítésünk egy 
kiválóan gazdag és érdekes tárházát. 

A Magyar Nemzeti Muzeum igazgatósága 
kéri a hazai néptanítókat, sziveskedjenek a 
gondjukra bizott tanuló if júság révén szines 
tojásokat gyűjteni és azokat akár bérmentet-
lenül is a Magyar Nemzeti Muzeum igazgató-
ságának Budapestre felküldeni. Szalay Imre, 
min. tanácsos, a Magyar Nemzeti Muzeum 
igazgatója. 
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I R O D I L O M. 
Minké Béla verskötete után ismét egy kar-

társunk költemény-kötetéről kell megemlékez-
nünk. Havas István, lapunknak is kedvelt 
munkatársa, Tünó évek czím alatt adta ki 
újabb költeményeit, melyek közt nagyon sok 
a hangulatos, szép vers. Nekünk főleg azok 
tetszenek, a melyekben a vidékről a fővárosba 
került tanító-költő, falujába, szeretett erdő-
jébe vágyik vissza-vissza. Ezek közül válasz-
tottuk ki az „Eresszetek vissza . . . " czímű 
szép költeményt, melyet S^mora-rovatunkban 
mutatóul közlünk. Havas István kötete szép 
kiállításban jelent meg s 1 frtért rendelhető meg 
a szerzőnél (Budapest, VIII., József-körút 8. sz.) 

A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kon-
gresszus Naplója 2 testes kötetben, de 3 rész-
ben jelent meg. Az I-ső kötet a népoktatási 
szakosztályt kivéve foglalkozik a kongresszus 
összes ágazataival ; a Il-ik kötet pedig, mint 
egyszersmind az Ötödik egyetemes gyűlés naplója, 
a népiskolai szakosztály munkásságát táija 
elénk, gyorsírói följegyzések alapján szer-
kesztve. Bevezetésül a Napló megismertet a 
kongresszus történetével; nevezetesen a moz-
galom keletkezésével, az előkészítő, rendező, 
vendéglátó bizottságok működéseivel, továbbá 
az általános és iskolai pedagógiai, családi 
nevelési, társadalmi nevelési, testi nevelési 
és iskolai egészségügyi, kézimunka oktatási, 
kisdednevelési, népnevelési, tanítóképzési, pol-
gári iskolai, középiskolai, főiskolai, keres-
kedelmi, ipariskolai, gazdasági-, rajz-, zeneok-
tatási, színi isk., emberbaráti intézeti, nőneve-
lési, iskolafelügyeleti, gyorsirási szakosztályok 
s a tanítók háza ügye előkészítésével. Aztán 
kimerítő alapossággal közli az összes ülések 
naplóját s így nyújt teljes perspektivát arról 
az egész nagyságában, óriási méreteiben csak 
most áttekinthető szellemi tevékenységről, 
mely ezredéves ünneplésünk idején a magyar 
nevelés- és oktatásügy összes tényezőit egy 
czéltól: a nemzeti kulturális haladás magasztos 
gondolatától lelkesítve közös zászló alá tudta 
lelkesíteni. Ügy tudjuk, e napló még utólag 
is megszerezhető. Tanítói magán- és közkönyv-
tárak részére olcsó árért ennél eszmékben 
gazdagabb encziklopedikus jellegű munkát sze-
rezni nem lehet. E Napló ára 5 frt. Kapható 
Nagy László főtitkárnál, Budapest, VIII. ker. 
Baross-utcza 47. szám. 

Tanítók tanácsadója. 
M. György. A törvény értelmében nem 

tartjuk lehetségesnek. 

S. B. Apátfalva. Önök korrektül jártak el. 
Az iskolaszék eljárása törvénytelen. A tanító-
testület szabadon választja képviselőjét az 
iskolaszékbe; a választáson iskolaszéki tagnak 
lenni nem szükséges, elég az igazgató; a 
megválasztottat pedig az iskolaszék elfogadni 
és a gyűlésre meghívni köteles. Ha (?) ezt 
már 5 hónap óta elmulasztották, csudáljuk, 
hogy a tanfelügyelő úr két izben történt 
megkeresésre sem intézkedett. 

B. A. Révííjfalú. Állami iskolánál alkal-
mazott róm. kath. tanító, még ha kisebbség-
ben vannak is a felekezetebeli tanulók, saját 
ünnepnapjain nem köteles tanítani. 

l l j tanító. 1. Mentsége csupán az, hogy 
tévedett. Ismerje ezt be és állítson ki ú j 
bizonyítványt. 2: A tanulók helyének kijelö-
lése a tanító joga. Ebbe sem szüle, sem más 
nem avatkozhatik. 3. Vétett; mert a tandíjjal 
hátralékban levő gyermeket az iskolából haza 
küldeni nem szabad. 4. Tandíj - beszedésért 
annyit követelhet, a mennyit az iskolafen-
tartó hatóság megállapított. 5. Ha természet-
beli lakás helyett lakbért adtak, ezzel is meg 
kell elégednie. Az új díjlevélben meg kell 
írni, hogy 1892 óta van ott alkalmazva. 

„Elemér ." Felfogását nem tartjuk helyes-
nek. Folyamatban levő fegyelmi eljárást nem 
lehet megszüntetni azzal, hogy az illető az 
Ítélet kimondása előtt néhány nappal — való-
színűleg félve a kedvezőtlen határozattól — 
odább áll s akkor aztán nem tartja helyén-
valónak a lesújtó ítéletet, mert hiszen ő az 
utolsó fokú Ítélet kimondásakor már nem 
foglalta el azt az állást. Ha az ön okosko-
dása helyes volna, akkor bármily súlyos ter-
mészetű fegyelmi Ítélet kimondását meg 
lehetne „előzni". 

H. Géza. Ha jogtalannak, az igazsággal 
meg nem egyezőnek tartja a tanítói fizetés 
bevallására vonatkozó eljárást, ez ellen föleb-
bezést nyújthat be a közokt. ministeriumhoz, 
hová az ügyet nyugdíjilletmény megállapítása 
szempontjából fölterjesztik. 

Lacza S. Ha mint okieves megválasztott 
tanító második év óta szabályszerűen műkö-
dik s alkalmaztatása annak idején nem volt 
próbaidőhöz kötve, akkor az iskolafentartó 
hatóság a tanítói fizetésnek államsegélylyel 
leendő kiegészítésekor nem hirdethet az ön 
állására pályázatot. A kir. tanfelügyelő, ha 
kell, megvédelmezi. 

S. R. Az ön említette esetekben — véle-
ményünk szerint — 50°/o befizetésnek van 
helye. 

Vörös. A telluriumot megszerezheti Cal-
deroni és Társánál Budapesten, IV. kerület, 
Váczi-utcza. 
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Csizy Gedeon. F. I. tanító árvái ügyében 
a kir. tanfelügyelőség útján fölterjesztendő 
kérvény fölszerelésére vonatkozólag lapunk 
tanácsadójában megtalálhatja a kellő útba-
igazítást az 1896-ik évfolyamban, vagy a pár 
hónappal ezelőtt megjelent számokban. 

I). G. H. Sz. P. Lapunk mult évi folya-
mában adtunk már hasonló ügyben választ. 
Annyit újból is megjegyzünk, hogy a rendes 
fentartási költségekhez való hozzájárulást tart-
juk követelhetőnek. 

L. 1 . U. Miután tanítói állása kántorság-
gal összekötve terveztetett, a kántorságról 
önhatalmúlag nem mondhat le. Esetleg — 
egészségi viszonyaira való tekintetből — pró-
báljon egyezségre lépni az egyházi hatóság-
gal. Törekvése azonban aligha sikerül. Pályáz-
zék kizárólag tanítói állásra. Igen sok helyütt 
van üresedés; lehetetlen, hogy előbb-utóbb 
czélt ne érjen, ha bizonyítványai rendben 
vannak s ajánlóak. 

H. S. Pápa-Teszér. 1. A kántortanító kö-
teles megfizetni. 2. A tanfelügyelő úr útján 
a megyei közigazgatási bizottság fogja kény-
szeríteni Ígéretének beváltására. 

L. J. Turja-Polena. Hogy a kántor helyet-
tesét, míg amaz fegyvergyakorlaton van, ki 
fizesse, erre mi sem törvényt, sem ministeri 
rendeletet nem ismerünk. Azt hiszszük, hogy 
ebben a község elöljáróságának a jóakarata 
dönt. 

0. A. Morva-Szt.-János. 1. Ha az iskola-
fentartó, az egyházmegyei főhatósággal egyet-
értőleg, nem kéri a kántortanító utóbbi czimen 
járó fizetésének kiegészítését, nem számíthat 
rá; mert együttvéve 600 frt az illetménye. 
2. A községi biró, ha nem tagja az iskola-
széknek, nem járhat a tanító előadásaira, fő-
képen ha azt boszantási szándékkal teszi. 
Kérje meg. vagy szólíttassa fel az iskolaszéki 
elnökkel, hogy hagyjon fel iskolalátogatá-
saival. 

M. D. Huuyad-Yárhely. 1. Az a kérdés: 
hány évesek? 6 — 12 éves korig a minden-
napi, 13—15 éves korig az ismétlő-iskolába 
kötelesek járni, tekintet nélkül arra, hogy 
hány osztályt végeztek előbb. 2. Ha az iskola-
fentartó hatóság kívánja, köteles az ismétlő-
iskolásokkal is évzáró vizsgálatot tartani. 3. 
Még csak ezután fog megjelenni a helység-
névtárban. 

ß. J. Offszenicza. Közs. iskolákban az 
iskolaszéki tagoknak a hittani órákon is sza-
badságukban áll megjelenni; de a tanításba 
bele nem szólhatnak. Így van ez Budapesten 
is; de azért sem a tanítási órákon, sem az 
évzáró hittani vizsgálatokon nem jelennek 
meg. Tapintattal kell eljárni ebben is. 

R. I. Nagy-Kürü. 1. Ha az iskolafentartó 
jónak látja, választhat igazgatót. 2. Már 
hogyan volna tagja a 7cé//mefó-testületnek ? 
Talán iskolaszéket akart mondani ? 3. Név-
szerint tartozik kimutatni azokat, a kik újra-
oltásra kötelesek. 4. Az orvos tartozik az 
iskolába menni s ott vizsgálni meg a gyer-
mekeket. 

Kl. M. 1. Lényegében egyremegy: vájjon 
ugyanazon a helyen, vagy pedig helyváltoz-
tatás következtében érte-e a tanítót a fizetés-
emelés ; nyugdíj szempontjából a többlet után 
kirójják az 50 százalékot. 2. Az adó maradt 
a régi. 5. Csak óhajtás. 4. Jobb volna, ha 
nem gomboznának; de a tanítónak nincs 
módjában ezt ellenőrizni. 

E. J. Dobra. A tanfelügyelő úrnak j elentsék. 
Ha neki nincs kifogása az ellen, hogy a 
tanító leánya — mint postakezelő — az 
iskolaépületben lakó apjánál végezze hiva-
talos teendőit, talán a plébános úr sem fogja 
megtiltani. 

B. M. Sárosszék. Az oly közsé'gbeli lakos, 
ki tanköteles gyermekét más iskolában tanít-
tatja, nem tartozik önnek is tandíjat fizetni. 

B. K. Baja. Csak a mindennapi elemi 
iskolai tankötelezetteket kell bejegyezni. 

K. L. harcsa. Az ön tankötelesei közé 
tartozó gyermek más községben is tehet 
ugyan magánvizsgálatot, de az erről szóló 
bizonyítványt nem az ön iskolaszéki elnöke 
íija alá. Jelentse a kir. tanfelügyelő úrnak. 

Weinberger H. A kir. tanfelügyelő útba-
igazítja. Önkéntesen nem szakíthatja meg szol-
gálatát. Orvosilag kell igazolni, hogy egy 
évig tartó pihenésre van szüksége. 

l í i ss S. Fancsal. Nem ismerünk olyan ren-
deletet. 

P. G. Ha díjlevelében külön intézkedés 
nincsen, földjeit haszonbérbe adhatja; termé-
szetesen gondoskodni kell róla a szerződésben, 
hogy a haszonbérlő a földek termőerejét ki 
ne merítse. A többi kérdése a körülmények-
hez képest legjobb belátása szerint oldható 
meg. Mindenesetre óhajtandó, hogy a tanító 
magaviselete egyházi szempontból se adjon 
alkalmat megszólásra. 

ltr. F . Izr. hitközségük, midőn még a 
későbbi törvényekből eredhető tanítói igények 
kielégítését is elintézettnek mondotta ki 1892 
okt. havi határozatával — tarthatatlan hely-
zetet teremtett. A tanítói állás s az országos 
törvény iránt való tiszteletből is okvetetlenül 
forduljon a kir. tanfelügyelőhöz támogatásért. 

1). M. Bejelentés nélkül hagyta ott a szol-
gálatot ; most tehát, midőn ismét tanító lett, 
újra kell folyamodnia az orsz. tan. nyugdíj-
intézetbe való fölvételért. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgá ülés képviselőháza befejezte 

a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló tör-
vényjavaslat tárgyalását és a javaslatot nagy 
szótöbbséggel elfogadta. A mult héten a kor-
mány — ígéretéhez híven — a kiegyezési tör-
vényjavaslatokat is beterjesztette s a Ház 
azokat bizottságaihoz tette át. 

— A tiz szobor. A ministerelnök értesí-
tette a fővárost, hogy a tiz szobor közül hat-
nak már megállapították a helyét. E szerint 
Szent Gellért szobrát a Gellérthegy tövében 
az eskü-téri hid tengelében, Bocskay, Bethlen, 
Zrinyi és gróf Pálffy szobrát az Andrássy-
uton, Tinódy Sebestyén szobrát a népszínház 
előtt akarja a kormány fölállítani. A minis-
terelnök tudatja egyúttal, hogy a szobrok 
kisméretűek lesznek s fölhívta a fővárost, 
tegyen kötelező Ígéretet, hogy a szobrok he-
lyét örök időre átengedi. 

— Yilág folyása a külföldön. Spanyol-
ország és Amerika közt hadüzenet nélkül is 
megkezdődött a háborús állapot. A key-westi 
amerikai hajóraj elindult, hogy a kubai kikö-
tőket körülzárja. Egy amerikai czirkáló már 
a mult héten bombázott egy spanyol keres-
kedelmi gőzöst, a melynek husz emberből 
álló személyzete természetesen megadta magát. 
A spanyol hajó neve Bueneventura, fát vitt 
Texasz felé, az ellenséges czirkáló, mely elfogta, 
a Nashvilla volt. Egy másik spanyol hajót, 
mely ezer öszvért szállított, a new-orleansi 
kikötő hatósága elkobzott. Ezzel és egyrészt 
az amerikai, másrészt a spanyol hadihajóknak 
előnyomulásával már valósággal megkezdő-
dött a háború. A spanyolok meg elfogták a 
Paris és a St.-Louis nevű amerikai hajókat. 
Nagy előnye Amerika tengeri erejének az, 
hogy közel van Kubához s talán körülzár-
hatja legnevezetesebb kikötőit, még mielőtt 
a spanyol hajóraj odaérne. Komolyabb akczió 
Amerika részéről csak egy hónap múlva vár-
ható, mert nincs elég katonasága: együttvéve 
nincs több tizenkétezer emberénél. Az Unió 
kormánya egyelőre, a mig nem szervezi had-
seregét, csak kisebb csapatokat akar Kubába 
küldeni, a fölkelők erősítésére. A spanyolok 
legnagyobb baja az, hogy magában a sziget 
belsejében kell erős harczot folytatniok a 
szuverénitásuk föntartásáért. Zavargások van-
nak Portorikó szigetén is. Belső ellenséggel, 
mely oly makacsnak bizonyult és külsővel, 
mely oly hatalmas, egyszerre verekedni: vajmi 
nehéz föladat. — Albert szász király szüle-
tése hetvenedik évfordulóját ünneplik Drez-
dában. Szombaton érkeztek oda Albert 
király legkiválóbb vendégei: I. Ferencz 

József és II. Vilmos. A német császár ér-
kezett előbb, délelőtt tizedfél órakor. Fel-
séges barátja a pályaházban fogadta őt s 
mindketten ott várták be a magyar király 
vonatát, a mely tizenegyedfél órakor érkezett 
az állomásra. Királyunk, a kit Paar gróf 
főhadsegéd kisért, szász dzsidás-ezrede egyen-
ruháját viselte s szász rendjel fénylett a mellén. 
— Münchenben Gizella' királyi herczegnő 
ünnepli ezüst lakodalmát férjével a bajor 
Luitpolddal. Az ünnepre egész fejedelmi csalá-
dunk összegyűlt a bajor fővárosban. 

— A Magyar Néprajzi Társaság folyó 
hó 20-án tartotta meg évi közgyűlését az 
Akadémia heti üléstermében. Az elnöklő 
Szalay Imre ministeri tanácsos, menzeti muze-
umi igazgató megnyitó beszédében a Nemzeti 
Muzeum néprajzi osztálya és a Néprajzi Tár-
saság kapcsolatát fejtegette. Utalt arra, hogy 
mikor a közoktatásügyi minister Kolozsvártt 
új néprajzi tanszéket létesített, vele nemcsak 
a társaság tudományos törekvéseit támogatta, 
hanem kilátásba helyezte azt is, hogy Finn-
ország példájára azután módszeresen képzett 
egyetemi hallgatók gazdagítják majd gyűjté-
seikkel az ország néprajzi muzeumát. E szem-
pontból sürgeti Szalay, hogy egy ilyen tan-
szék a budapesti tudomány-egyetemen is minél 
előbb fölállíttassék. Az elnöki megnyitó beszéd 
után a főtitkár terjesztette elő évi jelentését, 
a melyben különösen kiemelte azt, hogy az 
ezredéves ünnepségek a magyar faj őstörténel-
mével és etnográfiájának emlékeivel foglalkozó 
hazai néprajzunknak meglepő népszerűséget 
szereztek. Ennek köszönhető, hogy az utóbbi 
öt negyedév alatt 153 új tag, köztük 22 ala-
pító tag lépett be a társaságba. Ezután a 
pénztáros terjesztette be jelentését. A köz-
gyűlés végén a választásokat ejtették meg. 
Végül a közgyűlés Wlassics ministert egy-
hangúlag tiszteleti taggá választotta. 

— Bolgár tanítójelöltek Magyarországon. 
A szilisztriai bolgár tanítóképző-intézet 36 
növendéke és 12 tanára járt utóbb Seges-
várott és Kolozsvártt. Ez utóbbi város pályaud-
varán a város nevében dr. Szabó Gyula taná-
csos, a Kárpát-egyesület és igen nagy közön-
ség fogadta őket. Reggeli után a város tanügyi 
intézeteit nézték meg és különösen az egye-
temi intézetet, az új tanítónőképző és más 
közoktatási intézetek elragadtatásra birták a 
társaságot. Délben a város megvendégelte 
őket. A felköszöntők során Maclian tanár 
kifejezte, hogy ott, a hol ilyenek az iskolák, 
a kultusz minister irigylésre méltó és Wlassics 
ministerre mendott lelkes köszöntőt. Nagyfon-
tosságú beszédet mondott Baclmeff Tivadar, a 
történelem tanára, a ki kijelentette, hogy az 
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idegen nyelvű magyarországi sajtóból átszi-
várgott hozzájuk is többször panasz, hogy 
itt a nemzetségek el vannak nyomva, a mit 
útjukban szóval is hallottak. Ók azonban 
meggyőződtek, hogy ebből egy szó sem igaz. 
A magyar nemzet toleráns és liberális; láttuk 
— úgymond — Brassóban az idegen nyelvű 
gimnáziumban az idegen tannyelv teljes sza-
badságát, de láttuk a román és nemzetiségi 
sajtó páratlan szabadságát is; olyan sajtósza-
badságot, minő nincs a világon sehol. El-
viszem haza azt a hírt, hogy nincs igazuk azok-
nak, kik Magyarországon elnyomásról, zsarnok-
ságról beszélnek. Számos felköszöntő után a 
bolgárok üdvözlő-táviratot küldtek Wlassics 
ministerhez. 

— Irodalmi iiunep Debreczenben. A 
debreczeni Csokonai-kör díszes emléktáblával 
jelölte meg azt a házat, melyben Fazekas 
Mihály, a Ludas Matyi szerzője, a népies 
magyar költő és természettudós élt és meg-
halt. A Hymnus eléneklése után Széli Farkas 
királyi táblai helyettes elnök, a Csokonai-kör 
érdemes elnöke az ünnepélyt lelkes, szép 
beszédben megnyitotta, majd Géresi Kálmán 
alelnök mondta el magvas emlékbeszédét, 
méltatva a költőt, a bölcsészt, az embert, a 
hazafit és a népszabadságért hevülő magas 
röptű szellemet. Ezután dr. Benedek János, a 
kör titkára szavalta el a „Ludas Matyi szülő-
háza" czímű költeményt. Közben a közönség 
éljenzése közben lehullott a lepel a díszes 
márványtábláról, melyet Tóth András debre-
czeni születésű művész készített. A barok-
stilü táblát hat bronz dombormű ékesíti, vala-
mennyi egy-egy jelenetet ábrázol a „Ludas 
Matyi" czímű költeményből. A tábla felirata: 
„Itt állott a ház, melyben Fazekas Mihály, a 
Ludas Matyi hírneves szerzője élt, munkált 
és meghalt. 1766—1828. Emlékezetére emelte 
a Csokonai-kör. 1898." Yégül Sextina Lajos, 
a háztulajdonos bank elnök igazgatója átvette 
az emléktáblát megőrzés és gondozás végett 
s záradékul a dalárda elénekelte a „Tihanyi-
echot". 

— Elismerés egy tanfelügyelőnek. Philip-
povich István, a nagy-küküllő-vármegyei tan-
kerület vezetésével megbízott kir. tanfelügyelő, 
nyolcz havi ottani működésével nemcsak a 
tanügy embereit, hanem a vármegye intéző 
köreit is annyira megtudta nyerni, hogy a 
vármegye közigazgatási bizottsága f. hó 13-án 
tartott ülésében, Gáspár József bizottsági tag 
indítványára a tankerület élén kifejtett és 
már is sok sikert elért buzgó és odaadó mű-
ködéseért teljes elismerését fejezte ki. I t t 
említjük föl, hogy újabban a tanfelügyelő 
•megokolt javaslataira 20 állandó gyermek-

menhely és 7 gazdasági ismétlő-iskola fölállí-
tását határozta és rendelte el a közigazgatási 
bizottság. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra adakoztak: Tancsa Irma (M.-Sámson) 
1 f r t ; Várkonyi József (Budapest) 1 f r t ; 
Benke Elek (Budapest) 20 k r ; Oravszky 
Kálmán (Budapest) 20 kr; Kuppi Antal (Buda-
pest) 20 kr ; Kurucz Károly (Budapest) 50 kr; 
Grifmszky Lipót (Budapest) 20 kr ; özvegy 
Brády Béláné 20 kr ; Béthi Lajos kir. tan-
felügyelő (Déva) gyűjtése 16 frt 50 kr (ehhez 
adtak: Béthi Lajos 3 f r t ; Wilt György 1 f r t ; 
Sváby Dezső 50 k r ; Kolumban Samu 1 f r t ; 
Hollaki Arthur 1 f r t ; Boga Károly 1 f r t ; 
Elekes Lajos 1 f r t ; Vígh Ferencz 1 f r t ; 
Hajtman Pál 1 f r t ; Lázárics János 1 f r t ; 
Kibédy Lajos 1 f r t ; Kiss József 50 k r ; 
Kuzaika Péter 50 kr ; Gyila György 50 k r ; 
Szőllőssy Lajos 2 f r t ; Csűrös Antal 50 kr = 
16 frt 50 kr); Benedekß Béla (Harangláb) 
30 kr ; Boér Etelka (Bánffy-Hunyad) 2 f r t ; 
Merényi Kálmán (Magyar-Óvár) gyűjtése 5 frt 
(ehhez adtak: Merényi Kálmán 1 f r t ; Pet-
rovich József 50 kr ; Steffel: Ferencz 50 kr ; 
Pataki Villibald 50 kr ; Scheitz Mihály 50 k r ; 
Lakner Etelka 50 kr ; Táborszky Olga 50 k r ; 
Jambrikooich Blanka 50 kr ; Bolváry Ilona 
50 kr ; összesen 5 frt); Vajdafy Gusztáv 
(Budapest) gyűjtése 5 frt (ehhez járultak: 
Vajdafy Gusztáv 1 frt ; Schilberszky Fanny 
50 kr; Glóger Antonia 50 kr ; Horváth Mik-
lósné 50 k r ; Viola Erzsébet 50 kr ; Váradi * 
Amadé 50 k r ; Burdi János 50 kr; Hunfalvy 
Lajosné 50 k r ; Knauszt Arnoldné 50 k r ; 
összesen 5 f r t ) ; Hoffer Teréz (Halas) 1 f r t ; 
Bankos Irma (Halas) 1 f r t ; Korda Ilona 
(Halas) 1 f r t ; Korda Erzsébet (Halas) 1 f r t ; 
dr. Tergina Gyula tanfelügyelő ívén: Tassy 
István (Kistelek) 50 kr ; Likosithné (Kistelek) 
50 kr ; Farkasné (Kistelek) 50 kr ; Zsák 
Frigyes (Kistelek) 25 kr ; Zsákné (Kistelek) 
25 kr ; Greskovits Lajos (Kistelek) 30 k r ; 
Szabó István (Kistelek) 20 k r ; Farkas Béla 
(Kistelek) 30 k r ; Peske Ernő (Kistelek) 30 kr ; 
Singer Mór (Kistelek) 50 kr ; Hefner-Mazanec 
M. óvónő 50 kr ; összesen 4 frt 10 kr;) 
dr. Tergina Gyula kir. tanfelügyelő ívén: 
Vészits Lajos (Szeged) 1 frt. polg. és felső 

ker. iskola tan.-kara (Szeged) 4 fr t 20 kr ; -v-
Bomocsa Emma (Budapest) 1 f r t ; Berger 
Mór tanító (Vácz) gyűjtése tanulói közt 76 kr 
(ehhez adtak: Neumann Mór 28 k r ; Hermann 
Háni 20 k r ; Kollmann Sándor 18 k r ; 
Tauszky Regina 10 kr); Sárkány Gábor áll. 
isk. ig. (Munkács) gyűjtése 10 frt 50 kr 
(ehhez adakoztak: Sárkány Gábor 1 f r t ; 
Mészáros János 50 kr ; Csontos Alajos 50 k r ; 
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Kabáczy Mihály 50 k r ; Reich, Mór 50 kr; 
Sax Emil 50 kr ; Horovicz Samu 50 kr ; 
Orosz József 50 kr ; Biró István 50 k r ; Szalay 
István 50 kr; Simonicai Erzsi 1 f r t ; Jármai 
Hermin 50 kr ; Sechser Lujza 50 k r ; Wiede-
mann Blanka 50 k r ; 'Tompa Menyhért 50 kr ; 
Móldovánné Yatay Róza 50 kr ; Cséka Károly 
járásbiró 50 kr; Cseh Lajos polgármester 
50 k r ; Fazekas Béla rendőrkapitány (mind 
Munkácsról) 50 kr ; összesen 10 frt 50 kr); 
Beck Károly (Véménd) 1 f r t ; Krajnik Nándor 
(Véménd) 1 frt ; Schlaghammer Károly (Véménd) 
1 f r t ; VI. ker. szív-útczai el. isk. tantestülete 
(Sretvizer Lajos igazgató gyűjtése) 18 fr t ; 
(ehhez járul tak: Sretvizer Lajos igazgató 1 f r t ; 
Sretvizer Lajosné 1 f r t ; Gammel Irma 1 f r t ; 
Nemecskay Irma 1 f r t ; Wendler Irma 10 fr t ; 
Cserhalmi Ferencz 50 k r ; Huber Miklós 50 
kr ; S. Gy. 50 kr ; Kállay Jenőné 1 f r t ; 
Benke Balázsné 50 k r ; Binthoffer Lajos 50 k r ; 
dr. Zsolnay Imréné 50 kr ; összesen 18 frt); 
budapesti I. ker. él. isk. tantestülete (Hetzer 
József ig. gyűjtése): 9 frt 90 kr (ehhez járul-
tak: H. J. 50 kr ; Schönviszky Aladár 2 f r t ; 
Klein Jolán 20 k r ; Oprée Róza 50 kr ; 
Markovits Sándorné 1 f r t ; Kosutány Ilona 
50 k r ; Andreánszky Vilma 50 k r ; Rabolt 
Ferenczné 50 kr; Perviz Ottilia 50 kr; Janytsek 
lióbertné 50 kr ; Csáthy Blanka 20 kr ; Bikovits 
Tóth D. 50 kr ; Kettner Ferencz 50 k r ; Szop-
kovits Gyula 30 k r ; Ballos István 50 kr; 
Piláthy Béla 20 kr ; Kaveggia Frigyes 50 kr ; 
Patka Kálmán 50 kr ; összesen 9 fr t 90 kr); 
polgári iskola (Baja) 50 kr. Eddigi gyűjtésünk: 
396 frt 27 kr. 

— A „Krassó-Szöréiiyvármegyei Tanító-
egyesület" nevében Speidl Ernő elnök és 
Mihalik Sándor alelnök „szózatot" intéztek a 
magyar kultúra barátaihoz, a tagul való belé-
pést, illetőleg alapító és pártoló tagok, vala-
mint adományok gyűjtését kérve az exponált 
helyen nagyfontosságú nemzeti föladatot tel-
jesítő egyesület számára. 

— Képesítő vizsgálatok. Az eperjesi ág. ev. 
tanítóképző-intézetben a magán- és képesítő-
vizsgálatok junius végén lesznek; az erre 
vonatkozó folyamodványok — az intézet igaz-
gatójához czimezve — legkésőbb május hó 
28-ig nyújtandók be. — A losonczi m. kir. 
állami tanítóképző-intézetnél az 1898/99. isko-
lai évben 20 ingyen étkezési és 2 félfizetéses 
jótéteményi hely üresedik meg, az internátus-
ban pedig 9 újonnan felveendő növendék kap 
lakást. Ezekért folyamodni lehet május 31-ig. 
A kellően fölszerelt kérvények az igazgató-
ságnál nyújtandók be. Zajzon Dénes, igazgató. 
— A székely-keresztúri állami tanítólcépző-inté-
zetben a népiskolai tanítóképesítő-vizsgálat 

írásbeli része f. év május hó 23., 24., 25. 
napjain, s a szóbeli és gyakorlati része junius 
hó végén fognak megtartatni. Egyidejűleg 
junius 20-án lesz a kántorképesítő-vizsgálat. 
A jelentkezők szabályszerűen felszerelt folya-
modása, az illetékes kir. tanfelügyelők útján, 
a tanítóképesítő-vizsgálatra április 30-ig, a 
kántorképesítő-vizsgálatra junius 10-ig az 
intézet igazgatóságához küldendők be. 

— Képesítő tanfolyam dadogók és hebegők 
oktatására. A nagyméltóságú vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. minister úr f. évi márczius 
hó 30-án 18.993. szám alatt kelt magas 
rendelete értelmében az 1896. évi márczius 
28-án 5630. szám alatt kiadott szabályzat 
alapján a siketnémák váczi m. kir. országos 
nevelő- és tanítóképző-intézetében f. évi julius 
hó 5-étől bezárólag augusztus hó 13-áig 
dadogók és hebegők oktatására képesítő tan-
folyam tartatik, melyre legfelebb 35, valamely 
nyilvános jellegű tanintézetnél alkalmazásban 
levő okleveles tanár, tanító és tanítónő vétetik 
fel. A képesítő tanfolyamra felvételt nyerő 
tanárok, tanítók és tanítónők közül 24-en 
teljesen ingyenes, az intézet benlakó tanárai 
számára megállapított ellátással segélyeztetnek, 
valamennyi hallgató pedig igényt tarthat az 
intézetben nyerendő szabad lakásra. A székes-
fővárosi tanítók és tanárok 12 frtért vasúti 
bérletjegyet nyerhetnek az egész időre és 
naponkint kijárván a tanfolyamra, már d. e. 
11 órára visszatérhetnek a fővárosba. A vidéki 
tanárok, tanítók és tanítónők ide és vissza-
utazásuk alkalmával úgy, mint a mult évben 
II. oszt. féljegyet kapnak, melynek ára a tan-
folyam pénztárából meg lesz térítve. A tan-
folyamon résztvenni óhajtók felvétel iránt a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minis-
teriumhoz czímzett kérvényüket (melyhez 
oklevél és működési bizonyítvány csatolandó) 
legkésőbb f. évi május 30-áig Roboz Józsefhez, 
mint az emberbaráti tanintézetek országos 
szakfelügyelőjéhez küldjék be. (Vácz, siket-
némák intézete.) 

— Pályatételek. A „Budapesti (budai) ta-
nítóegylet" a folyó 1898. évben a következő 
pályatétel megoldására hirdet pályázatot: „A 
székes-főváros összes községi iskoláiban köve-
tendő egyöntetű eljárás czéljából jelöltessék 
meg az a leghelyesebb módszer, a mely sze-
rint az írás, illetve szépírás az egyes osz-
tályokban tanítandó". A pályadíj 100 korona. 
Az idegen kézzel irott, kettős borítékba zárt 
s jeligés levéllel ellátott pályamunkák Konesek 
Lajos egyesületi elnök nevére czímezve a 
II. ker. Toldy Ferencz-utczai el. iskolába kül-
dendők. A pályaművek beküldési határideje 
f. évi szeptember hó 1-je. Csak az az egyleti 
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tag pályázhat, a ki az egyletnek jelen pályá-
zat kihirdetése előtt legalább egy évvel már 
tagja volt s tagsági kötelezettségének min-
denben eleget tett. — A „ Komárommegyei tanító-
testület" választmánya 1898 márczius 28-án 
hozott határozatával a Konkoly-Thege Béla-
féle 50—50 korona pályadíjjal jutalmazandó 
következő két pályakérdést tűzte k i : 1. A szám-
tani példák szerkesztése és kezelése a mód-
szertan szempontjából megvilágítva, a sok-
oldalúság elvének szemmeltartása mellett. 2. 
Törvénytiszteletre és hazaszeretetre való nevelés 
a népiskolában. Pályázhatnak f. évi augusztus 
hó 31-ik napjáig a komárommegyei tanító-
testület tagjai. 

— Halálozás. Kisgergely József róm. kath. 
kántortanító 86 éves korában jobb létre szen-
derült. Az elhunyt 62 évig volt egy foly-
tában Borsod-Nádasd község kántortanítója. 
Ezelőtt hat évvel lépett a jól megérdemelt 
nyugalomba. Áldás emlékére! 

A szerkesztő postája. 
Csanád-Palota. A fizetés-fölvételi jegyzőkönyvek 

még nem érkeztek föl. — K. I. Lucska. Itt van 
22.343. sz. a ; csak nem rég érkezett. — T. J. N'agy-
Jóka. Még nincsenek itt. — P. P. Nagy-Hodos. Ügye 
(16.322. sz.) a közig, bizottságnál van. — Sz. J. 
Attala. Elintézés alatt van ; 6302. sz. — íí. S. 
Tol:ia-Agárd. Ujabb tárgyalás alá került. — 1. Gy. 
Borgáta. Illetékes, főhatóságaihoz, elintézve, már 
leküldték. — M. Á. Erdöszáda. Elintézés alatt áll; 
alkalmasint sikerülni fog. — „Mire törekedjünk 2" 
Magyar Tanítók Kaszinója czímü havi lapocskában 
megjelent czikkre írt választ még oly jeles tollból 
sem közölhetünk, mint az öné, elvünk ellen lóvén : 
más lapban megjelent czikkel polemizálni. Ön csu-
dálkozik azon, hogy lehet — az Eötvös-alapról, a 
Tanitók-árvaházegyesületéról és a Tanítók Házáról szólva 
— így írni: „Nem itélem el (!) föltétlenül (?) e törek-
vést." A mit t. i. az említett jótékony egyesületek 
a tanítóság anyagi jólétének emelése érdekében 
kifejtenek. Mi ezen sem csodálkozunk. Jelent már 
meg abban a „tanügy-társadalmi lap "-ban nagyobb 
•— bolondgomba is ! — íí. 1. Várkeszö. Várja be 
nyugodtan a korpótlék esedékessé válásának idejét. 
Az egész nem is annyira az ön, mint inkább a kir. 
tanfelügyelő úr dolga; ő van hivatva : ügyelni a 
törvény végrehajtására. Már pedig önt a korpót-
lék törvény szerint megilleti. — Cs. Gy. Nyitra-Sztrá-
zsa. Mi ügy közöltük, a mint nekünk hivatalosan 
beküdték ; a többi nem a mi dolgunk. — R. G. 
Kis-Pásztély. Még nincs itt. — K. M. Fiume. A 
részletekben való fizetéseknél mindig számítanak 
késedelmi kamatokat s így az adóhivatal helyesen 
jár el. — C. J. és M. M. Madarász. 1. A korpótiékról 
törvény intézkedik s így azt meg kell kapniok. 2. 
Az nem megy oly könnyen, hogy az iskolát egysze-
rűen csak „átadják" az államnak. Ha az állam 
átveszi, rendesen a tanítókat is átveszi. 3. Az állami 
segély 16.323. sz. a. nemsokára meglesz. — S. J. 
Botfa. 14.736. sz. a. van; megsürgettük. — J. P. 
Váraszó. Nemsokára meglesz. — V. Márton. Végle-
ges elintézés alatt van; nemsokára megkapja. (Egy 
hónap ily ügy elintézésénél nem oly sok idő, hogy 
türelmetlenkedésre okuk lehetne!)— Zs. K. Félegy-

háza. Alkalmilag sor kerülhet rá. A másiknak utána 
néztünk. — S. S. Bács. A kir. tanfelügyelőség 
majd értesíteni fogja. — B. I. Vág-Királyfa. A 
„Budapesti Közlöny" kiadóhivatala : IV., Ferencziek-
tere 3. — M. M. Ilyesmit a kir. tan felügyelőségtől 
kell megkérdezni. — D. H. Vágiíjhely. Nem tudjuk. 
— V. A. Zala-Lövő. Csak az államiakra vonatkozik. 
— Sp. K. Cs. Alig hihető, hogy a község ingyen 
követelne önöktől olyan munkát, a mivel nem tar-
toznak ! Ha úgy áll, a mint írják, egyszerűen meg-
szüntethetik a „rendszeresített állás ellátását. — 
L. E. Mezö-Szt.-Miliály. Csak a kir. tanfelügyelő 
úr rendezheti; paragrafus erre nincs. — R. M. 
Pészak. Forduljon a közig, bizottsághoz. — X. P. 
Víssmegye. 1. Mértani tételek megfejtésére nincs 
érkezésünk. A mi dolgunk a lap szerkesztése. 2. 
Az illető vizsgálóbizottság föladata ezt eldönteni; 
ilyesmire paragrafus nincs. 3. Irható egy szóba és 
elválasztva is. — B. E. Zala-Koppánv. Megkaptuk, 
de bőven el vagyunk látva közleményekkel. Semmit 
sem Ígérhetünk. — R. L. Déván. Szives buzgalmát 
a bizottság nevében nagyon köszönjük. Bizony az 
ívek szétküldése kissé késedelmet szenvedett. — 
K. Zs. Gencs. Kérheti; törvény szerint megilleti. 
Keczel. Igen. — B. A. Segesvár. Úgy van, a nagy 
tárgyhalmaz miatt késett, de legközelebb meg fog 
jelenni. — 0. Gy. Várfalva. Igazgatói czím csak 
azt illeti meg, a kit illetékes hatósága igazgatónak 
kinevezett. — „Segélyegyesület." Csak fővárosi tanító 
lehet tagja; egyébiránt elnöke dr. Verédy Károly 
kir. tanácsos, tanfelügyelő. (VIII., I'ál-u. 4.) - Módly 
J. Szombathely. Beküldött czikkét nem közölhetjük. 
Ajánlatát még „a haza s^ent nevében" (!) sem fo-
gadhatjuk el. — Többeknek. Czikkekkel bőven el 
vagyunk látva s ennélfogva a közlésre elíogado -
taknak is sokáig kell várniok a megjelenésre. — 
H. F. Kis-Köszeg* A kir. tanfelügyelő úrhoz, mert 
ő teszi meg a fölterjesztést. (Miért nem írta alá a 
teljes nevét 'i A ki valamit kér, annak illik bemu-
tatkoznia.) — L. M. Cs.-Szereda. Leghelyesebb az 
áthelyezésért folyamodni. — L. 0. P.-Bevár. Szíves-
kedjék egyenesen az illető intézet igazgatójához 
fordulni. — Z. J. Abrudbánya. M. Á. Kabola-Csárda. 
Somogyi. L. J. Nyíregyháza. („Reflexiók .stb.") 
B. J. Torda-Szt.-László. A közlendők közé tettük, 
de — sok lévén az elfogadott czikkünk — nem 
tudjuk, mikor kerülhet rájok a sor. Szives türelmet 
kérünk, mint általában másoktól is, a kik nekünk 
kéziratot küldöttek be. — Sz. V; E. Ön álmodik ! 
Mikor jelent meg „Szünóra" rovatunkban olyan 
czikk, mint a milyenről ön beszél'? Más lapban 
olvashatta. Téglás Gábor czikke históriái adalék. 
„Levelét" mi már csak hangjánál fogva sem közöl-
hetjük. Nem dobbal fogják ám a verebet! — „A 
fél zsemlyécske." „Az örszellem." „Öt könyvem 
van." „A szoczializwus és a tanítók." (K. A. és 
V. F.): nem közölhetjük. — S. N. L. S/.eged. 
G. B. Gajár.'B. G. Szeged. F. szerkesztőnk köszönetét 
és üdvözletét küldi. 

'tartalom s Nemzeti hadsereg. Lakits Vendel. — 
Szczepanik. Ember János. — Mi lesz gyermekeinkből? 
Somssich Sándor. — A méhcsaládok erőre növelése. 
Nagy János. — Szünóra: Eresszetek vissza . . . Havas 
István. (Vers.) — Kuba szigete. György Aladár. — 
Hivatalos rész. — Kérelem Magyarország Néptaní-
tóihoz ! — Irodalum. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 17. számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat. A györgyház i községi iskolánál a 

kántortanítói állás elhalálozás folytán megüresedett. 
Ezen állásnak évi javadalma: 500 frt készpénzfize-
tés, tisztességes lakás, házikert szabad használata, s 
a stolajövedelem 200 frtra tehető. A magyar és 
német nyelvek szó- és irásbani tudása megkíván-
tatik. A szabályszerűen felszerelt pályázati kérvények 
Györgyháza (Torontálm.) község elöljáróságánál f. évi 
május 10-ik napjáig adandók be. Az elöljáróság. 

(375 -II—2) 
Czrepaja községben lemondás folytán megüre-

sedett községi kisdedóvónői állásra pályázat hirdet-
tetik. Pályázhatnak oly okleveles kisdedóvónők, 
kik a magyar nyelvet szóban és írásban tökéletesen 
birják és a szerb nyelvben jártasak. Fizetése: évi 
300 frt, 3 öl kemény tűzifa és természetbeni lakás. 
Kellően felszerelt kérvények a ozrepajai községi 
óvodafelügyelő-bizottság elnökségéhez f. évi május 
hó l-ig küldendők be. Radovancsev Szilárd, felügy.-
biz. elnök. Alexics Sebő, felügy.-biz. jegyző. 

(349 —III—3) 
Pályázat a bökönyi ev. ref. egyház elökönyörgő-

tanítói állomására. Javadalma szép lakás és 240 frt 
államsegélyével kiegészített 400 írt. Csak okleveles 
egyének pályázhatnak s a kellően felszerelt pályá-
zati kérvények f. évi május 10-ig Balogh József kör-
lelkészhez Geszteréd (Szabolcsm., u. p. Bököny) kül-
dendők. Az állomás szept. l-re elfoglala- dó. 

(362-11-1) 
Pályázat a ramocsaházai reform, egyház kán-

tortanítói állomására. Javadalom : készpénz 180 frt 
havonkint kiszolgáltatva, 3 köböl buza, 15 köböl 
rozs, egy öl fa, tandíj minden gyermektől 2 frt, 
átlag 120 frtra értékelhető, stóla 12 frt, ismétlők 
támlásáért a községtől 30 frt. Más vallásúakért 
tandíj 3 frt, átlagban 120 frtra tehető. Lakás, egy 
h ldnyi házikert. Államsegély kilátásban. Köteles-
ség : tanterv szerinti oktatás, szükség esetén lelkész-
nek helyettesítése a templomi szolgálatban, kántori 
teendők végzése. Állomás szeptember 1-ére elfog-
lalandó. Okmányolt kérvények május 2l-ig a ref. 
lelkészi hivatalhoz küldendők Ramocsaháza, Szabolcs-
megye. (390—1 - 1) 

A gyermely i róm. kath. hitközségnél kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 
3 szoba, 2 zárt konyha, kimi-a, pincze, istáló, szín, 
ól, 171148 hold szántóföld, 3*846 rét, 32 ürméter 
fa, 6 hkl. buza, 6 hkl. rozs, készpénzben 20 frt 61 kr, 
alapítványokból 30 frt, stóla 20 frt. Folyamodványok 
a gyermelyi iskolaszékhez czimezve, Duschek János 
egyházmegyei tanfelügyelő úrhoz Tardosra külden-
dők. Választás május 26-án délelőtt lesz. A megvá-
lasztott szept. 1-én foglalja el állását, de jövedelmét 
okt. 1-étől huzza, minthogy az elhalt özvegyének 
félévi jövedelem jár. (382—1—1} 

A fe lsö-ábrányi (Borsodmegye) halálozás által 
megüresedett ev. ref. kántortanítóságra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 1. két szobából álló lakás, 
konyha, kamra, istáló, pincze, 1033 Q-öl kitűnő 
házikerttel. 2. 53 frt államsegély. 3. 30 frt az egy-
ház vagy község pénztárából. 4. 20 fr t a hívektől. 
5. 7Vi hold kitűnő minőségű szántóföld, a hívek-
től munkálva, termése behordva (100 frtért haszon-
bérbe is kiadható, de házilag kezelve jóval több 
hasznot ad). 6. Husz köböl rozs a hívektől. 7, 
Nyolcz köbméter ölfa. 8. Két darab legelő. 9. Tan-
díj 50 gyermektől: mindegyiktől egy véka árpa ) 
40 kr, 10 tojás, egy csirke. Ismétlősökért 10 frt. 
10. Stóla. Adóját az egyház fizeti. Orgonázni tudók 
előnyben részesülnek. Áz állomás f. évi szeptember 
elején elfoglalandó. Pályázatokat augusztus l-ig 
elfogad a ref. lelkészi hivatal. (344—I - 1) 

Kernyája német ajkú községbe segédkántort 
keresek, ki esetleg iskolában is helyettesít; fizetése 
havi 10 frt és ellátás. Zongorázó tanítással megle-
hetős jövedelemre számíthat. Állás azonnal elfog-
lalandó. Márczy István. (381—I—1) 

A hernád-vécse i róm. kath. iskolához okleveles, 
esetleg nélküli segédtanító kerestetik, sürgősen, havi 
10 frt, külön lakás, teljes ellátással díjazva. A ké -
vények főt. Szekerák Károly plébános úrhoz Hernád-
Petribe küldendők. U. p. H.-Vécse (Abaúj-Tornain.) 

( 3 7 8 - 1 - 1 ) 
Betöltendő a k ibédi állami elemi iskolánál egy, 

évi 40ii frt fizetésből és szabad lakás, vagy szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítónők képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi 
junius hó 5-ig Marostordavármegye kir. tanfelügye-
lőjénél nyújtsák be. Az állomás folyó évi szeptember 
1-től kezdve van rendszeresítve és azon napon lesz 
a kinevezendő tanítónő által elfoglalandó. Maros-
vásárhely, 1898 április 18. Deák Lajos kir. tanácsos, 
tanfelügyelő. (59/h—I—1) 

A hajdu-dorogi községi nyári menedékházvezető-
női állásra pályázni szándékozók kellőleg felszerelt 
kérvényüket 1898 május 8-ig alulirthoz adják be. 
Javadalom: szabad lakás és hat havi időtartamra 
120 frt 20 frtos havi részletekben. Újhelyi Andor, 
felügyelő-bizottsági elnök. (388 — I.— 1) 

A fodorhíz i államilag segélyezett fiókegyhtzi 
róm. kath. tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: az államtól 242 fr t készpénz. A 
hitközségtől 29 fr t 50 kr készpénz, 29'A pozsonyi 
mérő buza, 2'A hold szántó, 1 öl fa, 4 öl szalma 
melyből a tanterem is fütendő, stóla. Tannyrelv 
német. A megválasztott köteles a hitoktatást, vasár-
és ünnepnapokon pedig istentiszteletet tartani. 
Pályázni óhajtók képesítővel felszerelt folyamodvá-
nyukat a csávosi (Torontálm.) róm. kath. plébánia-
hivatalhoz május 8-ig terjeszszék be. A megválasz-
tott köteles állomását azonnal elfoglalni. (387—1 — 1) 

Turkevén (Jász-Nagykun-Szolnokmegye) a város 
közepén levő, igen tágas kerttel s melléképülettel 
biró. két szobás róm. kath. kántortanítói állomás 
május 8-án betöltendő. Az énekpróba ugyanakkor 
lesz. A kellőképen felszerelt folyamodványok május 
6-ig alulírotthoz küldendők, vagy 8-ikán átnvujtandók. 
Jövedelem : 460 fr t készpénz. 1—1 frt tandíj 50—60 
tanuló után, 50 kr kistemetésért, 1 fr t minden aktusért 
nagytemetésnél, búcsúztatásért személyenkint 50 kr, 
ha kiskorútól, 1 frt, ha nagykorútól történik a 
búcsúztatás. Hegyfoky Kabos, plébános. 

(380 -1 -1 ) 
Fedémes (Hevesm.) fiókegyház róm. kath. kántor -

tanítói állomására, melylyel a harangozói teendők is 
járnak, f. évi május hó 23. d. e. 10 órára pályázat 
hirdettetik. Jövedelme: párbér, deputatum, munka-
váltság, stb. pénzértéke 247 frt, 17 hold szántó és 
rét évi bére 90 frt, állami és egyházi segély 116 frt , 
összesen 453 frt. Van jó lakása 1300 I |-öl kerttel. 
A pályázók kérvényeiket Berzeviczy Kelemen szent-
erzsébeti plébánoshoz május 22-ig küldjék s a fent 
írt napon személyesen jelenjenek meg. (384—1—1) 

A lász lófalv i reform, egyház kántortam'tóságára 
okleveles tanító kerestetik. Fizetése a lakosoktól 
300 frt, egy köböl gabona, 13 méter fa. Államsege'ly 
68 frt. Temetés díja 60 kr. Tanítványok száma 36. 
Az állomás azonnal elfoglalható. U. p. Sajószent-
péter. Kökényesdi^Pál, ref. lelkész. (389—11—1) 



— II — 

Putnok mezőváros (Gömörm.) városi óvodájánál 
az óvói állás megüresedett. Felkéretnek a pályázók, 
kik lehetnek okleveles óvók, óvónők, okleveles taní-
tók, hogy okmányokkal, családi állapotukat is fel-
tüntető, jelenlegi alkalmaztatásukról szólló bizo-
uyítványnyal is felszerelt kérvónyeikat a választás 
napjáig a város Elöljáróságához küldjék be. Java-
dalma : évi 500 frt fizetés, havi részletekben pon-
tosan kifizetve, szép 2 szoba, konyha, mellékhelyi-
ségekből álló lakás, egy darab kert. Fűtési átalány 
100 frt, melyből az óvodai tantermeket is fűteni 
köteles. A választás Putnok város képviselőtestülete 
által május 14-én lesz megtartva. A megválasztott 
állását azonnal, de legkésőbb 8 napon belül elfog-
lalni köteles. A megválasztott egy évig időlegesen 
lesz alkalmazva, egy év elteltével, ha magaviselete 
megfelel, véglegesítve lesz. A tanítási nvelv tiszta 
magyar. Az állás nyugdíjjogosult. Személyes meg-
jelenés előny. Elöljáróság. (391—II—1) 

Okleveles fiatal, nős 

^ i z r a e l i t a t a n í t ó "9® 
kerestetik 8—10 gyermek magyar, német, héber, 
elemi tanítására 800 frt évi fizetéssel és lakással. 
Pályázó kéretik oklevele és eddigi működésérőli 
hiteles másolati bizonyítványait mielőbb bekül-
deni. Az állás e hóban elfoglalandó. Konyár 
(Biliarm.), április 14. Mezei Lajos. (371—1—1) 

Előf izetés i f e l h i v á s 
a 

Néptanítók Lapjá-ra. 
Előfizetési ár : 

Egész évre 5 frt — kr. 
Félévre 2 frt 50 kr. 
Negyedévre 1 frt 25 Itr. 

Előfizetést pedig naptári évnegyed 
szériát kikerekített e g y évnegyednél 
kevesebb időre nem fogadunk el, s az 
előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz 
küldendők be. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

igazgatósága. 
Budapest, I. ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Kocsóháti uradalomban tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Évi fizetés : 400 frt, 1600 [ >öl kukoricza-
föld, egy tehéntartás, 2 szoba, konyha, éléskamrá-
val ellátott lakás, mely az iskolával egy épületben 
van. Folyamodó csakis róm. kath. nős ember lehet, 
szünidő alatt gazdasági munkáknál, de főképen 
csépelésnél felügyelni tartozik; ha megfelel, egy évi 
próbaidő után véglegesíttetik. Felszerelt folyamod-
ványok bizonyítvány-másolatokkal, melyek vissza 
nem küldetnek, junius hó l-ig Zűsz János uradalmi 
kasznárhoz, u. p. Valkány (Torontálm.), küldendők. 

(379—III-1) 

(357) 
Alapíttatott 1841. érben. 

(m—3) 

A. Pesti magyar kereskedelmi bank 
v á l t ó - ü z l e t e 

Alaptőke : 

15 millió forint. 

BUDAPEST 
V,, Dorottya-u. 1. 

Tartalék-alap : 

11 millió forint. 

elad a Il-ik sorsjáték 1-ső osztályára érvényes 

! ® P Magyar m | 

osztálysorsjegyet 
l | i 6 f r t , 1[a í$ f r t , f r t l . 5 © , 1 '8 7 5 k r , 

a pénz beküldése, vagy utánvétel mellett. 
Minden vásárló megkapja a hivatalos tervezetet. 

Az ezen intézetnél vásárolt sorsjegyek a bank 
bélyegzőjével vannak ellátva. 

A megrendelések postafordultával kéretnek, mert 
a készlet máris fogytán van. 

Köztudomású, hogy az első sorsjátéknál a 
legtöbb fo- és mel léknyeremény az ezen 

Intézetnél vásárolt sorsjegyekre esett . 

M 
M 
M 
M 

í n 

M V I Z S G A - L A P O K , 
45 k r j magyar, német ós diktandó-

' | vonaízással, új, csinos kiállí-
60 kr , ) tásban. 

B. fa j t a , kék kere t te l , 100 darab . . 

D. „ arany „ 100 „ 

Nagy választék saját gyártmányú aczél-írótollakban és tollszárakban. 

ELSŐ MAGYAR A0ZÉL-ÍRÓT0LL-, T0LLSZÁR- és INDIGÓ-MÁSOLÓPAPIR-GYÁR 

SCHÜLER JÓZSEF, Budapest. 
Gyár és iroda: VI. kerület, Dalnok-utcza 26. sz. 

(361—IV—3) Kívánatra árjegyzékkel szolgálok. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



XXXI. évfolyam 18. szám. Budapest, 1898 május 5. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

M e g j e l e n i k e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatás i 
Intézet , t ehá t az összes óvodák, e l e m i fe lső nép- é s polgári 
iskolák és taní tóképző - i n t é z e t e k e g y p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e iránti f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e tékes kir. tanfe lügye lő által l á t t a m o z o t t 
községi előljárósági b i z o n y í t v á n y nyal együtt , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesz tőségéhez k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e megje lö-
l éséve l ) é s az uto l só posta v i lágosan kiírandó. 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy évre 5 frt, fé lévre 2 fr t 50 kr., 
n e g y e d é v r e 1 frt 25 kr. — E g y n e g y e d évné l k e v e s e b b időre 
e lő f i ze té s t n e m fogadunk e l . — Az előf izetés i p é n z e k a kiadó-
h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den e g y e s szóért, m i n d e n k ö z l é s u t á n 3 kr. fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i által k i s z á m í t h a t ó hirdetés i díj e l ő r e küldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részét 
t evő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b u sora 50 kr. Ezek a d í jak i s 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

SZERKESZTŐSÉG KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, T i . KER., PODMANICZRÍ-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Késsiratolcat nem adunk vissza. 

Állami tanítók fizetésrendezése. 
(K) Az 1898. évi állami költségvetés 

törvény erőre emelkedvén, ennek kereté-
ben az állami elemi népiskolai tanítók 
javadalmazásának fokozatos rendezése a 
következő tételekben hajtatott végre: 

a) 476 oly állami tanítónak fizetése, 
a kik már tiz, vagy több év óta szol-
gálnak, 500 frtra kiegészíttetett; e czélra 
utalványoztatott összesen 26.075 frt. 

b) A főváros közvetetten környékén 
levő állami iskoláknál alkalmazott 129 
tanítónak lakpénze ugyanilyen elvek 
szerint felemeltetett 150,illetve 180 frtra, 
összesen 4210 frttal. 

c) Ugyanezen állami iskoláknál alkal-
mazott 47 tanítónak fizetése az 1896. 
évben nyert helyi pótlék betudásával 
fölemeltetett 600 frtra. 

d) Fiúméban 13 állami tanító fizetése 
fölemeltetett 500 frtról 600 frtra, ösz-
szesen 1300 frttal. 

e) 1896. évben a székes-főváros kör-
nyékén alkalmazott tanítók fizetésének 
emelésére felvett 8 ezer frtból csupán 
az újpesti, kispesti és kossuth-erzsébet-
falvi tanítók fizetését lehetett emelni; 
minthogy pedig a főváros körüli második 

körzetben még mindig 30 olyan állami 
tanító van alkalmazva, a kiknek fizetésük 
csupán 400 frt, ezeknek fizetése fölemelte-
tett 500 frtra, összesen 2400 frttal. 

f ) A csongrádi állami elemi nép-
iskolánál 29 állami tanítónak 400 frt 
fizetése, a várossal kötött szerződés 
ér tel m éb eu^^ie m el te tett 5QQ. frtra, ösz-
szesen 2900' frttal. 

A folyó évben tehát összesen 724 
állami tanító, tehát az egész létszám-
nak: 2610-nek 33 százaléka részesült 
összesen 36.785 frt fizetés-fölemelésben. 
Ehhez járul majd a folyó év október 
hó 1-én esedékes évötödös pótlék mind-
azon állami tanítók számára, a kik 
akkor öt évi szolgálatukat már betöltik ; 
e czélra a folyó év utolsó negyedére a 
költségvetésben 15.695 frt van felvéve. 
Ezzel együtt a folyó évben összesen 
52.480 frt fordíttatik az állami tanítók 
anyagi helyzetének javítására. 

Az anyagi helyzet ily mérvű javítását 
csak akkor mérlegelhetjük kellőleg, ha 
figyelembe veszszük, hogy 1896. évben 
ily czélra csupán 8000 frtot lehetett 
biztosítani; 1897. évben 35.000 frt 
fordíttatott ily czélra; ime, most már 

lapunk 18-ik számához két melléklet yan csatokra. 
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52.480 frtra emelkedik a javadalmazás 
emelése. Megemlítjük még, hogy a folyó 
évben a gazdasági ismétlő-iskolákban 
működő tanítók díjazására összesen 
16 ezer frtot fordít az állam. 

Fényesen igazolják ezen tételek, hogy 
dr. Wlassics Gyula közoktatási minister 
valóban szivén viseli általában a taní-
tóságnak, de különösen az állami taní-
tóknak anyagi helyzetét, s a mennyire 
csak a pénzügyi helyzet engedi — a 
képviselőházban tett kijelentéséhez híven 
néhány év alatt keresztül is viszi, hogy 
az állami tanítók javadalmazása a XI. 
fizetési osztály elvei szerint egészen ren-
dezve leend. 

Meg vagyunk győződve, hogy az 
állami tanítók az állam ezen gondos-
kodását fokozott ügybuzgósággal fogják 
viszonozni; megvagyunk győződve, hogy 
az állami tanítók nemcsak az iskolában, 
de a most fellépett társadalmi bajok 
eloszlatása körül is teljesíteni fogják 
kötelességüket. 

V magyar beszed re való szoktatásról. 
Mióta a minister a népiskolai tanítás ter-

vének revízióját kimondta, szaklapjaink, külö-
nösen a „Néptanítók Lapja", részletesen meg-
vitatták a magyar beszédre való szoktatásnak 
a kérdését. Gramma Döme és Társai, azután 
meg Göndör Károly és Társai részletesen ki 
is dolgozták müveikben a magyar beszédre 
való szoktatásnak módját, anyagát. A Gramma 
Döme könyvének czime: „A magyar nyelv 
tanítása nem magyar ajkú, de magyar tan-
nyelvű (állami) elemi népiskolákban.1' (Megren-
delhető szerzőtől (Temesvár). Ara 4 korona.) 
A Göndör Károly könyvének czime: „ Útmu-
tató a magyar nyelv tanításához a direkt mód-
szer alapján." (Kiadója Lampel Róbert (Buda-
pest). Ára 70 kr.) 

A Néptanítók Lapjában írtak e kérdésről: 
Margitai József, Ballá Balázs, Benő Béni, Iszlay 
István, Katz Henrik, Kelemen Gizella, Szalay Pál. 

Margitai értekezése a „Néptanítók Lapja" 
1897. évi évfolyamának 18., 19. ós 21. szá-
maiban jelent meg. Értekezésében szól a 

magyar beszéd tanításának czéljáról, a tanítás 
nyelvéről és a szerzett magyar nyelvismeret 
állandóvá tételéről. Margitai értekezésének 
alapgondolata: hogy a magyar beszéd taní-
tását csak akkor szabad magyar nyelven meg-
kezdeni, a mikor a gyermekek az iskolai éle-
tet megszokták, egymással megismerkedtek, 
több szóhangot tudnak és a szám fogalmával 
tisztában vannak; hogy az anyanyelven való 
tanítás csak a felső osztályokban szűnik meg 
teljesen; hogy tárgyismeretre és idegen nyelvre 
nem lehet a gyermeket egy és ugyanazon 
időben tanítani; hogy az első hónapokban a 
tanórák felét az anyanyelvi és felét a magyar 
nyelvi beszédgyakorlatra fordítjuk; hogy a 
magyar irás és olvasás tanítását csak akkor 
kezdjük meg, ha a tanulók annak nehézsé-
geit az anyanyelvi irás és olvasáson már leküz-
dötték. Ennek ideje a negyedik hónap, stb. 

Margitai indította meg a vitát, köszönet 
neki érte. A mint azonhan a hozzászólók 
közleményeiből (1. a Népt. Lapja illető szá-
mait) kitűnt, Margitai véleményével egyma-
gára maradt. A nem magyar ajkú iskolákban 
működő tanítók egytől-egyig azt állítják, hogy 
a magyar beszéd tanítását az első percztől 
kezdve magyar nyélven kell kezdeni. Ennek 
helyességét ma már egyetlen-egy tanító sem 
vonja kétségbe, ha t. i. a magyar beszéd taní-
tásának a 70-es és 80-as évek első felében 
divott módjait megfutotta. 

Nagyon szép, a mit M—i zengzetes vezér-
czikkében, Szalay Pál, Benő Béni, Katz Henrik 
és Balta Balázs az ő hozzászóló közleményeik-
ben elmondanak. Különösen Baliának reme-
kül kidolgozott gyakorlati példája felér egy 
egész értekezéssel. 

Nem fogják e nagy fontossággal biró kér-
dés érdemes magyarázói tőlem rossz néven 
venni, ha egy dologra kérem szives figyelmö-
ket. Nem méltóztattak tekintettel lenni e kér-
désnek ama képeire, a melyeket 1890-ben a 
IV. és 1896-ban az V. egyetemes tanítógyü-
lés megrajzolt. Margitai sem vette figyelembe 
Magyarország tanítóságának a magyar beszéd 
tanítása tárgyában hozott határozatait. A mit 
Margitai ma hirdet, az volt a mi álláspontunk 
a 70-es évek végén a volt határőrvidéken. 
Azóta 20 év telt el, a mely idő alatt a magyar 
beszéd tanításának a módszere régen ifjú-
korába jutott. Isten ments, hogy 1898-ban 
is úgy vezessék a gyermekeket a magyar 
beszéd ismeretébe. A Margitai által jelzett 
módszerrel a magyar beszédet lehetetlen meg-
kedveltetni. Hogy miért, majd elmondom 
alább a direkt módszer lényegének kifejtésénél. 

Azután még egyet. Ezt már nem én mon-
dom el, hadd beszéljen Lederer Ábrahám. A 



IS. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 

mikor a mi tanítóegyesületünknek egy kül-
döttsége átadta a jeles pedagógusnak a tisz-
teleti tagságról szóló oklevelet, azt említette 
az ünnepség után: „Éppen most olvasom a 
IV. egyetemes tanítógyülésnek a magyar beszéd 
tanítása tárgyában hozott határozatait. A mit 
a mi kartársaink ma erről irnak, azt már 
1890-ben tisztába hozta az egyetemes tanító-
gyülés. Es most? Most a legtöbb úgy adja, 
mint saját találmányát. A mi kar társaink 
vagy nem olvasnak, vagy nem tartják szük-
ségesnek a forrásokra való hivatkozást." 

így vagyunk mi nemcsak a magyar beszéd 
tanításának a kérdésével, hanem sok egyéb-
bel is. 

A mit Margitai elmondott, az a 70-es évek 
álláspontja, a hozzászóló kartársak pedig szép 
bokrétába kötve újították fel az egyetemes 
tanítógyülések vívmányait. Egyedül Balla gya-
korlati példáját tartom olyan jeles konkrét 
ténynek, a mely fényesen igazolja, hogy ö 
az elvi határozatoknál, az eszméknél meg nem 
állott, hanem azoknak méltó testet is adott. 
Én részemről nagy nyereségnek tartanám, ha 
Balla legalább néhány mintaleczkét közölne a 
„Néptanítók Lapjá"-ban. 

Gramma és Göndör Károly nem elégedtek 
meg a határozatokkal, hanem jeles társakat 
keresve, ki is dolgozták a magyar beszéd taní-
tásának módját. 

Nem akarom most a két művet részletesen 
ismertetni; csak annyiban foglalkozom úgy 
az egyikkel, mint a másikkal, a mennyiben 
a magyar beszédre való szoktatásról szerzett s 
lélektani alapon kifejtendő tapasztalataimmal 
egybefüggnek. 

Mielőtt a felvett kérdés részletes magyará-
zatába bocsátkoznám, megemlítem, hogy én 
is tanítottam és tanítom a magyar beszédet 
nem magyar ajkú kisdedóvóban, nép- és pol-
gári iskolában; voltak felnőtt tanítványaim is. 
Ha korra nézve osztályozom őket, azt találom, 
hogy volt kisded, népiskolai gyermek, ifjú, 
érett fiatal ember, férfi és öreg korban levő 
tanítványom ; számra nézve 1 —1 csoportban 
(osztályban) 5-től 100-ig; anyanyelvre nézve: 
szerb, oláh, horvát, német, ruthén, tót. E 
szerint alig van e hazában nemzetiség, a 
melynek gyermekeivel a magyar beszéd taní-
tása szempontjából nem foglalkoztam volna. 
Volt alkalmam tehát e téren tapasztalatokat 
szerezni. A mit elértem, azt Felméri Lajosnak, 
Péterfy Sándornak és saját gyötrelmes kínló-
dásaim közepette szerzett édes tapasztalataim-
nak köszönhetem. 

Igazán direkt-e az a módszer, a mely szerint 
Gramma és Göndör műveiket megszerkesztették ? 

Van-e a két műnek helyes lélektani alapja ? 

Mit kellett volna a szerzőknek tenniök, hogy 
műveikkel bevégzett egészet nyújtsanak? 

Lássuk először Gramma és Társainak 189 7 -ben 
megjelent könyvét. Gramma téved, a mikor 
művét úttörő műnek nevezi, mert a 80-as 
évek közepén már voltak műveink, a melyek 
a magyar beszéd gyakorlását a direkt módszer 
szerint dolgozták fel, azaz a magyar beszéd 
tanítását nem magyar ajkú iskolákban a 
magyar beszéddel kezdették meg. 1886-ban 
találkozott valaki Sebesztha Károly tanfel-
ügyelővel az Eggenberger-féle könyvkeres-
kedésben. Sebesztha Károly átnézte a művet, 
a melyet az illető kiadás czéljából Eggen-
bergernek felajánlott. „így, így! Ez kell nekünk! 
így van jól!" — voltak Sebesztha szavai. 
E művet az országos közokt. tanács jóvá is 
hagyta. A bírálók a mű egyik előnyét éppen 
abban látták, hogy szerző az anyagot a direkt 
módszer szerint dolgozta fel. 

Gramma és Társainak érdeme, hogy a magyar 
beszéd tanításának anyagát a nem magyar 
ajkú, de magyar tannyelvű iskolák érdeke és 
czélja szerint csoportosították. Ennyiben „út-
törő" a művök. 

A „Tisztán Elméleti Rész" czímü fejezet-
nek csak a 3. pontja tartozik szorosan a 
tárgyhoz. Ebben elmondja szerző, hogy mikor 
kell a magyar beszéd tanítását megkezdenünk 
s hogy miként tanítsunk magyarul. Az első 
négy közleményt inkább valamely szaklapban 
közöltem volna. Hogy a magyar beszéd gya-
korlását az I. évfolyamban már az első 
percztől kezdve kell megkezdenünk, abban, 
Margitai kivételével, mindnyájan egyetértünk. 
Gramma Döme, úgy látszik, közelebb áll Mar-
gitaihoz, mint mi hozzánk, mert azt mondja : 
„Magától értetődik, hogy gyermekeinknek az 
iskolai életbe váló bevezetésénél, bizalmuk fölkel-
tésénél, bátorításánál nem folyamodhatunk a 
magyar nyelvhez, hanem a gyermek családi 
anyanyélvét veszssük segítségül és csak ezután 
látunk a munkához, a magyar szó tanításához 
Ez Margitai véleménye is, csakhogy ő még 
több szerepet enged az anyanyelvnek. 

Én részemről nem tartom ezt helyesnek. 
Igen is, tudja, ismerje a tanító a nép nyelvét, 
de nem azért, hogy általa a gyermek, hanem 
a szülők, a felnőtt társadalom vonzalmát, 
szeretetét nyerje meg. Gramma jól tudja, 
hogy nem annyira az ember mesterséges, mint 
inkább természetes beszédje hozza a lelkeket 
egymáshoz közelebb. A kinek bizalmat keltő 
a nézése, igaz, szeretettel teljes a mosolygása, 
a hangja, keze-járása, az hamar fér az embe-
rek lelkéhez. Gramma direkt módszeréből hiány-
zik egy lényeges kellék: az ember természetes 
beszédje. A kinek természetes beszédje őszinte, 

18* 
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hű, közvetlen, naiv, gyermekíesen kedves; a 
ki érti a gyermek játékát: annak nincsen a 
gyermek anyanyelvére szüksége. Ez tény, sok 
évnek tapasztalata győzött meg róla. A szü-
lők miatt értenünk kell a nép beszédét! A 
felnőtt társadalomra is inkább a természetes, 
mint a mesterséges beszéddel hathatunk, mert 
az előbbi bensőbb, hatásosabb, őszintébb, mint 
az utóbbi; de azért, ha a nép esze- és szive-
járása szerint még emberi szóval is meg tud-
juk magunkat értetni, sokkal előbb elfoglal-
hatjuk helyünket az ő lelki világában. 

Nekünk meg kell hódítanunk az anyákat 
és gyermekeiket. A ki ezt a két czélt elérte, 
e mellett dolgát érti s lelkesen munkál, az 
egy évtized alatt egy községet a magyar 
nemzet kebelébe vezérelhet. Magától értetődik, 
hogy a tanító e czélt csak olyan községekben 
érheti el, a hol a pap, jegyző, biró, orvos, 
gyógyszerész nem ellensége a nemzetnek. 

Gramma a családi anyanyelvet, ha jól ér-
tettem, egészen a harmadik osztályig akarja, 
mint kisegítő nyelvet használni (14. oldal). 

Nem tudom, mit akart ezzel mondani: 
„Első és másod osztályú tanításunk tulaj don-
képen nem egyéb, mint a beszéd és értelem 
gyakorlása; a harmadik osztályban kezdődik 
a tulajdonképeni ismeretek nyújtása." 

Gramma és Társai ellene mondanak a direkt 
módszernek; összezavarják az indirekt mód-
szerrel. íme szavaik: „Mert hiszen a magyar 
szót csak úgy fogjuk a gyermekekkel megér-
tethetni, ha anyanyelvükhöz folyamodunk, mi áltál 
megtanulják a magyar szót, de egyúttal anya-
nyelvüket is gyakorolják.11 Ez nem egyéb, mint 
a fordító-rendszernek egy ujabb elágazása. 

Ha a gyakorlati leczkéket alaposan vizs-
gáljuk, azonnal rájövünk, hogy a szerzők 
nagyon egyoldalúan fogták fel és alkalmazták 
a direkt módszert, ha ugyan eljárásuk egyál-
talában direktnek nevezhető. En határozottan 
merem állítani, hogy módszerük az I. és II. 
évfolyamban indirekt, mert a gyermek érzé-
sével, vágyával, képzetével a magyar szókép 
közvetlenül nem egyesülhet; akadályul mindig 
közbeillesztik az anyanyelvet (a család nyelvét). 
Nem direkt a módszerük, mert az egész vezér-
könyv 8 / i o - e d részén a passiv szemlélés ural-
kodik; továbbá, mert szerzők a direkt mód 
fogalmát nem a gyermekek, hanem kizárólag 
a tanító szempontjából Ítélik meg s adnak 
neki testet; nem vették figyelembe a gyermek 
sajátos lelki élete és az emberi természetes 
beszéd között természetszerűen meglevő kap-
csolatot, az ember természetes beszédjét. Nem 
direkt a módszerük, mert a magyar beszéd 
anyaga, amint ők nyújtják, nem természetszerű 

következménye a gyermek sajátos, kedves lelki 
állapotának. 

Lássuk példáikat. Első kérdésük: „ Mi a 
neved?" Erre ezt a feleletet kívánják: „Az 
én nevem Jenakie Janeszku." Hát szeretettel 
kérem, ez ellenkezik a természetszerüséggel. 
Olvassák el Balla példáját, az megmagyaráz 
mindent. Minek töltsük mi el az időt s kínoz-
zuk a gyermeket már az első órán ezzel: 
„Az én nevem." 

Ha muszáj, hát utóvégre is megtanulja a 
gyermek. Nem lesz azonban e dolog oly édes, 
kedves kincse, mintha fütyülhet s közben 
mondja: „Fütyülök." 

A gyermek lelki életének csomója az 5 
sajátos cselekvő és érző világa. A konkrét 
dolgoknak csak annyi a becsük, a mennyiben 
ő szive szerint azokat cselekvő (játék) eszközül 
felhasználhatja. Méltóztassanak a 6—7 éves gyer-
meket megfigyelni s meggyőződnek állításom 
igazságáról. Ha ismeretlen tárgyat vesz a 
kezébe, először cselekszik vele; a cselekvés 
vagy jól- vagy rosszulesést von maga után. 
Az előbbi esetben megtartja s folytatja a 
tárgygyal való cselekvést, az utóbbi esetben 
egyszerűen eldobja magától s talán még meg 
is bünteti, a földhöz csapja, rátapos, össze-
csapja. A gyermek élénken munkáló tud-
vágyánál fogva ugyan folyton kérdezgeti: „Mi 
ez? Mi az?" — s ismétli is a dolog nevét, de 
azért lelkileg sokkal közelebb áll hozzá az, 
hogy mit csinálhat ez a dolog, állat, személy, 
mi történhetik vele. Erre szerzők nem voltak 
tekintettel. A helyett, hogy a gyermeknek 
korhoz mért cselekvő és érző életére alapí-
tották volna módszerüket, olyan dologképek-
kel foglalkoznak, a melyek — mert a gyermek 
a dolgok jegyeit cselekvőleg meg nem való-
síthatja — elvontságuk miatt távol esnek 
érdeklődésüktől. 

Szóljanak példáik: Igen ám! Jól van! 
Helyes! Úgy van! Ejnye, már elfelejtetted? 
Tanító úr! kérem szépen, szabad kimenni? 
(A 3. leczke cselekvésszavai még tűrhetők. 
A magyar ember nem mondja: Felállni! 
Leülni! Sorba állani! Imádkozni!) Kezeket 
hátra kulcsolni! Kezeket padra! Jó napot! Jó 
reggélt! Isten hozta! Isten vezér él je! Mi ez! 
Mi az! Ez tábla. Az tábla. Jól van fiam, de 
fel kell állani. Jól van, leülhetsz. Azután jön 
a kréta, a papiros, a tinta, a palatábla, a pad, 
a kép, a szék, a szivacs, az asztál, a kályha, 
a számológép, stb. iskolai tárgyak, bútorok és 
szemléltetési eszközök neveinek az anyanyelv 
segítségével való ismertetése. 

Mi itt a hiba? Az, hogy a szerzők nem 
nyújtják a dologkép nevét a gyermeknek 
tetsző módon. A gyermeknek úgy tetszik a 
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tábla, ha ő is mellette áll vagy ül s reá 
rajzolhat. A míg a táblára rajzol vagy firkál, 
édesen, kedvesen lopódzik a tábla, meg a rajzolt 
szókép is léikébe, emlékezetébe és beszélő-szerveibe. 
Maga sem tudja, mint jutott hozzájuk a nála 
játékszámba menő foglalkozás alatt. 

Nem kell ehhez az eljáráshoz egyetlen egy 
anyanyelvi szó sem. A cselekvéssel a magyar 
szóképek közvetlenül egyesülnek. Az anya-
nyelvi szókkal és beszéddel csak megnehezítjük 
a magyar szónak a lélekkel való benső egybe-
olvadását. E helyen még egy gondolat jut 
eszembe. Lelkes, teljesen megbízható magyar 
emberré lesz minden nem magyar ajkú gyermek, 
ha tisztán magyar beszéddel nevelik a magyar 
nyelvre. Szatmárvármegyében van vagy 12—15 
német község. A német szülők örömmel 
járatják gyermekeiket Szatmáron és Nagy-
Károlyban iskolába. Egy emberöltő előtt nem 
tudtunk egy szót sem magyarul; a városi 
tanítók meg, a kikhez kerültünk, egy szót sem 
németül. Egy év alatt úgy megtanultuk a 
magyar beszédet, úgy elhagytuk a falusi német 
dalt, mondókát, játékokat, mintha mindany-
nvian Debreczenben születtünk volna. Ma az 
a 12 község magyar szóban és szívben egy-
aránt. Csakhogy az én jó tanító bácsim a 
direkt módszer szerint tanított. Délelőtt magya-
rul tanultunk mindent, délután németül. Margi-
tainak azt említem fel e helyen, hogy azért 
a tanító bácsi gyönyörűen elérte czélját; 80—90 
gyermeket tanított hat évfolyamra osztva. A 
tanító bácsi ma is ott van; akkor sem volt, 
ma sincsen a községnek egyetlen-egy, ott 
született s ott felnőtt lakosa, a ki az elemi 
iskola számára előírt dolgokat ne tudná. 
Bármerre vezetett azóta sorsom, mindig büszkén 
hirdettem, hogy az én szülőföldemen a kanász 
gyermeke éppen úgy tudja a kamatok kiszámí-
tását, mint akár a gazdag telkesnek a fia. És 
ez nemcsak az én szülőföldemen volt így, 
hanem a szomszéd községekben is. Híven 
emlékezem ma is arra a hatalmas sváb fiuk-
ból lett tanítói gárdára, a melyet Hasz püspök 
nevelt, s e gárda azután 12 községet csatolt 
a magyar nemzet szivéhez. A legtöbb már 
elhalt. Egy-kettő ma is él. Legyen emié-
kezetök áldott s a kik élnek, azok találják 
fel neveltjeikben a benső hálát. Ne emlegessük 
tehát, hogy a direkt módszert mi találtuk fel. 
Mióta nem magyar ajkú ember lakik e hazá-
ban, megvolt az mindig; csak elfelejtettük 
1867-től, a mikor becsempészték hozzánk a 
németektől a körmönfont fordító-rendszert. 

De térjünk vissza a tárgyra. 
A direkt módszer élő valami, a minek 

születése, eredete, fejlődése, táplálóanyaga 
van, akár az embernek vagy a növénynek. 

A direkt módszer motívuma a kül- és a bel-
világ egész életével; gyökerei az Isten alkotta 
nagy természetből éppen úgy szívják táplá-
lékukat, mint az embernek mindent átalakító, 
kifestő, teremtő fantáziájából. Én, mint tanító, 
nem vagyok más, mint a legfőbb motivum, a 
mely a többi száz és száz motívumot a gyer-
mek sajátos lelki és testi élete szerint, korhoz 
mérten kiválogatja, hogy azután mindegyik 
megfelelő ingerként hasson a gyermek befo-
gadó, megtartó és visszavetítő erejére. A mint 
nem etetek Vs éves gyermekkel gombóczot, 
töltött káposztát: éppen úgy nem fogom 
érzékszerveit s ezek útján lelkét meg nem 
felelő motivumokkal ingerelni. 

A 6—7 éves gyermek életének természetes 
motívumai: 

a) Minden, a mi az ő világában él, mozog, 
cselekszik, a mi könnyen mozgatható, a mi 
teremtő fantáziájának engedelmeskedik. 

b) Minden, a mi oly kisded, eleven, köz-
vetlen, naiv, mint ő maga. 

é) Minden, a mi szivének jól esik. 
d) Minden, a mi az újság ingerével hat s 

lelkében egy már szerzett képzetnek jegye-
ként helyezkedik el. 

e) Az ő dala, mondókája, versikéje, meséje, 
játéka, munkája. 

A mit Gramma és Társai feldolgoztak, 
mindaz indító oka lehetne a gyermek testi 
és lelki életének, csakhogy nem abban a for-
mában, a hogy ők azt adják. 

Nagyon tévednek, ha azt hiszik, hogy az a 
6—7 éves gyermek szívesen veszi tőlük a 
személyeknek, tárgyaknak, tulajdonságoknak, 
formának, anyagnak, az anyag czéljának száraz 
elnevezését s a faggató katekizálás szerint 
való gyakorlását. Hisz, ez az eljárás oly száraz, 
oly élet nélkül való, annyira messze van a 
gyermek lelki világának természetszerű motí-
vumaitól, hogy nem csuda, ha azután csak-
hamar kimerül a magyar beszéd gyakorlásától. 
Valami borzasztó lehet a gyermekre nézve, a 
mikor egy héten át folyton csak annyit kell 
szajkolnia: Ez tábla. Az kréta. Ez tinta. Az 
papiros. Az pad. Ez kép. Az szék. Ez szivacs. 
Az asztal. Ez kályha. Az számológép. Ez toll. 
Az álmáriom. Ez tintatartó. Az vonalzó. Az 
fogas. Ez ajtó. Ez ablak. Az fal. Egy héten 
át szakadatlanul ezt kell hallania: Mi ez? 
Mi az? 

Ez nem direkt módszer, mert ebben a gyer-
mek sajátos öntevékenységének tere nincsen; 
tetszik, nem tetszik, neki a nyújtott táplá-
lékot be kell vennie. Nem lehetne-e ugyan-
ezekről a dolgokról így beszélgetni: A táb-
láról, mikor reá rajzolnak, írnak. A krétáról, 
mikor vele írnak, rajzolnak. A szivacsról, 
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mikor a táblát törülgetik. Az asztalról, mikor 
asztal mellett írnak, esznek, játszanak. A kály-
háról, mikor 1 — 1 drb fát tesznek a tűzre. 
A számológépről, a mikor a sok golyót jobbra, 
balra tolják. 

De különben a magyar beszéd gyakorlásá-
nak anyaga nem is ez első sorban, és az első 
anyagot nem is így kell feldolgozni. 

A 6 — 7 éves gyermek magyar beszédének 
legelső anyaga az ő játéka s ennek alkotó 
elemei a dalos mondóka, a dalos munka, a 
dalos versike. Ez a gyermek élete. A nagy 
természetnek neki tesző dolgait eljátszsza, 
eldalolja, utánozza, mondókába foglalja. 

Neki a tábla nem az, a mi nekünk. Ha a 
táblával kedve szerint nem munkálhat, nem 
kell neki. Megszólaltatja a bárányt, a virágot, 
a fecskét; eljátszsza apja, anyja szerepét; 
befogja a kavicsokat lovaknak; tanít, mint a 
tanító, prédikál, mint a pap. 

Be kegyetlenek is vagyunk! Megköveteljük 
attól a 6—7 éves gyermektől, hogy éppen 
úgy szerezzeneszrevételeket és képzeteket, mint 
mi ; sőt arról is beszélünk, mint alkot a 
gyermek fogalmakat. 

A mi jelen nevelési, tanítási rendszerünk-
ben hiba van, az végigvonul Gramma és 
Társainak vezérkönyvén is. 

Legyen szabad e helyütt fölemlítenem, 
hogy a mikor mindezeket a 6—7 éves gyermek 
számára a legmegfelelőbb nevelési anyagnak 
tartom, teljesen tisztában vagyok a Margitai 
által többször hangsúlyozott „tanczél1'-lal, mert 
hiszen én is tanítottam három évig az elemi 
iskola 1. osztályában s összesen ötig a többi 
évfolyamokban. A mi bajunk: a régi vezér-
könyveknek, meg §-oknak a bénító ereje. Ne 
a vezérkönyv, hanem a gyermek legyen a 
„tanczél" s akkor meg is szabadítottuk az 
iskolát a reánehezedő sok nyűgtől. 

Lehet-e a játékot, dalt, mondókát, versikét, 
munkát a 6—7 éves gyermek iskolai életébe 
beleilleszteni? Igen is lehet. Adjuk meg az 
írva-olvasásnak, a számolásnak a játékszerü-
séget, a játék testi és lelki sajátosságait, ele-
meit, s akkor a kérdést is megoldottuk. 

A direkt módszer fokozatai: 
1. Természetszerű inger, a melyről és a 

melylyel a gyermek saját önfeltalálásával 
képet alkothasson. 

2. A dologképnek a természetes beszéddel 
való megtestesítése. 

3. A dologképnek a mesterséges beszéddel 
való megkötése. 

Még figyelembe kell vennünk, hogy Gramma 
és Társai vezérkönyvüket szerb, tót, oláh, 
ruthén, német ajkú vidéken működő állami 
tanítók számára írták. Nem gondoltak-e arra, 

hogy mily nagy a különbség a magyar és a 
testvérnépek nyelve között a szóhangokban és 
a szóhangok csoportosításában ? De meg nem 
lett volna-e jó az öt, pusztán elméleti becs-
csel biró czikk helyett a tanítókat inkább 
megismertetni a 6 éves magyar, s azután 
külön-külön a 6 éves ruthén, szerb, oláh, 
német és tót gyermek beszédképességével ? 

A Göndör és Társai „Útmutató"-jávai kü-
lön fogok foglalkozni. 

Grammának és Társainak, hogy befejezett 
egészet nyújtsanak, eljárásukat a 6 — 7—8 éves 
gyermek lelki életére kellett volna alapítaniok; 
az anyagot a gyermek életvilágából kellett volna 
venniök s úgy feldolgozniok, a mint azt a 
gyermek magától feldolgozni szokta; figyelem-
mel kellett volna lenniök a 6 — 7—8 éves 
magyar gyermek játékaira, dalaira, mondókáira, 
verseire, munkájára. Tisztelettel jegyzem 
meg, hogy pusztán Sztankó Béla „ Daloskönyv"-
ével két év alatt (rendes iskolai viszonyok 
között) a gyermekeket magyarrá lehet tenni. 
Ott van Tihanyi A. Daloskönyve. E két 
daloskönyv a gyermek magyar beszédének 
egész anyagát magában foglalja. Van ezekben 
játék, vers, mondóka, munka, mese. Ha a 
mélyen tisztelt szerkesztő úr szívesen veszi, 
legközelebb közlök néhány minta-leczkét. 

A midőn a tisztelt szerzők fenkölt, ideális 
hazaszeretettől áthatott munkálkodása előtt 
kalapot emelek, kérve kérem őket, ne értsék 
félre szavaimat. Lehet, hogy itt-ott talán erő-
sebben szóltam, mint kellett volna; tulaj-
donítsák forró szeretetemnek, a melylyel e 
kérdést magam is szolgálom. 

(Eperjes.) Lány Mihály. 
CívtfO 
T 

A nyugdíjtörvény két liiánya. 
A Néptanítók Lapja f. évi 4-ik számában 

Nagy Béla kir. tanfelügyelőségi tollnok-kolle-
gám rövid kivonatban ismerteti a tanítói 
nyugdíjtörvényt. Első tekintetre úgy tetszik, 
hogy minden előfordulható eset fel van em-
lítve rövid és könnyen áttekinthető ismerte-
tésében. Azonban eléggé gyakran fordul elő 
az az eset, hogy már nyugdíjazott tanító hagy 
hátra özvegyet. Ily esetben, hogy a már nyu-
galmazotttanító özvegye mily időponttól fogva 
kapja segélypénzét, arról a nyugdíjtörvény 
nem szól s így Nagy Béla is figyelmen kívül 
hagyta az ilyen eset felemlítését. 

Az aktív szolgálatban levő tanító elhalálo-
zása után az özvegy segélypénzt kap. A 
segélypénz a férj elhalálozásától számított fél 
év múlva tétetik folyóvá. Addig az özvegy és 
az árvák a lakás és a teljes fizetés élvezésé-
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ben hagyatnak és ezeknek kiszolgáltatására 
az iskolafentartó köteleztetik. 

Világos, hogy ezen esetben a törvény az 
aktiv szolgálatban elhalt tanító özvegye vég-
ellátásáról gondoskodik; mutatja a fizetés szó 
is és a nyugdíjtörvény azon rendelkezése, 
hogy félévig az iskolafentartó köteleztetik 
az özvegy és árvák ellátásáról gondoskodni. 
Igen, de a már nyugalmazott tanító özvegyé-
nek félévig való eltartására az iskolafentartó 
ily módon nem kötelezhető. 

Az ily esetben gyakorlatban az áll, hogy a 
nyugalmazott tanító nyugdíjalapul szolgáló 
összegének felét kapja az özvegy gyámpénzül 
élete végéig. Az így megállapított gyámpénz 
pedig a férj elhalálozását követő hó elsején 
tétetik folyóvá. 

Ezen esetben előfordulhat, hogy az özvegy 
több gyámpénzt kap, mint a férj nyugdíja 
volt. Pl. X. Y. tanító 400 fr t nyugdíjjogo-
sultsággal volt tagja az országos tanítói nyug-
díjintézetnek. 10 évi szolgálat után nyugdíjaz-
tatott. A nyugdíja 160 frt. Elhalálozása után 
az özvegy a 400 frtnak felét, tehát 200 frtot 
kap gyámpénzül. Ismétlem, gyakorlatban ez 
áll, a nyugdíjtörvény erről nem szól. 

Szólok a nyugdíjtörvény másik hiányáról, 
Ha az atya legalább 10 évetszolgált, árvái se-

gélypénzt kapnak, de csak azon árvák, a kiknek 
születésekor az atya élt és aktiv szolgálatban 
volt. 

Azonban nem kap semmit az olyan árva, 
ki az atya nyugdíjazása után született; szü-
letésekor akár élt az atya, akár nem. Tehát 
„akár nem élt az atya". Ez alatt olyan, köny-
nyen előfordulható esetet értek, ha az árvá-
nak fogantatása még az atya életében történt, 
de születése előtt az atya elhalt. 

A nyugdíjintézetnek egyik fontos hivatása 
az, hogy a tanítók árváit segélyezze bizonyos 
korig, hogy nevelésöket anyagiakkal lehetővé 
tegye. De az előbb említett esetben, illetve 
esetekben ezen czéljától elzárkózik, pedig az 
említett utóbbi esetben az árvának több segít-
ségre van szüksége,ő mint az olyan árvának, 
a ki az atya aktiv szolgálatában született. 

Én hiszem, hogy ha a nyugdíjtörvény 
revízió alá kerül, annak leírt két hiánya figye-
lembe fog vétetni. 

(Segesvár.) Benkö András. 

X Képesítő vizsgálatok. Az esztergomi 
tanítóképzőben az Írásbeli képesítő vizsgála-
tok május 23. és következő napjain tartatnak 
meg. A szóbeli junius 1-én veszi kezdetét, 

Azok pedig, kiknek a képesítőt megelőzőleg 
osztályvizsgálatot kell tenniök, azt május 20-án 
tehetik. A képesítőzni szándékozók május 
10-ig szóval vagy írásban jelentkezzenek az 
igazgatóságnál. A többi magánvizsgálatok 
junius második felében lesznek. Ezekre junius 
15-ig lehet jelentkezni. — A máramaros-szi-
geti áll. tanítóképző-intézetben a tanítóképe-
sítő vizsgálatok Írásbeli része f. évi május hó 
21—24-ik napjain, a szóbeli és gyakorlati 
része pedig junius hó 2-ik felében lesz. Ez 
utóbbi végeztével az egyházi énekből és 
zenéből kántorságra képesítő vizsgálatot is 
tehetnek a jelöltek. A folyamodványokat az 
illető kir. tanfelügyelőség út ján az igazgató-
sághoz f. évi május hó 7-éig kell beküldeni. 
— A pécsi tanítóképző-intézetben a tanító-
képesítő vizsgálatok f. évi május hó 31-ikén 
reggeh 8 órakor az Írásbelivel kezdődnek és 
a következő napokon folytattatnak. Folyamod-
ványok az igazgatósághoz czimezve, kereszt-
levéllel, orvosi, erkölcsi, működési és összes isko-
lai bizonyítványokkal látandók el. A tanító-
képző évfolyamait másutt végzett tanítójelöltek, 
vagy azon magántanulók, kik engedélyük alap-
ján ezúttal a IV. évfolyamról magánosztály vizs-
gálatot és ennek sikeres kiállása esetén 
egyszersmind tanítóképesítő vizsgálatot is óhaj-
tanak tenni, engedélyokmányaikat is tartoznak 
mellékelni, és ezenkívül május 25-ikén déli 
12 órakor az igazgató hivatalos helyiségében 
személyesen is jelentkezni. Az utóbbiak magán-
osztályvizsgálata, és pedig az Írásbeli május 
26-ikán, a szóbeli 27-ikén, mindig reggeli 
8 órakor tartatik. A kérvények az intézet 
igazgatóságánál május 14-ikéig nyújtandók 
be. Későn érkezett, vagy hiányosan fölszerelt 
kérvények tekintetbe nem vétetnek. Intézeti 
növendékek 10, idegenek, vagy magántanulók 
20 frtot fizetnek. Az oklevélért külön 1 f r t 
és a magányosztályvizsgálatokért egyenkint 
20 forint jár. Mindezen díjak előre fizetendők, 
— Az iglói áll. tanítóképző-intézetben a f. évi 
tanképesítő vizsgálatok Írásbeli része május 
23-án és következő napjain, szóbeli része pedig 
junius 22-én és következő napjain lesz. Jelent-
kezési határidő május 18. — A kunfélegyházi 
állami tanítóképző-intézetben a tanítóképesítő 
vizsgálat írásbeli része f. évi május 23—25-én, 
a szóbeli rész pedig junius végén fog meg-
tartatni. Ugyanakkor kántorképesítő vizsgá-
lat is tartatik. E vizsgálatokra magán uton 
vagy más tanítóképző-intézetben készült je-
löltek a nagyméltóságú vall. és közoktatás-
ügyi ministerium engedélyével bocsáthatók. 

e£XKBe 
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A vermesi uradalom. 
Nincs olyan szép major messze földön, mint 

a Herendy Vilmos gróf pusztája, a vermesi 
puszta. 

Határát két folyó is öntözi, a Kapós és a 
Sió. Amannak vize termékenyítőbb más folyók 
vizénél, ezé pedig tisztább a csiszolt gyémánt-
nál. A Balaton ezüstös hullámai megtisztulva 
jönnek erre a vidékre ezzel a folyóval. 

Es milyen szelid folyók ezek! Amaz csak 
akkor önt ki, mikor a vermesi rétek meg-
szomjaznak, ez pedig sohasem lépi túl a 
virágos partokat, még csak nem is hullám-
zik, mintha tudná, hogy a természet nem 
azért jelölte erre az útját, hogy romboljon, 
hanem hogy legyen a körülte szelid dombo-
kon elterülő aranykalászos mezőnek és büszke 
szőllőskerteknek magukat miben megnézeget-
niük. 

Mert olyan ám az a vermesi uradalom, mint 
a hiu leányzó, a ki tudja magáról, hogy szép ; 
hát szeret magában gyönyörködni. 

Ha az átellenben emelkedő kis-székelyi 
hegyekről nézed a szelid halmokkal meg-meg-
szakgatott lapályt, azt hinnéd, hogy az a 
biblia mesebeli paradicsomkertje s keresed 
fürkészve: hol tűnnek elő Adám apánk és 
Éva anyánk fügefalevél-köntösükben ? 

Egy liget az egész határ, de olyan ám, a 
melyen a vadontenyészetnek semmi nyoma, 
ott mindenütt az emberi szorgalom munkája 
látszik. 

A két folyó közt egymást keresztben szel-
delő s akáczokkal szegett rendes és dülőutak 
négyszögei közt óriás buza-, rozs- és árpa-
táblák, haragos zöldszinü kukoriczások, patyo-
latfehér hajdinaturnuszok, gazdag bükkönyös-
és moharföldek díszelegnek s oly egyformák, 
oly szabályosak, hogy azt gondolod: mesebeli 
óriások mérték ki napsugárból készült czir-
kalommal. Amott a Sió mentén a szőllős-
dombok vannak, a melyeken az egyenlőre 
vagdalt és kar ózott tőkék olyan glédában 
állanak, hogy azt hinné az ember: egy had-
sereg tartja megszállva a Sió mentét. 

Túlnan a hársos és az akáczos pagony 
megkoronázzák északról az egész uradalmat, 
s olyan részegítő illatot árasztanak szét az 
egész vidéken, hogy a napsugaras légben 

feléjök tóduló méhsereg leszédül az élvezet-
től, mielőtt eldorádójába jutna. 

A nagy kiterjedésű uradalom közepén, ott 
van a major. Vörös-fedeles új cselédházai és 
a legújabb gazdasági elvek szerint felszerelt 
aklai és istálói, a melyeken a Gr. H. V. 
betűk, a Herendy Vilmos gróf betűi fehér-
lenek, messzire ellátszanak. Úgy mosolyognak 
ki a százados hársak, gazdag gyümölcsösök 
lombjai közül, mint bimbók a rózsalevelek 
alól. 

Az előtérben, egy dombon áll a kasznári 
lakás. Egy kis kastély ez. Zöld redőivel a 
Sióra néz, büszke önérzettel. Körülte virá-
goskert, dísznövényekkel, fáradtan lecsüngő 
lombú tamaricokkal. 

A „kastély" mögött, a Kapósra néző olda-
lon, vén tölgyfa alá rejtőzik egy szerény kis 
házikó, melynek tetején vörösre mázolt fato-
rony van. Ez az iskola. Igen, ilyen is van 
Vermesen. Van a művelődésnek Vermesen 
egy kis kápolnája. Biz'azt nem lehet temp-
lomnak nevezni, hanem csak kápolnának. Oly 
kicsi, hogy egy villámvágta vén tölgyfa alatt 
kényelmesen elfér. Es nem is hivalgó épület. 
Oldala vakolatlan, tetejét itt-ott tatarozni 
kellene. Megveti a pompát s azt a major 
egyéb gazdasági épületeinek engedi át. Mert 
szerénység illik ám egy olyan épülethez, mint 
a tudomány kápolnája. 

* 
Hogy egy uradalom oly mintaszerűen legyen 

vezetve, mint a vermesi uradalom, ahhoz 
mindenekelőtt nagy szakértelem, azután kitűnő 
szervező képesség, munkabírás és nagy erély 
kívántatik attól, a ki azt vezeti. Az első és 
részben a második tulajdonság is megszerez-
hető ugyan Óvárott, de már az utóbbiakhoz 
teljességgel szükséges a rátermettség. S ez 
feles mértékben van meg Bükkfalvi Ágoston 
kasznár úrban, a ki az uradalmat a vidék 
gyöngyévé varázsolta s épp azért nagy becsben 
is áll Herendy gróf előtt. Már évek óta telj-
hatalmulag intézi az egész uradalom gazda-
sági ügyeit. Szakértelme minden bírálaton fölül 
áll; a gazdaságnak minden ágában, úgy az elmé-
leti, mint a gyakorlati téren valóban első szak-
tekintély Tolna és Fehér gazdái közt. S szer-
vező képessége, az is bámulatos. A gazdaság 
adminisztrácziójában a legcsudálatra méltóbb 
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öntudatossággal és teljességgel valósította meg 
a központosítás elvét. A gazdasági ügyek 
intézésének minden egyes legkisebb szála az 
ő kezében, mint központban egyesül. Min-
denről tud, a mi a gazdaságban történik s 
rendeleteit a legnagyobb pontossággal telje-
síti mindenki. Tudják ám, bogy a kasznár 
úr nemcsak maga is utánuk néz a munká-
soknak, hanem minden este raport-ra. kell 
megjelenniök: gazdának, hajdúknak és pallé-
roknak, hogy a végzett munka mennyiségéről 
és minőségéről számot adjanak. 

Most kikelet van, május hónap, szorgos 
tavaszi munkák ideje. 

Nyüzsg az egész határ, künn van a mezőn 
a majornak apraja, nagyja. 

Itt, a Kapós felőli oldalon ritkítják a kuko-
riczát (nehogy a buja föld dús adománya 
veszedelemmé váljék), oda lent a völgy szélén 
már kapálják is. A Sió felőli oldalon, a rop-
pant nagy répa-táblán a kapások már-már 
bevégzik a munkát. A szőllőt is most levelezik, 
permetezik. A peronoszpora tavaly némi kárt 
tett. Elborítja a dombokat a munkások raja. 

Üde zöld vetések terülnek el mértföldekre 
a Kapós és Sió között, a hullámos lapályon. 
A nap végig mosolyog rajtuk, felettök a 
tavaszi légben millió fénykarika kergetőzik 
egymással. Pacsirta furakodik fel a magasba; 
dala messze hallik s visszafelelnek madár-
pajtásai. 

A gabonaföldeken mintha nagy sereg madár 
szállt volna meg, úgy tetszik távolról. Madár-
kák-e valóban? Sorban vannak állítva egy-egy 
tábla előtt s vékony, gyönge, csupasz lábacs-
káikkal úgy csipegnek végig a vetésen. 

Nem madarak; gyermekek azok, fiuk és 
leánykák vegyesen. Konkolyt és csermillét 
irtanak. Kicsinyek még, nem tapossák le 
nagyon az isten-áldását. Igaz, hogy ott a 
tudomány kápolnájában kellene nekik lenniök, 
a villámvágta fa árnyékában, a hol gondos 
gazda az ő lelkök mezejéről irtogatná a netán 
felburjánzott konkolyt a buza közül; ámde 
hová lenne a vermesi uradalom hire, dicső-
sége, ha ott az emberek sürgős tavaszi mun-
kák idején rá érnének oly kicsiségekre, mint 
a lélek művelése ? Üres és be van az a 
kápolna most zárva. Dolgozni kell Vermesen 
még a gyermeknek is, ha beköszönt a dolog-
idő. Aztán a munka nemesít; ez is igaz. 

Szorgoskodnak is az apróságok. Velők van, 
a ki lelkök minden irányú kiműveléseért fele-
lős. Már ősz, öreg ember a tanító úr, most 
pallér. Inti is őket: 

— Gyermekeim, le ne tapossátok nagyon 
a szép vetést! Ne a szálakra, hanem melló-
jök lépjetek; aprók a lábaitok! 

Ott jár nyomukban, s oktatja, biztatja őket: 
— A melyiknek levele sima, az konkoly, a 

csipkés levelű, az csermille. Ne maradjon a 
földben egy szál se belőlük! 

Már nagy halmok vannak a dülőutak szé-
lén. Napok, sőt hetek óta szaporodott úgy fel 
az istenverte gyom. Most már szűz tőle a 
vetés. Minő tiszta búzát fog az adni, Istenem ! 
Válogatott szemeket. Csak még a rozsszála-
kat kell kiirtani belőle, juniusban. Azokat 
könnyű megismerni; magasabb a búzánál. 

* 

Az est áttetsző, hamvas lepellel készül 
letakarni a vermesi uradalom táját. A nap 
már lenyugodott az ozorai dombok mögött, 
csak az égboltozat szélén látszanak még a 
fényes nyomok, melyeket hosszú útjában maga 
után hagyott. 

Porzik a Kapós felőli ú t ; onnan az érkező 
juhnyáj bégetése hallatszik. Távolról a haza-
térő marhák kolompolása is belévegyül az 
esti zajba. A munkások egyre-másra haza-
térnek. Egyik jókedvű csapat vidám dalra 
gyújtott. Szekerek zörögnek végig a dülő-
utakon. Megélénkül a major a hazatérőktől. 

Bükkfal vi Ágoston kasznár úr lakásának 
előszobájában fogadja embereinek jelentését 
a ma végzett munkáról. Ott állanak rendre: 
béresgazda, hajdúk és a tanító úr A 
kasznár úr magas, száraz ember. 

— Nos, mint vagyunk a szőllőmunkával, 
Andris gazda? Kikocsiztam arra felé déltáj-
ban s úgy láttam, serényen foly a munka. 
Sietnünk is kell, valóban 

— Igenis, jelentem a nagyságos úrnak, a 
simontornyai oldalt már elvégeztük, most már 
csak az ozorai oldal van hátra. Ügy hiszem, 
egy hét alatt a fecskendezéssel is rendben 
leszünk. 

— A répakapálás a Sió-szélen, hogy ment, 
Gáspár ? 

A torzomborz hajdú, a kihez a kérdést 
intézte a kasznár úr, diadallal jelentette, 
hogy a mai nappal a répakapálást befejezték. 

— Igen ám, csakhogy az a kapálás vakond-
túráshoz hasonlít! Megnéztem az innenső 
oldalon, délelőtt. Nem elég ám gyorsan; jól 
is kell dolgozni, Gáspár! Holnap a burgondia-
répát kell szebben és jobban megkapálni a 
pinczehelyi oldalon! 

— Igenis. 
Egy ifjú hajdú jelenti, hogy a kukoricza-

töltögetésnek első napja volt ma, s a negyed-
részét elvégezték. 

— S ön, tanító úr, elvégezte-e nebulóival 
a konkolyirtást? 
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Az öreg urat némi bátortalanság fogja el. 
Kissé reszkető bangón szól. 

— A konkoly- és csermilleirtást a mai nappal 
elvégeztem. 

— Csakhogy a nebulók összetaposták a 
vetést. Nem jól van ez így, tanító úr! Ont 
azért küldtem oda, bogy irányítsa azokat a 
az ostoba nebulókat. Nem is egészen tisztán 
dolgoztak. Sok konkoly és esermille maradt 
még ott. Yagy újra dolgoztassak ? Sz'ja, 
ez nem ábéczé, úgy-e? Nagyobb tudomány 
ám ez, be! Holnap a burgonyakapálók-
hoz megy, a pinczehelyi dülőhez! Ott jobban 
dolgoztasson. A nebulók pedig ottbon marad-
hatnak. Az nem nekik való munka. Majd a 
rozsirtásnál ismét munkába fogjuk őket. 

Es így megy ez már évek hosszú 
sora óta. Minden este elmondja a kasznár úr, 
hogy a konkolyirtás, a trágyázás, a birka-
nyírás fontosabb és nagyobb tudomány is az 
ábéczénél. Nincs is itt az ábéczének semmi 
becsülete. Annak sincs, a ki azt tanítja 
Mi is az az ábéczé ? Néhány ákombákom, a 
melyeket összefoglalnak s azt mondják: ez az 
olvasás; lepingálnak s azt mondják: ez az 
írás. Nem szükséges ez arra, hogy Herendy 
grófnak szép búzája teremjen, gazdag lege-
lőin kövér marhacsorda és juhnyáj legelész-
szen. Oh, ahhoz egészen más tudomány kell: 
magasabb. Hanem, ha egykor egy ezer karú 
szörny kinyújtja kapzsi karjait a Herendy 
gróf búzája és kövér csordái fe lé : akkor váj-
jon nem fogja-e Bükkfalvi Ágoston kasznár 
úr azt kiáltani oda az öreg taní tónak: „Most 
segítsen az ábéczé!" 

Kedvetlenül, fáradtan bandukolt le az öreg 
az oldalon, az iskola felé. A homályban barát-
ságosan integettek feléje az útszéli akáczok: 
„Isten hozott!" Néhány csillag is mosolyog 
már. A hold búsan kél Simontornya fölött 
Ott, a temetőkert felől, szöszke gyermekek 
közelednek vigan szökdécselve feléje. Két kis 
fiu és egy leányka. A kasznár úr gyermekei. 
Már messziről üdvözlik s oda futva hozzá, 
belékapaszkodnak karjaiba: — Tanító bácsi! 

A kis leány egy vadvirágbokrétát ad neki. 
Be jók ezek a kis gyermekek! Szivökbe ő 
csepegtette a szelídséget, jóságot. Bejárt a 
„kastélyba" és tanította őket az ábéczére 
Mert a gyermeki szív olyan, mint az illatos 
viasz, csak formálni kell; olyan, mint a kerti 
csemete: a kertésztől függ, hogy nemes gyü-
mölcsöt teremjen és ne vaczkort Milyen 
szép dolog kertésznek lenni 

Elgondolkozott ezen és kissé megvigaszta-
lódottnak érezte magát. Mégis, búsan foly-
tatta útját lefelé a lejtőn. Gondolkozott magá-

ban és csöndes hangon mondta: „Csakhogy 
én holnap ismét nem tanítok; a krumpli-
kapálókhoz megyek, a pinczehelyi dűlőhöz." 

(Déva.) KutnyánszTey Jenő. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyilvánította: a beregszász és 
vidéki nőegyletnek, a mely a beregszászi áll. 
elemi isk. szegénysorsú növendékei részére 
80 pár lábbelit 240 frt értékben adományo-
zott; Lissingen-Nippenburg Ernő grófnak, a 
ki az udvarszállási áll. el. isk. részére telket 
adományozott; az aranyos-maróthi takarék-
pénztár-részvénytársulatnak az ottani népok-
tatási tanintézetek részére tett 250 frt ado-
mányáért ; a tordai olvasó jótékony nőegylet-nek 
azon áldozatkészségeért, melylyel a tordai 
áll. el. és polg., valamint a felekezeti el. isko-
lák szegénysorsú növendékeit az 1896/97. 
tanévben ruhanemüekkel segélyezte ; Leitinger 
József brassói gyártulajdonosnak, a ki a 
brassóvármegyei tanító-testület pénztárának 
130 frtot adományozott; Jakabffy István nagy-
birtokosnak, a ki Marczibányi-Dombegyházán 
6500 frt költségen egy kisdedóvodát építte-
tett és llontag Lipót bérlőnek, a ki ugyan-
ezen óvoda részére 200 frtot adományozott; 
a marosvásárhelyi „Agrár - takarékpénztár" 
igazgatóságának, mely az ottani kulturális 
intézetek részére 185 frtot adományozott; 
Gregorics Mihályfajszi plébánosnak, a ki az 
ottani r. kath. iskola és óvoda felszerelésére 
egyezer frtot adományozott. 

Kinevezte: Szőcs Emma oki. kisdedóvónőt 
állami kisdedóvónővé és szolgálatra az ér-
mihályfalvai közs. kisdedóvodához rendelte; 
Popov Bogdán oki. tanítót a titeli közs. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Szontagh Tibor rajz-
tanárjelöltet a késmárki áll. polg. iskolához 
a XI. fizetési osztály harmadik fokozatába 
segédtanítóvá; Kasleder Ferencz hátszegi oki. 
kántortanítót a mehádiai áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; G lass Mária oki. tanítónőt a 
bilkei áll. el. népiskolához r. tanítónővé. 

Végleg megerős í t e t t e : Tulya Amos Miklós 
szervestyei községi iskolánál ideigl. minőség-
ben alkalmazott tanítót, jelen állásában; Olteán 
Gy. Antal pojanai közs. isk. tanítót jelen 
állásában; Sstrojeszku Péter a jablaniczai 
közs. iskolánál ideiglenes minőségben alkal-
mazott tanítót, jelen állásában; Bergmann 
József modori áll. tanítóképző-iintézeti segéd-
tanárt ezen állásában; László Lukács, Gál 
Károly, Nagy Vilma és László Irma oki. taní-
tókat, illetve tanítónőket az ilyefalvi áll. el. nép-
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iskolához r. tanítókká, illetve tanítónőkké; 
Kelsch Miklós, Bizub Béla és Szabó Emma 
t.-moraviczai államilag segélyezett közs. isk. 
oki. tanítókat, illetve tanítónőt a temes-mora-
viczai áll. el. népiskolához r. tanítókká, illetve 
tanítónővé; Harmathy Ilona oki. óvónőt a 
Kolozsvár sz. kir. városba kebelezett Kolozs-
Monostoron szervezett áll. óvodához óvónővé; 
Hutterer Mária oki. tanítónőt a cseleji áll. el. 
népiskolához r. tanítónővé, 

Áthelyezte: Benedek János küküllő-szép-
laki és Kénosi Ny. Lajos szász-kisalmási áll. 
el. isk. r. tanítókat jelenlegi minőségükben 
kölcsönösen; Szabó Lajos józseffalvai áll. el. 
iskolai r. tanítót jelenlegi minőségben a cser-
nolehotai áll. el. iskolához; Molnár Katalin 
torda-túri áll. el. isk. r. tanítónőt jelenlegi minő-
ségében a dicső-szt.-mártoni áll. el. iskolához; 
Nyegrus Gizella magyar-köblösi áll. el. isk. r. 
tanítónőt jelenlegi minőségében a torda-túri 
áll. el. iskolához. 

Jóváhagyta: a szatmár-ugocsavármegyei g. 
katholikus néptanítók egyesületének alapsza-
bályzatát folyó évi 22.227. szám alatt kelt 
rendeletével. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néhai Török Károly kis-iklódi nyugdíjazott 
ev. ref. volt tanító özvegye, szül. Tapp Mária 
részére 110 f r to t ; néhai Torma János balla-
házi nyug. g. kath. tanító özvegye, szül. 
Kiorán Anna részére évi 150 fr tot ; néh. Czinger 
Antal vejtei r. kath. nyugalm. tanító özvegye, 
szül. Niedermayer Anna részére az orsz. taní-
tói nyugdíjalapból évi 100 f r to t ; néhai 
Trischler János olaszi közs. nyugalm. tanító 
özvegye, szül. Szűcs Irma részére évi 211 fr t 
50 kr t ; Petreczky János bubuliskai nyugalm. 
g. kath. tanító özvegye, szül. Bartlia Mária 
részére évi 105 frtot; néh. OrsiNagy Pál nagy kun-
madarasi ev. ref. volt t. özv., szül. Komáromi 
Máriának évi 275 fr tot ; néh. Zoó János szentesi 
közs. polg. isk. volt t. özv., szül. Cicatricis Angeli-
cának évi 300 fr tot ; néh. Répa György ublyai g. 
kath. volt tanító özv., szül. Torbics Annának 
évi 120 f r to t ; Demjén Ferencz derecskei r. 
kath. volt tanító özv., szül. Lieblein Antóniának 
évi 150 fr tot ; néh. Bagi László kabai nyug. 
ev. ref. tanító özv., szül. Cseli Juliannának 
évi 255 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Csikyné-Izay 
Anna dicsőszentmártoni munkaképtelen áll. 
tanítónőnek évi 240 frtot ideiglenesen; Némann 
Pál szászfalvai munkaképtelen ág. hitv. ev. 
tanítónak évi 280 fr tot ; Éles Imre n.-létai 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 520 fr tot ; 
Styube Miron varósányi munkaképtelen g. kel. 
tanítónak évi 170 frtot. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
>c A „Magyarországi Tanítók Országos 

Bizottságáénak igazgató-tanácsa ápr. hó 23-án 
Lakits Vendel elnöklése mellett igen sok tag 
jelenlétében gyűlést tartott. Peres Sándor fel-
szólalása folytán konstatálja az igazgatótanács, 
hogy az Országos Bizottság igazgató-tanácsa 
jogosan alakult meg. Kívánatos volna, hogy 
a vidéki egyesületek ne csak saját kebelükből 
válaszszanak tagot az Országos Bizottságba, 
hanem, a melyek 3—5-öt küldenek ki, egyet a 
fővárosi tanítók közül jelöljenek meg. Belépett 
eddig 52 egyesület, a szétosztott kimutatáson 
található 48-on felül a következő 4 lépett 
be: Állami Tanítók Országos Egyesülete, 
Pécsi Tanító-egylet, Beregmegyei Tanítótes-
tület (rendes) és a Budapesti Tanítók Segély-
egyesülete (alapító) tagokul. Wlassics Gyula 
kultuszminister urat a húsvéti közgyűlés üdvö-
zölte, ezt ő nagyméltósága levélben köszönte 
meg. Ezek után az igazgató-tanács a hozzá-
utalt indítványokat tárgyalta. Ez indítványok 
közül dr. Gööz Józsefnek adta ki az igazgató-
tanács azt, mely az iskolai felvételi díjaknak 
az ifjúsági könyvtár részére fordítását czélozza. 
A háromszékmegyeiek másik indítványát, hogy 
a tanító- és óvóképzőkben a fölvételi vizsgá-
latok töröltessenek, az igazgató-tanács elfo-
gadta s memorandum készítés czéljából kiadta 
Peres Sándornak és Nagy Lászlónak. Nagy 
László azon indítványa, mely a tanító-egye-
sületi élet fejlesztésére irányul, a nyári köz-
gyűlés napirendjére tüzetett ki, úgyszintén 
Volenszky Gyuláé is. Szentpéteri János indít-
ványát, hogy azon tanítók, a kiknek fizetését 
az állam egészíti ki, köteleztessenek az álta-
lános tanító-egyesületbe való lépésre, az igaz-
gató-tanács, a felekezeti és nemzetiségi viszo-
nyokra való tekintettel, nem tartja időszerűnek. 
Ugyancsak Szentpéteri indítványára vonat-
kozólag utal az igazgató-tanács arra, hogy az 
ifjúsági könyvtárakba alkalmas müvek jegy-
zékét a kongresszus alkalmával már György 
Aladár elkészítette és az ingyen is kapható. 
Mátrai Jakab azon indítványát, hogy azon 
tanítók javára, a kik sem természetbeni lakást, 
sem lakbért nem élveznek, kérvényezzen, az 
igazgató-tanács elvetette, mert ez törvényen 
alapul s intézkedésre általában szükség nincs. 
Egyes esetekben a ministerhez kell fordulni. 
Alszeghy János és Winkler Ágoston indít-
ványozza, hogy a gyűlésekre az útiköltség 
kiutalványozását kérjük. Mivel ez irányban a 
minister éppen a közelmúltban adott ki 
rendeletet, intézkedésre szükség nincs. Winkler 
Ágoston azt kéri, hogy a minister tiltsa el, hogy 
évközben a tanulók iskolát ne változtathassanak ^ 
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ezt az igazgató-tan ács nem fogadja el, mert 
ez a tanítási szabadsággal ellenkezik. Saskeöy 
József indítványozta, hogy az Országos Bizott-
ság jutalmakat tűzzön ki nemzetiségi vidéken 
működő tanítók részére. Az igazgató-tanács 
ezt sem fogadhatta el, mert az Országos 
Bizottság pénzzel nem rendelkezik. Léderer 
Ábrahám és Péterfy Sándor indítványára az 
Országos Bizottság nyári nagygyűlésén — aug. 
20-án — egyszersmind az 1868. évi népok-
tatási törvény 30 éves jubileumát is meg-
ünnepli és Eötvös József br. sírját megkoszo-
rúzza. Hajós Mihály indítványára az Országos 
Bizottság részére portomentességet kérünk. 

(H.) 

-j- A Népnevelők Budapes t i Egyesületé-
nek választmánya április 28-án ülést tartot t 
a VI. ker. érsek-utczai iskola igazgatósági 
irodájában. Valóban visszás dolog, hogy a 
nagymultú s jelenben is nagy tevékenységű 
egyesületnek helyisége nincs. A tagok igaz 
lelkesedése kell ahhoz igazán, hogy oly egye-
sület mellett, a mely helyiség hiján gazdag 
könyvtárát nem használhatja, s egyéb egye-
sületi kedvezményeket nem nyújthat, — 
kitartson. Ezen az ülésen is tárgyalta a 
választmány a helyiség kérdését. A székes-
főváros elutasította az egyesületet, mely 200 
frtnyi évi segélyért folyamodott hozzá. A 
végzést felolvastatta az elnök. Ebből meg-
tudta a választmány, hogy a Magyar Tanítók 
Kaszinóját is elutasította hasonló kérelmével. 
Ez a két dolog úgy függ össze, hogy a 
Népn. Bp. Egyes, az évi segélyből kívánta 
volna a kaszinóban bérlendő helyiség árát 
fedezni, a kaszinó pedig azért folyamodott 
segélyért, hogy saját helyiségei bérletössze-
gét könnyebben elviselhesse; ezért aztán a 
benne hajlékot nyert egyesületeket mentette 
volna fel a bérfizetés alól a K. A választmány 
megbizta Kurz Sámuelt és Schön Józsefet, hogy 
helyiségbérlés dolgában a választmánynak 
javaslatot tegyenek, de kimondotta, hogy a 
M. T. Kaszinójával folytatott tárgyalásait meg-
szakítja, miután ott az egyesületnek helyiséget 
adni nem tudnak. Fontos tárgya volt az ülés-
nek a Peres Sándor indítványozta Népnevelők 
Könyvtára czímű vállalat kérdése, mely meg-
oldást nyert már ezúttal. A Lampel Róbert-féle 
kiadóczég vállalkozott a kiadásra. Schön J . 
indítványára kimondja a választmány, hogy 
az egyesületi felolvasóüléseket más-más kerü-
letben tartja ezentúl, régibb szokása szerint, 
a mitől az egyesületi élet élénkülése várható. 
Az egyesület irodalmi pályázatának eredménye, 
a főváros területén végzett tanulmányozás és 
többszöri gyűlési vitatkozásai alapján emlék-

iratot intézett a székes-fővárosi tanácshoz, 
melyben azokat a módokat jelöli meg az 
egyesület, a melyek út ján a szégénysorsú szülők 
gyermekei szüléik távollétében a tanítási időn 
kívül is felügyelet és nevelés szárnyai alatt 
legyenek s így az elzülléstől megóvassanak. 
Az egyesület belépett az Országos Bizottságba 
s utasította a pénztárnokot a tagdíj meg-
fizetésére. A Szathmáry-síremlékre 10 frtot 
szavazott meg a választmány. Elhatározta, 
hogy juniusban nyári mulatságot rendez az 
egyesület; ennek rendezésével Sajó Sándor 
szerkesztőt bizták meg. Sretvizer L. elnök 
néhány kisebb érdekű előterjesztése után az 
ülés véget ért. 

Tanítók tanácsadója. 
Sk. M. A közigazgatási bizottság van hivatva 

dönteni e kérdésben. Fontos kérdés: vájjon 
az illető tanítói fizetésül szolgáló párbér a 
birtokot terheli-e ? Az ottani viszonyokkal 
ismerőstől kérjen tanácsot. 

Szikszay Albert. Ugyanavval a fáradtság-
gal az egyetemi nyomdában is megrendelhette 
volna. — Türelem. 

D. Illetékes helyen azt ajánlják, hogy előbb 
igyekezzék békességben lenni. 

M—y. B. 1. Nem. 2. Ki hagyta jóvá a jegyző-
könyvet ? A nyugdíjintéző-bizottság felül-
bírálja a bevallott adatokat s a fennálló tör-
vények és rendeletek értelmében állapítja 
meg a nyugdíjigényt, mely kirovás ellen, ha 
sérelmes volna, helyesbítésért lehet folyamodni. 

F. F. Ily kérdésben csak a közokt. minis-
terium dönthet. 

N. P . Nem lehet mást tenni, mint a minis-
teri döntést várni. 

R. T. Ha az iskolafentartó kéri a kiegé-
szítést, megkaphatja. 

Árvaház. Mindazokat, a miket a felvételre, 
nézve tudni kell, az illető árvaház igazgató-
jától tudhatja meg legbiztosabban. Forduljon 
hozzá levélben. 

K. O. Rendkívül csekély reménye lehetne 
az intézkedés megváltoztatására, mivel ön 
már tényleg belenyugodott a természetben 
szolgáltatandó tüzelőanyag 56 frttal való meg-
váltásába. Nem tanácsoljuk a további eljárást. 

M . . . n J . . . u. Adjon be kérvényt a kir 
tanf. ú t ján a közigazgatási bizottsághoz. 

K. János. Az óvodában nem szabad taní-
tani kötést, horgolást, irást és olvasást. A 
tanfelügyelő köteles végét vetni az ily egész-
ségellenes eljárásnak. A bemutatott adatok 
szerint 610 frt volna nyugdíjigénye 40 évi 
beszámítható szolgálat után. 
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Schulcz Pál. 300 frt után van igénye 
Miske ,T. szerint. 

Süvegh János. Megpróbálhatja a folya-
modást. Tudtunkkal 300 frt után számíthat 
nyugdíjra a kezünk közt levő adat szerint. A 
másik kérdésben a szolgálati bizonyítványokat 
mellékelni kell, melyek a bélyegszabályzat 
szerint bélyeggel látandók el. 

Farkas János. Válaszunkat levélben küld-
tük meg. 

Bagoméri K. A Miske J. könyve szerint 
570 frt után tartozik ön nyugdíjjárulékot 
fizetni. 

Balogh Jenő. Miért nem mutatta be soro-
záskor oklevelét ? Ha akkor már tanítói szol-
gálatban állott, folyamodjék utólagosan a taní-
tói szolgálatról szóló bizonyítvány és okle-
vele bemutatása mellett a póttartalékba helye-
zésért. 

B. I. O. Van joga az iskolaszéknek a hit-
oktatást is ellenőrizni; de csak abból a tekin-
tetből, hogy a hitoktató megtartja-e óráit 
pontosan, vagy nem. 

K. J. Varsány. Ha hely van, köteles befo-
gadni más felekezetbeli tanulókat is. Hogy az 
ilyenek mennyi tandíjat fizessenek, ezt az 
iskolafentartó hatóság állapítja meg. 

L. B. Isaszegh. 1. Vannak vármegyék, me-
lyeknek földrajzát megírták. Pestvármegye 
földrajzát nem ismerjük. Igaz, hogy egy 
régebbi ministeri rendelet megtiltotta, hogy 
az elemi iskola III. osztályában földrajzi kézi-
könyvet használjanak a tanulók (s ilyent nem 
is engedélyez már a minister); de azért tudo-
másunk szerint is több helyen használnak. 
Budapesten nem; csak a tanító magyarázata 
és térkép után tanulják a tanulók. 2. Magyar-
ország czimerének rajzát és leírását megkap-
hatja a Deutsch-féle műintézetben (Buda-
pesten, V. ker., Bálvány-utcza 12. sz.) 3. Irt 
tárczákat abba a lapba is. 

Y. Z. Lehetséges az, hogy ön, bár csak 
1886-ban lépett be a tanítói nyugdíjintézetbe, 
1875-től fogva mégis fizette a díjakat? Ily 
zavaros kérdésben nem adhatunk fölvilágosítást. 

N. László. A megszakítás előtt való évet 
nem fogják beszámítani. 500 frt után vetik 
ki a járulékot. 

B. Béla. Folyamodjék a katonai parancs-
noksághoz katonai kiképeztetésének jövő évre 
való elhalasztásáért abból az okból, mert a 
mostani szünidőben gazdasági ismétlő-iskolai 
tanfolyamon óhajtana résztvenni. 

Tanító. Csak 1897 julius 1-től való beszá-
mítást remélhet. Nevelői éveket nem tudnak 
be nyugdíjigény alapjául. A negyedholdnyi 
kert - illetőséget kérje egyházi hatóságától, 
mint iskolafentartótól. 

I. Lajos. Menjen föl a honvédelmi minis-
teriumba Szőcs Albert osztálytanácsos úrhoz. 
O intézkedik ily ügyekben. Mi már többször 
hivatkoztunk arra a rendeletre, melynek értel-
mében a tanítóknak nősülési engedély nem 
szükséges. Győződjék meg állításunk helyes-
ségéről önmaga az illető helyen. Könnyen 
megteheti, hiszen Budapesten lakik. 

Ö. J. A Népt. Lapjában vagy a Hivatalos 
Közlönyben szokott megjelenni, ott kisérje 
figyelemmel. 

V. S. Csurgó. Igen, az elemi isk. tanítók-
nak, — ha a törvényes rendelkezés követel-
ményeinek megfelelnek, — van egyéves önkén-
tességi joguk. A lapunk 1897. évi augusztus 
5-én megjelent számában (XXX. évfolyam 
31- szám) a tanítók egyéves önkéntességi 
jogáról szóló közlemény tartalma ma is érvényes. 

Gr. János. Ha jövedelme szaporodott, folya-
modjék nyugdíjigénye fölemeléseért. 

Sz. K. Véleményünk szerint szükséges. Ha 
annak idején igazolta volna szolgálatának 
rajta kívül eső okokból való megszakítását, 
most könnyű lenne helyzete. Próbálja meg 
azt a törvényesen megengedett eszközt, melyet 
levelünkben említettünk. 

A. B. F. Nem ismerünk oly hivatalos rende-
letet, mely kötelességévé tenné a tanítónak, 
hogy tűzoltói teendőket végezzen. Helyes dolog-
nak tartjuk, ha a tanító, a mennyiben körül-
ményei engedik, a község közjólétre irányuló 
eme törekvéséhez is hozzájárul; tűzoltói 
„parádék" miatt azonban (— miként ön 
mondja —) az iskola érdekét nem lehet hát-
térbe szorítani. 

K. M. Ipp. 1. A kisdedóvó-képzőbe való 
felvételre polg. isk. 4 osztály elvégzése kíván-
tatik. 2. Magánúton is megszerezheti az okle-
velet. 3. Ha kellőképen elkészült, egy év alatt 
megkaphatja; de könnyebb külön az első és 
külön a második osztályról vizsgálatot tenni 
s utóbbi alkalommal tenni képesítőt is. 

Antouiusz. Felnőtt ember is tehet magán-
vizsgálatot, ha az előírt tantárgyakból jól 
elkészült és a vizsgálat letevésére az enge-
délyt megkapta. 

Kezdő tanító. A javító-intézetek, siket-
némák- és vakok-intézetének szabályait nem 
ismerjük. Forduljon tanácsért ezek igazgatói-
hoz. Javító-intézet van: Aszódon és Kolozs-
várott ; nők számára pedig Rákos-Palotán 
és Ó-Budán. Szeretetházak: Balaton-Füreden 
(Arácson), Budapesten, Szepes-Iglón és Zólyom-
Radványon. Siiket-némák országos intézete: 
Váczon, továbbá Kolozsvárott és izraeliták 
számára Budapesten. Vakok intézete: Buda-
pesten (Király-utcza 64. szám). 

Weisz Szilveszter. Madárkereskedésben. 



14 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 18. szám. 

K. J. Kosztód. 1. A szolgabiróság által 
megállapított 40 frt tandíjat jogosan köve-
telheti. 2. Régi rossz szokás, hogy egyes közsé-
gekben még most is fát visznek iskolába a 
tanulók az iskola fűtésére. Ha ez a díjlevélben 
nincs felvéve, valamint az sem, hogy a kik 
nem hoznak 1—2 darab fát, 1 frtot kötelesek 
fizetni a tanítónak: fütőpénz czímen köve-
telhet évi átalányt a községtől. 3. A nyugtat-
ványra bélyeg kell; mert arról a biró szá-
molni tartozik. Nem is dukál minden egyes 
tanítónak külön kocsi, 2—3 is mehet egyen. 
De ha vasúton mennek a gyűlésre, mindegyik 
követelheti az utazási jegy árát »fuvardíj" 
czímen. 

G. Gy. Jelentse be az ügyet a kir. tanfel-
ügyelőnél. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés képviselőháza a 

kongrua-j avaslat elintézése után a Japánnal 
kötött kereskedelmi és hajózási szerződés 
beczikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot tár-
gyalta és fogadta el, valamint hozzájárult a 
Székesfehérvár—-bicskei és a margitta—szilágy-
somlyói helyi érdekű vasutak és a községi 
erdők állami kezeléséről szóló törvényjavas-
latokhoz. 

— Világ folyása a külföldön. A spanyol-
amerikai háború most már formálisan is meg 
van ugyan üzenve, de eddig még csak az 
előkészületek folynak mindkét részről. Az 
európai államok egymásután kihirdetik semle-
gességi nyilatkozataikat s mivel Ausztria-
Magyarország ezt még mindig nem tette meg, 
az amerikaiak „el vannak keseredve" ellenünk. 
Majd megbékülnek a maguk kenyerén! A jövő 
héten talán már hallunk olyan harczi hírt is, 
a mit érdemes lesz följegyezni. Az eddigi 
hirek bizony még laptölteléknek is silányak. 

— Szt. István-terem a királyi palotában. 
A most épülő budai új királyi palotának 
egyik ékessége lesz a Szent István-terem. A 
terem falmezőit művészi kivitelű majolika 
fogja fedni. A dekorativ részeket Hausemann 
Alajos műegyetemi tanár, a palota építője 
dolgozta ki, míg a figurális részek kivitelével 
Hoskovics Ignácz festőművészt bizta meg. 
Roskovics hat Árpád-házi király s ezenkívül 
Szent Margit és Szent Erzsébet képét festi 
meg. Az ő kartonjai alapján majolikába ége-
tik az alakokat, öt teremben képben és szo-
borban megörökítik Szent István alakját is. 
A kivitellel sietni fognak, mert a Szt. István-
terem egész belső berendezését közszemlére 
fogják állítani az 1900-iki párisi világkiállításon. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra adakoztak: Gram és Társa részvény-
társaság, mint alsófokú tanoncziskola igazga-
tósága 10 f r t ; özv. Kéméndy Nándorné (Sze-
ged) 2 f r t ; győri polg. leányiskola 80 kr 
(ehhez járultak: Karsay Jolán igazg. 50 k r ; 
Ojer Mariska 10 kr ; Czikann Berta 10 k r ; 
Nagy Gizella 10 kr) ; Ising er Mátyás (Both) 
1 f r t ; Zehnmenszky István (Abrudbánya) gyűj-
tése 3 f r t ; Szép János (Turni&cha) 50 k r ; 
Nemessányi János kir. tanfelügyelő (Komárom) 
1 f r t ; „Budapesti (budai) tanítóegyesület" 
5 frb; Szaúter Vilmos (Nagy-Szeben) 1 f r t ; 
,Székesfehérvár és Vidéke" szerkesztősége 2 f r t ; 
VI. ker. érsek-utczai elemi leányiskola (Buda-
pest) 6 fr t (ehhez adtak: Csery Kálmánné 
50 kr ; Szabó Emma 50 k r ; Elemy Károlyné 
50 kr ; Heinzinger Katalin 50; Lauka Karola 
50 kr; Schmidt Gizella 50 kr ; Graf Irma 
50 kr; Ebenführer Gizella 50 kr; Herzog 
Sarolta 50 k r ; Komáry Erzsébet 50 kr ; Zá-
borszky Flóra 50 kr ; Nyiry Klára 50 kr ; 
összesen 6 forint); VII. ker. dohány-utczai el. 
isk. tantestülete (Budapest) 2 f r t ; felsőbb leány-
iskola (Szatmár): 2 frt 50 kr (ehhez járultak; 
Bernjén Sándorné igazg. 1 f r t ; Ritoók Piroska 
50 kr ; özv. Mártonffy Józsefné 50 kr; Posz-
vék Irén 50 kr ; összesen 2 f r t 50 kr); alsó-
fokú ipariskola (Bunaföldvár): 2 frt (ehhez 
adtak: Jéhn-Féllner 20 k r ; Dudás Gyula 20 kr; 
Mezey János 20 kr ; Névért/ Endre és neje 
20 kr ; Névery Józsa 20 k r ; Csekey Károly 
20 kr ; Jéhn Győző 20 kr ; Jéhnné-Molnár J . 
20 kr ; Lob Simon 20 k r ; Kronberger Ignácz 
20 kr = 2 frt); állami tanítóképző-intézet 
tanártestülete (Budapest): 8 frt (ehhez járul-
tak : Gyertyánffy István 2 f r t ; Kovács János 
dr. 1 f r t ; Röhn József 1 f r t ; Baló József dr. 
1 f r t ; Sz. B. 1 f r t ; K. 1 f r t ; Herrmann Antal 
1 frt = 8 frt). Eddigi gyűjtésünk: 447 frt 
22 kr. Ebből gyümölcsözőleg el van helyezve 
a Hazai Első Takarékpénztárban (28.870. sz. 
és m sorozatú betéti könyv): 430 frt; a Ma. 
Ta. Kaszinója pénztárában van 15 frt. 

— Gyűlések. A „Kassa-vidéki róm. kath. 
tanítóegyesület" kassai köre május 26-án d. e. 
9 órakor Osván tartja rendes körgyülését. — A 
bács-bodroghmegyei apatini kerületi községi 
tanítói kör rendes tavaszi gyűlését f. hó 11-én 
tartja Monostorszegen; Krassó-Szörénymegye 
tanítóegyesületének lugosi járásköre szintén 
e napon (11-én) tartja közgyűlését Nadrágon; 
a torda-aranyosvi rmegyei általános tanító-
testület maros-ludasi fiókköre f. hó 16-án 
tarjta első rendes közgyűlését Mező-Méhesen; 
a „Hunyadvármegyei általános tanító-egyesület" 
folyó hó (május) 14-én d. e. 9 órakor rendes 
közgyűlést tart Hátszegen. Főbb tárgyak az: 
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elnöki megnyitóban emlékezés Szathmáryra 
Boga Károlytól; a tanterv revíziója, előadók: 
Erózsik Pál és Nagy Miklós; a hazaszeretet 
ápolása és fejlesztése, előadó: Nehéz János. 

— Mezőgazdasági múzeum. A Vajda-
hunyadvár- s a Renaissance-épületekben elhelye-
zett m. kir. mezőgazdasági múzeum gyüjte-
ménytárai április hó elejétől novemberig — a 
hétfői napok kivételével — nyitva tartatnak 
naponkint: d. e. 10 órától 1 óráig, d. u. 
S órától 5 óráig. Hétfői napokon a gyüjte-
ménytárak zárva vannak. A múzeum látoga-
tása ingyenes. A múzeum gyűjtemény tárai 
elrendezésének leírását tartalmazó tájékoztató-
füzet a múzeumi fölvigyázóknál díjtalanul 
kapható. 

— Fölvétel. Az eperjesi állami kisdedóvó-
nőképző-intézetben az óvónő- és tanítónőkép-
zést az 1897—98. iskolai évtől kezdve a 
minister tudvalevőleg egyesítette. Az 1897—98. 
évben az I. osztály növendékei már az egye-
sített tanterv szerint nyertek nevelést és ta-
nítást. A következő 1898—99. iskolai évben 
már nemcsak a felveendő I., hanem a II. 
osztály növendékei is az egyesített képzésben 
fognak részesülni. Az 1899 —1900. iskolai 
évben a III., az 1900—1901. évben pedig a 
VI. osztály nyilik meg. A négy osztály befeje-
zése után a növendékek óvónői és tanítónői 
pályára nyernek képesítést. Az I. osztályba az 
1898—99. évre összesen 25 növendék vétetik 
fel, még pedig: 10 ingyenes, 10 féldíjas és 
5 bejáró. A II. osztályba új növendék nem 
vehető fel. Felvételért folyamodhatnak: 1. a 
kik 14. életévüket betöltötték, de a 40. élet-
évet meg nem haladták; 2. a kik a polgári 
vagy felsőbb leányiskola IV., avagy a felső 
leány (nép-) iskola II. osztályát nyilvános 
tanintézetben sikerrel bevégezték, vagy a 
polgári leányiskola tananyagából legalább jó 
eredménnyel felvételi vizsgálatot tesznek; a 
kik a folyó iskolai évben végezik a pol-
gári, felsőbb leányiskolái IV., avagy a felső 
népiskola II. osztályát, azok mellékeljék a 
mult évi iskolai bizonyítványt és a folyó 
évi iskolai értesítőt. Ily folyamodók a felvé-
teli vizsgálat előtt bemutatják folyó évi bizo-
nyítványukat; 3. a kik tiszta hanggal ós jó 
zenei hallással birnak; 4. a kik az óvónői és 
tanítónői pályára alkalmasak, egészségesek és 
éptestűek. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerhez czímzendő és a képző-intézet 
igazgatóságánál beadandó folyamodvány mel-
lékletei: a) keresztlevél vagy születési bizo-
nyítvány, b) az utolsó két évben szerzett két is-
kolai bizonyítvány, c) hatósági orvosi bizonyít-
vány, d) a II. védhimlőoltásról szóló igazolvány, 
e) ha folyamodó ebben az évben nem járt isko-

lába, hatósági erkölcsi bizonyítvány, f) a kik 
kedvezményes benlakó helyre folyamodnak, 
hatósági szegénységi bizonyítványt mellékel-
jenek. Felvételi vizsgálatot minden növendék, 
tesz. írásbelit a magyar nyelvből és számtan-
ból, szóbelit a magyar nyelvből, földrajzból, 
történelemből és számtanból. A kérvényeket 
a mellékletekkel egyszerre f. évi junius 20-áig 
kell beadni. A kellően fel nem szerelt folya-
modványok figyelembe nem vétetnek. A fel-
vételi vizsgálatok idejéről az igazgatóság a 
folyamodókat junins 15-éig külön fogja érte-
síteni. Láng Mihály, igazgató. 

— A „Fatenyésztés", melyet Molnár István 
gyümölcsószeti ministeri biztos a földmüvelés-
ügyi minister megbízásából írt és ugyanannak 
meghatalmazása folytán a levélben hozzá-
forduló tanítók és lelkészeknek ingyenesen küld 
meg — 5000 példányban lett kinyomatva. 
Ezen dsŐ kiadás már teljesen elfogyván, a 
minister a műnek második kiadását is elren-
delte. Addig is tehát, mig ezen második 
kiadás elkészül — nevezett ministeri biztos 
türelemre kéri azokat, a kik a könyvet még 
ez ideig meg nem kapták. I t t jegyezzük meg, 
hogy Molnár István kir. tanácsos, min. biztos 
úrhoz intézett levelek á földmüvelésügyi minis-
teriumba (V., Nádor-utcza) is czímezhetők. 

— Méhtenyésztési előadások. Az állami 
méhtenyésztési szaktanárok folyó évi május 
hónapban az alább megnevezett napokon és 
helyeken tar t ják előadásaikat. 1. Tóth János, 
első kerületi. Székhelye Jászberény 2—28-ig 
a gödöllői koronauradalom Szt.-György, ma-
jorjában elhelyezett tejgazdasági szakiskolá-
nál tanít. 2. Abaffy József, második kerületi. 
Székhelye Szegzárd, 15-én Enyingen, 17—28-ig 
a sárvári tejgazdasági szakiskolánál tanít. 3. 
Valló János, harmadik kerületi. Székhelye 
Pozsony-Ligetfalu. 3-án Kuttin, 4-én Egbellen, 
5-én Holicson, 6-án Szakolczán, 7-én Csárin, 
9-én Bucsányon, 10-én Felső-Zellén, 12-én 
a modori állami tanítóképzőben. 4. Rózsa 
János, negyedik kerületi. Székhelye Miskolcz, 
a munkácsi tejgazdasági szakiskolánál tanít. 
5. Forgáeh Lajos, ötödik kerületi. Székhelye 
Békés, 9-én Gyulaváron, 10-én Fekete-Gyar-
mathon, 11-én Bajjon, 12-én Vadászon, 13-án 
Seprősön, 14-én Csermón, 16-án B.-Sebesen, 
17-én Menyházán, 18-án Apatelken. 6. Abend 
András, hatodik kerületi. Székhelye Nagy-
Enyed, 10-én Balázsfalván a gör. kath. tanító-
képezdénél, 12-én Erzsébetvároson, 13-án 
Gogánváralján, 14-én Szász-Bonyhán, 15-én 
Szőke-Falván, 16-án Dicső-Szt.-Mártonban, 
18-án Adámoson, 20-án Radnothon, 21-én 
Maros-Ludason. Budapest, 1898 április 26. 
Kovács Antal, méhészeti felügyelő. 
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— Fürdői kedvezmények. A Mária Do-
rofhea-Egyesület a folyó évre tanítással és neve-
léssel foglalkozó tagjai részére a következő 
fürdőkben eszközölt ki engedményeket: 1. Tátra-
Lomniczon (Szepesmegye) a fürdők árából 5 0 % 
engedményt kapnak az egyesület tanítónő 
tagjai. 2. Császárfürdőben (Budapest) több tag 
kap az egész éven át 12 drb. ingyen fürdő-
jegyet. 3. Herkules fürdőben (Krassó-Szörény-
megye) 2 tag kaphat az egész idényben egy 
kétszemélyes szobát és gyógykezelést ingyen, 
zene- és fürdődíj elengedését. 4. Rankher-
lányban (Abauj-Tornamegye) az egész idény-
ben 2 tag kaphat ingyen szobát és gyógy-
kezelést, zene- és fürdődíj elengedését. 5. Cze-
métén (Eperjes mellett) több tag kaphat az 
egész idényben ingyen szobát az egyesület 
üdülőházában; fürdőnél 20°/0, gyógydíjnál 
50% engedményt. A belyegtelen kérvényeket 
az egyesület elnökségéhez czimezve kell 
mielőbb a hivatalos helyiségbe, IX. ker., Erkel-
utcza 19. sz. a. küldeni. 

— Halálozások. Laub Flórián pancsovai 
polgáriskolai tanító április hó 17-én élte 
40-ik évében meghalt. — Tordai-Nagy Ferencz 
csitt-szentiványi nyug. ev. ref. tanító és kán-
tor életének 59-ik évéhen, 31 évi tanítás, 8 
havi nyugalmazás után í. évi április hó 19-én 
Szász-Bonyhán elhunyt. Áldás emlékükön! 

A szerkesztő postája. 
Cs. B. Bács-Bresztovácz. Erre se törvény, se ren-

delet nem lévén, a megegyezés, illetőleg a szokás 
szabja meg. — P. G. Lándor. Megsürgettük. — 
K. K. Musznya. Korpótlékot kérő folyamodványok, 
ha nincs hozzájuk szegénységi bizonyítvány mellé-
kelve, bélyegkötelesek. (Kérvényre 50 kros, mellék-
letekre 15 — 15 kros b.) — G. L. Mursiny-Hosszúrét. 
1. Tanítani nem az iskolaszéki elnök föladata. 
2. Még nincs itt. 3. A szaktárgyakra vonatkozólag: 
nem. — S. F. Kis-Vejke. Megsürgettük. — K. A. 
Pápócz. Nemsokára megkapja. — M. Gy. Halmi. 
Megsürgettük. — I). J. Kolozs. 1. A ministeriumban 
nincs. 2. Igen. 3. Nem. — M. Gy. Krásznisora. Meg-
sürgettük. — K. J. Szászrégeii. 14.793. szám alatt 
a közigazgatási bizottságnál van. — Zs. K. Félegy-
háza. 19.802. szám alatt szintén a közigazgatási 
bizottságnál van. — Sz. J. Alsó-Sckönborn. 18.979. 
szám alatt van ; megsürgettük. — B. G. Maros-
Szentgyörgy. Eddig már talán meg is kapta, mért 
elintézték. — P. V. Bács-Feketehegy. Már elintéz-
ték ; nemsokára megkapja. — F. H. Nemes-Kosz-
tolány. Pedig csak üresedésben levő és pályázatra 
bocsájtott állásra fogadják el a kérvényt. Nyelv-
ismeretei alapján kilátással pályázhatik. — Sz0 Zs. 
Békés-Gyula. Nem kaphatta meg,mert — fájdalom! — 
már több, mint egy éve meghalt. Ha levele magán-
természetű volt, adjon be a tanfelügyelőség útján 
annak rendje és módja szerint ujabb folyamod-
ványt. — K. S. Iieje. Ha, a helyett, hogy a gazda-
tiszttel „vitatkozik," olvasná a lapot, megkímélhette 
volna magát a levélírástól. Lapunkban már többször 
kijelentettük, hogy a korpótlék minden évben kijár 
s csak nem rég (15. szám) kimerítő czikket közöl-

tünk e tárgyban. — B. I. Pápocs. 1. A ministerium-
hoz kell a kir. tanfelügyelőség útján folyamodni. 
2. Folyamodjanak a földmívelésügyi ministeriumhoz 
és küldjék kérvényöket Molnár István kir. tanácsos, 
ministeri biztos úrhoz. V. ker., Nádor-utcza, föld-
mívelésügyi ministerium. — SUkösdi tanító. 1. Jobb, 
ha mielőbb, felszólítás nélkül. 2. VIII. ker., Szent-
királyi-utcza 3. szám. 3. A pályázati hirdetés a 
mi lapunkban fog megjelenni; abból majd mindent 
megtudhat. — 1336. Azt csak az illető tanfolyam 
igazgató.-ágától tudhatja meg. A katonaságnál a 
kedvezményt okvetetlenül elvesztené. — M. A. 
Leordiua. A püspökségnél van. — K. P. N.-Bozsva» 
Annyit utalványoztak, a mennyi a tanítót megilleti. 
Ha jogos követelése van, kérje isk. hatósága útján. 
A- többi hivatalos titok. — M. J. Siklós. A tanfel-
ügyelő 1895-ben a község kérelmére utasíttatott, 
hogy az 1893. XXYI. t.-cz. alapján tegye meg intéz-
kedését. Mai napig ebben az ügyben nincs semmi 
ujabb. Forduljon tehát kérelmével a tanfelügyelő-
höz. — F. A. Léva. Hivatalos titok; forduljanak kér-
désökkel a kir. tanfelügyelő úrhoz. — N. P. Yas-
Bátót. 1026. sz. a. a közig, bizottsághoz küldték. 
Sorsjegyekről elvből nem adunk fölvilágosítást. For-
duljon valamelyik napilaphoz. — P. S. Madarász.. 
7224. sz. a. a napokban a közig, bizottsághoz kül-
dötték a jav. jegyzők, helyes fölvétele végett. — 
K. E. Knn-Szt.-Márton. A kiadóhivatal azt üzeni, 
hogy a lapot rendesen küldi. Megsürgettük. (Miért 
nem ír fekete tintával? Alig tudtuk kibetűzni.) — 
IV. B. Yas-Nádasd. Az egyiket — „Mi módon érté-
kesítheti stb." — a közlendők közé tettük, de 
nagyon sok a sürgősebb közölni valónk. — Y. Gy. 
Zala-Németfalu. Mi „nem tartunk senkitől", de 
olyan (lev.-lapra hanyagul oda vetett) általános 
vádaskodást csak nem vehetünk komolyan! — 
R. M. 2í). A székes-főváros tanácsához. — B. J. Ter-
jeszsze föl a kir. tanfelügyelőség útján. — T. L. 
Póka. Mi csak úgy tudhatnók ezt, ha velünk közöl-
nék ; de nem igen teszik. — Kérelem. Tarcsafalvi 
Albert, Havas Antal, Tepliczky Aladár és Porsche 
Vilmos urakat pontos lakezimöknek (lev.-lapon való 
mielőbbi szives beküldésére kérjük. — Sz. A. N.-Kaj-
dács. Oki. másolatát hitelesíthetik: az iskolaf'öntartó 
hatóság, a községi elöljáróság, a szolgabirói hivatal 
vagy a közjegyző. — Módly J. Szombathely. Lapun-
kon állandóan olvasható, hogy „kéziratot nem adunk 
vissza". Általában kérjük : kímélje meg a szerkesz-
tőséget követelő hangon írt lev.-lapjainak küldöz-
getésétől. — M. A. Tököl. Az „Ezeréves Magyar-
országot" Lampel R.-nél (VI., Andrássy-út 21.) kell 
megrendelni. — V. E. Józscífalva. (Bukovina.) A 
12 évi életkoron fölül folyamodni kell, de megen-
gedik. Fölvételi vizsgálatot bárkitől követelhetnek, 
de a ki 6 el. osztályt végzett, az könnyen meg-
felelhet. — 1. L. M. Bánliegyes. Még nem. Majd 
ha beküldik. — K. S. Cs. Csak oklevelesnek adnak 
engedélyt. Az állam magániskolákat is segélyez 
a községtől is lehet segélyt kérni. — B. K. A. 
Kolozsvár. Nem nekünk való. 

Tartalom: (II.) Állami tanítók flzetésrendezése. — 
A magyar beszédre való szoktatásról. Láng Mihály. 
— A nyugdíjtörvény két hiánya. Benkő András. — 
Sziinóra: A vermesi uradalom. Kutnyánszky Jenő. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Irodalom. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — A szerkesztő 
postája. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök A R J K G Y Z K Iv E. 

Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandijmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalns I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'/» iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalns I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 

Bartalns 1. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4Vs iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC rV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Yezérköuyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Yezérköuyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák II. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr. netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. O. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktól.) Fűzve, netto ára 1 f r t 20 kr. 

Kiss és Kun. .látéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fíizve, bolti ára 
40 kr., netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr., netto ára 60 kr. 

A) Az állam tulajdonát képező 
tankönyvek. 

a) M a g y a r n y e l v e n . 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy I'. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8°, 7Vs iv, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7"; iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy 1'. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'/» iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 137» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net. ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'/< iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 137< iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. ós II. oszt. sz. 8°, 6'/; iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

N'agy L. Yezérköuyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14Vi iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8", 7 V* iv, kötve, bolti ára 20 kr, ne^to ára 16 kr. 

Dr. Einericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

I)r. Simonyi Jenő. Földrajz, a IV. oszt. számára. 8", 
9'/s iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jcnö. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 37< 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 57s iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 57< iv, 
kötve, bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, lO'/s 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'/j iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

b) N é m e t n y e l v e n . 

Elemi népiskolák szániára. 
Gönczy P. Wandtafeln (24 Blätter). (Gönczy P. Fali-

táblák,) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 
Lederer Á. Deutsches ABC- und Lesebuch für die 

erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. — 
(Lederer A. Képes ABC- és olvasó-könyve). 8", 
7VJ iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Leitfaden z u den deutschen ABC und 
Lesebuche. (Gönczy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8", 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben. 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. írott 
betűk), bolti ára 70 kr, netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Druckschrift-Buchstaben. 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. Nyom-
tatot t betűk), bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár .1. Lesebuch für die II. Kl. der Volksschule. 
(II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J. Lesebuch fiii- die III. Kl. der Volksschule. 
(III. olvasók.) 8°, 13 iv, kötve, 30 kr, netto 24 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für die IV. Kl. der Volksschule. 
(IV. olvasók.) 8°, 16'/» iv, kötv., 34 kr, netto 28 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für die V. u. VI. Kl. def 
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Volksschule. (Gáspár J. V—VI. olvasók.) 8°, 36'/i 
iv, kötv., bolti ára 72 kr. netto ára 60 kr. 

Nagy L. Methodischer I.eilfaden zu den Denk- und 
Sprechübungen in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17'/i 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zum deutschen 
Sprachunterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I. és II. oszt. sz.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche Sprachiibungen fiir die 11. Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8°, 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy Cr. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogralie in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8°, 
27 Vi iv, kötv. bolti ára 60 kr. netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy G. und Kárpáti A. Ergebnisse des 
geogralischen Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). 8", 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen Be-
handlung der Geschichte in der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanításhoz). 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss u. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, für die 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8°, 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Anleitung zur Lebensrettung mid Ge-
sundheitslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 
8°, 16'/, iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr.Széll. Gesundheitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Wegweiser bei dem Unterrichte im 
Zeichnen. (Maszák H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) T ó t nye lven . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Stei.ová citacia tabula. (Fali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá iítanka 
pre prvú triedu národních sköl. (Gönczy P. ABC 
olvasók.) 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodnia kniha k slovenskému slabikári 
a prvej cítanke. Pre uciteíov. (Gönczy P. Vezérk. az 
ABC-hez.) 8°, 6 'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P.Pisacie pohyblivépísmeny. (írásbeli betűk. 
110db,táblapapirra felhúzva), boltiára 70 kr,netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P. Tlaí-ové pohyblivé písmeny.(Nyomtatásbeli 
betűk. llOdb, felhúzva),bolti 60 kr, netto ára 50kr. 

GroóV.Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanítására a tót ajkuaksz.) 
I. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

GroóV.Návodná kniha kvyucovaniu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására, a t ó t ajkuaksz.) 
II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. C\ icenia umu a reci. Národnia kniha pre 
uciteíov, jakoby tento predmet v prvej a druhej 
triede národních sköl prednásaí mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd-, és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Prakticná mluvnica slovenská. Návodná 
rukovät pre mluvnicnö vyucovánia v I. a II. triede 
prostonárodních sköl. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Miuvnicná cvicebná knizka pre II. triedu 
prostonárodních sköl. (Nyelvt. gyakorlók. II, oszt. 
sz.) 8°, 2'A iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv.) 
8°, ll1/» iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre tretiu triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 
11'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J< Slovenská citanka pre stvrtú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
15'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre V. a VI. tried« 
ludovich sköl. (Gáspár J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8", 33'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, n t t to ára 54 kr. 

Groó V Uhorská citanka a cvicebná knizka. 
(Magyar olvasókönyv a tőt ajkú népisk. számára). 
8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Narodnia kniha ku 
vyucovaniu zemepisu v íudovycli skolách pre 
uciteíov a cakatelov ucítelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanitók számára.) 8", 
25 iv. kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Sklad zemepisnych vjs-
ledkov pre V-tu potazne Vl-tu triedu Tudovych 
sköl a pre opakovaciuskolu. (Földrajzi eredményt. 
8°, PA iv, kötve, bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Návod ku poznávaniu a upotrebovaniu 
zemekuli pre národních uciteíov. Utasítása föld-
gömbhöz.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr. netto ára 25 kr. 

Maszák H. Üprava pre vyucovania v krcsleni v 
pociatocních skolácll. I. Návodna kniha pre ucite-
íov. (Maszák H. I. Útmutató rajztanitásban.) Nagy 
8°, 4'A iv. kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Maszák H. Úprava pre vyucovania v kresleni v 
prostonárodních skolách. Il.Vzorky z papieru 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

d) S á r o s - é s S z e p e s m e g y e i tót 
n y e l v e n 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P.Slovenski slabikár a periá citanka pre per-

sn. klassu národních sköl. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodná kniha ku slovenskému slabikáru 
a persejcítance. Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná kniha vyucovanu uherskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanítására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8°, 9'A iv, kötve, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kíiiha vyucovanu uherskej reci. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8°, 7'Aiv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uherska citanka a cvicebná kííizka. 
(Magyar olvasó- ós gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
9'A iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhú klassu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 
11'A iv, kötve, boltiára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre trecú klassu národ-
ních sköl. (Gáspár J.III.olvasók.) 8°, 11'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre stvartu klassu. (Gáspár J. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre V. a VI. tridu ludosköl. 
(Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Cvicénia umu a reci v persej a druhej 
klasse národních sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návodná kiíiha ku viucovánu mluvuici pre 
1. a II. klassu národních sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyelvt. tanításában. I. és II. o.) 8", 
8'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvííicná cvicebná kiíiha pre drnliú klassu 
národních sköl. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.),8°,2'Aiv,kötve, bolti ára 8 kr, netto árav6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kniha ku ludos-
kolskemu zemepisucenu pre uciteloch aucitelskích 
óekancoch. (Vezérk. a földrajztanításban.) 8°, 26 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Zemepisni sklad visled-
koch pre V alebo VI klassu národních skol a pre 
opakujucu skolu. (Földrajzi eredménytár). 8°, 1'/» 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Navod ku poznávanu a upotrebovánu 
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zemekuli pre národních uciteloch. (Utasitás a fold-
gömbh.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr . 

Kiss a Mayer. História ulierska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8", 7 iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Kiss a Mayer. ííávodna kiíizka ku viucovaíía his-
torii prosto narodnich skol pre ucitelov. (Vezér-
könyv a tör ténet tanításához). 8°, 23'/a iv, kötve, 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

XXIV. IIlTHna. (Gönczy P. Fali tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 fr t 40 kr, netto ára 2 frt . 

CpiiCKH ByEBap ca OCHOBHOM "ÍHXAIIKOM 3a npBa paape.i 
iiapOÄHe niKOJie. (Gönezy P. ABC olvasók.) 8°, 7s/a 
iv, kötve, bolti ára Í5 kr, ne t to ára 12 kr. 

ynyTCTBO 3a nacxaBy y cpiicKon óysBapy ca iHTaHKOM 
uaiiefteHO HapojnnM ywreAniia. (Vezérk. az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolti 22 kr, netto ára 18 kr. 

I'poo B. llapojina K&ara 3a cpöcM pa3peA I. OAjeJi. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8°. 

9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 
I'poo B. PyiHa Kunra K H3yiaBaH>y .ualjapcKora je3nica. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) II. r. 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

I'poo B. Ma^apcna warn ta n BeaiőoBiia k«,h;iíhu;i 
cpőcKHx iiapoAHHX íuKOJia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajkúak számára.) 8°, 9'/a iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

ynyTCTBO 3a upejaBaibe Beyóaita y roBopy a pa3y«eBaay. 
3a íipBH h Apyrn paspeí HaponHux uiKOJia. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

YnyTCTBO y upeAaBaity cpncKe rpaiiaraKe y I. h II. 
pa3peiy Hapome niKOJie. (Nyelvt. vezérk. I., II. oszt.) 
8°, 5'/J iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

ynyTCTBO y npejaBafty cpiicne rpaMarane y III. n IV. 
pa3p. inKoae. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. Ili., IV. oszt.) 
8°, 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

CpncKa rpaMaTHiica Beatóenniia 3a II. pa3peA napodé 
iiíKO.ie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8°, l 'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, net to ára 6 kr. 

Cpucita rpaiiaTHiKa BexőeHaqa 3a III. u IV. pa3p. 
Hap. BIKOJC. (Nagy L. Nyelvt. gyak. III., IV. oszt.) 
8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, net to ára 16 kr. 

CpucKa iHTaHKa sa APJTH pa3peA napoAHe uiKOJie. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

CpucKa 'iH'raiiKa 3a Tpehii paspeA napoAHe mKo.ie. 
(Gáspár J. III. olvasókönyv.) 8", 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, net to ára 24 kr. 

CpucKa laraiina nerBpiu paapeA napoAHe imto.ie. 
(Gáspár J. IV. erivasókönyv.) 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, net to ára 28 kr. 

CpncKa HHraHKa 3a nem n niecra pa3peA napoAHe 
uiKOiie. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 30'/« iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Ap. EMepnii.ii T. n Kapnara E. ynyTCTBO y 3eMAonne 
3a yiHTeJbe h ywrcA,cne. Kan.TH.iaxe :iapo,iunx inito.ia. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanitásban.) 8°, 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Ap- Eiiepnna I'. n Kapnara E. Cityii 3eMAonncHnx 
pe3yjiTaTa 3a uapoAne iiiKo.ie V., a y cjiyiajy n 3a 
VI. pa3pei h 3a noBTopaBajyky uiKoay. (Földrajzi 
eredménytár.) 8°, 2 iv, k., bolti ára 8 kr, netto 
ára 6 kr. 

Kain a Majep. IloBeCTunna sialiapa. (Magyarok törté-
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Knui n Majep. P)KOBOACTBO K yieiby noBecmane y 
HapoAHUM iuKoxaiia. (Vezérkönyv a történet tanítás-
hoz.) 8°, 27'A iv, kötve, bolti 60 kr, net to ára 50 kr. 

YnyTCTBO y nacTaBB upTaita. Pyma Kanra 3a uapoiue 
yqaxe^e. CK.IOIIHO Xyro MacaK. (Maszák H. Útmutató 
rajztanitásban.) Nagy 8°, 4V< iv, kötve, bolti ára 
60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y HacraBii OCHOBIIOI1 u,prau.a. II. H3pe3aHe 
i iper.ieia.inne o i xapTa je. Kivágott papírminták.) 25 
darab alak, bolti ára 36 kr, net to ára 30 kr. 

f) R o m á n n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Tabela de parete . 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 frt 40 kr. netto ára 2 frt . 

Gönczy P. Elementariu séu ABC-(lariu pentru scólele 
poporale romanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

Gönczy P. Litere serise miscatóre. írásbeli betűk. 
100 drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Li tere t ipar i te miscatóre. Nyomtatásbeli 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Vagy L. Inst ruct iune la propunerea esercitieloru 
verbali si memoriali pentru clas'a I. si II. a 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszéd-
és értelemgyakorlatok tanításához.) 8°, 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Vagy L. Manualii de conducere in iiistructiuiiea 
limbei materna pentru clas'a I. si II. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan 
tanításában a népiskolák I. és 11. osztálya sz.) 
8°, 6 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Vagy L.Manualudeeserci t iegramatical i pentru clas'a 
a íl-a ascólelorupoporale.(Nyelvt.gyakorlók, anép-
isk.II.o.sz.)8°,2'/2Ív, kötve, bolti 8 kr, netto á ra6kr . 

Groó V. Manuducerca gramaticéi limbei magliiare. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, 
román a jkúak számára.) I. rész. 8°, 9'/i iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Manuducerea gramaticéi limbei magliiare. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára.) II. rész. 8°, 8''2 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Groó V. Carte de cetire si deprindere . (Groó V. 
Olvasók, a román ajkúak sz.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Legendariu romauescu pentru clas'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.) 
8°, 11 'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . Legendariu romauescu pentru clas'a 
trei'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. III. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . Legendariu romauescu pentru clas'a a 
patr'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV. olvasók.) 
8°, 14'/j iv, kötve, bolti 32 kr, netto ára 28 kr. 

I)r. Kmericzy-Kárpáti. Carte conducatoria la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pentru 
invetiatori si aspiranti de invetiatori. (Dr. Eniericzy-
Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztanításban) 8°, 
28'/» iv, kötve, bolti ára 60 ki, aetto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti . Magasinu de resultate 
geogralice pentru clas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repetitiunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár.) 
8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, net to ára 6 kr. 

Gönczy P. Instruct iune la t r ac ta rea si intrebuiu-
t iarea globului pameutului pent ru invetiatorii 
rural i . (Gönczy P. Utasitás a földgömbhez.) 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Manuducere pentru iustructiunea 
istoriei inscoal . poporale.(Vezérk. a történet-tani-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Is tor ia Ungariei pen t ru c las ' a Y. de 
la scoal. poporale. (Magyarok története). 8°, 87« 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Maszák 11. lndegetariu la propunerea desemnultii 
elementariu. Instructiune pentru invetiatori. — 
1. Instructiune. (Útmutató a rajztanitásban.) Nagy 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. I I . Formule ta ia tae din papi ru . (Maszák 
H. Kivág, papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Uvodna kniga 11a poducavanje ugerskoga 

jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanitá-
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sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. 1. r.) 8", 9'A 
iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uvodna kniga na poducavanje ugerskoga 
jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítá-
sára a vasmegyei horvát ajkúak sz. II. r.) 8°, 
9'A iv kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Ugerska citanka i vejibana kniga za II., 
111. i IV. razred hervatskih elementarskih skolah. 
(Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát ajkú népisk. II., III. és IV. oszt. sz.) 
8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Mui'aközi-horvát nyelven. 
Gönczy P. Pocetnica za medjimurka pucke skole. 

(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8", 
4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Groó V. Magjarska citanka medjimurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 9'/a iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Medjimurska horvatska citanka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Margitai .1. Horvatska citanka za III. IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. II. évf. 8°, 14 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 frl 
50 kr , netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'/a iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) Rutén nyelven. 
E l e m i u é p i s k o 1 á k s z á m á r a , 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Teimu II. CrkuHa raő.ia ji/lwia raraHa (Gönczy P. Fali-

tábla.) 24 drb bolti ára 2 f r t 40 kr, netto ára 2 frt. 
IVhuh II. PycbKa asőyKa ii iiepisa wraHKa iij(a nepBOH 

Kjiaca HapoiHHX'i UIKOJIB. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8", 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

1'EHIIH II. PyKOüOACTBO KO yitmo pyciiaiíMtoh asoyicu 
n nepBOna'iajiHO'li wraHKH. (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

IIa Ab A. ynpajKiieiiie óerfuu u p03y.ua. íioTHTe.ibna 
KHiira JKJIFL YM'REJIKÖB'L BO I. H II . KJiaccfc iiapöAiinxi, 
iDKÖJi'b. (Vezérkönyv a beszéd- ós értelemgyakorlatok-
hoz.) 8", l l ' / s iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

I'ainiiapb ft. PycbKa laranKa a'fcjia ;(pyron luacu 
iiapöAH&ix'b uiKö.i'b. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BoÄBTejibiia KHHca KO nayieiiio MAJWPCKORA a3HKa. (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8°, 9Va iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

PyiHa KHiira KO yrhiiio jia^apcKoio a3HKa. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. 11. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

MajiapcKa iwraHKa H yupajKHiireJibiia Kanra. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

]ioj,HTe.n.na KHHra KO yiiHio acropit v liapoÄHUxi, 
niKOiaxb. (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8°, 
28'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

ÜCTopia iiaAHpön'b. (Kiss. Magyarország története.) 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

BaJiKOBCKH Miixa«í.rb. ÜCTopia yropmaim. (Magyarország 
története.) 8a,4'A iv, kötve, bolti á ra l5 kr, netto 12kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
TycKa a3ÓyKa u iiepsa niTaHita nia nepsofi oacu 

HapoAHHXb UIKO.IT». Bewa MajwpcKoä a3Őyra IlaBia 
Femua nepepoÓJieHO. — 1889. CK.ienoBa ívkiia bi 
nepenierk. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8", 
6'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j) V e n d n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Jíöve ABC i zacsétne knige cstenyá za 
vesznícski söl prvi zlócs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návod vu szlovenszke ABC-szke i 
zácsétnoga cstényá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezérkönyv az ABC-hez.) 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Piszmeni gíbni piszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Stampni gíbni piszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár .). Növe knige cstenyá za vesznícski sói űriigi 
zlöcs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár ,1. Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski söl 111. zlöcs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 
13'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke nóve knige cstenyá za vesz-
nícski söl IV. zlöcs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8°, 
16 iv, kötve, bolti ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasók, vend vidéki isk. 
sz. 8°, 5'A iv. kötve, bolti ára 15 kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasók, vend vidéki népisk. sz. II. 
évf. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Návod na flíszanya vu govorényi i razményi 
za vesznícski söl prvi i drugi zlöcs. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 
12'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Návod na vogrszki jezik za vesznícski söl 
1. i I I . zlöcs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. és II. o. sz.) 8°, 6'/a iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Jezícsna flíszanya za vesznícski söl I I . 
zlöcs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. 11-ik oszt. 
sz.) 8°, 2 iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Maszák H.Pötikazácsnazacsétnorovatanye. 1. Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanitásban.) 
Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. II. Vözrézane papirne obrázke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17'/a iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 fr t 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és Irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8", 21 Va iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8", 
13'A iv, fűzve, bolti á r a i frt 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmáu. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8", 
7Vs iv, fűzve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr. 

III. Tauitó- és tanitóaöképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 123A iv, fűzve, bolti 
ára 1 fr t 25 kr., netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'/, 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és miiforinái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8", 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr., netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24'A 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9'A 
iv, fűzve, bolti ára 1 fr t 80 kr., netto ára 1 fr t 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanítókéxjezdék számára ) 8°, 9'A iv, fűzve, bolti 
ára 1 fr t 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 



5 

IV. Iíisdedóvókőpzö-iutézetek száraára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 4®A 

iv. bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11'/» iv, 

bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/, iv 

bolti ára 1 f r t 60 kr., netto ára 1 frt 2 > kr. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 

bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'/J iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 fr t 50 kr. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 fr t 20 kr. 

Koboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 
Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve 

(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 
Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 

8°, 3 iv, fűzve. (1879. évi junius hó 29-én 17284. 
S7. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára, 8°, 1V< iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. l í -én 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, "A iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, l'/< iv, fűzve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°. 2'/• iv, 
fűzve. (1893. aug. 31-én 33564. sz. r.) netto 20 kr. 

Az iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. augusztus 24-én 35527. sz. a ) Bolti 
ára 6 kr., netto ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve,(1897. május 4-én 25314. sz.r.)netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve 
(1887. julius 7-én. 28999. sz. r.) net to ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Xői kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60.761. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 
Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanítónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanító- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
ez. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók tes tületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami kópezdék tanárai és az ál-
lami vagy államilag segélyzett iskolai tanítók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (186S-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Net to ára 2 kr. 

Utasitás a tani tók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án lOOOO. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Utasitás a népnevelési tanfel ügy előségel; számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, net to ára 12 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márczias 21. 2604. 1890. sz. r.) Fűzve, net to 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) t'üzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasitás tót „ „ „ „ 20 kr. 

„ román „ „ „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XX VIII. t.-cz ) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót ., „ „ „ 20 kr. 

Utasitás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
meknienedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-ez. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában.Netto ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tar tandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javító-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulat i és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/< iv. (1888. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi j an . hó 
25-én 55.800. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I . Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. évi decz. 20-án 
17.358. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

II. Jegyzék. Ugyanazokról. '/3 iv. (1889. évi ápril 
10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. évi ápril hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. Ugyanazokról. (1891. évi jun. 14-én 
26.704. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

V. Jegyzék. Ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. rend.) 
Netto ára 25 kr. 

VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz 
rend.) Netto ára 25 kr. 
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VII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. 

VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

IX. Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi 64.186. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatv. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alap vagy on évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasitással. az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39 §-a értelmében). Netto ára 3 ki-

Felvételi napló AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló BJ minta 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekük részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről Bj minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendő épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák szániára (kül és 
beliv). I iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2'A kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermek-menedék-
házi rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) ló kr 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről, 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, '/J kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke, 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára '/a kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti árp l'/a kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 2'A kr., netto 

ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-ésküliv), boltiára 2'/-, nettoára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'/s kr., netto ára 2 kr. 
Hizonyitvány, bolti ára l'/a kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanalók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. A minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B. minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesitö vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesitö vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesitö vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 ív netto ára 5 kr. 
Népisk. munkamesternői képesitö vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatv. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára I'/J kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) hizonyitvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai hizonyitvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
rpari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgárileányiskolai hizonyitvány. 1 péld.netto ára2kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr. netto ára l ' / i kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára I'/J kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. I péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónökópezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Mnnkamesternöi bizonyítvány. I péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. L péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyitvány. 1 péld. netto 

ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatauitónöi bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
lo-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

XIV. Felső keresk. iskolai nyomtatv. 
Felső kereskedelmi iskolák részére: Bolti ir* Netto ára 

1. Érettségi bizonyítvány . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 » 4 J > 
3. Beirókönyv, külív . . . . 4 » 3 n 
4. „ beliv . . . . . 4 » 3 » 
5. Tanulmányi napló, külív . . 4 n 3 n 
6. „ ., beliv . . 4 » 3 » 
7. Fegyelmi napló, külív . . . 4 » 3 n 
8. „ „ beliv . . 4 » 3 n 
9. Kimutatás éretts. vizsg., beliv 5 >5 4 r> 

10. „ „ „ külív 5 3) 4 n 
11. Osztály-névkönyv 5 » 4 n 
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XV, Női kereskedelmi szaktanfolyam! 
nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
>öi kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára -r> kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891 — 

59258/90. sz. r., módositva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktutókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. j 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap- I 

lója. V. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto 

ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. minta. 1 iv netto 

ára 3 kr. 
Tanítói változási jelentés. XI. minta. 1 iv netto 

ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára I ' / J kr. 

Taneszközök. 
1. S z e m l é l e t i k é p e k . 

Az I-ső szállítmány tartalma: 1. Az emberi test 
részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A 
falusi piaoz. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tíz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A Il-ik szállítmány tartalma: 1. Légi tünemények. 2. 
Alma- és körtefák. 3. Parasztszoba belseje. 4. Juhá-
szat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Estikép. 9. Lóistálló 
belseje. 10.Afalukörnyékeésközlekedési eszközök. 
Mind a tíz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A 111-ik szállítmány tartalma: 1. Díszkert és virágok. 
2. A nyírfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraczkfák. 4. Zöldséges és 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tiz kép bolti ára 6 fr t 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

IV-ik szállitmánytartalnia: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása. 4. Zöldségpia.cz. 5. Gyümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánfa. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

2. Természetrajzi és gazdászati szinezett táblák. 
| Az emberi test boneztana (5 szinezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 
, A hazai mérges növények (12 szinezett tábla, magya-

rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Az ehető és mérges gombák (12 szinezett tábla, 

magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 
Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Rétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 

Lentermelés 1 tábla, 19. az., netto ára 1 frt. 
Baromlitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Kasch-főle természetrajzi táblák. (16 drb szine-

zett tábla; állat-, növény- és ásványtan, tábla-
papirra felhúzva és 47< ivre terjedő magyarázó 
szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr! 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, és vend nyelven, bolti ára 80 kr, netto 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 
45 kr. 

Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 
ára 25 kr. 

5. Gönczy P. Utasitás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°. 7'A iv, fűzve, bolti ára 75 kr., 
netto ára 60 kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld., bolti 1 frt 20 kr. netto ára 
1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle számvető-készülék az elemi 
és polg. iskolák számára utasítással, netto 
18 frt. 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

F a l i t é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 

vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, netto ár 
4 fr t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 fr t 
75 kr, netto ár 4 fr t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, 
netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva ós léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz ós Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 fr t 25 kr, netto ár 5 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 frt 25 kr, 
netto ár 6 frt 25 kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ár 
7 frt 50 kr., netto ár 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 50 kr, netto ár 5 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt 50 kr, 
netto ár 6 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt, 
netto ár 7 frt. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva szöveggel, bolti 
ár 8 fr t 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 10 frt 50 kr, netto ár 9 frt 50 kr. 

Gönczy P. Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 

Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe, netto áj 
3 fit 60 kr. 



B) Kath. népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 

67s iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Német nyelven. 8°, 5'/i iv, kötve, bolti ára 16 kr, 

netto ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto 

ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. oszt. számára. 8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 27 kr, 
netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 25 kr, 
netto ára 21 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9 V2 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto 
ára 21 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. osztálya számára. 8°, Í6V2 iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

Tót nyelven. 8", 16'/» iv, kötve, bolti ára 48 kr, netto 
ára 40 kr. 

Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. 
osztálya számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, 
netto ára 52 kr. 

Német nyelven. 8°, 19'/» iv, kötve, bolti ára G4 kr, 
netto ára 53 kr. 

Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-
sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 37 kr, netto 
ára 31 kr. 

Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 
fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 
számára. 8°, 10 iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 
számára. 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, netto 
ára 34 kr. 

A számjegyekkeli számolás módszertana, ozélszerü 
összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák 111. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 47 kr, netto 
ára 39 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-
mára. 8", 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 
21 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-
tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto 
ára 15 kr. 

Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-
tálya számára. 8°, 6V2 iv, kötve, bolti ára 21 kr 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, netto 
ára 18 kr. 

Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 
II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8", 9'/a iv, kötve, bolti ára 32 kr, netto 
ára 27 kr. 

Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 
1 frt 31 kr. 

Német nyelven. 1 teljes példány — 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap. ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5 V2 iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 27 kr, netto 
ára 22 kr. 

Második nyelvgyakorló és olvasókönyv a népiskolák 
III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr. netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Szerb iskolák számára. 
IJUpuótSNOf n'Rm'E 3A oyriOTjieKAsiiVf £epKEKH\x NApoA" 

Nhixx ovMMAHqjx. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'A iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

H3X AATMpA llEpKONAMÁAIIŰE OVnpAIKMEHÍE KX ŰVnO-
TpEKAENÍ'10 KZ EA AKENŰEÉpKEKM\X HApOAHlil̂ A OVNH-
AMipA\z. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, IOVJ iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

II3Z HAEOEAÓKA NEPSOTIAHÁAHOE OVNPAJKHÉNÍE Kz oyno-
TpEKAtHÍK) KX EAAKÉNOEEpKEKHXZ NApÓANU\X oy>|M-
AHIP A\x. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3' 2 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KATHXMCÍEZ A\ÁAhlíí tÖ N£ŐHÍTEKArCO Gv*NOAA KX KÁp-
AOKU'k. (A karlóezai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8°, 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

ßocToiHor t BipoHCiioBtAaHÍa KarHXHcict 3a Buine 
yneHHMKe pa3peje y Borocnacaesiofl Enapxin Eai-
Kofi. (A Báesmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 8V2 iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

CpijHÍii KarHXHCÍC'B. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Ma.iHH KaTHXHciC'b. (Kis Katekizmus.) 8°, l'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Komán iskolák számára. 
KATM\ÍCÍ£X MHKX, CA« EKSpTZ MZpTgpHEHpE APFLT KpE-

AÍNM'oEZ riENTpS CKOAAEAE N É 8 N H T E pOMRNÉipíi. (KÍS 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto 
ára 12 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, továbbá 
községek- és körjegyzőségeknek a netto árösszeg előleges beküldése meUett, portómentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett ezimünket: „A kir. tud. egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az pest. 

u t o l s ó p o s t á t is tudatni kérjük. 
Budapesten, 1898. évi május hó 1. 

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

I G A Z G A T Ó S Á G A . 

Budapesten, 1898 M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 18. számához. 

70.853/97. számhoz. 
r í L Y Á Z A T. 

A polgárosított magyar határőrvidék tanulmányi 
alapjából rendszeresített ösztöndíjállomások közül 
az 1897/98. tanév kezdetétől betöltendő négy. egyen-
kint 120 frtos állomás, polgári, földmíves-, közép-, 
ipar-, iparművészeti és felsőkereskedelmi isko-
lai tanulók részére. 

Ez ösztöndíjakra első sorban a polgárosított ma-
gyar határőrvidék kötelékébe tartozott szegény 
sorsú szülők gyermekei, másodsorban pedig azon 
szegény sorsú tanulók tarthatnak igényt, kik a 
polgárosított magyar határőrvidéki községek vala-
melyikének illetőségéhez tartoznak, az említett tan-
intézetek valamelyikének tanulói s ott jeles vagy 
legalább jó előmenetelt s jó erkölcsi magaviseletet 
tanúsítanak. 

Pályázók kötelesek a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czímzett magyar nyelvű kérvé-
nyeiket felszerelni a mult tanévben nyert iskolai 
bizonyítványnyal, szegénységüket, jelen tanévi ta-
nulmányaikat s azon körülményt tanúsító hatósági 
bizonyítványnyal, hogy szüleik a polgárosított magyar 
határőrvidéken községi illetőséggel bírnak. Oly fo-
lyamodók, kiknek szülei egykor a magyar határőr-
vidék kötelékébe tartoztak, különösen figyelmeztet-
nek, hogy ezen körülményt hitelesen igazolni el ne 
mulaszszák. 

A kervények legkésőbb 1898. évi május hó 20-ig 
azon tanintézet igazgatóságához nyújtandók be, 
melynél folyamodók tanulmányaikat folytatják. 

A nem magyar nyelvű mellékletek hiteles magyar 
fordítással látandók el, elkésve benyújtott vagy 
hiányosan felszerelt folyamodványok figyelembe 
nem vehetők. (60/h—I—1) 

Budapest, 1898. évi április 15. 
A vallás- és közoktatásügyi ni. kir. ministerium. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Kocsóháti ui-adalomban tanítói állomásra pályázat 

hirdettetik. Évi fizetés: 400 frt, 1600 Q ö l kukoricza-
föld, egy tehéntartás, 2 szoba, konyha, éléskamrá-
val ellátott lakás, mely az iskolával egy épületben 
van. Folyamodó csakis róm. kath. nős ember lehet, 
szünidő alatt gazdasági munkáknál, de főképen 
csépelésnél felügyelni tartozik; ha megfelel, egy évi 
próbaidő után véglegesítetik. Felszerelt folyamod-
ványok bizonyítvány-másolatokkal, melyek vissza 
nem küldetnek, junius hó l-ig Züsz János uradalmi 
kasznárhoz, u. p. Valkány (Torontálm.), küldendők. 

(379—III - 2 ) 
Putnok mezőváros (Gömörm.) városi óvodájánál 

az óvói állás megüresedett. Felkéretnek a pályázók, 
kik lehetnek okleveles óvók, óvónők, okleveles taní-
tók, hogy okmányokkal, családi állapotukat is fel-
tüntető, jelenlegi alkalmaztatásukról szólló bizo-
nyítványnyal is felszerelt kérvényeikat a választás 
napjáig a város Elöljáróságához küldjék be. Java-
dalma : évi 500 frt fizetés, havi részletekben pon-
tosan kifizetve, szép 2 szoba, konyha, mellékhelyi-
ségekből álló lakás, egy darab kert. Fűtési átalány 
100 frt, melyből az óvodai tantermeket is fűteni 
köteles. A választás l'utnok város képviselőtestülete 
által május 14-én lesz megtartva. A megválasztott 
állását azonnal, de legkésőbb 8 napon belül elfog-
lalni köteles. A megválasztott egy évig időlegesen 
lesz alkalmazva, egy év elteltével, ha magaviselete 
megfelel, véglegesítve lesz. A tanítási nvelv tiszta 
magyar. Az állás nyugdíjjogosult. Személyes meg-
jelenés előny. Elöljáróság. (391—II—2) 

A lász lófalv i reform, egyház kántortnnítóságára 
okleveles tanító kerestetik. Fizetése a lakosoktól 
300 frt, egy köböl gabona, 13 méter fa. Államsegély 
68 frt. Temetés díja 60 kr. Tanítványok száma 36. 
Az állomás azonnal elfoglalható. U. p. Sajószent-
péter. Kökényesdi Pál, ref. lelkész. (389 — 11—2) 

Pályázat a bökönyi ev. ref. egyház előkönyörgő-
tanítói állomására. Javadalma szép lakás és 240 frt 
államsegélylyel kiegészített 400 frt. Csak okleveles 
egyének pályázhatnak s a kellően felszerelt pályá-
zati kérvények f. évi május 10-ig Balogh József kör-
lelkészhez Geszteréd (Szabolcsin., u. p. Bököny) kül-
dendők. Az állomás szept. l-re elfoglalandó. 

(362—II —2) 
Máriahavasi róm. kath., német káutortanítói 

állásra, melynek jövedelme szabad lakáson kívül 
301 frt, tanterem fűtésére 3 öl puha tűzifa, junius 
végéig pályázat hirdettetik. Vizlendva (u. p. Szarvas-
lak), 1898 április 21. Csárics József, iskolaszéki elnök. 

A szemlaki ev. ref. egyház megüresedett négy 
osztályú népiskolában pályázatot hirdet. Évi fizetés : 
1. 48 fr t 7 kr az egyház pénztárából; 2. 16 katasz-
trális hold föld tehermentesen; 3. iskolás gyerme-
kektől fejenkint 1 véka rozsos buza és 40 kr 
pénzben, gyermek száma 90-ig -, 4. 10 köbméter 
keményfa; 5. 6 font faggyúgyertya 6. temető 
használata; 7. stóla, énekszós temetéstől 50 kr, 
búcsúztatótól 1 f r t ; 8. szabad kényelmes lakás, 
400 [ -öl kerttel. Köteles teendői: gyermekek taní-
tása a tanterv szerint magyar és német nyelven. 
Templomban és temetéseken éneklés vezetése. Lel-
kész akadályoztatása esetén istentiszteletet végezni. 
Csak ev. ref. okleveles tanító pályázhat s kérvények 
kellő okmányokkal felszerelve a helybeli lelkészi 
hivatalhoz beküldendők, legkésőbb junius hó l-ig. 
Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Szemlak 
(Aradmegye), 1898 április 28. Bedrich József, ev. ref. 
lelkész. ( 3 9 9 - 1 - 1 ) 

Okleveles óvónő kerestetik egy újonnan szervezett 
iskolához augusztus l-re 10 kezdő gyermek Oktatása 
czéljából; magánosan álló, korosabb pályázók fize-
tési igényeik megjelölése mellett küldjék kérvé-
nyeiket következő czímre : Mucsinyi szeszgyár, 
Mucsiny, u. p. Rapp, Nógrádm. (392—1—1) 

Csanád-Palota községben újonnan rendszeresített, 
300 frt fizetéssel javadalmazott második óvónői 
állásra pályázat nyittatik A kellőleg felszerelt kér-
vények folyó évi május hó 18-áig alulírott uvoda-
feliigyelő - bizottság elnökéhez nyújtandók be. A 
választás 1898 május 19-én délelőtt 10 órakor fog 
megejtetni. Csanád-Palotán, 1898 április 27. Elnökség. 

(393 -11-1) 
Csúzra (Komáromm.) községi gyermekmenedék-

házi vezetőnő kerestetik. Évi járandósága: termé-
szetbeni lakás, 130 fr t készoénz, 20 frt világításra 
és fűtésre, 40 frt csélédtartásra és a menedékház 
helyiségeinek tisztogatásáért. Pályázati határidő 
május 12. Kérvények Kerekes József felügyelő-
bizottsági elnökhöz küldendők. (396 — 1—1) 

Betöltendő a szacsal i állami elemi iskolánál 
évi 400 frt fizetésből, 100 frt helyi pótlékból és 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítónői állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítónők képesítő okle-
véllel, képesítő bizonyítványnyal, eddigi szolgálatai-
kat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvé-
nyeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minis-
terhez czimezve, legkésőbb 1898. évi május hó 15-ig 
Máramarosvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Állami iskoláknál már alkalmazott taní-
tónők előnyben részesülnek. Máramarosvármegye kir. 
tanfelügyelőségétől. Dr. Wekerle, kir. tanfelügyelő. 

(61/h—I—1) 



- II -

A esepregi (Sopronmegye) róm. kath. népisko-
lánál egy osztálytanítói állás üresedésbejött, melyre 
l'.ílyá/.at hirdettetik. Évi fizetés 1898 szeptembertől 
kezdve 400 frt, lakszoba, 1 öl tűzifa. Szeptemberig 
;i régi állapot marad érvényben. Oklevéllel felszerelt 

rrvenyek május 18-ig Frank József plébánoshoz 
\ ildendők. Személyes megjelenés kéretik. 

(394-1-1) 

A böcsi ref. egyház (Borsodmegye, posta Berzék) 
leánytanítói hivatalára pályázatot hirdet. Javadá-
lom : készpénz, föld ós terményben (100 frt állam-
segélylyel) 400 frt. Oklevéllel biró tanítók, tanítónők, 
valamint óvónők is, pályázati kérvényeiket junius 
l-ig fenti egyház lelkészi hivatalához adhatják be. 
Az állomás szeptember 1-én foglalandó el. 

(403-11-1) 
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V I Z S G A - L A P O K , 
magyar, német és diktandó-
vonalzás?al, új, csinos kiállí-

tásban. 

B. fajta, ke'k kerettel, 100 darab . . . 45 kr, 
D. „ arany „ 100 „ . . . 60 kr, 

Nagy választék saját gyártmányú aczél-írótollakban és tollszárakban. 

ELSŐ MAGYAR ACZÉL-ÍRÓT0LL-,. T0LLSZÁR- és INDIGÓ-MASOLÓPAPIR-GYAR 

SCHULER JÓZSEF, Budapest. 
Gyár és iroda: VI. kerület, Oaliiok-utr/.a 26. sz. 

(301—IV—4) ISP" Kívánatra árjegyzékkel szolgálok. "^Bß 

A m. k. tud.-egyetemi nyomdánál kapható: 
Bizonyítványok és oklevelek. 

Netto-ár. 
2 kr. 

2 kr. 

2 kr. 

2 kr. 

Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 péld 
Felső népiskolai bizonyítvány, fiúk szá-

mára. 1 péld. 
Felső népiskolai bizonyítvány, leányok 

számára. 1 péld 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott 

felső népisk. bizonyítvány. 1 péld 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső 

népiskolai b izonyítvány. 1 péld 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 pl. 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-

tanulók részére. 1 péld. Bolti-iír 2 kr Vh kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, ma-

gántanulók részére. 1 péld. Bolti-ár 2 kr. 1 '/j kr. 
Tanítóképezdei bizonyítvány. 1 péld 2 kr. 
Tanítónőképezdei bizonyítvány. 1 péld .... 4 kr. 
Munkamesternői bizonyítvány. 1 péld 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél . 

1 péld 2 kr. 

Ezen nyomtatványok netto-árón árusíttatnak el s csak a pénz előleges 
beküldése, vagy utánvét mellett szolgáltatnak ki. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Huda,pest, I. ker. (Vár), Iskola-tér ,'i. sz. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 

Netto-ár. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői okle-

vél. 1 péld 2 kr. 
Egyház i ének- és zenebizonyí tvány 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanítónői bizonyít-

vány. 1 péld 2 kr. 
Felső kereskedelmi iskolai érettségi 

bizonyítvány. Bolti-ár "> kr 4 kr. 
Felső kereskedelmi iskolai bizonyít-

vány. Bolti-ár 5 kr 4 kr. 
Kisdedóvónői Oklevél. Kisdedóvónőképző-

intézetben végzettek számára. A) minta .... 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél . Kisdedóvónői képe-

sítő-vizsgálatra bocsátottak számára. B) m. 5 kr. 
Bizonyítvány a nyári menedékházakat 

vezető dajkák részére. 1 példány .... 3 kr. 
Bizonyítvány az állandó menedékháza-

kat vezető dajkák részére. 1 példány. 
Bolti-ár 4 kr 3 kr. 

Ipariskolai bizonyítvány. (47. sz.) Bolti-
ár 1 Vi kr .' 1 kr. 

Női kereskedelmi szaktanfolyami bizo-
nyítvány. 1 ív 3 kr. 
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NÉPTANÍTÓK l a p j a 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden hé ten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot m i n d e n magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- é s polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen. 
A. lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta vi lágosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, fé lévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr- — Egy negyed évné l kevesebb időre 
e lőf izetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivata lba küldendők. 

A hirdetések árszabása . — A pályázati h irdetésekné l min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az i ly 
m ó d o n mindenki által kiszámítható .hirdetési díj e lőre küldendő 
bc. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő pet i t nyomású é s egyhasábu §ora 50 kr. Ezek a díjak is 
e lőre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEß., PODMANICZKY-IJTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m acioaialc v i s s z a . 

A szövetkezeti intézmény és a 
tanítóság. 

Egy idő óta mi tanítók is nagy elő-
szeretettel irtjuk a szoczializmust. Hogy 
minő eredménynyel, azt természetesen 
a jövendő fogja megmutatni. 

A nélkül, liogy a próféta szerepére 
vállalkoznám, sajnálattal vagyok kény-
telen konstatálni, hogy a mód, mely 
szerint a szocziális eszmét hódító útjá-
ban feltartóztatni próbáljuk, nem vezet, 
nem vezethet czélhoz. Sőt még csak 
arra sem alkalmas, hogy meglassítsa e 
forradalmi eszme térfoglalását. 

Mit is csinálunk mi a veszedelem 
elhárítására 1 Felolvasásokat tartunk 
(van olyan tanító-egyesület, melynek 
egy gyűlésén három felolvasó foglalkozott 
ezzel a kérdéssel); leszedjük a stereotyp 
kifejezéssel „lelketlen izgatók "-nak 
nevezett emberekről a keresztvizet is; 
elmondjuk, hogy a tanító tegye a nép 
szivére a kezét s dobogtassa azt úgy, 
a mint jónak látja. Ez a java annak, 
a mit teszünk. Némelyek valamivel 
tovább mennek: közérdekű, ismeret-
terjesztő előadásokat tartanak. 

Csakhogy mennyire elégtelenek ezek 
a mi úgynevezett cselekvéseink! Avagy 
nem a legnagyobb fokú naivitás-e azt 
hinni, hogy a nép a mi kemény sza-
vunkra cserben hagyja azt, aki neki nem 

üres szót kinál, hanem valami pozitív 
jót igér; nem naivitás-e azt hinni, hogy 
mi a nép szive dobbanásainak gépészei 
lehetünk; nem naivitás-e azt gondolni, 
hogy boldogulás útjára tereljük azt, a 
kinek nincs egyebe, mint két karjának 
ereje, ha okszerű gazdálkodásról, taka-
rékosságról s más eífélékről beszélünk 
neki! 

Ne ámítsuk magunkat; az ilyen 
„cselekvés" a szocziális eszme elő-
nyomulását egy czentiméternyivel sem 
fogja meghátráltatni. A nép továbbra 
is hinni fog az agitátornak és pedig 
sok esetben annál erősebben, mennél 
erősebb az Ítélet, melylyel az apostolt 
sujtjuk. Azt is könnyű mondani, hogy 
a nép szivét tetszésünk szerint dobog-
tassuk; csakhogy az ilyen jó tanácsot, 
a ki a nép jellemét tanulmányozza, 
komolyan nem veheti. Bármily kicsiny-
léssel is viseltessék valaki a köznép 
iránt, ha magatartását s jellemét meg-
figyeli, arra a meggyőződésre fog jutni, 
hogy a nép nem szelid bárány, hanem 
tüzes csikó, mely még a Széchenyi Ist-
vánok és Kossuth Lajosok kezét is csak 
nagyon rövid ideig tűri a szivén! Azok-
nak az oktató, felvilágosító előadások-
nak a hatása meg csak addig tart, míg 
a boldogulhatás iluzióját tova nem fújja 
a reális élet gyenge szellője is. 

nem ez a hatás módja. Csele-
Lapunk 19-ik számához két in elet van csatolva. 
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kedni kell! Ez az egyetlen mód a nép 
bizalmának .megnyerésére, vagy a hol 
elveszett, visszahódítására. 

Az agitátor pozitív Ígéretével a pozi-
tív cselekedetet kell szembeállítani. Ez 
imponál és hat minden magyarázat 
nélkül is. 

Kérdés, milyen irányú legyen a csele-
kedet, ez az egyetlen ékes beszéd, melyet 
a legszegényebb ember is megért? Mik-
ben nyilvánuljon? 

Nyilvánuljon első izben szeretetteljes 
bánásmódban a szegény nép gyermekei 
iránt. Ezeket, kiváltképen ezeket tekintse 
a tanító szivéhez legközelebb állóknak. A 
ki a nemzetet szereti, a ruhátlan, rongyos, 
sokszor éhező gyermekekben szeresse; 
mert ha ezeket szeretetlensége miatt elve-
szíti, a nemzet törzsfájának életgyökerét 
rongálja. A szegény tanítványok szere-
tete élő nemzetszeretet. Legyen rajta, 
hogy ezek a szegény tanulók megkapják 
a társadalomtól mindazt, a mi arra 
szükséges, hogy az iskolát rendesen 
látogathassák. 

Tanúsítson türelmet, figyelmet, gyen-
gédséget a szegény nép iránt. Keresse 
a vele való érintkezést a nélkül, hogy 
a „néptérítés" szándékát fitogtatná. Ne 
is beszéljen erről! Szóljon vele gyerme-
kéről, ennek tehetségéről, viseletéről, 
jó és rossz tulajdonságairól, jövőjéről. 
Szóljon azzal a szeretettel, gyöngédség-
gel és figyelemmel, a minőt a dolog 
megérdemel. Beszéljen a néppel ügyes-
bajos dolgairól és segítse jó szóval, ta-
nácscsal, munkával minden esetben, 
midőn csak állásával összeférőleg teheti. 
A páripolitikai dolgokat azonban még 
csak ne is érintse. Ha e tekintetben 
nyilatkozatra szorítják, szóljon tárgyi-
lagosan, ismertetőleg. minden irányzat 03-
ság nélkül. 

Yégül — s ez a fődolog — szegőd-
jék a tanító szolgálatába első sorban 
azoknak az intézményeknek, a melyek 
a vagyontalan, vagy csekély vagyonú 

köznép jobblétének biztosítására alkal-
masak. 

Ezek között a legelső helyek egyike 
illeti meg a szövetkezeti intézményt, mely-
nek törvényes rendezésével éppen most 
foglalkoznak az intéző körök. A törvény-
javaslat tüzetes ismertetése annál ke-
vésbbé lehet a Néptanítók Lapjának 
föladata, mert olvasói más sajtó orgá-
numokból úgy is ismerik már a nagy-
jelentőségű javaslatot. Én tehát a jelen 
alkalommal csupán a szövetkezeti intéz-
ményre s a tanítóknak ezen intézmény 
iránt tanúsítandó magatartására akarom 
a figyelmet fölhívni. 

A létért folytatott nagy küzdelemben 
a gazdasági tekintetben gyengébbek 
önmagukra hagyatva nem képesek 
helyüket megállani. Szegényednek, sat-
nyulnak, függésbe jutnak. Anyagi hely-
zetük romlása erkölcsi erejüket is meg-
töri,,ellentállóképességüketelsatnyítja. Az 
alsóbb néposztályoknak, amelyek a gazda-
ságilag gyengék nagy többségét képezik, 
romlása közszerencsétlenség, melyet 
meggátolni az elsőrangú állami és társa-
dalmi feladatok közé tartozik. Az úgy-
nevezett „kis existencziák" romlásának 
meggátlása, az elbukottaknak lábraállí-
tása nemzeti föladat is, mert a kinek 
van valamije, kétszeres erővel ragasz-
kodik úgy a földhöz, mely táplálja, mint 
a népcsaládhoz, melynek kötelékében 
földi rendeltetését betölteni hivatva van. 

A gyengék, a kicsinyek egyesülés 
által válnak erősekké a gazdasági téren 
is. A szövetkezeti intézmény a gazda-
sági tekintetben gyengék intézménye. 
Ebben egyesítik erőiket, ez által segítik 
egymást és képesítik állami és társa-
dalmi föladataik megoldására. 

A szövetkezeti intézmény nem a 
nyerészkedés, hanem az önsegély intéz-
ménye s mint ilyen kiválóan altruisz-
tikus intézmény. Igaz, hogy némi áldo-
zatot ezen intézmény is kiván. A nyerész-
kedő bankok forgalmának csökkenése 
pár tisztviselőt fölöslegessé tehet, a 
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fogyasztási, termelési, anyag-beszerzési 
és értékesítő szövetkezetek hasonló-
képen néhány száz kiskereskedő család 
existencziáját rendítik meg, sőt sok 
esetben tönkre is teszik. Ámde ez a 
baj nem olyan nagy, mint a minőnek 
első tekintetre látszik. A szövetkezetek 
által fenyegetett, vagy előbbi állásuk-
ban fölöslegesekké tett existencziák 
részint a szövetkezeti intézmény kere-
tében találnak alkalmazást, részint pedig 
a produktív tevékenység mezejére terel-
tetnek. 

Egyeseknek a szövetkezetek által 
okozott kára tehát nem olyan nagy, hogy 
azért sokszoros kárpótlást ne nyújtana 
az a pozitív haszon, mely a szövet-
kezeti intéz ményny el a kis existencziák 
sok ezrének megmentése által együtt jár. 

A néptanító tehát a humanitárius 
tekintetek mérlegelése mellett is bátran 
szolgálatába léphet a köznép érdekeit 
szolgáló szövetkezeti intézménynek. S 
kell is, hogy szolgálatába lépjen, mert 
főleg a kisebb községekben az ő értelmi 
és erkölcsi erejére a szövetkezet léte-
sítése és fentartása szempontjából nagy 
szükség van. 

Mint a szövetkezet vezető tagja, a 
tanító tanújelét adhatja a köznép iránt 
táplált szereteténeit; ez intézmény szol-
galatában a tanító a legközvetlenebbül 
áll a köznép szolgálatában. E szolgá-
latai, melyek a néplét érdekeivel állanak 
szoros kapcsolatban, nem lesznek, nem 
lehetnek elfelejtve. A nép vissza fog 
azokra emlékezni s komolyan szóba áll 
majd a tanítóval egyéb dolgokban is. 
És szavainak súlyt fog kölcsönözni az 
a körülmény, hogy tettei őt a nép igaz 
barátjának mutatják. 

így fogva fel a tanítónak hivatását 
a szövetkezeti intézmény iránt, sehogy 
sem tudok megbarátkozni azzal a gon-
dolattal, hogy a tanítók saját külön 
pénzintézetet csináljanak maguknak. A 
néptanítónak a nép között a helye; ka-
rolja fel a nép javait előmozdító intéz-

ményeket és ne csináljon magának 
külön anyagi intézményeket, ne külö-
nítse el magát a néptől, melynek érde-
keivel az ő érdekei különben is össze-
függnek. 

A jelen alkalommal, csupán a fönnebb 
közölteket óhajtottam elmondani. És 
pedig abban a hitben mondottam el, 
hogy ha a kartársak figyelembe veszik, 
a miket mondottam, közelebb férnek a 
nép lelkéhez és lehetnek pillanatok, 
midőn a tüzes csikó az ő kezüket is 
megtűri a szivén. 

(Budapest) Ember János. 

Főzőiskola tanítónő- és óvónőképző-
intezeteinkben. 

Köztudomású dolog, bogy bölcs ministerünk 
Ígéretéből és intézkedéséből kifolyólag nem-
csak a nép-, polgári és középiskolák tantervei 
állanak gyökeres revízió alatt, hanem tanító-
és tanítónőképző-intézeteink tanterveinek, kü-
lönösen a túlterhelés elenyésztetésének szem-
pontjából szükségesnek mutatkozó — és a mo-
dern — és intenzívebb képzés kívánalmainak 
megfelelőbb átalakítása és módosítása is mun-
kában van. 

Egyrészt éppen ez a körülmény, másrészt 
pedig tanítónőjelöltjeink képzésének és a 
gyakorlati élet szükségleteire való előkészíté-
söknek hiánya, fogyatékossága teszik indokolttá 
jelen czikkelyem megírását. 

A munkaképtelenné vált és elaggott tanító-
nőknek menhelyet nyújtó „Mária Dorothea-
Egyesület" „erdélyrészi-kolozsvári-köre" ujabban 
egy főzőiskola felállítását határozta el ; tervé-
nek s gyakorlati irányú czéljának megvalósí • 
tása érdekében a müveit társadalom támoga-
tását és a közoktatási kormány segítését 
igyekszik igénybe venni. 

Ennek a főzőiskolának a czélja az volna, 
hogy a 15 éven fölüli leányoknak vagy fiatal 
asszonyoknak a háztartás különböző teendői-
ben alapos és sokoldalú gyakorlati és a 
szükséges elméleti képzettséget megadja. 

Hasonló czélok szolgálatában székes-fővá-
rosunkban is évek óta több magán társulat, 
és nőegyesület működik, s a mint tudjuk, vi-
déki nagyobb városaink női társadalmaiban 
is megvan törve már az út, van gondoskodás 
arra nézve, hogy azon leánynövendékek, kik 
a polgári vagy felsőbb leányiskolák bevégzése 

19* 
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után további iskolai képzésben részesülni nem 
akarnak, a háztartási teendőkben, különösen a 
főzés művészetében kellő gyakorlati ismere-
tekre tegyenek és tehessenek szert. 

Másként áll azonban a dolog leánynöven-
dékeink azon részénél, kik a tanítónői, óvó-
női pályára lépve, jövő megélhetésüket itt 
akarják biztosítani. Ezek a 6, jobb esetben a 
7 éves kortól a 18 —19 éves kor betöltéseig 
iskolai tanulmányaikkal vannak elfoglalva és 
pedig annyira, hogy ha családi viszonyaik kü-
lönben kedvezőek és alkalmasak volnának is 
az e nemű gyakorlati ismeret és jártasság 
megszerzésére, nem rendelkeznek kellő idővel, 
mert napjában 6—9 órát éppen abban az időben 
töltenek az iskola falai között, a mikor édes 
anyjuk vagy a szakácsnő éppen a főzés gya-
korlati részével foglalkozik otthon. 

Bizonyos dolog, hogy akár családot alkot a 
tanítónő, akár nem, okos háztartásra s ebben 
a főzésművészet gyakorlati ismeretére mind-
annyiának szüksége van. És hogy e közszük-
séglet óvó- és tanítónőink javára és érdekük-
ben megoldassék : éppen most, a tanterv reví-
ziójának idejét tartjuk arravalónak, hogy az 
eszmét és tervet a revizorok becses figyelmébe 
ajánljuk. 

A tanítónőképző-intézetek tantervében a 
III. és IV. osztály részére heti 2 órával a 
gazdaságtan a háztartással kapcsolatban van 
fölvéve. A ki ismeri tanítónőképző-intézeteink 
elhelyezkedését, gazdaságtani berendezését és 
fölszerelését, alig vonhatja kétségbe azon állí-
tásunkat, hogy a tantervben helyet foglaló 
gazdaságtani részletekből alig kerül csak álta-
lánosságban is valami csak elméleti ismerte-
tés alá is, arról pedig szó sem lehet, hogy 
gyakorlatilag tanulhassák a növendékek, pl. a 
legelők, rétek mívelését, szénakészítést, a fák 
ápolását, szemzést, faültetést, szőllőültetést, 
ápolást, szedést, fehér- és vörösborkészítést, 
a melegágyak készítését, veteményezést, sze-
derfatenyésztést, stb. stb. 

S mi őszintén megvalljuk, hogy tanítónőink 
igazi és természetes hivatásának, feladatának 
szem előtt tartásával nem is tulajdonítunk a 
fönnebb elősoroltaknak valami különösebb 
fontosságot s azoknak hiányát nem tudnók 
fel rovásul tanítónőinknek; míg ellenben ha-
tározottan megkövetelnők tanítóképző-intézeti 
növendékeinktől a gazdaság körébe vágó el-
méleti és gyakorlati ismereteknek föltétlen 
birását. Ezeknél van s kell, hogy legyen a 
gazdaságtan részletesebb és behatóbb ismere-
tének reális értéke és haszna. 

Tanítónőinket a gondos, takarékos háztar-
tás vezetésére utalja természetes élethivatásuk. 
A főzés művészete, gyakorlati tudása, nemcsak 

a háztartásnak egyik lényeges kelléke, de a 
családi jólétnek, előremenetelnek elkerülhetetlen 
eszköze. Ennek a gyakorlati tudásnak: a ta-
karékos, gondos háziasszonykodásnak, a csa-
ládi jólét megszerzésének kulcsát már az in-
tézetekben kezökbe adhatjuk óvó- és tanító-
nőinknek. 

Miként a tanítás művészetébe, már ott az 
iskola falai között a gyakorló-iskolába való 
bejárás, tervszerű működés és felügyelet, vala-
mint megkivántató szakútmutatás mellett 
vezettetnek be a jelöltek: azonképpen járhat-
nának el képzőintézeteink leánynövendékei a 
főzés s egyáltalában a háztartás gyakorlati 
vezetésében előforduló tudnivalók elsajátítá-
sára az intern átusi konyhára. 

A háztartás körébe vágó összes anyagot a 
tanterv keretében két részre lehetne osztani ; 
az elméleti részt a III-ik, a gyakorlati részt 
a IY-ik osztály növendékei tanulnák. A IV-ed 
osztályos növendékek pedig, az egyes intéze-
tek népességi, helyi és felszerelési! viszonyaira 
való tekintettel, beosztandók lennének 2—3 
ós 4-esével az internátusi konyhára, napon-
kinti, vagy 2 naponkinti váltakozással a 
szakácsnő mellé, hogy ott éledjen a kedv és 
fejlődjék a tudás bennök a háziasságban, a 
tisztességes, takaros és gondos háztartás mind-
inkább lenézett teendői iránt; hadd érvénye-
sítsék már itt elméleti tudásukat a gyakorlat 
terén és hadd szerezzék meg a főzés művészete 
mellett a háztartásban szükséges számvetés, 
könyvvitel és a rendezett háztartásban előfor-
duló okmányok és iratok ismeretének legalább 
akkora mértékét, a mekkorát tőlük — leg-
alább nagy részétől — a szülői háztól való 
távolléti körülmény elrabolt, és a mekkorára 
a nagy társadalomban helyet foglaló szérény 
tanítói családnak is szüksége van. 

Magától értetik, hogy a konyhára beosztott 
növendékek végeznék a mindenkori beosztási 
idő alatt a felszolgálással együtt járó összes 
teendőket is. 

Tervezetünk okvetetlenül maga után vonja, 
hogy óvónő- és tanítónőképző-intézeteink 
mindenikében szakavatott, képzett és a társa-
dalmi műveltségnek bizonyos fokaival biró 
szakácsnők és pedig lehetőség szerint állan-
dóan alkalmaztassanak; a miből ismét az kö-
vetkezik, hogy képzőintézeteink fentartási 
költségelőirányzata pár száz forinttal szük-
ségszerüleg emelkedni fog. De ez olyan be-
fektetés lenne, a mely nemcsak leányaink 
teljesebb és gyakorlati képzésében, de a nagy 
társadalomban is gazdagon kamatozna. 

(Budapest.) Józsa Mihály, 
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A népiskolai anyakönyvről. 
Általánosan el van rendelve, hogy a tanulók 

erkölcsi magaviseletéről, szorgalmáról és ta-
nulásbeli előmeneteléről szóló anyakönyvet 
minden nyilvános népoktatási intézetben, a 
tanév végével tartani szokott nyilvános vizsgá-
latokat megelőzőleg, össze kell állítani és a 
vizsgálaton közszemlére kitenni. 

Hogy az anyakönyv a népiskolai rendtar-
tásnak mily fontos tényezője, bogy ennek 
daczára még mindig nagy azon iskolák száma, 
a melyekben anyakönyvet egyáltalában nem 
vezetnek, arról sok szó ne essék; ez alka-
lommal czé'lom pusztán az, hogy az anya-
könyv összeállításáról egyet-mást elmond-
hassak, mivel még sokan nincsenek tisztában 
-ezzel. 

Anyakönyvi naplónak az egyetemi nyomda 
B. mintájú nyomtatványának használata el van 
rendelve s nagyon helyesen cselekszik a 
tanító, ha e nyomtatványból az iskola terhére 
legalább is 100 ívet rendel egyszerre, ezeket 
kemény táblákkal ellátott könyvvé kötteti, 
hogy ez a könyv, mely az iskola összes statisz-
tikai adatait tartalmazza, az utókor számára 
is megőriztessék. 

Az egyetemi nyomda eme nyomtatványa nem 
felel meg ugyan mindenben a követelmények-
nek, mert nem tartalmazza mindazon rova-
tokat, a melyek ugyancsak az e nyomdában 
megjelent népiskolai bizonyítványok nyomtat-
ványaiban feltalálhatók; de ezen a hiányon 
úgy segíthetünk, hogy az anyakönyvben 
magunk pótoljuk ki azt a rovatot, a melyre 
még szükségünk van. Az egyetemi nyomda kér-
déses kiadványában nincs meg például az 
Írásbeli dolgozatok külső alakjainak osztá-
lyozására és az évi igazolt és igazolatlan 
mulasztások bevezetésére szolgáló rovat. 

Szóval: az anyakönyvnek ugyanazon rovatai 
legyenek, mint az ennek alapján kiállítandó 
bizonyítvány-nyomtatványoknak. 

Az anyakönyvet az évvégi vizsgálatokat 
megelőzőleg egy-két nappal előbb állíthatjuk 
össze, hacsak a népesebb iskoláknál kiadni 
szokott nyomtatott évi értesítő a korábbi 
összeállítást nem kivánja. 

Az egytanítójú iskolában a tanító, a több 
tanítójú intézetnél a tanítók közreműködésével 
az igazgató készíti el az anyakönyvet; utóbbi 
esetben úgy, hogy a tanítók bemondása után 
bevezeti a tanulók osztályzatait. 

Minden tanuló, a ki a felvételi naplóba 
beíratott, osztály szerint csoportosítva az 
anyakönyvbe is bejegyzendő, még akkor is, 
ha a beiratás után rövid időn belül ki is 
maradt az iskolából, meghalt vagy eltávozott, 

mely körülmény az anyakönyv megfelelő rova-
tában feljegyzendő annak megemlítésével, hogy 
a tanuló mely időtől meddig látogatta az 
iskolát. Gyakran fordulnak elő ugyanis oly 
esetek, hogy egyesek olyan helyzetbe jutnak, 
hogy éppen azon tanévről, a melyben az 
iskolát bizonyos okok miatt el kellett hagy-
niok, iskolalátogatási bizonyítványra van szük-
ségük, melyet csak akkor állíthatunk ki pon-
tosan, ha a tanulóra vonatkozó összes ada-
tokat bevezetjük az anyakönyvbe. 

Az iskolát rendesen látogató tanulók osztá-
lyozandók; olyan tanuló, a ki anyakönyv elké-
szülte előtt maradt ki az iskolából, osztályozást 
nem nyer az 1894. évi április 3-án 44.819 — 
1893. szám alatt kelt vallás- és közoktatás-
ügyi ministeri rendelet értelmében. 

Az anyakönyvet csupán a tanító hitelesíti 
sajátkezű aláírásával és az iskola pecsétjével; 
ott azonban, a hol egy vagy több hitoktató is 
van megbízva a hitoktatással, a hit- és erkölcs-
tani osztályzatokat ők állapítják meg, beve-
zettetik az anyakönyvbe s ugyancsak saját-
kezű aláirásaikkal hitelesítik azt. 

Több tanító- és hitoktatóval biró iskolák-
nál az anyakönyvet az összes tanítók és hitok-
tatók az összes osztályok osztályzatai után 
hitelesítik. 

A tanulók csak az állami iskolai gondnok-
sági utasítás 48. §-a és iskolaszéki utasítás 
58. §-a alatt elősorolt érdemjegyekkel osztá-
lyozhatók. 

Az anyakönyvbe bevezetendők továbbá 
minden tanuló évi összes igazolt és igazolat-
lan mulasztásai is, ez által fölöslegessé válik 
a mulasztási naplók megőrzése. Ezen eljárás 
megkönnyíti a bizonyítványok kiállítását, a 
mennyiben a bizonyítványhoz szükséges összes 
adatokat a tanító az anyakönyvben megtalálja. 

Az anyakönyv alapján kiállított bizonyít-
ványok az igtató folyó számával ellátandók s 
a gondnokság, illetőleg iskolaszék elnöke által 
is aláirandók. A kiállítás az anyakönyv meg-
felelő rovatában megjegyzendő. 

Bizonyítvány kiállításáért díjat szedni szabad, 
a hol erre gondnoksági vagy iskolaszéki hatá-
rozat feljogosítja a tanítót, máskülönben a 
díjmentes kiállítás nincs elrendelve. 

(Abrudbánya.) Zahumenszky István. 

-)- Wlassics Gyula dr., vallás- és közokta-
tásügyi ministert a M. Tud. Akadémia Kautz 
Gyulával szemben alelnökének választotta az 
elhunyt Pulszky Ferencz helyére. Elnöknek 
egyhangúlag újból Eötvös Lóránt bárót válasz-
tották. 
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X A közoktatásügyi tanács összes ülése. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, 
mint az országos közoktatási tanács elnöke 
a tanács idei összes ülését folyó évi május 
hó 25 s következő napjaira Budapestre hívta 
egybe. A megnyitó ülés május hó 25-én dél-
előtt 10 órakor kezdődik. Az összes ülés 
napirendje a következő: 1. Elnöki megnyitó. 
2. Az állandó bizottság évi beszámolója. 3. 
A középiskolai tantervek revíziója. 4. Az ál-
landó bizottságnak az országos közoktatási 
tanács ügyrendjére vonatkozó javaslata. 5. 
Indítványok. 6. Elnöki zárszó. Az összes ülés 
nyilvános és a Magyar Tudományos Akadémia 
heti üléstermében tartatik. A meghivó-levelek 
és szükséges közlemények a tanács irodája 
útján kézbesíttetnek. 

• A Széchenyi-Kollonits-féle ösztöndíjak. 
A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi 
minister adományozásából (77.779. sz.) a 
Széchenyi-Kollonits-féle, jelenleg üresedésben 
levő, ösztöndíj-állomásokat a következő folya-
modók nyerték el: 1. Iglódy Miksa pósfalvi 
kántortanító; 2. Sinály Károly tőketerebesi 
lakos, ny. kántortanító; 3. Lipeczky Elek 
szatmár-németii éneklésztanító; 4. Horojtyák 
Pantaleon rókamezői tanító; 5. Ocskay János 
lezsiachói tanító; 6. Szoural János marikói 
ny. kántortanító; 7. Biélik Dániel sztasskói 
kántortanító ; 8. Betránucz György ny. kántor-
tanító (szemlaki); 9. Németh Sándor király-
daróczi taní tó; 10. Cselényi József fóthi kán-
tortanító ; 11. Kovács Béla nagydaróczi ny. 
tanító; 12. Ruber Yincze rozsnyói kántor-
tanító; 13. Gárzsik Lajos ny. igazgató-tanító 
lőcsei lakos; 14. Klapács András kolbachi 
tanító; 15. Tingó Imre zdobai kántortanító; 
16. Kiss Mihály sopron-némethii kántor-
tanító; 17. Kováts Gergely nyulfalui nyug. 
kántortanító; 18. Kopasz József modertárnai 
kántortanító; 19. Takács Lajos gyermelyi 
tanító; 20. Varga Ferencz szőgyei tanító; 
21. Rosenbach János perbáli kántortanító; 
22. Deák Ágoston gyergyó-tekerőpataki kán-
tortanító ; 23. Horváth József ny. tanító, 
nemesvisi lakos; 24. Berkovits József ny. 
tanító, vas-nádasdi lakos; 25. Görgényi Péter 
tenkei lakos; 26. Bialony Ignácz magyar-
pécskai tanító; 27. Kapossy György nakki 
kántortanító; 28. Páhok Lázár kapós-szekcsői 
lakos, ny. tanító; 29. Mató János zalkodi 
lakos, ny. kántortanító; 30. Biró László bocsi 
ny. kántortanító; 31. Lamperth István gyi-
móthi tanító; 32. Németh György diszeli 
tanító; 33. Paál Ignácz leilei taní tó; 34. 
Skultéty Miklós ny. tanító, bábonyi lakos; 
35. Géher János p.-vacsi kántortanító. 

= Pályázat katonai intézetekbe. A cs. és 
kir. hadsereg katonai nevelő- és képzőintéze-
teinek I-ső csoportjában az 1898/99-ik isko-
lai év kezdetén (a katonatiszti árvafiuk 
nevelőintézetében és a katonai reáliskolákban 
szeptember l-én, a katonai akadémiában szep-
tember 18-án) mintegy 380 egész és féldíj-
mentes (a közös hadügyi tárczából javadal-
mazott) kincstári, illetőleg alapítványi és fize-
téses hely fog betöltetni. Ezen helyek közül 
esik: 15 hely a katonatiszti árvafiuk nevelő-
intézetére, 190 hely a katonai alreáliskolák I-ső,. 
30 hely ugyanazon iskolák III-ik évfolyamára; 
15 hely a katonai főreáliskola III. évfolyamára; 
130 hely a bécsújhelyi Terézia-féle katonai 
akadémia és a bécsi katonai műszaki akadé-
mia I-ső évfolyamára. Azok, a kik a pályázat 
iránt érdeklődnek, a szükséges tudnivalókat 
a hivatalos „Budapesti Közlöny"-ben megje-
lent pályázati hirdetésből tudhatják meg. 

I R O D A L O M . 
Német-magyar szótár, szerkesztette Wolff 

Béla, az Athenaeum kiadása. E munkának 
első, magyar-német része ezelőtt pár hónap-
pal jelent meg s akkor volt alkalmunk meg-
dicsérni ügyes beosztását, gazdag tartalmát 
és csinos kiállítását. Mindezt a most meg-
jelent német-magyar részről is elmondhatjuk. 
Sok olyast találunk benne, a mit még nagyobb 
szótárakban is hasztalanul keresünk. A szerző 
ugyanis nem elégszik meg a szokásos szó-
anyag közlésével, hanem a főnevek ejtegeté-
sét, az igék ragozását, a melléknevek foko-
zását is följegyzi, a sajátosabb német szólá-
soknak zamatos magyar fordítását adja, szó-
val minden lehető módon kezére iparkodik 
járni a német nyelvvel foglalkozóknak. A 400 
lapra terjedő könyv ára ugyanaz, mint az 
első részé: szép kötésben 1 frt. A két rész 
egybe kötve is kapható 2 frton. 

„Gazdák könyveIstván gazdának, a „Nép-
lap" ismert szerkesztőjének jó kis könyve 
jelent meg a fenti czimen, melyet ajánlunk 
a gazdák, lelkészek és tanítók figyelmébe. A 
„Gazdák könyve", mely a gazd. ismétlő-isko-
lák vezérfonalául is alkalmas, felöleli az egész 
mezőgazdaságot, szól a talajmívelésröl, trágyá-
zásról, gazd. növényekről, állatokról, méhészet-
ről, baromfiakról, selyemhernyóról, gyüinölce-
és konyhakertészetről, nemes fűzmívelésről, 
szőllőmívelésről, borkészítésről, a gazdálkodás 
rendjéről, számvitelről és egyéb hasznos tudni-
valókról. A könyv ára kötve és ajánlott bér-
mentes küldéssel 2 f r t 20 kr, megrendelhető-
Rombay Dezső szerzőnel, Budapest, IY., Egye-
tem-utcza 4. sz. 
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fts . SZUNOR A , | ä l l i B 
Agitátor az iskolában. 

A mi romantika vólt a kis falu tanítójának 
az életében, azt is ide irom — bevezetőnek. 

I. 
Mikor az alkonyat izzó piros fényt öntött 

az összeboruló sötétzöld lombokra, két szép, 
üde bajadon találkozott a virágos erdőszélen. 

Az egyik ragyogó szőke, könnyű batiszt-
ruhában, naiv és gondtalan; csillogó szemei-
ben nem látszott semmi mélysége az érzések-
nek; nevetése nem a kicsattanó jókedv, könnye 
is gyorsan szikkadó, mint a nyári harmat 
Gondolata, szive ha rabul esett is egyik-másik 
csinos legénynél — nem maradt hű szerel-
méhez. 

Ilusnak hivta az apja, meg a — jegyese 
A másik szelid, barna. Perkál-szoknyács-

káját megemelte a szálas füvön. Dologra nőtt, 
izmos, mégis sugár, hajlékony alakkal. Nem 
oly szép, csillogó, de beszédes, nyilt szemei-
ben az örök szerelem csillaga fénylett. Kedves 
arczán a boldogság nyugalma pirkadott, mióta 
megkérte kezét a kis falu fiatal tanítója 

Ilus kaczagva, sirva borult a barátnője 
nyakába. 

— Szegény Viczúm! igazán, különb sze-
rencsét érdemeltél volna. 

— Sajnálsz? — felelt vissza meglepetten 
Vicza, s hátra szegte kezét a nagy csomó 
vadvirággal, a mit jegyesének szedett, — 
szeretem vőlegényemet, ha szegény is, de 
jó, nemes szivü s annyi rajongással csüng a 
pályáján, hogy boldogság hallgatni, ha beszél 
róla. Én bizony nem bánom, hogy így történt, 
büszke leszek az uramra. Igaz, hogy nem 
jutott egyikünknek se gazdagság az öregek után, 
de egészségesek, erősek vagyunk s ez meg-
nyugtat. Neki nem sok gondot okoz a sze-
génység, én se busulok miatta. Jószágokat 
nevelek; lesz kicsi kertünk, a hol dolgozga-
tok napestig pacsirta szótól. Az uram tanít s 
iskola után megfogja ő is a kapa nyelét, 
hogy ne lássunk szükséget. Igaz, hogy te 
holnaptól gazdag leszel, de én nem irigylem 
gazdagságodat. 

Másnap volt az esküvő. 
Gazdag az egyik; csillogott a templom bel-

seje a gyertyalángtól. Szőnyegekkel borították 

a szőke márványköveket. Az orgona zúgott 
a kóruson s kábító illat nehezült a szivekre. 

Szegényes a másik; gyalogosan tette meg 
a násznép az utat az Isten házáig. A pap 
sietősen végezte a dolgát. De a nyitott ajtón 
beröppent a fiatalok után egy jókedvű fecske-
pár s ott csicsergett az esküvő alatt az oszlop 
párkányán bohó kedveskedéssel. 

Kicsi fészek csinálódott az alacsony iskola-
házban. Kedves, puha, mint a liliom kelyhe 
Nevetve, súgva beszéltek benn, kívül lombos 
akáczok susogtak kíváncsi titkolózással s a 
nyitott salukon belopták fürtös, fehér viráguk 
édes, kábító illatát. 

Méhek döngicséltek arra szállongva mun-
kára. Fülemile szenvedélyes hangja szólt 
hozzájuk hajnaltájt az urasági ke r tbő l . . . . 

Az ember arcza égett a gyönyörűségtől, 
a hol a felesége selymes haja érintette. 

Szivükben egész világa nyilt meg a bol-
dogságnak, a miről csak a szemeik beszél-
t e k . . . . 

— Tudod, én úgy szeretem a májusi reg-
gelt, — hunyta le csillogó szemeit az asszony 
— mikor tarka lesz a mező a sok-sok kicsi 
virágtól s a harmatcseppek úgy csillognak 
rajtuk, mintha gyöngyöket aggatott volna 
valami gazdag úrnő minden levelükre . . . . Oh, 
ha úgy kiszökhettem a falu alá, nem tudom 
elmondani, mit éreztem . . . . a napfény, az 
ég derűje, az illat, a pacsirtaszó, mind úgy 
betöltötte szivemet, hogy köny szökött sze-
membe a boldogságon s most úgy érzem, 
úgy gondolom mégis, hogy melletted boldo-
gabb vagyok. 

— Hallod-e a rigó szavát reggel van ! 
— Jer, menjünk a kertbe, köszöntsük a 

napot munkával, tudod, szegények vagyunk. 
II. 

Sok év mult el a fészekrakás óta, de a 
tarka rétekkel, búzát ringató szántókkal körül 
szegett kis falu képe keveset változott. 

A fő-út két oldalán ültetett akáczok nőt-
tek, vénültek sudaras, erős fákká; a régi 
iskolaház telkén emeltek a szegény emberek 
nagyobb, cseréptetős hajlékot az apró nép-
nek s a tanító-családnak. 

A toronyóra négyet ütött. Gyermeksereg, 
fiuk, leányok „jó éjszakát" mondtak a taní-
tónak. 
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Magas, sovány alakja ott látszott az iskola 
küszöbén. Boldog reménykedéssel nézett a 
gyermeknép után, mint a gazda kis tanyája 
tornáczárói a megmívelt földre, mikor elve-
tette a magot s várta: mivé sarjad a vetés. 

Megtörölte homlokát, melyen az iskola 
pora összevegyült a verejtékcsöppekkel. Tiszta, 
hűs falusi levegő csapott feléje a virágos 
rétről. Nyitott ajkakkal szivta, mint a bányász, 
lia szerencsésen följutott a tárnanyilásból a 
napvilágra. 

Soká nem mozdult a küszöbről. Fáradt 
volt, melle zihált, szemeiből kihamvadt a 
bslső láng. Alakja összeesett, öregnek látszott 
harminczkét évével. 

Lelkében sötét hangtalanságot érzett, mintha 
út nélkül járna-bolyongna a végtelen pusztán, 
melynek minden virágát, bokrát elrejtette 
a mélységes éjszaka. Akarna s nem tud, nem 
bir kibontakozni ebből a fojtó hangulatból. 

Az iskola-küszöbig rezgett a kanász tülke, 
ez a kottanélküli dal, melyben mégis vissz-
hangzik a puszták szegény fiának csendes 
bánata, egyszerű költészete. 

A tanító arczárói nehéz könycsepp esett a 
földre. Meggörnyedten ment odább, láthatat-
lan erő húzta a küszöbről. 

Tudta, hogy a kis család hátul van a kert-
ben, melynek sivány földjére egy évtized óta 
mindnyájuk verejtéke hullott Sokan voltak 
ahhoz a kis darab kenyérhez! 

De így, a bánatával nem mehet hozzájok. 
Egy meleg tekintettel végig csókolta az 
asszonyt, a négy gyermeket munk áj okban. 
Benyitott a tiszta, kis fészekbe, a bölcsőhöz 
lépett s nézte hosszan, szeretettel a kedves 
csepp jószágot, az apró fehér karokat végig 
nyultan a takarón. Es mintha meleg verőfény 
esnék a lelke hüvösségébe erről a tiszta 
képről. 

Az asztalon nyomtatványok hevertek, föl-
bontott levél, a mit a szocziális mozgalmak 
intézősége küldött a tegnapi postával. Egy-
egy mondata oda rögződött emlékezetébe 
merev betűivel. 

„A néptanítók is elnyomott munkásai az 
államnak, együtt imádkoznak az igavonó 
népek millióival kenyérért. De a gazdagok 
nem hallják meg az éhező munkások panasz-
szavát." 

„A törvényhozás se akar segíteni bajainkon." 

„Nyújtson kezet a szövetségre a vagyonos 
osztály elleni harczban, legyen apostola az 
eszmének, mely a jövő század új társadalmi 
alakulását készíti elő forrongásával." 

„Az ön szavára fölkel, szervezkedik a nép." 
„Jelszavunk: Le a vagyonos osztálylyal, 

mely rabszolgának tartja a munkásokat . . . . 
Éljen a szocziális egyenlőség!. . . ." 

„Küldöttünk még ma leutazik, hogy bizal-
mas tanácskozásokat kezdjen az ön útján a 
néppel " 

„A mennyit pártkasszánk megbír, szívesen 
bocsátunk rendelkezésére a szövetség pénzé-
b ő l . . . . " 

Halkan kopogtattak. 
Csinos arczú fiatalember lépett a szobába, 

bő köpeny-alakú fekete kabátban. 
—- A budapesti szocziális szövetség emis-

sariusa vagyok. . . . szólt mély, rezgő hangon, 
a szenvedély melegségével; szava a szív fene-
kéig ütött. 

Közelebb lépett s kezet nyújtott a tanító felé. 
A munkában fáradt, rongyos ember pedig 

hátratette jobbját. Büszkén egyenesedett föl, 
mintha mérkőzni készülne. 

Szemeiben, a mint az agitátor arczára szö-
gezte, fölszítódott a láng, mely égette bense-
jét attól a naptól, hogy a legnemesebb pályára 
l épe t t . . . . Ugy állt ott, mintha érczbe öntötték 
volna férfias, szép alakját. 

Egy fejjel volt nagyobb az agitátornál. 
— Forradalomra, féktelenségre vezetni jött 

a szegény népet? 
— Forradalomra, anarchiára a jobb jövő 

reményében. 
— A vér iszonyata, a lázadásba tört fal-

vakból, nem döbbentette meg út jában? 
— A vér megtermékenyíti az anyaföldet s 

gazdag kalászokat hoz új birtokosainak. 
— A vér sivárrá teszi mezőinket. A föld 

gazdagságát gazdasági ismereteink, gazdasági 
műveltségünk hozza meg. 

— A népnek mindig forradalomra volt 
szüksége, ha boldogulni akart. 

— A magyar népjogokat nem a forra-
dalom agitátorai szerezték meg, hanem a 
humanitás. 

— Senki sem hallgat a nép panaszára 
— A segítség nem késik fölkeresni a szen-

vedőket. 
— A mit a gazdagok nyújtanak, egy napra 

se elég, hogy enyhítsen a szegény nép éhségén. 
— A vagyonközösséggel akarják boldoggá 

tenni a népet ? 
— Boldog lesz, ha nem szenved a munka 

rabságában. 
— A munka áldás az emberekre; a hová 

most lépett, ezt a tisztes hajlékot is a verej-
tékes munka emelte, hogy tűzhelye legyen a 
népműveltségnek — és békét, emberszeretetet 
hirdessen. És a hontalanság, a társadalmi 
forradalom, a vér és gyilok embereinek a 
béke és nevelés szent csarnokában nem lehet 
szállása. 
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A tanító szemei mereven függtek az agi-
tátoron . . . . A templomtéren parasztok beszél-
gettek, állukat kezeikre támasztották, melyek 
erős botokon pihentek. 

Szálas, öreg ember érkezett a csoporthoz s 
heves mozdulatot tett karjával, az iskola felé 
mutatva. 

— Falunkban még nyugalom van, — foly-
tatta kis idő múlva a tanító — szóltam a 
néphez s készen vár a forradalom emissariu-
sára 

Hangjában hév szólt s komoly fenyegetés. 
Ott várják a munkások vezetői, — mutatott 

az emberekre — vérük forr, hogy bosszút 
álljanak forradalomra vezetett testvéreikért 

A nap lenn úszott már a szántókhoz közel, 
sugarai végig feküdtek a kis falu utczáján s 
oda tűztek a napsütötte, barna arczokra, 
fényben fürdették az Isten adta nép fiainak 
izmos, egészséges alakját. Es azok szembe 
néztek vele, mintha köszöntenék 

Az agitátor megremegett a tanító szavára, 
sápadtan nézett ki a munkában edzett, erős 
alakokra. 

A tanító komor gondolatokkal küzdött. 
Lelke előtt képsk úsztak az est visszfényében; 
a forradalom szörnyű hangjai rezzentették meg. 
Látta ezt a derék, könnyen lobbanó szegény 
népet á katonák sortüze után vérében fetren-
geni, látta a menekülőket végig üvölteni jajuk, 
panaszukkal a falu utczáin. 

— Nem, ez a nép jó. A miért vérét adná 
ma, a holnap bizton meghozza úgy is. Az ember-
szeretet szelleme lengi át ma törvényhozásunk 
termeit, meg fogják védeni a népet azok 
ellen, a kik kihasználják erejét s tudatlansá-
gát; az új munkástörvény sokat változtat a 
dolgokon, ha megérti a nép s igazságosak 
lesznek birái. 

Mikor az agitátorra nézett, nyugalom volt 
az arczán: apostoli erő kifejezése. 

— Meneküljön, — közelednek — én fel-
tartóztatom őket, míg elhagyja határunkat 

Az agitátor meggörnyedten, csikorgó fogak-
kal menekült az udvaron át a kert f e l é . . . . 

A nap egészen a szántók alá siklott az 
éghatárról. Vicza, a tanítóné lépett a szobába. 
A küszöbön hallott minden szót. Könybe 
merült nagy, barna szemeivel büszkén, boldo-
gan nézett az urára. Egy perczig szembe 
nézték így, aztán az ura mellére vetette 
magát, a tanító ráfonta karjait s a hogy 
egymásra borultak, most is az a régi, becsü-
letes romantika melegítette lelküket, a mit 
ide hoztak, mikor megcsinálták a szegényes 
fészket kettejüknek. 

(Szeged.) Bite Pál. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Köszönetét nyilvánította: a hajdúböször-

ményi jótékonysági temetkezési egyesületnek 
azon alkalomból, hogy az egyesület az ott 
létesítendő polgáii iskolai alap javára 462 
frt 83 krt, az iparos-tanoncziskola tanulói 
részére 92 frt 56 krt, a helybeli népiskolák 
jól tanuló szegény növendékeinek ösztön-
díjára 92 frt 56 krt adományozott; Sálint 
Sándornénak, a ki a maglódi-úti elemi iskolai 
szegény tanulók segélyezésére közel 800 frt 
értékű élelmiszert és ruhaneműt osztott ki. 

Kinevezte: Major Ágoston oki. tanítót a 
dengelegi áll. el. népiskolához r. tanítóvá. 

Jóváhagyta: a békésmegyei általános tanító-
egyesület alapszabályterve^etét f. évi 23.170. 
sz. a. kelt rendeletével; a háromszékmegyei 
tanítótestület módosított alapszabályzatát f. 
évi 24.950. sz. a. kelt rendeletével. 

Áthelyezte : Balogh Lajos verespataki áll. 
el. isk. tanítót a maros-újvári áll. el. iskolá-
hoz ; Krampatits József rácz-kanizsai áll. el. 
isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a stridói 
áll. el. iskolához; Fábián Károly maros-szent-
benedeki áll. el. isk. tanítót jelenlegi minő-
ségében a tövisi áll. el. iskolához. 

Végleg megerősí te t te : Korányi Sarolta 
budapesti áll. tanítónőképző-intézeti segéd-
tanítónőt ezen állásában; dr. Pintér Gábor 
szebenmegyei kir. tanfelügyelőt jelen állá-
sában; Munka Sándor székes-fővárosi kir. 
tanfelügyelőségi tollnokot jelen állásában. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
Zupponits Imre tobaji róm. kath. volt tanító 
özvegye, szül. Técsély Teréz részére évi 185 
frtot és 2 kiskorú árvája részére összesen évi 
60 frt 66 kr t ; néhai Veres János bélefalvai 
közs. el. iskolai volt tanító özvegye, szül. Pál 
Anna és 6 kiskorú árvája részére együtt évi 
400 frtot; néhai Kiss Kálmán szalafői ev. 
ref. tanító özvegye, szül. Pálffy Lidia részére 
évi 205 frt 50 krt és 6 árvája részére ösz-
szesen 205 frt 50 krt; néhai Korponay Ádám 
thési volt nyugalmazott tanító özvegye, szül. 
Podani Mária részére évi 100 frtot; néhai 
Tóth Ödön lovasberényi r. kath. volt tanító 
özvegye, szül. Dcttenhoffer Francziska részére 
évi 183 fr tot ; néhai Szakáll Illés szegedi közs. 
isk. volt tanító özvegye, szül. Kis Róza részére 
évi 320 frtot, 2 ki-korú árvája részére pedig 
106 frt 66 kr t ; néhai Adorján Mihály kertai 
nyugdíjazott ág. ev. tanító özvegye, szül. 
Borbély Mária részére évi 150 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: özv. Herbert 
Józsefné szül. Tompa Julia adai munkakép-
telennek talált közs. óvónő részére évi 330 frtot. 
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Tanítók tanácsadója. 
M. Alajos. A segédtanító díjazására fölvett 

összeget II-od tanítói állás szervezésére lehet, 
sőt kell is fordítani; ellenkező esetben ön 
2 állás jövedelmét húzná. 2 személy hivatalát 
akarná viselni, pedig egy tanítói állás méltó 
betöltése is teljesen leköti egy ember testi, 
erkölcsi és szellemi erejét. A tanító külön 
hasznáért sem szabad az oktatásügy érdekeit 
sérteni. 

J. J. Nem lehetséges. 
R. M. Folyamodvány alakjában forduljon 

a közokt. ministeriumhoz s kérje, hogy az 
illetékes adóhivatal uta-íttassék az ön nyug-
díjjárulékának elfogadására, illetve behajtá-
sára. 

N. Sándor. A z . . . i egyház által szerve-
zendő „vallástanítói" s egyszersmind jegyzői 
állásra megválasztandó egyén nem lehet tagja 
az orsz. tanítói nyugdíjintézetnek. 

100. Miért fogadta el úgy a díjlevelet? 
A kir. tanfelügyelővel érintkezzék ez ügyben. 

L. J. A hiv. akták szerint az összeg helye-
sen állapíttatott meg. Ez ellen nincs több 
orvosság. Iratait ajánlott levélben visszaküldtük. 

Muresán F . Felső keresk. isk. érettségi 
magánvizsgálatot kellene tenni közokt. min. 
engedély alapján. 

P. A. Ha a nyugdíjintéző-bizottság a beje-
lentés alapján nem tesz ellene kifogást, akkor 
igen. 

P. Gy. Többször megmondtuk, hogy m. kir. 
honvédelmi ministerium 1890. évi október 
7-én 32.500. sz. a. kiadta körrendelet szerint. 
A jegyzőnél bizonyosan meglesz. 

H. I. Lapunk vezérczikke foglalkozott vele 
április 14-én. 

Fr. J. Bizonyosan azért történt, mivel 
250 frtra volt eredetileg fölvéve s ez összeg 
aztán az új törvény értelmében 300 frt mini-
mumra emelkedett. A fizetés kiégés?íte'se csak 
az egyházi főhatóság beleegyezésével történik. 

P. F. Forduljon fölvilágosításért az illető 
tanítóképző-intézet igazgatóságához. 

A. L. K. 1. Kell. 2. Jeles, vagy legalább 
jó oszt.-bizonyítvány alapján. 3. Lakits Vendel-
től, az Eötvös-alap titkárától (Budapest, VI., 
Ersek-u. közs. elemi iskola) megkaphatja az 
Eötvös-alap szabályait. 

Alföldi Ii. K. Lapunk f. évi április 14-én 
megjelent száma vezérczikke tájékoztatja. 

Szm. J. A díjazásról fölvett jegyzőkönyv-
ből, miután kántortanítói állásról van szó, a 
temetési díjakat sem volt szabad kihagyni. 
Fizetése kiegészítésébe a hatóság, tekintve a 
bemutatott adatokat, mai viszonyok közt nem 
egyezhet bele. Ez a mi véleményünk. 

Gerlei N. Fia, mint volt IV. éves theolo-
gus s a kinek jeles érettségi bizonyítványa 
van, számíthat a polg. tanítóképzőbe való föl-
vételre. Nem október, hanem szeptember 
havában kezdik az isk. évet. Folyamodni a 
fölvételért még ez isk. év végén kell. A szük-
séges tájékozást az igazgatóság készséggel 
adja. 

Nagy Elek . Rendes körülmények között 
sehogysem. Talán kegy útján, ha a f. iskolai év 
végén letenné a képesítőt, vagy legalább bevé-
gezné a képezdét. 

K. M. Igen, történt intézkedés. A rendelet 
ez idő szerint nincsen kezünk között. De nem 
baj, ha nem küldhetjük. Ha jogoä panasza 
van, szokott hivatalos és törvényes uton orvos-
lást találhat. 

H. G. Budapest . Véleményünk szerint a 
tanács helyesen járt el, midőn községi pót-
adó alól való fölmentést kérő folyamodványuk 
elutasítását megokolta. Önök magánintézeti 
tanítók; már pedig az 1886. évi XXII. t.-cz. 
138. §-a értelmében a törvényhatósági tiszt-
viselőkről, hivatalnokokról, tanítókról stb. van 
szó községi pótadófizetés alól felmentés szem-
pontjából. Ügyükben nem tanácsoljuk a fölleb-
bezést, miután arra jogalapot nem ismerünk. 

A. és B. 1. Nincs rá törvény. Ily ügyben 
inkább felekezeti szabályzat dönthet. 2. Sze-
rintünk köteles. 3. Egyházi hatósága bele-
egyezésével segíthet a dolgon. 

B. Lengyel K. lelkész. 1. A vallás- és 
közoktatásügyi minister 1893. évi 8376. sz. 
rendelete értelmében a 15 kros járulék . . . „a 
beiratkozott tankötelesek után mindazon eset-
ben szedendő, midőn a tanító az országos taní-
tói nyugdíjintézetnek felvett tagja" . . . Ha 
tehát valamelyik tanító nem tagja az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetnek, annak növendékeitől 
a 15 kros járulék nem szedendő be az alap 
javára. Mindamellett szabad az iskolafentar-
tónak a nem nyugdíjintézeti tag által tanított 
növendékek után befolyt összeget az iskola 
pénztára javára értékesíteni. 2. A másik 
kérdésben válaszunk az, hogy az illető nyugd. 
tanító jelentse be folyamodvány alakjában 
mellékfoglalkozását, nehogy e miatt nyugdíjá-
tól megfosztassák. 

D. S. Ó. Érdemes volna a kirótt járulék 
visszatérítéseért s eme teher egyszersminden-
korra való eltörléseért folyamodni. 

Iváuyi. Tanítói fizetésnek államsegélyly el 
való kiegészítésénél az akták a nyugdíj osz-
tály lyal is közöltetnek egyidejűleg a nyugdíj-
igény rendezése szempontjábcl. Az illető taní-
tónak tehát nem kell külön folyamodnia a 
fizetésemelés összegének nyugdíjigény alapjául 
leendő beszámításáért. 
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Németh J. isk.-széki elnök. A belügy-
minister 1889. évi deczember 17-én 76.477. 
sz. alatt kelt rendelete értelmében felekezeti 
iskolai kiadásokhoz — az 1868. XXXVIII. t.-cz. 
V-ik fejezetében a községi költségvetés terhére 
megállapított költségeken kívül — a más 
vallásúak hozzájárulni akkor sem tartoznak, 
ha a saját hitfelekezetük iskolai s egyházi költ-
ségeiben semmivel sem vesznek részt. Megjegy-
zendő, hogy az 1868. XXXVIII. t.-cz. V-ik 
fejezete 35. §-a értelmében „a községi nép-
iskolák terhét első sorban a község viseli, 
mely e czélra minden kebelbeli vagy hozzá-
tartozó polgárra és birtokosra külön (az állami 
egyenes adóknak 5%-át meg nem haladó) 
adót vethet ki." 

Fleiszig J. Az orsz. nyugdíjintézetbe bár-
mely nyilvános népiskolában működő rendes 
vagy segédtanító fölvehető, ha a törvény 
egyéb követelményeinek megfelel. Ennélfogva 
ön, mint ministerileg engedélyezett nyilvános 
magániskola tanítója, szintén beléphet. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A magyar delegáczió tagjai a képvise-

lőház és főrendiház elnökeinek meghívására 
f. hó 7-én megtartották szokásos előértekez-
letüket, melyben a tisztikar és az egyes bizott-
ságok beosztására nézve megtörténtek a jelö-
lések. E szerint elnök: Széli Kálmán, alelnök : 
Szapáry Gyula gróf. Kijelölték a bizottságok 
tagjait is. A delegácziók első, alakuló ülésü-
ket e hó 10-én tartották, a király pedig május 
hó I l ikén d. e. 12 és 1 órakor fogadta 
őket, előbb az osztrákokat, aztán a magyaro-
kat. — Az osztrák delegáczió elnöke az idén 
Javorszki lovag, lengyel képviselő. 

— Világ folyása a külföldön. A spanyol-
amerikai háborúban, lapunk mult számának 
megjelenése óta a spanyolokra nézve kedve-
zőtlen események állottak be. Az amerikai 
hajóraj a Fülöp - szigeteknél tönkretette a 
spanyolok hajóit és Cavite városát majdnem 
teljesen elpusztította. Ez történt a mult héten 
s most azt jelentik, hogy Cavite az amerikaiak 
kezébe jutott. Az első csatavesztés nagy elke-
seredést okozott Madridban ; a kormány ellen 
nagy tüntetések voltak s a képviselőházi 
ellenzék is erősen szorongatta Sagasta kor-
mányát, mely valóban nem tehet arról, hogy 
az amerikaiak új szerkezetű pánczélosaival 
szemben a spanyol fahajóknak a rövidebbet 
kell húzniok. Viszont az amerikaiak első győzel-
mükre vérszemet kaptak s most már a Hawai-
szigeteket is el akarják foglalni. A kubai 
harcztérről ellenmondók a hirek. A partra-
szállás az amerikaiaknak állítólag ott mái-

sikerült, egy ujabb havannai hivatalos távirat 
szerint azonban az amerikaiakat, a kik Salad-
donál partra akartak szállui, a spanyol csapa-
tok visszaverték. A hirek fogyatékosságának 
az az oka, hogy a kábel-összeköttetés meg 
van szakítva, megbízhatatlanságának pedig az, 
hogy mind a két fél szépítgeti a maga dolgát^ 
Amerikai hirek szerint például Dewey ame-
rikai tengernagy már bombázta és be is vette 
Manillát, míg a spanyolok ezt a várost éppen-
séggel bevehetetlennek mondják. Magán Kuba 
szigetén a hadműveleteket Gomez fölkelővezér 
ellen a spanyol csapatok mult hó 30-án újból 
„a legnagyobb erélylyel megkezdték" s a föl-
kelőket állítólag meg is verték. Szóval: bele-
telik még néhány nap, míg világosan fogunk 
láthatni ebben a dologban. Lapunk jövő 
számában talán már határozott és bizonyos 
híreket közölhetünk. — Olaszországban nagy 
bajt okoznak a szoczialista izgatások. A kenyér 
drágasága miatt több olasz városban zavar-
gások voltak s az olasz kormány az összes 
szoczialista egyesületek föloszlatását rendelte 
el. — A német birodalmi gyűlést folyó hó 
6-án trónbeszéddel bezárták. A trónbeszéd 
a külügyi politikáról így emlékszik meg: 
„Külügyi politikám békeszerető jellege, a 
melytől távol áll az idegen jogoknak minden 
megcsorbítása, a mely azonban a fenyegetett 
német érdekeket mindenkor a leghathatósab-
ban meg fogja védelmezni, kifejezést nyer 
abban a jó viszonyban, a melyben megelé-
gedésemre, a német birodalom valamennyi 
hatalmassággal áll. A Spanyolország és az. 
az amerikai Egyesült-Államok közt kitört 
hadiállapottal szemben kormányom föladatá-
nak azt tartom, hogy egyrészt mind a két. 
fél irányában tökéletesen megfeleljen semle-
ges állásunk kötelességeinek, másrészt pedig 
hasson oda, hogy a hajóforgalom és a német 
kereskedelem a zaklatástól és megkárosodás-
tól megkíméltessék. Az a mozgalom, a mely-
nek érdekében kénytelen voltam hajóhadam 
egy részét Kiao-Csauba küldeni, hogy a német 
hittéx-ítők kiontott véreért jogos elégtételt 
szerezzek, abba a helyzetbe juttatott, hogy 
azt a régóta táplált és teljesen jogosult óhaj-
tást, hogy Kelet-Ázsiában kereskedelmi fejlő-
désre képes és katonailag biztosított támasz-
pontunk legyen, Kínával létrejött barátságos 
megegyezés útján, a többi hatalmakhoz való 
viszony megzavarása nélkül megvalósíthattam." 

— Junius 8-ika. A vallás-és közoktatásügyi 
minister úr m. évi október 28-ról keltezve 
66.542. sz. a. tudvalevőleg elrendelte, hogy 
junius 8-ikán, 0 Fölsége megkoronáztatásának 
napján valamennyi elemi, nép-, polgári, alsó-
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fokú kereskedelmi és felsőbb leányiskolában 
•ezredévi iskolai ünnep tartassák. Ezt a kör-
rendeletet mi lapunk m. évi folyamának 47. 
számában közölttik s most, junius 8-ikának 
közeledtével, fölhívjuk rá az iskolai igazgató-
ságok és a tanítóság figyelmét. A junius 8-iki 
iskolai ünnepről jelentés teendő a kir. tan-
felügyelőségeknek, mert viszont a tanfelügye-
lőségek is jelentéstételre vannak ebben a 
tekintetben utasítva. A junius 8-iki iskolai 
ünnep programmja tudvalevőleg abban az 
Ünnepi füzetben van meg, melyet a minister 
„alkalmasnak talált és elfogadott" s mely 
lapunk szerkesztőségében kapható. Ebben az 
Ünnepi füzetben ugyan ének-darabok is fog-
laltatnak, hanem azért mi mégis gondoskod-
tunk arról, hogy egy Király-hymnust is bo-
csássunk a tanítóság rendelkezésére. Ez a 
Király-hymnus, melynek zenéjét egy országos 
hírű zeneszerző és zongora-művész írta, 
lapunk f. évi 20-ik számában fog megje-
lenni, még pedig a Néptanítók Lapjában 
látva először napvilágot. Junius 8-ig még 
lesz idő ahhoz, hogy, a hol lehet, ezt a szép 
hymnust kartársaink betanítsák és hogy ju-
nius 8-ikán szerte ez országban zengjen a mi 
„Király-hymnusunk", dalban is hirdetve az 
ifjú Magyarország királyhüségét. A 66.542. sz. 
alatt elrendelt iskolai ünnep, ha mindenütt az 
Ünnepi füzetben foglalt programm szerint tart-
ják meg, impo/.ánsnak és maradandó hatású-
nak Ígérkezik. 

— Megjutalmazott tanító. A kultusz-
minister úr Laczkovits Mihály Kis-Vicsap 
(Nyitram.) községi tanítónak, a magyar nyelv 
terjesztése körül szerzett érdemei elismeréseül 
50 frt jutalomdíjat adott. A jutalmat az iskola-
szék elnöke az iskolaszék, szülők és tanköteles 
gyermekek jelenlétében ünnepiesen adta át a 
•derék és szorgalmas tanítónak. 

— Gyűlések. A veszprém-egyházmegyei róm. 
kath. tanítóegyesület veszprémvidéki köre ta-
vaszi közgyűlését f. évi junius hó 2-án tartja 
Veszprémben. — A szabólesmegyei ált. tanító-
egyesület kisvárdai járásköre Kisvárdán f. 
hó 11-én d. e. 9 órakor tartja tavaszi rendes 
gyűlését. — A nyitramegyei tantestület nyitrai 
{központi) járásköre f. évi rendes tavaszi gyű-
lését Nyitrán f. hó 31-én fogja megtartani. 
— A solti ev. ref. egyházmegyei tanítóegye-
sület f. évi rendes közgyűlését Dömsödön a 

községháza tanácstermében junius 1-én (szer-
dán) d. e. 9 órakor kezdődőleg tartja. — A 
marostordamegyei általános tanítótestület „köz-
ponti és nyárádmenti körei" tavaszi köri 
gyűlésüket f. évi május hó 17-én Nyárád-
Andrásfalván tart ják meg. — Az erdővidéki 
tanítótestület f. év május 16-án d. e. 9 órakor 
Nagy-Baczonban tavaszi vándorgyűlést tart. 

— Fölvételek tanítóképző-intézetekbe. 
Az alább megnevezett tanítóképző-intézetekbe 
fölvételért folyamodhatnak 15-ik életévüket 
betöltött, ép testű ifjak, a kik a gimnázium, 
reáliskola vagy a polg. isk. IV. osztályát 
legalább is elégséges sikerrel elvégezték. Az 
igazgató-tanácshoz czímzendő kérvényekhez 
születési, iskolai, orvosi, újraoltási, a szülők 
vagyoni állapotáról, évi jövedelméről és a 
család gondozására utalt gyermekek számáról 
szóló községi bizonyítványok csatolandók. 
A folyamodványban az anyanyelv ós általában 
a nyelvismeret föltüntetendő. A folyamod-
ványra 50 kros bélyeg teendő. Minden egyéb 
fölvilágosításért az illető képzőintézet igaz-
gatóságához kell fordulni. — A kolozsvári 
állami tanítóképző-intézetben a kérvények 
(úgy a fölvételért, valamint a fölvételi vizs-
gálatért) f. hó 31-ig nyújtandók be. A föl-
vételi vizsgálatokat junius 30-án tartják. 
A tanítóképző-intézettel 80 növendék számára 
berendezett internátus van egybekapcsolva, 
melyben szegény sorsú, jó magaviseletű és 
szorgalmas növendékek tanítóvá képeztetésük 
egész tartamára államsegélyben részesülnek. 
A jövő 1898/99-iki iskolai évre az I. osz-
tályba fölvehető 15 bejáró és 20 bentlakó, 
összesen 35 növendék. A 15 bejáró növendék 
közül öt havonkinti 5 frt készpénz-kedvez-
ményben részesül. A 20 bentlakó növendék 
közül öt teljesen ingyenes ellátásban részesül. 
Egy teljesen ingyenes hely havonkinti 14 fr t 
kedvezménynek felel meg. Ugyanilyen ellá-
tásra fölvétetik öt növendék havonkinti 7 fr t 
befizetéssel, öt növendék havonkinti 5 fr t 
befizetéssel és öt növendék havonkinti 3 f r t 
befizetéssel. A II., III. és IV. osztályban 
megüresedő kedvezményes helyek a meg-
felelő alsóbb osztályokból föllépő növen-
dékek számára tartatnak fenn. — A lévai 
állami tanítóképző-intézetben a jövő 1898/99-ik 
tanévre az első évfolyamban négy, egyenkint 
100, nyolez, egyenkint 90, és egy 80 frtos 
köztartási kedvezményes, továbbá három, 
egyenkint 60, hat, egyenkint 20 frtos segé-
lyezési hely van. A kérvényeket május 31-ig 
kell beküldeni; a fölvételi vizsgálat junius 
30-án lesz. — A kunfélegyházi állami tanító-
képzőben (a hol internátus még nincs) 20 
növendék (havi 5 —10 frt) állami ösztöndíjban 
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részesül. A fölvételi vizsgálatok idejéről később 
fogják értesíteni a jelentkezőket. A kérvé-
nyeket f. hó 31-ig kell beküldeni. — A znió-
váraljai állami képzőintézetben van teljes 
ingyenes ellátás és fél ingyenes ellátás (mely 
esetben a felvett növendék 6 frt díjat tar-
tozik fizetni.) Az államsegélyben nem része-
sülők a teljes ellátásért havonkint 12 frtot 
fizetnek. Úgy az egész, mint a fél ellátás 
díja az első hónapban két hónapra, a többiek-
ben egy hónapra, előre fizetendő. Folyamod-
ványok beadásának határideje junius 1. — 
A szabadkai állami tanítónőképzőbe 14-ik évöket 
betöltött oly leányokat vesznek föl, a kik a 
polgári vagy felsőbb leányiskola IV. osztályát 
vagy a felső népiskola II. osztályát sikerrel 
végezték. Folyamodni f. hó 31-ig kell. Az 
intézet III-ik évfolyamára rendes tanulóknak 
fölvétetnek olyan óvónöjelöltek is, kik ez 
idő szerint az óvónőképző-intézet utolsó 
évfolyamán vannak és a tanév végén az 
óvónőképesítő oklevelet megszerzik, esetleg 
olyan, korábban képesített óvónők is, kik még 
óvodánál önállóan alkalmazva nem voltak 
és életkoruk 18-ik évét túl nem haladták. 
Fölvétetnek az I. osztályba: teljesen ingyenes 
ellátásban részesüléssel 2, 50 frt fizetés 
mellett 2, 105 frt fizetés mellett 4, 155 frt 
fizetés mellett 6, 210 frt fizetés mellett 10; 
a II. osztályba: teljesen ingyenes ellátásban 
részesüléssel 3, 50 frt fizetés mellett 4, 105 frt 
fizetés mellett 4, 155 frt fizetés mellett 5, 
210 frt fizetés mellett 8; a III. osztályba: 
teljesen ingyenes ellátásban részesüléssel 5, 
50 frt fizetés mellett 6, 105 frt fizetés mellett 
4, 155 fr t fizetés mellett 4, 210 frt fizetés 
mellett 5 ; a IV. osztályba : teljesen ingyenes 
ellátásban részesüléssel 8, 50 frt fizetés mellett 
7. 105 frt fizetés mellett 4, 155 frt fizetés 
mellett 3, 210 frt fizetés mellett 2. A tartás-
díjak havonkint előre fizetendők. — A sepsi-
szt.-györgyi államilag segélyezett óvónőképző-
intézet 1. osztályába oly tisztességes előéletű 
nők vétetnek föl, kik 14. életévüket betöl-
tötték, de a 40. évet még nem haladták 
meg s a polgári és felsőbb leányiskola IV., 
vagy a felső leányiskola II. osztályát 
sikerrel végezték. Bejáróul 17, bentlakóul 
19, összesen 36 növendék vétetik föl. A bejáró 
növendékek a városban lakást, ellátást és 
mosatást havi 18—20 frtért kaphatnak. A 
bennlakó növendékeknek ellátása és mosatása 
havi 11 frt 50 krba kerül. Tan- és beiratási 
díj fejében kivétel nélkül minden növendék 
16 frtot tizet az intézet pénztárába, mely 
két részletben, év elején és közepén fizetendő. 
Folyamodni lehet a következő kedvezményes 
helyekre: 1 helyre, mely évi ingyen ellátást 

nyújt, 4 helyre, mely évi 100—100 frt, 
4 helyre, mely évi 75—75 frt, 5 helyre, 
mely évi 50—50 frt, 5 helyre,__ mely évi 
25 — 25 frt kedvezményt nyújt. Összesen 19 
növendék részesül a fönnebb kimutatott ked-
vezményekben, 17 növendék saját költségére 
vétetik föl. Kérvények benyújtásának határ-
ideje május 31-ike. — A dévai m. kir. állami 
tanítóképző-intézet I. osztályába az 1898/99. 
évre 37 növendék vétetik föl, kik az inté-
zetben mind ingyen nyernek lakást, fűtést, 
világítást, mosatást s részben gyógykezel-
tetést is; a köztartást közülök ingyen fogja 
élvezni 2, havi 4 frtért 4, havi 6 frtért 14,. 
havi 8 frtért 10 és havi 12 frtért (az egész 
díjért) 7 növendék. A folyamodványok 
f. hó (május) végéig nyújtandók be az intézet 
igazgatóságához. Az intézet egyszersmind 
kántorképző is. A román nyelv rendes tan-
tárgy. — A csurgói állami tanítóképző-inté-
zetben a jövő tanévre a következő kedvez-
ményes helyek vannak (első éveseknek): 
nyolcz egész háztartás, egyenkint 108 f r t ; 
tizenegy féltartás, egyenkint 54 frt. A kér-
vények a csurgói állami tanítóképző igaz-
gató-tanácsához czimezve, legkésőbb folyó 
évi junius hó 15-ig Somogyvármegye kir. 
tanfelügyelőjéhez Kaposvárra küldendők be. 
A fölvételi vizsgálat f. évi junius hó 30-án, 
délelőtt 8 órakor veszi kezdetét. —- A buda-
pesti I. ker. állami polgári iskolai tanítóképző-
intézetben az 1898/99. iskolai évben a követ-
kező állami kedvezményes helyek lesznek 
betöltendők: A) a nyelv- és történettudo-
mányi szakcsoport első évfolyamán 3 egész, 
6 fél köztartásos hely és 4 lakásnélküli élel-
mezés ; B) a mennyiség- és természettudo-
mányi szakcsoport első évfolyamán 3 egész, 
6 fél köztartásos hely. (Egész köztartás alatt 
az internatusban való teljesen ingyenes ellátás 
értendő; a fél köztartást élvezők havi 6, leg-
felebb 7 frtot fizetnek a köztartás költsé-
geire.) A két szakcsoport bármelyikének 
első évfolyamára való fölvételért folyamod-
hatnak azok, kiknek elemi tanítói oklevelük, 
vagy legalább jó osztályzatú érettségi (gim-
náziumi vagy reáliskolai) bizonyítványuk van. 
A fölvételért benyújtott s 50 kros bélyeggel 
ellátott folyamodványok az igazgató-tanácshoz 
czimezve, az intézet igazgatóságánál (Buda-
pest, I. ker. Győri-út 9. sz.) legkésőbb f. évi 
május hó 31-ig adandók be, világos kijelen-
tésével annak, hogy az illetők a fönti szak-
csoportok közül melyikre óhajtják magukat 
fölvétetni. Megjegyeztetik, hogy azok, a kik 
a zenei tárgyakban kellő jártasságot tudnak, 
fölmutatni, az ezen szakokkal kapcsolatosan, 
szervezett zenei szakra is beiratkozhatnak.. 
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.Az állami kedvezményben részesülők pedig, 
a főszakokon kívül, a tornászati szaknak is 
kötelezett hallgatói. — A budapesti I. ~ker. 
állami elemi iskolai tanítóképző-intézetben az 
1898/99. iskolai évben az 1-ső osztályban 
üresedésbe jön 1 egész, 9 fél köztartásos hely 
és két déli étkezésből álló ösztöndíj. (Egész 
köztartás alatt az internatusban való teljesen 
ingyenes ellátás értendő; a fél köztartást 
élvezők havi 6—7 frtot fizetnek a köztartás 
költségeire.) A folyamodványok az igazgató-
tanácshoz czimezve, az intézet igazgatóságánál 
(Budapest, I. ker., Győri-út 9. sz.) legkésőbb 
f. évi május hó 31-ig adandók be. — A 
hódmező-vásárhelyi állami óvónőképzőben az 
1898/99. tanév 1-ső évfolyamára 40 kedvez-
ményes hely lesz üresedésben, még pedig 
17 bejáró, 5 egész díjas (évi 100 frt), 12 fél-
díjas (évi 50 frt) és 6 ingyenes. A folyamod-
ványokat dr. Tergina Gyula csongrádmegyei 
kir. tanfelügyelőhöz czimezve, f. hó 31-ig 
az intézet igazgatóságához kell beküldeni. — 
A máramaros-szigeti állami tanítóképző-intézet 
1. osztályába az 1898/99. iskolai évre föl-
vétetik 42 növendék, ezek közül 12 ingyen 
ellátásra, 14 ingyen élelmezésre, 2 havi 
3 frtból álló pénzsegélyre. Az ingyen ellá-
tásban részesülők mosásdíj fejében havi 
•60 krt, az ingyen élelmezésben részesülők 
lakás- és mosásdíj fejében havi 3 frt 60 krt 
fizetnek. TTgy ezek, mint a havi 3 frt pénz-
segélyben részesülő vidéki tanulók számára 
lakásról az igazgatóság gondoskodik. Ugyan-
csak az igazgatóság gondoskodik arról is, 
hogy a havi 3 f r t pénzsegélyt élvező növen-
dékek havi 7 f r t 60 krért, állami segélyben 
nem részesített növendékek pedig havi 10 frt 
60 krért teljes ellátást nyerjenek. Ezen díjak 
mindig a hó első napjaiban előre küldendők 
be közvetlenül az igazgatóhoz. Az igazgató-
tanácshoz czímzett folyamodványokat folyó 
évi junius hó 18-ik napjáig kell beküldeni 
az igazgatósághoz, a honnan junius hó 
20—25-ik napjai között küldetnek el a vála-
szok és értesítések. A fölvételi vizsgálatokat 
julius 1 — 10-ike között fogják tartani. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra adakoztak: VI. ker. felső-erdősori el. 
isk. tani stülete (Budapest) 6 f r t (ehhez adtak: 
Diószegiig Béla és neje 1 f r t ; Székely Károly 
50 kr ; Pogány József 50 k r ; Bosnyák Jakab 
20 kr; Kökény Péter 50 k r ; Buza János 
50 kr; Huszár Hugóné 50 k r ; Fröhlich 
Erzsébet 50 k r ; N. N. 10 k r ; Lakits Etelka 
50 kr; Lakits Aranka 50 kr ; Gescháder 
Margit 50 k r ; X. Y. 10 k r ; T. Z. 10 k r ; 
összesen 6 fr t ) ; VIII. ker. Bölck Szilárd-utczai 
•el. isk. tantestülete (Budapest) 3 frt 50 kr 

(ehhez járultak: Laczkovich Károly 50 kr ; 
Bama Jakab 20 kr; N. N. 20 k r ; Hoffmann 
20 kr; Jancsek Pál 20 kr; Abonyi Simon 
20 kr; Fehér J. 20 kr; Móra István 20 kr; 
Vlasics M. 20 k r ; Jablonszkyné 20 kr; Por-
zsőltné 20 kr ; Oszvald Ilona 20 kr ; Dornauer 
Józsa 20 kr; Marschálkó Ermlia 20 kr; Fonay 
Jolán 20 kr; Locsara 20 kr ; összesen 3 frt 
50 kr); áll. polg. iskolai tantestület (Lippa) 
2 fr t ; Parragh Lajos ev. ref. lelkész (Ajka) 
50 kr; Hetessy Dániel (Ajka) 50 kr ; róm. 
kath. és izr. tanítótestület (Dunaföldvár) 2 fr t ; 
1 parostanon cz-isk. tantestület (Nagy-'lapolcsá >iy) 
2 f r t ; Állami Tanítók Országos Egyesülete 
20 frt; kunfélegyházi tanítóképző-int. tanár 
testülete 9 frt (ehhez járultak: Csepreghy 
Endre 1 fr t ; Soós Antal 5 f r t ; Wagner János 
50 kr; Senyei József 50 kr ; Szőke Antal 
50 kr; Sinay Vilmos 50 kr; Kárpáti Károly 
50 kr; Mogyoró János 50 kr; összesen 9 frt); 
áll. tanítóképző tanártestülete (Baja) a sír-
emlékre 3 frt, az alapra 5 frt, összesen 8 f r t ; 
Goldberger Ida 1 frt ; VI. ker. érsek-utczai el. 
fiúiskola tantestülete (Budapest) 5 f r t ; állami 
tanítóképző-int. tanártestülete (Arad) 5 frt 
(ehhez adtak: Szabó József ig. 1 f r t ; Decsy 
Géza 50 kr ; Kertay Ede 50 kr'; Pókász 
Imre 1 f r t ; Szőllősi István 50 kr; Szondy 
János 50 kr ; Nagy Sándor 50 kr; Urhegyi 
Alajos 50 k r ; összesen 5 frt); áll. polg. leány-
isk. tantestülete (Munkács) 4 frt 50 kr 
(ehhez adtak: Halász Gézáné 50 kr; Janka 
Vilma 50 kr ; Ganovszky Gizella 50 kr ; Csák a 
Károly 1 f r t ; Forgách 50 kr ; Beck dr. 50 kr; 
Boczkóné 20 kr ; Gerguss Erzsi 30 kr; Lukács 
Bella 50 k r ; összesen 4 frt 50 kr); állami 
tanítóképző-intézet tanártestülete (.Liva) 6 frt 
(ehhez adtak: Szabó Lajos ig. 1 fr t ; Pazár 
Károly 1 f r t ; Svarba József 1 f r t ; dr. Halassy 
Kálmán 1 f r t ; dr. Kittenberger János 1 f r t ; 
Horváth A. János 50 kr; Krick Jenő 50 kr; 
összesen 6 frt) ; Zirzen Janka nyug. ig. 2 f r t ; 
Bernáth Béláné sz. Badnai Bella 2 f r t ; fel-
sőbb leányiskola tantestülete (Sopron) 6 frt 
50 kr (ehhez járultak: Marusák P. 50 kr ; 
F. 50 kr ; Briindl 1 fr t ; Riesz József 50 kr ; 
Szlimák 50 kr; Hanzély 50 kr ; Wagner 
1 fr t ; Schuch 50 kr; Kartik 50 kr; Tschürtz 
Oktávia 1 f r t ; összesen 6 frt 50 kr); községi 
iskola (Nagy-Becskerek) 2 frt 50 kr (ehhez 
adtak: Baaden Károly igazg. 50 kr ; Szalay 
Teréz 1 f r t ; Dőld István 50 kr ; Bősz Ede 
polg. isk. t. 50 kr ; összesen 2 frt 50 kr); 
felsőbb leányiskola tantestülete (Máramaros-
Sziget) 5 fr t 5 kr (ehhez járultak: Mari-
kovszky Menyhért ig. 1 f r t ; Miller Gyula 
50 kr; Boga Imre 30 kr; Szent-Istvány 30 kr ; 
Dávidné-Szilágyi R. 50 kr ; Ujházyné 30 kr ; 
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II. M. 15 kr; Csík Mária 50 k r ; Pfendasack 
Irén 50 kr ; Barthos Erzsébet 50 kr; B. V. 
20 k r ; Izák 30 kr ; összesen 5 frt 5 kr); 
VIII. ker. práter-utczai él. isk. tantestülete 
(Budapest) 6 frt, (ehhez adtak: Keller Mihály 
1 f r t ; Vajda Ferencz 1 f r t ; Brandtner Her-
mina 1 f r t ; Moravetz Irma 1 f r t ; Székely 
Malvin 1 f r t ; Búez Irén 1 f r t ; összesen 6 frt); 
Csernátoni Gyula dr. kir. tanfelügyelő (Besz-
tercze) 5 f r t ; Besztercze-Naszódmegye főispánja 
5 f r t ; polg. és felső keresk. iskola tantestü-
lete (Szombathely) 6 fr t (ehhez adtak: Seemann 
Gábor ig. 1 f r t ; Szumrák Károly 50 kr ; 
Kaposy István 50 k r ; Vargha Lajos 50 kr ; 
Láng János 50 k r ; Bajmóczi 50 kr ; Révár 
Márton 50 k r ; Knaute Eezső 50 k r ; Tarróczky 
Sándor 50 kr ; Biró Pál 50 k r ; Greisinger 
Ottó 50 kr ; összesen 6 frt); polg. isk. tan-
testülete (Besztereze) 5 frt 30 kr (ehhez 
járultak: Chvajna József 1 f r t ; Jan cső Gábor 
50 k r ; Molnár Albert 50 kr ; Nyár,kii Dénes 
30 kr ; Miklós György 50 i r ; Kállay Miklós 
50 k r ; Kramer Gyula 1 f r t ; Illyés Gizella 
50 k r ; Eránoszné 50 kr ; összesen 5 frt 30 kr); 
Tergina Gyida dr. tanfelügyelő gyűjtése: köz-
ségi polgári leányiskola (Szeged) 5 frt 60 kr 
(ehhez járultak: K.-né-Barbaró Emma 1 frt; 
Csapó Róza 50 kr ; Popovits Julia 50 kr ; 
Menner János 50 kr; Keleti 50 kr ; Ku-
tassy E. és J. 50 krajczár; Pap Margit 
50 kr; Klein S. 50 kr; Béllé Ferencz 
50 kr ; Erőssyné 30 kr ; Szilber Vilma 
30 kr = 5 fr t 60 kr); Vörösmarty Róza 
(Horgos) 1 f r t ; Nagy Irén (Horgos) 50 kr; 
Barkas Béla (Csongrád) 1 f r t ; Sövényházy 
Antal (Csongrád) 50 k r ; Brexler Antal (Cson-
grád) 50 kr ; a Ma. Ta. Kaszinója gyűjtése: 
eperjesi leánvisk. igazg. 50 kr ; Koszt Paula 
1 f r t ; keresk. társ. (Bebreczen) 5 f r t ; Győrffy 
József 2 f r t ; Sclmller János 1 f r t ; SiUóssy 
István 50 kr ; X. ker. Kápolna-téri isk. tan 
testülete 2 frt 20 k r ; polg. és keresk. isk. 
(Késmárk) 3 frt 70 kr (ehhez járultak: 
Belóczy Sándor 50 k r ; Tauber Nándor 20 kr ; 
Simonovits Alajos 20 kr ; Belóczy Sándor 
50. k r ; Barvas Vilmos 30 kr; Glósz Ferencz 
20 k r ; Simonovits Alajos 30 k r ; Végli K. 
20 k r : Klein Ede 30 kr ; Rátskay István 
30 kr ; Tauber Nándor 30 kr ; dr. Mattya-
sovszky 20 kr ; Gaál István 20 kr); a Ma. Ta. 
Kaszinó gyűjtése ezzel 30 frt 90 kr, mely az 
erzsébetvárosi takarékpénztár 43.603. számú 
betéti könyvében van gyümölcsözőleg elhelyezve. 
Adakoztak továbbá: érseki kisdedóvónőképző-
intézet tan. testülete (Esztergom) 5 f r t ; 
Szokoly István (Bussa) 1 f r t ; Bányai Jakab 
(Nagy-Becskerek) gyűjtése 1 frt ">0 kr (ehhez 
járultak: Bányai Jakab 50 kr; Löff'ler Jónás 

50 kr ; Böri Zsigmond 50 kr = 1 frt 50 k r ) ; 
Fodor Ferencz (Balaton-Füred) 50 kr; Pich 
Aranka (Pest-Hidegkút) 1 f r t ; FolLmann 
János polg. isk. igazg. (Zólyom) gyűjtése 
4 frt 10 kr (ehhez adtak: Folkmann János 
50 kr ; Buray Dömötör 10 kr ; Hanák József 
50 kr ; Ferenczi Emil 50 k r ; Orelt Lajos 
20 kr ; Krcsméry Károly 20 kr; Hecser 
János 20 k r ; Bezák István 20 kr; Inderszt 
Károly 25 k r ; Inderszt Károlyné 25 k r ; 
Thurzó Emilia 20 kr; Mákonyi Vilma 20 k r ; 
Lámer Mária 40 kr ; Jobszt Ottilia 20 k r ; 
Folkusliázy Margit 20 k r ; összesen 4 f r t 
10 kr); Suga János ig.-tanító (Jászó-Mind-
szent) gyűjtése 3 frt 10 kr (ehhez adtak: 
Vavrek Ilikárd 50 kr; Máriási Jenő 50 k r ; 
Petrás Jakab 50 kr ; Németh Juliska 30 kr ; 
Herold Márta 30 kr ; Nyulászi Margit 30 k r ; 
Benkó János 20 k r ; Suga János 50 kr = 3 f r t 
10 kr). Eddigi gyűjtésünk: 610 frt 10 kr. 

— A tejgazdasági munkásnőket képző 
ill. k. iskolában Nagy-Szécsényben f. évi 
junius hó 1-én fog az ez évi második tan-
folyam megkezdődni. A 6 hónapra terjedő tan-
folyamra erős, ép és egészséges testalkatú, 
kifogástalan előéletű, legalább 15-ik életé vöket 
betöltött nők vétetnek fel, kik teljesen in-
gyenes ellátásban és oktatásban részesülnek 
és azonkívül havonkint 4 fr t munkabérvált-
ságot is kapnak. A felvételi kérvények az 
iskola felügyeletével megbízott nagyszécsényi 
tejszövetkezet igazgatóságához czímzendők és 
május hó 18-áig benyújtandók. A kérvényhez 
keresztlevelet, orvosi és erkölcsi bizonyítványt 
kell csatolni. Ugyanezen iskolának jelen tan-
folyamát május hó 31-én végző tanulók egy-
némelyike állást keres. Azért mindazon gazdák, 
kiknek a tej kezelés és vaj készítésben alaposan 
képzett, szerény igényű munkásnőkre van szük-
ségük, forduljanak evvel a kérelmükkel ugyan-
csak afentnevezett szövetkezet igazgatóságához. 

— Halálozás. Säabo Béla alsó-hámori kincs-
tári róm. kath. tanító élete 42-ik, tanítósko-
dása 21-ik évében f. évi május hó 2-án jobblétre 
szenderült.Amegboldogultlegutóbb 7 esztendőn 
át a tótajkú Alsó-Hámor községében működött. 
A magyar nyelv sikeres tanításáért e tavaszszal 
a közoktatási kormánytól 50 frtnyi jutalomdíj-
ban részesült. — Topscher Vilmos, a sár-
szentmiklósi ágost. hitv. ev. gyülekezet taní-
tója f. évi május hó 1-én munkás életének 
48-ik, működésének 28-ik évében elhunyt. — 
Kim Alajos, volt gölniezbányai nyugalmazott 
ktanító 87 éves korában Gölniczbányán meg-
halt. A megboldogult 56 évet töltött a ta-
nítói pályán. Áldás emlékükön! 

sDKS® 
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A szerkesztő postája. 
„Apróság." Nem üti meg a mi mértékünket. — 

P. 1. Gölniczbánya. Semmi sem történt ebben a 
dologban. — „A tekintetes úr iia." Mi nem „mellőz-
zük" önt, hanem a czikk oly hosszú, hogy csak 
mellékleten adhatjuk ki. Mellékletet pedig csak 
ritkán adhatunk, mert egy íves melléklet 300 í'rtba 
kerül. — T. A. Kaposvár. Nem olvassák a lapot. 
Mi már több izben kijelentettük, hogy állami taní-
tóiinak az ötödéves kórpótlékért nem kell folyamodniok: 
hivatalból kapják meg. — K. L. Bély. Beszámítják. — 
V. J. Yármezö. A Ipatenyésztés első kiadása elfogy-
ván, csak később fogják megküldeni. A „Borászati 
Lapok"-at kérje (levélben) a földmívelésügyi minis-
teriumtól (V., Nádor-u) — Özv. N. P.-né. Segélyét 
kiutalványozták: okmányai a tanfelügyelőségnél 
vannak. — 8. J. Garam-Lök. 18.749. sz. a. tárgyalás 
alatt van. — W. E. Kun-Sz.-Mnrton. Jogi tárgyalás 
alatt van; még egy kis türelem kell. — K. G. 
Törcsvár. Még nincs itt. — l í . 8. Verespatak. Lenn 
van a püspökségnél, illetőleg a tanfelügyelőségnél. — 
R. Gy. Erdökövesd. A közigazgatási bizottsághoz 
küldték. 1. Ha a szerződésben kikötötte magának 
a kinevezés jogát, ő nevezi ki, különben megerő-
síti. 2. Külön egyesség kell hozzá. 3. Az illető fürdő-
igazgatóságtól kell kérni. 4. Hirdetések a kiadó-
hivatalba küldendők. A kiadóhivatal semmit sem 
közöl díjtalanul. P. F. Szfö-Keresztúr. Megsür-
gettük. — K. M. Bengindját-Pá ztély. Megsürget-
tük. — Berényi. Az iskola meszeltetésére nincs se 
törvény (!), se rendelet. — R. A. Kalocsa. A lap 
küldése nem a szerkesztőségre, hanem a kiadóhiva-
talra tartozik. Lev.-lapját áttettük oda. — B. A. 
Arad. A hazai tanügyi lapok teljes czímjegyzékével 
már csak azért sem tölthetjük meg hasábjainkat, 
mert a magyarországi összes lapok czímjegyzéke 
(id. Szinnyei összeállításában; 30 krajczárért. minden 
könyvkereskedésben megszerezhető. — M. J. Arany-
idka. F. L. Eger. G. B. Gajár. Közölhetőknek 
tartjuk, de nem tudjuk: mikor keríthetünk rájok 
sort. — H. T. Tisza-Keszi. A palatábla-kérdést lapunk 
már bőven tárgyalta. A czikkében ajánlott mód, 
kivált népes iskolában, alig követhető. Nem közöl-
hetjük. — „T. A." Ügye, elintézve, lenn van a tan-
felügyelőségnél, illetőleg adóhivatalnál 7195. sz. 
a. — P. Gy. Buying. A Kongresszus naplóját a 
kongresszusi tagok ingyen fogják megkapni. — H. 
A. Hosszúfala. On sem olvassa figyelmesen a lapot, 
mert mi már megüzentük, hogy a közigazgatási 
bíróság ugyan kimondotta a felárú vasúti jegyekért 
beadott kérvények bélyegmentességét, de mivel a keres-
kedelemügyi minister a maga közegeit rendeletileg 
erre nem utasította, bizony a bélyegtelen kérvé-
nyeket továbbra is csak megleletezik. Azért jobb 
azt az 50 kros bélyeget a kérvényre ráragasztani 
s ilyen dolgokban a napilapoknak kötve hinni. — 
K. L. N.-T. és másoknak. Ünnepi füzet még mindig 
kapható lapunk szerkesztőségében (nem a kiadóhivatal-
ban), de jó lesz, ha mielőbb megteszik a megren-
delést, mert junius 8-ika már közel van s az utolsó 
héten a megrendelések előreláthatólag össze fognak 
torlódni Egy példány Ünnepi füzet ára 10 kr, 
melyhez még postaköltségre 2 kr melléklendő; 
2—5 példánynál a postaköltség 3 kr, 6—9 pél-
dánynál 5 kr, 10—20 példánynál 10 kr, 21 -32 
példánynál 15 kr. Ezenfölül már mint posta«, oma-
got küldjük bérmentesen. Minden 10 példánynál egyet 
ráadunk szegényebb tanulók számára, tömegesebb 
megrendelésnél többet is. A pénzt küldhetik akár 
utalványon, akár (kisebb megrendelésnél) posta-
bélyegekben. A község és az utolsó posta olvashatólag 

irandó ki. Mivel a pénzeslevélhordó hozzánk heten-
kint csak kétszer jön, a megrendelés eífektuálására, 
4 - 5 napig is kell várni. Azért kérjük a megrendelé-
seket mielőbb. — Többeknek ötödéves korpótlék ügyé-
ben. A korpótlékért az iskolaföntartónak kell folya-
modnia, nem a tanítónak. A kérvény hiteles másola-
tokkal is fölszerelhető. A mellékleteket a községi elöl-
járóság is hitelesítheti. A kérvények, melyekre bélyeg 
nem kell, junius végéig okvetetlenül beterjesztendők 
(a vall.- és Uözokt. ministerre czimezve) a közigaz-
gaUísi bizottsághoz. Ha az iskolaföntartó nem adná 
meg a tanítót törvényileg megillető korpótlékot s 
azt a ministeriumtól sem kérelmezné, a tanító októ-
ber vége felé forduljon a közigazgatási bizottsághoz, 
kérve korpótléka folyósításának elrendelését. Ezentúl 
korpótlék dolgában csak specziális esetekben adunk 
fölvilágosítást. — Sz. K. T. .Szíveskedjék elolvasni, 
a mit mai számunk különfélék rovatában „Junius 
8-ika" és ebben a rovatban fónnebb „K. L. N.-T." 
betűk alatt irunk. A 66.542 számú rendeletet elol-
vashatja (kikeresheti) lapunk 1897. évfolyamában. — 
V. 1). Hencsin. Megkapja ugyanazon az alapon. — 
B. J. Geszteréd. Áttettük a kiadóhivatalhoz, mint a 
melyre a pályázatok tartoznak. — B. J. Izsa. Olvassa 
el, a mit fönebb „többeknek" üzenünk. A hitele-
sített másolat mindig pótolhatja az eredetit. — Szt. 
I. Csurgay-major. Már többször megüzentük, hogy 
az állami tanítók korpótlékát hivatalból fogják megadni. 
Beszámítják. — M. I. Lunkavicza. A ministerium-
ban nincs. — S. J. Botfa. Már nem késik sokáig. — 
M. J. Mikóliáza. Tárgyalás alatt van ; száma: 
23.639. — 11. L, Jablonicz. 3633. sz. a. van ; meg-
sürgettük. — Sz. I. N.-Bobrócz. A tanfelügyelőség 
útján kell beadni s orvosi bizonyítvány kell hozzá. 
A vasúti jegy, illetőleg leletezés dolgában olvassa 
el fönnebbi üzenetünket. — J. G. Bibarczfalva. A 
lapot a kiadóhivatalnál kell reklamálni. Mikor fogják 
ezt már megtanulni ?! — X. Csak azt, mely az 
illető állomással jár. Kérni azonban lehet. — „Nyug-
talan." A tanfelügyelőség útján kapja vissza. — 
T. L. Zboró. Azt kell bizonyítania, hogy tényleg 
mint tanító működött; ha ezt bebizonyítja : beszá-
mítják. — K. 0. X. K. Megsürgettük; 79Í750. sz. a. 
van. — H. P. Tűz völgy. Itt van (14.738. sz. a.;) 
megsürgettük. — N. F. Borgó-Prund. S. B. Pécs-
Bányatelep. A közlendők közé tettük. — T. I. 
Doboz. Csak ha korpótlékért folyamodnak. — B. 
B. Gliymes. Mi sem tudjuk, míg a hirdetést meg 
nem kapjuk. — M. E. Nezsette. Megkaptuk, a köz-
lendők közé tettük ; de nagyon sok a közlésre váró 
czikk. — I). L. Karánsebes. A bizottság nevében 
nagyon köszönjük szives buzgalmát. — V. S. Szeg-
zárd. 700. — J. A. Dávidvágás. Megsürgettük. — 
S. S. N. A. Megsürgettük. Folyamodni kell érte. — 
Z. J. Forduljon fölvilágosításért a tanfelügyelőség-
hez. — K. G. Nagy-Bodak. Még nincs itt. — F. J. 
Szenyér. Megsürgettük; nemsokára leküldik. — 
Cs. Zs. Tisza-Füred. A ministeriumban nincs nyoma; 
kérdezősködjék a tanfelügyelőségnél. 

Tartalom: A szövetkezeti intézmény és a tanító-
ság. Ember János. — Főzőiskola tanítónő- és óvónő-
képző-intézeteinkben. Józsa Mihály. — A népiskolai 
anyakönyvről. Zaliutnenszky István. — Wlassics Gyula 
dr. — A közoktatásügyi tanács összes ülése. A 
Széchenyi-Kollonits-féle ösztöndíjak. — Pályázat ka-
tonai intézetekbe. — irodalom. — Sziinóra: Agitátor 
az iskolában. Bite Pál. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Első melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam Id. számához. 

I R 0 D A L 0 M. 
A vallás- és közoktatásügyi tárcza főható-

sága alatt álló iparoktatási intézetek 
1806/97. tanévi állapotáról szóló jelen-
tését, mely nyomtatásban is napvilágot látott, 
Mártonjfy Márton kir. tanácsos, orsz. 
iparoktatási főigazgató bemutatta a vallás- és 
közoktatásügyi minister úrnak. Örömmel látjuk 
e téren is a haladást. Az iskolafentartók leg-
nagyobb része immár törvényszabta kötelezett-
ségén fölül is igyekszik mind anyagilag, mind 
szellemileg hathatósabb támogatásban része-
síteni az iparos- és kereskedőtanulók isko-
láját. Eme nemes törekvés a jövőbeli iparos-
és kereskedő-osztály boldogulásának alapvetője. 
Különösen a rajzoktatás terén mutatkozik 
szembetűnő haladás. A szünidei rajztanfolyamok 
hatása ugyanis abban nyilvánul, hogy a vidéki 
tanulóiskolák lehetőleg rokon ágak szerint 
csoportosított rajzoktatása mindinkább előtérbe 
lép s szünőfélben van a rajztanításban mutat-
kozó dilettantismus. Mult (1896/97.) évben 
369 iparostanoncz-iskolában 75.144 ifjú, 86 
kereskedőtanoncz-iskolában pedig 6076 növen-
dék tanult. Amazokat 2167, emezeket 362 
tanító oktatta. Női kereskedelmi tanfolyam 
18 működött 108 tanárral és 20 felügyelő-
nővel. Az iparosifjak oktatása fejenkint 7 frtba, 
az alsófokú kereskedelmi iskolabelieké 13, a női 
kereskedelmi tanfolyamot látogatóké 50 frtba 
került átlag véve. A nöi kereskedelmi tanfo-
lyamok a magánvállalkozóknak tetemes hasznot 
hajtanak. Volt olyan, a melyiknek évi bevétele 
majdnem 10.000 frtra rúgott. 

a Magyar irók élete és munkáiSzinnyei 
József szerkesztésében megjelenő nagybecsű 
mű 48. füzete a következő irók életrajzát 
közli: Keszler Károly soproni tanár, Kevi 
András szatmári tanár, Kézdivásárhelyi Mózes 
sárospataki tanár, Kézy Mózes pataki tanár, 
Kézsmárszky János szepes-olaszi lelkész, Kincs 
Gyula zilahi tanár, Király Ernő soproni tanár, 
Király Ferencz orsz. képviselő, Király Gyula 
mikolai ref. lelkész, Király István lelkész, 
Király Jakab ostyáni lelkész, Király József 
Pál soproni tanítóképezdei igazgató, Király 
Pál pedagogiumi tanár, Kiss Ádám dadi lel-
kész, Kiss Albert orsz. képviselő, Kiss András 
debreczeni tanár, Kiss Áron botpaládi lelkész, 
Kiss Áron ref. püspök, Kiss Áron tanító-
képezdei igazgató, Kiss Bálint szentesi lelkész, 
Kiss Bálint mihálydí lelkész, Kiss Bertalan 
ág. ev. superintendens, K:ss Ernő pápai tanár, 
Kiss Ferencz étfalvi lelkész, Kiss Gábor pápai 
lelkész, Kiss János ág. ev. superintendens. E mű 
eddig megjelent 48 füzete 10.531 iró életrajzát 
közli. Egyes füzetek Hornyánszky Viktor kiadó-
nál Budapesten 50 krajczárért kaphatók. 

Az „Eötvös-alap" kimutatása. 
A pénztárába 1898. évi január hó 21-étöl ápri-

lis hó 20-áig befolyt pénzösszegekről. 
A) „Tanítók Házáéra adakoztak: 
Dobrowsky és Franke kiadóczég a Sretvizer Ezer 

Esztendő czímü füzet jövedelméből 52 frt 98 krt, 
Keresztesy Leopoldine Ferendia l frt, Mozgay Mihály 
F.-Görzsöny 1 frt, IX. ker. Lónyay-utczai tantestület 
8 f r t 40 kr, ifj. Bun József Budapest 2 frt, Szombathy 
Imre F.-Litke 50 kr, Mosonmegyei takarékpénztár 
10 frt, dr. Zelliger Vilmos Budapest 50 kr, Kraszna-
megyei takarékpénztár 1 frt, III. ker. Lajos-utczai 
tantestület alapítványa 100 frt, Luttenberger Ágost 
Sándor aranya 5 fr t 64 kr, Demeter Lajos Alsó-
Bátka 60 k r ; a „Tanítók Háza" tőkésített vagyona 
ez által 18.163 frt 45 kr. 

B) „Mitvős-alap"-r a. 
a) Alapítványok és örökös tagsági díjak: 

Láng Mihály Eperjes 5 frt, Csikós Gyula Szeged 
20 frt, Kath. néptanítók sz.-fehérvári egyesülete 
5 frt , Fehérmegyei tantestület 10 frt, Hajnal Adolf 
Budapest 16 frt, Lovass Gyula Csurgó 10 frt, Nel-
hiebel Ferencz Alcsuth 5 frt, Jesztrebényi Kálmán 
Hosszúmező 5 frt, Névy László Budapest 10 frt, 
Kiroldi Hercz Zsigmond ahipítv. 200 frt, özv. Kender 
Imréné Decs 15 frt, Friihwirth Adolf Gálos 5 frt, 
Szikszay Gábor Balota-puszta 2 frt, Scbranz Mihály 
Sopron 5 frt, dr. Nagyöszi Ferencz Budapest 5 frt, 
Fúria Károly Komlós-Keveszt 10 frt, Schmidt Henrik 
Üj-Verbász 20 frt, Gömbös Gyula Sopron 5 frt, 
Druisner György Sopron 5 frt, Létai Péter Buda-
pest 5 frt, Julesz Leó Félegyháza 5 frt, Kercsedi 
György Al-Gyógy 10 frt, özv. Egyed Ferenczné 
Tótvázsony 20 frt, Verbászi tanítói-kar örökös tags, 
díja 100 frt, Gselmann Mátyás Kapolcs 5 frt , Szabó 
Sándor K.-Szt.-Lélek 15 frt, Tyukos Károly Vág-
Sellye 20 frt, Mohácsi János Pivnicza 5 frt, a Szarvasi 
helyi tan.-egyesiilet örökös tags, díja 100 f r t ; az 
„Eötvös-alap" által kezelt tőkésített vagyon ez által 
61.037 frt 55 kr. 

b) Pénzintézetek adományai: 
Takarék- és hitelszövetkezet Szeged 10 frt, Monor 

ker. takarékpénztár 5 frt, Kunszentmiklós —Dabas — 
Szabadszállási takarékpénztár 5 frt, Mezőtúri nép-
bank 5 frt, Jászkerületi népbank és takarékpénztár 
10 frt, Nyíregyházi takarékpénztár 10 frt, 1. hazai 
takarékpénztár 100 frt, Egyesült budapesti fővárosi 
takarékpénztár 50 frt, Ráczkevei takarékpénztár 
5 frt, Szabolcsmegyei takarékpénztár 10 frt, Moson-
megyei takarékpénztár 10 frt, Enyingi takarékpénz-
tár 10 frt, Szentes vidéki takarékpénztáv 5 frt, 
Magyar országos központi takarékpénztáv 25 frt, 
Ő- és Török-Kanizsai takarékpénztár 10 frt, Duda-
eövsi takarékpénztár 3 frt, Pinkafői takavékpénztár 
2 frt, Körmendi takavékpénztár 5 frt, Sopvon megyei 
I. takarékpénztár Kapuvávott 5 frt, Ovosházi taka-
rékpénztár 5 frt, Lévai takarék- és hitelintézet 
20 frt, Bars-Szent-Kereszti takarékpénztár 2 frt, 
Nagymihályi takarékpénztár 10 frt, Miskolczi taka-
rékpénztár 10 f r t ; összesen 332 frt. 

c) Adományok, gyűjtések perselyekből és köny-
vek jövedelme: 

Dobrowsky és Franke kiadóczég a Sretvizer 
Lajos-féle Ezer Esztendő czímű füzet jövedelmé-
ből 76 frt 56 kr, a X. ker. elemi iskolák pevselyei-
ből 2 fr t 82 kr, méhészeti évtekezlet Új-Vcrbász 
1 fr t 50 kr, a VI. ker. szív-utezai isk. perselyéből 
3 frt 45 kr, Halászné-Tamás Irma ós Goltner Lajos 
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Makó 50—50 kr, Áll. elemi isk. tantestület Tornya 
34 f r t 07 kr, dr. Arányi Miksa orsz. képviselő ado-
mánya 25 frt 50 kr, Dianovszky József Budapest 
2 frt , ifj. Bun József Budapest 3 frt, Kassai ev. 
tantestület 5 frt, Záboji Gusztáv Kis-Kőrös 2 frt, 
VI. ker. loVag-utezai el. isk. perselyéből 4 f r t 45 kr, 
Bernhárd Mór Trenesén gyűjt. 5 frt 20 kr, Pozsony-
megyei tanítótestület 10 frt, Szatmármegyei r. k. 
tanítóegyesület adom. 5 frt, Abauji ev. ref. tanító-
egyesület évi járuléka 10 frt, IV. ker. gr. Iíárolyi-
utezai iskola perselyéből 1 frt 81 kr, „Nagyjaink 
emléke" czímü füzetért 59 frt 20 kr, N. N. ÍO kr, 
Kiss Ferencz vendéglős 1 frt, Vasek 20 kr, Járma 
Alajos 30 kr, Mihley Endre 1 frt, II. ker. fő-utczai 
isk. perselyéből 20 kr, Péterfy Az 1848. évi törvé-
nyekről czímű füzetért 31 fr t 60 kr ; összesen 286 frt 
00 kr. 

d) Tagok évi tagsági díjai:*) 
Bitye János Tötös, Hoffmann Amália Szabadka, 

Juhász Balázs Budapest 2 frt, özv. Komjáthy Györgyné 
Budapest, Miksz Józsa Trencsén-Teplicz, Rábaközy 
György Mezőtúr, Tóth Kálmán Tapolczafő 2 frt, 
Valló János Pozsony-Ligetfalu, Weisz Fülöp Guta, 
özv. Sontag Gyuláné Üllő 3 frt, Gábor Kálmán 
Ó-Pécska, Pohánka Ödön Csővár, Egyed Dávid Rozs-
nyó, Kozák Endre B.-Bessenyő, Gex-e Antal Ozora, 
Thuriné-Vass Teréz, Varga Borbála, Vass Mátyás, 
Vékes Antal, Vinczéné-König Mária, Varga József 
és Zengei Ferencz Szeged, Kramer Simon Dunapen-
tele, özv. Angeli Józsefné, Almásy Ferencz, Csesznek 
János, Dénis Béla, Gyurtsik Mári;on, Haup'mann 
Anna, Jungwirth Simon, Knöbel Elemér, Lanzeritsch 
Antal, Macskásy Róza, Magó Károly , Námessy Etel, 
Nyéki Jenő, Ováry Vargha Dániel, Pausch Rafael, 
Rainiss Ferencz, Sólyom Lajos, Szabó János, Sze-
pessy Géza, Szirbek József, Takács Ferencz, Ulreich 
Anna, Wagner Antal, Weisenfeld János, Alföldi 
Lipót, Hang Mária, Katerinka István, Krasznapolszky 
Ida és Verger Tamás Székes-Fehérvár, Lestánszky 
Pál Budapest, Nagy Sándor, Kun Lajos, Kovács 
Lajos, Szász Károly, Poócs Kálmán és Biró Sándor 
Karczag, Czinkó József és Tordy János Zsolna 2—2 
Irt, Keresztesy Leopoldine Ferendia, Mozgay Mihály 
F.-Görzsöny, Rosenberg Jakab B.-Szt.-Mihály, Sche-
rer Sándor Baja, Szabó Lázár Kézdi-Mártonfalva, 
Wolf Arthur Új-Soóvé, Majzik Mariska Esztelnek, 
Skultéty Sándor Terpes, özv. Wimmer Jánosné 
Veszprém 5 frt, Kastély Miklós Golop 2 frt, Kosz-
tolányi Dávid Nagy-Ölyved, Éber Sándor Budapest, 
Fodor István Csatószeg, Nikolényi István Végvár, 
Szilágyi Etelka Abrudbánya 3 frt, Cselény Zsigmond 
Fóth, Sklenár Pál Vörösvágás 2 frt, Fekete Mihály 
Rimaszombat, Ökrös József és Ökrös-Csepreghy 
Ilona Kis-Zombor, Szabó István Kőrösbánya, Ambrus 
Mózes Hosszúfalu, Márton Károly Igló 5 frt, Györki 
Károly Apatin, Peczár Mihály Upor, N. Vadászy 
István Hatvan, Podhradszky Lajos és Stollmann 
Andor Beszterczebánva, Forgács Julia Karlova, 
Steinmetz Frigyes Új-Soóvé, özv. Szabó Józsefné 
Kereki, Trepper Adolf Szentes, Bardócz Pál, Debre-
czeny Xavér, Gorzó Dénes, Mártonfy Géza ós 
Ulbrich Eugenia Budapest, Kiss Endre Badaló, Porcs-
almy Lajos 2 frt, Sárkány Gábor, Biró István, 
Tompa Menyhért, Janiczky Eugenia, Janiczky Etel, 
M. Valtay Róza, Csontos Alajos, Kabaczy Mihály és 
Reich Mór Munkács, Veszperényi Vincze Klucsárka, 
Balajthy István, Benedek Irma, Markovics Miklós 
és Fekete Ernő Oroszvég, Kardos Endre Jánd, Dévay 
Benő N.-Bégány, Engelthaler Róza, Dercsényi Julia, 

*) A mely név mellett érték nincsen, annak tulaj-
donosa a rendes 1 fr t évi díjat küldte be. 

Zágoni Károly, Radics Mihály, Nagy Lajos, Serly 
Ferencz, Tolnai József, Árvay Bonaventura és Erősné-
Laczkovics Ilona Beregszász, Baternay f'aula 
A.-Vereczke 2 frt, Debreczeni Sándor M.-Vár 4 frt, 
Bartha Endre M.-Vár 8 frt, Cséke József M.-Vár 
2 frt, P. Viktor Paula, Nyiri Ignácz és Hnitz Mihály 
Várpalánka, Rizler József F.-Viznicze, özv. Vass 
Lajosné N.-Lucska 2 frt, Müller Antal Bucsu, Hor-
nyák János és Holczer Margit M.-János, Kabóczy 
János Sztrabicsó, Winkler Lajos N.-Várad, Adier 
Lázár Tab, Virághalmy Árpádné Tura, Kramer 
József, .Jaeger Lajos, Szabó Gyula, Tóth József, 
Berghold Rezső és Takács József Kis-Marton, Mohi-
Sámuel Gölniczbánya 6 frt, Fodor Dávid Szentes, 
Gyöngyössy István D.-Szt. -Márton, Siposs Ferencz 
Egeg, Wurmfeld Ignácz Körmend, Czéh István, 
Hittrich József, Keim Győző, Lakatos Károly, Marc/.a 
György, Mézes Károly, Schreiber Mór, Sessler Dávid, 
Szálkái Vilmos, Szij János, Tárnok Gyula és Vidák 
Ferencz Komárom, Rosenstein János B.-Diószeg, 
Elek Gyula Kolozsvár 2 frt, Filep Endre Ond, Krá-
lik Henrik Bellus 4 frt , Fábry Pál Járek, Achatz 
János Darand 4 frt, Asszonyi Adolf Szepes-Béla 4 
frt, Bene Lajos Szepes-Olaszi 4 frt, Bömisch Ede, 
Dobó Adolf, Kertscher Ede, Lövy Mór, Putsch Tó-
biás és Seltenreich Hugó Lipcse 4—4 frt, Márton 
Károly Igló, Brosz Adolf Szepes-Remete 4 frt, Husz 
János Felka 4 frt, dr. Hajnóczi R. József, Orinossy 
János, Ormossy Károly és Wentzl Rezső Lőcse 4 — 4 
frt, Kertscher Sándor és Toperczer Rezső Késmárk 
4—4 frt, Bayer Samu, Loysch Mátyás és Szt. Ist-
ványi Klemma Késmárk 2—2 frt, Küffer Vilmos és 
Mehly Albert Merény 4—4 frt, Lechnitzky István 
Szomolnok 4 frt, Mück Sándor és Nickl János Göl-
niczbánya 4—4 frt, Ulreich Tófor Gölniczbánya 2 
frt, Horvay Alajos Leibitz 3 frt, Seltenreich Emma 
Miskolcz 3 frt. Marczy Sándor Kis-Szeben 2 frt, 
Nitsch Mátyás Bussócz 2 frt, Czölder Lajosné Pozsony, 
Fizely Frigyes Abor, Hliviak Tivadar Zavadka, 
Imrey József Nagy-Gomba 5 frt, Horváth Illés 
Makó, Baló László, Kiss Károly, Kiss Jenő, M. Székely 
János, Demeter Róbert, Szabó József, Koncsey Kor-
nélia, Kovács Amál és Nagy Károly Kézdi-Vásárhely, 
Schenk Jakab, Mayr Károly, Bakos Sebő, Zsutty 
Béla, Weidinger Béla és Lázár Traján Fehértemplom, 
Lázárek Márton Ó-Dögös, Ferenczy Izabella, Gegus 
Ida és özv. Horváth Vitálisné Budapest, Pentsy 
József Győr, Steiger Ferencz Kassa, Hugecz Pál 
Sámogy, Hraskó Lajos Pilis, Petter János Polány, 
Vén Árpád Bodola, Rosenberg Sámuel Mélykút, t . 
Újhelyi Géza Baja, Nagy József Bezdán, Licskó 
Adolf F.-Baka 1 fr t 5 kr, Benku Gyula, Schiff 
Adolf 2 frt, Mocskónyi Ágoston, Molnár János, 
Dankó Sámuel, Benka Pál, Sziráczky János, Ridegh 
János, Palkovics Mihály 3 frt, Lankó Mátyás, Ben-
czúr Mihály 4 frt, Rohoska István, Simkovics Pál 
4 frt, Csernák János, Brózik Lajos 2 frt, Blonder 
Salamon, Szabó József, Sipos Lipót, Glück Zsigmond 
4 frt, Bodnár József, Moravcsik József, Bodnár lindrc, 
Benczúr István, Brusznyiczky Pál, Paulenda János, 
Kóczi Mihály, Vargha János, Filyó György, Matusch 
Pál, Piliszky János és Garai Gerő Szarvas, Docz-
kalik Jenő T.-Meczenzéf, Oszoly Mihály Pénzeskut, 
Varga Teréz Gyertyánkut, Kruch Jakab Botos, Voj-
tek Imre Újbánya, Szombathy Imre F.-Litke, Kan-
zsó György Verpelót, Kákossy János Vasvár 2 frt, 
Kovács Dávid Szegzárd, Sárközy Kálmán Tass, 
Buncsek Gusztáv Garam-Szt.-Kereszt, Herresbacher 
József Pádé 2 frt, Szabó Kálmán B.-Új város, Papp 
Ferencz N.-Magasi, Alexi Kornél, Doroghy Ignácz, 
Rozsos István, Szabó József, Székely Árpád, Wiener-
berger Géza, Czarich Ida, Koretko Ludmilla, Buday 
Etelka, Lázár Paulina és Szokol Margit Nagybánya, 
Grulla Ágoston Szina, Heilpern Benő D.-Szerdahely 
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2 frt, Ritter János és Ebenspanger Sándor Sop-
ron, Nitschinger Fülöp Bánfalu, Diebold Károly 
Sopron, Holzkorn Endre Tázlár, Mőszl Lajos 
Vas-Körtvélyes, Németh György Diszel, özv. 
Kemény Ignáczné Hegymagos, Hé Lajos Ugornya 
1 fr t 10 kr, Bancsó Antal Sopron, Folkmánn 
János Zólyom, Veják Ferencz Baranya-Szabolcs, 
Kondor József _N -Kanizsa, Gallauner Anna és Gal-
launer Lujza Újpest, Bertalan Yincze Esztergom, 
Kováts Gyula Hatvan, Seel in freund Róza, Schischa 
Adolf, Buxbaum Lipót, Blau Henrik, Pfeiffer Mór 
és Oesterreicher Mór Pápa, Dold István, Baaden 
Károly, Brajjer Gyula, Szalay Teréz, DienstI Emília, 
Stagelschmidt Borcsa, Fröhlich Pál, Osztia Béla, 
Bányai Jakab, Löft'ler Jónás, Rédl Ferencz, Gockler 
Lajoí 2 frt és Szabó Sándor N.-Becskerek, Barabás 
István Vasvár 2 frt, Hadnagyné-Szervaczius Lenke, 
Benkő József és Darkó Mihály Dalnok, Lenhardt 
Károly. Stankovits Alajos, Krätschmar Béla, Balfczár 
Ágost és Emresz Róbert Modor, Cselény József Fóth, 
Imets János Gy.-Alfalu 2 frt, Krenisz Róbert Sz.-
Olaszi, Propper Mór Trencsén-Teplicz, Karner Frigyes 
Kőszeg, Jankovics János, Juhász József és Méder 
Mihály Szatmár. Fizély Julia Újvidék, Andorfy 
Erzsébet, Brett Mór, Claudiny Géza, Dukay István, 
Elefánty Irén, Ilábor Sándor, dr. Jánkovics György, 
Jaulusz Ferenez, Kacskovits Ilona. Kemény Gábor, 
Madarász Margit, Nagy László, Száva János, Szo-
boszlay Mór, Tomeskó Nándor, Vadász Irma, Vajda 
Vilmosné és Velim József B.-Gyarmat, Bertha István 
és Fejér Gipos Szécsény 2—2 frt, Csajkovszky János 
Terbegecz 3 frt, Zsáry József Lest, Zabik László 
Ó-Verbász, Kovács Dániel, Fekete János, Antal 
Dénes és Varga Dénes Torda, Borbély József 
T.-Szt.-László, Tulogdy Pál és Tulogdyné-Nagy Ilona 
A.-Jára, Lázárné-Szabó Lujza Offenbánya, Kvombaker 
János Hahót, Gerencsér István és Maschl József 
Budapest, id. Sólyom Antal H.-Böszörmény 2 fr t , 
Sáringer Károly M-Szerdahely, Berkovits István F.-
Galla, Zolich Károly N.-Tapolcsány, Ulrich Vendel 
és Müller Ottika Znió-Váralja, Gáspár Gyula Stubnya-
fürdő, Krausz Alajos Felső-Stubnya, Ertl Ferencz 
Alsó-Turcsek, Hász Ilona Mosócz, Zvada Antal Vriczkó, 
Czirmay Árpád N.-Teremi, Blaho Gyula, Érsekújvár 

3 frt , Babka György N.-Lipcse, Virágh László 
Kecskemét, Józsa Dániel Gyerő-Vásárhely, Rondl 
Ferencz Pancsova, özv. Horváth Istvánná Szigliget 
4 frt, Foigl József Sz.-Újfalu, Molnár Albert K.-Ajta, 
Erdélyi Károly, Martos Ferencz és Kósa Mari 
K.-Vásárhely, Singer L. Márk G.-Pinczehely, Főző 
Jenő Kecskemét, Kolumbán Ágoston Hosszúaszó, 
Bartha János Kenyéte, Szalóky Dániel Csokonya 
1 f r t 22 kr, Tóth Endre Uj-Verbász, Smikli János 
Ménfő, dr. Ortvay Tivadar, dr. Fésűs György, 
Lichtonegger Győző, M. Neidl, M. Johanna, P. Pintér 
Rafael, P. Michael Zberbik, Wolmann Klma, Könyöki 
József, Menich Antal, Herczegh Kamilla és Belányi 
Tivadar Pozsony, Zsemboi István Csontosfalu, Fried-
rich Vendel, Káger János, Gaganetcz Matild, Vonyek 
Ida, Perlaky Irma, Pétery Teréz, Kiss József és 
Schiffler llezső Újpest, Husz Lajos 2 fr t és Kur-
sinczky László Debreczen, özv. Apor Miklósné 
Sepsi-Zalán, Birnbaum Sándor és Pollák Ármin 
Várpalota, Brcskay Kristóf Baja, Sora Anna, Pallagi 
Gyula dr., Razsó Károly, Erdey Sándor, Balázs 
József, Bencsik István, Nagy Albert, Szendrey István, 
Szúnyogh István és Józsa Pál Kisújszállás, Simén-
falvy Sz ibolcs Nagy-Tarna 3 frt, Dérer Frigyes 
Liptó-Szt.-Péter, Klimó András Jamnik, Rosenfeld 
Bódog Budapest, Mattyasovszky Alajos Dány, Lipcsei-
Jakab Zsámbék, Kempl György Budaeörs, Szent-
imrey György Fehértemplom. 3 f r t ; összesen 615 frt 
37 kr. 

A b), c) és d) kimutatásokban foglalt össze-
gek, továbbá az ezen évnegyedben befolyt 233 
frt 90 kr kamat, az egyesületek által vissza-
tart tt 'A rész (106 frt 66 kr) levonásával 
adja a f . évi I. negyed bevétélét, vagyis 
1361 frt 57 krt. 

Holler 31 áti/ás, pénztáros. 
(Budapest, VI. ker., nagymező-utcza. 1 sz.) 

— A tan í tó -árvák k a r á c s o n y f á j á r a a d a k o z -
tak. (Folytatás) : Orosházy János szügyi ev. taní-
tótól 50 kr, Stich Gyula solymári főtanítótól és tanít-
ványaitól 5 frt , Molnár Endre marczali tanítótól 1 fr t , 
a trencsén-tumai tanulóktól 50 kr, Bessenyei Gézától 
Budapestről 1 f r t 50 kr, Eigel Nándortól Budapestről 
5 frt, Wálla Józseftől Budapestről 5 frt, Stáhly 
György győrmegyei kir. tanfelügyelőtől 1 frt, a 
bábonyi iskolás gyermekektől 80 kr, Szöllár Pál 
hosszúszói tanítótól 90 kr, a székes-fővárosi VI. ker. 
felső-erdősori közs. népisk. tantestülettől 3 f r t 
25 kr, Makay Zádor dévaványai igazgató gy. 80 kr, 
Ortutay Antal ó-szemerei t. gy. 2 f r t 44 kr, Szirmai 
János almaszeghutai t. gy. 5 fr t 04 kr, Orosz Bálint 
nyiímegyesi t . gy. 1 fr t 20 kr, Zsány József lesti 
t. gy. 1 frt 02 kr, Engel Simon ercsii t. gy. 2 f r t 
30 kr, Andrejkovics Pál gálszécsi t. gy. 3 fr t 42 kr, 
Spissák István ózdi (vasgyári) t. gy. 19 frt 90 kr, 
Heinrich Károlytól Budapestről 1 frt, Sárfalvi József 
puszta-félegyházai t. gy. 90 kr, Tun Károly récsei ev. 
t. gy. 2 frt 60 kr, Bernáth Károly szatmár-alyai ref. 
t. gy. 2 fr t 34 kr, Garda Gábor bonczhidai gör. kel. 
t. gy. 45 kr, Kontságli Sándor lövétei r. k. t. gy. 3 f r t 
14 kr, Fodor Antal kis-szentmiklósi t. gy. 2 frt 65 kr, 
az alsórönöki ev. iskolától 26 kr, Kincses Sándor 
pacséri közs. t. gy. 11 frt 98 kr, Baumann József 
székes-fővárosi ig.-tanító gy. 0 frt 24 kr, Pollák Lipót 
füzesgyarmati izr. t. gy. 1 fr t 43 kr, Markovits 
Lajos zákányi t. gy. 2 frt 60 kr, Laky Adolf buda-
pesti ékszerésztől 5 frt, Perepatits János dőri főtanító 
gy. 1 fr t 04 kr, Michalovics liezső jolsva-taplóczai 
tanítótól 50 kr, az orsovai áll el. fiu- és leányiskolá-
tól 7 frt 11 kr, Jaczina Mihály szojkófalvai gör. k. 
tanítótól 1 frt, Harth/ János marosvásárhelyi közs-
isk. igazgató gy. 12 frt 85 kr, Mudry József kolcsói 
tanítótól 1 frt, Kornhauser Simon késmárki t. gy. 

1 f r t 50 kr, Pungor Ferencz herényi tanító gy. 
2 frt, Tóth Kálmán noszvaji ref. tanítótól 90 kr, 
Bartha János kesznyétei t. gy. 1 frt 10 kr, Zubek 
József szenicai r. k. t. gy. 4 fr t 30 kr, Lőwy Mór 
szepes-iglói tanítótól 1 frt, Benedek Vincze győri t . 
u jabb gy. 1 f r t 23 kr, Margitéi József csáktornyai 
áll. tkp. igazgató gy. 3 frt 10 kr, Ilromoda József 
fehérvár-tárnoki tanítótól 50 kr, Striner Júliától 
Budapestről 2 frt, a derzsenyci ev. iskolától 50 kr. Az 
eddigi adakozásokért és gyűjtésekért hálás köszönetet mond 
és a még be nem küldött gyűjtő íveken t további szives 
gyűjtést kéri: Iiohn József, pedagogiumi tanár és 
árvaatya a Magyarorsz. Tanítók Árvaházában, Buda-
pest, I. ker., Alkotás-utcza 1/c. 

Tarta lom : Irodalom. — Az „Eötvös-alap" kimu-
tatása. Boiler Mátyás. — Adakozások a tanító-árvák 
karácsonyfájára. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: Guöz József dr. 
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Á vonatok ímlulása Budapest k. p, udvarról. A vonatok érkezés« Budapest k. p, udvarra. 

Érvényes 1898 május hó 1-től. 

»90212 20 k. e.v, 
110212 40 „ 

82 6 25 v. T. 
604 0 4 5 g y . v. 

10 6 50 sz. v. 
402 

1002 

301 

7,10 gy. v. 
715 „ 

780 „ 
7 35 sz. v. 

906 „ 

1508 1 50 „ 
1008 600 „ 
606' 810 , „ 
606 8 30 „ 

6, 8 50 gy. V . 
408 8 5 0 sz. v. 
§20 9 00 „ 

1108, 9 1 5 » 
306 9 35 .. 
' 3 4 1 1 2 5 v .T . 

I> é 1 e I A 1 t l> C 1 n U ii 
a . 3 , ö a B 
o 3 £ o o a " - O j f t c 

b o t i 
= | p.; 

Konstant inápoly 
jliéca, Páris, Londo: 
|Nagy-Kanizsa 
Gyfehérvár , N.Szeb. 
l iécs, Graz 
.Kassa, Munkács 
Zágráb, F iume, 

Róma 
E u t t k a , Berl in 
Ha tvan 
Belgrád, Brod, 

K.-Kanizsa 
Kassa.Poprád-Felka 
Zágráb, Fiume,Pécs 
Arad, Brassó 
Kolozsvár, Brassó 
|Bécs, Graz 
Munkács , M.-Sziget 
Bicske 
M.-Sziget. Stanislau 
|Ruttka, Berlin 
.Székesfehérvár 

§5121210 BZ.T. 
»2212 15! „ 
31012 35 „ 
316 130 „ 

1302 1 45 gy. v. 
602 155 „ 
604 215 „ 

4 2 20 „ 
16 2 30 sz. v. 

404 2 35 gy.T. 

h o v á 

904 
812 

I 
2 40 „ 
2 45 sz. y. 

610; 2 55 
1004 3 00 gy. v. 

* Közlekedik kedden és pénteken. 
•f ,, szerdán és szombaton.1 
§ „ ünnep- és vasárnapon 

má jus 15-tól bez. szeptember 15-ig. 
1 Közlekedik j u n . l . b e z . szept. 15. 
2 „ má j . 15. bez . szept. 15. 
• „ j u n . 16. bez. szept. 15. 

1 0 2 2 , 
302' 
9io: 
12 

308 
608 
818 

1706! 
1 18 

26] 
1506 
1006 

8 20 v. v. 
3 45| gy.v . 
400 sz. v. 
4 30 
5 20 
5 45 
6 25 
7 0 5 
7 1 5 
7 35 
800 
8,80 

406 8 40 
48 9 10 tszsz. 

502 9 15 gy- v. 
1304: 9 55| sz. v. 
60810 00 
90810 201 

161010 40 gy.v . 
8 10 45 »z.V. 

8-2 11 00 V.T. 

Nagy-Káta 
Bicske 
:Hatvan 
Gödöllő 
Fehr ing , Graz 
Arad, Bukares t 
|Tövis, Kőrösmező 
Bécs, P á r i s 
Bicske 
Kassa, Lawoczne, 

Lemberg 
Konstant inápoly 
Hatvan 
.Szolnok 
!Zágráb, F i u m e , 

Eszék 
A.-Szabolcs, Paks 
Ruttka, Ber l in 
Szabadka 
Győr, Sz.-Fehérvár 
Fiilek, E u t t k a 
Kolozsvár, Brassó 
Hatvan 
M.-Sziget, Stanislau 
Bicske 
ÍN.-Kanizsa, Trieszt 
Kassa, Poprád-Felka 
IZágráb, F iume , 
| Eszék 
.Ungvár, Lemberg 
Bicske 
Kolozsvár,Bukarest 
Fehr ing , Graz 
Arad, Brassó 
Belgrád, Eszék, 

Brod 
Kassa,Poprád-Felka 
Bécs 
Eu t tka , Miskolcz 

1707 
607 

47 
405 

7 
§1509 

501 
1021 

l> é 1 c 1 « U D M n t i n 
I I I s i s Ö n « Ö <u 
O W £ ^ O B 
? po í p.[ >• " 

]i 0 n n a n 

»1011210 k. e.v, 
f901.12 30 

643 5 00 tszsz. 
321 5 20 v . v . 

5 45 sz. v. 
610; „ 
6 15 tszsz 
6 35 s z . v . 
6 40 „ 
6 55 gy. T . 

907j 7 0 5 sz. y . 
5071 7 10 „ 
309; 7 30 „ 

1303 7 35 „ 
<50 gy. T . 

7 55, v . T . 

1505 
1006 

1003 
»319 

509 
11 

815 ' s z . v . 
8 20 „ | 
8 4 0 g y . v . 
8 45 sz. T . 

9 1 5 
9 2 5 

231015 
90910 30, 307,1O:3Ő: 

• London, Páris ,Bécs 
Konstant inápoly 
Arad 
Eu t tka 
M.-Sziget 
Brassó, Arad 

. Bicske 
,Lemberg, Miskolcz 
.Bécs, Sopron 
Poprád-Felka,Kassa 
Belgrád, Brod 
Brassó, Kolozsvár 
Hatvan 
Graz, Fehr ing 
Bukarest, Brassó 
Paks, Adony-
I Szabolcs 
'Kassa.Poprád-Felka! 
Fiume, Zágráb, | 

Eszék 
F iume 
Hatvan 
jSzolnok 
,Győr 
Trieszt, F iume 
.Szabadka 
'Euttka, Fülek 1 

1 a 0 o 0 a 

31112 25' sz. v . 
80112 50 g y . v . 
903 1 0 5 „ 601 110 „ 

1901 125 „ 
403 130 „ 

3 145 „ 
603! 150 „ 

130l' 2 05 „ 
4211 455 s z . v . 

h o n n a n 

313 5 55, 
605 6 20! 

27 
6 

605 
906 
306 

1007 
1706 
1001 

407 »16 

* Közlekedik kedden és p é n t e k e n , 
í „ szerdán és szombaton. 
§ „ j u n . 15-től bez. szep t . 

15-ig. 
1 „ ünnep- és vasárnap 

máj- is 15-től bez. szept. 15-ig. 
3 Közlekedik má jus 15-től kezdve. 
3 „ j u n . 1-től bez. szep-

t ember 15-ig. 
4 „ m á j . 15-től szept. 15-ig. 

6 5 0 T . T . 
715 gy. T . 
7 20 sz, v. 
7 35 „ 
? 5 „ 

800 „ 810 „ 
8 35 gy. v. 
8 40 sz. T . 
8,55 

gy-v. 

1507 9 05 
9 9 2 0 

303 9 25 
608 940 

! 
26! 9 4 5 | s z . v. 

40110 00 gy.v. 
' 1 9 1 0 05 sz .v . 

'51110 30! „ 
'31710 50, „ 317! 11451 ., 

'Hatvan 
Berl in, Eu t tka 
Konstant inápoly 
Bukares t , Arad 
Gyékényes, Pécs 
Lemberg , Kassa 
London, Páris, Bécs 
Tövis, M.-Sziget 
Graz, Fehr ing 
Bicske 
Gödöllő 
iBrassó, Kolozsvár 
Győr 
Bécs, Graz 
Brassó, Arad 
Belgrád, Eszék 
Berl in, Rut tka, 
I SzerencB 
F iume , Zágráb.Pécs 
jStanislau, M.-Sziget 
Róma.FiumeZágráb 
Munkács , M.-Sziget 
ÍFiume, N.-Kanizaa, 
I Bicske 
jKassa,Poprád-Felka 
|Bécs, Graz 
Berlin, Rut tka 
.N.-Szeben, 

Gyulafel térvár 
Trieszt , F iume 
Munkács, Kassa 
Bicske 
Nagy-Káta 
'Hatvan 
Siófok, Sz.-Fehérv. 

A vonatok Indulása Budapest ny, p. udvarról. A vonatok érkezése Budapest ny. p. udvarra. 
»70212 00 
f l 0 2 1 00 

166 5 55 
§110 6 10 

124 6 1 5 
4102 
6102 
168 

0 30 
« 4 0 
6 60 

6012 6 55 
1402 7 35 

106. 8 05 
708 815 
712 8 30 
" " 8 4 0 

9 0 5 
9 1 5 

k. e. v. 'Konstantinápoly !j 
„ Bécs, Páris, London 

sz. v. Palota-Újpest 
o. e .v .Bécs , Ostende 

Ér sekú jvá r 
Esztergom 
Czegléd, Szolnok 
.Palota-Újpest 
Lajosmizse 
Zsolna , Berlin 
Bécs 
Temesvár , Orsova 
Temesvár 
Nagy-Maros 
Palota-TJjpest 
Bécs 

v. T. 
gy. v. 

gy. v. 
sz. v. 

610412 051 sz. y. 
1721215 „ 
13612 25 „ 

'14612 40 „ 
174 1 0 5 „ 

'4106 1 2 5 „ 
104 1 4 5 ' g y . v . 
126' 2 15 h.gy.v, 
176, 2 20 sz. v. 
704' 2 30 g y . v . 

4104' 2 35 sz. v. 
6002 2 45' ,. 

144 2 55 „ 
720 S 05 „ 
178 
716 
138 

' 1 8 6 
»108 

4 05 
4 2 5 
4 3 5 
5 05 
5 45 

* Közlekedik m i n d e n vasárnap, 
t „ .* csütör tökön. 
§ „ „ hé t főn . 
' Közlekedik ünnep - és vasárnap 

má jus 15-től bez . szept . 15-ig. 
- Közlekedik j u n . 1-től szept. 15-ig. 
s Párkány-Nánáig csak jun ius l-ig. 
4 Közlekedik j u n i u s 1-től. 
» „ ünnep - és vasárnap 

j u n . 1-től bezárólag aug. 31-ig. 
8 Közlekedik m i n d e n szerdán. 

„ j u n i u s l - j é tő l bezáró-
lag augusztus 31-ig. 

'148 6 00 
180 

»140 
710 

4112 
6014 
4128 

182 5160 

g y . v . 
BZ. V . 

610 
6 30 
7,00 
7 1 0 
7 20 
7 45 
7 55 
8 0 5 
9 05 tszsz. 
9 25 s ' . v 
9 3 5 „ 

«70610 15 o. e .v . 
71410 351 sz. v. 

140610 45 .. 
7152 11 20 „ 

218 
184 
118 

Czegléd, Szolnok 
^Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
ÍNagy-Maros 
iPalota-Ujpeat 
Ipilis-Csaba 
Bécs, Pár i s 
Párkány-Nána 
Palota-Újpest 
Bukares t 
Esztergom 
Lajosmizse 
É r sekú jvá r 
,Czegléd, Szolnok 
iPalota-Ujpest 
Szeged 
^agy-Maros 
iPalota-Ujpest 
Bécs 
Vácz 
Palota-Újpest 
N.-Maros, P.-Nána 
Verciorova 
'Esztergom 
Lajosmizse 
Párkány-Nána 
Palota-ÍJjpest 
Vácz 
É r s e k ú j v á r 
Palota-Újpest 
iBécs 
Kons tan t inápoly 
!Szeged, Temesvár 
Zsolna, Ber l in 
iVácz 

f70112 50 k. e. v. Konstantinápoly 
4 40 s z . v . Palota-Újpest 

o . e. V.Konstantinápoly 
sz. v. Palota-Újpest 

„- Vácz 
„ Palota-Újpest 
„ .Szolnok, Czegléd 
„ Zsolna, Berlin 

t szsz . Érsekújvár 

161 
§705 

163 
»161 
166 

6101 
1405 

217 
709 

4101 
167 
117 

6011 
»189 

5 40 
6 20 
6 35 
6 4 5 
6 55' 
7 05 
715 
7,25 
7 35 
7 4 5 
7 55 
810 

713 8,25, 
127 8 50 
16910 10 
14310 50 
71511 05 

sz. T. iVerciorova 
,í lEsztergom 
„ IPalota-Ujpest 
„ |Bécs 

v . v. Lajosmizse 
sz. v. Nagy-Maros 

„ Czegléd 
„ Párkány-Nána 
„ iPalota-Ujpest 
„ Érsekújvár 
„ Szeged 

17112 55 sz. v . 
»14ll 115 „ 

703 1 25 gy. v. 
173 1 10 sz. v. 
10,)| 1 50 gy. v. 
175 3 00 sz. v. 

6001 310 
135 3 55 

6103. 4 0 5 „ 
4103 4 40, „ 
»185 4 50 „ 
»145 5 30 „ 

177 5 45 „ 
115 5 5 5 „ 
71l| 6 5 0 „ 

7 00 „ 
7 40 g y . v . 
8 05 s z . v . 

* Közlekedik minden szombaton, 
f „ „ csütörtökön. 
§ „ „ hétfőn. 
' „ ünnep- és vasárn. j u n . 

1-től bez. aug. 31-ig. 
2 Közlekedik jun ius 1-től bezár. 

aug. 31-ig. 
3 Közlekedik j u n i u s 1-től. 
4 „ minden szerdán. 
5 „ ünnep- és vasárnap 

m á j u s 15-től bez. szept. 15-ig. 
Közlekedik jun ius 1-től bezárólag 

s z e p t e m b e r 15-ig. 

179 
707 
125 

»4105 
181 
106 

1401 
4111 
4109 

719 

8,15; 
8'40 „ 
8 5 0 g y . v . 
920; „ 
930 v. v. 
955,0. e. v, 

. . . 1 0 05' sz. T . 
18310 15 
149 10 30 
1371(140 

610710 50 
6013 1100 

123 1120 
»147 1135, „ 
*10i 1160 k. e .v , 

g y . v . 
T . T . 
SZ. T . 

'Pa lo ta-ü jpes t 
INagy-Maros 
Bukares t 
Palota-Újpest 
Bécs, Pária 
Palota-Újpest 
Lajosmizse 
Nagy-Maros 
Szolnok, Czegléd 
[Esztergom 
'Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Palota-Újpest 
Bécs 
.Temesvár 
IPalota-Ujpest 
Orsova, Temesvár 
Párkány- Nána 
Pilis-Csaba 
iPalota-Ujpest 
Bécs 
Zsolna, Berlin 
Esztergom 

, Bécs, Ostende 
Szolnok, Czegléd 
Pa lo ta Újpest 
Vácz 
Nagy-Maros 
Bécs 
iLajoamizse 
Érsekújvár 
IVácz 
,'London, Páris, Bécs 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdő kitérőről. 
4002! 624! SZ. T. Esz t ' -g. I I 

í 
»4006 1 19' sz. T. 
4004 
4012 

2 29 „ 
7 06 T. T. 

Pilis-Csaba 
Esz te rgom 
Esztergom í I I I 

* Közlekedik ünnep - és vasárnap m á j u s 15-től bez. szep tember 15-éig. 

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdő kitérőbe. 
4001 7 Esztergom 4003 446 sz .v . Esztergom 

»4005 819 „ Pilis-Csaba 
Ii 4011 9 34 v. v. (Esztergom 

* Közlekedik ünnep- és vasá rnap m á j na 15-től bez. szep tember 15-éig. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 19. számához. 

24.045/08. számhoz. 

Ösztöndíj -pályázat. 
Az 1808/90. tanév kezdetétől a fiumei állami 

felső kereskedelmi iskolánál e g y 4 0 0 frtos 
ösztöndíj töltendő be. Ezen ösztöndíjra a Magyar-
ország területén levő és nyilvánossági joggal biró 
gymnasiumoknál, reál- és polgári iskoláknál a keres-
kedelmi pályára készülő bármilyen vallású magyar 
növendékek tarthatnak igényt, kik ezen közép-
iskolák IV. vagy V. osztályát általános jeles ered-
ménynyel végezték és az erkölcsi magaviseletben 
jó érdemjegyet nyertek. 

A folyamodványok a következőkkel szerelendők fel: 
1. A tanuló keresztlevelével, illetőleg születési 

bizonyítványával. 
2. A tanuló 1897/98. tanévi bizonyítványával, a 

melyből kitűnjék, hogy valamely magyarországi 
nyilvánossági joggal biró gymnasium, reál- és pol-
gári iskola IV. vagy V. osztályát általános jeles 
előmenetellel és jónak minősített erkölcsi magavi-
selettel végezte. 

3. A tanuló vagyoni állapotát és családi viszo-
nyait feltüntető és hatóságilag igazolt szegénységi 
bizonyítvány nyal. 

4. Esetleg annak kimutatásával, vájjon élvez-e a 
tanuló, avagy egyik testvére segélyt vagy ösztön-
díjat és mily alapból? 

5. A folyamodó atyjától vagy gyámjától kiállí-
tott kötelező nyilatkozattal arról, hogy az ösztön-
díj adományozása esetében az illető tanuló keres-
kedelmi tanulmányait a fiumei állami felső keres-
kedelmi iskolán fogja elkezdeni és az érettségi 
vizsgálatot is ide értve, ugyanott be is fejezni. 

Az így fölszerelt kérvények a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. minister úrhoz czímzendők és 
1898. é v jul ius hó 10-ig a fiumei állami felső 
kereskedelmi iskola igazgatóságánál nyújtandók be. 

Az ösztöndíjat három tanéven át fogja élvezni 
az illető tanuló; ha azonban a tanév végén nem 
mutat fel legalább is általános jó előmenetelt, az 
ösztöndíj további élvezetétől elesik. 

A fiumei állami felső kereskedelmi iskola igaz-
gatóságának elkerülésével közvetlenül a vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz benyújtott folya-
modványok nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapest, 1898 május hó 2-án. 
A vallás- és közoktatásügyi ni. kir. ministertől. 

(64/h-IlI—1) 

PÁLYÁZATOK. 
Az elhalálozás következtében megüresedett Besz -

tercze-Naszód vármegyei kir. segédtanfelügyelői 
állásra, mely a X. fizetési osztály 3-ik fokozatában 
800 (nyolezszáz) frtnyi fizetés és szabályszerű lakbér-
ből álló javadalommal van egybekötve, ezennel pályá-
zat hirdettetik. Pályázóktól legalább is elemi nép-
iskolai tanítói oklevél követeltetik. Az egyenlő képe-
sítésű pályázók közül azok fognak előnyben részesülni, 
kik románul és németül is tudnak beszélni. A kellőleg 
felszerelt és a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerhez czímzett pályázati kérvények, a folya-
modó nyelvismereteinek megjelölése mellett f. é. 
május hó 31-ig közvetlenül Besztercze-Naszódvár-
megye kir. tanfelügyelői hivatalához nyújtandók be. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministertől. 
Budapest, 1898 május hó 2-án. A minister megha-
gyásából: dr. Axamethy Lajos, ministeri tanácsos. 

(62/h-I—1) 

A bogdásai reform, kántortanítói állásra — 
lapunk 15-ik számának hirdetési rovatában leírt 
jövedelem s pályázati feltételek érintetlenül hagyá-
sával — a pályázati határidő junius 15-ig meg-
hosszabbíttatik. A pályázók kéretnek, hogy személyes 
bemutatkozás czéljából vasárnapon jelenjenek meg. 
Az állomás ez évi augusztus 1-én elfoglalandó. 

( 4 1 4 - 1 - 1 ) 
Pályázat hirdettetik Ér-Szentkirály községben 

magántanítónői állásra évi 300 forint, havi részle-
tekben fizetendő fizetéssel. Kötelessége: 12 leány-
gyermeknek elemi oktatása, német nyelv- s kézi-
munkatanítás. Az állomás julius elsején elfoglal-
ható. Oklevél, esetleg szolgálati és születési bizonyít-
ványnyal ellátott folyamodvány folyó évi május 
végéig Ignácz Márton ev. ref. lelkészhez küldendő. 
Erszentkirály, u. p. Király-Darócz. (416—I—1) 

Vácz-hartyáni ref. orgonista-tanítóságra pályá-
zat hirdettetik. Javadalom : 2 szobás lakás, 1203 
négyszögöl házikert, melynek minden munkáját az 
egyház végezteti; 65 frt , 64 véka rozs, 12 méter 
kemény tűzifa, 1148 négyszögöl filoxeramentes 
szőllő, 10 kat. hold szántóföld s 1447 négyszögöl 
rét (az őszi-tavaszi szántást, aratást, kaszálást, a 
gabona és széna hazatakaríttatását az egyház végez-
teti, s ugyanaz fizeti a földek után az adót is). Stóla. 
Oklevéllel fölszerelt kérvények junius 20-ig a reform, 
lelkészi hivatalhoz Vácz-Hartyánra (Pestmegye) kül-
dendők. Állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 

(428—1—1) 
Somogy -Ki l i t iben lemondás folytán megüre-

sedett óvónői állásra ezennel pályázat nyittatik. 
Az óvónő javadalmazása: szabad lakás, 300 frt 
havi előleges részletekben fizetendő készpénz, azon-
felül 50 fr t dajkatartásra. A megválasztott tartozik 
állásán legalább egy évig megmaradni s ekkor is 
3 havi felmondás után távozliatik, útiköltsége csakis 
ez esetben téríttetik meg. Oklevéllel és eddigi szol-
gálataikat igazoló okmányokkal felszerelt kérvények 
alulírott felügyelő-bizottsági elnökhöz május hó 
21. d. u. 6 óráig küldendők, később érkező kérvények 
figyelmen kívül hagyatnak. A megválasztott állását 
junius l-re elfoglalni köteles. H. Gózon Gyula, elnök. 

( 4 2 5 - 1 - 1 ) 
Betöltendő a va jdaszent ivány i áll. el. iskolánál 

évi 400 fr t fizetésből és szabad lakás, vagy szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítónők képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi 
junius hó 10-ig Marostordavármegye kir. tanfelügye-
lőjénél nyújtsák be. Az állomás 1898 szeptember 
1-től kezdve van rendszeresítve, és elfoglalandó. 
Marosvásárhely, 1898 május 4. Deák Lajos kir. 
tanácsos, tanfelügyelő. (63/h—I—1) 

Rápó l ton (posta: Ököritó, Szatmármegye) a ref. 
kántortanítói állomás betöltendő. Évi jövedelme: 
224 fr t államsegélylyel 400 frtra megy. Okleveles 
pályázók kérvényeiket junius hő 20-ik napjáig a 
lelkészi hivatalhoz küldjék. Az állomás szeptember 
hó elején elfoglalandó. (410—1—1) 

Az eperjes i ág. hi tv. evang. tanítóképzőben a 
f. é. nyári magán és tanképesítő vizsgák a követ-
kező sorrendben fognak megtartatni: a) Magán-
tanulók vizsgái junius hó 14- és 15-én. b) Képesítő 
vizsgák junius hó 19-től 25-ig. A vizsgálat engedé-
lyezésére szóló folyamodványok legkésőbben f. é. 
május 28-ig az igazgatósághoz nyújtandók be. Eper-
jesen, 1898. évi május hó 1-én. Perényi Vilmos, 
igazgató. (405—II-1) 
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Kocsóháti uradalomban tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Évi fizetés : 400 frt, 1600 [">öl kukorica-
föld, egy tehéntartás, 2 szoba, konyha, éléskamrá-
val ellátott lakás, mely az iskolával egy épületben 
van. Folyamodó csakis róm. kath. nős ember lehet, 
szünidő alatt gazdasági munkáknál, de főképen 
csépelésnél felügyelni tartozik; ha megfelel, egy évi 
próbaidő után véglegesíttetik. Felszerelt folyamod-
ványok bizonyítvány-másolatokkal, melyek vissza 
nem küldetnek,junius hó l-ig Zűsz János uradalmi 
kasznárhoz, u. p. Valkány (Toruntálm.), küldendők. 

(379—III- 3) 
A bocsi ref. egyház (Borsodmegye, posta Berzék) 

leánytanítói hivatalára pályázatot hirdet. Javada-
lom : készpénz, föld és terményben (100 fr t állam-
segélylyel) 400 frt. Oklevéllel biró tanítók, tanítónők, 
valamint óvónők is, pályázati kérvényeiket junius 
l-ig fenti egyház lelkészi hivatalához adhatják be. 
Az állomás szeptember 1-én foglalandó el. 

(403—II—2) 
Csanád-Palota községben újonnan rendszeresített, 

300 frt fizetéssel javadalmazott második óvónői 
állásra pályázat nyittatik A kellőleg felszerelt kér-
vények folyó évi május hó 18-áig alulírott óvoda-
felügyelő-bizottság elnökéhez nyújtandók be. A 
választás 1898 május 19-én délelőtt 10 órakor fog 
megejtetni. Csanád-Palotán, 1898 április 27. Elnökség. 

(393 - I I - 2 ) 
A piricsei (Szabolcsin.) róm. kath. kántortanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: két 
szobás lakás, konyha, kamra, istáló ; szántóföld 
20 kat. hold 530 [_]-öl; belsőség 467 G-öl . Készpénz : 
Egerből 222 frt 41 kr. Párbérből mintegy 5 köböl 
gabona, 4 írtjával számítva s minden véka után 20 kr 
= 24 frt. A pilisi dohányosoktól párbér fejében 
mintegy 8 frt. Stolából 7 frt. Földbirtok javadalmi 
haszonélvezetéből 60 frt. Az állomás jövedelme 
400 frtig államsegélylyel való kiegészítésének ügye 
folyamatban van. Oklevél és szolgálati bizonylatok-
kal felszerelt kérvények a nyírbátori róm. kath. 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Orgonálásra nincs 
szükség. Az állomás azonnal elfoglalható. A meg-
választott kötelessége mindennapi és ismétlő isko-
lások tanítása és a csekély kántori teendők végzése. 
Nyírbátor, 1898 május 2. Nóvák Adorján, adminis-
trator. ' ( 413 -1 -1 ) 

Irtványos (Barsm.) evang. leányegyház kántor-
tanítót keres. Fizetése — tisztességes lakáson, kerten, 
tűzifán kívül — készpénzben 318 frt, termesztményben 
és stólában átlag 147 frt. Az ötödéves korpótlékot 
az államtól kérelmeztük. Tankötelesek száma átlag 
20. Tannyelv: tót-magyar. Pályázati kérvények 
Hodrusbányára Adamovits Sámuel lelkészhez inté-
zendok. (409 I I - 1 ) 

Vittnyédre (Sopronm.) okleveles osztá!ytanító 
vagy tanítónő kerestetik. Fizetése : 400 frt, egy szoba. 
Kötelessége I-ső osztályt önállóan vezetni. Elfog-
lalható szeptember 1-én. Oklevelüket, működési 
bizonyítványukat minél előbb alulirthoz küldjék, 
hogy államsegélyért folyamodni lehessen. Gróf 
János, kántortanító. (406—1 — 1) 

A baróthi községi iskolaszék az állandó gyermek-
menház-vezetőnői állásra ezennel pályázatot hirdet 
a következő javadalmazással. 1. A vezetőnő évi fize-
tése 240 frt. 2. Lak- és kertilletménye 40 frt. Köte-
lessége, a törvényben előirt módon a gyermek-
menház vezetése. Felhivatnak a pályázni kivánók, 
hogy a kellően felszerelt kérvényöket 1898. évi 
május 25-ig alulirthoz nyújtsák be. Óvónői oklevél-
lel birók előnyben részesülnek. A véglegesítés egy 
évi próbaidő után történik. Baróthon (Háromszékm.) 
1898. évi május 2. Gáspár Antal, elnök. (411—1—1) 

Mélt. Wimpffen Szigfried gróf úr Ercsi uradalmá-
hoz (Feliérm.) tartozó G ö b ö l j á r á s nevű kerületben 
levő urad. iskola és róm. kath. urad. templomban 
az összes functiók elvégzésére kerestetik egy kántor-
tanító, mely egy, a következő új tanév elejével kez-
dődő próbaév sikeres letelte után állásában véglege-
síttetik. A törvényszabta képesítése meg a kántori 
teendőkben való tökéletes jártassága mellett jó 
hang és jó orgonajáték kívántatik. Évi fizetés : 
160 fr t készpénz, 8 hl buza, 12 hl rozs, 4 hl árpa, 
400 ni-öl kert és 1200 • - ö l tavaszi földhasználat, 
1 tehéntartás, 2 öreg, 2 fiatal sertéstartás, szabad 
lakás. Azonkívül tandíj körülbelül 70 f r t és a kán-
tori teendők után 50 fr t fixum. A folyamodványban, 
mely az ercsi urad tiszttartósághoz intézendő, a 
curriculum vitae rövidesen felszereltess.k. Mellék-
lendők az eredeti okmányok hites másolatai. Az 
iratok vissza nem adatnak; pályázati határidő: 
1898 julius 31. (397-111-1) 

A danaföldvári róm. kath. népiskolánál egy 
önálló tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Az 
állomás évi javadalma: 400 frt a hitközség iskolai 
pénztárából. Tanítási nyelv magyar. A pllyázati 
határidő f. évi julius 1. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. A tanképesítési okmánynyal, kereszt-
levéllel és szolgálati bizonyítványokkal felszerelendő 
folyamodványokat a jelzett napig az iskolaszéki 
elnöknél keíl benyújtani. (420 - 1 — 1) 

A l iczei r. kath. kántortanítói állomást — mely-
nek jövedelme e lapok 12. és 13-ik számában rész-
letezve, az 500 frtot meghaladja — elnyerni óhaj-
tók fölszerelt kérvényeiket az iskolaszék által újból 
kitü/.ött május 31-iki határidőig beadhatják. Kar-
kalics Sándor, plébános. (407—1—1) 

Magyar-peterdi ref. káütortanítóságra pályázat 
nyittatik. Illetmények összes értéke mintegy 400 frt, 
mely származik 131 frc államsegélyből; 90 fizető 
pártól páronkinti 1 fr t 78 krból; 2 ) elemi iskolás-
tól egyenkinti 90 krból; polgári községtől 21 frt 
ismétlő-iskolai tandíjból; hitközségtől 7 köbméter 
kemény tűzifából; öt magyar hold szántóföld, egy 
hold rét és kenderföld hasznából; ezekre járó szol-
gálmányoltból; temetési stolákból. Ezenfelül tisztes-
séges lakás, melléképületek, kert, legeltetési jog, 
őröltetés. Kötelesség: elemi és ismétlő iskolások 
tanítása, énekvezetés, canonicus órákon s lelkész 
akadályoztatásakor — férfitanítótól — katedrai 
teendők. Pályázhatnak junius 5-ig a helyi ref. lel-
készi hivatalhoz okleveles tanítók, tanítónők, sőt 
okleveles óvónők is, ha egy év alatt a tanítónői okle-
velet megszerzendik. Az állás szeptember l-ig 
elfoglalandó. (Posta : Rácz-Petre, Baranyam.) 

(419—1—1) 
Pályázat az andornaki ref. tanítóságra. Fizetés 

231 frt államsegély, 6 hold föld, párbér 17 köböl, 
tandíj 10—12 növendék után fejenkint egy véka 
gabona, párbérpénz 12 frt, 20 fr t fapénz iskolafűtésre 
is, a háznál 1 Vj hold értékes kert, a községtől 6 frt 
munkaváltság és imétlők tanításáért 5 frt. Stóla. A 
pályázat Kazai Sándor lelkészhez Maklár (postahely, 
Hevesm.) május 28-ig küldendő. (415—1—1) 

A Szent-Mártonkáta közsági állandó gyermek-
menedékházi vezetői állás lemondás folytán meg-
üresedett, ezen állásnak javadalma: évi 120 frt o. é. 
készpénzfizetés utólagos havi részletekben, s a 
menedékház épületében 1 szobából álló lakás hasz-
nálata. A menedékházi vezetői állásra csak képe-
sítéssel birók pályázhatnak. A kellőleg felszerelt 
pályázati kérvények Szent - Mártonkáta község 
elöljáróságához czimezve 1898. évi május hő 31-ig 
nyújtandók be. Kelt Szent-Mártonkátán, 1898. évi 
április hó 27 én. A községi elöljáróság. (424—1—1) 
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A soproni ág. hitv. ev. egyházkerületi tanító-
képzőintézetnél rendszeresített gyakorló-iskolai taní-
tói állásra ezennel pályázat hirdettetik. Pályázhat-
nak elemi népiskolai oklevéllel s több évi gyakor-
lattal biró ág. hitv. evang. tanítók. A megválasztott 
rendes tanító jövedelme: 800 frt törzsfizetés. 200 fr t 
lakbér s 50 — 50 frt ötödéves korpótlék. A teendők 
tekintetében a tanítóképző-intézet igazgatósága 
nyújt részletesebb felvilágosítást. Ugyanoda nyúj-
tandók be f. évi junius 10-ig a dunántúli ág. hitv. 
ev. egyházkerület főiskolai bizottságához czímzett s 
kellőleg felszerelt folyamodások. A megválasztott 
tanító augusztus végén tartozik hivatalát elfoglalni. 
Fizetése szeptember 1-től számíttatik. Sopron, ls98 
május 1-én. Takáts Dénes, főiskolai felügyelő. 

(404-11—1) 
Kékellö községben (Barsm.) államilag segélyezett 

községi iskolánál kántortanítói állásra pályázat 
liirdeltetik. Javadalmazása: 400 frt fizetés, másfél 
kat. hold rét és szántó, 24 öl tűzifa, kántori jöve-
delem 60—70 frt és tisztességes lakás. Tannyelv 
német-m agyar. Ezen állásra pályázhatnak okleveles 
tanítónők vagy óvónők is. Folyamodványaikat 
Baóe/. Sándor iskolasziki elnökhöz junius hó 20-ig 
nyújtsák be. Kékellő, p. Körmöczbánya. (421 —I—1) 

Pályázat. Medaséren (Udvarhelym -ben, u. p. 
Székely-Keresztár) az unitárius felekezetnél üresség-
ben levő kántor-tanítói állomásra pályázatot nyitok. 
Javadalmak: 257 frt pénz, 60 kalongya buza, 60 
kalongya zab, 40 véka szemes törökbuza, 24 szekér 
tü/.ifa, kényelmes lakház gazdasági épületekkel. Az 
iskola államosítása folyamatban van s államosítás 
esefében a pénzfizetés 400 frtra egészíttetik ki. Uni-
tárius vallású kántor-tanítók, kik ez állomást elnyerni 
óhajtják, szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat 
junius 15. napjáig alulírthoz adják be. Ferenezi 
Áron, lelkész. ( 4 2 2 - 1 - 1 ) 

Orosztony-Baksaházára (Zalam.) a róm. kath. 
elemi iskolához másodtanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetés : 350 frt, bútorozott szoba fűtéssel, 
20 frt utazási költség. Egyedül okleveles tanítók 
pályázhatnak. Az állomás azonnal elfoglalható. 1898 
május 2-án. Zbinyovszky Jenő, iskolaszéki elnök. 

(418—1—1) 

Oflovát községben (Toron tál megye) egy óvónői 
állásra pályázat hirdettetik Javadalmazás: 300 f r t 
készpénz, 3 öl tűzifa és 3 öl szalma, szállítva; 3 frt 
irodaátalány, szabad lakás, mely áll 2 szoba, konyha, 
kamra, fa-szin és padlásból. A szerb nyelvben jár ta-
sak előnyben részesülnek. Folyamodványok a községi 
iskolaszékhez folyó évi junius- hó 5-éig küldendők 
be. Ívelt Orlováton, 1898. évi május hó 7-én. Vukov, 
elnök. Sztojkovics, iskolasz. jegyző. (402 —II —1) 

A berentei ref. kántortanítói állomásra junius 
5-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : lakáson kívül 
150 frt készpénz, 14 köböl rozs, 36 frt tandíj, 
6 méter tűzifa, 141 frt államsegély. U. p. Sajó-
Szent-Péter. Lesko László, ref. lelké z. (429-1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Nevelőül 
kerestetik szeptember l-re, 3 gyermek mel lé 
egy jeles képzettségű keresztény szakférfiú, ki a 
négy algymnasiumi osztályt, rajzot, zongorát, vagy 
hegedűt előrehaladottaknak sikeresen tanítani képes, 
a magyar, német nyelvet szóban, írásban tökélye-
tesen birja. Már sikeresen mtíködöttek előnyben 
részesülnek. Okmány, bizonyítványmásolatok, fény-
kép az igények megjelölésével folyó évi Junius 

hó 15-lg czimemre beküldendők : 

B A B O S I S T V Á J Í ügyvéd, 
Körmend (Vasm.) (40i-i—l) 

Okleveles 

£ k á n t o r t a n í t ó 2 1 
református, ajánlkozik kántor, vagy tanítónak más 
egyházba, községi, vagy felekezeti iskolába. Czím: 
reform, tanítónak Sár-Szent-Miklós (Fejérmegye). 

Postahely. (408-11—1) 

Új kiadású kézitérképek! 
Alan t j egyze t t igazgatóságnál a következő megye i kézi térképek jelen-

tek meg, melyek eddig m é g r ak t á ron nem v o l t a k : 

Csongrád-, Hajdú-, Nógrád-, Tolna-, Komárom-, Mosony-
és Szeben-; á 9 kr; 

Nyitra- és Alsó-Fehér-; á 12 kr, 
vég re Baranya és Torda-Aranyos-; á 10 k r net tó á rban . 

Az árösszeg előzetes beküldése esetén az iskola czimére por tómén-

tesen küld jük a rendel t mennyiséget . 

Budapest , 1 8 9 8 má jus hó. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Umlapest, I . her. (Vár), Iskóia-tér !i. sz. 
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A m. k. tud.-egyetemi nyomdánál kapható: 
Nutto-ár. 

Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 péld. 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány, fiúk szá-

mára 1 péld. 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány, leányok 

számára. 1 péld 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott 

felső népisk. bizonyítvány. 1 péld 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső 

népiskolai bizonyítvány. 1 péld 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 pl 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-

tanulók részére. 1 péld. Bolti-ár 2 kr l ' / j kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, ma-

gántanulók részére. 1 péld. Bolti-ár 2 kr. 1 '/s kr. 
Tanítóképezdei bizonyítvány. 1 péld 2 kr. 
Tanítónöképezdei bizonyítvány. 1 péld .... 4 kr. 
Munkamusternöi bizonyítvány. 1 péld .... 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél . 1 péld 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél . 1 péld 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 

1 péld 2 kr. 

Nctto-ár 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői okle-

vél. 1 péld 2 kr. 
Egyházi ének- és zenebizonyítvány 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanítónöi bizonyít-

vány. 1 péld 2 kr. 
Felső kereskedelmi iskolai érettségi 

bizonyítvány. Bolti-ár 5 kr 4 kr. 
Felső kereskedelmi iskolai bizonyít-

vány. Bolti-ár 5 kr 4 kr. 
Kisdedóvónői Oklevél. Kisdedóvónőképző-

intézetben végzettek számára. AJ minta.... 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képe-

sítő-vizsgálatra bocsátottak számára. BJ m. 5 kr. 
Bizonyí tvány a nyári menedékházakat 

vezető dajkák részére. 1 példány .... 3 kr. 
Bizonyí tvány az állandó menedékháza-

kat veze tő dajkák részére. 1 példány. 
Bolti-ár 4 kr 3 kr. 

Ipariskolai bizonyítvány. (47. sz.) Bolti-
ár l ' / i kr 1 kr. 

Női kereskedelmi szaktanfolyami bizo-
nyí tvány. 1 ív 3 kr. 

Ezen nyomtatványok netto áron árusíttatnak el a a pénz előleges bekül-
dése, vagy hitelbea történt megrendelés mellett szolgáltatnak ki. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
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^ FÖLDGÖMBÖK 
A magy. kir. tud.-egyetemi nyomdánál következő 

földgömbök kaphatók: 

- i n n i n r i r t n ^ 
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A)l. számú, 257a centiméter átmérőjű, délkör nélkül, nettó ára 10 frt, 
bolti ára 12 frt. 

B) II. számú, 251/i centiméter átmérőjű, féldélkörrel, nettó ára 18 
frt , bolti ára 15 frt. 

C) III. számú, 257* centiméter átmérőjű, egész délkörrel, nettó 
ára 16 f r t 50 kr, bolti ára 18 frb 50 kr. 

Ezen földgömböket a pénz előleges beküldése vagy utánvét 
mellett nettó áron szolgáltatjuk ki, s a portót a megrendelőnek 
kell az átvételkor fizetni. 

Budapest, 1898 május 10. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M 

Megjelenik e lap m i n d e n hé ten egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatási 
intézet , t ehá t az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in tézetek egy pé ldányban ingyen. 
A lap megküldése i r án t i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő ál tal lá t tamozot t 
községi elöljáróság! bizonyí tványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 fr t , f é lévre 2 f r t 50 kr . , 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évné l kevesebb idő re 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a k iadó-
hiva ta lba küldendők. 

A hirdetések á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i rde t é sekné l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés után 3 kr . fizetendő. Az i ly 
módon mindenki á l ta l k iszámítható h i rde tés i dí j előre kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenkot ted r é szé t 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 50 kr . Ezek a dí jak is 
e lőre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR, EGYETEMI NYOMDA, I. KER. , ISKOL\-TÉR 

K é z i r a t o k a t n e m acLvuxh: v i s s z a - . 

Az o r s z á g á r v á i . 
— Magyarország árvaházai. — 

Hazánk kulturális és társadalmi fej-
lődése a jelen században hihetetlen 
mérvű lendületet nyert. De azzal együtt 
já r az óriási nyomor is, a melynek 
enyhítésére nagy számú humánus intéz-
mények keletkeztek, jeléül, hogy a tár-
sadalom bir érzékkel a szükség enyhí-
tésére. 

Ha végig tekintünk amaz intézménye-
ken, a melyeket az állam, egyesek és 
a nagy társadalom életre keltenek, talán 
egy sem bir olyan igazi létjogosultság-
gal, mint az árvaházak. Sok szomorú képet 
tár elénk a szükség, a nyomor, de az 
árvák nyomora legnagyobb, azok léte-
lének, nevelésének biztosítása kétség-
telenül egyik legfontosabb feladat. 

Az árvaházak és az árvanevelés ügyé-
vel nálunk egyáltalán minél ritkábban 
foglalkoznak. A vallás- és közokt. minis-
ter XXVII. jelentése is másfél oldalon 
végez velük, megelégedvén egy pár 
statisztikai adattal. Pedig ez adatokból 
mennyi nyomor, mennyi bánat beszél 
s milyen iszonyatos az azokból nyiló 
perspektíva! 

Mindössze annyit tudunkVmeg ebből, 
hogy Magyarországban 89 árvaház van, 
a melyekben 181 iskolai osztály foglal 
helyet, ezekben ismét 319 tanító vagy 

nevelő működik, míg az összes gondo-
zott árvák száma 1798 fiu és 1738 
leány, összesen 3536; hogy továbbá, habár 
az előző jelentés óta az árvaházak száma 
négygyei szaporodott, a gondozott árvák 
száma csak mintegy kétszázzal emelke-
dett. 

Ennyi az egész, de maguk az adatok 
eléggé szomorúak. A kiesi Svájczban 
több van 70 árvaháznál, miért, hogy 
nálunk, 66 vármegyében csak 89 árva-
ház működhetik? 

Nézzük csak közelebbről. A 89 árva-
ház következőképen oszlik meg: 1. A 
Duna balpartján van Barsmegyében 1, 
Esztergomban 1, Pozsonyban 5, Nóg-
rádban 1, Trencsénben 1, Zólyomban 2, 
(nincs Komárom, Nyitra, Hont, Árva, 
Liptó, Turócz megyékben). 

2. A Duna jobbpartján Baranyában 4, 
Fehérben 1, Győrben 2, Somogyban 1, 
Sopronban 3, Yasban 2, Veszprémben 1 
(nincs Zalában, Tolnában, Mosonban). 

3. A Duna-Tiszaközben Bácsban 3, 
Csongrádban 3, Hevesben 3, J.-N.-Kun-
Szolnokban 1, Pestben 3 (Budapesten 9). 

4. A Tisza jobbpartján Abaujban 1, 
Beregben 1, Borsodban 1, Gömörben 3, 
Sárosban 1, Ungban 1, Zemplénben 1 
(nincs Ugocsában, Máramarosban). 

5. A Tisza balpartján Békésben 2, 
Biharban 2, Hajdúban 3, Szabolcsban 1, 
Szatmárban 3 (nincs Szilágyban.) 

Lapunk 19-ik számálioz egy melléklet van csatolva. 
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6. A Tisza-Maros-szögben Aradban 2, 
Krassóban 1, Temesben 2, Csanádban 1 
(nincs a gazdag Torontálban). 

7. Erdélyben: Brassóban 1, Három-
székben 2, Kolozsban 3, Maros-Tordá-
ban l,Szebenben 1 Szolnok-Dobokában 2 
(nincs Besztercze-Naszódban, Alsó-Fejér-
ben, Csikben, Fogarasban, Hunyadban, 
Kis- és Nagy-Küküllőben, Torda-Ara-
nyosban, Udvarhelyben). 

8. Fiúméban van 1. 
íme, tehát 22 vármegyében árvaház 

egyáltalán nincs és a létező árvaházak 
is legnagyobbrészt városokra esnek. így 
Budapest 9, Pécs 4, Pozsony 3, Sopron 3, 
Kolozsvár 3, Debreczen 3, Győr 2, Sze-
ged 2, Gyöngyös 2, Rozsnyó 2,N.-Várad 2, 
Arad 2, Szatmár 2, Temesvár 2, Nagy-
Szeben 2 árvaházzal szerepelnek, úgy, 
hogy magukra a vármegyékre alig fele 
ju t az árvaházaknak, és a létező 85 
árvaház 57 helyen van elhelyezve, tehát 
a csoportosítás sem szerencsés. 

3536 árvát gondoznak ezek az árva-
házak ; többnek befogadására képtelenek. 
Pedig, hogy mennyinek kellene még 
hely, arról csak annak van fogalma, a 
ki már részes volt az árvaházakban 
betöltendő helyek pályázatának nehéz 
munkájában. Egy helyre lehet számí-
tani legalább tíz jelentkezőt. Pedig a 
jelentkezők csak azok közül kerülnek 
ki, a kiknek van tanácsadójuk a tár-
sadalom nyújtotta előnyök kihasználá-
sára. Tehát nem is túlzott az a számí-
tásunk, hogy vagy 30.000 árva van 
ebben a szép hazában oda dobva a pusz-
tulásnak. Olyan emberanyag, a melyet 
a hazának, a nemzetnek könnyű szerrel 
lehetne megmenteni. Hiszen az állam a 
befejezett, kész bűnösök számára mil-
liós palotákat épít, a melyek fentartása 
évente százezreket emészt fel. Ugyan, 
hát az árvák sorsának enyhítésére nem 
lenne szive, pénze, érzéke? Yan. Az 
állam ujabban igen jelentős áldozatokat 
hozott az árvanevelésnek; most épül 
Kecskeméten a negyedik tanítói árva-

ház. De hát e részben más tényezők-
nek is közre kell működniök. 

Mi azt hiszszük, hogy ez a kérdés 
teljesen megérett arra, hogy komolyan 
foglalkozzunk vele, mert az árvanevelés 
nevelésügyünknek úgyszólván egészen 
figyelmen kívül hagyott tagozata; annak 
érdekében állam és egyház, társadalom 
és egyesek egyaránt közrehatni kötelesek. 

Ha az árvaházak történetébe vetünk egy 
pillantást, szembetűnik, hogy az első árvaház 
hazánkban Kőszegen létesült 1749-ben; tehát 
150 év alatt csak 84 árvaház létesült. A XVIII. 
századból a kőszegin kívül a nagyszebeni 
kath. Teréz-árvaház (alapítva 1771), az ugyan-
akkor alapított debreczeni kath. árvaház 
(Theresianum), a nagyváradi Szent József-
fiunevelő-intézet (1781) és a soproni Voss-
féle kath. árvaház maradt reánk. A XIX. 
század első árvaháza az esztergomi érseki 
árvaház (alapítva 1800-ban) a melyet követ 
az 1804-ben alapított pozsonyi ág. ev., az 
1811-ben alapított veszprémi r. kath., az 
1825-ben alapított pécsi székesegyházi árva-
intézet, a győri városi fiuárvaház, (alapítva 
1830-ban), az 1833-ban létesített zsolnai Vurm-
féle árvaház, az 1839-ben alapított pozsonyi izr. 
árvaház. Ettől fogva az árvaházak még lassabban 
kelnek életre. 1843 ban létesült Budapesten az 
első árvaház(József-fiuárvaház)sazontúl 1850-ig 
egyetlen egy sem. 1850-ben létesült a soproni 
katonatiszti árvaház. Az akkori idők mozgal-
mai nem kedveznek a humanitárius intézetek-
nek, de nem kedveznek az azután következő 
szomorú idők sem. 1857-ben létesült a kassai 
nőegyesület által teremtett Erzsébet-árvaház, 
1860-ban jött létre a szamosűjvári Világító 
Szent Gergely örmény kath. árvaház, 1861-ben 
a budapesti magyar gazdasszonyok orsz. egye-
sületének árvaháza és az eperjesi nőegyesü-
leti árvaház, 1866-ban isoiét egy: a rimaszom-
bati nőegyesületi árvaház, 1867-ben a miskolczi 
nőegyesületi árvaház és a budapesti izraelita 
nőegyesületi árvaház, a melyet egy év múlva 
a budapesti izr. fiuárvaház követ. 

Ez adatok különösen érdekesek azért, mert 
szorosan összeköttetésben állanak a kor tör-
ténetével. íme, az alkotmányos élet felvirrad-
tával a magyar nők viszik elől a humanizmus 
zászlaját s teremtik egyre-másra az árvahá-
zakat ! 

A hetvenes években még nagyobb lendü-
letet nyer az árvaházak ügye. Azok szaporu-
latát bevezeti a Szatmár-Németiben megnyílt 
irgalmas nővérek leányárvaháza, a melyet 
követnek 1872-ben a kolozsvári M. Valéria 
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árvaház, a győri leányárvaház és a szegedi 
városi árvaház, 1873-ban a budapesti orsz. 
kisdedóvó-egyesület árvaháza a Haynald Lajos 
nevét viselő szécsényi, a Haynald-félö kalocsai, 
a hevesmegyei nőegyesület gyöngyösi, és a 
zólyomlipcsei kincstári munkás-árvaház (a mely 
utóbbi máig is egyik legnagyobb árvaháza 
hazánknak), 1874-ben az aradi Deutsch-féle izr. 
árvaház,amarosvásárhelyi Klotild-székely-leány-
árvaház, székesfehérvári városi árvaház, 1875-ben 
az ungvári g. kath. árvaleány-intézet, a nagy-
károlyi Melinda-árvaház, 1876-ban a temesvári 
józsefvárosi árvaház, 1887-ben ugyanitt a 
Gizella-árvaház, a hevesmegyei egri nőegye-
sületi és a brassói Tartler-féle ev. árvaház, 
1878-ban a kolozsvári városi fiuárvaház és Vas-
vármegye árvaháza Szombathelyen. 

Valóban szép haladás! Látszik, hogy sok 
helyen fogékony keblekre találtak annak a 
férfiúnak szavai, a ki az emberszeretet meleg 
érzésétől áthatva, testtel-lélekkel csüggött az 
elhagyatott árvák s a hajléktalan gyermekek 
felkarolásán s szóval és tollal sürgette az 
árvaházak létesítését. Ez a férfiú: Molnár 
Aladár volt. 

Az ő lelkesítő közrehatásának köszönhetők 
a nyolczvanas évek árvaházai is, a melyek 
sorozatát a pécsi városi Rudolfinurn, a kapos-
vári M. Valéria-árvaház s az aradi nőegye-
sületi árvaház vezeti be 1880-ban. Ezeket 
követi 1881-ben a fiumei Mária Beneficentia 
árvaház, 1882-ben a lévai Stefánia-árvaház, 
1883-ban a rozsnyói ág. ev., a nagykőrösi 
községi árvaház, a nagyszebeni ág. ev. árva-
ház, 1884-ben Zólyomvármegye árvaháza 
(Zólyom-Radványban), a bácsi Haynald-féle 
árvaház, a gyöngyösi báró Fehérváry-féle árva-
ház, a budapesti Tanítók árvaháza, a mun-
kácsi nőegyesületi, a gyomai Wodianer-féle 
árvaház, Í885-ben a szabadkai Miasszo-
nyunkról nevezett árvaház, 1886-ban a nagy-
szombati Simor-árvaház, az újpesti községi, a 
budapesti Mayer-féle fiuárvaház, a s.-a.-iijhelyi 
nőegyesületi árvaház, 1887-ben a rozsnyói 
Kósa-Schopper-féle árvaház. 

A kilenczvenes években már stagnáczió 
tapasztalható. Összesen 13 új árvaház kelet-
kezéséről vannak adatok, a melyekhez még 
három készü'őben levő árvaházról szólnak 
forrásaink. 1890-ben jött létre a jászberényi 
és a deési nőegyesületi, 1891-ben a zombori 
alapítványi, 1892-ben a hódmezővásárhelyi 
és debreczeni állami tanítói árvaház, 1893-bm 
a szegedi zsidó, a lugosi megyei és a sepsi-
szentgyörgyi megyei fiu- és leányárvaház és 
a pécsi megyei árvaház, 1894-ben a makói 
megyei, a kolozsvári állami tanítói árvaház, 
1895-ben a Wenkheim Krisztina-féle árvaház 

Gyulán s a debreczeni orsz. tanítói árvaház, 
1896-ban az iglói megyei árvaház, az állam-
vasutak árvaháza Szegeden ós Szatmár-
németiben az Irsik-féle árvaház; 1897-ben 
új árvaház egyáltalán nem szerveztetett. 

Az árvaházak kele tkezésének felsoro-
l á sá t érdekesnek t a r t o t t u k azér t , hogy 
azok különféle elnevezését s ka rak te ré t 
bemutassuk. A fönnebbi a d a t o k egyben 
kópé t m u t a t j á k annak is, h o g y az egyes 
tényezők mily mér tékben ve t t ek rész t 
az á rva in téze tek létesí tésében. 

Ámde nem volna te l jes a kép, h a 
kizárólag azon in téze tekre szorí tkoznánk, 
a melyek k i fe jeze t t en az á rvaház nevét 
viselik. F igye lembe kell vennük azon 
in téze teket is, a melyek szeretetház 
czímén körülbelü l ugyanaz t a czélt 
szolgálják. I l yen is van hazánkban 9, 
a melyek közül a legrégibb az 1850-ben 
a lap í to t t pozsonyi Izabella város i szere-
te tház . Et tő l számítva 20 évre lé tesül t 
a ba la tonfüredi ál lami szeretetház, a 
melyhez 1875-ben csat lakozot t a buda-
pes t i Ranolder- in tézet és az iz rae l i ta á rva-
leány-menház, 1877-ben a Klot i ld-szere-
t e tház ugyancsak Budapesten , 1884-ben 
az i s tvánte lk i I. budapes t i gyermek-
menhely, 1 8 8 8 - b a n a budapes t i községi 
szeretetház, 1889-ben a Szt. Margi t -
intézet , 1892-ben a Jó pász tor -szere te t -
ház és 1893-ban a hódmezővásárhe ly i 
szeretetház. 

H a a fe lsorol t á rvaházaka t az árva-
nevelés szempont jából veszszük figye-
lembe, mindeneke lő t t f e l tűn ik azok sok-
féle jellege és m é g többfé le szervezete, 
a mi a lapí tásuk, kele tkezésük körü l -
ményeire veze the tő vissza. 

A szorosan ve t t 89 á rvaház közül, 
a melyek működése 1897- ig biztosí tva 
volt, legtöbb az egyesület i (nagyobbára 
nőegyesületi) je l legű: 24, azután a r ó m . 
kath . 20, a községi 15, a lapí tványi 7, 
ágost. evang. 6, izrael i ta 5, ál lami 5, 
megyei 5, gör . kath. 1, ka tona t i sz t i 1. 

Többféle j e l l egű ez a csekély s zámú 
árvaház, m i n t a 17.000 iskola. No, de 
h á t az te rmészetes . Az á rvaházak egyes 

20* 
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nemes le lkű a lap í tók á l t a l l é t e s í t t e tvén , 
azok val lásához, in tenczióihoz k é p e s t 
s z e r v e z t e t t e k ; csak a z t á n ne h a j t a s s a -
n a k az á rvaneve lés h e l y e t t a f e l ekeze t i 
é rdekek szolgála tába , m e r t a f ö n n e b b i 
a d a t o k az t se j t e t ik , h o g y n á l u n k m é g 
a h u m a n i z m u s t is fe lekezet i s z e m p o n -
tokból m é r i k . E g y é b k é n t az egyesü le t i , 
községi, a l ap í tvány i , á l l ami és m e g y e i 
á r v a h á z a k ugyan m i é r t n e l e h e t n é n e k 
ugyanazon je l l egűek ? Hiszen az az á r v a 
a k á r szerecsen, a k á r p r o t e s t á n s v a g y 
izrae l i ta , e g y a r á n t szánandó, n y o m o r u l t , 
a k i n segí teni e g y a r á n t emberséges dolog. 

H á t m é g az á r v a h á z a k s ze rveze t e ! 
I t t van csak a bábel i zür-zavar . Az egy ik 
12, a más ik 14, a h a r m a d i k 15 — 1 6 
éves ko ruk ig ad m e n h e l y e t az á r v á k -
nak . De a to longás az á r v a h á z a k b a o l y a n 
tömeges , hogy szívesen k i te lepí t ik a z o k a t 
h a m a r á b b is. 

Arvaneve lésünk fe j lesz téséről a z o n b a n 
egy másod ik — befe jező — közle-
m é n y b e n fogok SZÓIDÍ. 

(Eger.) Scossa Dezső. 

— 

Későn . . . korán. 
Az iskolás gyermekek baja úgy városon, 

valamint falun. Az első inkább városi baj, az 
utóbbi falusi. 

A városi gyermekek bizonyos, nem is ki-
csiny százaléka későn kel, tehát későn is ér-
kezik a tanításra. Falun többnyire az a hiba, 
hogy igen korán együtt van a lármás sereg, 
sok helyen a kántori kötelességek szolgála-
tában álló tanító nélkül. A városi szülők az 
életmódjukkal járó késői lefekvés folytán 
már majdnem annak a hamis okszerűségnek 
a kimondására kényszerítették az orvosokat, 
hogy télen a tanítás ne reggeli 8 órakor, 
hanem 9-kor kezdődjék. Habár ez csak a 
népiskola alsó osztályaira vonatkozott, és nem 
tekintve azt, hogy ez a kivételes rend talán a 
többi osztályok érdekeinek árthatott volna, 
véleményünk szerint a fokozódó elpuhulás-
nak állottunk volna szolgálatába s még sem 
lenne meg az a pontosság, mely az iskolának 
érdeke. A tanítók biztosra veszik, hogy pl. a 
fővárosban 9 óra után érkeznék az a tanuló, 
a ki a mai rendszer idején 8 után érkezik. És 

ez természetes, mert hiszen tovább alhatik, 
hát csak aludjék még egy kicsit . . . 

Ki az oka a késői érkezésnek? A tanuló, 
a tanító vagy a szülő ? Nem-e mind a három ? 
Vegyük sorra. 

A tanuló jókor indul el. Talán az utczán 
bandukol, meg-megáll; látnivalója mindig 
akad. így a gyermek az oka a késésnek. De 
nincs-e már ebben is része a szülőnek, sőt 
tán a tanítónak is ? A szülő a többszöri ké-
sésről tud : gondoskodott e vagy egyszer ar-
ról, hogy iskolába menet a gyermeket kövesse 
ellenőrzés czéljából? A tanító értesítette-e a 
szülőt a pontatlanságról ? 

íme, háromban fészkelhet a hiba. 
De tudjuk, hogy a késői érkezésnek leg-

több esetben az édes anya az oka. 0 teremt 
házirendet s ő tartja is azt fenn. Ha iskolás 
gyermeke a szobán forgó hibában szenved, 
bizonyos, hogy a házirend nem jó. Mi tehát, 
kik ezt tudjuk, keressük a baj orvoslásának 
módjait 

Lacziék órája késik. A tanító erre 
azt mondja, hogy: Fiam, tanítás után erről 
beszélni akarok veled! 

Tanítás végén gyanakvás nélkül veszi tu-
domásul az óra késését s természetes jóaka-
rattal mondja a gyermeknek: Nézd, most 11 
óra; negyedóra alatt haza érsz. Tiszteltetem 
édes anyádat és kéretem, igazítsa az órátokat 
negyed 12-re! 

Néhány nap múlva későn kapott reggelit. 
Erre aztán természetes a kérdés, hogy miért 
nem kért jobbkor ? De a tanító a rokonszenv 
hatalmában hisz s azzal kezdi, hogy" hiszi az 
okot, sőt a gyermek törekvésében sem kétel-
kedik, de a mamát (a tulaj donképeni bűnöst) 
sem gyanúsítja. 

— Ne feledd el fiam, édes anyádat kérd 
meg, siessen mindig a reggeli elkészítésével l 

Másnap a gyermek jókor érkezett. 
— Fiam, mondd meg édes anyádnak, — 

szólt ekkor a tanító, — örülök pontosságo-
don, s miután ez az ő érdeme is, személyesen 
akarom neki megköszönni; kéretem, látogas-
son ide délután. 

A mama eljön. Tán csodálkozik a köszö-
neten is, még inkább a késedelmen; hiszen 
az ő tudtával mindig jókor indul el a gyermek. 

Szegény sorsú emberek gyermeke gyakran 
megy 8 órakor reggel vagy 2 órakor délután 
boltba, gyógyszertárba, visz ide valamit, oda 
mást. Itt már rendesen nem elégséges csupán 
a szülővel tárgyalni. A gyermeknek igaza 
lehet; csakugyan abban az időben használják 
fel, a mikor kötelessége az iskolába szólítja. 
Népünkben még mindig lappang az, hogy 
komolyan nem veszi azt a néhány perczet. 



20. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

Ily esetben a gyermekre kell hatnunk, s úgy 
kényszerítenünk a szülőt annak belátására, 
hogy az egész iskolának is, meg a késlekedő 
tanulónak kárára van az elkésés. Ez az elis-
mertetés többet ér a büntetésekkel való fe-
nyegetődzésnél, s magánál a büntetésnél is, 
mert a javulással, mint a természetes reak-
czió következményével kecsegtet. 

Ha a gyermekben magában van a baj oka, 
akkor is a büntetés csak másodrendű eszköz 
legyen. 

Eleinte lássa a tanuló, hogy a tanító elked-
vetlenedik, és többször beszél vele egy taní-
tási napon arról, hogy mi módon is segít-
hetne a bajon? Tanítás végén figyelmezteti 
őt, hogy másnap jókor keljen, szaporán vé-
gezze az elindulásig végzendő dolgait, nézze 
meg gyakran az órát (ha nincs órájuk, kér-
dezze az időt a szomszédban); megállás nél-
kül haladjon az utczán, stb. Ily módokból a 
rokonszenv kiérzik, a mi okvetetlenül rokon-
szenvet kelt fel; ez pedig hatalom. 

Bizonyos azonban, hogy vannak későn ér-
kezők olyanok is, a kiket végre is büntetés-
sel kell a rend betartására szorítani, de ez is 
mindenkor úgy történjék, hogy a szülők 
tudomást szerezzenek róla, sőt a büntetést ők 
is érezzék, ha úgy kell. — Egyszer a tanító, 
a ki pontos jegyzéket vezetett a késői érke-
zésekről, a havi értesítőhöz mellékelt egy 
lapot. Ez volt rajta: „Jenő e hónapban 5-ször 
késett meg, s négyszer a mamát okozta." — 
Ez helyén volt, mert a mama egyszer sem 
jelent meg a dolog rendbe hozatala végett. 

Csak írásban mentegetődzik sok szülő, s 
igéri az ezentúl megtartandó pontosságot. De 
hány van olyan is, a ki maga csekély dolog-
nak tartja azt „a néhány perczet" s magában 
neveti a kicsinyeskedő tanítót. Ez a rosszab-
bik alak. Ennél még jobbak azok, a kik akár 
a gyermek iránt érzett nagy szeretetükből, 
akár saját gyöngéjükből eredő mentegetődzé-
sük folytán hazudozva védelmezik későn járó 
gyermeküket. Ezek tán éppen érzékenységüknél 
fogva nevelhetők. Szándékosan alkalmazzuk 
itt ezt a kitételt, mert tapasztaltuk, hogy a 
szeretet vezérelte tanító intézkedéseinek min-
denkor engedtek a szülők. A gyermek maga 
is iparkodott a bajból kigyógyulni, s az intel-
ligensebb szülő ezek szemlélése közben felis-
merte ezeket az apróbb kötelességeket. 

Itt jut eszembe Felméri (Neveléstudomány, 
558. 1.), kiben olvasom, hogy . . . „mindig igaz 
marad, hogy a rossi iskolát a közönség Ízlése 
változtatja; ellenben a jó iskola a közönség 
ízlését alakítja át". 

Kétségtelenül szükséges, hogy az iskola ez 
rányban is hasson a közönségre. Ez a köz-

vetettség nem maradhat nyomtalan, ha azt 
a tanítványoknak tanítójuk iránt érzett rokon-
szenve viszi haza. 

íme itt van a hiba javításának első fölté-
tele. Az egyes esetekben követni való javítási 
módoknak mindenkor a gyermek lelküle-
téhez, a család intelligencziájához mérteknek 
kell lenniök és mindenkor érezze a gyermek és 
a szülő, hogy az őket érhető kellemetlen-
ségeknek elejét akarjuk venni sokféle módon 
és büntetés nélkül. A szülőt rendesen a sze-
lid javítási módok ejtik inkább gondolkozóba, 
mintsem a büntetés bármely válogatott esz-
közei. 

Mindezek a gondolatok különben csak az 
év első hónapjainak epizódjaira vonatkoznak, 
mert a következetesen eljáró jó modorú ta-
nító a téli napokon már rendbeszedett tábor 
szeretett generálisa. 

(Budapest.) Gerley Szevér. 

X A pestmegye! tanítótestület a követ-
kező köszönő iratot intézte Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi minister úr ő nagy-
méltóságához : Nagyméltóságú Minister Ur! 
Kegyelmes Urunk! A magyar néptanítók 
anyagi helyzetét Nagyméltóságod ismeri leg-
jobban. Ez a nyomasztó helyzet bár édes 
mindnyájunkra leverőleg hat, hiszen van-e 
lesújtóbb valami az anyagi nyomor, a földhöz 
ragadt szegénység tudatánál P bár érezzük, 
hogy mi vagyunk dicső és nagyratörő nem-
zetünknek legmostohább elbánásban részesülő 
gyermekei: mégis nem egyedül ez a nyo-
masztó anyagi helyzet az, mi bennünket, 
magyar néptanítókat legjobban bánt, legjob-
ban és legérzékenyebben sujt. Az anyagi sze-
génységet, a vállainkra nehezedő nyomor 
szülte gondokat elviselnők még csak. Elvi-
selhetőkké tenné ezeket a tudat, hogy 
imádott hazánkért szenvedünk, imádott drága 
hazánkért sínylődünk. Már pedig drága 
hazánkért, ha a szükség kivánja, nemcsak 
anyagi jólétet, hanem vérét és életét is 
mindenkor oda adja minden magyar népta-
nító. A mi bennünket leginkább bánt, a mi 
nekünk legjobban fáj, az a társadalom közönye, 
lenéző kicsinylése alapvető munkánk ered-
ményével szemben. Pedig, hogy a lefolyt 30 
év kulturális fejlődésében nem csekély része 
van a magyar néptanítói karnak, azt mindenki 
kénytelen elismerni. Nagyméltóságodnak min-
denre kiterjedő magas figyelme észrevette a 
magyar tanítóság fájdalmának igazi okát, 
mit eddig még csak nem is kutatott senki. 
Magyarország néptanítóihoz intézett újévi 
szózatában megvigasztalt bennünket, elismerte 
alapvető ismeretet nyújtó fáradságos munkánk 
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fontosságát, kiemelte és bűvös-bájos, szívhez 
szóló szavakban adott kifejezést, mint tölti 
be hivatását drága hazánk tanítósága! Vég-
telenül jól esett szivünknek a legilletékesebb 
helyről, Nagyméltóságod részéről jövő magas 
elismerés. Nyomban földobogott minden magyar 
néptanító szíve s 26 ezer ajakról lebbent 
el Exczellencziád örömet keltő elismerő sza-
vaiért a hálás köszönet. 

Nagyméltóságod rögtön megtalálta szivünk-
höz az utat. Hozzánk, magyar néptanítókhoz 
így még nem szólt senki soha. Legyen áldva 
érte Kegyelmes Urunk, fogadja vigaszt nyújtó, 
bennünket a porból kiemelő bölcs szózatáért 
a magyar néptanítói kar hálás köszönetét! 
De fogadja legmélyebb hódolatteljes köszö-
netét Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunvármegye nép-
tanítói karának, melynek nevében választ-
mányi ülésünk határozatából kifolyólag kimond-
hatatlan örömmel tolmácsoljuk a hálás köszö-
netet. S midőn ezt Nagyméltóságodnak magas 
tudomására juttatni szerencsések vagyunk, 
arra kérjük az Egek Urát: tartsa meg Nagy-
méltóságodat a magyar nemzeti kultura eme-
lésére, a magyar néptanítói kar kimondhatat-
lan örömére évtizedeken át azon magas helyen, 
a melyről ma hazánk közoktatásügyét oly 
páratlan bölcseséggel, körültekintő erélylyel 
és jóindulattal intézi. Legyen Nagyméltóságod 
még igen-igen soká a mi lángbuzgalmú, 
magas példájával munkára és kitartásra ser-
kentő, jóakaró vezérünk. Ilyen bölcs, erélyes 
s irántunk atyai szeretetet tanúsító vezér után 
és nyomában haladni, a hazafiatlan üzelmek-
kel erélyesen szembeszállani, mi magyar 
tanítók mindig örömmel fogunk s hódolat-
teljes készséggel járulunk ahhoz, hogy magas 
vezérünk magasztos, nemes és hazafias inten-
czióit nemzeti nagy munkájában megvalósítani 
szerény képességünk egész teljével segít-
hessük. A magyarok Istene áldja, tartsa és 
éltesse Nagyméltóságodat! 

Ezt kívánják Exczellencziádnak 
legalázatosabb szolgái 

Újpesten, 1898 május hó 6-án 
Gosstony József, 

a megyei tanítótestület elnöke. 
Pákai/ György s. k., 

a megyei tanítótestület aljegyzője. 

Egy új s/őllő-alany. 
Mintha átok nehezednék szép Magyaror-

szágra! Két évtized alatt mintha eltűntek 
volna szép bortermő vidékei s a hol Hegy-
alja és az Éi'mellék aranyat érő szőllőtőkéi 
takarták be a hegyoldalakat, ott most sötéten 

meredeznek elő a kopár, lankás oldalok, vagy 
silány kukoricza s még silányabb rozsvetések 
keserítik el a hajdan rendezett viszonyok 
közt, most nyomorral küzdő magyar embert. 
Mi, kik jó termés esetén azt se tudtuk, hogy 
hová tegyük fölösleges bortermésünket, most 
40 krajczárjával fizetjük a mű-, vagy legjobb 
esetben Olaszországból importált silány vizes 
borokat. 

Alig hevertük ki a fillokszera csapásait, 
alig örülhettünk az amerikai alanyokba való 
nemesítésnél évekig tartó fáradozások csekuly 
gyümölcsének, midőn jön a peronospora és 
vermes reményeinket igen csekélyre szállítja 
le. Es a peronospora pusztít minden immú-
nisnak vélt talajban, tekintet nélkül a hazai 
és amerikai alanyokra. 

Üj alanyokról kell gondoskodni, mely ellen-
álljon a peronosporának is, s így megkímélje 
a szegény szőllősgazdát a költséges perme-
tezéstől. Egy új szőllő-alanynyal állok elé, 
melynek eredménye bár csak a próbálkozások 
terén mozog, de az eddig is elért sikerek a 
legjobb reménységgel biztatnak. Ez új alany 
az eperfa-csemete, mely nemcsak ellenáll a 
peronospora pusztításainak, de dús gyökerével 
és nagy termőképességével különösen lugas-
szőllőnek bátran ajánlható. A Bácskában van-
nak eperfa-alanyba oltott 4 — 5 éves tőkék 
melyek 20—25 fürtöt hoztak tavaly. 

Leirom a szokottabb eljárást. 
Leendő szőllő-alanyul csakis a magvetés 

útján nyert vadoncz használható, mivel az 
így átültetett csemetének biztosabb a meg-
eredése és fogékonyabb a talaj iránt. A 
magot, mint tudjuk is, úgy nyerjük, ha az 
érett epret rostán átdörzsölve tiszta vízben 
többször megmossuk s azután árnyékos helyen 
kiterítve megszárítjuk és szellős (de nem 
fagyos) zárt nelyen télire egy zacskóba téve, 
kifüggesztjük. 

A következő év májusának elején a magot 
trágyaleves vízben megáztatjuk s a jól elké-
szített porhanyos magágyba elvetjük. Az 
elvetett mag sürü locsolást kiván, míg ki nem 
kel. E fiatal csemetéket télire szalmával vagy 
falevéllel betakarjuk. 

A következő év tavaszán már lúdtoll vas-
tagságú a csemete s ekkor 20 centiméter 
távolságra faiskolába lehet ültetni. A kiülte-
tett csemetéket úgy a magiskolában, mint a 
faiskolában évente 3—4-szer kell megkapálni, 
hogy dúsgyökerű legyen. A 2-ik évben a fa 
kisnjjnyi vastagságra megnő s a tél hidegét 
is kiállja. A harmadik év márczius hónapjá-
ban kezdődik azután a mi munkánk. 

Az eperfa-csemetéket kiszedjük a földből, 
gyökereit visszavágjuk s a kiválasztott szőllő-
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vesszővel megnemesítjük. Legszokottabb az 
angol nyelves párosítás, mely abból áll, hogy 
a beoltandó eperfa-csemetét harántosan (a 
földtől 20 — 30 centiméternyire) elvágjuk s 
ebből egy részletet behasítva, nyelvalakúlag 
elkészítjük. Hasonló harántosan vágjuk el egy 
rügy alatt a szőllővesszőt s annak is nyelvet 
metszünk. Az így elkészített vesszőt a cseme-
tével a nyelvek segélyével összetoljuk, háncs-
csal bekötözzük s négy rész száraz agyag, két 
rész friss marhatrágyából készített tapaszszal 
bekenjük; így elkészítve leendő helyére ültet-
jük. Ha a nemesítést zöldoltással akarjuk 
végezni, úgy a míveletet a tél folyamán 
állandó helyére ültetett csemetén május köze-
pétől junius végéig kell végrehajtani. 

Hogy milyen szőllőfajt nemesítsünk cseme-
téinkbe, az mindenkor a vidék specziális 
viszonyaitól függ. Leggyakoribb fehérbort 
termők az olasz rizling mézes fehér, sár-
fehér, furmint, ezerjó. Vörösbort termők közül: 
oportó, kadarka, nagy burgundi és cabernét 
ajánlhatók leginkább. 

Sikeres eredményénél fogva érdekes föl-
említeni, a megnemesített szőllőt hogyan védik 
meg némely szegény emberek. U. i. az ablek-
tálásnál használt oltóviaszt drágasága miatt, 
a különféle párosításoknál agyag és marha-
trágyából készített tapaszt czélszerütlensége 
miatt (hosszas esőzések lemossák) mellőzik s 
a kukoriczaszárat használják. Eljárásuk a 
következő: a megnemesített vesszőt háncs-
csal bekötözik, hogy erősen álljon, azután 
vesznek egy rendes vastagságú kukoricza-
szárat, melyet 2 72 — 4 centi méternyire elvag-
dosván, egyet a darabok közül oldalán 2/3-ad 
résznyire beha<-ítnak, s a vesszőt, hol a háncs-
csal be van kötözve, szépen beletakarják s 
fölül és alul körülkötik. A tapasztalat bebi-
zonyította, hogy az ilyen külhatásoktól tel-
jesen ment vesszőből — ha a nemesítés 
ügyesen végeztetett — egy sem maradt el. 

Óhajtandó volna, hogy kartársaim közül 
mennél többen tennének kisérletet az új 
szőllő-alanynyal. 

A ki pedig talán nagyban óhajtaná űzni 
az általam leírt míveletet, úgy annak eperfa-
magot egy levelező-lapon kifejezett óhajtásra 
a szegszárdi selyemtermelési felügyelőség 
ingyen küld. 

(Aszúd.) Tahy János. 

HIVATALOS KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Vaáry Berta oki. polg. isk. 

tanítónőt a zilahi áll. polg. leányiskolához a 
XI. fizetési osztály harmadik fokozatába segéd-

tanítónővé; Förster János oki. tanítót a sajó-
szentandrási áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Szilágyi Aranka oki. tanítónőt a bereczki áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé; Horváth Mariska 
oki. tanítónőt a gattajai el. népiskolához r. 
tanítónővé. 

Előléptette: Vargyas Endre kir. tanfel-
ügyelőt a VII. fizetési osztály 2. fokozatába; 
továbbá I)eák Lajos, Ruzsicska Kálmán, 
Varjassy Árpád, Danes Bertalan, dr. Tergina 
Gyula, Kuliszeky Ernő, Simó Béla, Kozma 
Ferencz és gróf Festetics Benno kir. tanfel-
ügyelőket a VIII. fizetési osztály 1. foko-
zatába; végül Kakujay Károly, dr. Csernátomj 
Gyula, Matavovszky Béla, Kosztka Mihály, 
Eördögh Dezső, Kubányi Károly, dr. Dengi 
János, Skossa Dezső, Váró Béni és dr. Pintér 
Gábor kir. tanfelügyelőket a VIII. hzetési 
osztály 2. fokozatába; Szemes Imre és Ember 
János segédtanfelügyelőket a IX. fizetési osztály 
1. fokozatába; Laubheimer Róbert, Hitter 
Ferencz és Balogh Sándor kir. segédtanfel-
ügyelőket a IX. fizetési osztály 2. fokozatába; 
Laub Sándor, Beregszászy István és Jánossy 
Gyula kir. segédtanfelügyelőket a X. fizetési 
osztály 1. fokozatába; továbbá Balogh István, 
Sz. Nagy Géza, Gulyás Ferencz és Láng 
István kir. segédtanfelügyelőket a X. fizetési 
osztály 2. fokozatába; végül Ősi Vendel kir. 
segédtanfelügyelőt a IX. fizetési osztály 3. 
fokozatába kinevezte; Vezér László és Miller 
Sándor kir. tanfelügyelőségi tollnokokat a 
XI. fizetési osztály 1. fokozatába; Gálfi Lajos, 
Kiss István, Nagy Béla és Barbaries Győző 
kir. tanfelügyelőségi tollnokokat a XI. fizetési 
osztály 2. fokozatába; Bedő József baróthi 
állami, Leitich Antal zsombolyai államilag 
segélyezett községi, Erdély Károly kézdivásár-
helyi, Klug Adolf orsovai, Biró József keszt-
helyi, Dölle Gyula galgóczi, Malik József 
sepsi-szt.-györgyi, Varga Berta magyar-óvári 
állami, Kuncz Kornél gyergyó-szt.-miklósi, 
Krammer János szegszárdi, Zeh Ferencz 
oraviczabányai államilag segélyezett községi 
és Bőczey István dobsinai állami polgári 
iskolai igazgató-tanítókat, illetve igazgató-taní-
tónőt, továbbá Bánfí János turócz-szt.-mártoni 
áll. polg. isk. r. tanítót, végre Steierlein Gábor 
kőszegi, Fritz István deési államilag segé-
lyezett közs., Krammer József kismartoni, 
Demjanovichné - Kasics Etel gyöngyösi áll., 
Nagyné-Csorba Mária kaposvári és dr. Bartha 
Gyula nagy-kanizsai államilag segélyezett közs. 
polg. isk. igazgató-tanítókat, illetve igazgató-
tanítónőket a IX. fizetési osztály második 
fokozatába. 

T 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 20 szám. 

Király-dal . 
Szövegét i r t a : Vi k á r Bé la . 

Szendy Árpád . 

S Z Ü N O R A 

a Bevezetés. 
É N E K . 

ZONGORA. 

Ma-gyarok k i - rá - lya , Szent a ko - r o - ná - j a , So-ha se bo - ri t-sa 

Bús i - dők lio - má - lya! Fényt á - rasz-szon mind ö - rük-re Magya-rok ho-

na - r a , Fényt a h o n - r a s a ki-rá]y-ra Mint a nap su - gá - ra! gá - ra! 

Ezen jeltől a „Fine"- ig 

Ismcllcskor a bassus az oktávval kettőzendő. 
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2. Nagy Magyarországon, 
Bérczeken, rónákon 
'Utat az igazság 
O hozzá találjon, 
Boldog béke szent hazánkon 
Általa munkáljon, 
Boldog béke birodalmán 
Őrszeme őrt álljon .' 

3. Népe nagy vezére, — 
Elleni vesztére 
Bizton áll,.mint kőszál, 
Osi öröksége: 
Győzedelmes Árpád kardja, 
Szállott a kezére, 
Győzedelmes Árpád vére 
Harezol ha kell érte! 

I R O D A L O M . 

A tanítóképző-intézeti tanárok képzésének 
és képesítésének kérdéséről emlékiratot bocsá-
tott közre Gyertyánffy István. Müve 8 fő-
részre oszlik. Előbb visszapillant a tanító-
képzőbeli tanárképzés és képesítés ügyére, 
aztán ismerteti a vallás- és közoktatásügyi 
minister úrhoz a tanárképzés és képesítés 
ügyében intézett fölterjesztést s végül közli 
az e kérdésre vonatkozó statisztikai adatokat. 
Visszapillantása több helyütt polemikus irá-
nyú. Rajzolja azokat a küzdelmeket, melyek 
Trefort ministersége idejében s azóta a tanító-
képzőbeli tanárok képzése és képesítése körül 
fölmerültek. A budapesti első ker. állami 
tanítóképző-intézet kebelében indult meg a 
mozgalom. Trefort 1887. évi junius havában 
kiadott rendeletével a budapesti I. ker. állami 
tanítóképző-intézet (Paedagogium) egyik fel-
adatául tűzte ki, hogy tanítóképzőbeli tanár-
képzéssel is foglalkozzék. Ez intézkedés 
kétségkívül kezdetleges, de „az azelőtti 
semminél mégis csak több és jobb" volt; a 
lapokban több oldalról s egyre hangosabbá 
vált az a követelés, hogy a tanítóképzők 
tanárainak képzését és képesítését az egye-
temmel kell kapcsolatba hozni. Trefort és 
Gönczy halálával a paedagogium, mely mái-
sokféle ágazatot mutatott, nem talált többé 
magasabb körökben oly támogatásra, a milyent 
Gyertyánffy elf, az ú. n. népoktatási főiskola 
kiterjesztésére szükségesnek tartottak. A pae-
dagogium egyes ágazatai időközben meg-
szűntek; az 1896. évben tartott II. egye-
temes tanügyi kongresszus tanítóképző-intézeti 
szakosztálya is abban a határozatban nyu-
godott meg, hogy a tanítóképző-intézetek 

4. Mind az egész földön 
Szebb diadalt üljön: 
Élete példakép 
I j haladást szüljön, 
Híre hetedhét országot 
Es neve betöltsön, 
Hírnevével népe s önnön 
Maga tündököljön ! 

5. Magyarok királya 
Eletét ég áldja, 
Magyarok szivében 
Gyökerezik fája ! 
A magyarok Istenének 
Szent szeme néz rája — 
Szabad népe és hazája 
Hü marad hozzája ! 

Tikár Béla. 

tanárainak képzését az egyetemre kell át-
helyezni. Dr. Wlassics Gyula minister úr 
rövid idővel ezelőtt kibocsátott rendeletével 
kimondotta, hogy a paedagogiumba a tanító-
intézeti tanári tanfolyamra az 1897/98-ik 
iskolai évben fölvett tanárjelöltek utasítandók, 
hogy a paedagogiai tárgyakból az egyetemen 
hallgassanak előadásokat. így jutott dűlőre 
e kérdés s ekként vált aktuálissá Gy. jelen 
müvének közrebocsátása. Gyertyánffy István 
az adott körülmények között azt kívánja, 
hogy a tanítóképző tanárok képzőintézete a 
paedagogium mellé szerveztessék s e képző-
intézet a budapesti egyetemet, polytechni-
kumot és egyéb figyelemre méltatható aka-
démiai jellegű szakiskolákat csak mint külső 
képzési tényezőket vegye igénybe. Ezen az 
alapon javaslatot is mutat be az országos 
törvény által rendezendő képzésre és képesí-
tésre vonatkozólag. Tervezetének főbb pontjai 
a következők: a) A tanítóképző-intézeti tanár-
képző két évfolyamú legyen s nyelv- és törté-
nettudományi, mathematika-fizikai, természet-
tudományi, gazdasági és kézügyességi, rajzi, 
zenei, tornászati szakcsoportokat foglaljon ma-
gában. b) A tanárjelöltek az „Országos tanító-
képző-intézeti tanár vizsgáló-bizottság" előtt az 
első évfolyam végeztével alap-, a második 
évfolyam végeztével pedig képesítő vizsgálatot 
tegyenek, c) A tanítóképző-intézeti tanár-
képző (középisk. tanárképző Eötvös-kolle-
giumához hasonló szervezetű) kollegiummal 
kapcsolandó egybe, d) Az elméleti és szorosan 
vett szakképzés az egyes csoportoknak meg-
felelően részint a tudomány- és műegyetemen, 
az orsz. rajztanárképzőben és orsz. zene-
akadémiában, részint a budapesti állami 
polg. isk. tanárképzőben eszközöltessék, e) Az 
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intézet igazgatósága állapítja meg, hogy a 
jelöltek kiképzésénél a mondott főiskolák 
mily irányban és mily mértékben vétessenek 
igénybe, f ) Tanítóképzö-intézeti tanárjelöl-
tekül a budapesti országos felső nép- és 
polg. isk. vizsgáló-bizottság előtt jeles vagy 
jó eredménynyel képesített polgári iskolai 
tanítók, továbbá azon egyetemi hallgatók 
vétessenek föl, kik mint a középiskolai tanár-
képző rendes növendékei, legalább 4 félévi 
sikeres egyetemi tanulmányt igazolnak. A 
polemikus részeket figyelmen kívül hagyva, 
ezekben kívántuk Gyertyánffy úr emlékiratát 
ismertetni. 

Tanítók tanácsadója. 
P. M. Tolna. A díjlevélben biztosított 

melléképületek alatt értendő a sertésól és a 
tehén- vagy lóistálló is. Ha ezekre önnek, a 
kántortanítónak, háztartására nézve szüksége 
van, mindegyiket követelheti. Ha 12—15 
méter széles az udvar, el kell választani a 
kántor udvarát az iskola udvarától. 

K. J. Kis-Itapus. Magántanuló bármikor 
tehet vizsgálatot. A III. osztályra készülő 
tanulót a III. osztályban működő tanító vizs-
gálja és állítja ki a bizonyítványt is, nem 
pedig ön, a ki tanította. 

D. A. Urföld. Az 1893. évi XXVI. t. cz.: 
„a községi, valamint a hitfelekezetek által 
fentartott elemi iskolákban működő tanítók 
és tanítónők fizetésének rendezéséről" szól. 
Igaz, hogy a törvény 2. §-a; „ az összes 
elemi iskolák" tanítóinak rendel 50 — 50 f r t 
korpótlékot; de ez alatt — az hiszszük — 
ismét csak a közs. és hitfelekezeti iskolák 
tanítói értendők és nem vonatkozik az ura-
dalmak által fentartott pusztai iskolákra is. 
Ha^így volna is, csak kérje a korpótlékot. 

TJ. J. Kazincz. 1. Nem költöző madár. 
2. Attól függ, hogy az irány, a merre megyünk, 
milyen magasan áll a tengerszine fölött. 

N. Gy. Felső-Xbrány. Joga van a korpót-
lékhoz, mivel okleveles tanító és már 18 év 
óta megszakítás nélkül működik. 

K. N. Yéménd. Felekezeti tanítóképzőben 
sem kell kántori képesítőt tenni, ha nem akar. 

Sz. B. Hömlöcz. A megyei főorvos bizo-
nyítványának mellékelésével kérje az egy évi 
szabadságot. Fizetésének legfeljebb a felét 
tarthatják vissza a helyettesítő számára. Buda-
pesten a helyettest is a székes-fővárus fizeti. 
Így kellene tenni vidéken is. 

V. János. Tanítóváltozás esetén az előd 
és utód közt a szolgálati idő tartama szerint 
kell az évi fizetést felosztani s nem „valaki" 
tetszése szerint. 

Torontál. Úgy hiszszük: megmarad. Hatá-
rozott választ^ azonban nem adhatunk. 

P. M. Y. A. Jogosan. 
K. F. Csak a „szít nem választható" kántor-

tanítói jövedelmet felezik a nyugdíjalapra 
vonatkozó számításnál; de például a tisztán 
kántori illetmény nem vehető figyelembe. Ily 
módon világos, hogy lehet valamelyik kán-
tortanítónak 713 frt évi fizetése s abból a 
tanítói nyugdíj-alapra még sem számíthatnak 
többet 300 frtnál. 

Tanító. Nem jól cselekedett. Az illető szü-
lőktől felhatalmazást kellett volna kérni, hogy 
ismételt esetben testileg is megfenyíthesse 
az erkölcstelen gyermeket. 

I). N. L. Nem tartozik német szövegű bizo-
nyítványt adni, nem is szabad. IIa a bécsiek 
nem értik meg, fordíttassák le a szülők 
németre és hitelesíttessék kir. közjegyzővel. 

Ii. K. Gajdobra. Magyar nyelven jelent 
meg olyan könyv. í r jon Lamjjel Róbert 
(Wodianer F. és Fiai) könyvkereskedőknek. 

K. F. Követelésről szó sem lehet. Csak kér-
heti. Nem kötelesek megadni. 

Zay-Ugrócz. Kétségtelen, hogy jobb volna, 
ha az orvos menne az iskolába újraoltani a 
gyermekeket; de ha ő ezt inkább a község-
házán eszközölheti, el kell kisérni a gyer-
mekeket. 

Puszta-Vacs. 1. Megrendelheti bármelyik 
könyvkereskedőnél. 2. Az egyetemi nyomdá-
ban (I. ker. Iskola-tér 3. sz.) 

Z. J. Szerencs. 1. í r jon Garay Antal igaz-
gató úrnak, Budapest. (I. ker., Krisztina-téri 
közs. elemi iskola). 2. Kölcsey hymnusánál 
szebbet nem talál. 

Sz. Kv. Nem tarthat rá igényt. Csak 1899-
ben illeti meg az első korpótlék. 

Apáti. Üzentük már, hogy felekezeti iskolai 
kiadásokhoz — a községi költségvetésben az 
1868. XXXVIII. t.-cz. V. fejezete értelmében 
megállapított költségeken kívül — a más 
vallásúak még akkor sem tartoznak hozzájárulni, 
ha a saját hitfelekezetük egyházi és iskolai 
költségeiben semmivel sem vesznek részt. 
Irányadó erre nézve az 1889. évi 76.477. sz. 
belügyministeri rendelet. 

N. J. V. Miután próbaévre választották, 
ha kifogás van működése ellen, az év eltel-
tével elbocsáthatják. Legjobb lesz idejében 
más helyre pályázni, ha már W. annyira fon-
dorkodik ellene, hogy meg nem erősítésre 
rábírhatta a hitközségi hatóságot. Úgy sem 
lenne ott békességes maradása. A fizetéseme-
lés kérdését jelen körülmények között ne 
bolygassa. 

B. J. A nyugdíjintéző-bizottság majd meg 
fogja állapítani, csak folyamodjék. 



20. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11 

R. Udvar i. Községük jegyzője megadhatja 
a kellő útbaigazítást. Tudomásunk szerint az 
volna a helyes eljárás, ha községi elöljáró-
ságuk közvetítésével a járási főszolgabíró útján 
folyamodnék a 86 gyalogezred parancsnok-
ságához Komáromba katonai kiképzés végett 
leendő bevonulás engedélyezése végett. 

Törekvő. Ha egész éven át meg volt bizva 
a tauítói teendőkkel, akkor megválasztás ese-
tén, a megfelelő járulék befizetése alapján, az 
ideiglenes évet is beszámítják nyugdíjalapjául. 

Hutlra Viktor. A közokt. ministerium a 
melléklendő orvosi bizonyítvány alapján ismét 
megengedheti, hogy tanítson. Ebben az eset-
ben korábbi éveit, melyek alapján 12 évig, 
míg orvosoltatta magát, nyugdíjat húzott, 
később leendő nyugdíjaztatása alapjául szintén 
beszámítják, ha ismét tényleg folytatja meg-
szakított tanítói működését. 

Kis Márton. Ha úgy van, a mint írja, 
akkor helyesbítésért a siker reményében folya-
modhat. 

Jurin S. Véleményünk szerint a felekezeti 
iskolák igazgatóitól is elvárják isk. értesítőjük 
egy példányának beküldését. Miért ne volna 
lehetséges az elemi isk. és az alsófokú ipar-, 
keresk. isk. értesítőt együttesen ugyanegy 
füzetben közrebocsátani ? 

Ii. Aladár. Az iskolafentartók kötelesek 
a községi elemi iskolai rendes tanítónak 
lakásul „legalább" két tisztességes padozott 
szobát, egy konyhát, kamrat s negyed holnyi 
kertet adni. Ha az iskolafentartók ilyennel nem 
rendelkeznek, akkor ezen járandóságoknak a 
helyi viszont,ok szerint megállapított évi pénz-
egyenértékét tartoznak az illető tanító részére 
biztosítani. (1894. évi 10.000. sz. alatt kelt 
Utasítás.) 

Máthé J. Az „állami" tanítók sem fize-
téseik, sem nyugdíjaik után nem kötelezhetők 
útadó fizetésere. (Keresk. minister 1894. évi 
35.588. sz. határozata és más rendeletek értel-
mében.) A másik adóra nézve nem nyilat-
kozhatunk. 

Bajasz. A közölt adatok szerint nem tart-
juk lehetségesnek. 

K . . . s I . . u. Igen, némelyek fizetnek. 
A 300 frtot meg nem haladó fizetésűek is 
ide tartoznak, ha egyenes állami adót fizetnek. 
Az ilyeneket föltétlenül megrójják útadóval. 

Lépy M. Tudomásunk szerint pénteken 
délután. Napilapokból megtudhatja. 

Bizonytalan. Ha ön nem találja, mi sem 
találhatjuk. 

Jakab András. Julius elsején megy át 
másik állomásra. Ebben az esetben mindkét 
helyen a megfelelő félévi szolgálat után az 
egész évi fizetés fele-fele illeti meg. 

Löwy Gyula. Hivatkozzék hitközségénél az 
1893. évi XXVI. t.-cz. 10. § ára, melynek 
értelmében a tanítói fizetések eddigi 
mennyisége, melyet az iskolafentartók saját 
anyagi forrásaikból kiszolgáltattak, ezentúl 
is csonkítatlanal meghagyandó. Ha 
szükséges, a közigazgatási bizottság majd 
rendet csinál. Nem kell tehát perre mennie. 

Bustja. Ha egyébként megfelel, kapja. 
Krausz Mór. Az elmulasztott 12 év beszá-

mítását nem várhatja. 
S . . gh János. Ha tényleg úgy van, mái-

régen kellett volna folyamodnia helyesbítésért. 
Az 1868. év előtt már tanítóskodó, de nem 
okleveles tanítók, ha képzettségüket gyakor-
latilag a kir. tanfelügyelő előtt igazolták, 
fölvétettek az orsz. tanítói nyugdíjalapba; 
tehát olybá tekintették őket, mintha okle-
velük volna. Bizonyára a kérdezett esetben 
is hasonló leend az eljárás. A tanítói képe-
sítést ugyanis azok, kik az 1868-ik évet 
megelőzőleg működtek, a folytonos és szaka-
datlan tanítói működést igazoló szolgálati bizo-
nyítványokkal pótoljuk, illetve igazolják. Folya-
modjék. Szolgálati bizonyítványok bélyegilleték 
alá esnek. 

Kelemen József. írhat neki a földmívelési 
ministeriumba czimezve A legelőfelosztás 
következtében a tanítók 4 holdat kaptak fize-
tésjavítás czimén. Ezt, mint fizetésemelést, a 
nyugdíjigény emelése végett beadandó kér-
vénynyel ba kell jelenteni a közokt. minis-
teriumban. 

Berkovits IÍ. Az iskolafentartó köteles a 
tanítói lak jó karban tartásáról és meszel-
tetéséről gondoskodni. A kisebb tisztogatás 
az ott lakó tanító gondja. 

E. M. Nagyszombat. Á megszavazott 75 frt-
nyi lakbér után nem kell fizetni a nyugdíj-
alapra. 

Katona. Lehet, ha jeles vagy jó oszt. bizo-
nyítványa van. Jogalap: az 1889. évi VI. 
t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott utasítás. 

Kérdező. Az szedje, a ki a tandíjat kezeli. 
Ez a legczélszerübb. 

H. E. N. Buszka. A sorozáskor kellett 
volna folyamodnia. A terheket ön viselné. 
Mondjon le arról a tervről. 

Bencsik J. Rendszeresített tanítói állást 
tölt-e be? Ez lényeges dolog. Ebben az eset-
ben sem illetheti még az ötödéves korpótlek, 
hiszen csak 1895 évi márczius óta tanító. 
A népoktatási intézetek sorába tartozó ember-
baráti intézetek rendszeresített tanítói állo-
másain működő tanítók (— de nem óraadók —) 
fölvehetők az orsz. tan. nyugdíjalap tagjai 
közé. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés képviselőháza f. hó 

14-én befejezte a hitelszövetkezeti javaslat 
általános' tárgyalását s a törvényjavaslathoz 
hozzájárult. A részletes tárgyalás erre a hétre 
maradt. 

— A (lelegácziókat, mint lapunk m. szá-
mában már röviden megírtuk, f. hó 11-én 
fogadta 0 Fölsége Budán. Ez alkalommal a 
király a magyar delegáczió elnökének, Széli 
Kálmánnak a beszédére következőleg válaszolt: 
„ Hü ragaszkodásuk nyilvánítását élénk meg-
elégedéssel fogadom és hő köszönetem kife-
jezésével viszonzom. Különös elégtételemre 
szolgál ez alkalommal ujolag hangsúlyozhatni, 
hogy viszonyaink az összes hatalmakhoz, 
különösen a velünk szomszédos államokhoz a 
lehető legjobbak. A görög-török békekötés foly-
tán létesült helyzet végleges szabályozása felé 
közeledik s azon reményre jogosít, hogy az 
összes európai nagyhatalmak további egyet-
értő összműködése folytán nekünk a kelet 
politikai viszonyainak békés kifejtésére szolgáló 
szilárd alap fenn fog tartatni. Azon okok, 
melyek arra indítottak bennünket, hogy a 
mult évben fölmerült veszélyek elszigetelése 
és körülhatárolása czéljából a többi hatalmakkal 
való egyetértésünket anyagi közreműködéssel is 
tanúsítsuk, immár elesvén, elhatároztuk, hogy 
hadcsapatainkat és hajóinkat Kréta szigetéről 
visszavonjuk és ezen még nyitva maradt 
konkrét kérdés megoldásánál ezentúl csak a 
diplomácziai tárgyalások terére szorítkozzunk. 
Őszinte megelégedésemre szolgál szárazföldi 
és tengeri haderőm ez alkalommal kirendelt 
csapatainak példás magatartásáért és föl-
adataik kötelességhű teljesítéseért elismerése-
met kifejezhetni. Mély sajnálattal kell meg-
emlékeznem a Spanyolország és az amerikai 
Egyesült-Államok közt kitört ellenségeske-
désekről, a melyeket sem a pápa ő szentsé-
gének az Ö3szes európai nagyhatalmak által 
támogatott barátságos közvetítése, sem a 
spanyol kormány messzemenő előzékenysége 
meg nem gátolhatott. Midőn a szoros sem-
legesség fentartására el vagyunk határozva, 
adjunk kifejezést azon óhajtásunknak, vajha 
mielőbb sikerülne a hadakozó feleknek a 
felmerült ellentétek igazságos kiegyenlítése 
út ján e szomorító bareznak véget vetni. 
Hadügyi kormányom — tekintettel a bizony-
talan helyzetre, valamint az összes államok 
haderejének gyorsan haladó fejlődésére — a 
fegyvereknek és a hadi anyagnak a mult 
évben jelzett és megkezdett nagyobbmérvű 
beszerzését ez évben folytatta. Meg vagyok 
győződve, hogy ezen előrelátásból tet t intéz-

kedések megítélésében önöket szokott belá-
tásuk és hazafias áldozatkészségük fogja 
vezérelni. Bosznia és Herczegovina általános 
fejlődése az eddigi rendes utakon halad és 
ezen országok kormányzatának költségei ez 
idén is saját bevételeikben lelik teljes fede-
zetüket. Melegen óhajtva, hogy működésüket 
áldásos siker koronázza, szivélyesen üdvöz-
löm önöket." — A delegácziók szorgalmasan 
dolgoznak, hogy még e hónapban letárgyal-
ják a közös költségvetést, melyhez — a m . 
évi túlkiadások födözésére — a közös had-
ügyminister 30 millió frt póthitelt kér. Nagy 
összeg ez, ha tekintetbe veszszük, hogy a 
közös szükségletek úgy is meghaladják a 
164 milliót, de hát ennek az európai fegy-
veres béke és, mint 0 Fölsége mondotta — a 
„bizonytalan helyzet" az oka. Az osztrák 
delegáczió külügyi bizottságában Goluhovszky 
külügyminister nagyszabású beszédet mondott, 
melyben részletesen fejtegette a trónbeszédet, 
hangsúlyozván, hogy a hármasszövetség „ren-
díthetetlen szilárdságában fönnáll" s hogy 
Oroszországgal „szorosan érintkezésben mara-
dunk ama közösen megállapított alapelvek 
tekintetében, melyek keleti politikánkra nézve 
irányadók." 

— Yilág folyása a külföldön. A mult 
héten egy kis időre a spanyol-amerikai há-
borút is háttérbe szorították az olaszországi 
zavargások, a melyeknek kivált Milánóban 
valóságos forradalmi jellegök volt. A katona-
ság és a lázadók közt véres utczai harezok 
folytak s a zendülésnek 300 halottja és két 
ezer sebesültje van. A nép állítólag a kenyér 
drágasága miatt lázadt föl, de voltaképen 
anarchikus izgatások okozták e sok vérbe 
került zendülést. A nyugalom most, mikor e 
sorokat írjuk, újból helyre van állítva egész 
Olaszországban. — A spanyol-amerikai háború 
lassú tempóban foly. Kuba szigetén az ame-
rikaiaknak még mindig nem sikerült csapa-
taikat partra szállítaniok: a spanyolok min-
denütt visszaverték őket, így Cienfugosnál, 
Jicoteánál és Bahia-Hondánál. Az amerikaiak 
Portoriko szigetének fővárosát: San Jüant is 
bombázták, de, úgy látszik, kevés szeren-
csével. A spanyol flotta hollétéről ellenkező 
hirek érkeztek s úgy látszik, hogy Martinique 
mellett készül valami. — Az angol gyarmat-
ügyi minister f. hó 14-én Birminghamban 
nagy föltűnést keltett beszédet mondott, 
melyben a külügyi helyzetet igen komolynak 
és borúsnak mondotta. Lehet — úgymond — 
hogy nemsokára eljön az az idő, midőn a 
nép hazafiságára kell appellálni. 

— Ministerünk a Teréziánnmban. Wlassics 
Gyula dr. közoktatásügyi minister Bécsben meg-
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látogatta a Teréziánumot, hogy az ott tanuló 
magyar ifjak fölött szemlét tartson. Az igaz-
gató 15 osztrák növendéket is bemutatott a 
ministernek, a kik a magyar nyelv tanulására 
jelentkeztek. 

— A l i . egyetemes tanügyi kougresszus 
végrehajtó-bizottsága Heinrich Gusztáv egye-
temi tanár vezetésével tisztelgett Wlassics 
Gyula kultuszministernél, hogy átnyújtsa neki 
a kongresszus száz ívre terjedő Napló-ját. A 
minister a küldöttség vezetőjének beszédjére 
adott válaszában kiemelte a kongresszus 
sikerét, és nagybecsű munkálatát a közoktatás 
evangéliumának mondotta. Az oktatásügyi 
kormányzatnak az lesz a föladata, — szólt a 
minister — bogy a kongresszus munkálatából 
azt, a mi a gyakorlatban végrehajtható, kiszemelje 
és az életbe átvigye. Kéri a kongresszus vezető 
embereit, hogy támogassák őt ebben a mun-
kában és azoknak az akadályoknak a legyő-
zésében, a melyekkel a kongresszus munká-
lataiban kifejezett föladatok megoldása jár . 
A küldöttség még Zsilinszky Mihály állam-
titkárnál is tisztelgett. 

— A „Király-dalra", melyet lapunk mai 
számának „Szünóra" rovatában közlünk, külön 
is felhívjuk olvasóink figyelmét. Nagyon szeret-
nők, ha kartársaink megírnák nekünk: alkalmas-
nak találják-e e Király-dalt arra, hogy a nép 
közt elterjedjen ? 

— Gyűlések. A Kisdednevelők Országos 
Egyesülete folyó évi május 29. és 30. napjain 
közgyűlést tart Munkácson és Szolyván. A 
folyó évi május 29-én d. u. 3 V2 órakor Mun-
kácson, a városháza termében tartandó köz-
gyűlés tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitó 
beszéd. Tartja: dr. Hagara Viktor, elnök. 
2. Szathmáry György emlékezete. Irta és 
elmondja: György Aladár, alelnök. 3. A gyer-
mekek szerves nevelése a 3 éves kortól 15 
éves korig. Irta ós előadja: Halász Ferencz, 
egyesületünk tiszt, tagja. 4. A beregvármegyei 
kisdedóvásügy. Irta és fölolvassa: Csontosné 
Aczél Mária. 5. A gyermek természetszerű 
szabadsága a 3—6 éves korban. Irta és elő-
adja: Láng Mihály. 6. Titkári jelentés. 7. Az 
irodalmi pályázat eredményének kihirdetése. 
8. A segélyek kiosztása. A közgyűlést meg-
előzőleg, folyó évi május 29-én d. u. 3 órakor 
Munkácson, a városház helyiségében választ-
mányi gyűlés lesz. Május 30-án d. e. 9 órakor 
Szolyván, a kisdedóvó-intézet helyiségében a 
közgyűlés folytatása. Május hó 30-án Szoly-
ván a beregvármegyei általános tanítóegye-
sület szolyvai járásköre az állami iskola 
helyiségében ülést tart, melyen a kisded-
nevelők országos egyesületének tagjait is 
szívesen látja. Az ülések után kirándulás a 

hársfalvai fürdőbe. — A locsmándi esperesi 
kerület róm. kath. néptanítóegyesület tavaszi 
közgyűlését Frankón a róm. kath. népiskola 
egyik tantermében f. é. május hó 26-án dél-
előtt 10 órakor fogja megtartani. — A torda-
aranyosmegyei ált. tanítótestület felvinczi köre 
f. évi tavaszi rendes gyűlését Harasztoson 
május hó 21-én tartja meg. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra adakoztak: VII. ker., murányi-utczai 
el. isk, tantestülete (Budapest) 24 frt (ehhez 
járultak: Budnai Sarolta 1 f r t ; Vincze Rózsa 
50 kr ; Karczag Ida 50 kr ; Kuzmich Gizella 
3 f r t ; Csupor Margit 1 f r t ; Szabó Kálmánná 
1 f r t ; Aul Sándorné 1 f r t ; Kuzmich Etelka 
1 f r t ; Wolkenbergné 50 kr ; Gyulányi István 
50 kr ; Balog Márk 50 kr ; Diets Elek 50 k r ; 
II, Ödön 50 kr ; Konts 50 k r ; Lelóczky Ferencz 
50 kr ; Mártonffy Imre 1 f r t ; Brantner Albin 
50 kr; Sándor Péter 50 k r ; Cserven Géza 
50 kr ; dr. Glattfelder Gyula 1 f r t ; Goldber-
ger Simon 50 kr ; Schmidt Irma 50 kr : Béllé 
Mariska 50 k r ; Stokovszky Mátyás 50 k r ; 
Kolbe Antal 50 k r ; Passuth Ödön 50 kr 
Trenkusz János 50 k r ; Kemény János 50 k r ; 
Kempf Lajos 50 k r ; Oeconom Lujza 50 k r ; 
Szivry Ilona 50 k r ; Szenes Kálmán 50 k r ; 
Velschl 50 k r ; Keresztesi 50 k r ; Sennyei 
Ferencz 1 f r t ; összesen 24 fr t ) ; alsófokú 
iparisk. tantestülete, Nehéz János igazgató 
(Vaj da-Huny ad) gyűjtése 8 frt 30 kr (ehhez 
adtak: Bodosi Lajos (Kis-Barcsa) 50 kr ; 
SiitŐ János (Hosdát) 50 kr; Szathmáry Mar-
git (Rákösd) 50 k r ; Papp Irén (V.-Hunyad) 
50 kr; Papp Irma (V.-Hunyad) 50 kr; Kecs-
keméthy László (Gyalár) 50 kr ; Harrach Róza 
(Gyalár) 50 kr ; Keresztes Sándor (Cs.-Keresz-
túr) 50 kr ; Kállai István ev. ref. pap (Rákösd) 
50 kr ; Szíjj Elek (Rákösd) 50 kr ; Balogh 
Elek (Alpestes) 1 f r t 80 kr ; Thamó Gyula 
ev. ref. pap (Alpestes) 1 f r t ; Czirják Gyula 
(V.-Hunyad) 50 kr = 8 frt 30 kr) ; áll. polg. 
és el. leányisk. tantestülete (Szászváros) 5 fr t 
(ehhez járultak: Simonné-Horkay Malvin ig. 
1 f r t ; Filtsch Julia 1 f r t ; Májertselc Mariska 
50 kr ; Csűrös Pálné 50 kr ; Bonetta Klemen-
tin 30 kr ; AntoscJi Irma 30 k r ; Horváth 
Katinka 30 kr ; Láhni Józsefné 30 k r ; Király 
Miklós 50 k r ; Csonka Teréz 30 k r ; összesen 
5 frt) ; felső keresk. iskola (Brassó) 6 fr t 
(ehhez adtak: Orbán Ferencz igazgató 1 f r t ; 
Mittelmann Nándor 1 f r t ; Krbek Arnold 1 f r t ; 
Szabó Nándor 1 f r t ; dr. Kováts S. János 
50 kr ; dr. Jaku Károly 1 f r t ; Schüller János 
50 kr = 6 f r t ) ; áll. el. iskolák tantestülete 
(Karánsebes) 4 f r t (ehhez adtak: Schaff er 
50 kr ; Linkh 50 kr ; Weller 50 k r ; Donszky 
Lukács 50 kr ; Nemes Sándor 20 kr ; Pej (A 
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Eugenia 50 k r ; Mátéjfy Károly 50 kr; Gaál 
József 50 k r ; Schaff er 30 kr = 4 f r t ) ; áll. 
polg. fiúiskola (Karánsebes) 4 frt (ehhez járul-
tak : Pfeifer Mihály 50 k r ; Lépes Pe'ter 1 f r t ; 
Demszky Lukács ig. 1 f r t ; Szörényi Benő 
50 kr ; Schmidt Károly 50 k r ; Auspitz Lipót 
50 k r ; összesen 4 frt); Macher Endre (Lajos-
Komárom) gyűjtése 2 frt 40 kr (ehhez járul-
tak: Macher Endre 50 k r ; Macher Géza 
50 k r ; Pontőr Béla 50 k r ; Szekér József 
20 k r ; Huszágh G. 10 k r ; Csányi Lajos 10 k r ; 
Horváth Dezső 50 kr = 2 fr t 40 kr); keres-
kedőtanoncz-iskola (Léva) 2 fr t (ehhez adtak: 
Steiner Ignácz 50 kr; Dékay Lajos 50 kr ; 
izraelita tanítótestület 50 k r ; izraelita iskola 
50 kr = 2 f r t ) ; áll. polg. leányiskola női 
tantestülete (Balassa-Gyarmat) 3 f r t ; polg. 
fiúiskola tantestülete (Balassa-Gyarmat) 3 frt 
(ehhez adakoztak: T. 20 kr ; Debreczeni Már-
ton 50 k r ; Mitsky Aladár 50 kr ; Nagy László 
50 k r ; Szoboszlay M. 30 kr ; Dnkay István 
30 k r ; Jankesz Ferencz 20 kr ; Száva János 
50 kr ; összesen 3 frt) ; Bartha Pál (Bádok) 
1 f r t ; polg. leányiskola tantestülete (Igló) 
5 f r t ; Ha ág Béla (Homolicz) 1 f r t ; Órás 
Károly (Mád) 50 kr; Horvay János (Batiz-
falva) 1 f r t ; Kákos Ilona (Beharócz) 20 kr ; 
Faix Károly (Felka) I f r t ; III. ker., közs. 
polg. leányiskola tantestülete (Budapest) 4 f r t ; 
Dezső Lajos tanítóképző-intézeti igazgató 
(Sárospatak) gyűjtése 2 fr t 50 k r ; Spann-
berger Alajos (Budapest) 1 f r t ; Elefanthy 
Irén (Balassa-Gyarmat) gyűjtése 8 fr t 50 kr 
(ehhez járultak: Kray István törvsz. elnök 
1 f r t ; Fajncr Sándor árvaszéki ülnök 1 f r t ; 
Jakobovics József törvényszéki biró 50 kr; 
Daczó Ferencz törvénysz. biró 50 kr ; Mar-
kovich Iván törvénysz. biró 50 kr ; Porubszky 
Lajos törvénysz. biró 50 kr ; gróf Forgách 
Antal 3 f r t ; Szakáll Ferencz megyei aljegyző 
1 f r t ; összesen 8 frt 50 kr); Stáhly György 
kir. tanfelügyelő (Győr) 3 f r t ; Grimm Károly 
tanf. tollnok (Győr) 50 kr ; Berecz Gyula 
kir. tanfelügyelő (Turócz-Szt.-Márton) gyűjtése 
30 frt 80 kr (ehhez adtak: Berecz Gyula 
tanf. 2 f r t ; Boldis Ignácz ig. (Turócz-Szt.-
Márton) 1 f r t ; Schnitz F. Gábor 50 kr ; 
Fehér János 1 f r t ; Frank 50 k r ; Dernib 
Béla 1 f r t ; Fetés István 50 kr ; Bánfi János 
1 f r t ; Lehotzky Ella 50 kr ; Léhotzky Ilona 
50 k r ; Van Möns Alfréd 1 f r t ; Kertész 
János 1 f r t ; Gruber Vilma 50 kr; Ilodobayné 
50 kr ; Gúthy Ilona 50 k r ; C. Béláné 50 kr ; 
Zakkay Aladár 50 k r ; Gaál Sarolta 50 kr ; 
l hJyárik Szende (Ruttka) 50 k r ; Kailbach 
Józsa 50 kr ; Mayer Janka 50 k r ; Beck 
Jolán 50 kr ; Veszely Imre 50 k r ; Bakitta 
Samu 50 k r ; Zsorna Rezső 50 kr ; Veszelyné-

Buttkay Margit 50 kr ; Bakittáné-Kremszner 
Irma 50 k r ; Ilgó László (Folkusfalu) 50 k r ; 
Biecsánszky Matild (Mosócz) 1 f r t ; Haász 
Ilona 1 f r t ; Krasznetz Lajos (Ivánkóföld) 
50 k r ; Gáspár Gyula (Stubnyafürdő) 50 kr ; 
Gregorovits József (Tót-Próna) 1 f r t ; Trajá-
novits Teréz 1 f r t ; Básztóczky József (Kis-
Csepcsény) 50 kr ; Eördögh Károly (Jezernicz) 
50 k r ; Somogyi Géza igazg. (Znió-Váralja) 
1 f r t ; Dömötör Géza 1 f r t ; Bettler József 
50 k r ; Párvy Endre 50 kr ; Jankó László 
1 f r t ; Farkas István 50 kr ; U'rich Vendel 
50 kr ; Müller Ottilia 30 kr; Er ti Ferencz 
(Alsó-Turcsek) 50 kr ; Biszner József (Turócz-
Szt.-Márton) 50 kr = 30 frt 80 kr); szeged-
szilléri tanítótestület 5 f r t ; II. polg. isk. (Szeged) 
9 f r t (ehhez járul tak: Hevesi János 1 f r t ; 
Asztalos Károly 1 f r t ; Klucsik István 1 f r t ; 
Kasztner Zsigmond 1 f r t ; N. N. 1 f r t ; 
Szegelethy János 1 f r t ; Ferenczi István 1 f r t ; 
Baranyai Gyula 2 f r t ; összeseu 9 f r t ; ) dr. 
Hajnóczi kir. tanfelügyelő (Lőcse) gyűjtése 
4 fr t (ehhez adtak: dr. Hajnóczi 2 f r t ; 
Paulik Péter tanf. tollnok 1 f r t ; Gárzsik 
Lajos nyug. ig. 1 fr t = 4 fr t) ; Háromszék-
megye ált. tanítóegyesületének orbai járásköre, 
Bíró Béla elnök gyűjtése 3 frt 50 kr (ehhez 
járultak: Bíró Béla (Gzofalva) 10 k r ; Tenki 
István (Zágon) 50 k r ; Bereczky András 10 kr ; 
Eötvös Mihály (Páké) 10 k r ; Nyágovics Elek 
(Zágon) 10 kr; Bartha Samu (Barátos) 20 kr ; 
Molnár János (Z.-Bárkány) 10 kr; Popovics 
György (Zágon) 10 kr ; Bartha (Páva) 10 kr ; 
Tamás Elek (Zágon) 10 kr ; Balogh Albert 
(Zabola) 10 kr; Bagoly Béla (Barátos) 10 kr : 
Csekme Mózes (Zabola) 10 kr ; Mircse Dénes 
(Szörcse) 10 kr ; Geiger Dávid (Zágon) 10 k r ; 
Héjjá Gerő (Telek) 10 k r ; Nagy Albert (Páké) 
10 k r ; Molnár Rafael (Telek) 10 k r ; Nagy 
Sándor (Kovászna) 10 k r ; Szabó Lajos (Páké) 
10 k r ; Ferencz Károly (Körös) 20 k r ; Szász 
János (Papolcz) 10 k r ; SándorrArön 10 kr ; 
Jakab Gyula 5 k r ; Dankó Arou 10 kr ; 
Butyka Vilmos (N.-Borosnya) 10 kr ; N. N. 
15 k r ; Sándor Mihály (Bita) 10 k r ; Imre 
Benedek (Zágon) 10 kr = 3 fr t 50 kr); 
állami kézimunka - tanfolyam tantestülete 
(Beregszász) 2 f r t 50 k r ; polg. leányisk. és 
fiuisk. növendékek (Sarkad) 1 frt; Deák József 
igazg. (Sarkad) 50 k r ; Pap Péter (Batiz-Vas-
vár) 20 kr ; Busz Simon (Batiz-Vasvár) 20 kr ; 
Hagovszky József (Vikartócz) 50 kr ; Gottlieb 
Ferencz (Hunfalu) 1 f r t : Derenesay János 
(Filefalu) 25 kr ; Kovalcsik János (Tgló-Kis-
Knilecz) 1 frt 50 kr ; Mück Sándor (Gölnicz-
b.ínya) 1 f r t ; Kovács József (A.-Tevel) 50 kr : 
Deák Erzsébet 30 k r ; polg. fiuisk. (Oravicza) 
3 frt (ehhez járultak: Flaschner Vilmos, Greisz 
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István, Kellermann József,Rádiusz Simon, Szent-
királyi Atilla és Zech Ferencz 50—50 krral); 
nagylaki ál. isk. tantestülete 2 fr t 50 kr ; 
Kozma László (Débreezen) 2 f r t ; közs. el. 
isk. tanítótestülete (Csáktornya) 5 frt (ebből a 
síremlékre 2 frt 50 kr, az alapra 2 frt 50 kr); 
Kornhauser Simon (Késmárk) 50 k r ; Györffy 
Kálmán (Csögle) 40 k r ; Parragh Dezső 50 kr; 
Ormóssy Károly (Lőcse) gyűjtése 1 frt 50 kr 
(ehhez járultak: Wentzel Rezső, Ormóssy János 
és Ormóssy Károly 50 — 50 krral); polg. leány-
isk. (Makó) 2 frt (ehhez adtak: Horváth Illés 
ig. 50 kr ; Halász Árpádné 50 kr; Molnár 
Evelin 50 kr ; Geltner Lajos 50 kr); „Sáros-
megyei Alt. Népnevelőegyesület" felső-tarczai 
köre 5 frt 50 kr; Hóhor Gyula (Gnézda) 50 kr ; 
Sándor József (Berzászka) járásköri elnök 
gyűjtése 9 frt (ehhez adtak: Brebenáz 1 f r t ; 
Boraszik 60 kr; König 50 kr ; Tapp 30 kr ; 
Specziár 30 kr; Nis 50 kr ; Breclitl 30 kr; 
Balla 50 kr ; Stuiber 50 kr ; Mleziva 50 kr; 
Stojadinovics 50 k r ; Farkas 50 k r ; Láriu 
30 kr ; Kádics 20 kr ; Tupulia 20 kr ; Bado-
szavlyevits 10 kr ; Putnok 20 k r ; Sztanimi-
rovics 10 kr ; Csahovics 20 kr ; Nikolics 10 kr; 
Lazarovics 10 k r ; Bugarin 10 k r ; Megélesz 
10 kr ; Léleszlu 10 k r ; Schlägel 10 k r ; Bajász 
10 kr ; Truja 10 kr ; Gáva 10 kr ; Izvernicsán 
30 kr ; Sándor J. 50 kr = 9 fr t ) ; ág. h. ev. 
el. népisk. és polg. leányisk. tanítótestülete 
(Késmárk) 6 f r t ; Hubcsik József (Kassa) 1 f r t ; 
Bezsán Miklós (Varadia), Vieser Endre (Pécs) 
1 — 1 frt (ez a két utóbbi név az előbbi kimu-
tatásból tévedésből kimaradt, de az összeg 
beszámíttatott). Eddigi gyűjtésünk: 795 frt 
15 kr, melyből 747 frt 90 kr gyümölcsözőleg el 
van helyezve. 

— Fölvétel tanító- és tauítónöképző-
intézetekbe. A nagyszebeni Sz. Ferencz-rendi 
nővérek nyilvánossági joggal ellátott tanítónő-
képző-intézetébe fölvételért f . évi június hó 
15-ig kell folyamodni; a kérvények az intézet 
igazgatóságához nyújtandók be. A kérelemben 
kiteendő, hogy bentlakó vagy bejáró akar e 
lenni a növendék. Bentlakási havi díj 18 frt. 
Bejárók a szabályzat érielmében jóval kisebb 
számban vétetnek föl. Prospektust a bentla-
kásról kívánatra az intézeti főnöknő készség-
gel küld. A III. osztályba fölvehetők 16. élet-
évöket betöltött olyan tanulók, a kik a fel-
sőbb leányiskola VI. osztályát végezték, továbbá 
olyan óvónő-jelöltek, kik a jelen tanév végén 
az óvónő-képesítő oklevelet megszerzik, eset-
leg már megszerezték, de életkoruk 18. évét 
túl nem haladták. — A bajai áll. tanítóképző-
intézetbe a fölvétel és segélyzés iránti folya-
modványok a tanítóképző-intézeti igazgató-
tanácshoz czímzendők és folyó évi június 

15-ig az igazgatóságnál nyújtandók be. A 
tanítóképző-intézettel 70 növendék számára be-
rendezett internátus van egybekapcsolva. A 
jövő 1898—99 iki iskolai évre az I. osztályba 
fölvehető 17 bejáró és 13 bentlakó, összesen 
30 növendék. Az államköltséges és kedvez-
ményes helyek a következők: 1. 5 teljesen 
díjmentes hely az internatusban (lakás, élel-
mezés, fűtés, világítás, mosás, gyógykezelés). 
2. 4 fizetéses hely az internatusban, havonkint 
5 frt befizetéssel. 3. 3 fizetéses hely az inter-
natusban, havonkint 10 frt befizetéssel. 4. 1 
fizetéses hely az internatusban, havonkint 
15 frt befizetéssel. 5. 2 ingyenes hely a köz-
tartásnál (étkezésnél), küntlakók számára. 6. 2 
fizetéses hely a köztartásnál (étkezésnél), havi 
5 frt befizetéssel. 7. 2 fizetéses hely a köz-
tartásnál (étkezésnél), havi 10 frt befizetéssel, 
küntlakók számára. 8. 3 ösztöndíjas hely, havi 
5 fi t ösztöndíjjal, helybeliek számára. Az ex-
ternatusba fölvett tanulók elszállásolásáról az 
igazgatóság gondoskodik. Ily növendékek 
hárman vagy négyen egy-egy szobában tár-
sulva, lakás, fűtés, világítás és mosásért ha-
vonkint előre 5—5 frtot fizetnek. A II., III. 
és IV. osztályba való fölvételt kérő növendé-
kek bélyegtelen folyamodványukat ugyancsak 
május 31-ig adják be az igazgatóságnál. — 
A csáktornyai állami tanítóképző-intézet első 
évfolyamába a jövő tanévre államsegély mel-
let fölvétetik 22 növendék. A fölveendő nö-
vendékek első sorban az intézet internatusá-
ban ingyen lakást és mosást kapnak. Ezenkívül 
közülök — előmenetelük és anyagi viszonyaik-
hoz képest — ingyen, vagy mérsékelt áron (havi 
3 frtnak, 6 frtnak, 9 írtnak, 12 frtnak az 
intézet pénztárába történő befizetése mellett) 
az intézet köztartásán reggeli, ebéd és vacso-
rából álló élelmezést nyernek. A kérvények 
május 31-ig Csáktornyára, a tanítóképző intézet 
igazgatóságához küldendők. — A pápai áll. 
tanítóképzőben az 1898/99. tanévben a III. 
osztály is inegnyilik s úgy ebben, mint a 
most folyó tanévben megnyílt II. osztály-
ban, előreláthatólag, csupán egy pár segély-
állomás jön üresedésbe, melyre idegenek is 
pályázhatnak; de — a siker reményében — 
legalább is jó általános osztályzatú bizonyít-
ványnyal. Az új I. osztilyban lesz 20 állami 
ingyenei hely (teljes köztartási ellátás a ref. 
főiskolai konviktusban s lakáspénzül szemé-
lyenkint és havonkiut 4 frt 50 kr), mely 
étkezési és szállással való ellátás egyénenkinti 
értéke 125 f r t ; lesz továbbá 15, havi 6 
frtos, állami, kedvezményes (féldíjas) hely, 
mely 6 frthoz az élvezményes havonkint 2 
(esetleg 1) frtot pótolván, az említett ref. 
főiskolai, köztartási asztalnál étkezhetik. Szál-
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láspénzét azonban a magáéból födözi. S így 
havonkint 6 frt 50 krt, esetleg 5 frt 50 krt 
fizet teljes koszttal és lakással való ellátásáért, 
mely utóbbiba mindig beleértendő a mosás, 
fűtés, világítás, kiszolgálás és szobatakarítás 
is. E félsegély személyenkinti értéke 60 frt. 
Ezenkívül a 20 ingyenes és 15 kedvezmé-
nyes, állami segélyállomáson kívül lesz még, 
a dunántűli ev. ref. egyházkerület nagy-
lelkű, hazafias áldozatából, ebben az új I. 
osztályban is (a mint már van a mostani I. és 
II. osztályban s lesz még a negyedik éven 
is) 10, teljesen ingyenes jótéteményállomás, 
melyre ez idő szerint még csak református 
növendékek pályázhatnak. Lesz tehát az új 
I. osztályban (5-tel több, mint most) 20, 
állami s 10, ref. egyházkerületi, együtt 30 
ingyenes s (szintén 5-tel több, mint most) 
15 állami kedvezményes (féldíjas), összesen 
45 segélyállomás. A — szegénységi bizonyít-
vány hiányában — 50 kros bélyeggel ellá-
tandó folyamodványok a „ Nagy tekintetű Ál-
lami Tanítóképezdei Igazgató-tanács"-hoz czi-
mezve, ez évi junius 28-ig küldendők be az 
igazgatósághoz. 

— Ösztöndíjak és alapítvány. Nógrád-
megye tanítótestülete fölkérte lapunkat a kö-
vetkezők közlésére: a) Ösztöndíj-alapjának 
évi kamatai a jövő tanév elején, két egyenlő 
részben, mintegy 25 — 25 frt, két tanítónak 
fognak adományoztatni. Ezek elnyeréseért 
folyamodhatnak a nógrádvármegyei tanító-
testület rendes tagjainak úgy fiu-, mint leány-
tanulói, a kik az elemi népiskolánál magasabb 
tanintézetbe járnak. Tekintetbe vétetnek első 
sorban a volt tagok árvái, esetleg félárvái. 
A folyamodványok intézendők a nógrádvár-
megyei tanítótestület közgyűléséhez és szüle-
tési (árvasági), iskolalátogatási bizonyítványok-
kal fölszerelve (a tanévvégi iskolai bizonyít-
vány julius 3-ig beküldendő) B.-Gyarmatra 
Tomeskó Nándor tanítótestületi elnökhöz f. 
évi junius hó 15-ig benyújtandók, b) Az 
országos tanítói árvaházban Budapesten betöl-
tendő az 1898/99-ik tanévben egy hely a 
nógrádvármegyei tanítótestület által tett ala-
pítványra. E helyre fölvétetnek csakis a 
nógrádvármegyei tanítótestület volt tagjainak 
fiuárvái. A kellően fölszerelt kérvények f. évi 
junius hó 15-ig beadandók B.-Gyarmatra. 
Tomeskó Nándor tanítótestületi elnökhöz. 

1 szerkesztő postája. 
S. A. Som.-Szent-Benedek. Száma: 8179; megsür-

gettük. — P. L. Ugornya. Megsürgettük; 9500. sz. 
— P. K. K.-Szivo-dovecz. Elintézték s mire e sorok 
megjelennek, már le is küldték 26.444. sz. a. — St. D. 
Babocsa. Itt van és (13.416. sz. a.) nemsokára elintézik. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m 

— N. B. iskolaszék. A ministeriumban nincs az a kér-
vény. — 1.1. M. A. junius 8-iki iskolai ünnepet elrendelő 
ministeri rendeletet lapunk m. évi 47. számában közöl-
tük. Szíveskedjék kikeresni. A hol az isk. év később 
(junius derekán vagy végén) ér véget, ott okvetetlenül 
megtartandó ez az isk. ünnep ; a hol előbb végeznek, ott 
május 3-án kellett volna megtartani. Abban igaza 
van, hogy az idén közel estek egymáshoz az iskolai 
ünnepek, de ez nem ok arra, hogy most már a 
junius 8-iki ezredévi iskolai ünnepet meg ne tartsák. 
Meg kell azt tartani mindenütt! Az Ünnepi füzetben 
foglalt énekszámokon kívül még a lapunk mai 
számában közölt szép Király-hymnust is fölveheti a 
programmba, különben pedig a rendélet intencziói-
nak úgy felel meg, ha az Ünnepi füzet programmját 
követi. A füzeteket megküldtük s a szegény tanuiók 
számára is mellékeltünk 5 példányt. — D. M. 
Szenicz. Cs. Gy. IVagy-Bégáiiy. A kongresszusi napló 
vidékre való szétküldését, mint halijuk, még nem 
kezdték meg. A budapesti tagoknak már megküld-
ték. — B. S. Lakomp.tk. 1. Kérje úgy az iskola-
föntartótól. 2. Nem tudjuk egyiket sem. 3. Fizet is, 
nem is. — K. L. Székelyhíd. 1. 1900-ban. 2. Nem. 
— B. F. Mind bélyegmentes. Rá kell vezetni. Név-
jegyzék. — B. Á. Mi úgy hallottuk, hogy iparrajz-
tanfolyam leiz az idén ; lia lesz, hirdetve lesz lapunk-
ban. — Áll. tanító. Réphát. A mit beküldtek, benne 
volt a lapban, a többiről nincs tudomásunk. Egyéb-
iránt : miért nem kérdezi meg az illető képzőint. 
igazgatóságától'? — J. K. Ságh. Kérheti. — Ifjn 
tanító. Üresedés esetén folyamodni kell. — S. L. 
Boldog. 1., 2., 3. Nem tudjuk. — Szives tudomásul. 
A földmívelésügyi ministerium méhészelek szervezésére 
az államsegélykölcsönök kiosztását végképen beszün-
tette. — 0. 6 . Szovát. Nincs szokásban, fölösleges. 
— K. I. Kabold. 1. Ha a felső osztályokról az osztály-
vizsgálatot s aztán az érettségit leteszi. 2. Erre 
nem felelünk, mert a Tanácsadóban már bőven volt 
erről szó. — V. Sz. Isi. Nézzen utána a közig, 
bizottságnál, mert innét már oda küldték. — Sz. J. 
Szegszárd. Száma: H.729; elintézés alatt van. — 
Ó. M. Jíagyfalu. I. Már megjelent lapunk 19. számá-
ban. 2. Még nincs itt. — Sz. K. Mura-Keresztúr. 
Forduljon egyenesen az illető árvaházak igazgató-
ságához. Mi ezt hogy tudhatnók ? — K. J. Csik-
Somlyó. Sajnáljuk, de vizsgálati sorrendeket nem 
közölhetünk. — Seil. F. F.-Szeli. Hernyók kitönié-
séhez nem értünk. — L. K. Nem kér jük; czikkek-
kel bőven el vagyunk látva! — Veszprém. Jövő 
számunkra kellett hagynunk. — S. M. Kistelek. 
Visszaküldték a közigazgatási bírósághoz. — G. J. 
Paraszt-Dubova. Még nincs itt. L. J. Dlulia. 
Tárgyalás alatt van ; nemsokára meglesz. K. E. 
Jászó-Debröd. Olyan füzetet mi nem ismerünk. — 
Cz. R.-Feg) vernek. A kir. tanfelügyelőség útján a 
ministeriumhoz. — B. B. Körmend. A bizottság ne-
vében köszönjük buzgalmát. Csak mindenünnen eny-
nvit kapnánk! A lapszámot, ránk hivatkozva, a 
kiadóhivataltól lev.-lapon szíveskedjék kérni. 

Tartalom: Az ország árvái. Scossa Dezső. — Ké-
sőn . . . korán. Gerley Szevér. — A pestmegyei tanító-
testület köszönő irata. — Egy új szőllő-alany. Tahy 
János. — Hivatalos rész. — Szünóra: Király-dal. 
Szövegét írta : Vikár Béla. Zenéjét szerzette : Szendy 
Árpád. — Irodalom. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
A magyar földhii el intézet a hazai gyümölcs-

tenyésztést a községi faiskolák útján előmozdítani 
óhajtván, az 1892. évtől kezdve az 1902. évig 
minden évben 

X darab 300 forintos 
2 „ 200 „ 

18 „ 100 
jutalmat tűz ki oly tanítók jutalmazására, kik 
faiskolát kezelnek ós a fatenyésztés terén szembe-
tűnő sikert képesek felmutatni. 

Ezen díjakra pályázhat minden magyarországi 
faiskolát kezelő néptanító, valamint oly községi 
kertész is, a ki a faiskola kezelésén kívül a nép-
iskolákban a gyümölcstenyésztést hivatásszerűen 
tanítja és tanításának eredményeként községében 
és vidékén a nemes gyümölcs termelése terén lát-
ható sikert képes felmutatni. 

Különös figyelemben fognak részesülni azon 
tanítók, kik a phylloxera által elpusztított vidéken 
kezelnek mintaszerűen faiskolát. 

A pályázati kérvények megbirálásánál kiváló 
súly fog fektettetni a minél kevesebb és leginkább 
keresett gyümölcsfaj nagyban való szaporítására, a 
faiskola rendszeres kezelésére, a faiskola kerítésének 
minőségére, az oltás módjára, a magas és félmagas 
törzsű fák helyes nevelésére. 

A folyó évi díjakra a pályázati kérvények ez 
év i julius hó l - i g adandók be az illető királyi 
tanfelügyelőséghez, mely azokat véleménye kísére-
tében közvetlen a vezetésem alatt álló ministerium-
hoz terjeszti fel és a pályázat eredményéről ugyan-
akkor egyidejűleg a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minister úrhoz jelentést tesz. 

Az ekként beérkezett kérvények a vezetésem 
alatt álló ministerium által az országos gazdasági 
egyesület és az országos magyar kertészi egyesület 
kebeléből összeállított bizottság által fognak tár-
gyaltatni, mely bizottság a pályázók faiskoláit, ha 
azt szükségesnek találná, központi, vagy vidéki 
megbizottjai által meg is szemlélteti. 

A pályázó faiskolakezelő tanítók -50 krajczáros 
bélyeggel ellátott pályázati kérvényeikhez faisko-
lájuk vázlatos rajzát, részletes leírását, az abban 
található csemeték és oltványok kor, nem és faj 
szerinti kimutatását mellékelni tartoznak. 

A biráló-bizottság által a pályadíjban való része-
sítésre érdemes pályázóknak odaítélt jutalmakat a 
vezetésem alatt álló ministerium adományozza 
elismerő oklevél kíséretében. 

Kik már egyszer jutalmat nyertek, ujabb juta-
lomra csak az adományozást követő 3 évben pályáz-
hatnak ismét. 

Ha valamely évben az összes jutalmak nem len-
nének kioszthatók, a ki nem adott pályadíjakkal 
több díj fog a következő évben pályázatra bocsát-
tatni. (65/h—I—1) * 

Budapest, 1898. évi május hó 4-én. 
Földmívelésttgyi ni. kir. minister. 

24.645/98. számhoz. (64/h—III—2) 

Ösztönd í j - p á l y á z a t . 
Az 1898/99. tanév kezdetétől a fiumei állami 

felső kereskedelmi iskolánál e g y 4 0 0 frtos 
ösztöndíj töltendő be. Ezen ösztöndíjra a Magyar-
ország területén levő és nyilvánossági joggal biró 
gymnasiumoknál, reál- és polgári iskoláknál a keres-
kedelmi pályára készülő bármilyen vallású magyar 
növendékek tarthatnak igényt, kik ezen közép-

iskolák IV. vagy V. osztályát általános jeles ered-
ménynyel végezték és az erkölcsi magaviseletben 
jó érdemjegyet nyertek. 

A folyamodványok a következőkkel szerclendők fel : 
1. A tanuló keresztlevelével, illetőleg születési 

bizonyítványával. 
2. A tanuló 1897/98. tanévi bizonyítványával, a 

melyből kitűnjék, hogy valamely magyarországi 
nyilvánossági joggal biró gymnasium, reál- és pol-
gári iskola IV. vagy V. osztályát általános jeles 
előmenetellel és jónak minősített erkölcsi magavi-
selettel végezte. 

3. A tanuló vagyoni állapotát és családi viszo-
nyait feltüntető és hatóságilag igazolt szegénységi 
bizony ítvány n y al. 

4. Esetleg annak kimutatásával, vájjon élvez-e a 
tanuló, avagy egyik testvére segélyt vagy ösztön-
díjat és mily alapból? 

5. A folyamodó atyjától vagy gyámjától kiállí-
tott kötelező nyilatkozattal arról, hogy az ösztön-
díj adományozása esetében az illető tanuló keres-
kedelmi tanulmányait a fiumei állami felső keres-
kedelmi iskolán fogja elkezdeni és az érettségi 
vizsgálatot is ide értve, ugyanott be is fejezni. 

Az így fölszerelt kérvények a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. minister úrhoz czímzendők ós 
1898. év juliua hó 10-ig a fiumei állami felső 
kereskedelmi iskola igazgatóságánál nyújtandók be. 

Az ösztöndíjat három tanéven át fogja élvezni 
az illető tanuló; ha azonban a tanév végén nem 
mutat fel legalább is általános jó előmenetelt, az 
ösztöndíj további élvezetétől elesik. 

A fiumei állami felső kereskedelmi iskola igaz-
gatóságának elkerülésével közvetlenül a vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz benyújtott folya-
modványok nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapest, 1898 május hó 2-án. 
A vallás- és közoktatásügyi ni. kir. ministertöl. 

29.356. szám. IV./98. (67/h-I—t) 
Pályáza t . 

A földmívelésügyi magy. kir. minister a gazda-
ság i ismétlő-iskolákban alkalmazandó tanítók 
gazdasági kiképzése czéljából a mult évhez hason-
lóan a folyó évi nyári nagy szünidőben, augusztus 
hónapban Ada., Algyógy, Csákovár, Hódmezővásár-
hely, Jászberény, Kecskemét, Nagy-Szent-Miklós, 
Rimaszombat, Pápa, Szt.-Imre, Szabadka és csabai 
földmívesiskolákon 20—20, összesen 240 néptanító 
részére 4 hetes gazdasági tanfolyamot rendez. 

A 4 hetes tanfolyam tartamára minden felvett 
néptanító ötven (50) frt átalányban részesül, a 
melyből úgy az útiköltség, mint az ellátás, szóval 
minden költség fedezendő. 

A tanfolyamokra tényleg alkalmazásban levő nép-
tanítók vétetnek fel, kik oly községben vannak 
alkalmazva, a mely községben a gazdasági ismétlő-
iskola a vallás- és közoktatásügyi minister úr által 
1896. évi 60.764. sz. alatt kiadott szervezet értel-
mében az 1898—99. tanévben bizton megnyílik. 

A tanítók a tanfolyamra való felvételükért fo lyó 
év i junius hó 10-ig az illetékes tanfelügyelőség 
útján jelentkezhetnek. 

A jelentkezésnél világosan megjelölendő a tan-
folyam, a melyre a tanító jelentkezett; bemutatandó 
továbbá a községi elöljáróság azon nyilatkozata, 
hogy a képviselőtestület a gazdasági ismétlő-iskola 
felállítását elhatározta; igazolandó a tényleges 
tanítói alkalmazás, a.z életkor és testi egészség. 

Budapest, 1898 május hó 4-én. 
Földmívelésügyi magy. kir. ininisterium. 



- II -

PÁLYÁZATOK. 
A soproni ág. hitv. ev. egyházkerületi tanító ' 

képzőintózetnél rendszeresített gyakorló-iskolái taní-
tói állásra ezennel pályázat hirdettetik. Pályázhat-
nak elemi népiskolai oklevéllel s több évi gyakor-
lattal biró ág. hitv. evang, tanítók. A megválasztott 
rendes tanító jövedelme: 800 f i t törzsfizetés, 200 fr t 
lakbér s 50 - 50 frt ötödéves korpótlék. A teendők 
tekintetében a tanítóképző-intézet igazgatósága 
nyújt részletesebb felvilágosítást. Ugyanoda nyúj-
tandók be f. évi junius 10-ig a dunántúli ág. hitv. 
ev. egyházkerület főiskolai bizottságához czímzett s 
kellőleg felszerelt folyamodások. A megválasztott 
tanító augusztus végén tartozik hivatalát, elfoglalni. 
Fizetése szeptember 1-től számíttatik. Sopron, 1898 
május 1-én. Takáts Dénes, főiskolai felügyelő. 

( 4 0 4 — 1 1 - 2 ) 
Az eperjes i ág. hitv. evang. tanítóképzőben a 

f. é. nyári magán és tanképesítő vizsgák a követ-
kező sorrendben fognak megtartatni: a) Magán-
tanulók vizsgái junius hó 14- és 15-én. b) Képesítő 
vizsgák junius hó 19-től 25-ig. A vizsgálat engedé-
lyezésére szóló folyamodványok legkésőbben f. é. 
május 28-ig az igazgatósághoz nyújtandók be. Eper-
jesen, 18S8. évi május hó 1-én. Perényi Vilmos, 
igazgató. (405—11-2) 

Ir tványos (Barsm.) evang. leányegyház kántor-
tanítót keres. Fizetése — tisztességes lakáson, kerten, 
tűzifán kívül — készpénzben 318 frt, termesztményben 
és stólában átlag 147 frt. Az ötödéves korpótlékot 
az államtól kérelmeztük. Tankötelesek száma átlag 
20. Tannyelv: tót-magyar. Pályázati kérvények 
Hodrusbányára Adamovits Sámuel lelkészhez inté-
zendők. (409 - II—2) 

Orlovát községben (Torontálmegye) egy óvónői 
állásra pályázat hirdettetik Javadalmazás: 300 frt 
készpénz, 3 öl tűzifa és 3 öl szalma, szállítva ; 3 frt 
irodaátalány, szabad lakás, mely áll 2 szoba, konyha, 
kamra, fa-szin és padlásból. A szerb nyelvben járta-
sak előnyben részesülnek. Folyamodványok a községi 
iskolaszékhez folyó évi junius hó 5-éig küldendők 
be. Kelt Orlováton, 1898. évi május hó 7-én. Vukov, 
elnök. Sztojkovios, iskolasz. jegyző. (402—II —2) 

Pályázat hirdettetik római kath, kántortanítói 
állomásra Szent -György-Ábrányban (Szabolcs-
megye). Jövedelme: 2 szoba, konyha, kamra és 
melléképületekből álló lakás, 1 hold kerttel. Ezen-
kívül szolgabírói jegyzőkönyv szerint minimum 
500 frt pénz, termény és földben. Kötelessége : 
mindennemű kántori teendők, mindennapi és ismétlő 
iskolások oktatása. Okmányok junius hatodikáig 
alulírotthoz küldendők. Választás : junius 7. dél-
előtt. Személyes megjelenés, az állás azonnali elfog-
lalása kívántatik és az iskolai év folyama ala t t az 
el nem hagyható. Posta, vasút helyben. Szent-
György-Ábrány, május 16. Kasztl Dezső, lelkész. 

( 4 5 1 - 1 — 1 ) 
Pályázati hirdetmény. A „Pancsovai Gromon 

Dezső m a g y a r n y e l v t e r j e s z t ő - e g y e s ü l e t " 100 
frtos „Millenniumi ösztöndíj "-ára pályázatot hirdet. 
Folyamodhatnak érte oly magasabb rangú, magyar 
tannyelvű tanintézetek látogatói, kiknek apja vagy 
anyja Pancsova városában, Hertelendyfalva, Sándor-
egyháza és Székelykeve telepes községekben, Almás, 
Glogon, Franzfeld, Czrepaja, Torontálvásárhely, 
Révaújfalu, Dolova,Sztarcsova, Homoliez, Bresztovácz, 
Bárányos és Borcsa községekben nyilvános iskolánál 
működik. Az igazgatótanácshoz junius 30-áig benyúj-
tandó kérvényekhez hatósági, vagyoni és iskolai 
bizonyítvány csatolandó. Panesován, 1898 junius 1-én. 
Az igazgatóság. (452—I—1) 

Mélt. Wimpffen Szigfried gróf úr Ercsi uradalpiá-
hoz (Fehérm.) tartozó Göböljárás nevfi kerületben 
levő urad. iskola és róm. kath. urad. templomban 
az összes functiók elvégzésére kerestetik egy kántor-
tanító, mely egy, a következő új tanév elejével kez-
dődő próbaév sikeres letelte után állásában véglege-
síttetik. A törvényszabta képesítése meg a kántori 
teendőkben való tökéletes jártassága mellett jő 
hang és jó orgonajáték kívántatik. Évi fizetés: 
160 frt készpénz, 8 hl buza, 12 hl rozs, 4 hl árpa, 
400 f j - ö l kert és 1200 Q - ö l tavaszi - földhasználat, 
1 tehéntartás, 2 öreg, 2 fiatal sertéstartás, szabad 
lakás. Azonkívül tandíj körülbelül 70 fr t és a kán-
tori teendők után 50 fr t fixum. A folyamodványban, 
mely az ercsi urad. tiszttartósághoz intézendő, a 
curriculum vitae rövidesen felszereltessék. Mellék-
lendők az eredeti okmányok hites másolatai. Az 
iratok vissza nem adatnak; pályázati határidő: 
1898 julius 31. (397^-111-2) 

Szaká ihaza községi iskolájánál a kántortanítói 
állás üresedésbe jött, melyre pályázat hirdettetik. 
Járandóságok: 1. lakás, mely áll három szobából, 
konyhából, éléskamrából, pinezéből, udvarból és 
1082 [ j -méte r kertből (utolsó azonban csak jövő 
évtől); 2. 500 frt tanítói és 100 frt kántori fizetés a 
községtől fizetve ; 3. mint kántor 4 hold kaszáló ; 
4. stola-illeték 4000 lélek után-, 5. alapítványi misék 
után körülbelül 60 frt. Pályázhatnak róm. kath. 
oki. tanítók, kik a magyar és német nyelvet úgy 
szóban, mint Írásban birják, az orgonajátékban és 
egyházi szertartásokban teljesen jártasak. Meg-
választott köteles egy osztályt vezetni, a kántori 
teendőket elvégezni, ismétlő-iskolát tartani és eset-
leg a faiskolát kezelni. Okmányok május 31-ig 
nyújtandók be az iskolaszékhez. Személyes meg-
jelenés és próbaorgonálás megkivántatik. Szakái-
háza, 1898 május 11. Az iskolaszék. (438-1 - 1 ) 

Az örményes i román és magyar tannyelvű 
községi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. 
Az állomás járandóságai: 400 frt készpénzfizetés, 
100 frt lakbér. A magyar nyelven szerkesztett, 
szabályszerű bélyeggel ellátott és a nm. vallás- ós 
közoktatásügyi ministeriumhoz czímzett folyamo-
dások 1898. évi junius hó l-ig a krassószörény-
megyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. Pá-
lyázók a kir. tanfelügyelőnél személyesen jelent-
kezzenek. Idegen nyelven szerkesztett okmányokhoz 
hiteles magyar fordítás csatolandó. (66/h—I -1) 

Mezey Mór szentes i főkántor egy férfias hangú 
róm. kath. , segédkántort keres, a ki önállóan képes 
működni. Évi fizetése 150 frt o. é., mellékjövedelem 
40 — 50 frt, mosás, világítás és ágyneműn kívül 
teljes ellátás adatik. Az állomás azonnal elfog-
lalható. _ (435—II-1) 

A mezőlaki ref. egyház pályázatot hirdet egy 
Il-od tanítói állásra. Fizetés : 400 frt készpénz, egy 
szoba. Kötelesség a három első vegyes osztálynak 
a dunántúli ref. egyházkerület tanterve szerinti veze-
tése. Férfi a kántort akadályozás esetén helyettesíti. 
Okleveles ref. férfiak és nők f. évi julius l-ig nyújt-
sák be kérvényöket G. Szabó Mihály lelkészhez 
(Mezőlak, Veszprémm.). Állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. (440—III—1) 

A felső-borsodi ref. egyházmegyei dam aki kántor-
tanítói állásra pályázat nyittatik. Fizetése : 24—25 
köböl gabona, 20 köböl zab, 7 hold föld, 3 szekér 
takarmányt termő rétből, melynek munkáját hívek 
végezik. Állami adóját tanító fizeti. 86 fr t állami 
segély, mustváltság 35 fr t , 40 tanulótól 40 kr, egy 
csirke, 6 tojás, 15 ismétlőstől 1 frt, 3 öl fa beszál-
lítva és felvágva, 4 drb marha- és szabad sertés-
legeltetés, rendes 2 szobás lakás, Okleveles tanítók 
kérvényeiket junius 30-ig Palcso Károly lelkészhez 
(Damak, u. p. Hangács) küldjék. (431—1—1) 



— III — 

A fe lsö-sze l i i ágost. hitv. ev- magyar ajkú 
gyülekezet két tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Egyikkel 450 frt, másikkal 380-40Ö frt évi fizetés 
jár. A fizetések emelkedni fognak: jelentkezés rögtön 
alulírottnál. Felső-Szeli (Pozsonym.) Galántha mellett, 
1898 május 12. Endreffy János, ev. lelkész. 

( 4 4 3 — I I 1) 
A m a r g o n y a i ev. egyház kántortanítót keres. 

Fizetése : az egyháztól 330 frt, állami segély 82 frt. 
Az állomás szeptember végével foglalandó el. Bővebb 
felvilágosítással szolgál. Margonyán (Sárosmegye) 
Baloghy Farkas lelkész. (437 1 — 1) 

A l iptó-doval lói róm. kath. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik f. évi junius hó 10-ára. 
Jövedelme I. tanítói: 1. A kincstártól 51 frt 40 kr. 
2. Hívektől 3 mérő árpa: 9 fr t . 3. 24 hold 405 Q-ö l 
föld haszonélvezetben 50 frt 19 kr. 4. 41 vh'köbinéter 
puha tűzifa házhoz szállítva, melyből 13 méter a 
tanterem fűtésére szolgál: 30 f r t 90 kr ; a fa kiál-
lítási költségét a tanító fizeti méterenkint I8V2 krral. 
5. Állami segély 138 frt. II. kántor i : 1. Stóla 6 frt. 
2. Ostyasütésért 6 frt. 3. Múealapítványból 8 frt. 
4. Kényelmes lakás két házikerttel s gazdasági épü-
letekkel. A folyamodványok Liptó-Újvárra Börner 
István kerületi tanfelügyelőnek küldendők. (423-1-1) 

Bars-s imonyi róm. kath., tót-magyar tannyelvű 
iskolához kántortanító kerestetik. Fizetése 520 frt 
különféle czímen. Oklevéllel ellátott kérvények 
május hó 25-ig az iskolaszék elnökségéhez bekül-
dendők, mely napon a választás is meg fog tar tatni 
9 órakor délelőtt, melyre személyes megjelenés 
kívántatik. ( 4 4 9 - 1 - 1) 

Sopron melletti cz infalvi r. kath. felek., magyar-
horvát elemi iskolánál 350 f r t és sz. lakással díja-
zott segédtanítói állás szeptember elején betöltendő. 
Pályázók képesítési okmányaikat julius közepéig 
alulirthoz küldhetik. Hérits Antal, iskolaszéki elnök. 

(448—III—1) 
A pápai reform, egyház a harmadik tanítói állásra 

pályázatot hirdet. Fizetés: 284 frt államsegély, 
ÍOO frt az egyháztól, 16 frt kertilletmény és ter-
mészetbeni lakás vagy 81 f r t lakbér. Orgonálásban 
jártasak előnyben részesülnek. Okleveles pályázók 
kérvényeiket julius l-ig terjeszszék be. Kis Gábor 
ref. lelkész, Siiáry Lajos főgondnok. (447 — 11—1) 

A paposi református egyház kántortanítóságára 
okleveles tarfító kerestetik. Fizetése két szobából s 
kamrából álló lakás 400 ölnyi kerttel. Államsegély 
320 forint, S0 frtra menő párbér, tandíj és temetési 
stolából álló jövedelem. Tankötelesek száma 35. Az 
állomás szeptember elsőre elfoglalandó. Oklevéllel 
felszerelt kérvények augusztus elsőig Kéry Pál lel-
készhez intézendők. Utolsó posta : Mátészalka. 

(439—III —1) 
A turócz-szentpéteri kántortanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Évi fizetés állami segélylyel 
400 frt. Oklevéllel felszerelt kérvények f. évi junius 
végéig a szt.-péteri iskolaszékhez benyújtandók. 

(446-1—1) 
(Szatmárm.) Matolcs ev. ref. iskola tanítói állá-

sára május 31-ig pályázat hirdettetik. Fizetése: 400, 
azaz négyszáz fr t az egyház pénztárából évnegye-
denkint előre fizetve. 2 Két öl kemény, egy öl puha 
tűzifa. 3. Lakás: két szoba, konyha, kamra és előszoba. 
400 Q-öl külön álló kert. Gazdasági melléképületek 
szükség esetén azoqnal megcsináltatnak külön 
udvaron, a tanítói lakással szemben. Kötelessége : az 
I. és II. vegyes elemi osztályokat tanítani a tiszán-
túli ev. ref. egyházkerület B) tanterve szerint. 
Pályázhatnak oki. tanítók és tanítónők. Felszerelt 
kérvények Sziky Ádám ev. ref. lelkészhez küldendők 
(u. p. Tunyog). Az állomás szeptember elsején 
elfoglalandó. Matolcs, 1898 május 8. Sziky Ádám, 
ev. ref. lelkész. (4.30—1-1) 

Az erdélyi ey. ref. egyházkerületben a kézdi -
vásárhe ly i énekvezéri állomásra pályázat hirdette-
tik. Javadalom: lakás, készpénz 600 frt, stóla 
150—200 frtig, jegyzői teendőkért 40 frt. Kötelesség : 
az énekvezéri teendők, a vallásos énektanítás az 
áll. polg. és elemi iskolában hetenkint 7 órán, egy 
egyházi magtár kezelése. Egyházi elöljáróság a fel-
sőbb hatóság engedélyének kikérése mellett annak 
idején lépéseket tesz, hogy a megválasztott ének-
vezér a „Magántisztviselők országos nyugdíjintézete" 
tagjai sorába felvétetsék. Zenében és dalárda veze-
tésében jártasak előnyben részesülnek. Oklevéllel 
felszerelt kérvények 1S98 junius l-ig Kézdi-Vásár-
helyre (Háromszékmegye) lvölönte Mózes egyházi 
főgondnokhoz küldendők. Kézdi-Vásárhelyen, 1898 
május 8-án. Kölönte Mózes főgondnok, Szabó József 
jegyző. (432—I- t ) 

Pályázat a köttsei (Somogym.) ref. előkönyörgő-
tanítóságra. Fizetés : 17 f r t készpénz; lakás mintegy 
három hold kerttel; földhaszonbér 190 f r t ; 12-50 
hliter rözs ; 4 öl hasábfa; tandíj mintegy 25 f r t ; 
ismétlősök tanításáért 15 f r t és temetési stóla. A 
földadót az egyház fizeti. Teendők: vasárnaponkint 
az istentisztelet végezése, és tanítás. A kellően fel-
szerelt kérvények junius 30-ig az esperesi hivatal-
hoz (Tengőd, Tolnamegye) küldendők. Csepely, 1898 
május 13. Vasváry Sándor, lelkész. (445 — I—1) 

Pályázat a szomolnokhutta l (Szepesmegye) kán-
tortanítói állomásra f. évi junius hó 23. napjára hir-
dettetik. A kérvény a soóvári kir. erdőhivatalhoz inté-
zendő, de a szomolnokhuttai plebániahivatalnál 
nyújtandó be. Jövedelme: a magas kincstártól 
142 frt, 54 köbm. fa vagy beváltási díja 130 frt 
68 kr, 36 köbm. fa az iskola fűtésére ; a községtől 
63 frt 50 kr, rendkívüli segély -:»0 frt, egyebek 18 frt 
50 kr és lakás. Kívántatik az orgonálásbani jártas-
ság, magyar és német nyelv. A tornára és ismétlő-
oktatásra köteles. (444—1 — 1) 

(Szatmárm.) Matolcs ev. ref. iskola kántortanítói 
állására május 31-ig pályázat hirdettetik. Tanítói 
fizetés 400, azaz négyszáz f r t évnegyedenkint előre 
fizetve a tanítói alap pénztárából. Kötelessége a ItL, 
IV., V. és VI. elemi osztályokat a tiszántúli ev. ref. 
egyházkerület B) tanterve szerint tanítani. Kántor-
ságért: 1. Tisztességes lakás, mely áll: két szoba, 
konyha, előszoba, nyári konyha, kamra és tisztes-
séges melléképületekből, 600 • - ö l kerttel. 2. 40, azaz 
negyven f r t az egyház pénztárából évnegyedenkint 
előre fizetve. 3. Két öl kemény, egy öl puha tüzifia. 
4. Stóla 25—30 frt. Kötelessége: ünnep-, vasár- és 
hétköznapokon a templomi énekvezetés és a temetés. 
Pályázhatnak okleveles kántortanítók ; a kiknek az 
orgonálásból érdemjegyök van, előnyben részesülnek; 
elfogadunk jóhangú okleveles tanítót is. Felszerelt 
kérvények Sziky Ádám ev. ref. lelkészhez küldendők 
(u. p. Tunyog). Az állomás szeptember elsején elfog-
lalandó. 

A k i smartoni aut. orth. izraelita hitközség 4 osz-
tályú népiskolájánál folyó évi szeptember 1-től 
egy okleveles tanító vétetik fel. Évi fizetés lakbér-
illetménynyel együtt 1100 korona. Pályázók felhi-
vatnak, mikép ez irányú kérvényüket, az eddigi 
működést, kort és családi állapotot igazoló bizony-
latokkal,, felszerelve az alulirt elnökséghez czimezve 
f. évi junim 15-ig adják be. A magyar nyelv töké-
letes birása és héber tudomány elengedhetlen kellék. 
A felvétel egyelőre egy próbaévre történik, mely-
nek sikeres megállása után a véglegesítés követ-
kezik. Utazási költségek megtérítésére csak a fel-
fogadott t a rha t igényt. Kismarton, 1898 május hó. 
Hoffman Lipót s. k., hitközségi elnök. Soltész Lajos 
s. k„ titkár. (434-11—1) 

20* 
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Pestmegyei Abonyban római katholikus kántori 
állásra pályázat hirdettetik. Köteles a hitközség 
összes kántori teendőit pontosan és áhítattal végezni, 
a népet énekekre tanítani s rendesen szervezett 
énekkart vezetni kiválóbb alkalmakra, négy legfel-
sőbb iskolában heti 4 órában éneket tanítani, tanító-
betegség vagy állomásüresedés esetében díjtalanul 
helyetteskedni. Átmenetileg: a nyugalmazott kán-
tornak (91 éves) míg él, évi 400 f r to t javadalmából 
az iskolaszék út ján fizetni s annak halála után özve-
gyének 100 frtot öt évig. Jövedelme : lakbérül 150 f r t 
az iskolaszéktől. Földek. Belsőség: 862 [" ° szántó-
föld, 979 F,0 kert. Külsőség: 25 kat. hold ' 837 Q ° 
szántóföld kis házzal, 4 kath. hold 1208 C 0 szántó-
föld. Párbérváltság 100 frt az iskolaszéktől. Stóla: 
öreg halott után temelési díj 52 kr, koporsótétel 
ugyanannyi, kis halott után 26 kr, temetőbe kiséret 
50 kr, búcsúztató pár után 10 kr, tizenegytől 
tizenöt versszakig 2u kr, tizenhattól fölebb 30 kr. 
Énekes mise után 52 kr, Lberás mise után 1 frt. 
Hirdetésirás ingyenes. Deputátum-váltság községtől 
125 frt. Az uj kántor 1898 julius elsején lép hiva-
talába s 1899 január elsejéig csak a stola-jövede-
lemre utaltatik, de addig egyszersmind nem lesz 
köteles az előd nyugdíjának fizetésére. Pályázatok 
junius 10-ig főtisztelendő Dolenszky Imre esperes 
úrhoz Tószegre küldendők. Pályázat napja junius 
tizenhatodika. Pályázókkal szemben az iskolaszék 
minden esetleges költségmegtérítési igényt elutasít. 
Viz Zoltán, h. plébános. (454—I—1) 

H I R D E T É S E K . 

Kisebb s középnagyságú új, kitűnő hangú 

p e d á 1 o s 

t emp lom-orgonák 
mérsékelt árakon eladók, a hol is megbizásokat bár-
mily nagyságú templom- és hangverseny-orgonák 
építésére elfogad: SZALAY G Y U L A műorgona-
építő-intézete Székesfehérvárot t . (450—11 1) 

Lelkészek, tanítók és gaz-
dáknak nélkülözhetetlen! 
"« G a z d a s á g i 

K I S BIBLIA 
A mai szö l lömívelés , borászat , 

n ö v é n y t e r m e l é s , á l la t tenyész-
tés, te jkeze lés , g y ü m ö l c s - és 
konyhakertészet , baromfi-, méh-
és s e l y e m h e r n y ó - t e n y é s z t é s stb. 

gyakorlati kézikönyve. 
írta K E C S K E M É T H Y G É Z A 

kir. szőllőszeti és borászati felügyelő. 1898. 

Kapható a szerzőnél Pápán, 
stra 1 frt . 

Gazdasági ismétlöiskolák ré-
szére is feltétlenül ajánlatos! 

„A Szabadságharcz Hösregéi" , záróvizsgákon 
kitüntetésre érdemesített tanulók számára mint 
ju ta lomkönyv kiválóan alkalmas; 7 ív, képekkel, 
diszes kiállítással. Ára e g y korona, megrendel -
hető szerzőné l , ki mutatványpéldánynyal szolgál. 
Czím: Barna Jónás polg. isk. tanár. Budapest, 
Szövetség-u. 43. ( 4 1 2 - 1 - 1 ) 

Uj kiadású kézitérképek! 
A l a n t j e g y z e t t igazga tóságná l a következő megve i kézi térképek jelen-

tek meg, melyek e d d i g még r a k t á r o n nem vo l t ak : 

Csongrád-, Hajdú-, Nógrád-, Tolna-, Komárom-, Mosony-
és Szeben-; á 9 kr; 

Nyitra- és Alsó-Fehér-; á 12 kr, 
végre Baranya és Torda-Aranyos-; á 10 k r net tó á rban . 

Az árösszeg eló'zetes beküldése esetén az iskola cz imére por tómen-
tesen k ü l d j ü k a r e n d e l t mennyisége t . 

Budapes t , 1 8 9 8 má jus hó. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden hé ten egyszer, csütör tökön (este). 
M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarorszagi népoktatás i 

intézet, t ehá t az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az i l letékes ' kir. tanfelügyelő által l á t t amozot t 
községi elölj árósági bizonyítványnyal együtt , a „Néptaní tók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az u to lsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r ! Egy évre o f r t , fe lévre 2 f r t 50 kr . , 
negyedévre 1 f r t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb i d ő r e 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a k iadó-
hivatalba küldendők. 

A h i rde tések á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i rde tésekné l m i n -
den egyes szóért, m i n d e n közlés u t á n 3 kr . fizetendő. Az ily 
módon mindenki á l ta l kiszámítható h i rde té s i díj előre k ü l d e n d ő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenket ted r é s z é t 
tevő peti t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í j a k is 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEß. , PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 

JKZéziratolca- t n e m ax lv in l t v i s s z a . 

Az ország árvái. 
— Árvanevelésünk fejlesztése. — 

Ár vaházainkban maga a nevelés-okta-
tás is sokféle. Az egyik árvaház el van 
látva iskolával, a másik C3ak internátus, 
a honnét az árvák a helyben levő isko-
lákat látogatják. Az egyik nagyobb 
súlyt helyez az elemi ismeretek meg-
szerzésére, a másik inkább a gyakor-
lati életpálya felé tereli növendékeit. 
I t t a továbbképzést erőltetik, akár kell, 
akár nem kell, amott a kézügyességre 
fordítanak gondot; kifejezett, czéltuda-
tos programmja alig van egy-két árva-
háznak. De a jelen körülmények között 
nem is lehet. 

Pedig az lenne az igazi árvanevelés, 
ha minden árvaház egy kitűzött neve-
lési irányban működnék s az árvák 
ahhoz képest lennének elhelyezhetők. Pl. 
az egyik nevelne kertészeket, a másik 
faiparosokot, a harmadik varrónőket, a 
negyedik csakis gazdasági, ir neretekre 
lenne berendezve. így eg i iitéző kéz 
azt mondaná: te, fiam, jVf> asztalossá 
leszesz, küldelek hát oda, a hol kine-
velnek ; te, leányom, ügyeskezű szabónő 
lész, eredj ide, ott holtod napjáig szí-
vesen látnak a műhelyben, megfizetik 
a munkádat, s ha férjhez mégy is, 
találsz segítséget, csak dolgoznod kell. 

De hát a jelenlegi szervezetek mel-

lett ugyan hogyan eresztenének pl. egy 
kath. árvaházba zsidó-árvát, s ha vala-
melyik árva kiváló tehetségű, ugyan 
hogyan válik lehetővé annak tovább-
képzése, ha csak ki nem helyezzük az 
árvaházból s azzal le nem veszszük a 
kezünket róla? 

Ha valamire, az árvanevelésre illik 
Rousseau Emil-jében. .kifeje^gtt amaz 
elv: „Izland hómezőin szintúgy megél-
hessenek, mint Malta forró szikláin." 

Az árvanevelésnek tehát kizárólag a 
munkára nevelés elvére alnjntottnak kell 
lennie; ez az elv pedig egységesen 
keresztülvihető, de az, hogy az árvák, 
még mielőtt valamely munkára alkal-
masnak bizonyulnak, kiképeztessenek, 
nagyon helytelen. Pedig tényleg így tör-
ténik. Az egyik árvaház 12 éves koruk-
ban kiadja a fiukat iparosinasoknak, a 
másik a leányokat cselédeknek, dadá-
nak, tekintet nélkül hajlamaikra, tehet-
ségükre. Es ezzel megszűnik a kapocs 
az árva és árvaház között, tisztelet egy-
két kivételnek. Holott éppen abban lenne 
biztosítandó az árvaházak hatása, h a 
az árvák valóban megtalálnák bennük 
az otthont, a családot, a mit a sors 
elvont tőlük, ha az árvaházak valóban 
meg is óvnák őket az árvák közös 
sorsától: az elzülléstől. 

De hát kevés az árvaház, nagy szük-
ség van a helyekre, ujakat és ujakat 

Lapunk 21-ik számálioz egy melléklet van csatolva. 
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vesznek fel, bogy pár évi ottlét u tán 
azok is elődeik nyomdokaiba lépjenek, 
így születnek aztán a Ravachol-ok s a 
társadalom ama fekélyei, a melyek a 
bitaügíágban, vallás, erkölcsi érzék, 
emberi szeretet nélkül felnőtt szeren-
csétlenekből szivják fel életerejüket. 

A családi kör és szeretet a rossz 
indulatok egyik első oltogató vesszője. 
Vájjon biztosítva van-e ez árvanevelé-
sünkben ? 

Néha csodálkozva olvasom a pályá-
zati hirdetésekben, hogy árvanevelőkül 
nőtlen fiatal emberek kerestetnek. .Nőt-
len árvaatya és családnevelő ? Hát nem 
a legabszurdabb dolog ez ? Vájjon miféle 
családi életet ad az olyan árvaház, a 
hol iskoláikat alig végzett fiatal legé-
nyek, telve az élet örömei utáni vágya-
kozással, töltik be a családfői t isztet? 
Valóban kétszeres árvák az olyanok, a 
kik egész életükre nélkülözni kénytele-
nek az édes anya helyét pótló gyöngéd 
női gondoskodás szeretetteljes melegét. 
Én nem csodálom, hogy a szabadulás 
pillanata valóságos megváltás arra a 
szegény árvára nézve, a kit egy pár 
évig agyonfegyelmeztek férfiúi vaskéz-
zel, de egy gyöngéd szóban, egy vigasz-
taló, biztató, női kéztől eredő támoga-
tásban sohasem volt része. 

Hibás az árvanevelésnek a népoktatási 
törvény kaptájára való húzás.i is. Én mindig 
azt tapasztaltam, hogy ha valahol, úgy 
az árvauevelésben keli az individuális 
nevelésre törekedni, mert a családi 
nevelés is a szerint vihető csak keresz-
tül. Mindamellett, figyelemmel arra, bogy 
az árvaházak népe nagyobbára a leg-
szegényebb elemekből kerül ki, az árva-
nevelésnek első sorban gyakorlatiasnak 
kell lennie. Nyerjék meg az árvák 
mindamaz ismereteket, a melyek az 
életre szükségesek, de nyerjenek az 
árvaháztól egyéb tekintetben is út ra-
valót az élet számára. Az árvanevelés-
nek hazánkban a kézügyességi oktatás 
kell, hogy az alapját képezze, mert első 

sorban ügyes iparosok nevelésére van szük-
ségünk és hol vau arra jobb mód, ha 
nem árvaházainkban? Minden árvaházat 
tehát ipari tanműhelylyel kellene össze-
kötni, a hol kitanulhatok az árvák haj-
lamai s a szerint adhatók külön-külön-
féle mesterségre, de úgy, hogy az üune-
pekre, vakáczióra, sőt felszabadulásuk 
után az árvaház mindig nyitva legyen 
a számukra, az legyen otthonuk helyett 
otthonuk s a míg családot nem alapí-
tanak, családjuk is. 

A tehetséges, tanulásra hajló, eszesebb 
árvák továbbképzése sem úgy helyes, 
a mmt az ma történik, hogy szélnek 
bocsátjuk őket; hanem ha lehetséges 
úgy, hogy tanulmányaikat az árvaház-
ból kijárva folytathassák, ha pedig ezt 
a helyi viszonyok meg nem engedik, 
valamely alumneumba kell őket ingye-
nes helyre fölvétetni, a honnét vaká-
czióra szintén hazajárjanak az árva-
házakba. 

Az oda- és összetartozandóság érze-
tének ápolása az árvaházak egyik főfel-
adata. Ma az az árvafiu, a ki 12 éves 
korában inasnak kiadatik; az az árva-
leány, a ki minden kritika és garan-
czia nélkül kis cselédnek valamely csa-
ládhoz kerül, ezzel lerázta magáról az 
árvaházhoz való utolsó közét. Ha egy 
kicsit még ügyelnek sorsára, a nóta 
vége az, hogy amaz megszökik, nyoma 
vesz; emez néha évek multán előkerül 
festett arczal utczákon csavarogva. Ki 
felelős ezeknek a bukásáért, sorsáért? 
— A rendszer, a mely az árvák sorsát 
csak félig veszi kezébe. 

Pedig mi sem könnyebb, mi at a 
leányárvák sorsának biztosítása. Éa azt 
hiszem, halálos vétek azoknak 10—18 
éves korukig az árvaház kapuit meg-
nyitni. Akkor is csak úgy, hogy ne 
cselédellaelyező kufárok, hanem maga 
az árvaház keressen nekik olyan helyet, 
a hol tisztességes exisztencziájuk bizto-
sítva van. Hiszen a mai viszonyok között 
igen sok jó család szívesen fogadna 
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magába megbízható, ügyes, dolgos leány-
árvákat gyermekek mellé, vagy cselé-
deiül s e mellett biztosítandó lenne az 
illetőknek, hogy ahányszor helyet vál-
toztatnak, ne „kovártelyos asszonyod-
hoz kényszerüljenek, hanem hazamehes-
senek az árvaházakba. 

Rideg felfogás a fiu- és leány árvák 
elkülönzése is. Ma már, hál' Istennek, 
mindinkább eltűnik az a nézet, hogy 
a vegyes iskolák erkölcsi szempontból 
elítélendők. A hol nincs mód külön 
fiu- és leányárvaházakat fentartani, 
bizony minden veszély nélkül lehet azo-
kat egyesíteni. Hiszen a családban is 
együtt növekednek fiuk csleányok, miért 
kellene hát olyan merev válaszfalat 
emelni a két nem között éppen az 
árvaházakban ? A mennyire szükséges, 
azok elkülönítésére ott is van elég mód 
és alkalom. 

Családos, nős családtanítók vezetésére kell 
bízni az árvákat a kik. közül 5 —10—20-as 
csoportokból kell árvacsaládokat alkotni, s 
h i az árvaházban igazgató van, legyen 
az az összes családok nevelésének irá-
nyítója, lelke, álljanak az árvaházak az 
árvák részére 3 — 4 éves koruktól él tök 
végéig nyitva, mert csakis úgy fogják 
azokat otthonukként megbecsülni; adas-
sék nekik vallásos, erkölcsös, hajlamaik-
nak megfelelő nevelés, szoktattassanak 
zsenge koruktól kezdve munkára s a 
munka megbecsülésére s adassék szá-
mukra segítség, erkölcsi, anyagi támasz 
azontúl is, ha onnét kikerülnek; — ime, 
ezek a helyes árvanevelés sarkalatos 
pontjai. 

Messze vezetne mindarra kiterjesz-
kedni, a mi ezzel kapcsolatban van. 
Tény, hogy ha az árva kikerült az árva-
házból, még tán a ruháit is ott hagyja, 
akárcsak a rab; alig visz egyebet magá-
val, mint a rossz ellátás, a szigorú 
bánásmód emlékét. Hát nem segíthet-
nék az árvaliázak neveltjeiket anyagi-
lag is, hiszen a rab is kap útravalóul 
pár forintot, hogy ne kelljen neki azon-

nal visszasülyeduie a bűn örvényébe. 
Nem kapcsolná-e mindennél jobban az 
árvabázhoz az a tudat, hogy onnét 
az élet megpróbáltatásaiban is segélyt 
remélhet? Ez a kiadás akár ajándék, 
akár kölcsön jellegével bír, bőven vissza-
térülne. 

És itt egy kissé körül kell néznünk 
árvaházaink gazdálkodásában. A 85 
árvaház fentartása 700 ezer forintba 
került. 3536 árva nevelése tehát évente 
és fejenkint mintegy 100 forintba kerül. 
Ez drága. Ha figyelembe veszszük, hogy 
vidéki városokban 12 — 15 forinton 
középiskolai tanulók is eléggé tisztességes 
ellátást kapnak havonkint, ez 150 —160 
írtnak felel meg évente. És nincs-e 
akárhány család, a mely egy-egy gyer-
mekre még annyit sem költ, mégis szépen 
felneveli azokat? 

A nyugdíj törvény maga is csak 80 frtot 
állapít meg nevelési járulékul, azt is 
csak úgy, h i háromnál több árva marad. 

És ha az árvaházak átlagos kiadásait 
figyeljük meg, azok majdnem mindenike 
más átlagot tüntet fel. Az egyik fővá-
rosi árvaházban pl. egy-egy árva 524 
forintba, egy vidéki árvaházban 300 írtba, 
egy másiknál pedig még 100 írtba sem 
kerül. Úgy tetszik, az árvaházakban is 
van már rangfokozat. 

De ez adatokból azt sejtem, hogy a 
gazdálkodás nem helyes s a létező alap-
vagy ónból már most is tetemesen több 
árva volna fölnevelhető. Mert, hogy az 
árvaházak alapvagyona nagy, azt sej-
teni engedi a fél milliót meghaladó évi 
kiadás összege. Kétségtelen, hogy ezen 
alapok számadásai megfelelő ellenőrzés 
alatt állanak, ugyanaz az ellenőrző kéz 
azonban annak jobb felhasználását is 
sürgethetné. 

Mindezeken a bajokon már sokan 
fennakadtak előttem is; ha jól emlék-
szem, az emberbaráti intézetek tanerői 
nemrég egyesültek és alaposan tárgyal-
ták az árvaházak ügyét is, nem tekintve 
azt, hogy az árvaházi nevelők kikép-

21* 
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zéséről is igen okosan értekeztek, mert 
hát be kell vallanunk azt is, hogy bizony 
e részben is sok ám a kivánni való. 

r 

így részlegesen rendezni azonban az 
árvaházak ügyét nem lehet, de nem is 
lenne czélravezető. Alapjából, törvény-
hozási uton kell rendezni azt. Mint 
minden kérdés, ez is pénzkérdés, az 
igaz. De én azt hiszem, erre van pénz, 
csak utána kell nyúlni s okosan fel-
használni; megmondom miként. 

Egy nagynevű főpap egyszer a park-
jában sétálva, éppen akkor ért az egyik 
út végére, mikor ot t a kertészlegény 
egy bozontos fejű, hiuzszemű fiúcskát 
ütött-vert, a kit a fügefabokorban lopá-
son ért. Kitűnt, hogy a fincska még 
két kis testvérjét tar tot ta hetek óta a 
lopott gyümölcsből, mert a hatóság 
semmit sem akart tudni róluk, nem 
lévén ott illetékesek. Egy árvaház az ala-
pítását ennek az esetnek köszönheti. 

Persze a hatóság! Ezelőtt, nem is 
olyan rég, napirenden voltak az árva-
házi sikkasztások. Az árvák pénze való-
jában bitang vagyon volt Magyaror-
szágon. En pedig úgy vélem, hogy ebből 
a pénzből az egész országot el lehetne 
látni árvaházakkal. Az 1877. évi XX. 
t.-cz. (a gyámsági és gondnoksági ügyek 
rendezéséről) elrendeli a tartalékalap 
létesítését. E t.-cz. 298. §-a pedig így 
szól: „A tartalékalap és kamatai iránt 
a törvényhatóságok bizottsága, illetőleg 
a rendezett tanácsú városok képviselőtes-
tülete a belügyminister jóváhagyásával 
rendelkezik." 

Ez a tartalékalap arra való, hogy ha 
az árvavagyon bármi részben is elkal-
lódik, ebből fedeztessék a hiány. Mióta 
ez a törvény meghozta az árvavagyon 
kezelésének szigorú rendjét, ilyen hiány 
minél kevesebb fordul elő. A tartalék-
alap tehát vagy összegyűl és építenek 
belőle vármegyeházat, odaadják a megyé-
nek kölcsön, vagy tartanak annak a 
terhére egy-egy árvaszéki ülnökkel, 
Írnokkal többet. 

Én úgy vélem, hogy ebből a tartalék-
alapból a legtöbb vármegye állíthatna 
és fentarthatna egy-egy árvaházat. Hiszen 
a fönnebbi adatok mutatják, hogy megyék 
mint árvaházfentartók nagyon gyéren 
szerepelnek (összesen 7 megyei árvaház 
van: Krassó, Csanád, Háromszék, Szepes, 
Zólyom, Baranya, Yas), ezek sem mind 
ilyen czimen; pl. a baranyai alapítványi, 
a vasmegyei községi jellegű. 

Hogy szükség lenne-e minden vár-
megyében egy-egy jól berendezett árva-
házra? Tessék csak a szülőtlen és vagyon-
talan árvák hiteles összeírását elrendelni: 
meglepő adatok fognak abból kikerülni. 
És ez adatok feltárják majd annak a 
feladatnak a nagyságát is, a mely e 
részben megoldásra vár. 

Addig pedig, a míg ennek megoldá-
sához nem fogunk, hiába sürgetjük az 
árvaházak külön egységes felügyeletét, 
az árvanevelés jobb berendezését; hiába 
appellálunk a társadalom bőkezűségére, 
a magyar árvák közül nem fog kike-
rülni egy D'Alambert! 

(Eger.) Scossa Dessö. 

A magyai' beszédre való szokta-
tásról. 

Göndörék módszere, hiába írták „ Útmuta-
tó "-juk czímlapjára, nem a helyes direkt 
módszer. En is elitélem a fordító rendszert, 
de tagadom következő állításuk igazságát: 
„Mások pedig úgy véltek helyesen eljárni, 
hogy az előzmények és a fenforgó körül-
mények teljes figyelmen kívül hagyása mel-
lett a nem magyar anyanyelvű tanulók 
tanításánál minden közvetítés nélkül a magyar 
nyelvet használták. Nem szükséges hosszasan 
bizonyítani, hogy itt tulaj donkép eni tanítás-
ról, mely mindig szellemfejlesztő működés, 
szó sem lehet és ilyen pedagógiailag és 
politikailag egyaránt eltévesztett (?), erő-
szakos (?) és elvetendő eljárás, nemcsak, 
hogy belső fogyatékosságánál fogva (?) siker-
hez nem vezet, hanem ellenkezőleg alkalmas, 
hogy a magyar nyelv ellen gyűlölséget és 
ellenszenvet támaszszon." 

Szerzőknek ez az állítása a következőnek 
teljesen ellentmond: a magyar 
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nyelvet azon módon sajátíttassuk el a gyer-
mekekkel az iskolában, melyen a gyermek 
zsenge korában tanulta meg szülőitől anya-
nyelvét." 

Hát ez mit jelent: , A tanító ne igen 
használja a gyermek anyanyelvét, hanem 
inkább mimikával és gesztussal segítsen 
magán." (Néma beszéd.) Göndörék azt mond-
ják : „A család köréből hozzánk ragadott 
kis ujonczczal az első 3 hétben csakis anya-
nyelvén érintkezünk." 

Göndörék az anyanyelvet, a mint azt 
„Útmutató"-juk igazolja, közvetítő nyelvül a 
magyar beszéd gyakorlásánál későbben is 
használják. . | 

„ Előzetesen beszélgetünk a gyermekek 
anyanyelvén röviden az iskola rendeltetésé-
ről, kifejtve azt, hogy az iskolába azért jár-
nak, mert ott sokfélét lehet tanulni." E tény 
is a mellett bizonyít, hogy ők a direkt 
módszert nem helyesen fogják fel. A mit 
„Útmutató"-juk elméleti részében még el-
mondanak, annak nagyobb részét magam is 
aláírom; különösen általános megjegyzéseik 
tanulságosak. E §-ban igen tisztán és vilá-
gosan csoportosították az utasításokat. 

Hogy ők a direkt módszert egyolda-
lúan fogták fel s a mint mintaleczkéikből 
határozottan kitűnik, nem természetszerűen 
alkalmazták, azt a következőkkel fogom be-
bizonyítani. 

Miben áll a direkt módszer lényege ? 
Abban, hogy a tanító azokat a lelki képe-

ket, a melyeket a gyermek utánzó és teremtő 
képzeletével alkotott, magyar szóval meg-
kösse; továbbá, hogy a gyermeknek minden 
lelki képe sajátos életéből kifolyó legyen. 

A ki a direkt módszert helyesen alkal-
mazni akarja, annak legelőször is a 6—7 éves 
gyermeknek sajátos lelki világát kell jól 
ismernie. A 6—7 éves gyermek nem úgy 
gyűjti értelmének anyagát, mint mi; más-
képen kapcsolja a szerzett képhez a jegyeket; 
nem törődik sokat azzal, vájjon lényeges 
jegye-e képzetének az új jegy vagy nem; 
neki minden lényeges, a mi szivének tetszik. 
A 6—7 éves gyermeket a dologképek össze-
hasonlításában, megkülönböztetésében, az ok 
és okozat viszonyításában nem annyira a 
száraz értelem, hanem érzése vezérli. Pl.: Sok-
kal természetesebb s így kedvesebb is, ha a 
g\ermek a galamb egyes ismertető jegyeiről 
így beszélgethet: Harangoznak. Galamb mellé 
száll a galamb. Rózsi mellé száll a galamb. 
Csak a héja el ne vinné! Kis tubuskám! 
Van nekem piros buzám. Szállj le a vállamra! 
Ez a kép a gyermeknek tetszik, mint akár 

a saját teremtő képzeletéből eredt alkotás. 
Nem száraz, rideg a kép megalkotása. 

A népiskola I. osztályában nem így szok-
tak a galambról beszélgetni, hanem szárazon 
elsorolják a galamb testének a részeit, tulaj-
donságait, cselekvéseit, hasznát, stbit, stbit, 
hogy a gyermek róla tiszta képzetet szerez-
zen. Ez az eljárás csak az értelmet műveli, 
a gyermek szivét s vágyát nemcsak, hogy 
nem neveli, hanem ellenkezőleg: felébreszti 
benne az ellenszenvet a tárgy és tanítója 
iránt. A gyermek értelme csak azt fogja 
meg, a mit öntevékenységéből kifolyólag 
átérzett. A mely tapasztalat a szív útján ju t 
az értelembe, az a gyermeknek édes, drága 
kincse. 

A gyermek örömmel szokja meg a galamb, 
száll a galamb, Eózsi mellé száll, a vállára 
száll szó- és mondatképeket, mert a cselek-
mények együttvéve egy neki kedves, korhoz 
mért, természetes jelenetet, képet tesznek. 
Természetes e kép, mert a gyermek maga is 
része, még pedig cselekvő " része. Maga sem 
tudja, mint szokta meg a galamb, száll a 
galamb szóképeket, a míg a galambbal édesen 
elmulat a szive. Jól jegyezzük meg: a dolog-
képeknek a jegyeit a gyermek érző világán 
át kell mindig az értelembe juttatni. 

Ez a direkt módszer forrása, kezdete, 
lényegének a magva. 

A direkt módszer második lényeges jegye 
a gyermek teremtő képzelete. Ez is szivéből 
meríti táplálékát. A szív adja meg képzele-
tének az erőt, az élénkséget; a szív ingerli 
a képek felváltására és a csudás csoportosí-
tásra; a szív indítja meg mesés öntevékeny-
ségét. 

A mely tanító a képzet egy-egy új jegyét 
nem úgy varázsolja a gyermek elé, a mint 
azt a gyermek korhoz mérten magától is 
tette volna: annak eljárása lehet száraz 
tanítás, de sohasem természetszerű nevelés. 
Ezt Göndörék mintaleczkéiben a legjobb 
akarat mellett sem tudtam megtalálni. 

A direkt módszer lényeges jegye az is, 
hogy a gyermek minden dolgot, tárgyat, 
tulajdonságot nem elkülönzötten érzékeljen, 
hanem a gyermeknek tetsző képben, jelenet-
ben, cselekvésben. Pl.: Az órát úgy szereti, 
ha a kezében van; a füléhez szoríthatja, hogy 
ketyegését hallja; a fedelét kinyithatja s a 
sok kis kerekét megnézheti. Nem szabad 
ám folyton és mindig csak utánoztatnunk. 
A szakadatlan utánoztatással nem öntuda-
tosan cselekvő, de egyszerűen csak másoló 
embereket nevelünk; de meg az utánzást 
meg is űnja a gyermek hamar. Minél többet 
maga a gyermek tegyen, hadd jöjjön ő maga 
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reá a dolognak a sajátságaira. Helyes az is, 
ha magukkal a gyermekekkel kerestetjük 
fel a jegyeket. így inkább eltaláljuk a gyer-
mekeknek tetsző részeket. 

Bocsánatot kérek, de már az I. leczkéjök 
sem természetes. A mit ott mondanak, az 
oktrojált kép é* szó. Egyik sem ered a 
gyermek sajátos lelki világából. Első magyar 
beszédanyaguk: „Jöjj ide! Elmehetsz! Vigyázz! 
Mi ez? Még egyszer! Elég!" 

Az elsorolt szóképek mindenike 1—1 meg-
felelő dologképnek a teste, formája. Azt 
kérdezem most: mit mond a gyermek nagyobb 
örömmel magyar nyelven, ezeket a szó-
képeket-e, vagy pedig olyanokat, a melyek 
gyermekies életet, elevenséget, játsziságot 
jelentenek ? Próbálják meg s meg fognak 
győződni arról, hogy a gyermek sokkal 
szivesebben, nagyobb kedvvel s hamarább 
szokja meg az efféle szóképeket: fütyöl, nevet, 
sír, szalad, ugrál, üt, jaj! repül, lovagol, Pista, 
Pali, Jancsi, Erzsi. Mari. Hisz' az az ő első 
magyar beszédbeli gyakorlásuk valódi vezény-
lése, mintha csak ezt mondanák: Jobbra! 
Jobbra fordulj! Előre nézz! Indulj! 

A gyermeknek már az első alkalommal 
olyan szóképeket kell megismernie, a melyek-
kel akár magában, akár másokkal az utczán 
vagy otthon is beszélgethet. Ha tudja e 
szóképet: repül, elmondja otthon is, a mikor 
a repülő verebet, fecskét vagy gólyát látja. 

Az első leczke anyaga már azért sem 
felel meg a direkt módszer lényegének, mert 
a dologképek nem természetes hajtásai a 
6—7 éves gyermek lelkének. 

A II. leczke anyaga: „Kréta, papiros, nem, 
tej, tinta, tábla, fekete, fehér, kezet karba! 
milyen ?" E szóképekkel szerzők a következő 
mondatképeket állítják egybe: Ez kréta. 
Ez papiros. Ez tábla. Ez tej. Ez tinta. Ez 
nem tej, ez tinta. A tinta fekete. A tej nem 
fekete. A kréta nem fekete. A papiros nem 
fekete. 

Összefoglaló ismétlés. Jöjj ide! Elmehetsz! 
Vigyázz ! Kezet karba! Még egyszer ! Elég ! 
Mi ez ? Ez kréta, ez papiros, ez tábla, ez 
tinta. Ez nem kréta; stb., stb. 

Hát igen tisztelt uraim, a 80-as évek 
elején én is éppen így faggattam az én 
német, szerb, oláh, horvát tanítványaimat. 
Tény, megtanultak magyarul, de mennyit 
izzadtam, míg a nemzetünk nyelvének for-
máit beléjök gyömöszöltem! Hát még a 
gyermekek ! 

Ez nem direkt módszer, mert a lélek érző 
és cselekvő életét egészen figyelmen kívül 
hagyja. E módszer nem számít a fokozatos-
ság törvényével. A direkt módszer első 

lépése a cselekvés, a második az érzés, a 
harmadik az értelem. 

A mi hiba van mai, mondhatni tisztán 
csak az értelmi erőt művelő tanítási rend-
szerünkben, az feltalálható Göndörék ,Útmu-
tató "-jában is. 

A gyermek lelkéhez sokkal közelebb álla-
nak a korhoz mért cselekvések, mint a szám-, 
mérték- és tulajdonság-viszonyt jelentő dolog-
képek. Hát miért gyötörjük mi őket akkor 
az élettelen tárgyak, tulajdonságok neveivel ? 
A magyar beszédgyakorlás középpontja a 
cselekvés, ehhez kell fűződnie a tárgynak és a 
tulajdonságnak is. 

Nekem úgy tetszik, hogy Göndörék sem 
tudtak még megszabadulni a beszéd- és érte-
lemgyakorlatok régi rendszerétől. Meglássák, 
nem adok neki öt évet s a magyar nyelvű 
beszéd- és értelemgyakorlatok teljesen újjá-
alakulnak. 

Nincs sem tanítóra, sem tanulóra lélek-
ölőbb, mint a tanításnak ilyen módja: „Mi 
ez ? Ez pont. Mi ez ? Ez vonal. Pont ez ? 
Ez nem pont. Vonal ez ? Ez nem vonal. Mi 
ez? Ez golyó. Ez sok pont." Stb. 

Van-e ebben szerepe a gyermek cselekvő 
és érző életének ? Nincs. A gyermek passziv 
figyelemre és utánzásra van szorítva: az ő 
alkotó erejének nincsen tere. Ezért nem 
direkt e módszer. 

Ha már a pont és a vonal szóképeket 
akarják begyakorolni, akkor így j írjanak el: 

A gyermekek előveszik palatábláikat és 
polavesszőiket. (Ez cselekvés.) A táblára pon-
tokat rajzolnak. (Ez is cselekvés.) Mutatok 
nekik egy kispitykét. A gyermekeknek a pityke 
tetszik, jókedvűen mosolyognak. Lerajzolom 
a pityke formáját a táblára. A gyermekek 
is sok-sok pitykeformát rajzolnak. E cselek-
vés jóleséssel jár. A míg a cselekvés folyik 
s abban a gyermek szive, hogy úgy mondjam, 
megfiirdik, igen szépen szokják meg e szó-
képeket: pityke, pityke, pityke; ez is pont, ez 
is pont, ez is pont. 

A mai nevelési rendszernek az a leg-
nagyobb hibája, hogy nem számol a gyermek 
természetszerű cselekvő és érző életével. Ez 
az oka annak is, hogy Göndörék módszere 
nem a tiszta direkt módszer. A ki tiszta 
számképeket akar szerezni, annak az egyen 
kell kezdenie, a kettőn folytatnia, hogy fok -
zatosan a háromhoz juthasson. 

Hogy a gyermekkel megkedveltessük az 
iskolát, nincsen szükségünk az ő anyanyelvére, 
hiába mondják Göndörék a felfogást „peda-
gógiailag és politikailag egyaránt eltévesz-
tett, erőszakos és elvetendő eljárásnak, meg 
azt, hogy belső fogyatékosságánál fogva 
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sikerhez nem vezet, hanem ellenkezőleg: 
alkalmas, hogy a magyar nyelv ellen gyűlöl-
séget és ellenszenvet támaszszon". 

Önök tévednek. Az élet mást bizonyítoit. 
Hiszem, sokan vannak e hazában, kik velem 
tartanak, mert együtt futottuk meg a magyar 
be-zéd gyakorlásának útját. 

Beszéljenek a tények. A 70-es évek végén, 
a mikor Pancsovára kerültem, volt német, 
szerb, oláh, spanyol tanítványom egy osztály-
ban. Akkor sem tudtam szerbül, oláhnl, 
spanyolul, ma sem tudok egy szót sem. 
E városban hét esztendőt töltöttem; a test-
vérnépek nyelvét nem tanultam meg, de a 
gyermekek megtanulták az én magyar beszé-
demet. Nagy-Szebenben is voltam, ott ugyan-
ezt tapasztaltam. Laktam négy esztendeig 
Nagy-Szöllősön, a ruthének között. Itt nem-
csak a gyermekek, de a 20—40—50 éves 
ruthén napszámosok is megszokták, tőlem a 
magyar beszédet. Öt éve a tótok között 
lakom. Ma sem tudok egy szót sem tótul. 
Megtanulhattam volna 22 esztendő alatt 
szerbül, oláhul, horvátul, ruthenül, tótul; ha 
ezt teszem, bizonyára az én tanítványaim 
igen kevésre mentek volna a magyar beszéd-
ben. Nemcsak én állok így, hanem e hazá-
nak nagyon sok tanítója. A mint én, úgy 
ők is így éltek át 10 —15 — 2 )—25 esztendőt. 

Nem mondom, hogy a tanító ne beszéljen 
a nép nyelvén. Tudjon népiesen szerbül, ha 
oláhok között lakik, oláhul, de csak azért, 
hogy meghódítsa iskolájának az apákat, külö-
nösen az anyákat. Ha nem érti a nép nyelvét, 
nem nagy baj. Nehezebben fog ugyan a nép 
szivéhez férkőzni, de ha oda eljutott, jobban 
otthon lesz ott, mint sok más társa, a ki a 
nép nyelvén beszél. 

Adott az Isten az embernek egy hü, köz-
vetlen, hódító beszédet, a mely sohasem 
hazudik s a lélek nemes tulajdonságait sok-
kal bensőbben fejezi ki, mint az emberi szó. 
Ez a mozgás nyelve. E nyelven ugyan nehezen 
értethetem meg magamat, de mert közvet-
lenül a szívből ered, szívre is talál. Nem az 
emberi szó kedvelteti meg a gyermekkel első 
sorban az iskolát, hanem igaz szeretettől 
fénylő szemem, varázsló hatású nézésem; 
gyengéd bánásmódom. Ha én jól ismerem a 
ti—7—8 éves gyermekek megszokott játékait 
és jó szívvel, az ő módjuk szerint el is 
játszom velők a játékokat, el lehetek az ő 
anyanyelvök nélkül. 

Mily megragadóan játszik a jó mama gyer-
mekével, pedig ez emberi nyelvét nem érti. 

A direkt módszer első fokozata a mozgás 
nyelve. A ki erre nem alapítja eljárását, az vagy 
nem, vagy nagyon nehezen ér czélt. Göndörék 

ehhez közel járnak; prédikácziójuk jó, de 
nem élnek jól vele. Az anyanyelvvel megaka-
dályozzák a mozgás nyelvének természetszerű 
érvényesülését. 

Ne az anyanyelv, hanem a mozgás nyelve 
legyen a közvetítő. Ezt kívánja a helyesen 
értelmezett direkt módszer. A gyermek repül, 
mint a madár; egy lábra áll, mint a gólya; 
ugrik, mint a mókus; szalad, mint a nyúl ; 
énekel, mint a tanító bácsi; stb., stb. Ez is 
beszéd, csakhogy nem emberi szóval, hanem 
a test különféle mozgásaival köti meg érzését, 
képzetét vagy a kép csoportját. Azután 
okvetetlenül egyszerre kell a gyermeknek 
a képcsoportot kifejeznie ? A világért sem. 
Ha repül, mint a pillangó, vagy azt mondja 
csak: pille, pille, pille, vagy pedig: repül, repül, 
repül. A mi dolgunk azután őt megérteni, 
t. i. azt, hogy ő tulajdonképen ezt akarta 
mondani: „Repülök, mint a pille." 

Gröndörék azt állítják, hogy ők ,Útmuta-
tó a-juk összeállításánál a német ajkú gyer-
mekre voltak tekintettel. Bocsánatot kérek, 
de ennek nyomát seholsem találtam fel. E 
megjegyzésöknek csak az esetben lett volna 
helye, ha BUtmutató<í-jukban adták volna a 
magyar és német beszéd összehasonlítását. 
Ez összehasonlításban kitüntették volna azokat 
a szóhangokat, szóhangkapcsolatokat, a melyek 
a magyar beszédben megvannak és a német-
ből hiányzanak; továbbá felemlítették volna 
azokat a szóhangokat is, a melyek mind a 
két beszédben megvannak, de eltérően hang-
zanak; végül, ha útmutatást nyújtottak volna 
arra nézve is, hogy miképen kell a német 
ajkú gyermekeket pl. a gy, ty, a, é hangoz-
tatására szoktatni. A direkt módszert csak 
ennyiben vonatkoztathatom egyes testvér-
népek nyelvére, más szempontból nem. 

A német gyermek így beszél: kolo (golyó), 
szivacs (szivacs), gedő (kettő), mek (meg), 
sog (sok), gicsin (kicsiny), djermeg (gyermek). 

Mielőtt a kis gyermek megszokná édes 
anyja beszédjét, előbb megszokja a hang-
érzéseket s ezeknek visszavetítését. E korban 
dadog, gyügyög, hangokat, szótagokat ismétel, 
felcserél, társít, alkalmazza a hasonlóságot. 
A míg egy szót megtanul, 2—3—4-féle 
alakban is mondja. A mama kezdetben neki : 
aaaaaa, azután amamama, végül mamamama. 
A 6—7 éves gyermek ezen túl van. A leg-
több gyermek, ha csak beszélő szervei nem 
hibásak, minden szóhangot tisztán hangoztat. 
Vannak esetek, hogy nem tudják még a 
r, h szóhangokat helyesen alkalmazni. Mikor 
a hat éves német ajkú gyermeket az iskolába 
adják, nem ismeri a magyar a, ty, gy, é, a 
tót az é, ö, ő sióhangokat. Ha azt akarom, 
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liogy szépen beszéljék a magyar nyelvet, 
akkor nekem először is meg kell adnom a 
helyes hangérzéseket. Erre Göndörék könyve 
semmiféle útbaigazítást nem nyújt. Gyakor-
lati példákkal kellett volna bemutatniok, 
mint lehet és kell mondóicák segítségével, a 
természeti hangok utánoztatásával a nem ma-
gyar ajkú gyermekeket helyes magyar hang-
érzésekre szoktatni. 

Bevégzem hozzászólásomat. Göndörék mun-
kája a Grammaéknál jobb, a direkt mód-
szerhez közelebb áll. Göndörék tisztább elmé-
leti képet adtak; hogy eszméik megtestesítése 
nem sikerült teljesen, nem az ő hibájuk, 
hanem a rendszeré, a mely szerint őket is 
nevelték s a melyben ők is élnek. Elismerés 
azonban nekik azért a határozott lépésért, a 
melylyel az iskolát a nyűgtől meg akarják 
szabadítani. Munkájok haladás, de a direkt 
módszer mai színvonalán mégsem áll. 

(Eperjes.) Láng Mihály. 

Z i c h y Ai i ta l . f 
A magyar tudománynak, irodalomnak és 

tanügynek halottja van: Zichy Antal, az 1868-iki 
népoktatásügyi törvény előadója, f. hó 19 én, 
75 éves korában meghalt Budapesten. A mult 
héten a Nemzeti Kaszinóban az a baleset érte, 
hogy a lépcsőn elcsúszott és fejét egy lépcső-
fokba ütötte. E sajnálatos balesetig jó egész-
ségnek örvendett, de az ekkor szenvedett 
agvrázkódtatás végzetessé vált a maradandó 
érdemeket szerzett kiváló férfiura nézve. 
Szombaton, f. hó 21-én d. u. szentelték be a 
megboldogult tudós tetemét és beszentelés 
után Zala községébe szállították a Zichy-
csal ád mauzóleumába. Zichy Antal bátyja volt 
Zichy Mihály nagy festő hazánkfiának. Az 
elhunyt életrajzi adatait a következőkben 
közöljük: 

Zichy Antal született Zalán (Somogym.) 
1823-ban. A gimnáziumot a veszprémi piaris-
táknál, a jogot a pesti egyetemen elvégezvén, 
patvarista volt Szentkirályi Mór akkor pest-
vármegyei alispán, majd Somssich Pál ország-
gyűlési követ mellett az 1843 —44-iki ország-
gyűlésen. Az 1847 — 48-iki országgyűlés nyil-
vános pályája kezdetén mint Mosonvármegye 
aljegyzőjét és tiszti ügyészét érte s mint 
ilyen választatott meg először országgyűlési 
képviselővé. Ez időben kezdte meg irói műkö-
dését; 1848-ban elkisérte az országgyűlést 
Debreczenbe is, mint az ú. n. békepárt tagja. 
A szabadságharcz bukása után hadi törvényszék 
elé állították, majd Somogy vármegyébe jószá-
gára belebbezték. 1860-tól mint Somogy vár-
megye főjegyzője, majd mint a tabi kerület 
országgyűlési képviselője lépett ismét a köz-

élet terére s publiczisztikai é3 szépirodalmi 
működését ujult erővel kezdte meg. A „Pesti 
Napló"-ba írt vezérczikkei, valamint röpiratai 
hozzájárultak a közjogi kérdé-ek tisztázásához. 
A rövid politikai szünet alatt angol közjogi 
és történelmi tanulmányainak eredményeit 
foglalta össze : Anglia története a forradalomig 
(Pest 1866) és az Angol forradalom története 
(u. o. 1867) cz. műveiben. Angol tanulmá-
nyainak, Macaulay fordítása mellett, kiegé-
szítői voltak: Stuart Mária (1865). Steafford 
(Pest, 1865) és Cromwell czímű drámai kor-
rajzai, melyek együttvéve trilógiát alkotnak; 
Cromwellje 1865-ben Teleki-jutalmat nyert. 
Zichy dolgozott egyúttal Csengery „Budapesti 
Szemléjé"-be és Arany János „Koszorú"-jába, 
Kemény Zs. „Pesti Naplő"-jába stb. A Kis-
faludy-Társaság 1866-ban, az Akadémia 1870-
ben tagjává választotta. Amott a szónoklat-
ról írt értekezéssel (Pest, 1868), itt pedig 
Horatius szatíráinak műfordításával s hozzá 
írt bevezető és magyarázó jegyzetekkel fog-
lalta el a széket. Az 1865 —69-iki ország-
gyűlésnek igen tevékeny tagja volt. Gyakran 
volt bizottsági előadó, az első delegáczióban 
is, mint a tengerészeti budget referense. 
Azután egyik alkotója (előadója) volt a nép-
oktatási törvénynek, majd mint tanfelügyelő 
a fővárosban, legbuzgóbb életbeléptetője. Szü-
lőföldének, a tabi választókerületnek kétszeri 
képviselete után még mint Pápa és Sopron 
város országgyűlési képviselője vett részt a 
politikában. Mint költő néhány elegiát, sza-
tírát, epigrammot írt. Elbeszélései, az Olcsó 
Könyvtár egyik kötetében vannak össze-
gyűjtve. Mint műbiráló is széket foglalt egy 
Lessing-tanulmánynyal, kinek Bölcs Náthánját 
is lefordította. Majdnem állandó tagja volt 
az Akadémia Teleki-féle drámabiráló-bizott-
ságának s Hunfalvy Pál halála óta az Aka-
démia első osztályának elnöke. A fővá-
rosnál, főleg a tanügyi osztálynál, éveken át 
nagy tevékenységet fejtett ki, hasonlóképen 
folyvást működött társadalmi s egyesületi 
téren. Jelenleg a főrendiház tagja volt s ott a 
a szabadelvű konzervatív álláspontot képvi-
selte. Hosszú időn át foglalkozott a Széchenyi-
irodalommal s tanulmányainak eredményét 
közzétette Széchenyi István gróf életrajzában 
(1897). Kiadta Széchenyi István gróf munkáit 
és levelezéseit jegyzet-kkel. E tárgyhoz tar-
tozik Psychiatria és politika czímű polemikus 
értekezése is, valamint Eszmék, adatok, adomák 
Széchenyi István gróf naplójából cz. könyve 
(Budapest, 1880); számos közlései a „Budapesti 
Szemlé"-ben, az Akadémiában tartott fel-
olvasásai stb. Az elhunytban a tanítóság egyik 
legigazabb barátját veszítette el. 
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A méhcsaládok rajoztatása és 
mézeltetése. 

Az időjárás eddigi viselkedése oly kedvező 
volt a méhtenyésztésre, hogy méhcsaládaink 
ily arányú gyarapodásán, mint az idei, ritka 
év májusában gyönyörködhettünk. A gyü-
mölcsfák virágzásából gazdagon hordhattak, 
fölösleget is gyűjthettek a méhek. Ha a 
repcze és akácz virágzásakor is kedvez az 
idő, s szeles, esős, hideg napok nem alkal-
matlankodnak: korai és szapora rajzásra, gaz-
dag mézelésre számíthatunk. A méhész min-
den egyéb foglalkozás, időtöltés, vagy bármi 
szórakozás adhatta kellemet fölülmúló gyö-
nyörködéssel, édes kedvteléssel fogja látni, 
hogy kedves méhikéi a repcze buja virágza-
tának, az akácz tömör virágfürtjeinek nektár-
forrásaiból mily gyorsan töltik meg a sejte-
ket, s méhcsaládainak népessége mily roha-
mosan szaporodik. 

Valóban ritka tavaszon gyarapodtak ily 
gyorsan és szépen a méhtörzsek, mint az idén. 
E kedvező körülmény a legjobb alkalom arra, 
hogy méhállományát a kezdő méhész szaporítsa, 
a ki pedig már elérte volna törzseivel a kivánt 
létszámot, pörgetéssel vegye méhei gondozásá-
nak jutalmát. 

A Icasok rajzása, a szaporítás aránya, a 
rajok befogása, kaptárba helyezése, a kasok 
további rajzásának megakadályozása és a rajok 
ápolása a Néptanítók Lapja mult évi 22-ik 
számában vau leírva; ez alkalommal a kap-
tárokban tenyésző családok szaporításáról és 
mézeltetéséről szólok. 

A méhtenyésztés kétféle irányú lehet: sza-
porító, vagy méztermelő. Lássuk, mily uton-
módon érhetjük el e czélokat? 

A rajzás közvetetten oka, hogy a kedvező 
időjárás folytán fölszaporodott népességű 
család szűknek érezvén lakását, megoszlik és 
egyik része új hazát keresendő, otthonából 
kivonulni kényszerül. A méhtörzsek e szapo-
rodási ösztöne rendszerint a legdúsabb virág-
zás idején nyilvánulván, igen gyakran megesik, 
hogy mire a rajzás megtörtént, a „virány" 
is — legalább egyelőre — szűnő félben van, 
s úgy a megoszlott törzsek, mint a rajok — 
a mézkészlet fölhalmozásának legkedvezőbb 
alkalmát elmulasztván — lassan, vagy alig 
fognak gyarapodni. 

Az okszerű méhész az ilyen eshetőségnek 
elejét venni, s úgy a szaporodás, mint a 
mézelés javára a kedvező alkalmat biztositni 
igyekszik. A czél elérésének egyik föltétele a 
méhcsaládoknak e helyen múltkor elmondott 
egyenlően erőssé növelése, hogy a beálló gazdag 
virágzás kezdetén jelentkezzenek már a rajok 
és úgy az anyatörzseknek, mint szaporulataik-
nak a megoszlás után is még bő legelő jusson. 

Némely méhész — nagyon helyesen — be 
sem várva a természetes rajzást, mesterséges 
módon szaporítja állományát, hogy méhei a 
dús virágzás idején ne a rajzásra való készü-
lődéssel bomoljanak, hanem minél nagyobb 
mennyiségű mézkészletet gyűjtsenek. 

A kaptárok természetes rajzásának a folya-
mata ugyanaz, mint a kasoké; erről tehát 
egyéb fölemlítést fölöslegesnek tartok, mint 
csupán azon figyelmeztetést, hogy a szapo-
rítás arányával óvatosak legyünk. (Lásd: Nép-
tanítók Lapja m. é. 22. sz.) 

A kaptárok rajzásának meggátlása nagyon 
egyszerű. Az anyaházakat mind elszedjük, a 
mézes lépeket vegyük ki és helyükbe üreseket 
adjunk a családnak, hogy a méheknek dolguk 
legyen. Ha mégis rajzási készülődéssel bom-
lanék a törzs, mézének legnagyobb részétől 
foszszuk meg egészen, s fiasításos lépeiből is 
szedjünk el, melyeket a gyengébb családokhoz 
oszszunk be: bezzeg lelohad a rajzási kedv. 

Természetes szaporításra a kasok, mézterme-
lésre a kaptárok valók. De ha a kaptárokból 
is kívánunk szaporítni, természetes rajoztatás 
helyett mesterséges módon oszszuk meg a tör-
zseket. Ez az úgynevezett műrajkészités, mely-
nek legegyszerűbb módja a következő: 

A telt kaptárból kikeressük az anyát és 
keretestől a műraj számára elkészített kaptár 
költőterébe helyezzük. Utána 3—4 érett fiasí-
tásos és 2—3 mézes lépet teszünk át, s a 
többi költéses lépről a méheket a műraj hoz 
rázzak. A telt keretek közé 1—2 üres lépet 
is akasztunk, hogy az anya petézhessen és 
az ablakot a keretekig tolva, fölteszszük. Ezzel 
a műraj kész, melyet maradandó helyére 
állítunk. 

Az öreg törzs kereteit rendben visszarak-
juk és ha méhesünkön fölösleges anya volna, 
szoktatóban adunk neki, hogy ismét gyarapod-
jék. Tartalék-anya hiányában anyaház is jó 
szolgálatot tesz. Ha ily módon nem anyásít-
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liatnók meg, födetlen fiasításból, vagy petéből fog 
magának anyát nevelni. S minthogy több 
anyaházat készít, a mikor már ezek érettek, 
egynek, a legszebbnek kivételével valamennyit 
elszedjük és a következő mürajkészítés alkal-
mával fölhasználjuk. 

A költcses lépeken rendszerint fiatal nép 
nyüzsögvén, a műrajhoz többnyjre ilyent 
söpörtünk. Az ezekkel együtt átkerült kijáró 
munkások kiröpülvén, régi lakásukba térnek 
vissza, míg a fiatalok a műrajnál maradnak. 
A müraj népe tehát többnyire fiatal lévén, 
még nem igen jár ki, miért is — kivált, ha az 
idő kedvezőtlen — néhány napon át higított 
mézzel kéli etetni, vagy mézes léppel azonnal 
jól ellátni. 

Mürajt legajánlatosabb déltájon készítni, a 
mikor a költéses lépeken nagyrészt csak fiatal 
méhek ülnek, 

A kasokkal is lehet mesterséges módon 
szaporítni. Megtörténik ugyanis, hogy a kas 
telve van néppel, az időjárás is kedvező és 
mégsem rajzik. A következő módon kapha-
tunk tőle szaporulatot: 

Egy üres kast, vagy kaptárt kitisztítunk, 
belül rajfűvel megdörzsöljük és híg mézzel 
jólmegpörmetezvén, a röpülőlyuk fölött 8—10 
cmnjire elhelyezett szoktatóban anyát teszünk 
bele és déltájon, a mikor a legtöbb méh röp-
köd, a tele kas helyére állítjuk, ezt pedig a 
kert távolabbi részébe viszszük. Az erős csa-
lád kijáró népe visszatérvén, kezdetben meg-
hökken ugyan, de mégis bevonul, megadással 
ves?i a változást, az idegen anyát körülvéve, 
rövid időn megbarátkozik vele, mely 1—2 
nap múlva a nép közé bocsátható és az új 
család szépen munkához lát. A helyéről eltá-
volított kas minden kijáró méhet elve-zti 
ugyan — miért is legalább 2 — 3 este híg 
mézet kell neki jócskán bepörmetezni, — de 
azért 10 — 15 nap múlva a sok fiasításból 
kikelő új ivadék által ismét oly népes lesz, 
mint volt. Ekkor — ha jó hordás van és 
alkalmas idő jár — a jelzett módon újból 
vehetünk tőle még egy szaporulatot. Jobban 
megbírja ezt a megoszlást, mintha természe-
tes módon raj óznék, mivel az anya állandóan 
megmaradván a törzsnél, a petézés nem szű-
nik meg és a család a kedvező hordás alkal-
mán annál nagyobb szorgalomra serken, hogy 
új fíasítással pótolja elvesztett népet. 

A ki méhcsaládainak szaporításával a kivánt 
létszámot már elérte, minden igyekezetét a 
méztermelésre irányítja. A nem rajzó család a 
bő hordás alkalmával mindenesetre több hasz-
not ad, mint a megoszlott és ez által meg-
gyöngült törzs és szaporulata együttesen, ha 
t. i. a rajzást követőleg mostohára vált az idő. 

Mert — mint említém — a méhek éppen a 
leggazdagabb hordás idején rajoznak, s a jó 
alkalmat nem mézgyűjtésre, hanem fiasításra, 
szaporodásra fordítják és sokszor éppen a 
rajzás az oka, hogy nem pörgethetünk. A 
rajzás megszűntével a mézforrások is kiapad-
hatnak, tartósabb szárazság következhet be, 
vagy egyébként lehet az időjárás annyira 
kedvezőtlen, hogy a méhek nemcsak nem 
gyűjthetnek, hanem íorra is pusztulhatnak a 
családok. A sok raj nemhogy javára volna 
tehát a méhesnek, hanem az egész állomány 
létét veszélyeztetheti. 

A ki tovább szaporítni már nem szándéko-
zik, a kevesebb eshetőséggel szemben minden-
esetre könnyebben gondozhatja tehát méheit 
és mégis nagyobb haszonnal méhészkedik. A 
kivánt létszámot elérvén, a már jó eleve 
egyenlően erősekké és népesekké növelt méh-
családok kezelését akként irányítsuk, hogy a 
bő hordást biztosító gazdag virágzás jó 
alkalmát okosan kihasználjuk, méheinkkel 
minél több mézet gyűjtessünk. E czélból — 
a míg a rajzási ösztön a telepen meg nem 
szimt — a rajzás megakadályozásának mód-
jául fönnebb említett eljárást követve, a 
mézes lépeket szorgalmasan pörgessük ki s 
adjuk vissza üresen a családnak. A rajzási haj-
lam elmultával azonban már a jövőre is gon-
dolva, a pörgetést a Néptanítók Lapja tavalyi 
24-ik számában ajánlott előrelátással végezzük. 

(Pancsova) Natjy János. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: dr. JBálits Antal 

győri kanonoknak, a ki a győri kath. tanító-
képző-intézet létesítendő internátusának alap-
jára 500 forintot adományozott; arimamurány-
salgótarjáni vasmű-részvénytársaságnak, a mely 
gyár- és bányatelepein 3500 frt költséggel 
nép- és ipartanoncz-iskolákat állított; a kör-
möczbányai nőegyletnek, mely 39 szegény el. 
isk. tanuló részére 179 frt értékű ruhát ado-
mányozott; a cs. és kir. szabadalmazott kassa-
oderbergi vasút tek. igazgatóságának azon 
áldozatkészségeért, melylyel az állomásokon 
volt harangokból 10 darabot a sárosvár-
megyei tankerületben levő állami iskoláknak 
adományozott. 

Kinevezte: Zsivánovits Vilma oki. tanító-
nőt a bavanistei közs. el. népisk.-hoz r. taní-
tónővé ; Wahl Sarolta oki. kisdedóvónőt a 
hertelendyfalvai áll. kisdedóvódához óvónővé; 
Noroj Miklós oki. tanítót a suskai közs. el. 
iskolához r. tanítóvá; Mihálka István oki. 
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tanítót a lunkoviczai községi elemi isVolához 
rendes tanítóvá; Schlögl Henrik oki. tanítót a 
szent-helenai közs. el. iskolához r. tanítóvá. 

Végleg megerősítette: Gregideszku Lukács 
tuffier-koromniki közs. el. iskolai tanítót jelen 
állásában. 

Jóváhagyta: a budapesti Fröbel-nőegylet 
módosított alapszabályait; az új-futtaki kis-
dedóvó-egvesület alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Orbók Gyula 
várfalvi állami munkaképtelennek talált elemi 
iskolai tanító részére évi 270 frtot; Alemoreán 
János mági gör. kel. munkaképtelennek talált 
el. isk. tanító részére évi 200 fr tot ; néhai 
Badu Simon szecseli gör. kel. munkaképte-
lennek talált el. isk. tanító részére évi 230 
frtot; Gogonea Áron szelistyei gör. kel. mun-
kaképtelennek talált el. isk. tanító részére évi 
190 frtot; Dordea Tamás válei gör. kel. 
munkaképtelennek talált el. isk. tanító részére 
évi 230 fr tot ; Gábos Lajos alsó-rákosi községi 
el. isk. munkaképtelennek talált tanító részére 
évi 260 frtot. 

E g y e s ü l e t i é le t . 
X „Eötvös-alap" csongrádmegyei 

fiókja, mely Szegeden sznkel, Fass Mátyás 
megyei tanító-egyesületi elnök buzgólkodása 
folytán az ottani társadalom részéről mind 
inkább nagyobb anyagi támogatásban része-
sül. A folyó évben már eddig is 75 frtot 
gyűjtött ily módon. F. hó 15-ikén pedig 
Niedermayer Antal tanítóképző intézeti zene-
tanár fáradhatatlan és szakavatott intézősége 
alatt a szegedi tanítóképző intézet és a felsőbb 
leányiskolák növendékei az alapra igen sike-
rült hacgversenyt tartottak, mely anyagilag 
is szépen jövedelmezett. Másrészről szép 
támogatásban részesül a csoagrádmegyei 
tanítóegyesület segélyző-alapja is a Vass M., 
Tergina Gy., Kerékgyártó E. által szerkesztett 
tankönyvek példányai után a szerzők által e 
czélra fölajánlott járulékokból, melyek eddig 
már közel 2000 frtot tesznek. 

4- A „Pozsonymegyei Tanítóegyesület" 
nagyszombati járásköre f. hó 10-én Nagy-
szombatban a közs. polg. fiúiskola tanács-
termében, Wester Samu nyug. ev. tan. elnök-
lete alatt tartotta gyűlését, melyen Alszegiig 
János közs. p. isk. tan. a negyvenes évek peda-
gógiai irodalmát ismertette és annak néhány 
termékét bemutatta. Fröhlich Gusztáv dr. 
„Die Erziehungsschule" czímü művét alapos 
ismertetés után szintén bemutatta. Ezek után 
fölolvastatott a nagym. közoktatásügyi minister 
úr ama rendelete, mely a gyűléseken meg-
jelent tanítók napidíjainak kiutalványozását 

meghagyja A rendeletre hivatkozva Alszeghy 
János, mint a megyei egyesület elnöke, a 
jelenvolt tagokat fölkéri, hogy a május 31-én 
és junius 1-én Pozsonyban tartandó gyűlésen 
minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. 
A gyűlés jegyzőkönyvének vezetésére Uhr-
mann Ilona k. a. polg. isk. tan. kéretett föl. 

(G. I.) 
X Az ungmegyei ált. néptauító - egye-

sület szobránczi járásköre f. évi május hó 
16-án tartotta meg Baskóczon tavaszi gyűlését. 
A gyűlés igen látogatott volt, a tagokon kívül 
ott láttunk számos tanügybarátot. E gyűlé-
sen ünnepelték meg a szobránczi járás tanítói 
az 1848-nak 50 éves jubileumát. A gyakorlati 
tanítást Bévay János tartotta. Népoktatásunk 
50 éves múltjáról (1848 — 1898) Grigássy 
Károly áll. tanító olvasott föl. 

X Veszprémvármegyei tanítóegyesület 
megalakítására hívta össze Tapp Sándor kir. 
tanfelügyelő a veszprémvármegyei állami, köz-
ségi és polgári iskolák, valamint az állami 
tanítóképző-intézet tanerőit. A megjelentek az 
egybehivó tanfelügyelőre bízták a gyűlés veze-
tését, elfogadván egyúttal a gyűlési tárgy-
sorozat javaslatát. Az alapszabálytervezet V. 
pontját következőképen szövegezték: „Az 
egyesület czélja: a) Az iskolai nevelés-tanítás 
s annak módszerének előmozdítása és terjesz-
tése elméleti előadások s az önként jelent-
kezők által tartandó gyakorlati tanítások útján. 
Az egyesület annyi körre oszlik, a hány járás 
van a vármegyében ; tekintve azonban, hogy 
ez idő szerint csak 40 kötelezett tagja van 
a tantestületnek, kiknek a vármegye földrajzi 
viszonyainak megfelelő eloszlása az 5 járás 
szerint eddigelé még nem lehetséges, azért 
tényleg csak két körre oszlik a tantestűlet, 
ugyanis a pápa-devecseri és a veszprém-enying-
zirczire. Ezek megállapítása után az alapsza-
bálytervezet alapján a választmány által össze-
állítandó egyesületi alapszabályoknak jóvá-
hagyás végett a közokt. kormány aoz való 
felterjesztése határoztatott. Végbemenvén a 
tisztviselőség választása, a veszprémvármegyei 
tanítóegyesület elnökévé Ajtay Gyulát, helyet-
tes elnökévé Bertalan Károlyt, főjegyzővé 
Blázy Imrét, helyettes főjegyzővé Farkas 
Gyulát, pénztárossá Fábián Elvirát, ellenőiré 
dr. Kőváry Sándort választották; ez utóbbira 
egyúttal a könyv- és szertárn<'ki tisztség is 
ruháztatott. A választmány összeállíthatása 
tekintetéből kijelöltetvén a mindkét körre 
eső tagok, ezek közül az egyesített pápa-
devecseri kör elnökévé választották Bépay 
Bániéit, a veszprém-enyíng zirczi egyesített 
kör elnökévé pedig Czuczay Gyulát. A választ-
mányba,mely a tisztviselők és körelnökökből áll, 
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egyelőre csak két tagot választott be a köz-
gyűlés és pedig Hott Miidós városi főtanítót 
és Szép Lőrinc,z veszprémi igazgató-tanítót. 
A tagdíj egyénenkint 1 írtban határoztatott, 
melyből 20 frt a segélyalapra fog számíttatni; 
e szerint fog a költségvetés megállapíttatni, 
míg a ministeri szabályrendelet szerint az 
alapszabálytervezet 9. pontjába felvett 1 frt 
napidíjnak 2 frtra felemelése iránt a vár-
megyei közigazgatási bizottság út ján a közokt. 
kormányhoz indokolt felterjesztésnek menesz-
tését határozták. A tárgysorozat Il-ik cso-
portját bevezette Hidvéghi Sándor giczi közs. 
isk. tanító elméleti előadása: vAz egész-
ségtan tanítása a népiskolában." A kimerítő, 
szabatos, szép nyelvezeten tartott előadás 
általános, élénk tetszésnyilvánítással fogad-
tatott, az alapelveket a közgyűlés magáévá 
tette s előadónak köszönetet szavazott; követ-
kezett azután a Molnár Vincze által készített 
„Magyarország domborá térképé"-nek bemu-
tatása. A domború térkép általános tetszést 
aratott s a földrajz helyes és módszeres taní-
tásához eddig létező legjobb segédeszköznek 
ismertetett el. Miután a tavaszi és nyári isko-
lázásra és korpótlékra vonatkozó tanfelügyelői 
közlemények már előzetesen kiosztattak a 
tagok között, felolvastatott még a közokt. m. 
kir. minister úrnak f. évi márczius 24-iki kör-
rendelete, mely a tanítóegyesület működésé-
nek a kir. tanfelügyelők részéről helyes uton 
való irányítását tűzi ki feladatul; ez a min. 
rendelet tisztelettel tudomásul és alkalmaz-
kodásul vétetett. Végre a IL, vagyis jövő évi 
közgyűlés tartásának helyéül Pápa városa s 
idejéül május hava tüzetett ki, mire a gyűlést 
egybehívott és közakarattal vezetett kir. tan-
felügyelő, kiemelve a tagok tárgyilagos, lelkes 
és kötelességhű maguktartását, éljenzések kö-
zött a veszprémvármegyei tanítóegyesület ala-
kuló 03 1. közgyűlését befejezi. 

Tanítók tanácsadója. 
Tréger F. Csorba. A közös hadsereg és a 

honvédség kötelékébe tartozó póttartalékosok, 
kik mint tanítók vagy tanítójelöltek osztattak 
be vagy helyeztettek át a póttarta'ékba — 
a mennyiben a 8 heti katonai kiképzés czél-
jából nem állanak éppen tényleges szolgá-
latban —• kivételes nósülési engedély nélkül 
nősülhetnek. Az ilyenek nősülés tekintetében 
csakis a köztörvények és szabályok alá esnek. 

(íy. P. Nekünk nincs módunkban, hogy az 
orsz. tanítói nyugdíj hivatal könyveibe „bete-
kintsünk." Legjobb volna folyamodnia a 
közokt. ministeriumhoz. 

Cs. P. Rajztanítói póttanfolyamon. 

Szilágyi. Ily körülmények között leghe-
lyesebb volna minélelőbb kérni áthelyezte-
tésüket folyamodás útján. 

Nyugdíjigény. Semmi jogos alapot nem 
látunk a fölemelésre. 

ti. J. 1. Mindenekelőtt folyamodjék a közokt. 
ministeriumhoz fizetésemelése folytán nyugdíj-
igénye emeléseért. 2. A korpótlékot is betud-
ják. 3. Ha lehet, szolgáljon még tovább. 

Fehér S. 400 ölnél többet nem „követelhet". 
A kert bekerítését kivánja, de önnek is méltá-
nyosnak kell lennie a körülményekhez képest. 

II. I. P. Ha sérelmet lát, folyamodjék 
minélelőbb helyesbítésért. 

F. S. Y.-Szt.-Iván. Megrendelheti a szer-
zőnél Esztergomban, az érseki tanítóképzőben. 

T . Az ön által is jól idézett törvény világos 
és határozott intézkedése daczára megtörtént 
már, még pedig Szegeden, az ország legna-
gyobb vidéki városában az a szomorú dolog, 
hogy az újonnan szervezett iskolák tanítóinak 
fizetését kisebb összegben állapították meg, 
mint a mennyit ott eddig élveztek a tanítók; 
sőt — a tanfelügyelő tiltakozása daczára — 
ez az intézkedés jóváhagyást is nyert. Csak 
annyiban nem törvénytelen eljárás ez, a 
mennyiben ott is, önöknél is, új választások 
alkalmával történt a fizetésleszállítás és a fize-
tés még így is jóval nagyobb a törvényben 
biztosított minimumnál. Orvoslásért a megyei 
közigazgatási bizottsághoz, esetleg a minister-
hez fordulhatnak. 

J. J. Barauya-Szt.-Iván Az 1893. évi 26. 
t.-cz. §-a értelmében az is kolafentartó köteles 
behajtani. Ha ennek meg nem felelne, köte-
les a tanítót kárpótolni. Nem kívánhatja, 
hogy „behajthatatlan" czímen ez veszítsen 
különben is csekély fizetéséből. 

Iskolaszék. Sz. Az idézett ministeri ren-
delet, valamint a „Magyar Nyelvőr" üzenete 
is helyes. Önök csak az egyiket értették meg 
jól, azt, hogy január 2-án — ha nem vasár-
napra esik — már tanítani kell. De a husvot 
utáni kedd még szünet. Ezt jelenti a „bezá-
rólag" kifejezés. Az pedig, hogy január 2 ig, 
azt jelenti, hogy ezen a napon tanítani kell. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés képviselőháza a mult 

héten és e hét elején a szövetkezeti törvény-
javaslat tárgyalásával foglalkozott s azt rész-
leteiben is elfogadta. — Lukács pénzügy-
minister előterjesztést tett Ö Fölségének ama 
törvényhozási intézkedésekről, melyeket a 
kiegyezési javaslatok parlamenti elintézésének 
ez idő szerint való lehetetlensége te3z szük-

I ségesekké. 
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— Világ folyása a külföldön. A spanyol-
amerikai harcztérről, lapunk zártáig, neve-
zetesebb esemény hire nem érkezett. A 
spanyol kormány válságon ment keresztül, 
de az új ministeriumot ismét csak Sagasta 
alakította meg, a ki az új ministerek bemu-
tatásakor a spanyol képviselőházban így 
szólt: „Háború vagy becstelenség, e kettő 
közt volt csak választás és Spanyolország 
kénytelen volt elfogadni Amerika kihivását, 
a melynek a történetben párja nincs s a 
mely brutális merénylet Spanyolország ellen, 
de sohasem fog Spanyolország kormánya 
békét kötni, ha a haza területi épségét fen-
tartani nem hagynák. Ez esetben él van 
határozva a végső küzdelemre:* Az új spanyol 
kormány programmja tehát: harcz a vég-
telenségig s ha Sagasta ministerelnök beváltja 
szavát, hosszan tartó háborúra van kilátás. 
E héten egyébiránt döntő ütközetnek kell 
történnie, mivel a spanyol hajóhad, mely 
akadálytalanul érkezett meg Kuba délkeleti 
kikötőjébe: Santiagóba, Cervera vezérlete 
alatt, úgy látszik, megütközni készül Sampson 
amerikai tengernagygyal. A Fülöp-szigetekről 
nincs semmi hír : ott is farkasszemet néznek 
a spanyolok a szárazon, az amerikaiak a 
vízen. — Ausztriában junius 1-én ül össze 
újból a parlament, de máris azt írják, hogy 
nem lesz képes üdvös tevékenységet kifej-
teni. A képviselőház be fogja ugyan fejezni 
a nyelvvitát, sőt talán a nyelvbizottságot is 
meg fogja választani, de ennél többet a 
fönforgó viszonyok közt nem fog elérni. Ez 
okból valószínű, hogy az új ülésszak mind-
össze három hétig fog tartani. 

— Gladstone. Az angol politikai és köz-
életnek nagy halottja van: meghalt Gladstone 
volt ministerelnök és pártvezér, a ki egy félszá-
zadnál tovább gyakorolt döntő befolyást nem-
csak Anglia, de Európa sorsára is. 1809-ben 
született Liverpoolban s így 89 éves volt. 
Több izben volt ministerelnök s 1894-ben 
vonult vissza végleg a politikától. 

— Wlassics minister az Akadémiához. 
Wlassics Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi 
minister Eötvös Loránd báróhoz, a Magyar 
Tudományos Akadémia eluökéhez a következő 
levelet intézte: Nagyméltóságú Báró, Elnök 
Ür ! A Magyar Tudományos Akadémia enge-
met másodelnökévé megválasztani méltózta-
tott. Az Akadémiának irányomban nyilvánult 
eme megtisztelő bizalmát és ezt a váratlanul 
ért fényes kitüntetést nem tekinthetem a 
tudományok terén kifejtett szerény munkás-
ságom jutalmául vagy elismeréseül, a melyben 
akkor részesültem, a mikor a Magyar Tudo-
mányos Akadémia pályamunkámat a Sztrokay-

díjjal tüntette ki, midőn levelező, majd ren-
des tagjává megválasztott. Ezekben a kitün-
tetésekben találtam én bőséges jutalmát iro-
dalmi működésemnek és tudományos törek-
véseimnek, és egész életemen át buzdítólag 
hat rám, hogy a magyar tudományos iroda-
lomnak és tudományos törekvéseknek tőlem 
telhető erővel szolgálatára álljak. A legutóbbi 
időben a kultura magasztos ügyének kormány-
zati szolgálatában nem rendelkezem azzal az 
idővel, mely szükséges arra, hogy a tudomá-
nyos irodalom iránt tartozó kötelességemet 
folytonos irodalmi dolgozatokkal úgy leróhat-
nám, a mint én óhajtom. De talán nem c«a-
lódom, ha annak a rugóját, hogy hazám ez 
első magyar tudományos intézete megtisztelő 
bizalma felém fordult, főleg annak az emlé-
keiben tiszteletreméltó hagyománynak ápolá-
sában vélem föltalálni, mely a magyar tudo-
mány fejlesztése és a magyar kultura felelős 
vezetősége között ezúttal is erősebb kapcsot 
kívánt létesíteni és ezzel engem nagy és nehéz 
föladataimban buzdítani és támogatni óhajtott. 
Érzem, hogy e nemes szövetségben az én 
gyönge erőm csak izmosodik s én rajta leszek, 
hogy a hagyományos szövetségnek igénytelen 
személyemben való fölujítása nemzeti műve-
lődésünkre csak haszonnal járjon, mert előt-
tem állanak a nagy példák, miként lehet az 
egész nemzeti életre kiható hatásúvá tenni e 
szép szövetséget. Rendíthetetlen kötelességem-
nek fogom ismerni, hogy e magasztos együttes 
munkából ón is részt kérjek és vagyok abban 
az őszinte meggyőződésben, hogy e munkás-
ságomat a mélyen tisztelt Akadémia hathatós 
támogatásban részesíti. Ily érzelmek hatása 
alatt fogadja és tolmácsolja, kérem, Nagymél-
tóságod meleg és őszinte köszönetemet. Fogadja 
Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. Budapest, 1898. évi május 15-én. 
Wlassics s. k. 

— A minister elismerése. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister Ambrus Sándor 
bessenszögi r. kath. volt tanítónak 40 évet 
meghalidó érdemes tanügyi működéseért nyug-
díjaztatása alkalmából elismerését nyilvání-
totta. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra az adakozások örvendetesen folynak, a 
mi nagy dicséretére válik a magyarországi 
tanítóságnak, mert az adakozók nagyobb 
része tanító. A kir. tanfelügyelők egy része 
szintén lelkesen karolta fel a gyűjtés ügyét, 
s ujabban arról értesülünk, hogy Hajnóczi dr., 
Szepesmegye kir. tanfelügyelője és Nemes 
Lajos, Zemplénmegye kir. tanfelügyelője kör-
levélben szólították fel a megyéjökbeli tanító-
ságot az adakozásra. Örvendetes jelenség az 



14 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 21 BzAm. 

is, liogy a tanítóság a nem-tanító tanügy-
barátokat is igyekszik az eszmének meg-
nyerni, mint arról bárki is meggyőződbetik, 
a ki az eddig megjelent kimutatásokat (és 
az alább közöltet is) figyelmesen átolvassa. 
A bizottság nagy súlyt helyez arra, hogy a 
Szathmáry-alapítványban a magyar tanügy 
munkásai összetartozóságának nagy erkölcsi 
ereje tiszteletet parancsoló módon nyilat-
kozzék meg és így újból azt a kérést intézi 
a tanítósághoz, hogy, ha krajczárokat is, de 
a kettős czélra adakozzik minden magyar-
országi tanító. A Néptanítók Lapjához nap 
nap után 60—80 levél érkezik be; mellékel-
jenek a tanácsot és fel világosítást kérők leve-
lökhös egy-két 5 kros levélbélyeget s rövid idő 
alatt így is tekintélyes összeg fog egybe-
gyűlni a kitűzött kettős czélra. -—• A 
kolozsmegyei tanítótestület ujabban a követ-
kező levelet intézte a Szathmáry-síremlék és 
alap bizottságához: „Tisztelettel vettük a 
tekintetes bizottság azon becses felhívását, 
melyben boldogult Szathmáry György, volt 
ministeri tanácsos, egyesületünk tiszteleti 
tagja sírjához emelendő emlékkő és nevére 
teendő alapítvány létesítéséhez tanítótestüle-
tünk gyűjtését kéri. A hazafias felhívásnak, 
az elhunyt nagy érdemei által indíttatva, 
készséggel teszünk eleget. Megyénk összes 
állami és községi iskoláihoz külön felhívás-
ban egy-egy gyűjtői vet küldöttünk, hogy 
annál inkább megfelelhessünk a bizottság 
óhajának, mely minél több tanügyi munkás 
fillérét kívánja a fenti nemes czél létesítésé-
hez összegyűjteni. A kegyeletes adakozások 
már megyénk területén is folynak s hiszszük, 
hogy a jövő hó végén a gyűjtés ered-
ményével is elszámolhatunk. Addig is, míg 
ezt tennők, kérjük a fentiek szives tudo-
másul vételét. Kolozsvártt, 1898 május 15. 
Hazafias üdvözlettel: Sólyom János, elnök. 
Vásárhelyi Gyula, titkár." 

— Az iskolai év végékez közeledvén, föl-
hivjuk kartársaink figyelmét azokra a díszes 
bizonyítvány-lapokra, a melyeket Dörre Tiva-
dar rajzolt és Moreili metszett s az Eötvös-
alap megbízásából a tanügyi irodalom körül 
cdy nagy érdemeket szerzett Lampel-czég adott 
ki. Ezek a bizonyítvány-lapok ezeréves tör-
ténetünk háro n fő mozzanatát örökítik meg, 
sx hazaszeretet ébrentartására tehát kiválóan 
alkalmasak s művészi kivitel tekintetében rit-
kítják párjukat. Kaphatók ily bizonyítvány-
lapok elemi népiskolák, polg. fiu- és polg. 
leányiskolák számára, egy példány ára 5 kr 
és a jövedelem egy része az Eötvös-alapé. Mele-
gen ajánljuk e bizonyítvány-lapok megrendele-
sét a hazafias magyar tanítóság figyelmébe. 

I 
A megrendelések (postautalványon) Lampel 
R. (Wodianer F. és Fiai) könyvkiadóhivata-
talába (VI., Andrássy-út 21.) küldendők. — 
Ugyancsak az Eötvós-alap javára jövedelmez 
az a díszes kiállítású tüzet, melyet a Néptaní-
tók Lapja szerkesztője állított össze „Ezer-
éves Magyarország" czímmei s mely kiválóan 
alkalmas vizsgálati ajándékul. A benne foglak 
olvasmányokon nemcsak a megjutalmazott 
tanulók, de a szülők is épülhetnek. Egy pél-
dány „Ezeréves Magyarország" (48 oldal) 
ára 20 kr. Ajánljuk iskolai igazgatóságoknak, 
iskolafontartóknak és iskolaszékeknek b. figyel-
mébe, a magyar tanítóságot p j dig kérjük: 
pillanatra se feledje el, hogy az Eötvös alap, 
mely az imént említett kiadványok hasznát 
látja, vagy kárát vallja, az ő legsajátabb 
vagyona. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetíileg 
alapra adakoztak: közs. isk. tantestület (Sze-
pes-Béla) 1 f r t ; Sztrojny János (Srips) 20 kr ; 
leibiczi tanítótestület 1 f r t : áll. tanítóképző-
intézet (Kolozsvár) 9 frt 50 kr (ehhez adtak : 
Ürbók Mór ig. (másod izben) 5 f r t ; Fazuka-. 
József 1 fr t ; Pamáry Győző 1 f r t ; dr. Koch 
Ferencz 50 kr ; Boér Gergely 1 f r t ; Bíró 
Gyula 50 kr; Tarján Gyula 50 kr = 9 frt 
50 kr); alsót, iparisk. tant. (Körmend) 7 frt 
(ehhez járultak: Bittera Béla 50 k r ; László 
Ede 20 Kr; N. N. 5 k r ; Szabó Ferencz 10 
k r ; Szabó Sándor 20 kr ; Várady Sándor 
20 k r ; N. N. 10 k r ; Babos Kálmán 20 kr; 
Szabó László 20 k r ; Poreszka 10 k r ; Avass 
Ferencz 25 kr; N. N. 50 kr; Wallner 10 kr; 
Kiss István 10 k r ; II. N. 11 k r ; Bittera 
László 20 kr ; N. N. 10 kr; Horváth 20 kr; 
Fodor 20 kr ; Babocsay Kálmán 20 kr ; Iiábai 
Zs. 50 kr ; N. N. 55 kr ; Dienes Ferencz 20 
k r ; Fuchs Manó 50 kr ; R. M. 50 k r ; Bez-
nicsek Jczsef' 51 k r ; B. H. 20 k r ; Hartner 
G. 20 kr; B. B. 3 kr = 7 fr t ) ; ág. ev. el. 
isk. és polg. leányisk. (Késmárk) 6 f r t ; Ul-
rich TeoSl (Gölniczbánya) 50 k r ; Möhr Samu 
(Gölniczbánya) 50 k r ; Fdbriczy Samu (Göl 
niezbánya) 50 kr ; Iiissányi József (A.-Kubin) 
gyűjtése 4 frt 10 kr (ehhez adtak: Bissányi 
József ig. (Alsó-Kubin) 2 f r t ; Fodor Sámuel 
(A.-Kubin) 20 k r ; Bognár Erzsébet (Alsó-
Kubin) 20 kr ; Okányi Sándorné (A.-Kubin) 
20 k r ; Krátík Tekía (Alsó-Kubin) 50 kr ; 
Bissányiné-Seftsik Gizella 1 fr t ) ; özv. Boseit-
ziveig Saplár Sarolta (Budapest) 5 f r t ; Szepesi 
Tanítóegyesület 10 f r t ; iparostanoncz-isk. tan-
lestülete (Nagy-Várad) 2 I r t ; alsófokú ipar-
iskola (Tisza-Füred), Csete Zsigm. ig. gyűjtése. 
5 f r t 5 kr (ehhez adtak: Csánly Benjamin 
lelkész 1 f r t ; Csete Zsigm. 40 k r ; Medveczky 
Káivdy 50 kr; Fekete Laj s 40 k r ; Taneczky 
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Sándor 30 k r ; Szatmári Sámuel 25 k r ; 
Farkas Mihály 20 kr ; Hajdú József 20 k r ; 
Fekete 50 kr ; Julius 50 kr ; Kovács György 
50 kr ; Gahal József 30 kr = 5 frt 5 kr); 
Krizsovánszky Ádám all. tanító (Szapáryfalva) 
gyűjtése 10 frt 60 kr ; Tapp Ferenc/. (Nemes-
Magas) 50 k r ; Nikelszhj János (Mühlenbach) 
50 kr ; Sándor Lujza (Szomolnok) 50 k r ; 
Mélitzky János (Szepes-Körtvélyes) 50 k r ; 
Lója József (Felső-Szalók) 50 kr ; Kacz Hen-
rik ig. (Liptó-Szt.-Miklós) gyűjtése 1 frt 40 
kr (ehhez adtak: Kacz Henrik 50 kr ; Fűzi 
Márk 50 kr ; Fischer Lipót 20 kr : Pick Jakab 
20 kr); Zágróczky Gyula tanf. (Kassa) 2 f r t ; 
Laub Sándor (Ka-sa) 1 f r t ; üli. el., felső 
leány- és polg. fiuisk. gondnoksága és tan-
testülete (Bánffy-IIunyad), Koleszár Lajos ig. 
gyűjtése. 17 frt 50 kr (ehhez járultak: Gyar-
matiig Zsigmond gond. elnök 5 f r t ; Ignácz 
Károly gond. tag 1 f r t ; Dóczy Endre gond. 
tag. 1 f r t ; Királyi József gond. tag 1 f r t ; 
Bider Albert dr. gond. tag 1 f r t ; Szabó 
Gizella 50 kr ; Nagync-Sárossy Verona 50 k r ; 
Klaszter Sebestyénné 50 k r ; Klein Lajosné 
30 kr ; Bingvuld Gizella 50 kr ; Sóbányi 
Gyuláné 30 kr ; Horváth Irma 30 kr; Gás-
pár ik Ilona 30 kr ; Nagy Anna 20 kr; Bács 
György 30 kr ; Fekete János 30 kr; Klein 
Lajos 50 kr; Teleky János 50 kr; Hantz 
Gyula 50 kr; Szalatsy Ke/.ső 50 kr ; P Csórja 
Károly 25 kr ; Bavasz György 25 k i ; Kole-
szár Lajos 2 fr t = 17 frt 50 kr); Arad-
vidéki Tanító-egylet gyűjtése 25 frt (ehhez 
adtak: Buja Sándor 50 k r ; Bokor Alajos 
50 kr ; Sófalvi György ig. 50 k r ; Csiráky 
Márton 50 kr; polg. leányisk. tantestülete 
2 fr t ; Marinkovich Péter ig. 50 kr ; Kresz 
Károly 20 kr ; erzsébetvárosi leányisk. tant. 
1 f r t ; templom-u. leányisk. tant. 2 f r t ; polg. 
fiuisk. tant. 2 f r t ; llansinger-u. leányisk. tant. 
1 fr t 20 kr; Péter-téri fiuisk. tant. 1 f r t ; 
egy hitoktató 50 k r ; Lautner Mátyás 50 k r ; 
arad-gáji tant. 1 f r t ; Szilágyi György 1 f r t ; 
Szőke Ántal 50 k r ; Zárdy Ödön ig. 20 kr ; 
Maurer Mihály 20 kr ; Millig József iskola-
fölügyelő 50 kr ; újtelepi tantest. 1 f r t ; Arad-
vidéki Tanítóegylet 8 frt 70 kr = ; 25 frt; 
ebből 20 frt az alapra, 5 frt a síremlékre); 
„Marostordamegyei ált. Tanítótestület1 közp. és 
nyárádmenti körei, mint asztaltársaság (Mak-
kai Samu gyűjtése) 3 frt 65 k r ; Le'tich 
Antal (Zsombolya) gyűjtése 1 frt 70 kr (ehhez 
adtak: Leitich Antii 50 kr ; Bándek József 
20 k r ; Bertalan Gyula 20 k r ; Tutsch János 
40 k r ; Czöndör László 20 k r ; Uri Péter 
20 kr = 1 frt 70 kr); Duclion István (Javo-
rina) 1 f r t ; Schweiz Vilmos kir. tanf. (Dicső- j 
Szent-Márton) 2 f r t ; Stark Károly (Felső- ' 

Erdőfalu) 50 kr; Arányi Antal ig. (Igló) 
gyűjtése 32 frt 50 kr (ehhez járul tak: 
Arányi Antal tanítóképző-intézeti ig. 3 f r t ; 
Strauch Gyula 1 fr t ; Huzják András 1 f r t ; 
Karoling Mihály 1 f t : Amler Antal 1 i r t ; 
Beliczky Gusztáv 1 fr t ; Putsch T. 2 f r t ; 
Kövy Imre 2 f r t ; „Iglófüred részvénytársaság" 
5 fr t ; szepes-iglói takarék- és hitéiintézet 5 f r t ; 
Ziman János 1 frt; Báez Gyula 1 f r t ; Ber-
vdldszky Kálin ín 50 kr ; Lesznitzky János 
50 kr; Pák Károly 2 f r t ; Fischer Miklós 
gymn, ig. 1 f r t ; Bóth Márton 50 kr; Guhr 
Márton 1 f r t ; Kostiálik István apát-kanonok 
2 fr t ; Fest Ottó járásbiró 1 frt = 32 frt 
50 kr; ebből 16 frt 50 kr a síremlékre, 16 frt 
az alapra); Major Ferencz (N.-Szalók) 75 k r ; 
Csíkmegye kir. tanfelügyelőjének gyüjté.-e 
8 frt (ehhez adtak: Szabó Gyula kir. tanf. 
5 frt; Balásy Sándor (K-Jakab falva) 10 k r ; 
Gál Sándor (N-Kászon) 10 k r ; Xantus Elek 
10 kr; Balló Károly (Cs.-Sz.-lmre) 10 k r ; 
Balló Imre (Cs.-Kozmás) 10 kr ; Péter Balázs 
(Cs.-Sz-Márton) 10 kr; Balog Pál (Cs.-Szt.-
Király) 10 k r ; Vercsó Igu. (N.-Kászon) 10 k i -
Tamás Iinr^ (Cs.-Tusnád) 10 kr; Csoboth 
István (Iv-Újfalu) 10 kr; Búzás Elek (Nagy-
Kászon) 10 kr ; Csiszér Ignácz 10 kr; Szabó 
Mihály (Cs-Szt-Simon) 10 k r ; Kemény Gyula 
(Cs.-Kozmás) 10 kr; Fodor Miklós (Cs.'-Rúkos) 
10 kr; Markos Sándor (Szt.-Lslek) 10 k r ; 
Márton László (Cs.-Szt-Márton) 10 kr ; Csiby 
Gábor (Cs• Csataszejr) 10 kr ; Benke Lajos 
(Kis új falu) 10 kr; Fodor István (Csafaszeg) 
10 kr; Iiesz Ignácz (Csataszeg) 10 kr; Kristó 
Domonkos 10 kr ; Kristó István (Cs-Szt.-
Király) 10 k r ; Füstrő Sándor (Cs.-Bánkfalva) 
10 kr; Gergely József (Cs-Szt.-Simon) 10 kr ; 
Lacz János (Fitód) 10 k r ; Baka József 
(Cs.-Szt.-Györtíy) 10 kr; Ferenczy Ignácz 
10 kr ; Benedek Gábor 10 k r ; Baka János 
10 kr == 8 frt); Barbuleszku Gyula ig.-tanító 
(Réva-Üjfalu) gyűjtése 7 frt (ehhez járultak: 
Barbuleszku Gvula 50 kr ; Fizesianu Emilia 
50 kr; N. N. 20 kr ; Desseán P. Livi a 
50 kr : Bernát András 50 k r ; Gáspár János 
20 kr ; Stoikáné 20 kr; Atanackovics István 
50 kr; X. Y. (olvashatatlan név) 20 k r ; 
Budiniovics Sebők 20 kr ; Budiniovics Pál 
20 kr ; Kelemen Ida 50 kr ; Jankovics Szilárd 
50 kr ; Nyegrid Péter jegyző 10 kr ; Bogdán 
János közgyám 10 kr; Bádu Vazul 10 k r ; 
Löbl Antal keresk. 20 kr ; Lővy K. 50 k r ; 
Zogajcsán János 50 kr ; Kiss Károly 26 k r ; 
Bischof Adolf gépész 10 kr ; dr. Michailatin 
orvos 10 k r ; Jovanovics Pál biró 30 k r ; 
Barbuleszku Anna 4 kr = 7 frt); Singer és 
Wolfner könyvkereskedése (Budapest) 15 f r t ; 
vallás- és közoktatási ministerium 1600. sz. 
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gyűjtő íven 11 frt, 1602. sz. gyűjtő íven 49 frt , 
1603. sz. gyűjtő íven 20 frt, összesen 80 frt; 
Peér István gyűjtése (Munkács) 3 frt 60 k r ; 
Czukermann Jakal (Girált) 10 kr. Eddigi gyűj-
tésünk: 1063 frt 30 kr. 

— Emlék-érmek. A Ferenezy József vál-
lalkozó által kiadott emlékérmeket, a melyeket 
a vallás- és közokt. minister 18 931. számú 
körrendeletében ajánlott s a melyek tudva-
levőleg az Eötvös-alapnak jövedelmeznek, a 
junius 8-iki iskolai ünnepély alkalmából újból 
melegen ajánljuk a tanítóság szives figyelmébe. 
A tanulók 10 krajczárért szép és maradandó 
emlékhez jutnak e díszes érem megszerzésé-
vel. Megrendeléseket mielőbb kér a vállal-
kozó: "VI., Teréz-körút 31. szám. 

— Gyűlések. A btregvármegyei ált. tanító-
egyesület szolyvai köre, az 1897. évi október 
hó 25-én tartott őszi gyűlésén történt meg-
állapodástól eltérőleg, a mennyiben a kisded-
óvók országos egyesülete évi közgyűlését a 
pünkösdi ünnepek alatt Munkácson tartja, 
honnét az ünnep másodnapján Szolyvára tesz 
kirándulást — f. évi tavaszi gyűlését Szolyván, 
f. évi május hó 30-án delelőtt tartja meg. — 
— A „Muraközi Tanítókör" ez évi közgyűlését 
junius hó 2-án d. e. 9 órakor Alsó-Domborun 
fogja megtartani. — A szombathely-egyházmegyei 
róm. kath. tanítóegyesület jánosházai köre tava-
szi ülését Sótonyban junius 2-án tartja. — 
A szatmár-ugocsamegyei róm. kath. néptanító-
egyesület folyó évi rendes közgyűlését junius 
2-án tartja meg Szatmáron. — A Délmagyar-
országi Tanítóegyesület 32-ik közgyűlését Pan-
csován fogja megtartani f. évi julius 4 , 5. 
és 6. napjain. — A „Szolnok-Dobokamegyei 
Tanítóegyesület" f. évi május hó 31-én d. e. 
10 órától kezdődőleg, Deésen a vármegyeház 
tanácskozási termében, jubiláris ünnepélylyel 
kapcsolatos rendes közgyűlést tart. (Budai Elek 
25 éves tanítói működésének jubileumát 
fogják megülni) — A „Kim-Szent-Miklós vidéki 
községi tanítókör* folyó hó 31-én Káczkevén 
tartja évi rendes közgyűlését. — A gyergyói 
róm. kath. tanító-egyesület tavaszi rendes köz-
gyűlését 1898 junius hó 1-én Gyergyó-Szent-
Miklóson fogja megtartani. 

A szerkesztő postája. 
P. A. Újszász-Göböljárás. Itt van elintézés a l a t t ; 

8362. sz — M. A. V. 1. Még nincs itt. 2. Vonatko-
zik a statisztikai munkálatokra városon úgy, mint 
falun. — 15. I. Csongrád-Sálidorfalva. 19.149. sz. a. 
a tanfelügyelőséghez küldtek. — Pusztai. Itt van s 
29.041. sz. a. mos tárgyalják. — „Segélykérő." Kér-
vénye f. hó 18-ig még nem érkezett ide. — Sz. 1. 
Csali. Folyamodjék érte. — S. S. Kunhegyes. Csak 
állami tanítóknak adnak. Egyébiránt kérni lehet, 

de, ha állami vasútról van szó (a mit nem tudunk), 
a kérvényre okvetetlenül kell 50 kros bélyeget tenni. 
A család részére is lehet kérni; bizonyosan ezt csak 
annak adják meg, a kinek arc/.képes igazolványa 
van. — Görnöri. Valószínű, hogy megadja, de mi 
azt előre bizonyosan nem mondhatjuk meg. — 1$. V. 
B.-Valány. Postagalambok dolgában nem tudunk 
fölvilágosítást adni. — P. V. Marosvásárhely. Gr. 
K. Porosztó. A kongresszusi naplónak vidékre való 
szétküldését még nem kezdték meg. Forduljon Nagy 
László titkár úrhoz, VIII., Baross-u 56. sz. — Cs. P. 
Szászváros. Lapunkban is többször üzentük, a minis-
ten rendeletben is olvasható volt, hogy az Ünnepi 
füzet egy példányának ára 10 kr. G. I. Jíagy-Szom-
bat. Köszönjük; tiszteletdíj nem jár érte. — B. A. 
Zala-Szt.-Grót. Csak azt tanácsolhatjuk, bogy fordul-
jon bizalommal a kir. tanfelügyelő úrhoz és ha kell, 
folyamodjék. Az Ünnepi füzetet megküldtük. — I. L. 
Magyar-Bánhegyes. Öziveskedjék fölvilágosításért 
egyenesen a Paedagogium igazgatóságához fordulni. 
— Zs. A. N.-Berezna. Nem ; folyamodni kell érte. 
Az ötödéves korpótlék mindenképen kijár, függet-
lenül a helyi pótléktől. — Cs. FI. Berend. 1. Szük-
séges. 2. Nem. — St. F. Neinsova. Kérje, talán (?) 
megadják. A mellékletekről lapunk 15. számának 
vezérczikkében szóltunk. — W. R. Bakony-Sárkány. 
Egy példány Ünnepi füzetet, mint már többször 
megüzentük, utánvéttel nem küldhetünk. — J . A. 
Ulics. A hatóság. — B. I. Lövö-Petri. Újból meg-
sürgettük s most már csakugyan nemsokára meg-
kapja. — K. E. JáS/.ó-Debrod. Tudakozódjék a 
tanfelügyelőségnél; a ministeriumban nincs. — G. G. 
Bánháza. Be kell várni a pótlékok általános enge-
délyezését. Csak október táján nyer elintézést. — 
M. A. Gölle. Már nem késik sokáig. Okmányait a 
tanfelügyelőségtől kapja vissza. — „B." Itt vannak 
(17.724. sz. a.) s elintézésöket megsürgettük. — „K.*4 

Áttettük a kiadóhivatalhoz ; már eddig talán meg-
kapta ? — P. Gy. Rába-Szt.-Miklós. Úgy hiszszük, 
hogy lehet. — L. 1. A ezímét nem tudjuk, de azt 
igen, hogy bélyeg «em kell a kérvényre. — G. R. B. 1. 
Csütörtök délután 4 órakor. 2., 3. Nem tudjuk. — ü . 
M. Hajdú-Dorog. 1. Most van végleges elintézés 
alatt. 2. A nyugdíjba és korpótlékba be. 3. El 
bizony! — K. íí. Véménd. A min. enged_ély lekül-
detett a püspökséghez. — Jí. Gy. Felsö-Ábráuy. 1. 
A mi fölfogásunk szerint joga van; kérje. 2. Köve-
telheti; folyamodhatik. - V. A. Kaba. Mi nem 
tartjuk jobbnak amannál. — R. J. K —n. Ugyan, 
ugyan! Ön azt írja, hogy az „Ünnepi füzet ára nem 
volt kitéve". De hányszor ! Már a ministeri rende-
letben is meg volt említve, hogy az Ünnepi füzet 
példányonkint lu kr. s a Néptanítók Lapja szerkesztő-
ségében kapható. (S ön mégis a kiadóhivatalnak írt!) 
Különben a füzetet megküldtük. Ha, mint írja, 
tanítványai számára is fog rendelni, akkor minden 
10 példányra egyet ráadunk. — Számos levélre a 
válasz meg van írva, sőt ki is van szedve, de már 
nem közölhettük. 

Tartalom: Az ország árvái. Scossa Dezső. — 
A magyar beszédre való szoktatásról. IAng Mihály. 
— Zichy Antal, f — Szüuóra: A méhcsaládok 
rajoztatása és mézeltetése. Nagy János. — Hivata-
los rész. — Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. 
— Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 189S. Nyomatott a m kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 21. számához. 

21.645/98. számhoz. (64/h—III—3) 

Ösztöndí j -pá lyázat . 
Az 1898'99. tanév kezdetétől a fiumei ál lami 

felső k e r e s k e d e l m i i skolánál e g y 4 0 0 frtos 
ösztöndíj t ö l t endő be. Ezen ösztöndíjra a Magyar-
ország' területén levő és nyilvánossági joggal bíró 
gvmnasiumoknál, reál- és polgári iskoláknál a keres-
kedelmi pályára készülő bármilyen vallású magyar 
növendékek tarthatnak igényt, kik ezen közép-
iskolák IV. vagy V. osztályát általános jeles ered-
ménynyel végezték és az erkölcsi magaviseletben 
jó érdemjegyet nyertek. 

A folyamodványok a következőkkel szerelendők fe l : 
1. A tanuló keresztlevelével, illetőleg születési 

bizonyítványával. 
2. A tanuló 1897/98. tanévi bizonyítványával, a 

melyből kitűnjék, hogy valamely magyarországi 
nyilvánossági joggal bíró gymnasium, reál- és pol-
gári iskola IV. vagy V. osztályát általános jeles 
előmenetellel és jónak minősített erkölcsi magavi-
selettel végezte. 

3. A tanuló vagyoni állapotát és családi viszo-
nyait feltöntető és hatóságilag igazolt szegénységi 
bizonyítvány nyal. 

4. Esetleg annak kimutatásával, vájjon élvez-e a 
tanuló, avagy egyik testvére segélyt vagy ösztön-
díjat és mily alapból? 

5. A folyamodó atyjától vagy gyámjától kiállí-
tott kötelező nyilatkozattal arról, hogy az ösztön-
díj adományozása esetében az illető tanuló keres-
kedelmi tanulmányait a fiumei állami felső keres-
kedelmi iskolán fogja elkezdeni és az érettségi 
vizsgálatot is ide értve, ugyanott be is fejezni. 

Az így fölszerelt kérvények a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. minister úrhoz czímzendők és 
1898. év ju l ius hó 10-ig a fiumei állami felső 
kereskedelmi iskola igazgatóságánál nyújtandók be. 

Az ösztöndíjat három tanéven át fagja élvezni 
az illető tanuló; ha azonban a tanév végén nem 
mulat fel legalább is általános jó előmenetelt, az 
ösztöndíj további élvezetétől elesik. 

A fiumei állami felső kereskedelmi iskola igaz-
gatóságának elkerülesével közvetlenül a vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz benyújtott folya-
modványok nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapest, 18í>8 május hó 2-án. 
A vallás- és közoktatásügyi in. kir. ininistertöl. 

PÁLYÁZATOK. 
Mezey Mór szentes i főkántor egy férfias hangú 

róm. kath. segédkántort keres, a ki önállóan képes 
működni. Évi fizetése 150 frt o. é., mellékjövedelem 
40 - 50 frt, mosás, világítás és ágyneműn kívül 
teljes ellátás adatik. Az állomás azonnal elfog-
lalható. (435—II-2) 

A mezőlaki ref. egyház pályázatot hirdet egy 
Il-od tanítói állásra. Fizetés : 400 frt készpénz, egy 
szoba. Kötelesség a három első vegyes osztálynak 
a dunár.túli ref. egyházkerület tanterve szerinti veze-
tése Férfi a kántort akadályozás esetén helyettesíti. 
Okleveles ref. férfiak és nők f. évi julius l-ig nyújt-
sák be kérvényüket G. Szabó Mihály lelkészhez 
(Mezőlak, Veszprémm.). Állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. (440-III—2) 

Sopron melletti cz infalvi r. kath. felek., magyar-
horvát elemi iskolánál 350 fr t és sz. lakással díja-
zott segédtanítói állás szeptember elején betöltendő. 
Pályázók képesítési okmányaikat julius közepéig 
alulirthoz küldhetik. Héiits Antal, iskolaszéki elnök. 

(448—III—2) 

Mélt. Wimpffen Szigf'ried gróf úr Ercsi uradalmá-
hoz (Feliérm.) tartozó Cröböljárás nevű kerületben 
levő urad. iskola és róm. ka'h. urad. templomban 
az összes functiók elvégzésére kerestetik egy kántor-
tanító, mely egy, a következő új tanév elejével kez-
dődő próbaév sikeres letelte után állásában véglege-
síttetik. A törvényszabta képesítése meg a kántori 
teendőkben való tökéletes jártassága mellett jó 
hang és jő orgonajáték kívántatik. Évi fizetés: 
160 fr t készpénz, 8 hl buza, 12 hl rozs, 4 hl árpa, 
400 f ' - ö l kert és 1200 Qi-öl tavaszi földhasználat, 
1 tehéntartás, 2 öreg, 2 fiatal sertéstartás, szabad 
lakás. Azonkívül tandíj körülbelül 70 f r t és a kán-
tori teendők után 50 fr t fixum. A folyamodványban, 
mely az ercsi urad. tiszttartósághoz intézendő, a 
curriculum vitae rövidesen felszereltessék. Mellék-
lendők az eredeti okmányok hites másolatai. Az 
iratok vissza nem adatnak; pályázati határidő: 
1898 julius 31. (397— III —3) 

A felsö-szeli i ágost. hitv. ev. magyar ajkú 
gyülekezet két tanítói állásra pálvázatot hirdet. 
Egyikkel 450 frt, másikkal 380-400 frt évi fizetés 
jár. A fizetések emelkedni fognak; jelentkezés rögtön 
alulírottnál. Felső-Szeli (Pozsonym.) Galántha mellett, 
1898 május 12. EndreíFy János, ev. lelkész. 

(443—11 - 2) 
A pápai reform, egyház a harmadik tanítói állásra 

pályázatot hirdet. Fizetés: 284 frt államsegély, 
100 f r t az egyháztól, 16 fr t kertilletmény ós ter-
mészetbeni íakás vagy 84 f r t lakbér. Orgonálásban 
jártasak előnyben részesülnek. Okleveles pályázók 
kérvényeiket julius l-ig terjeszszék be. Kis Gábor 
ref. lelkész, Saáry Lajos főgondnok. (447—II—2) 

A papos i református egyház kántortanítóságára 
okleveles tanító kerestetik. Fizetése két szobából s 
kamrából álló lakás 400 ölnyi kerttel. Államsegély 
320 forint, 80 frtra menő párbér, tandíj és temetési 
stolából álló jövedelem. Tankötelesek száma 35. Az 
állomás szeptember elsőre elfoglalandó. Oklevéllel 
felszerelt kérvények augusztus elsőig Kéry Pál lel-
készhez intézendők. Utolsó posta : Mátészalka. 

(439—III-2) 
A k ismartoni aut. orth. izraelita hitközség 4 osz-

tályú népiskolájánál folyó évi szeptember 1-től 
egy okleveles tanító vétetik fel. Evi fizetés lakbér-
illetménynyel együtt 1100 korona. I'ályázók felhi-
vatnak, mikép ez irányú kérvényüket, az eddigi 
működést, kort és családi állapotot igazoló bizony-
latokkal felszerelve az alulirt elnökséghez czimezve 
f. évi jun im 15-ig adják be. A magyar nyelv töké-
letes birása és héber tudomány elengedhetlen kellék. 
A felvétel egyelőre egy próbaévre történik, mely-
nek sikeres megállása után a véglegesítés követ-
kezik. Utazási költségek megtérítésére csak a fel-
fogadott tarhat igényt Kismarton, 1898 május hó. 
Hoffman Lipót s. k., hitközségi elnök. Soltész Lajos 
s. k., t i tkár. ( 4 3 4 _ n _ 2 j 

Tosonczán (Nógrádmegye) az ág. ev. kántortaní-
tói állomás betöltendő. Évi jövedelme négyszáz frt 
készpénzben, szép, újonnan épült lakás és a mellette 
fekvő kert. A tanterem fűtésére külön failleték. Az 
esedékes korpótlék az államtól fog kérelmeztetni. 
Az állomás julius l-ig elfoglalmdó. Pályázatok 
Losoncz-Tamásiba (u, p. Losoncz) Pékár Lajos lel-
készhez küldendők. (455—II—1) 

Crergelyfdlva ág. ev. leányegyház tanítót 
keres, kinek fizetése: készpénzben, toldjövedelcm-
ben, terményekben és 50 frtos államsegélylyel 
300 frtra megy. 400 frtig való kiegészítésért most 
folyamodtunk államsegélyért. Pályázó okleveles 
tanítók június 15-ig küldjék pályázatukat Tamásiba, 
u. p. Losoncz, Pékár Lajos ev. lelkészhez 

(470—1—1) 



- TT — 
Betöltendő az 1S98/99. tanév kezdetével a nyir-

s ldi állami elemi iskolánál egy, évi 400 frt fize-
tésből és szabad lakás, vagy szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kér-
vényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi junius 
hó 15-ig Szilágyvávmegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Áll ami iskoláknál már alkalmazott gör. 
kath. vagy ev. ref vallású tanítók, kik a román 
nyelvet is beszélik, előnyben részesülnek. Szilígy-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Zilahon, 1898. 
évi május hó 13-án. Dr. Petri Mór, kir. tanfel-
ügyelő. (69/li—1—1) 

Betöltendő az 1898/99. tanév kezdetével a kémeri 
állami elemi iskolánál egy, évi 400 forint fizetésből 
és szabad lakás, vagy szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kér-
vényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi junius 
hó 25-ig Szilágy _ vármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál, kísdedóvodáknál, 
állandó gyermekmenedékházaknál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. Szilágyvármegye kir. 
tanfelügyelőségétől. Zilahon, 1-Os1. évi május hó 
13-án. Br. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. (68/h—1-1) 

Pályázat rendes tanítói állomásra (1. és 2. oszt.) 
Holicson. Jövedelem: lakáson kívül 400 frt kész-
pénzben és 2 öl fa. Pályázatok az evang. lelkészi 
hivatalhoz Holicson (Nyitram.) küldendők. 

(458- l—1) 
Az igriczi i ref. leánytanítói állásra pályázat hir-

dettetik. Javadalma: lakás és kerten kívül 300 frt 
előleges negyedévi részletekben és 100 frt állam-
segély. Tanít 'k, tanítónők ós óvónők is pályázhat-
nak. Igriczi (Borsodmegye), 1898 május 16. Fodor 
Bertalan, lelkész. (464 -111-1) 

A kerczai (Vasmegye) reform, kántortanító 
javadalma : Két igen jó szoba s a szükséges mel-
léképületek. Készpénz, föld, terményekben állam-
segélylyel 400 frt, melyet a megválasztott óhajára 
esetleg az egyház teljesen készpénzre változtat. 
35 fr t iskolafüt.ésre. Gyönyörű gyümölcsös kaszá-
lóval. Faiskola kezelésért 1.200 f_ öl föld. Nőtlen 
tanítók 25 frt, nősek 50 frt utazási költséget 
kapnak. Pályázatok julius 15-ig a reform, esperesi 
hivatalhoz, Egyházas-Rádóezra (Vasmegye) kül-
dendők. Bővebb felvilágosítást szivesen nyújt 
Csukás Endre, lelkész. ( 4 6 6 - 1 - 1 ) 

Bács-Bodrogvármegye tekintetes közigazgatási 
bizottságának 1749/1898. kbiz. számú határozata 
folytán a Kernyája községben szabad lakás, évi 
350 frt fizetés és 100 frt dajkatartási illetménynyel 
rendszeresített községi kisdedóvónői állásra a fel-
iigyelőbizottság megbízása folytán pályázatot 
nyitok. A kellően felszerelt és a német nyelv 
tudását is igazoló folyamodványok alulírott fel-
iigyelőbizottsági elnökhöz folyó évi junius hó 
4-éig bezárólag benyújtandók, miután a választás 
folyó évi junius hó 5-én fog megejtetni. Az állás 
folyó évi julius hó 1-én elfoglalandó. Megválasz-
tandó az óvoda felépültéig a részére bérelt egy 
szoba, konyha és kamrából álló lakást tartozik 
Ideiglenesen elfogadni. Kernyáján, 1898. évi május 
hó 18-án. Borovánszky Gyula, felügy. bizottsági 
elnök. (468-1 -1 ) 

Szentpéter községben (Komávommegye) egy 
állandó gyermekmenedékliáz-vezetőnői állásra az 
elöljáróság ezennel pályázatot hirdet a következő 
javadalmazással: 1. A vezetőnő évi fizetése 1-0 
forint. 2 Egy szobás lakás. Kötelessége a tör-
vényben előírt módon az állandó gyermekmene-
dékház vezetése. Felhivatnak a pályázni kivánók, 
hogy kellően felszerelt kérvényüket 1898. junius 
hó l-ig Szentpéter község elöljáróságához nyújtsák 
be. A véglegesítés egy évi próbaidő után történik. 
Komárom-Szentpéteren, 1898 május hó 17-én. 
Kollányi Miklós, körjegyző. Hajabács hnre, biró. 

(46j— I -1) 
P.-Helmecz (Ungmegye) ev. ref. egyházközség-

ben a kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalom: 'A telki szántó, kaszáló és legelő 
illetmény, 9 köböl gabna, 3'/j köböl buza, 60 frt 
tandíj, 212 frt államsegély, 8 öl fa, '9 iga félnapi 
munkája és 4 szekér széna. Pályázat lelkészhez 
küldendő. U. p. Ungvár. Kocsiss Endre, ref. lelkész. 

(469-1- 1) 
Beregi főesperesség Munkácson, hol levélben 

bővebbet lehet megtudni, pályázatot hirdet: 
Fósaháza , fiókegyház, kath. kántortanítói állásra ; 
javadalma 460 frt . Német-Kucsova, fiákegyház, 
kath kántortanítói állásra; javadalma 440 frt. 
Tövisfalva, plébánia, kath. kántortanítói állásra; 
javadalma 529 fr t . ( 3 9 5 - I U - l ) 

Pályázat a hámor i (Borsodmegye) róm. kath. 
tanítói állomásra. Javadalmazás : 300 frt, 24 méter 
tűzifa 60 frt értékben, 40 frt államsegély ; három 
szoba melléképületekkel, kerttel. A földmívelés-
ügyi ministeriumhoz intézett felszerelt, bélyegeit 
kérvények junius hó 15-ig Blazsejovszky Ferencz 
miskolczi apátplebánoshoz küldendők. (460—1—1) 

Az imecs fa lv i (Iláromszékmegye) róm. kath. 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Evi 
járandóságok : a község pénztárából 120 frt, állam-
segély 79 frt, 39 kalongya rozs, annyi zabkepe, 
14 frt oszpora, 14 terofa, 5 hod 400 1 öl kaszáló. 
2 hold 611 [ jö l szántó, tandíj 24 frt, stoln, 8 frt, 
tisztességes lakás 600 Q öl kerttel, gazdasági épü-
letekkel. A megválasztott kötelessége a kántor-
tanítói teendők teljesítése. Pályázni kivánó képe-
sített tanférfiak folyamodványukat folyó évi junius 
hó 15-ig alulírotthoz küldjék be. Bors László, 
plébános. ' (456-11—1) 

A ravai (Udvarhelym., u. p. Erdő-Szent-György) 
unitárius felekezeti népiskolánál a tanítónői állo-
másra pályázat hirdettetik. Fizetés: 400 frt állam-
segély és lakás, mely a uiíg az egyházközség a 
tervbe vett lakásépítést megtehetné, egy haszon-
bérelt bútorozatlan szobából fog állani. Pályázati 
határidő junius 20. Bővebb felvilágosítást készséggel 
ad az iskolaszék, a hová a pályázati folyamodás is 
intézendő. (475-1 1) 

Az óvári (Nógrádm., u. p. Szklabonya) róm. kath. 
kántortanítói állomásra junius hó 10-ére pályázatot 
hirdetek. Javadalmazása: 2 szoba, konyha és kam-
rából álló lakás, istáló és házikert, 12 hold szántó-
föld és rét, ebből négy holdat és megfelelő rétet a 
község trágyáz és mivel. Jó termés mutatkozik. 
Párbér: 30 35 p. m rozs. 60 frt készpénz, I öl fa, 
1 szekér széna, tandíj 50—60 frt, 25 - 30 frt stóla, 
szabad legeltetés. Ezenfölül remélhetőleg 100 frttal 
lesz még javítva. Morvay Lipót esperes-tanfelügyelő 
Nógrád-Varbón. ( 4 7 2 - 1 - 1 ) 

A ramocsaházai reform, kántortanítói állásra e 
Lapok április 28-iki számában közölt pályázat junius 
5-dikéig meghosszabbíttatik. Javadalom legalsó 
értékelés szerint 550 forint. (476-1 1) 
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Az erdélyi ref. egyházkerületben,. a görgényi 
egyházmegyébe kebelezett mbölkényi egyházközség 
kántortanítói állomására ezennel pályázat nyittatik. 
Javiidalom: lakáson, gazdasági épületeken s jó 
kerten kívül: buza, zab, fakepe, egyházhatósági 
becslés szerint 1°9 frt 68 kr. Munkaváltság, tandíj 
s egyéb 64 frt 66 kr. 8 hold szántó és rét kath. 
jövedelme 38 frt 4 kr. Államsegély 124 frt. összes 
fizetés 426 frt 38 kr. Megjegyeztetik, hogy a föld-
birtok és fa valódi értékét számítva a fizetés 500 frtnál 
többet ér. Folyamodványok f. évi junius 30-ig alul 
ir •tthoz Mbölkénybe"(u. p. Szász-Régen) küldendők. 
Mbölkény, 1898 május 22. Dénes József ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök. (474—1—1) 

Figyelmeztetés. 
A „NéptanítókLapjában" a pályázati — úgy 

egyéb hirdetések csak a dijak előleges bekül-
dése esetén közöltetnek, ennélfogva a dijakat 
a hirdetésekkel egyidejűleg teljes összegben 
és készpénzben beküldeni kérjük, mert egyéb-
kint a hirdetés közzététele késedelmet szenved. 

Ezen dijak nem a szerkesztőséghez, hanem 
az egyetemi nyomda igazgatóságához (Budapest, 
I. ker. Iskolatér 3. sz.) küldendők be. 

H I R D E T É S E K 

a • I a pontosan járó, nickel 

\ I1IM1 Ilii 1 Reniontoir-zsebóráí 
2 frt SO krért küld bér mentesen 

Svarcz Aladár Budapest, Erzsébet-köriít 26. 

Kisebb s középnagyságú új, kitűnő hangú 

§8F" P e d á 1 o s -ggf 
t emplom-orgonák 
mérsékelt árakon eladók, a hol is megbizásokat bár-
mily nagyságú templom- és hangverseny-orgonák 
építésére elfogad: SZALAY GYULA műorgona-
építő-intézete Székesfehérvárott . (450—11 2) 

Jó oklevéllel 8 kitűnő működési bizonyít-
ványnyal (453 - I -1 ) 

a szünidőre nevelőnek, 
vagy írásbeli teendők végzésére ajánlkozom bár-
hova. Czím: poste-restanle „Remény", IíAJA. 

Millenniami kiállítási éremmel kitüntetve; 

legolcsóbb orgonákat és harmoniumokat 

épít saját találmányú rendszere szerint három évi 
jótállással: Kiepszel István Beszterczebányán. Árjegy-

zék bérmentve. (457—1—1) 

25^ k r . | A legolcsóbb, legszebb | 2 5 k r . 

vizsgálati 

FILLÉRES KÖNYVTÁR 
Elbeszélések, tort. elbesz«, mesék, regék, versek 

fiuknak, leányoknak. 
Szerkeszti : P Ó S A L 4 J O S . 

A kötetek egy, vagy több képpel tarkítva, igen szépen, 
mutatósán vannak bekötve és úgy tartalom, mint pedig 

ár tekintet,ében páratlanok a magtik nemében 

Fgy-egy kötet szines kötésben 2 5 krajczár. 
Eddig megjelent: 

1. Mikszáth Ká 'máa . Haszár a teknőben . . . . 25 kr. 
2. Bársony Is tván . Jó az Isten. Elbeszélés . . . 25 kr. 
3. Bodonyi Nándor. Matyi meg Kati. Mese . . . 25 kr. 

4—5. Madurassy László. A kis hadsereg. Törté-
neti elbeszélés 50 kr. 

6. Pósa Lajos. Haza. Szabadság. Hazafias 
költemények és szavalmányok 25 kr. 

7. Fáy J . Béla. A kinai óriás. Az arany-
tollú tyúk. Két mese 25 kr. 

8. Margitay D. Hlés gr. és Olga grófkisasz-
szony 25 kr. 

9. Murai K. Komédiás Palkó. Róka Pál 
furfangjai. Két t réfás történet 25 kr. 

10—12. Jóka i M. A medvék országában. Elbeszélés . . . 75 kr. 
13. Hetyei Gábor. Mondák. Regék . . . . . . . 25 kr. 
14. Szalai Emil. A zöld madár. Mese . . . . . . 25 kr. 
15. Bodonyi N. A kistornyai lelkész. Elbeszélés . 25 la*. 

16—17. Madarassy L. Ehroz az állatokkal. Elbeszélés . 50 kr. 
18. Magyar költök. í r ták többen. Arczképekkel . . . 25 kr. 
19. Gycrmekszinház. Három színdarab 25 kr. 
20. Gárdonyi Géza. Tarka-barka történetek . . . 25 kr, 

21—23. Gaál Mózes. Mindent a hazáért. Tört. elbesz. . . 75 kr. 
24. Tábori Kóbort. Vidám történelem. Elbesz . . 25 kr. 
25. Árpád népe. Képek hazánk ezer éves 

múltjából. Szerk. Pósa Lajos 25 kr. 
'26- 28. Malonyai Dezső. A Nilus országából. . . 75 kr. 

29. Hermann .Ottóné. Sok vers, sok kép . . . 25 kr. 
30. Ka eztán y Ödön. Három ajándék. Sok képpel . . 25 kr. 
31. Tábori Róbcrtné. Hét mese . . . . . . . sr . 25 kr. 
32. Sebők Gyula. Egér a kaszárnyában. . . . . . 25 kr. 
33. Tábori Róbert. Gábor Áron. Tört. elbesz. . . . 25 kr. 

34—35. Hermann Ottóné. Csóri meg a Móri. 
Történetek az állatvilágból. 50 kr. 

36. Hermann Ottóné. Seregély kisasszony 
emlékiratai 25 kr. 

37. l lerczeg Ferencz. Az ú j nevelő. Elbesz 25 kr. 
38—39. Madarassy László. Mari és Tamás. Elbesz. . . . 50 kr. 

40. Kas Ede. Czirmos Czicza királysága 25 kr. 
41. Gegus Ida. Mesék 25 kr. 
42. Benedek Elek. Kis Miklós 25 kr. 
43. A szabadság liösei. Képek az 1848—49. 

szabadságharczból. Szerkesztette Pósa Lajos . 25 kr. 
14—45. Andrássy Lidike. Tarka könyv. Mesék, elbesz. . 50 kr. 

46. Gárdonyi Géza. Mindent tudó Gergely 
bácsi első könyve 25 kr. -. 

47. Egri György. Karika « király haragja. 25 kr. 
48—50. Gaál Mózes. Balassa vitéz. Történeti elbesz. . . 75 kr. 

51. Gauss Viktor. Hegyen-völgyön. Képek 
az állatvilágból. . '. . . 25 kr. 

52. Lörinczy György. Kis fa1 tun. Elbesz 25 kr. 

Minden kötet külön is kapható, " ^ U 

A g y ű j t e m é n y t f o l y t a t j u k . 
Megrendelésnél legczélszerűbl) minden szám-

ért 25 krt és 2 krt portóra postautalványon előre 
beküldeni, ebben az esetben bérmentve küldjük 
meg a rendelt példányokat. Tíz kötetre egy, 20-ra 
két számot ingyen adunk. (461—III—1) 

SINGER és WOLFNER könyvkiadóhivatala. 
Budapest, Andrássy-út 10. sz. 

21* 
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A m. k. tud.-egyetemi nyomdánál kapható: 
Netto-ár. 

Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 péld. 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány, fiúk szá-

mára 1 péld. 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány, leányok 

számára. 1 péld 2 kr. 
Gazdasági szakcsztá ly lya l megtoldott 

felső népisk. bizonyítvány. 1 péld 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső 

népiskolai b izonyítvány. 1 péld 2 kr. 
Folgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. 2 kr 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. I pl. 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-

tanulók részére. 1 péld. Bolti-ár 2 kr l ' /s kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, ma-

gántanulók részére. 1 péld. Bolti-ár 2 kr. 1'/» kr 
Tanítóképezdei bizonyítvány. 1 péld 2 kr. 
Tanítónőkéje ide i bizonyítvány. 1 péld .... 4 kr 
Munkamesternöi bizonyítvány. 1 péld 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél . 1 péld 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél . 1 péld 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tajiítói oklevél. 

1 péld 2 kr. 

Felső nép- és polgári isk. tanítónői okle-
vél. 1 péld 2 kr. 

Egyház i ének- és zenebizonyí tvány 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanítónői bizonyít-

vány. 1 péld 2 kr. 
Felső kereskedelmi iskolai érettségi 

bizonyítvány. Bolti-ár 5 kr 1 kr. 
Felső kereskedelmi iskolai bizonyít-

vány . Bolti-ár 5 kr 4 kr. 
Kisdedóvónői Oklevél. Kisdedóvónőképző-

intézetben végzettek számára. AJ minta.... 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képe-

sítő-vizsgálatra bocsátottak számára. BJ m. 5 kr. 
Bizonyí tvány a nyári menedékházakat 

v e z e t ő dajkák részére. 1 példány .... 3 kr. 
Bizonyí tvány az ál landó menedékháza-

kat veze tő dajkák részére. 1 példány. 
Bolti-ár 4 kr 3 kr. 

Ipariskolai bizonyítvány. (47. sz.) Bolti-
ár I ' / J kr 1 kr. 

Női kereskedelmi szaktanfolyami bizo-
ny í tvány . 1 ív 3 kr. 

Ezen nyomtatványok netto áron árusíttatnak el s a pénz előleges bekül-
dése, vagy hitelben történt megrendelés mellett szolgáltatnak ki. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Előfizetési felhívás 
a 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ 
- o o -

Előfizetési ár: 
E g é s z é v r e 5 f r t — kr. 
F é l é v r e 2 f r t 5 0 kr. 
N e g y e d é v r e . 1 f r t 2 5 kr. 

Egy évnegyednél kevesebb időre előfizetést 
nem fogadunk el $ az előfizetési pénzek ezen igaz-
gatósághoz küldendők be. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

»líC ' 

' . ' • J 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr.. 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenlcetted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KER., PODMANICZKY-ÜTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m acLiarxlt v i s sza , . 

Wlassics minister beszéde a köz-
oktatásügyi tanácsban. 

A közoktatási tanács szervezését 
megállapító szabályok teszik nekem 
kedves kötelességemmé, hogy a mai 
teljes ülést megnyissam. Örülök, hogy 
ez alkalommal is közvetlen érintkezésbe 
léphetek hazám közoktatásügyének ve-
zető munkásaival és csak azt sajnálom, 
hogy a tanács tagjai száma korlátolt-
ságánál fogva nem foglalhat e tanács-
ban mindaz helyet, ki tehetségénél, 
tapasztalatainál és állásánál fogva a 
közoktatásügy-reform munkájában ta-
nácsadásra hivatott. De megnyugtat 
engem egyrészről az, hogy a közoktatási 
tanács már szervezeténél fogva sem 
elzárt testület, mert minden ahhozértő-
nek alkalom adható a közvetlen közre-
munkálásra; másrészről gyakran fejtet-
tem ki a törvényhozás szine előtt is, 
hogy minden lényegbevágó közoktatási 
reformot nemcsak a szoros tanügyi 
szakkörök, de a nemzeti értelmiség 
Ítélőszéke elé kívánok vinni, mielőtt 
azzal a gyakorlati kormányzati vagy 
törvényhozási politika terére lépek ki. 

Ha van reformalkotás, melynek a nem-
zeti értelmiség bírálatán kell átszűrődnie, 
úgy a közoktatásügy alapvető kérdései 
azok, hisz ezeknek megoldása a nagy ma-
radandó állam- és nemzetfentartó érde-

keket szolgálja. Az iskola rendszereinek 
reformja terén kisebb tévedések is vég-
zetes következményekkel járhatnak, de 
egy egészében elhibázott rendszer éppen 
a nemzet életérdekeit derékon támadná 
meg. Egyoldalú, akár a mult, akár a 
jövő előítéletének hódoló vagy a nem-
zet közakaratával összeolvadni nem 
tudó közoktatási rendszer emberöltőkig 
akaszthatja meg művelődésünk folya-
matát. Ezért kell a gyökeres rendszer-
változtatásoknál a legnagyobb óvatos-
ság és körültekintő gondosság. Ezért 
van szükség minden értelmes főre, hogy 
vigye be munkáját a nagy iskolai re-
formok előkészítésének küzdő porond-
jára. Ha valahol meg kell valósítani a 
kormányzat művészetében a legnehe-
zebbet, az emberi lehetőség szerint 
tiszta előrelátás elvét, úgy az iskola 
reformjának területe ez. Az iskola a 
jövő számára dolgozik. A jövő felada-
taira kell előkészíteni az új nemzedéket. 
Az ú j nemzedékre váró kor küz-
delmeinek, haladási irányának és esz-
közeinek, ezen kor társadalmi viszo-
nyainak, mozgató erőinek, ezek tusái-
nak, az ezekben rejlő igazságoknak vagy 
szocziális eltévelyedési veszélyeknek föl-
ismerése lehet az ú j iskola tartalmának 'ŰT '̂1 

és keretének szilárd alapja. Azt kell f ^ 
emberi lehetőség szerint magunk elé * . > 
varázsolni, mily eszmevilágban, minő ^ 

Lapunk 22-lk számához két melléklet ran csatolra. 
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szellemi és gazdasági társadalmi viszo-
nyok között kell az új nemzedéknek 
betöltenie polgári és emberi kötelessé-
geit. Ennek fölismerésével még arra is 
kell törekedni, miként lehessen ezt az 
eszmevilágot nemes tartalommal betöl-
teni, az eltévedések veszélyének elejét 
venni, a haladást és tökéletesedést biz-
tosító igazságokat megerősíteni. Lelki 
szemünk elé kell varázsolni, hogy a 
vallásosság, az erkölcs, a jellemképzés 
erős vértezetéhez a tudásnak mily körét, 
a tudás nagy anyagának mily részét, 
mily faját kell nyújtani az iskolának, 
hogy az új nemzedék a „struggle for 
life" tusakodó küzdelmes porondján 
diadalmasan és az emberi művelődés 
ügyét előbbre vive, állja ki az élet 
kemény harczát. Mit ér az oly ríj iskola, 
melynek csak az volna az eredménye, hogy 
készületlenül és vértezetlenül találná az 
ifjúságot a férfikorban uralkodó eszmék 
világa. Eszmék világa, melyeknek irá-
nyát és tartalmát egyes nemzetek 
külön-külön nem is szabhatják meg. 
Mit ér, ha az élet harcza közben veszi 
észre, hogy az iskolából hozott vérte-
zete talán kiállná a mult idők küzdel-
meinek tüzpróbáját, de az ő kora föl-
adatának megoldásához fegyverei, mint 
tökéletlen eszközök hullanak a porba? 
Mit ér, ha csak a szükséges erkölcsi 
és fizikai erély hiányát érzi az előtte 
álló akadályokkal szemben? Ha csak 
arról tud sopánkodni, mikép másként 
látta ő az életet küzdelmeivel és törek-
véseivel az iskola szemüvegén át ? Ezért 
csak az az ú j iskola volna tökéletes, 
melynek világa ihletett szemmel tud be-
tekinteni az új nemzedékre váró kul-
turális, gazdasági és szocziális föladatok 
— fájdalom, legtöbbször csak ho-
mályosan sejtett — területére. A szük-
séges tiszta látást nem is minden kor-
szak adja meg. Átmeneti, meg nem 
állapodott, a régi és újjal küzködő ko-
rok eszmevilága nem adja meg a szem-
nek azt a biztosságot, melyre szüksége 

van, hogy az új iskola rendszerét a 
tartósság jellegével fölépítsük. Mégis, 
egyetlen korszak sem utasíthatja el 
magától azt a kötelességet, hogy az 
iskolát az élettel lehetőleg összhangba 
hozza. Az iskolának és életnek nem szabad 
ellentétes fogalomnak lenniök. Ezért még 
azokat a divatos szólamokat sem sze-
retem, melyek önkénytelenül és nem 
akarva az iskola és élet között válasz-
falak emelését szuggerálják. Nem sze-
retem, ha sürün ballom az intő szóza-
tot az ifjúsághoz: „hogyha majd kilép-
nek az életbe . . . " Nem, az iskolában, 
az iskola levegőjében lépjen már be az 
i f j ú az életbe. Ez legyen már maga az 
eleven élet. Ne lásson az i f j ú egy csak-
nem áthidalhatatlan űrt az iskola és élet 
között. És különösen ne legyen ellentét 
az iskola és azon élet világa között, 
mely mint férfiura reá vár, mely világ-
ban hazája és az emberiség iránt tar-
tozó kötelességeit van hivatva teljesí-
teni. Érezze lépten-nyomon a férfikor 
küzdelmeiben, hogy jellemerejének, tu-
dásának és mindenek fölött itélőtehet-
ségének, melylyel az élet nehéz hely-
zetében megtalálja a kibontakozás út ját , 
igazi segítsége és támasza az, a mit az 
iskolában gyűjtött . így lesz az élet 
eszményibb, az iskola gyakorlatibb. Az 
iskola idealizmusát nem veti le a gya-
korlati foglalkozás küszöbén, de nem 
veti meg az iskola sem az élet realiz-
musát. Semmi kétség, hogy az új nem-
zedékre váró életküzdelem fölismerése, 
a rá váró föladatok emberileg lehető 
előrelátása utáni törekvés teszi a leg-
nehezebbé, de egyúttal a legmagaszto-
sabbá az új iskola gyökeres reformjainak 
előkészítését. Ezért a közoktatás szerve-
zete területén gyökeres és teljes egészé-
ben összefüggő reform változás csak akkor 
van helyén, ha lehetőleg biztos szem-
mel látjuk azt, hogy az ú j rendszer a 
beköszöntő korszak küzdelmeire és föl-
adatainak megoldására szilárd alapon 
nyugvó előkészítés tartalmával és érté-



22. szám. 3 

kével bir. És senki se legyen oly elbiza-
kodott, legyen bár a világ legfényesebb 
lángelméje, bogy a nemzetek értelmi-
ségében és ennek közakaratában rejlő 
univerzális erő megnyilatkozása és tá-
mogatása nélkül sikerre vezető gyöke-
res közoktatási reformokat képes meg-
teremteni és az életben sikerrel végre-
hajtani. 

Ezért föladatuk önöknek, tisztelt uraira, 
első sorban az egyelőre nem is aktuá-
lis új iskola fölött a mélyreható gon-
dolkozás, a tanácskozás, a megvitatás, 
de egyúttal a nemzet értelmes közvé-
leményének e nagy alapvető közokta-
tási kérdések iránt fölkeltése is. Érv 
érv ellen, intuiczió intuiczió ellen küzdjön. 
Vegyen, t. uraim, az önök gondolkozá-
sáról, tervezéséről tudomást a nemzet 
értelmisége és karolja föl mindenik a 
maga körében a maga tudása és tapasz-
talatához képest a nagy alapvető reform-
kérdések minden oldalát és végre: „Győz-
zön a jobb!" Egyéni hiúságnak és szer-
zői jognak ezen a téren nem szabad 
bálványozni. Éppen azért se az elméleti, 
se a gyakorlati közokt. politikus ne 
abban keresse becsvágyát, hogy az emlí-
te t t nagy tényezőkkel nem számoló napi 
életű úgynevezett gyökeres rendszervál-
tozásokhoz kösse mulandó nevét, de kiki 
föladatához képest a közös munkával meg-
teremtett legjobb, legiidvösebb és az állandó-
ság, maradandóság jellegével biró új iskola 
üdvös alkotásának talapzatához vigyen leg-
alább egy-egy porszemet. Nincsen veszé-
lyesebb, mint mikor a közoktatásügyi 
politika terén könnyedén gyökeres rend-
szerváltoztatásokat tartalmazó törvény-
gyártásokat sürgetnek és talán még a 
közoktatásügyi kormányzat értékét is 
a szerint becsülik, hány lappal gyara-
pította a közoktatási törvények sokasá-
gát. Csak ha az egyetemes érdekek 
kielégítése által parancsolt szükség érzete 
követeli, hogy a régi iskolát hatásában 
és erejében fölülmúló, a jövő küzdel-
meire biztosan előkészítő új iskolával 

tudjuk fölváltani, ha tudjuk, hogy a 
törvény csak mint a nemzet akarata 
lesz papírra téve, de, mint eleven és a 
művelődés haladásának biztosítékát fel-
ölelő élet, az meg is testesülhet, — 
csak akkor szabad és lehet becsvágy, 
de akkor visszautasíthatatlan kötelesség 
is a gyökeres közoktatási rendszervál-
toztatás. 

Ezért, tisztelt uraim, tévesztett volna 
azt hinni, hogy önöknek az a hivatá-
suk, hogy ma e muló század tépelődő 
alkonyán ezen, inkább sejtelmekben és 
szkepszisben nyilvánuló világnézlet köze-
pette a régi iskolai rendszereket erőnek 
erejével ríjak váltsák fel. A régiből a 
jót, az értékest, a kipróbált jellem- és 
értelemképző elemet, a humanizmust és 
eszményi fölfogást biztosító klasszikus 
elemet fenn kell tartani, de az iskola 
föladatát a fejlődő kor visszautasítha-
tatlan igényeihez képest lépésről-lépésre 
tovább kell fejleszteni. Tovább fej-
leszteni úgy, hogy biztosan haladjunk 
és meg ne akaszszuk művelődésünk 
szépen indult folyamatát és különösen 
vigyázzunk, hogy egyetlen reformmal se 
közösítsük ki magunkat soha az emberiség 
egyetemes művelődésének közösségéből. De 
a fokozatos fejlesztési munka mellett 
részt kell önöknek venniök, részt kell 
vennie az egész magyar nemzet vezető 
értelmiségének abban a kutató, gondol-
kozó, tépelődő munkában is, melyen a 
világ legfényesebb elméi ragyogtatják 
szellemük világát és iparkodnak lelki 
szemeik elé varázsolni a küszöbön levő 
új század nagy föladataira termett isko-
lai rendszereket. Azokat az iskolai rend-
szereket és főleg módszereket, melyek 
a legbölcsebben tudják fölvértezni a 
beköszöntő korszak nagy küzdelmeire a 
nemzedéket, melynek bármely vész és 
vihar között is helyt kell állnia a 
haza, az emberiség, a művelődés nagy 
érdekeiért. 

Ebben a gondolkozó és tervező mun-
kásságban az önök vezetése mellett 

22* 
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részt kell vennie a magyar értelmiség-
nek is, de ennek a munkásságnak tar -
talmában és irányzatában soha egy 
pillanatra se fordítsuk el tekintetünket 
sarkcsillagunktól, melyről leragyog az 
intő szó, hogy nekünk itt e haza földjén 
mindenek fölött a szabad, az alkotmányos 
királyával és dinasztiájával intézményekben 
és érzésekben összeforrott magyar államot 
kell föntartanunk és ennék nincs más 
szilárd talpköve: mintha e földön a magyar 
nemzeti kultura a saját fajsúlyában birja 
fölényét minden más kultura fölött. 

* 

Azon aránylagos rövid idő alatt, 
mióta a közoktatási tanács új szerve-
zetet nyert, több nagyfontosságú kérdést 
utaltam önök elé és dicséretreméltó 
buzgalommal is foglalkozott azokkal az 
állandó bizottság. I lyen: a népiskolai 
tanterv fölülvizsgálása. Az osztott iskolák 
tanterve is reformra szorul. A czélokat 
pontosan kell kitűzni, a határozatlansá-
gok körét szűkebbre kell szabni, külö-
nösen a nemzeti és erkölcsi nevelés 
szempontjából jobban kiemelni. De az 
osztatlan népiskolák tantervének megállapí-
tása már elodázhatatlan égető szükség, midőn 
4182 osztott népiskolával szemben 12656 
osztatlan népiskola van. I t t nagy héza-
got kell pótolni. A föladat az, hogy a 
tanítás színvonalának és a tanítás eredmé-
nyének leszállítása nélkül megállapítandó a 
leglényegesebb anyag, mély nélkül a nép 
művelődési szükségletei ki nem elégíthetők. 
Különösen figyelmükbe ajánlom a nagy-
számú nem magyar tannyelvű osztatlan 
iskolákat. 

Ugyancsak fölszólításomra foglalko-
zott az állandó bizottság a polgári isko-
lák reformjával. Szükséges, tisztelt uraim, 
a polgári iskola helyét a művelődési intéz-
mények rendszerében határozottan kijelölni. 
Összefügg ez mind a népoktatás, mind 
a közép-, mind a szakoktatás kérdésé-
vel, mert a polgári iskolai növendékek 
életkora tanköteles korba is beleesik, 
a középiskolával is párhuzamos és azon-

kívül előkészít ez iskola a szakintéze-
tekre. Bárhogy fog is eldőlni ez iskola 
sorsa, ez idő szerint önállóságának meg-
határozása már elkerülhetetlen szüksé-
gesség. 

Fölhívtam önöket arra is, hogy a 
tanítóképző-intézeti tantervhez való utasí-
tásokkal foglalkozzanak. A tanterv meg 
van, de szellemének megértetése az 
utasítások föladata. Régi óhajtása a taní-
tóképző-intézeti tanároknak, hogy legye-
nek utasítások, melyek aztán lehetővé 
fogják tenni, hogy a tanítóképzők szá-
mára külön tan- és kézikönyvek készül-
jenek. 

Önök elé bocsátottam a polgári isko-
lai tanítóképző-intézet növendékeinek egye-
temre járási kérdését is. Ez az ügy a tanító-
képző-intézeti tanárok képzésével függ 
össze. Ma e képzés nincsen szabályozva. 
A polgári iskolai tanítóképző-intézet 
egyes kiválóbb növendékeit egy évi 
továbbképzéssel igyekszik a tanító-
képző-intézeti tanári hivatásra előkészí-
teni. De ez nem elégséges. Ha az egye-
tem előadásait felhasználná, tudományos 
szempontból szakszerűbb kiképzésben 
részesülnének. A föladat az volna, hogy 
jövő hivatásuk követelményei a beható 
szaki képzéssel összhangzásba hozassa-
nak. Ennek fontosságát nem kell önök 
előtt kiemelnem, mer t mindenki tudja, 
hogy ez visszahat az egész népnevelés 
színvonalára. 

Foglalkoztak önök az állandó bizott-
ságban a felsőbb leányiskolái szervezet és 
tanterv fölülvizsgálatával is. Mint a pol-
gári iskoláknál, i t t is az iskola helye 
határozandó meg az oktatásügy egészé-
ben. Maradjon-e meg a felsőbb leány-
iskola mostani szervezetével és tanter-
vével, avagy alakuljon át a középisko-
lai érettségi vizsgálati követelmény sze-
rint is, mely esetben egyszerre többféle 
czélnak szolgálna ? 

Fölhivtani önök figyelmét a szünidők 
egységes kérdésének szabályozása ügyében 
is. Ez nemcsak pedagógiai, hanem tár-
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sadalmi kérdés is. A szünidő jelentő-
sége nemcsak abban áll, hogy az iskola 
ezé!ját az arányos munkaszünet által 
biztosabban elérjük, hanem, hogy a czél 
koczkáztatása nélkül a család jogos 
igényei is lehető figyelemben részesül-
jenek; mert nem szabad felednünk, 
hogy a nevelést csak részben végzi az 
iskola, a másik — talán nagyobbik rész 
— a családra háramlik. 

Mindezekkel a kérdésekkel a teljes 
ülés még ez alkalommal nem fog fog-
lalkozni, de remélhetőleg rövid idő alatt 
bírálatuk tárgyát fogják képezni ezek 
a munkálatok is. 

Ez alkalommal a tisztelt teljes ülés 
figyelmét csaknem kizárólag a közép-
iskolai tantervek fölülvizsgálata fogja 
igénybe venni. 

A mai tanterv csaknem két évtized 
óta van érvényben. Ha még oly jó is, 
— mert e tekintetben nem állunk hátrább 
a művelt nyugat középiskolai tantervei 
mögött — mégis elég hosszú idő folyt 
le arra, hogy tapasztalatainkat a javí-
tás érdekében immár érvényesítsük és 
újra gondolkozásunk tárgyává tegyük 
a tananyag beosztását. 

A tanterv fölülvizsgálatának kérdése 
mozgalomba hozta az egész magyar 
értelmiséget. Minden igazán művelt 
embert gondolkozásra késztetett. Új 
szempontok merültek föl. Szükséges, 
hogy a tet t tapasztalatok az elvek állás-
pontjából nyerjenek megvilágítást. Birálat 
alá kell venni a közművelődés egész 
anyagát a nevelés és oktatás tekinteté-
ben. Minden érv mérlegbe kerüljön, 
minden ellenvetés vizsgálat alá vétessék. 
A középiskola neveli a vezető osztályokat, 
ezért a középiskolai oktatásnak időn-
kénti alakulása elsőrangú művelődési 
kérdés. Kell, hogy behatóan foglalkoz-
zanak önök a tananyag nemzeti tartal-
mának ügyével. Nemcsak a mi soknyelvű 
hazánkban, hanem a nagy faji és nyelvi 
egységeket alkotó nyugoti államokban 
is igyekeznek ma a nemzeti jelleget 

előtüntetni. Ez a korszellem követel-
ménye, melyet egy gondos közoktatási 
kormánynak meg kell figyelnie és ebből 
a helyes következtetéseket le kell vonnia. 
Különösen nálunk e szempont méltány-
lása létkérdés, mert e földön a vezető 
kulturának — mint már kiemeltem — 
magyarnak kell lennie és az idők végtelen-
ségéig maradnia. A magyar nyelv, magyar 
irodalom, magyar történelem és magyar 
földrajznak anyagát á t kell vizsgálni, de 
azonkívül a többi tárgyakat is, váj jon 
eléggé értékesíti-e az iskola e tárgyak-
ban rejlő nemzeti elemeket? A fölül-
vizsgálat terén foglalkozniok kell önök-
nek az úgynevezett túlterhelés kérdésével 
is. Az u. n. túlterhelés megakadályo-
zása nemcsak abban áll, hogy a tan-
tervből részeket törüljünk, hanem főleg 
abban, hogy az anyag összes részeit úgy 
viszonyítsuk egymáshoz, hogy mentől 
könnyebb legyen megértésük.Nem csupán 
a mennyiség apasztásáról, hanem a viszony-
latok helyességéről, az anyag különböző 
részeinek egyensúlyba állításáról van szó. 
Ehhez járul a testi nevelés modern kívá-
nalmainak lehető figyelembevétele az iskolá-
ban; mert erkölcsi erély, akaraterő és ön-
állóság a létküzdelem első feltételei lévén, 
ezek fizikai erély nélkül el nem érhetők. 
Az u. n. túlterhelésen semmi sem segít 
úgy, mint az okos, bölcs módszer. Hiva-
tását szerető és hivatását betölteni tudó 
tanítókra van szükség. Minden rendszer, 
még a legjobb is, összeomlik és meddő 
marad, ha nem áll a tanító hivatása magas-
latán. Ezért kell az államnak mindent 
megtennie a jó tanítóért és erejéhez képest 
folyton arról gondoskodni, hogy ne csak 
tudós tanítók, de a tanítás művészetének 
magaslatán álló tanítók is örömmel, lelke-
sedéssel, gondtalanul teljesíthessék nagy 
föladatukat. Hisz a haza egész jövendője 
van kezükbe letéve. Nem győzöm eléggé 
kiemelni a jó módszer fontosságát. Csak 
egy legújabban megjelent irodalmi műre 
hivatkozom. Olvassák el, ha még nem 
olvasták, Edmond Demolins az európai 
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irodalomban nagy föltűnést keltett köny-
vét. Le van írva ebben, hogy csak egy 
példát idézzek, miként taní t ják a Reddei 
hires abbostholmei internátusban pél-
dául a mennyiségtant. Halljuk magát 
Demolins-t: 

„ A matematikai ismeretek tanításának 
gyakorlatias jellege van; miután már a 
tanulók a számtani alapműveleteket 
megtanulták, gyakorlatias példákon legott 
alkalmazniok is kell azokat. így pl. 
föladatul kapják egyes kisebbszerű kézi 
műveknek megszerkesztését, a miknek 
méreteit már nekik maguknak kell úgy 
meghatározniok, hogy ezek összevágja-
nak; kisebb fajta földmérési munká- J 
latokat is végeztetnek velük; más ese-
tekben megint valami kis gazdaságnak, 
kertnek, műteremnek, számadással j á ró 
játéknak, irodának, teknikai laborató-
riumnak, rajzteremnek berendezési szük-
ségleteit, vagy élelmezési, fűtési anyagok 
szállítmányozása számadásait kell elké-
szíteniük. Kétségtelen, hogy ez a taní-
tási módszer ezeknek a különben elvont 
természetű ismereteknek különös érde-
kességet kölcsönöz s a tanuló hama-
rosanbelátja azoknak gyakorlati hasznát. 
A számok mintegy lelket kapnak, életre 
kelnek és már jó korán kiképzik a gyer-
meket arra, hogy idővel aztán valami 
házat, ipari vagy kereskedelmi válla-
latot vezetni hivatott legyen. Szóval: 
ez a tanítási módszer valóban gyakor-
lati életre termett embereket nevel és 
mint ilyen kiválókép szocziális, azaz 
olyan irányú, hogy hatásai és ered-
ményei közvetve az egész társadalmi 
jólétre is kihatnak." 

Ezt a módszert egyébiránt örvendve 
tapasztaltam magam is hazám több 
középiskolájában és lelkemből dicsérem 
azokat a tanárokat, kik ezt követik. 
Láttam, midőn a számtani műveletek 
alapját például a magyar államköltség-
vetés tételei képezték. Intézményeket és 
ezek horderejét a számtani műveletek-
kel tanulják meg és korán fölismerik, 

hogy a jogásznak és politikusnak is 
szüksége van a matematikára. 

Hála Isten, más módszerrel tanítják 
ma az élő nyelvehet is, mint a hogyan 
csak nemrégiben is tanították. Nálunk, 
a nagy európai nemzetek közül legalább 
egyik nyelvének tudása elkerülhetetlenül 
szükséges. Végzetes bajnak tartanám, ha a 
külfölddel való szükséges élénk érintkezés 
a nyelvtudás hiányán törnék meg. Ez 
lenne a legnagyobb bűn a magyar faj-
szeretet ellen. De tisztelt u r a i m e l k e z -
deni az élő nyelv tanítását úgy, hogy 
a nyelvtani szabályokat emléztetjük be 
s azután, hogy csak egy példát idézzek: 
a rendhagyó igékkel terhelik az i f jú 
elmét, mikor még a rendes igékből se 
tud semmit, egyenes megutálására vezet 
a nyelv tanulásának és természetesen 
a tariítás eredménye meddő. Örömmel 
forgattam csak a napokban is egy fel-
sőbb leányiskolák számára készített 
franczia nyelvtant, melynek már eiső 
lapjain látjuk a módszer helyességét. 
Az első leczkén már franczia nyelven 
arról beszélgetnek, mi van a házban, 
iskolában, családban stb. Játszva tanulja 
meg a nyelvet az i f jú és természetesen 
így örömmel ismerkedik meg aztán a 
szabályokkal. Ez a helyes módszer, mert 
a természetes módszer. Vájjon a gram-
matikai szabályokkal kezdtük tanulni 
meg anyanyelvünket is 1 Minél termé-
szetesebb a módszer, annál vonzóbb és 
hatásosabb. Borzasztó visszagondolni arra 
is, hogy a természetrajzot ábrák, a 
természettant gépek, a történelmet tör-
ténelmi térképek nélkül tanulták, a 
növényeket klasszifikálták, mielőtt alak-
jukat és struktúrájúkat ismerték volna; 
ásványok színéről beszéltek, mielőtt 
látták volna; az égi testek mozgásai-
nak törvényeiről magyaráztak, de soha, 
még szabad szemmel sem mutat ták 
meg az égi testeket. Az állatok belső 
szerveit és esetleg egy csontvázat ma-
gyaráztak, mielőtt vonzó modorban az 
állat életét, szokásait ismertették volna. 
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De mily borzasztó módszer az is, hogy 
p. o. forrásmunkák kötet- és lapszá-
mait, fejezeteinek czímeit az egyete-
mek padjain tanultatták velünk, de az 
illető forrásmunkát a régebbi időben 
kezünkbe alig adták és így semmi érdek-
lődés beemlézett anyagunkhoz nem ta-
padt; és ha kezünkbe akadt a mi feje-
zetek és czímek szerint beemlézett 
forrásmunkánk, bár kitűnően tudtuk a 
kötetek számát és a fejezetek czímeit 
— még forgatni sem tudtuk. 

Ma, hála Isten, mindez máskép van 
és reménylem még tökéletesedik a 
módszer. Jó tanító és jó módszer, és hoz-
záteszem a jó tankönyv az igazi ellenszere 
az úgynevezett túlterhelésnek. Mert ne 
éljünk csalódásban, tudni mindig többet 
kell és nem kevesebbet. A titok az, hogy 
a többhöz való jutáshoz legyen elég 
erkölcsi és fizikai erőnk és ha könnyű 
úton is elérhetjük ezt a czélt, erre vezes-
sük az ifjút és nem nyaktörő utakon. Ismét-
lem tehát, hogy bármily súlyt helyez-
zek különben a rendszerekre, a jó tan-
tervre, mégis az okos tanítón, az okos 
módszeren és módszer utasításokon és a 
tankönyv tökéletességén fordul meg a túl-
terhelés megakadályozása, de hozzáteszem, 
az egész tanítási eredmény kérdése is. 

Ha e kis kitérés után újra a közép-
iskolai tanterv fölülvizsgálatának kér-
désével foglalkozom, meg kell még 
említenem, hogy midőn kikértem az 
önök tanácsát arra nézve, hogy a 
középiskolai tantervek fölülvizsgálatával 
foglalkozzanak, rámutattam arra is, hogy 
a tanterv megállapításánál arra legye-
nek figyelemmel, hogy az egységes jo-
gosítása középiskola út ját egyengessék. 
— Tegye a tantervrevizió lehetővé, hogy 
a gymnásiumi és reáliskolai tantervek 
még az eddigi rendszernél is közelebb 

jussanak egymáshoz. Ezt az irányeszmét 
bizonyára figyelembe is vette a tanács. 
És habár nincs is kifogásom az ellen, 
hogy a tárgyalások keretében az egységes 
jogosítású középiskola tartalmának és 

keretének megállapításával foglalkozza-
nak : mégis arra kérem önöket, hogy a 
most inkább aktuális középiskolai tan-
terveknek fölül vizsgálatára méltóztassa-
nak tanácskozásuk súlypontját helyezni. 
Az egységes jogosítású középiskola vagy 
éppen egységes középiskola tartalmának 
és keretének megállapítása a legnehe-
zebb probléma, melylyel a világ minden 
nemzetének mozgalmát figyelemmel ki-
sérve, szünet nélkül és addig fogunk 
foglalkozni,míg meg nem találjuk a leg-
helyesebb és hazai viszonyainknak meg-
felelő rendszerét. Elsietni ennek a kér-
désnek megoldását azonban nem szabad 
és átmenet nélkül nem is volna taná-
csos megoldani. 

Legyenek szivesek bölcsen azt is meg-
fontolni, hogy, ha majd tisztában leszünk 
is az új középiskola szervezetével,tartal-
mával és keretével, a melyet ma az 
úgynevezett „question épuisée"-k (meg-
oldott kérdések) sorába éppen nem soroz-
hatunk, akkor is a.z új iskola sikeres 
működési föltételeinek megteremtése 
hosszabb, czéltudatos, tervszerű előkészí-
tést igényel. Azok, a kik sietve akar-
nák az új középiskolát proklamálni, 
gondolják meg, bogy az elsietett vagy 
papíron maradt törvényekből a magyar 
közművelődésnek, az országnak semmi 
haszna. Jó a jobbnál többet ér, ha azt 
meg tudjuk valósítani. 

Én a középiskola gyökeres megvál-
toztatására csak akkor vállalkozom, ha 
az új rendszer a maradandó jelleg 
biztosítékával bir, mert boldogtalan az az 
iskolai élet, melyet folyton kapkodó kisérlet-
számba menő úgynevezett gyökeres rendszer-
változtatások bolygatnak. De arra a sajná-
latra méltó szerepre ismét nem vállal-
kozom,hogy konokul elzárkózzam minden 
fejlesztés elől akkor, ha az újításból 
haszon háramlik as iskolára és az iskolán 
át nemzetem közművelődésére. Tudom, van-
nak, vagy mindenesetre lehetnek, kik 
kicsinyelni fogják a hatást, melyet a 
középiskolai tantervek fölülvizsgálatával 
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ellehet érni. Csodákat én sem várok tőle, 
de ha csaknem a tanügyi közvélemény 
által elismert hiányokon segítünk, akkor 
a tantervreform megvalósításával komoly 
és egyenesen visszautasíthatatlan köte-
lességet teljesítünk. Végre is, tessék 
azoknak, a kik a középiskolai tanterv 
kijavítását esetleg kicsiny lik, meggon-
dolni, hogy a tantervek minden fogya-
tékosságát 50—60.000 tanuló érzi meg. 
Annak az osztálynak művelődési tar-
talma sinyli meg, mely osztály vezetni 
fogja a közeli emberöltőben a magyar 
társadalmat. 

Szilárd meggyőződésem, hogy a közép-
iskolai tanterv szerkezetének egésze 
tekintetében nem is kell a régi tan-
terven sokat és lényegeset változtatni. 
Mert például a gymnasiumi tanterv 
derekasan állotta ki azt a beható vizs-
gálatot, melyben ez alkalommal is része-
sült. Részesült pedig nemcsak a közok-
tatási tanács állandó bizottsága részéről, 
de a tanácskozásba bevont többi más 
szakférfiak, a tanári testület számos 
fővárosi és vidéki gyűlései részéről is. 
De ha az egésznek szerkezete ki is 
állotta a kritika próbáját, a részletekre 
nézve sok a javítani való. Vagy kicsinyel-
heti-e azt bárki, ha megszüntetjük azt, 
hogy például a magyar történelmet 
igazán csak két osztályban taní tot ták: 
a harmadikban természetesen elemi 
módon és a nyolczadikban, hol az érett-
ségire való készülés foglalja el az i f jú t 
és ilyenkor az újnak megtanulása már 
nehezebben megy? Vagy helyeselheti-e 
azt bárki, hogy a magyar történelem 
tanításában e századról alig hall valamit 
az ifjú? Vagy helyes-e az, hogy a görög-
római történelmet csak a negyedikben, 
az ötödik osztály elején tanulták és 
többet nem hallottak róla? Vagy nem 
kell-e azt is teljes erélylyel keresztül-
vinni, hogy a magyar történelmet az 
egyetemes történelemmel kapcsolatban 
tanulják, de természetesen nem úgy, 
hogy az egyetemes történelem elhomá-

lyosodjék, hogy a nagy, világkorszakok 
mozgató eszméit az ifjú ne lássa? Csak 
azt kell megszüntetni, hogy ne legyen 
úgy, hogy mikor magyar történelmet, 
tanulnak, akkor alig halljanak valamit 
a világ párhuzamos történelméről, vagv, 
hogy mikor világtörténelmet tanulnak, 
akkor elfeledkezzenek a magyarról. A 
magyar- és világtörténelem e kapcso-
latos tanítását megtette eddig is néhány 
jó tanár, de ennek határozottan és erély-
lyel keresztülvitt rendszernek kell lennie, 
mert ennek még az az üdvös ered-
ménye is lesz, hogy ilyen tartalmú és 
keretű történelmi kézikönyvek fognak 
készülni. 

De nem folytatom tovább. A ki ismeri 
a tanterv fontosságát, az tudja, hogy a 
legkisebb javítás, ha igazi javítás és 
nemcsak változtatás, mint áldásos harmat 
hull a nemzet művelődésének termő-
földjére. Nincsen terület, hol a kicsiny, 
de belterjes és üdvös javításnak oly 
hatványozott eredménye volna, mint a 
nemzeti közoktatás területe. Egész 
nemzedékek művelődési tartalmán mutat-
kozó apró hézagok betöltése a maga 
összességében mindig nagy számot jelent. 

Bírálják meg, tisztelt uraim, szere-
tettel, de szigorúan a tanácskozás anya-
gát képező tanterveket. Én bírálatukat 
figyelemmel kisérem és ha azt a meg-
győződést merítem, hogy a magyar 
középiskola ügyét a tanterv-reformmal 
csak egy lépéssel is közelebb vihetjük, 
én e lépésre örömmel vállalkozom. 

Örömestebb teszem én meg nagy 
felelősségem érzetében az első üdvös 
lépést, mint hogy idő előtt tegyem meg 
a második lépést — mely gyakran a 
sötétbe való ugrást jelenti. 

Végül köszönetet mondok a közok-
tatási tanács állandó bizottságának, nagy-
érdemű elnöktársaimnak, a bizottság 
által meghallgatott egyes szakférfiaknak 
és mindenekfölött az ügybuzgó tanári 
egyesületnek, a tanácskozás anyagát 
képező munkálat érdekében kifejtett 
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nagybecsű fáradozásaikért és azzal az 
óhajjal, hogy e tanácskozásból a magyar 
közművelődés ügyére úgy a közeli, mint 
a távolabbi föladatok sikerének meg-
valósítása érdekében mentől nagyobb 
haszon háromoljon, a közoktatási tanács 
teljes ülését ezennel megnyitom. 

e€»Ge 

A tanítói nyugdíjtörvény két 
hiánya. 

( H o z z á s z ó l á s . ) 
I. 

A „Néptanítók Lapja" 18-ik számában 
Benkő András úr a tanítói nyugdíjtörvény 
két hiányára mutat, melyet a revizió lesz 
hivatva korrigálni. Szabad legyen nekem is 
nemkevésbbé sérelmes, egy harmadik ebbeli 
hiányra irányítani az intézők szives figyel-
mét s már előre kikérni ez ügybeni jó-
indulatukat. 

A nyugdíjjogosultság, a jelenlegi törvény 
értelmében a tanítóra nézve, ennek csak 
21-ik évével kezdődik. Ha eme rendelkezés 
a még oklevél nélküli s így a törvényelle-
nes állapotú tanítókra vonatkoznék, meg-
nyugvással venném; de mert általános, s a 
jogos alapon oklevéllel birt tanítókra is 
kiterjed, kik fiatalságuk daczára, a tanít-
liatásra oklevél megszerzése által törvényes 
jogosultságot nyertek nemcsak, de a tanítás 
terheit vállaikra is vették; első, tehát a leg-
terhesb munkaidejűk, hogy semmibe sem 
vétessék, talán mégsem méltányos! 

Hogy ama sérelmes törvény megalkotásá-
nál mik voltak az indító okok, nem tudom; de 
ifjú élte éveit haszontalanul (? Szerk.) így eltöl-
tött, figyelmen kívül hagyott kartársamat (ha 
a jelenlegi, igazságos és méltányos, a tanítók 
érdekeit is szivénhordó magas kormányban 
ez érdemben is feltétlenül nem remény-
kedném) szívből sajnálnám. 

Bizalomteljesen tekintek a tanítói nyug-
díj revíziója elé, annál inkább, mert tan-
ügyünk élére a gondviselés ministerünk 
ő nagyméltósága becses s szeretett sze-
mélyében oly faktort állított, ki a tanítók 
jogos érdekeit előmozdítani nemcsak akarja, 
hanem tudja is. 

Bizalmam teljes, reményem biztos, hogy 
midőn a főváros, tanítói karának szolgálati 
évét az ezredévi fennállásunk alkalmából 
felemelte, nekünk, vidéki szerény munkások-
nak a törvény alapján eltöltött szolgálati 
időnket, ministerünk jó szive nem engedi 

redukálni. Hisz okleveleink megszerzése által 
nemcsak jogosultan, hanem kötelesség-
szerüleg is, bár mint ujonczok, ott küzdöt-
tünk a tanügy rögös terén, éppen úgy: 
mint kik ide 21-ik évükkel vonulnak be. 

Midőn a fiatalon beállott munkások ebbeli 
érdekét az intéző körök becses figyelmébe 
ajánlanám, szerény tollamat ezekbe vetett 
teljes bizalommal s megnyugvással teszem le. 

(Uri.) Kovács Mihály. 
II. 

A „Néptanítók Lapja" f. évi 18-ik számá-
ban Benkő András úr e lap 4-ik számában 
a nyugdíjtörvény ismertetésére vonatkozó so-
raimat válaszra méltatván, szól annak két 
hiányáról. 

Engedje meg az igen t. szerkesztő úr, hogy 
arra néhány sorban válaszoljak. 

1. Ha nyugalmazott tanító hal el, a gya-
korlatban az áll, — mint Benkő úr is igen 
helyesen említi — hogy a nyugalmazott 
tanító nyugdíjalapul szolgáló összegének 
felét kapja az özvegy gyámpénzül elete 
végéig, mely összeg a férj elhalálozását 
követő hó elsejétől kezdőelőleg tétetik folyóvá, 
illetve attól az időtől, a melytől férje nem 
vette fel nyugdíjösszegét. Ez önként értető-
dik, egészen világos dolog. 

2. A második hiányra vonatkozólag Benkő 
úr megjegyzése nem való. A gyakorlatban 
az áll, hogy azon árva, ki atyja halálozása 
után született, ha az árvának törvényes 
születése beigazolást nyer, szintén megkapja 
az őt megillető összeget. 

Erre nálunk volt több eset, be tudom 
bizonyítani. 

Az" 1875. évi XXXII. t.-cz. 3. §-ának 2-dik 
pontjában a többek között ez foglaltatik: 
„A segélypénzre jogosított öszvegyek és 
árvák a gyámpénzt egyenlően megkapják; 
halt légyen meg az illető tanító vagy tanítónő 
akár tettleges szolgálat közben, akár mái-
nyugdíjazott állapotban." 

(Naciy-VArad.) Nagy Béla, 
kir . t a n f e l ü g y e l ő s é g i t o l l n o k . 

= Tanképesítö vizsgálatok. Az ungvári 
kir. gör. kath. tanítóképző-intézetben a tan-
képesítő vizsgálatok Írásbeli része junius 13-án, 
a szóbeli része pedig junius 20-án és a követ-
kező napokon fog megtartatni. Felhivatnak 
mindazon tanítójelöltek, kiknek a nm. vallás-
és közokt. magy. kir. ministeriumtól e vizs-
gálatokra engedélyök van, hogy ez iránt folyó 
évi junius hó 12 ig az intézet igazgatójánál 
jelentkezzenek. 
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A nyerők fölvezetése. 
A kis fiukat meg a kis leányokat közös 

névvel úgy hívják, hogy gyermek; máshol 
meg pulya a nevük; nálunk csak a fiu „gye-
rök", a leány pedig „ez csak kis Ián!" 

Hanem itt aztán „gyerök" marad ám a 
fiu a szülőjének még akkor is, ha a bajuszát 
háromszor a füle köré tudja is csavarítani; a 
leány meg, ha már mint asszonyt úgy meg-
áldotta is az Isten, mint egykor Jákobot, 
mégis csak „kis Ián" marad. 

Itt már ilyen a módi, ez a gusztus. Mert 
itt roppant erős gusztusú anyák meg apák 
laknak ám! De csak künu a pusztán. Odahaza 
a városban már gyengébb a gusztus, enged-
nek valamit belőle. Hanem itt a pusztán 
rátartják erősen; az itt lakó fiatalok ugyan 
nem engednének belőle egy makulányit sem; 
ezek gusztusosak maradnak, míg csak haza 
nem kerülnek. 

Mert úgy áll a dolog, hogy künn az óriási 
nagy pusztákon, szétszórt tanyákban, melyek 
egymástól egy-egy kutyaugatásnyira vannak, 
laknak a családok, a mi máshol fiatal házas-
párt, meg aztán apró gyermekeket jelent. Az 
öregek, a szülék meg, a kiknek már nagyobb 
kényelemre van szükségük (mert biz' a puszta 
ebből vajmi keveset nyújt), behúzódnak a 
városba. Ott aztán élvezik a világot, meg az 
életet. 

S ez így megy itt nemzedékről-nemzedékre, 
talán már századok óta. 

Egy-egy nagy városnak a határa óriási 
kiterjedésű, némelyiké nagyobb, mint Ugocsa-
meg Arvamegye együttvéve. S ezen az óriási 
határon vannak szétszórva a tanyák. 

Vannak a tanyák közt itt-ott iskolák is, 
melyekben öt hónapon keresztül plántáljuk 
a vadvirágok szivébe, lelkébe a tudományokat. 
Az iskolák kezdenek úgy november vége felé 
népesedni. Éppen Balogh István uram is azon 
tanakodik a sógorával, hogy fölvezessék-e 
már a gyermekeket az iskolába, vagy meg-
várják az újesztendőt ?! 

— Hogy áll a világ, sógor ? — kérdi Balogh. 
— Ügy vélök rá, hogy hónapután deczem-

ber elsője lösz! 
— Az ám! En is úgy vélöm! Föl is köl-

lene már a családokat vezetni az iskolába! . . . 
— Hán kijáró lösz a sógornak a télön ? 

— Biz, itt lesz két gyerök meg e' kis Ián! 
— Neköm csak egy gyerök lösz, az is mán 

az ismétlősbe kerül. 
Itt megakad a beszéd. Elhallgatnak mind 

a ketten, — csak a sürü bodor füst, a mit oly 
erővel eregetnek öblös pipájukból, mutatja, 
hogy mind a ketten gondolkoznak még valami 
fölött. 

— Hát aztán milyen embör ez az új tanító ? 
— veszi fel a szót újra Balogh. 

— Hát tugygya sógor, embörnek elég 
embör az, mert olyan kettő is kiteilenék 
belőle, mint én, hanem hogy hát az embör-
sége milyen, azt még nem tróbáltam. 

— Hallom, hogy nagyon rátarti, még 
harangozni se akar! 

— Nem ám, mert ez tanult embör, nem 
olyan, mint a tavalyi Vörös csizmadia volt. 
Ennök röttenetös tudománya van, ezt mán 
tudom sógor, mör láttam! 

— Hiszen igaz, igaz, hogy jobban van ez 
így, hanem tugygya sógor, még söm köllene 
nekünk olyan irtó tudományos embör; mör' 
hát avval mán nem lőhet úgy elkomázni se, 
mint olyan más milyen fajtával lőhet! 

— No, majd möglássuk hónap sógor! Maj' 
möglássuk! Maj' beszólok, ha gyüvök a gye-
rökkel röggel; aztán elménk együtt fölve-
zetni őket a tanítóhoz. 

Azután elkezelnek s a sógor haza felé 
indul. Balogh István is belül kerül, s a mint 
megy, még mindig morzsolja a fogai között: 

— Mán csak olyan tudományos embör ne 
vóna ez az új tanító na, — olyan irtó tudo-
mányos embör ! . . . 

* 

Másnap korán reggel beállít a sógor Balogh 
Istvánhoz. 

— Jó reggölt! Friss egésségöt az észsza-
kai nyugodalomra, ha vót! — köszön be 
illő tisztességtudással szives magyar módra. 

Hasznos beszélgötést! — mondja tovább 
a mint látja, hogy a koma is ott van és épp 
Baloghal beszél. 

— Köszönjük! Része legyön benne! — 
felel a gazda szivélyesen s olyat paroláznak, 
hogy csak ugy csattog. 

— Komáznak ? Komáznak ? . . . No, hát 
induljunk sógor, mert itt az üdő! 

— Az ám! hát induljunk. A gyerökök 
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mán úgy is régön készön vannak! — mondja 
Balogh. 

Azután megindulri ak s meg sem állnak, 
csak benn az iskolában, a hol megint illő 
módra beköszönnek. Miután a sógor a táb-
lára írt ákum-bákumok nézdölésébe merül, a 
gyermekek meg nagy szemlesütve a tarisz-
nyájuk madzagát ránczigálj ák, melyben az 
elemózsia nyugszik, megszólal Balogh: 

— Fölvezettöm kérőm ezt a két gyerököt 
meg a kis lánt! 

Megkezdődik aztán a vallatás. 
— Hogy hivják? 
— Balog Isvány! 
— A fiút kérdem!? 
— Az is az én nevemön van, de a' még 

csak Pista kérőm, maj' ha megnyő lösz 
Isvány. 

— Milyen vallású? 
— A hitbéli meggyőződését gondolja? 
— Azt! 
— Református! 
Mikor aztán még azt is elkérdi a tanító, 

hogy be van-e oltva, előáll a sógor. 0 is 
bevallja a tételeket sorba. Végül ilyen kérdés-
sel fordul hozzájuk a tanító: 

— Hát aztán miért nem hozták föl a 
gyermekeket előbb ? 

— Hát fölvezettük vóna mi kérőm előbb 
is, de vártuk, hogy ama iskola nyíljon ki, 
a ki ott hozzánk közelebb fekszik! — mondja 
Balogh. 

— Hiszen az megnyílt már egy hete! 
— 'Sz éppen azért gyüttünk ide későn, 

mer' tudja kérőm, ott ama másik iskolánál 
kisasszon tanító lőtt, — aztán ezök a gye-
rekök hamisak, hát ahhoz nem ögygyesülünk 
sehogyan se, hogy ezek ott hamiskogygya-
nak vele; had hamiskogygyanak ezek csak itt a 
tanító úrral; a kisasszonnal mög már majd 
csak mi is elhamiskogygyunk a télön — így a 
sógor. 

Nemsokára elkezelnek s haza mennek 
nyugodt lelkiismerettel, mint a kik legjobban 
végezték dolgukat. A tanító meg a gyerekek-
kel megkezdi a tanítást, a mi azonban nehe-
zen megy, mert az ujonczoknak sehogyan 
sem lehet szavát venni; minden kérdésre csak 
sírással felelnek. Csak akkor derül föl az 
arczuk, mikor a tanító utolján azt kérdi tőlük : 

— Hát szeretitek-e a lepényt, meg a sült 
tököt ? 

Akkor aztán kisüt a nap, s nyájas ábrázat-
tal, mosolyogva vágják rá a vadvirágok kar-
ban : Ühüm !. . . 

(Hódmező-Vásárhely.) Bodnár János. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Zsivkovics Borivoj oki. tanítót 

a bresztováczi áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
özv. Sagyébóné szül. Hitter Etelka oki. kisded-
óvónőt állami kisdedóvónővé s szolgálatra a 
bürkösi állami állandó menedékházhoz ren-
delte; Deáky Ilona oki. kisdedóvónőt a felső-
szlécsi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé. 

Nyugdíjat utalványozott: Fábián Miklós 
barczánfalvi szolgálatképtelen g. kath. tanító 
részére évi 250 frtot; Varga József derék-
egyházi róm. kath. tanító részére évi 350 
frtot; Petrik László mindszenti közs. tanító 
részére évi 270 frtot; Jánosházy János nagy-
váradi közs. igazgató-tanító részére évi 760 
frtot; Hajdú Zsigmond 40 éven túl szolgált 
jász-kiséri ev. ref. tanító részére évi 408 frtot. 

Gyám-, illetve segély pénzt utalványozott: 
néhai Marosán György égerháti gör. kath. 
volt tanító 6 kiskorú árvája részére együtt 
évi 300 frtot; néhai Lengyel József demecseri 
róm. kath. tanító özvegye, szül. Fomrn 
Jozefának évi 150 frtot; néhai Stürza István 
kiskapusi gör. kath. volt tanító özvegye, szül. 
Morár Onyicza részére évi 150 frtot és négy 
kiskorú árvája részére együtt 100 frtot; néh. 
Molnár Péter chinoráni r. k. nyug. tanító 
özvegye, szül. Gorilovics Teréz részére évi 
155 frtot; néh. Vilcsálc András alsó-lipniczai ny. 
volt róm. kath. tanító özvegye, szül. Szmre-
csák Anna és egy kiskorú árvája részére 
együtt évi 100 frtot; Koszta János szerbeszti 
munkaképtelennek talált gör. kel. tanító 
részére évi 200 frtot; néhai Kis Antal csík-
szeredai áll. el. isk. volt tanító özv., szül. 
Bodo Rozália részére évi 250 frtot; néhai 
Szacsva János bürkösi áll. el. isk. volt tanító 
özv., szül. Gilten Irma és két kiskorú árvája 
részére együtt évi 266 frt 66 krt; néhai Maro-
sán Gábor alsó-kosályi nyugalmazott gör. kath. 
tanító özvegye, szül. Cathiu Dochia részére 
évi 130 frtot. 

Az iskolai használatból kitiltotta: A 
„Dejepis Cesky v obrazieh promladef cesko-
slovanskouí( czímü Fr. A. Zeman által írt 
és Prágában 1887-ben Urbanek kiadásában 
megjelent, továbbá „Busky Slabikár" czímü 
J. E. Kober kiadásában Prágában megjelent 
és végül „Prazdnoványte tüszjáeslietnyei pám-
jányi pervoszvátyityélá szlávján szojateho kisillá 
14 ho fevrályá 1869 godá v Csäanktpetyer-
burgye i Moszkoje" czímü, Prágában 1867-ben 
megjelent műveket. 
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I R O D A L O M . 

A „Magyar Könyvtár"-ból, melynek sárga-
színű füzeteit immár az egész országban 
ismerik, és kedvelik, ismét 9 szám jelent 
meg, ezek is, mint az eddigiek, érdekesek és 
értékesek. A 33. sz. Bourget három kitűnő 
elbeszélését tartalmazza. A 34. számú füzetben 
Szabolcsica Mihály válogatott versei vannak. 
A 35. sz. Tnrgenyev egyik leghíresebb mun-
káját közli: „Az ötödik kerék" czímű meg-
ragadó novellát. A következő 36. sz. a magyar 
szónoklat egyik legszebb és egyúttal történelmi 
szempontból is legfontosabb remekét közli: 
azt a beszédet, melyet Kossuth Lajos 1848 
julius 11-én tartott a haderő megajánlása 
ügyében s melynek hatása oly óriási volt. 
A 37. számban a tudomány egyik legkedvel-
tebb népszerűsítője, Fiam marion Camille jelenik 
meg magyarul: „Csillagos Esték" czímmel. 
A 38. füzetben Tóth Kálmánnák hires tör-
téneti vígjátéka foglaltatik: „A király háza-
sodik", melyet a nemzeti szinház csak nem-
rég elevenített fel és mely ezúttal először 
jelenik meg nyomtatásban. A 39. szám Droz 
Gusztáv remek családi rajzaiból: „Az úr, 
az asszony és a baba" czíműt adja. A 40. 
füzet a magyar elbeszélés irodalom egyik 
népszerű veteránját, Yértesy Arnoldot mutatja 
be; „Kisvárosi történetek" czímű könyvecs-
kéjét kedves, friss elbeszélő hang, éles meg-
figyelése a vidéki élet félszegségének és 
igazán finom humor jellemzik. A 41. szám 
a század egyik legnagyobb drámairój ának, 
Ibsennek, taíán legjellemzetesebb és leg-
érdekesebb színdarabját: „A nép gyülőlő"-t 
adja Vikár Béla jeles átültetésében. Végre 
a 42. számban a kuruczvilág költészetének 
egy becses, módszeres anthologiáját kapjuk, 
melyet Kardos Albert állított össze és látott 
el igen figyelemre méltó bevezetéssel. Mind-
ezek a munkák egyenkint 15 krajczárjával 
vehetők meg minden könyvárusnál vagy a 
kiadóknál: Lampel Róbert (Wodianer F. és 
Fiai) czégnél, Andrássy-út 21., kik kívánatra 
a gyűjtemény teljes jegyzékét ingyen meg-
küldik. 

Egyház és iskola Mária Terézia alatt. Az 
Athenaeum részvénytársaság kiadásában meg-
jelenő „A Magyar Nemzet Története" czímű 
tízkötetes nagy munkának (millenniumi kiadás) 
nyolczadik kötetéből, mely az 1712 —1815-ig 
terjedő korszak történelmének tárgyalásával 
foglalkozik és „A restauratio kora" czímet 
viseli, imént kőzrebocsájtott füzetekben Mar-
czali Henrik eljut a Mária Terézia korabeli 
egyházi és iskolai, közművelődési állapotok 

ismertetéséhez. A nagy királynő iskolai és 
oktatásügyi rendelkezései, intézkedései közül 
tudvalevőleg igen sok a mai napig fenn-
maradt. A budapesti tudomány-egyetem újjá-
szervezése és mai kifejlődése alapjainak meg-
vetése szintén Mária Terézia nevéhez fűződik. 
Ezekben a füzetekben is igen érdekes törté-
nelmi szövegképek és mümellékletek vannak. 
Ezek közül, melyek olyan számosak, hogy 
majd minden lapra esik egy-kettő, ki kell 
emelnünk a következőket: „Részletek a bécsi 
udvari kanczellária belsejéből", — „A magyar 
nemesi testőrség palotája", — „III. Károly 
koronázása", — „Mária Terézia a király-
dombon Pozsonyban 1741 junius 25-ikén" 
ez a kép Meytens és Hamilton egykorú hires 
festménye után készült, melynek eredetije a 
magyar történeti képcsarnokban van; — „A 
bécsi kongresszus 1815-ben", Isabey egykorú 
metszete után. Egyes füzetek ára 30 kr. 
Kapható minden hazai könyvkereskedésben. 
Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr; 
félévre (24 füzet) 7 frt 40 kr. Minden héten 
mejelenik egy-egy füzet. 

„Csipke rózsák" czímű novella-kötetére hir-
det előfizetést Váczi János nyug. tanító. 
Az előfizetés — 1 korona — dr. Nyilasy Pál 
ügyvéd úr irodájába Szegedre küldendő. 

Női életpályák. Mind ez ideig hiányzott 
irodalmunkban olyan könyv, mely vezetőül 
szolgálhatna mindazokra az életpályákra, melyek 
ma a nők számára megnyílhatnak. Bod Péter 
és Székely István vállalkoztak megírására és 
a feladatot becsülettel oldották meg. Meg-
tudható ebből minden, a mit az élet harczá-
ból részét kikérő nőnek tudnia kell, az is, a 
mit a nőemanczipáczió számára nyújt. A 
könyv a Franklin-társulatnál jelent meg és 
ára kemény kötésben 80 kr. 

„ Eszmék a kath. tanügy fejlesztéséhez" czímű 
müvére hirdet előfizetést Bertalan Vincze t an -
kép.-int. tan. Ara a 8—10 ívre teqedő műnek 
80 kr. Az előfizetések a szerző nevére Eszter-
gomba küldendők. A mű megjelenése julius 
10-ére van tervezve. 

E g y e s ü l e t i é let . 
• A szilágymegyei általános tanító-

testület szt.-somlyói járásköre rendes tavaszi 
közgyűlését Perecsenben tartotta meg. A 
gyűlésen jelen volt dr. Petri Mór, a vármegye 
nagyérdemű tanfelügyelője is, a ki mindvégig 
a legnagyobb érdeklődéssel vett részt a tanács-
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kozásokban. A gyűlés a növendékek összhang-
zatos énekével kezdődött, mely után Szabó 
Sándor elnök mondotta el tartalmas megnyitó 
beszédét. Mintatanítást tartott Szilágyi Lajos 
kövesdi állami tanító az ötödik osztályban, 
ismertetvén Hunyady Jánost s korának rövid 
történetét. A tanítás a gyűlés egyhangú elis-
merése szerint jól sikerült. Pedagógiai felol-
vasást tartott Simon Dezső kémesi állami 
tanító a következő tételről: „ A magyar nem-
zeti szellem és hazaszeretet fejlesztése a nép-
iskolában." Az értekezés mindvégig lekötötte 
a jelen voltak figyelmét; felolvasónak jegyző-
könyvi elismerés szavaztatván, értekezésének 
levéltárba tevése kimondatott. Magyart Lajos 
varsolczi állami tanító szabad előadást tartott 
a szőllő- és borgazdaság köréből. Ügyesen 
kiválasztva a szükségesebb tudnivalókat, dió-
héjba foglalva mondta el nézeteit a szőllő-
rekonstrukczióról, az ojtványszőllők kezelésé-
ről s gondozásáról valamint a bor kezeléséről 
s javításáról. Ez érdekes előadással mintegy 
kapcsolatban szót emelt dr. Petri Mór tan-
felügyelő, ismételten a legmelegebben figyel-
mébe ajánlván a jelen voltaknak az ismétlő-
iskolának gazdasági irányban való szervezését, 
buzdítván a gazdasági, szőllészeti tanfolya-
mokon való résztvevésre s kiemelvén a gazda-
sági ismétlő-iskoláknak, mint a mezőgazdaság 
fejlesztőinek fontos irányzatát. Közös egyet-
értéssel újból a régi tisztikart választották 
meg. Elnök lett Szabó Sándor, alelnök Bene 
Ambrus, főjegyző Török Lajos, aljegyző Kozár 
Mihály, könyv- és pénztárnok Némethy Zsig-
mond. (T. L.) 

X A hunyadmegyei általános tanító-
egyesület folyó tanévi közgyűlését Hátszegen 
tartotta meg. Az egyesület tagjai — külö-
nösen a nőtagjai — nagy számban jelentek 
meg. Gyűlés előtt a hátszegi iskolákban tartott 
rendes tanítást hallgatták meg s a birálók a 
gyűlés folyamán a látott rend és tapasztalt 
eredmény felett teljes megelégedésöket nyilvá-
nították. A közgyűlést Boga Károly dévai 
tanítóképző-intézeti igazgató, egyesületi elnök 
nyitotta meg. Megnyitó' beszédében röviden 
ismerteti a hazai iskolák fejlődését s arra a 
következtetésre jut, hogy a jövendő iskolák 
akkor fognak hivatásuk magaslatán állani, ha 
azok valóban nemzeti iskolák lesznek. A lelkes 
e'ljenzéssel fogadott megnyitó beszéd után 
Réthi Lajos kir tan., tanfelügyelő meleg sza-
vakban üdvözölte az egyesület megjelent tag-
jait s vonatkozással az elnök megnyitó beszé-
dére, a hazaszeretet ápolását és fejlesztését 
köti a jelenvolt tanítók szivére, s hogy azok 
az otthon maradottaknak is vigyék meg lelkes 
üdvözletét. Szűnni nem akaró éljenzés fogadta 

a szeretett tanfelügyelő szavait. Ezután a 
titkári jelentést olvasta föl Péterfy Márton 
h. titkár, a ki élénk színekkel ecsetelte a 
tanítóegyesület egy évi munkálkodásának 
eredményét, ajáráskörök tevékenységét, a körök 
által megvitatott tanügyi kérdéseket, az egye-
sületi könyvtár és segélyalap állapotát, stb. 
Fájdalommal emlékezik meg megyénk egyik 
legnagyobb alakjának, Szathmáry György volt 
ministeri tanácsosnak, tanügyünk buzgó apos-
tolának haláláról, kinek érdemei jegyzőkönyvbe 
iktattatnak. A folyó ügyek letárgyalása után 
a választás ejtetett meg. Megválasztattak: 
titkárrá Bereezky Lajos dévai állami elecni 
iskolai tanító, pénztárossá Kibédy József és 
ellenőrré Lazarics János tanítóképző-intézeti 
tanárok. Ezeken kívül választottak még nyolcz 
választmányi tagot. A választások megejtése 
után Brózsik Pál nagyági állami iskolai igaz-
gató felolvasást tartott „ A. népiskolai tanterv 
revíziójáról". A szakavatottsággal kidolgozott 
teqedelmes felolvasás következményeképen 12 
pontban foglalja össze a tantervrevizió kér-
dését. Nagy Miklós, László Zsigmond, Hajt-
mann Pál és Kiss József hozzászólásai után a 
tett javaslatok az általános tárgyalás alapjául 
elfogadtatnak s a részletes megvitatás czéljá-
ból a járási köröknek kiadatnak. Ezután Nehéz 
János vajda-hunyadi állami elemi iskolai igaz-
gató tartotta meg felolvasását „A hazaszeretet 
ápolásáról és fejlesztéséről". A nagy tetszéssel 
fogadott értekezés rövid, de könnyen érthető 
modorban adja elő a hazaszeretet ápolásának 
és fejlesztésének módját s annak eszközeit. 
Altalanos helyesléssel találkozván, vita tárgyát 
nem képezte. Néhány pedagógiai eset és indít-
vány letárgyalása után a gyűlés tagjai a leg-
nagyobb lelkesedés között oszlottak szét. 

A A kolozsmegyei tankerületi tantes-
tület bánffyhunyad-almásmenti köre f. hó 21-én 
tartotta ez évben második rendes gyűlését a 
csúcsai áll. iskolában. A tagok nagy számmal 
jelentek meg. Délelőtt 9—10-ig nyilvános 
tanítás volt, melyen Ertl Vendel tanító az 
összetett mondatokat ismertette a IV. osztály-
ban. A tartalmas elnöki megnyitó s előterjesz-
tések után Hantz Gyula értekezése követ-
kezett, ki a „Nyelvérzék és fejlesztése" czímen 
méltatta a nyelv fontosságát, kifejtette a 
nyelvérzék mibenlétét s befejezésül szólott 
azon módokról, melyek által különösen az 
iskolában a nyelvérzék kialakulására hathatunk. 
A következő pont Czueza János k.-szt.-királyi 
tanító vitatétele volt, szólván a gazdasági 
ismétlő-iskolákban felölelendő növényekről, s 
felvetette azon kérdést, hogy minden növény 
termesztésére kiterjedjen-e az ismétlő-iskola, 
vagy elégedjék meg a gyümölcsfatenyész-
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téssel? Többek hozzászólása után a gyűlés 
kimondja, bogy a vidék viszonyainak meg-
felelő minden növényfaj, de különösen a 
gyümölcsfa meghonosítására törekedjék a 
gazdasági ismétlő-iskolák vezetője. Vincze 
Ferencz „Gyermekeink neveltetése" czímü felol-
vasást tartott, kimutatva, mily szomorú a 
helyzete a tanítónak s mennyire nem képes 
gyermekeit neveltetni, végül pedig azt az 
eszmét veti föl, hogy a nyugdíjintézetbe 
fizetendő 2%, 3°/o-ra emelendő, s az így nyert 
összegből az ország különböző részein 4 inter-
nátus állítandó, melybe csakis tanítók gyer-
mekei vehetők fel, kik ott teljesen ingyen, 
vagy csekély díjért teljes ellátást nyeljenek. 
A gyűlés e nemes tervet elfogadja, s a további 
lépések foganatosítása végett pártolólag áttette 
a központi választmányhoz. H. Szántó János 
olvasta ezután föl csinos „Millenniumi gyermek-
játék" czímü költeményét, melynek végeztével 
néhány kisebb indítvány tárgyaltatott. 

Tanítók tanácsadója. 
Zajgha H. Hitfelekezeti tanítók évi járan-

dóságainak kiszolgáltatása iránt fölmerült vitás 
kérdésekben első fokon a főszolgabíró, másod-
fokon az alispán, harmadfokon a közigazgatási 
bizottság illetékes. Más dolog azonban — s ezt 
jól meg kell különböztetni! — a hitfelelcezeti 
iskolai tanítók fizetésének megállapítása s 
ezen fizetéshez egyes lúvek hozzájárulása, mert 
erre a hit félékez etek jogosultak, mivel ez saját 
benső ügyük. A már kivetett iskolai adó 
behajtásánál azonban, — ha szükségesnek 
mutatkozik, — a hitfelekezetek a közigazga-
tási hatóságok segítségét igénybe vehetik az 
1877. évi 20.274. sz. min. rend. alapján; 
továbbá az 1876. évi VI. t.-cz. 30. §-a értel-
mében. — Az iskolai alapítványok kamatai 
kizárólag rendeltetési ezéljokra fordítandók. 
Szerintünk tehát nem tűrhető, hogy pl. 
„szegény tanulók tandíjai fedezésére" tett 
alapítvány kamatai majálison sörözésre, ta-
nulók etetésére fordíttassák. — A földmunkálás 
értéke megváltása ügyében a hitfelekezet 
jogosult határozni s eme határozatnak egy-
házi főbb hatóság útján kell érvényt szerezni. 
— A leírt zavaros ügyet az iskola védelme 
szempontjából jó volna a kir. tanfelügyelő 
úrral bizalmasan megbeszélni. 

N. J. H.-Neuzina. Nem volt joga az iskola 
udvarán volt eperfát kivágatni. Inkább ültet-
nie kellene. 

Vezau Y. Ha mind a 40 évet beszámítják, 
akkor 300 frtra tarthat igényt a mondott 
viszonyoknál fogva. 

Schöulében I. Az iskolaszék a tanító fize-
tését párbér ujabb módozatú kivetésével sem 
szállíthatja le, mert az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
10-ik §-a szerint: „A tanítói fizetések eddig 
megállapított és az iskolafentartók által saját 
anyagi forrásaikból kiszolgáltatott mennyisége 
továbbra is csonkítatlanul kiszolgáltatandó... 

F. E. Igen, már volt rá eset is. Pl. Sze-
geden. Elég hiba. 

Gang Lajos. Bizonyára 1900-ban sem lesz 
elég a nyugdíjaztatáshoz az ön „első képesítő 
okmánya minden egyéb melléklet nélkül", 
mert hiszen a szolgálati éveket is igazolni 
kell, ha majd nyugdíjaztatni akarja magát. 

P. G. A fizetésnek államsegélylyel való 
kiegészítése esetén az illető tanítói állást 
nem bocsátják pályázatra, hanem a helyet 
akkor betöltő egyén kapja az államsegélyt. 

Lenkey Lajos. Adja elő őszintén a körül-
ményeket: tehát nem jelenthet be mást, 
minthogy ez idő szerint nem működik a tanítói 
pályán. Ha ismét visszatér, annak idején 
kérheti a tanítókat katonai szempontból meg-
illető kedvezményeket. 

T. Béla. Ha a tanfelügyelője azt tanácsolja, 
folyamodjék. 

S. Gy. Az adóhivatal mondhatja meg leg-
pontosabban. 

Szuclii M. Folyamodjék. Kára nem lehet 
belőle. A kérdezett ösztöndíjak ügyében már 
döntöttek. 

Petrovics f. A pályázati hirdetésben és 
kinevezési okiratban foglalt összeget jogosan 
követelheti. Jó lenne a kir. tanfelügyelőhöz 
fordulni, tekintettel arra, hogy — úgy lát-
szik — nagymérvű fizetésleszállításról van szó. 

K. 1. Nincs róla biztos tudomásunk. 2. Nagy 
László főtitkárnál kérheti. 3. Mi is csak a 
pályázati hirdetményből értesülünk ilyesmiről. 

M. J. A székes-fővárosi tanács említett intéz-
kedése teljesen a törvény alapján áll. Az 
1886. évi XXII. t.-cz. 136. §-a szerint ugyanis 
a törvényhatósági néptanítók stb. nem fizetnek 
községi adót. Önöket tehát, mint nem törvény-
hatósági alkalmazottakat, hanem egyesületi 
(társulati) tanítókat kényszeríteni lehet községi 
adófizetésre. A tanács határozata ellen jelen 
esetben a fölebbezés csak oly értelemben 
járhat sikerrel, ha a fővárosi tanács elengedi 
önöknek a közs. adófizetést — méltányossági 
okokból. Minden törvényhatóság megteheti 
azt, hogy saját jövedelméről — méltányos-
sági okokból — némely esetben lemond. 

Rácz István. Torontál. Az elemi iskolai 
tanítók hadmentességi adót nem fizetnek. Nézze 
meg az 1880. évi XXVII. t.-cz. 3. §-ához 
csatolt utasítást. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— A közoktatásügyi tanács május 25-én 

kezdte meg nagyfontosságú tanácskozásait 
Wlassics minister elnöklete alatt. A minister 
ez alkalommal nagyszabású, eszmékben gaz-
dag és irányjelölésben páratlanul álló beszé-
dett mondott, melyet lapunk mai számának 
első helyén egész terjedelmében közlünk. 
Igaza volt Beöthy Zsoltnak, midőn a tanács 
nevében köszönetét fejezve ki e hatalmas 
beszédért, azt mondotta, hogy Wlassics minister 
nemcsak kormányzásra kiválasztott, de az 
eszméli magasában hivatott vesére a tanítóság-
nak. A közoktatásügyi tanács ezután, jóvá-
hagyva az állandó bizottság évi beszámolóját, 
a középiskolai tanterv revíziójának tárgya-
lását kezdette meg és folytatta a következő 
napokon is. 

— Világ folyása. Tér szűke miatt csak 
röviden emlékezhetünk meg a m. hét nevezete-
sebb eseményeiről. Lipót főh., hadseregünk egy-
kori műszaki főfelügyelője, meghalt hörsteini 
magányában, a hol visszavonultan élt. Teme-
tése, a melyen a magyar kormányt Wlassics 
és Fehérváry ministerek képviselték, május 
28-án volt Bécsben. A delegácziók, meg-
szavazván a 30 milliós póthitelt, befejezték 
tárgyalásaikat. Az osztrák delegáczióban ejtett 
nyilatkozatokból kiviláglik, hogy a kiegyezés-
nek nagy akadályai vannak odaát. — A 
spanyol-amerikai harcztérről a mi nevezetesebb 
hír érkezett, az mind — kacsa volt. így például 
az, hogy a spanyolok tönkretették Sampson 
hajóraját s maga Sampson is elesett. A leg-
újabb hirek szerint a spanyol hajóraj még min-
dig Santiago de Kubában van s a nagy ten-
geri mérkőzés csak e hét végére várható. — 
Kolozsvárott nagy lelkesedés közt ünnepelték 
meg félszázados évfordulóját annak a nagy-
fontosságú "eseménynek, hogy Erdély egyesült 
Magyarorsz ággal. 

— A „Szatmárvármegyei ált. tanító-
egyesület" nagybányai járásköre f. évi május 
hó 26-án tartotta Nagybányán első s egyben 
alakuló köri gyűlését. Fölolvasást tartottak: 
Kettney Anna kapnikbányai tanítónő és Bozsos 
István nagybányai községi tanító. Előbbi: 
„Hogyan magyarosítsunk?" utóbbi „A gazda-
sági ismétlő-iskolák hiányáról" czímmel. 

— Az első nöi kereskedelmi szaktan-
folyam 10 éves fennállásának örömünnepét 
ülte meg a budapesti vadász-utczai polg. leány-
iskola helyiségében. Dr. Gyulay Béla igazga-
tónak megnyitó üdvözlete után Zigány Zoltán 

tanár az iskola történetét adta elő, részle-
tesen s számszerű adatokkal világosítván föl 
az iskolának önerejű fokozatos fejlődését, az 
egykori tanítványoktól összegyűjtött vallomá-
sokból pedig kimutatta, hogy az iskola 983 
ifjú nőnek nyújtott eddig keresetre módot 
és alkalmat, a kik 4 — 5 esztendős szolgálat 
után átlagosan 600 frt körül ingadozó évi 
jövedelemre tehetnek szert nőknek való, hoz-
zájuk illő munka után. Ugyancsak e vallo-
mások alapján megállapította, hogy a szak-
tanfolyam mai tantervével, szervezetével tel-
jesen megfelel a kereskedelem mindennapi 
igényeinek. A tetszéssel fogadott fölolvasás 
után Mártonfy Márton kir. főigazgató üdvözlő 
levelét olvasták föl; majd az első évjárat 
növendékei közül a nők nevében Aurada 
Eugénia k. a. mondott köszönetet az isko-
lának és a tanári karnak egykori buzgó fára-
dozásukért, a vallás- és közoktatási s a keresk. 
ministereknek az intézmény gondozásáért, a 
székes-fővárosi tanácsnak pedig azért, hogy ez 
áldásos intézmény létrejöttét lehetővé tette. 

— Jubileum. A nagysomlyóvidéki róm. 
kath. tanítóegylet f. évi junius 14-én Somló-
Vásárhelyen Stangly Ferencz néptanító 64 éves 
tanítói működésének emlékére jubiláris ünnep-
séget fog tartani. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra adakoztak : Ludizsinszky Sándor (Nagy-
Lipnik) 1 f r t ; Klement Ferencz Árvamegye 
kir. tanfelügyelője (A.-Kubin) gyűjtése 11 frt 
60 kr (ehhez járultak: Szilágyi Adolf 50 kr; 
Horovitz Jenő hitoktató 50 kr; Ohinyi Sándor 
50 kr; Hermann Gyula 50 kr; Novak Pál 
ev. hitoktató 50 kr; Dolyák Pál hitoktató 
50 kr; Városy Mihály 50 kr; Takáts János 
50 kr; Klement Ferencz tanf. 1 f r t ; Pintér 
Lujza 20 kr ; Arányi Gyula 50 kr; Nahalkó 
György 50 kr; Nahalkó Györgyné 50 kr; 
Sztankovies Viktoria 50 kr; Sztankovics Irén 
50 kr; Medzidhradszky Adolf 50 kr ; Jurek 
István 1 f r t ; Divéky Ágost kir. közjegyző 1 
frt; N. N. 20 kr; dr. Beicher Vilmos ügyvéd 
50 kr; Kreva József gondn. elnök 50 kr; 
N. N. 20 kr = 11 frt 60 kr); Buhmann 
Andor (Nyíregyháza) gyűjtése 7 frt 80 kr 
(ehhez adtak: Buhmann Ándor 50 kr'; Bónai 
Jenő 50 kr; Tetik János 50 kr; Werner 
Gyula 50 kr ; Kubacska István 50 kr; Auspitz 
Armin kereskedősegéd 30 kr; Hoffmann 
Béla kereskedő 50 kr ; N. N. 20 k r ; Gold-
stein Sándor keresk.-segéd 20 kr ; Szepesy 
Dezső keresk.-segéd 20 k r ; Stein Jenő keres-
kedő 1 f r t ; Glück Mór keresk.-segéd 20 kr; 
Hoki Gyula tanuló 10 kr; Dickmann Ign. 5 
kr; Maletkovicz Gyula 10 kr; Pap Miklós 
40 kr; Szokolay Kálmán 15 kr; Gál Jenő 
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10 kr; Kuris János 10 kr ; Kazár Jenő 15 
k r ; Ungár Miklós 50 kr; Freud Jenő 30 k r ; 
Klein Mór 15 k r ; Klein Albert 50 kr; Ta-
mási Bertalan 10 kr — 7 frt 80 kr)-, Hajas 
Kálmán (Alsó-Bük) 50 kr; Scholtz Vilmos 
(Matheócz) 50 k r ; Buday István járásköri 
elnök gyűjtése (Ung-Zavadka) 6 frt 50 kr 
(ehhez járultak: Buday István 40 kr; Vass 
Albert 30 k r : Balajthy Jolán 50 kr; Losz-
kosicli László 20 kr; Fedorcsák Mihály 20 kr ; 
Kassay Károly 20 kr; Bimszky Imre 20 ki-
íródó Oreszt 5 kr ; N. N. 10 kr; Répay 
Mihály 20 kr ; Tóth József 10 k r ; Hegedűs 
István 50 kr; N. N. 10 kr; N. N. 10 k r ; 
Jaczkovics János 10 kr; Fetkovics János 30 
kr; Tink András 10 kr; Koppin Péter 15 kr ; 
Totin György 20 kr; Grigássy Károly 20 k r ; 
Kolb Károly 20 kr ; Szirák Mihály * 10 k r ; 
Rónay Árpád 50 kr; Szakol István 50 k r ; 
Drohobeczky János 50 kr; Ortutay István 50 
kr — 6 frt 50 kr, ebből 4 frt 50 kr az 
alapra, 2 frt a síremlékre); Pozsonyi Tanító-
egyesület 5 f r t ; Tóth Antal (Nyárád) 50 k r ; 
Szondy Mátyás kir. törvsz. bird (Zombor) 1 
f r t ; VI. k. lovag-utczai tantestület (Budapest) 
2 frt 50 kr; Horváth Imre (M.-Lad) 10 kr ; 
Horcsin Antal polg. isk. igazgató (Szemez) 
gyűjtése 13 frt 80 kr (ehhez járultak: Horcsin 
Antal 1 fr t ; Dvostacsek János 50 kr ; Paraté 
György 50 kr ; Klór József (Sasvár) 1 f r t ; 
dr. Kertész (Sasvár) 1 f r t ; Braxa (Sasvár) 
1 f r t ; Bartsch (Kunó) 50 k r ; Szabó Gizella 
(Sztrázsa) 50 k r ; Ziskay (Szenicz) 50 kr ; 
Vámosy (Korlátkő) 50 kr; Cservenkáné és 
férje 50 kr ; Szloboda Pál (Jablonicz) 50 k r ; 
Demeter Gyula 50 kr; Sesztina János 50 kr ; 
Paczolló István 50 kr; Jablonczky Mihály 
50 kr; Országh Ferencz 50 k r ; X. Y. (olvas-
hatatlan név) 50 kr ; V. N. 10 kr ; Csepcsányi 
Miklós 20 kr; Winkler Vilmos (Szenicz) 50 kr; 
Szoltsányi Aranka (Szenicz) 50 kr ; Urbanetz 
Ilona (Szenicz) 50 kr; Gzillér Margit (Szenicz) 
50 kr; Ludig Fánni (Szenicz) 50 kr = 13 frt 
80 kr); közs. polg. leányiskola (Nagy-Várad) 
3 frt 50 kr (ehhez járultak: Bechtné-Bauer 
Zsófia 50 kr ; özv. Személy Kálmánné 50 k r ; 
Ruby Adél 50 k r ; dr. Tóth Mihályné 50 k r ; 
Tar Klementin 50 kr; Béleznay Antalné 50 kr; 
Löwenstein Zsigmond 50 kr = 3 frt 50 kr); 
Renner János (Izsákfalu) 30 k r ; Sediba János 
(Bollesó) gyűjtése a Pruszkán tartott gyűlésen 
5 frt 70 kr (ehhez adtak: Hrubos Karola 
50 kr; Szmrekovszky Mária 50 kr ; Kolarik 
Irma 50 kr; Fojtik József 50 kr ; Greguska 
József 50 kr ; Burinka József 25 kr; Sediba 
János 20 kr; Ukó József 25 k r ; Zsittnyay 
János 25 k r ; Cziegelbrier Herman 25 kr ; 
Berger Ármin 25 kr; Netsch Ferencz 20 k r ; 

Iláray Gyula 20 kr; Szarka Béla 20 k r ; 
Plachy Jenő 20 kr; Szvoboda Engelbert 30 k r ; 
Fojtik Tóbiás 20 kr; Bízik János 20 k r ; 
Stricker Fülöp 15 kr; Konecsny János 10 kr 
= 5 frt 70 kr); Szőke Sándor (Eger) 1 f r t ; 
Skultéthy Béla (Eger) 50 kr ; EMKE (Erdélyi 
Magyar Közm. Egyesület) 100 frt. Eddigi gyűj-
tésünk: 1227 frt 10 kr. 

A szerkesztő postája. 
A. B. Kis-K Alna. Olvasható volt a lapban, hogy 

a „Fatenyésztés"-ből második kiadás készül; várja 
meg hát türelemmel. Azt pedig mikor fogják 
már megtanulni, hogy elmaradt lapszámokat a 
kiadóhivataltól kell kérni ? — K. I. Assakürtii. 
Forduljon lev.-lapon Lampel R. (Wodianer F. és 
Fiai) könyvknreskedéséhez; ott megmondják. — B. 
V. Győr. Ha beküldik, közzéteszszük. Egyébiránt 
forduljon egyenesen az igazgatósághoz; megküldik. 
— W. L. Jíagy-Enyed. Hasztalan sürgetjük; ha 
nincs üresedés, nem nevezhetik ki, ha pedig van, 
folyamodjék újból arra a hirdetett állásra. —• Szí-
ves tudomásul. A mióta Szendy Árpád Király-dalát 
közöltük, halommal kapjuk a király-hymnusokat 
(verset és kótát). Mivel mi zenedarabot csak kivé-
telesen adhatunk ki, a beküldőitek közül egyet sem 
közölhetünk, minthogy az említett kivételt már 
megtettük Szendy Árpád szerzeményével szemben, 
mely, ha nem is találkozott általános tetszéssel, a 
zeneszerzés elvitázhatatlan magaslatán áll. — G. G. 
Nemes-Óesa. Helyeelőleg tudomásul vettük. — M. Gy. 
Dunkófalva. Nézze áta lapotésitélje meg maga: lehet-
séges-e '? Hát ha még azt tudná, hogy mennyi a túlsze-
désünk ! Jó czikkek egész halmaza várja a közlést! — 
P. V. Zsombolya. Sajnáljuk, de elkésett vele. Szives 
adományáért köszönet! — „Méhészet." 1. Szívesked-
jék méhészeti munkatársunkhoz : Nagy János úrhoz 
fordulni Pancsovára. 2. Közölhető, de nem tudjuk, 
mikor kerülhet rá a sor. Bengeteg sok elfogadott czik-
künk van! — O. J. 1. Föl; 31.964. sz. a. most tár-
gyalják. 2. Szíveskedjék egyenesen a „M. D. E." 
elnökségéhez fordulni és alapszabályokat kérni. — 
I. E. Szuszkó. 1. Nemsokára. 2. Ha okleveles, jogo-
sult. — Sz. J. Szidorfalva. Az idézett szám alatt 
már eddig meg kellett kapnia. A korpótlékot csak 
okleveles tanítóknak adják meg. — K. G. ZsigArd. 
12.134. sz. a. már kiutalványozták. — O. L. Teines-
Gerebencz. Most van tárgyalás alatt (28.202. sz.) ; 
megsürgettük. — S. A. Szurdok. Folyamodnia kell 
vizsgálati engedélyért a ministeriumhoz ; a többit 
az illető tanítóképző-int. igazgatóságától kell meg-
tudni. — B. A. Hagymádfalva. Egy krajezáros 
„papirérmeket" nem ismerünk s így meg sem ren-
delhettük. — B. Gy. Kismarton. Lapszámokat csak 
a kiadóhivatal küldhet. — Y. L. Fekete-Balog. Szí-
veskedjék az illető megye tanfelügyelőjéhez fordulni, 
mert úgy is vele kell megbeszélnie. 

Tartalom: Wlassics minister beszéde a közokta-
tásügyi tanácsban. — A tanítói nyugdíjtörvény két 
hiánya. — Szünóra: A gyerök fölvezetése. Bodnár 
János. — Hivatalos rósz. — Irodalom. - Egyesületi 
élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — 
A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: JJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Á R J E G Y Z É K E . 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november líd 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az á l l a m tu la jdoná t képező 
tankönyvek . 

a) Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 2 
frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. AI5(J és' olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
számára, egészen újonnan átdolgozott és képekkel 
ellátott kiadás. 8°, 75/s iv, kötve, bolti ára 14 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Yezérköuyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr., netto ára 15 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betilk. 80 drb betii 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 90 
drb betii felhúzva, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'A iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, net. ára 16 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/s iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára20kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8", 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net. ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'/i iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérköuyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7'/» iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Lmericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhez. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonji Jenö. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 ív, kötve, bolti ára 35 kr., netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayor. Vezérköuyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

I)r. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'/< 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr., netto ára 10 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. L, II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. 111., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, balti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalns István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus I. Éneklő ABC 1. évf. 8", 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus 1. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8», 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérköuyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8", 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérköuyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, 
netto ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák II. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. C. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tnroktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr., netto ára 30 kr. 

KrUnner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr., netto ára 60 kr. 

b) Német nyelven. 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P. Wandtafeln (24 Blätter). (Gönczy P. Fali-

táblák,) bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 
Ledercr Á. Deutsches ABC- und Lesebuch für die 

erste Klasse der Volksschule. Verbesserte, ver-
mehrte und mit Bildern versehene Ausgabe. —• 
(Lederer A. Képes ABC- és olvasó-könyve). 8", 
7'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Leitfaden zu (len deutschen ABC und 
Lesebuche. (Gönczy P. Vezérk. az ABC-hez.) 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Schreibschrift-Buchstaben, 
55 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. írott 
betűk), bolti ára 70 kr, netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Bewegliche Druckschrift-Buchstaben. 
65 St. Táblapapirra felhúzva. (Gönczy P. Nyom-
tatot t betűk), bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für die II. Kl. der Volksschule. 
(II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötv., 24 kr, netto 20 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für die III. Kl. der Volksschule. 
(III. olvasók.) 8°, 13 iv, kötve, 30 kr. netto 24 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für die IV. Kl. der Volksschule. 
(IV. olvasók.) 8°, 16'A iv, kötv., 34 kr, netto 28 kr. 

Gáspár J. Lesebuch für die V. u. VI. Kl. der 
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Volksschule. (Gáspár J. V—VI. olvasók.) 8°, 36'/» 
iv, kötv., bolti ára 72 kr. netto ára 60 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitfaden zu den Denk- und 
Sprechübungen in der I. u. II. Ivl. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelem-gyakori.) 8°, 17V2 
iv, kötve, bolti ára 45 kr, netto ára 36 kr. 

Nagy L. Methodischer Leitladen zum deutschen 
Sprachunterrichte in der I. u. II. Kl. (Nagy L. 
nyelvtani vezérk. az I. és II. oszt. sz.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Deutsche Sprachiibungen für die II. Kl. 
(Nagy L. Nyelvtan a II. oszt. sz.) 8°, 2 iv, kötv., 
bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy G. u. Kárpáti A. Anleitung zur metho-
dischen Behandlung der Geogralie in der Volks-
schule. (Vezérkönyv a földrajz tanításához,) 8°, 
27'A iv, kötv. bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy G. und Kárpáti A. Ergehnisse des 
geogralischen Unterrichtes. (Földrajzi eredmény-
tár). 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss und Mayer. Anleitung zur methodischen I5e-
handlung der Geschichte in der Volksschule. 
(Kiss és Mayer. Vezérk. a történettanításhoz). 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss u. Mayer. Die Geschichte der Ungarn, für die 
V.K1. (Kiss és Mayer. Magyarok története,) 8°, 7 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Szeli. Anleitung zur Lebensrettung und Ge-
sundheitslehre. (Vezérkönyv az egészségtanhoz.) 
8°, I6V4 iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr.Szóll. Gesundheitslehre. (Dr. Széli. Egészségtan). 
8", 5'Aiv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Wegweiser bei dem Unterrichte iui 
Zeichnen. (Maszák H. Rajztan). Nagy 8°, 5 iv, 
kötv., bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy 1'. Stenová cítacia tabula. (Fali táblák), 24 
lap, bolti ára 2 frt 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Slovensky slabikár a prvá citanka 
pre prvú triedu národních sköl. (Gönczy P. ABC 
olvasók.} 8, 2 iv, kötve, bolti 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodnia kniha k slovenskému slabikári 
a prvej cítanke. Pre uciteíov. (Gönczy P. Vezérk. az 
ABC-hez.) 8°, 6'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Pisacie poliyblivé písmeny. (írásbeli betűk. 
110db,táblapapirra felhúzva), boltiára 70 kr,netto 
ára 60 kr. 

Gönczy P. Tlacovépoliy blivé písmcny.(Nyomtatásbeli 
betűk. 110 db, felhúzva), bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

GroóV.Návodná kniha k vyucovaniu uhorskej reci. 
Vezérk. a magyar nyelv tanitására a tót ajkuaksz.) 
I. r. 8°, 9 'A iv, kötve, bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

GroóV.Návodná kniha kvyucovaniu uhorskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanitására, a t ó t ajkuaksz.) 
II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Óvicenia umu a reci. Národnia kniha pre 
uciteíov, jakoby tento predmet \ prvej a druhej 
triede národních sköl prednásat mali. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorl. tanításához.) 
8°, 13'/» iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Prakticná mluvnica slovenská. Návodná 
rukovät pre mluvnicnó vyucovánia v I. a II. triede 
prostonárodních sköl. (Nagy L. Nyelvtani vezér-
könyv az I. és II. osztály sz.) 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluvnicná cvicebná knizka pre II. triedu 
prostonárodních sköl. (Nyelvt. gyakorlók. II. oszt. 
sz.) 8°, 2'A iv, kötve, bolti 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasókönyv ) 
8°, l l ' / s iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre tretiu triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. III. olvasók.) 8 ', 
11'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár .Ji Slovenská citanka pre stvrtú triedu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8", 
15'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre V. a VI. triedu 
iudovich sköl. (Gáspár J. V. és VI. olvasókövyv.) 
8°, 33'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, n t t to ára 54 kr. 

Groó V. Uhorská citanka a cvicebná knizka. 
(Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. számára). 
8°, 9 'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

I)r. Emericzy és Kárpáti. Xarodnia kniha ku 
vyucovaniu zemepisu v ludovych skolách pre 
uciteíov a cakatelov ucítelstva. (Vezérkönyv a 
népisk. földrajztanításban, tanitók számára.) 8°, 
25 iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Sklad zemepisnych v.ys-
ledkov pro V-tu potazne Vl-tu triedu ludovych 
skill a pro opakovaciuskolu. (Földrajzi eredményt. 
8°, 1V» iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Návod ku poznávainu a upotrebovaniu 
zeniek tili pre národních ínútclov. Utasítása föld-
gömbhöz.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr. netto ára 25 kr. 

Maszák H. Úprava pre vyucovania v kresleni v 
»ociatocních skolách. I. Návodna kniha pre ucite-
ov. (Maszák H. I. Útmutató rajztanitásban.) Nagy 

8°, 4 'A iv, _kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Maszák II. Úprava pre vyucovania v kresleni v 

prostonárodních skolách. Il.Vzorky z papieru 
vyrezané. (Maszák H. Kivág, papírminták), 25 alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

d) Sáros- és Szepesmegyei t ó t 
nyelven 

Elemi népiskolák számára. 
Gönczy P.Slovenski slabikár apersá citanka pre per-

én. klassu národních sköl. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Návodná kiiihn ku slovenskému slabikárn 
a persejcitance. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Návodná kiülni vyucovanu uherskej reci. 
(Vezérk. a magyar nyelv tanitására sáros-szepesi 
tót.) I. r. 8°, 9'A iv, kötíe, ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Návodná kniha vyucovanu uherskej reci. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítá-
sára sáros-szepesi tót ajkúak sz.) II. r. 8°, 7'Aiv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uherska citanka a cvicebná kiíizka. 
(Magyar olvasó- és gyakorlók, sáros-szepesi tót.) 
9'A iv, kötve bolti 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre druhú klassu 
prostonárodních sköl. (Gáspár J. II. olvasók.) 8", 
11'A iv, kötve, bolt iára 24 kr., netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Slovenská citanka pre trecú klassu národ-
ních sköl. (Gáspár J.III.olvasók.) 8°, 11'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre stvartu klassu. (Gáspár j. 
IV. olvasókönyv.) 8°, 15'A iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Citanka pre V. a VI. tridu ludosköl. 
(Gáspár J. V. ós VI. olvasók.) 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy ÍJ. Cvicenia umu a reci v persej a druhej 
klasse národních sköl. (Nagy L. Vezérkönyv a 
beszéd- és értelem-gyakorlatokhoz.) 8°, 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Xagy L. Návodná kiíiha ku viucováiui mluviiici pre 
1. a II. klassn národních sköl. (Nagy L. Vezér-
könyv az anyanyel vt. tanításában. 1. és II. 0.) 8°, 
8'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Mluviiicná cvicebná kiíiha pre druhú klassu 
národních sköl. (Nagy L. nyelvt. gyakorló a II. 
oszt.),8°,2'Aiv,kötve, boltiára 8 kr, netto ára,,6 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Návodna kiiiha ku Iudos-
kolskcmu zemepisucenu pre uciteloeh a ucitelskích 
cekancoch. (Vezérk. a földrajztanításban.) 8°, 26 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy a Kárpáti. Zemepisni sklad vislod-
kocli pre V alebo VI klassu národních skol a pre 
opakujneu skolu. (Földrajzi predménytár), 8°, l'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Savód ku poznávaiíu a upotiebovánu 



zemekuli pre národních uciteloch. (Utasitás a ft5ld-
gömbh.) 8°, 5 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss a Mayer. História uherska. (Kiss és Mayer. 
Magyarok története.) 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 30 
kr, netto ára 2-t kr. 

Kiss a Mayer. Núvodna kiíi/lía kn viucovaíra his-
torii prosto narodnich skol pre ucitelov. (Vezér-
könyv a történet tanításához). 8°, 23'A iv, kötve, 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

XXIV. IÜTHUa. (Gönczy P. Eíili tábla, 24 lap), bolti 
ára 2 fr t 40 kr, netto ára 2 frt . 

CpiioKii Byitüap ca QCHOIIHOJI 'mraiiKOJi 3a irpiiii paspc.x 
napoAno MtKOiie. (Gönczy P. ABC olvasók.) 8", 7s/s 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

yiiyTCTiíO 3a nacrany y cpircKOM őyrciiapy ca iniTaHKO>i 
naMeu.OHO Hapoínnji y'nrrejBHJta. (Vezérli, az ABC-
hez.) 8°, 6 iv, kötve, bolti 22 kr, netto ára 18 kr. 

I'poo B. Hapoji.ua iui.nra aa cpóciin paspeji I. oxne.i. 
(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) I. r. 8'. 

9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 
Tpoo B. Pynia KHHra k H3yiaBaH>y aiafyapcicora jeanira. 

(Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak sz.) II. r. 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

I'poo B. Maljapcita 'niraiirca n ue;KÓon>ia Ki£Hacm;a 
cpócKnx aapOAHHX uiKOJia. (Groó V. Magyar olvasó-
könyv a szerb ajkúak számára.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

5'nyTCTBO 3a irpejaBaite Betfóaita y roBopy ii pa3ynteBaH>y. 
3a iipBH ii jipyi'H paspex Hapojmiix uiKOJia. (Nagy L 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatolíhoz.) 8°, 12 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

JrnyTCTBO y iipejauaity epucite rpajianiKe y I. u II 
pa3peiy napoAne iinto.ie. (Nyelvt. vezérk. I., II. oszt.) 
8°, 5'A iv, kötve, bolti 20 kr, netto ára 16 kr. 

J'uyrcTiiO y iipeAara&y cpucice rpaiiarnite y III. n IV. 
pa3p. mitojie. (Nagy L. Nyelvt. vezérk. Ili., IV. oszt.) 
8", 10 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

CpucKa rpasianiíita Beacóemma 3a II. pa^peji HapoAiie 
uiKOJie. (Nagy L, Nyelvt. gyak. II. oszt.) 8°, 1 'A 
iv, kötve, bolti ára 8 kr, net to ára 6 kr. 

CpucKa rpaíiaTH'iKa Beacóeiiima 3a III. u IV. pasp. 
Hap. micoiie. (Nagy L. Nyelvt. gyak. III,, IV. oszt.) 
8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

CpucKa 'iHraiiKa 3a Apyrii paspeA napoAne iiiko.tc. 
(Gáspár J. II. olvasókönyv.) 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

CpncKa iHTamta 3a rpeíiH pa3peA HapoAiie niKOJie. 
(Gáspár J. 111. olvasókönyv.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Cpiicica iMTSHita 3a lexupTH pa3peí HapoAiie rnicoie. 
(Gáspár J. IV. olvasókönyv.) 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, net to ára 28 kr. 

CpucKa 'iiiTamca 3a nem I I uiecTii pa3peA iiapoAHe 
úrnőié. (Gáspár J. V. és VI. olvasók.) 8°, 30 Vs iv, 
kötve, bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Etiepimii 1\ h Kapnarii E. YnyTCTBo y 3e5u&oinic 
3a yiH-reAe h yiarejBCKe KaiiAHiaie aapoAiinx mno.ia. 
(Vezérkönyv a földrajzi tanításban.) 8°, 26'A iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

,3,p. E3iepim,H r . h Kapiiara E. Cityii 3eM.£onHciinx 
pe3yjiTa-ra 3a HapoAHe antojie V., a y ciyiajy ii 3a 
VI. pa3pei H 3a noBTopaBajytiy • uiKOJiy. (Földrajzi 
eredménytár.) 8", 2 iv, k., bolti ára 8 kr, net to 
ára 6 kr. 

Khbi ji Majep. HoBecTimua Jialjapa. (Magyarok törté-
nete.) 8°, 7 iv, kötve, bolti 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kam 11 Majep. PVKOHOACTBO II yieif.y íioueorinino y 
HapoAiiroi uiito.iaMa. (Vezérkönyv a történet tanitás-
hoz.) 8U, 27'/i iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyTCTBO y iiacraiiii upraiba. Pyma icitiira 3a napoAne 
yíiire^e. Cooimo Xyro Macait. (Maszák II. Útmutató 
rajztanitásban.) Nagy 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 
60 kr, netto ára 50 kr. 

ynyrcTiio y nacraBii OCUOBHOI ' iipraita. II. H3pe3aiie 
iiperjeAa;iBU,e 01 xaprnje. Kivágott papírminták.) 2") 
darab alak, bolti ára 36 kr, net to ára 30 kr. 

ß Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Tabela de parete. 24 lap. (Gönczy P. 
Fali táblák), bolti ára 2 f r t 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Elcmeutariu séii ABC-dariu pontru scólele 
poporale roinanesci. (Gönczy P. ABC olvasó), 8°, 
7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Litere scrise miscatóre. írásbeli betűk. 
100 drb. Felhúzva, bolti 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Li tere tiparité miscatóre. Nyomtatásbeli 
betűk. 100 drb. Felhúzva, bolti 60 netto ára 50 kr. 

Xagy L. Instructiune la propunerea esercitieloru 
verbali si memoriali pen t ru elas'a I. si II. a 
scóleloru poporali. (Nagy L. Vezérkönyv a beszed-
és értelemgyakorlatok tanításához.) 8°, 13'A iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, ne t to ára 24 kr. 

Vagy L. Maintain de conduccre in iustructiuuea 
limbei materna pentru elas'a I. si II. a scóleloru 
poporali. (Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan 
taní tásában a népiskolák 1. és II. osztálya sz.) 
8°, 6 iv. kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L.Maniialudeesercitiegramaticali pentru elas'a 
a l l -a ascólelorup oporale.(Ny elv t.gyakorlók, a nép-
isk. ILo.sz.)8°,2'Aiv, kötve,bol t i8kr , netto á raökr . 

Groó V. Maiiuducerea grauiaticei limbei maghiare. 
(Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní tására , 
román a jkúak számára.) I. rész. S°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 21 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Maiiudiicerea gramaticei limbei niagliiare. 
(Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanítására román 
ajkúak számára.) II. rész. 8°, 8','2 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Carte de cetirc si deprimiere. (Groó V. 
Olvasók, a román ajkúak sz.) 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. Legendariu roniaiiescu pentru fflas'a a 
dóu'a scóleloru poporali. (Gáspár J. II. olvasók.) 
8°, 1 l'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Legendariu romaiiescii pentru elas'a 
trei'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. III. olvasók.) 
8°, 11 iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár .1. Legendariu romancscu pentru elas'a a 
patr 'a a scóleloru poporali. (Gáspár J. IV.. olvasók.) 
8°, 14'A iv, kötve, bolti 32 kr, netto ára 28 kr. 

I)r. Emcriczy-Kárpáti. Carte conducntoria la pro-
punerea geografiei in scólele poporale pentru 
invetiatori siaspirantide invetiatori. (Dr. Emericzy-
Kárpáti. Vezérkönyv a földvajztanitásban) 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 ki, netto ára 48 kr. 

Dr. Einericzy-Kárpáti. Magasinn de resultate 
geograllce pentru elas'a V., casualminte VI. a 
scólei poporale si pentru scól'a repetit iunala. 
(Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár.) 
b°, 2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Instructiuue la tractarea si iutrebuii:-
tiarea globului pamentiilui pentru iuvetiatorii 
rurali. (Gönczy P. Utasitás a földgömbhez.) 8', 
5 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Maniulucere pentru instriictiiiuea 
istoriei inscoal. poporale.(Vezérk. a történet-tani-
táshoz.) 8°, 30 iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. lstoria Ungariei pentru elas'a V. de 
la scoal. poporale. (Magyarok története). 8°, 8'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák H. Indegetariu la propunerea desemnului 
elemeiitariu. Instructiune pentru invetiatori. — 
I. Instructiune. (Útmutató a rajztanitásban.) Nagy 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. II. Formule taiatae din papim. (Maszák 
H. Kivág, papírminták.) 25 drb. alak. Bolti ára 
36 kr, ne t to ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás s.:erint. 
Groó V. Uvodua knigu na poducavanje ugerskoga 

jezika. (Groó V. Vezérk. a magyar nyelv tanitá-
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fára a vasmegyei horvát ajknak sz. I. r.) 8°, 9'A ! 
iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Uvodna kniga na podncavanje ugerskoga 
jezika. (Groó Y. Vezérk. a magyar nyelv tanítá-
sára a vasmegyei horvát a jkúak sz. II. r.) 8", 
97s iv kötve, bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Groó V. Ugerska citanka i vej/.bana kniga za II., 
111. i 1V. razred irervatskih elementarskih skolah. 
(Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlók, a vasme-
gyei horvát a jkú népisk. II., 111. és IV. oszt. sz.) 
8°, 9'A iv, kötve, bol t iá ra 24 kr, net to ára 20 kr. 

h) Muraközi-horvát nyelven. 
Gönczy P. Pocetnica za medjimurka pucke skolc. 

(Gönczy P. muraközi horv. ABC olvasók.) 8°, 
4Vs iv, kötve, bolti ára 15 kr. net to ára 12 kr. 

Groó Y. Magjarska citanka medjimurska. (Groó V. 
olvasók, a muraközi horv. a jkúak sz.) 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. Medjimurskn horvatska citanka II. (Gás-
pár J. II. olv. a muraközi horv. ajkúak sz.) 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, net to ára 16 kr. 

Margitai .1. Horvatska citanka za I l i . IV. 
razred. (Olvasók, a muraközi horv. ajkúak sz.) 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi hor-
vát népisk. számára. II. évf. 8°, 14 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 p. 20 lap.) Bolti ára 2 fr t 
50 kr , netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
ói vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

i) Rutén nyelven. 
E 1 e m i n é p i s k o l á k s z á ni á r a. 

a) Bereg-ngocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
reim« 11. Crl.mia raő.ia A'kiui >imaira (Gönczy P. Fali-

tábla.) 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 
rimmi II. PycbKa auóyiía ii nepna la rausa A'liJia iiepitoii 

KjiacH JiapOAUbix'i, nnco-n.. (Gönczy P. ABC. olvasók.) 
8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

Fcimn II. PYKOBOACRUO KO yiíuiio p y c i i a u b K o l ; a 3 Ó \ K u 

II i iepiioua'iajiiioi; ' t n r a i i K u . (Vezérkönyv az ABC-hez) 
8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 22 kr, net to ára 18 kr. 

Haji. A. yiipajKiienie óecliAu >i p o a y j i a . BoAni-ejnata 
K i í r t r a AÍÍJIÍI ytiiTe.it.öin, DO I. rí II. K J i a c c t i r a p ó í i i u x i> 

initö-i fi. (Vezérkönyv a beszéd- és é r t e l e m g y a k o r l a t o k -

hoz.) 8°, 1 1 Vs iv, kötve, bolti 30 k r , n e t t o á r a 24 k r . 

P a m i r a p r . fi. Pycbiíi ' i i i r a i m a ;r.JiJi/i A p y r o i r K . i a c u 

iiapöliiux I. i i i K ó n . (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr, netto á ra 24 kr. 

Bo.uireJitiia itimi a no iiayreuio Jiajapcrtora jt3tJKa. (Groó 
V. Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. I. r.) 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Pymia Kiírna rco v i l i i m naAHpcitoro a3una. (Groó V. 
Nyelvt. vezérk. a rutén ajk. II. r.) 8°, 8 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Ma.uipcua tinainca u yiipaKuiiTejitiia turiira. (Groó V. 
Olvasók, a rutén ajk. sz.) 8°, 12 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

lioi.rtre.iMiu Kuara tu) yilunu Hcropih v napoAHHXi. 
iiiKOJtaxi., (Vezérkönyv a történettanításhoz.) 8", 
28'/» iv, kötve, bolti 60 kr, ne t to ára 50 kr. 

llcropiíi Jtajupönt,. (Kiss. Magyarország története.) 8°, 
7'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

ISaJKOiiciiit Miixa>'.ri,. Hcrop i í iy rop inmib i . ( M a g y a r o r s z á g 
t ö r t é n e t e . ) 8 " , 4 1 A i v , k ö t v e , b o l t i á r a 15 k r , n e t t o 12 k r . 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
I ' y C K a a 3 Ó j " K a u r i e p i t a 'laramti a . i a í r e p i t o i í K.racu 

n a p o A H i J X ' i , u i K O . i t . BeA-ia HaAitpctcoft a3ŐyKn Ilan-ia 
Teimiji i t e p e p o ő j r e H o . — 1889. Coeirona iiiaa B t 

. nepenieTli. (Gönczy P. ABC- és olvasókönyv.) 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

j) "Vend nyelven 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Nőve ABC i zacsétne knige cstenyá za 
vesznícski söl prvi zlőcs. (Gönczy P. ABC olvasók. 
8U, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy 1'. Návod vu szlovenszke ABC-szke i 
zácsétnoga cstényá knige. Ka vucsitele. (Gönczy 
P. Vezérkönyv az ABC-hez.) 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Piszmeni gíbni piszki. (Gönczy P. írás-
beli betűk. 92 db., táblapap. felhúzva), bolti ára 
70 kr, netto ára 60 kr: 

Gönczy P. Stampni gíbni piszki. (Gönczy P. Nyom-
tatásbeli betűk. 100 darab, táblapapirra felhúzva), 
bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. Növe knige cstenyá za vesznícski söl driigi 
zlöcs. (Gáspár J. II. olvasók.) 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Gáspár .1. Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski söl III . zlöcs. (Gáspár J. III. olvasók.) 8°, 
13'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. Szlovenszke növe knige cstenyá za vesz-
nícski söl IV. zlöcs. (Gáspár J. IV. olvasók.) 8", 
16 iv. kötve, bolti ára 36 kr, net to ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasók, vend vidéki isk. 
sz. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára lő kr., netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasók, vend vidéki népisk. sz. II. 
évf. 8°, 14 iv, kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Návod na flíszanya vu govorényi i razmenyi 
za vesznícski sől prvi i drugi zlóes. (Nagy L. 
Vezérk. a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz.) 8°, 
12'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr 

Nagy L. Návod na vogrszki jezik za vesznícski söl 
I. i II. zlöcs. (Nagy L. Vezérk. a magyar nyelvt. 
tanításában a népisk. I. ós II. o. sz.) 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy L. .leziesna flíszanya za vesznícski söl II. 
zlőcs. (Nyelvtani gyakorlók, a népisk. Il-ik oszt. 
sz.) 8", 2 iv, kötve, bolti 8 kr, net t > ára 6 kr. 

Maszák l l .Pofikazácsiiazacsétilorovataiiye. 1. Návod 
za solszke vucsitele. (Útmutató a rajztanitásban.) 
Nagy 8°, 4'/i iv, kötve, bolti 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. II . Vözrézanc papi n ie oh ráz ke. (Kivág, 
papírminták.) 25 drb, bolti 36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 

a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy t>°, 177» iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt -10 kr, netto ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy b°, 21'A iv, 
fiizve, bolti á ra 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- cs irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rés/. Nagy 8", 
13'A iv, fűzve, bolti ára 1 fr t 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8', 
7V» iv, fűzve, bolti ára 70 kr., netto ára 56 kr. 

III. Tanitó- és tanitónőképezdék számára. 
Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei (számára. 8°, 123A iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 fr t . 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8", 22'/< 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és műforaái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv. 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr., netto ára 2 frt . 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24'A 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9 ' a 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr., netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára ) 8°, 9'A iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt' 80 kr., netto ára 1 fr t 50 kr. 



IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 
Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8", 47< 

iv, bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11'A iv, 

bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 
Láng-Peres. Olvasókönyv, • II. oszt. sz. 8°, 17'/J iv 

bolti ára l frt 60 kr., netto ára l frt 20 kr. 
Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 

bolti ára 4<l kr., netto ára 3D kr. 
Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 

gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12VJ iv, számos ábrával, fiizve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Iíoboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 

.50 kr., netto ára 1 fr t 20 kr. 
Koboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-

némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 
V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8", 3 iv, fűzve, 
(1877. évi aug. 26-án 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 
8°, 3 iv, fűzve. (1879. évi junius hó 29-én 17284. 
sr. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanmühelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára, 8°, l !/i iv fűzve, netto ára 15 1er. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1879. évi szept. 12-én 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. évi aug. 11-én 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. évi febr. 6-án 3998. 
sz. r.) netto ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58.031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, 'A iv, (1877. szept. hó 7-én. 22678. sz. r.) 
netto ára 5 kr. 

A közéi> ipartanoda szervezete. 8°, l 'A iv, fűzve. 
(1877. szept. hó 10-én 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv, 
fűzve. (1893. aug. 31-én 33564. sz. r.) netto 20 kr. 

Az iparos segédek továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1894. augusztus 24-én 35527. sz. a.) Bolti 
ára 6 kr., netto ara 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve,(1807. május 4-én 25314. sz.r.)netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8", 2 iv, fűzve. 
(1887. julius 7-én. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Sői kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
márt. 15-én 52258/1890). 5 kr. 

A gazdasási ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60.764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 
Szabályrendelet az átl. népiskolák (elemi) tanitók és 

tanítónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanitónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

I Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami vagy államilag segély zett iskolai tanítók ötödik 
évipótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (186 <-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1891. márcz. 
2-án luOOO. sz. r.) Bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelűgyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1S76. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a in. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtás tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás am. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
márczius 21. 2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto 
ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (186a.XXXVIII. 
és 1876 XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tót ' „ „ „ „ 20 kr. 

,, román „ „ „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. ős 1876. évi XXVIII. t.-cz) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásről 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tár ryában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári ózségek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi A V. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásről szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékházakat 
vezető dajkák képesítése tárgyában.Netto ára 22 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános-, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. márcz. 20-án 5009. sz.' r.) Bolti ára 20 kr. 
Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi ós ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában, /i iv. (1888. évi 
deczember 20-án 17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
ős segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatra vétele tárgyában. (1892. évi jan. hó 
25-én 55.800. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. évi decz. 20-án 
17 358. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

II. Jegyzék. Ugyanazokról, ' / j iv. (1889. évi ápril 
10-én 14.539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 

III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. évi ápril hó 27-én 
15.826. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

IV. Jegyzék. Ugyanazokról. (1891. évi jun. 14-én 
26.704. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

j V. Jegyzék. Ugyanazokról. (1892. évi 24.656. sz. rend.) 
Netto ára 25 kr. 

VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 25.235. sz. 
I rend.) Netto ára 25 kr. 
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VII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1894. évi- 2-845. sz. r.) ! 
Netto ára 25 kr. 

VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 54.252. sz. 
rend.) Netto ára 25 kr. 

IX. Jegyzék. Ugyanazokról. (1896. évi 04.186. sz 
rend.) Netto ára 25 kr. 

YII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatv. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 k . 
Az iskolai alap vagy on évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIIL. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló Aj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló !)) minta 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről Bj minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerződés a kincstár által bérbeveendő épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandy mentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 

javító-vizsgálatokról (kül és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minősitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 272 kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermek-menedé!:-
házi rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónőképző-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónőképzö-intézetck tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. Bj minta. Netto ára 5 kr. 
Jegjzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről, 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke, 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékliázak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyitvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyitvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'h kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ár? 1 'A kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), bolti ára 2'A kr., netto 

ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2 'A, netto ára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), bolti ára 4 kr., netto 

ára 3 kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- ós küliv), bolti 

ára 2'/= kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyitvány, bolti ára l'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 
Felvételi napló. A minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. B. minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. G minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 ív netto ára 5 kr. 
Népisk. itinnkamesternői képesítő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. I iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanítók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatv. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l'A kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyitvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztályijai megtoldott felső népiskolai 

bizonyitvány. 1 péld. ne!to ára 2 kr. 
Ipari szakosztályijai megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. nettoára 2 kr. 
Polgárileányiskolai bizonyítvány, lpéld.netto ára2kr. 
Polgári iluiskolai bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l 'A kr. 
Tanítóképezde! bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2'kr. 
Tanitóuöképezdei bizonyitvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkauiesternői bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- ós polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. netto 

ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónöi bizonyitvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. I példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 6't kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (Iö96. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 
XIY. Felső keresk. iskolai nyomtatv. 
Felső kereskedelmi iskolák részére: Bolti ara N,-tto ár» 

1 . Érettségi bizonj'ítvány . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 4 » 
3. Beirókönyv, külív 4 ÍJ 3 
4. „ beliv 4 N 

O 
O 

5. Tanulmányi napló, külív . . 4 » • J » 
6. „ beliv . . 4 J) B 

7. Fegyelmi napló, külív . . . 4 JJ •J 

8. „ beliv . . . 4 n O » 
9. Kimutatás éretts. vizsg., beliv 5 3? 4 

10. » >, „ külív 5 !? 4 
11. Osztály-névkönyv 5 Í I 4 » 



XV. Női keresked. szaktauf. nyomtatványok. 
Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
3Nöi kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára > kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktan folyam szervezete (lb9l — 

59258/90. sz. r., módositva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. minta. 1 iv netto 

ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdij kimutatás. X. minta. 1 iv netto 

ára 3 kr. 
Tanitói változási jelentés. XI. minta. 1 iv net. ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesitett iskolalátogatásról. 1 iv, netto 

ára l'/s kr. 
XVII. Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok: 

a) Felvételi és oszt. napló (bel- és küliv, egy ivre 
20 név irható). 

bj Mulasztási napló (bel- és küliv, egy ivre 10 név 
irható). 

c) Haladási napló (bel- és küliv, egy ivre20név irható). 
d) Mulasztási kimutatás (egy ivre 132 név irható), 

egy iv bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 
Taneszközök. 

1. S z e m l é l e t i k é p e k . 
AZ 1-sö szállítmány tartalma: 1. Az emberi test 

részei. 2. A házi állatok és néhány kutyafaj. 3. A 
tölgyfa és makk termése. 4. Az iskola udvara. 5. A 
falusi piacz. 6. A földműves őszi foglalkozásai. 
7. A földműves téli foglalkozásai. 8. A vásár. 9. 
Marhavásár. 10. Sertésvásár. Mind a tiz kép bolti 
ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A Ií-ik szállítmány tartalma: 1. Légi tünemények. 2. 
Alma- és körtefák. 3. l'arasztszoba belseje. 4. Juhá-
szat és sajtkészités. 5. A földműves tavaszi foglal-
kozása. 6. Konyhai életkép. 7. Dió-, mogyoró-, 
gesztenye- és náspolyafák. 8 Estikép. 9. Lóistálló 
belseje. 10. Afalckörnyékeésközlekedési eszközök. 
Mind a tiz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

A 111-ik szállítmány tartalma: 1. Díszkert és virágok. 
2. A nyirfa és feldolgozása. 3. Szilva-, cseresnye-, 
mandola-, nyári és őszi baraczkfák. 4. Zöldséges és 
gyümölcsös kert. 5. Tehenészet. 6. Baromfiudvar. 
7. Különféle malmok. 8. A fenyő feldolgozása. 
9. Kerékgyártó és kovács. 10. Lóvásár. Mind a 
tíz kép bolti ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 

IV-ik szállítmány tartalma: 1. Alföldi gazda udvara. 
2. Felföldi gazda udvara. 3. A földműves nyári 
foglalkozása. 4. Zöldségpiacz. 5. Gyümölcstárlat. 
6. Fazekas és takács. 7. Épülőfélben lévő házak. 
8. Iskolaterem belseje. 9. A bükk- és gyertyánla. 
10. Mocsáros vidék tájképe. Mind a tiz kép bolti 1 

ára 6 frt 50 kr, netto ára 5 frt 85 kr. 
2. Természetrajzi ós gazdászati színezett táblák. 

Az emberi test boneztana (5 színezett tábla, magya- | 
rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 

A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya- | 
rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Az elictő és mérges gombák (12 színezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
líétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Basch-féle természetrajzi táblák. (16 drb színe-

zett tábla ; állat-, növény- és ásványtan, tábla-
papirra felhúzva és 4'/< ivre teijedő magyarázó 
szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Gönczy 1'. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rútéi:-
román, és vend nyelven, bolti ára 80 kr, netto 
ára 70 kr. 
A tábla Utasítás nélkül bolti ára 50 kr, netto ára 
45 kr. 

Az Utasítás tábla nélkül, bolti ára 30 kr, netto 
ára 25 kr. 

5. Gönczy V. Utasítás a földgömbhöz és Tellu-
riumh'oz. 8°. l ' u iv, fűzve, bolti ára 75 kr., 
netto ára 60 kr. 

G. Gönczy I ' . Épülettervek. Magyar, tót és szeri* 
nyelven, 1 péld., bolti 1 frt. 20 kr. netto ára 1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle számvető-készülék az elemi 
és polg. isk. számára utasítással, netto ára 18 frt . 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

F a l i t é r k é p e k . 
Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 

vászonra húzva, bolti ár 5 f r t 7 » kr, netto ár 
4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország fali térképe, 
vászonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt , 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 f r t 
75 kr, netto ár 4 frt 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Magyarország hegy- és víz-
rajzi fali térképe, vászonra húzva és léczekkel 
ellátva, bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva, bolti ár 5 frt 75 kr, 
netto ár 4 f r t 75 kr. 

Kogutovicz és Társa. Osztrák-Magyar monarchia 
fali térképe, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 7 frt, netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár ö frt 25 kr, netto ár 5 frt. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, vászonra 
húzva és léczczel ellátva, bolti ár 7 frt 25 kr, 
netto ár 6 frt 25 kr. 

Kogutovicz és Társa. Európa fali térképe, (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ár 
7 frt 50 kr., netto ár 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ár 6 frt 50 kr, netto ár 5 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Afrika fali térképe, vászonra 
húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 7 frt 50 kr, 
netto ár 6 fr t 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ár 7 frt, 
netto ár 6 frt. 

Kogutovicz és Társa. Palesztina fali térképe, vá-
szonra húzva és léczekkel ellátva, bolti ár 8 frt, 
netto ár 7 frt. 

Kogutovicz ős Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva szöveggel, bolti 
ár frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. 

Kogutovicz és Társa. Föld képe fali térképe, (öt 
része) féltekében, vászonra húzva és léczczel ellátva, 
bolti ár 10 frt 50 kr, netto ár 9 frt 50 kr. 

Gönczy P. Észak-Amerika fali térképe, netto ár 
3 frt 60 kr. 

Gönczy P. Dél-Amerika fali térképe, netto ár 
3 fit 60 kr. 



s 
Gönczy P . Ausztrália fali térképe, netto ár 3 frt 60 kr. 
Magyarország folyóliálózati fali térképe, vászonra 

húzva s léczczel ellátva, bolti ára 14 frt, netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt.-István halálakor (1038-ban), 

vászonra húzva, bolti ára 7 fr t 50 kr, netto ára 
6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa hegy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 fr t 25 kr. 

Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, bolti 
ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 16 frt, netto ára 15 frt. 

Európa a népvándorlás korában, vászonra liuzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt. netto ára 8 frt. 

Európa a keresztes hadjáratok idejében, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt 

Európa a renaissance s Mátyás király korában, vászon-
ra liuzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a reforniáczió idejében, vászonra húzva, bolti 
ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, bolti 
ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 fr t 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra liuzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Európa a franczia forradalom és Napoleon korában 
(1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 fr t 50 kr. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. 

Ázsia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. 

Ugyanaz: vászonra húzva és léczczel ellátva, bolti 
ára 11 frt, netto ára 10 frt. 

Kéz i a t l a s z o k . 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népiskolák szá-

mára, bolti ára 61) kr, netto ára 50 kr. 
Kis atlasz. A pestmegyei elemi iskolák számára, 

bolti ára 35 kr, netto ára 32 kr. 
Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 11 térképpel, 

bolti ára 30 kr, netto ára 28 kr. 
Földrajzi iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, 

netto ára 90 kr. 

Kőzi t é r k é p e k . 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, netto 

ára 15 kr. 
Magyarország kézi térképe, (a megyék külön szí-

nezve), bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Magyarország hegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti 

ára 15 kr, netto ára 12 kr, 
Palesztina kézi térképe, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Európa a magyarok honfoglalása és a frank birodalom 

szétbomlása idejében, bolti ára 15 kr, nettoára 12 kr. 
Európa a keresztes hadjáratok idejében, bolti ára 

15 kr, netto ára 12 kr. 

Európa a renaissance és Mátyás király idejében, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Európa a reforniáczió idejében, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Európa a XVI11. század elején, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Európa a franczia forradalom és Napoleon korában, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Osztrák-magyar monarchia politikai kézi térképe, 
bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 

Osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi kézi 
térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 

Amerika kézi térképe, netto ára 15 kr. 
Ausztrália kézi térképe, netto ára 15 kr. 
A térképpel való ábrázolás alapfogalmai, bolti ára 

10 kr, netto ára 9 kr. 
Budapest l'ö- és székváros tervrajza, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Budapest és környéke, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Európa politikai lézi térképe, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Európa hegy- és vízrajzi térképe, bolti ára 10 kr, 

netto ára 9 kr. 
Ázsia kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr, 
Afrika kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Amerika kézi térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Ausztrália és Polinézia kézi térképe, bolti ára 10 kr. 

netto ára 9 kr. 
Planiglobusok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 

10 kr, netto ára 9 kr. 
A föld öt része (Mercator-féle projectióban.) kézi 

térképe, bolti ára 10 kr, netto ára 9 kr. 
Megyei kéz i térképek. 

: Alsó-Fehér, Arad, Baranya, Báes-Bodrog, Biliar, 
Kolozs, Nyitra, Pest, Pozsony, Somogy, Szathmár, 
Temes, Torda-Aranyos, Torontál, Vas, Zala megye, 
egy példánya bolti ára 15 kr, netto ára 10 kr 

Abauj, Torna, Bars, Borsod, Csongrád, Esztergom, 
| Győr, Hajdú, Komárom, Mosony, Nógrád, Sopron, 

Szeben, Szepes, Tolna, Veszprém megye, egy 
példánya bolti ára 10 kr, netto 9 kr. 

Szemlélet i képek. 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt. Fiume látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto árá 4 frt 50 kr. Arra váralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 írt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr Ugyanaz : felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 50 kr, netto ára 
3 frt 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul. bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 frt 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Vajda-Hunyad, felliuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. Ajaki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ár 2 frt 30 kr. A bárt fai 
városház, felliuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
városház, felliuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 fr t 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. 

u t o l s A p o s t a l is tudatni kérjük. 
Budapesten, 1898. évi junius hó 1. -A. m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

I G A Z G A T Ó S Á G A . 

Buüayistcn, i s a s . M. kir. tud.-egyetemi kőnyviijomda. 



Második jnelléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 22. számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A mezölaki ref. egyház pályázatot hirdet egy 

Il-od tanítói állásra. Fizetés : 400 f r t készpénz, egy 
szoba. Kötelesség a három első vegyes osztálynak 
a dunántúli ref. egyházkerület tanterve szerinti veze-
tése Férfi a kántort akadályozás esetén helyettesíti. 
Okleveles ref. férfiak és nők f. évi julius l-ig nyújt-
sák be kérvényöket G. Szabó Mihály lelkészhez 
(Mezőlak, Veszprémin.). Állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. (440—III—3) 

Sopron melletti cz infalv i r. kath. felek., magyar-
horvát elemi iskolánál 350 frt és sz. lakással díja-
zott segédtanítói állás szeptember elején betöltendő. 
Pályázók képesítési okmányaikat julius közepéig 
alulirthoz küldhetik. Hérits Ántal, iskolaszóki elnök. 

A paposi református egyház kántortanítóságára 
okleveles tanító kerestetik. Fizetése két^ szobából s 
kamrából álló lakás 400 ölnyi kerttel. Államsegély 
320 forint, 80 frtra menő párbér, tandíj és temetési 
stolából álló jövedelem. Tankötelesek száma 35. Az 
állomás szeptember elsőre elfoglalandó. Oklevéllel 
felszerelt kérvények augusztus elsőig Kéry Pál lel-
készhez intézendők. Utolsó posta : Mátészalka. 

Tosonczán (Nógrádmegye) az ág. ev. kántortaní-
tói állomás betöltendő. Évi jövedelme négyszáz frt 
készpénzben, szép, újonnan épült lakás és a mellette 
fekvő kert. A tanterem fűtésére külön failleték. Az 
esedékes korpótlék az államtól fog kérelmeztetni. 
Az állomás julius l-ig elfoglalandó. Pályázatok 
Losoncz-Tamásiba (u. p. Losoncz) Pékár Lajos lel-
készhez küldendők. (455—11—2) 

Az igr icz i i ref. leánytanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma: lakás és kerten kívül 300 fr t 
előleges negyedévi részletekbon és 100 frt állam-
segély. Tanítók, tanítónők és óvónők is pályázhat-
nak. Igriczi (Borsodmegye), 1898 május 16. Fodor 
Bertalan, lelkész. (464-III—2) 

Szentpéter községben (Komárommegye) egy 
állandó gyermekmenedékház-vezetőnői állásra az 
elöljáróság ezennel pályázatot hirdet a következő 
javadalmazással: 1. A vezetőnő évi fizetése 120 
forint. 2 Egy szobás lakás. Kötelessége a tör-
vényben előírt módon az állandó gyermekmene-
dékház vezetése. Felhivatnak a pályázni kivánók, 
hogy kellően felszerelt kérvényüket 1898. junius 
hó 5-ig Szentpéter község elöljáróságához nyújtsák 
be. A véglegesítés egy évi próbaidő után történik. 
Komárom-Szentpéteren, 1898 május hó 17-én. 
Kollányi Miklós, körjegyző. Hajabács Imre, bíró. 

Beregi főesperesség Munkácson, hol levélben 
bővebbet lehet megtudni, pályázatot hirdet: 
Fósaháza, fiókegyház, kath. kántortanítói állásra ; 
javadalma 460 frt. Német-Kucsova , fiókegyház, 
kath. kántortanítói állásra; javadalma 440 frt. 
Tövisfalva, plébánia, kath. kántortanítói állásra; 
javadalma 529 frt. (395-III—2) 

A.Z imecsfa lv i (Háromszékmegye) róm. kath. 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Évi 
járandóságok: a község pénztárából 120 frt, állam-
segély 79 frt, 39 kalongya rozs, annyi zabkepe, 
14 frt oszpora, 14 terefa, 5 hod 406 QJöl kaszáló, 
2 hold 641 • « ] szántó, tandíj 24 frt, stóla 8 frt, 
tisztességes lakás 600 Qol kerttel, gazdasági épü-
letekkel. A megválasztott kötelessége a kántor-
tanítói teendők teljesítése. Pályázni kivánó képe-
sített tanférfiak folyamodványukat folyó évi junius 
hó 15-ig alulírotthoz küldjék be. Bors László, 
plébános. ( 4 5 6 - I I - 2 ) 

Tolnám, tótkeszi i róm. kath. magyar elemi isko-
lához okleveles segédtanító kerestetik. Fizetése : (az 
1898/99. tanévre — 9 hó) 300 f r t havi előlegben, 
szoba fűtéssel és bútorzattal. Pályázati időtartam 
junius 30. ( 483 -1 -1 ) 

A zsarnól ref. énekvezértanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: 124 frt államsegély, 
40 frt az egyháztól, 5 hold szántóföld, 4 hold rét, 
4 köböl buza, 9 köböl gabona, 4 öl tűzifa, beszál-
lítva. Tandíj : 1 fr t és 1 véka gabona, az ismétlőké 
1 frt, tanköteles 45 - 55, legelő, stóla 5 frt. Földadót 
az egyház fizeti. Okleveles tanítók felszerelt kérvé-
nyeiket Arday Dániel lelkészhez küldjék julius 3-ig. 
Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. (477-II-1) 

A birdai (Temesm.) ág. h. ev. osztatlan népisko-
lánál a tanítói állásra pályázat hirdettetik. A tanító 
fizetése szabad lakáson és kerten kívül 365 frt kész-
pénzben (300 fr t mint tanító, 65 f r t a kántori teen-
dőkért). Megjegyzendő, hogy az egyház 100 fr tnyi 
segélyért és korpótlékért az államhoz fordult, mi 
által valószínűleg már a jövő tanévben az állás 
tetemesen javul. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Binder Jenő, ev. lelkész. (471—IV—1) 

Sárközön (Szatmármegyében, postája: Sárköz-
Újlak) énekvezető-tanítói állomás julius tiz pályá-
zati határidővel szeptember elsején elfoglalandó. 
Javadalma egyszáznyolezvannégy frt, tizenkét köböl 
tiszta buza, októberben befizetve, hét köböl szem-
tengeri, nyolcz öl testfa, beszállítva, hat köblös 
föld megszántva, három köblösnyi kaszáló adómen-
tesen, 2 marha legeltetési joga, padimentomos lakás, 
házikert, stóla. Okleveles tanítók okmányaikat ref. 
lelkészi hivatalhoz küldjék. (478—II—1) 

Az oltárczl (Zalamegye) róm. kath. népisko-
lánál az osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Évi fizetése: 400 f r t államsegély, bútorozott szoba 
fűtéssel és tisztogatással. Kötelmei: egy osztály 
önálló vezetése és ismétlők tanítása. Nőtanítók is 
pályázhatnak. Oklevéllel felszerelt kérvények bánok-
szt.-györgyi plébánia hivatalához 1898 julius 16-ig 
küldendők. Az állomás szeptember 1-ón foglalandó 
el. Megbízásból: Werner Boldizsár, iskolaszéki 
jegyző. (485-1 -1 ) 

A dunaföldvári róm. kath. népiskolánál egy 
önálló tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Az 
állomás évi javadalma: 400 frt a bitközség iskolai 
pénztárából. Tanítási nyelv magyar. A pályázati 
határidő f. évi julius 1. Az állomás szeptember hó 
l-én elfoglalandó. A tanképesítési okmánynyal, 
keresztlevéllel és szolgálati bizonyítványokkal fel-
szerelendő folyamodványokat a jelzett napig az 
iskolaszéki elnöknél kell benyújtani. (484—1—1) 

Hevesmegyében a t iszanánal ev. ref. egyház 
elemi népiskolájánál egy segédtanítói állásra pályá-
zat hirdettetik- A megválasztandó tanító köteles-
sége az első és második osztályban a fiuk és leá-
nyok együttes tanítása; a kántortanító akadályoz-
tatása esetében a templomi éneklésnek orgona-
kísérettel vezetése. Fizetése egy szobából álló laká-
son kívül az egyház pénztárából évnegyedenkint 
előre fizetendő évi 400 frt. Az állomás f. évi julius 
huszonötödikén elfoglalandó s szeptember hóig arra 
az időre a 400 f r t arányában eső összeg külön 
fizettetik. Pályázók kellően felszerelt kérvényüket 
juliu^ 5-ig bezárólag alulirthoz küldjék be. Kérészy 
Barna, lelkész. (487—II-1) 

Dobsina rend. tan. város kisdedóvodájánál ürese-
désben levő Il-od óvónői állásra ezennel pályázat 
nyittatik. A Il-od óvónőnek javadalmazása: 400 
— négyszáz — fr t évi fizetés ós 60 — hatvan — frt 
lakáspénz. Hivatalban még nem levő pályázó csak 
egy próbaévnek sikeres lefolyása után lesz végle-
gesítendő. A magyar nyelven kívül a német nyelv 
tökéletes bírása nélkülözhetetlen kelléket képez. 
A kellően felszerelt folyamodványok folyó évi junius 
20-ig alulírotthoz beküldendők. Dobsinán, 1898 évi 
május hó 11-én. Dr. Meskó Miklós, iskolaszéki elnök. 

(463-11-1) 
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F é s z a k község óvodájánál az évi 300 forint 
készpénzfizetés és szabad lakásból álló javadalma-
zással egybekötött óvónői állás üresedésben van. 
Pályázhatnak junius hó 15-ig magyar, román és 
német nyelveket beszélő okleveles óvónők. Szemé-
lyes jelentkezés kívánatos. Óvodafelügyelő-bizottság. 

( 4 8 2 - I I - 1 ) 
A töke- terebes i (Szatmárm.) róm. kath. kántor-

tanítói állomásra pályázat hirdet tet ik. Az állomás 
javadalma: 1. Lakás : két szoba, ké t konyha, pincze, 
fél padlás, gazdasági épületek. 2. Húsz köböl t iszta 
buza; tűzifára 40 frt . 3. Belső és külső kert össze-
sen 1000 [_ -öl, szántóföld 13 hold, rét 5 hold. Föld 
és illeték egyenérték adót a hitközség fizet. 4. Tandí j 
most 96 írt (1899-ben megnyílik a Il-od osztály, 
akl/or a tandíj megoszlik). A községtől 22 frt. Stóla 
30 frt. Misedíjból 40 frt. Legeltetési jog értéke 30 f r t . 
A német nyelv birása megkívántat ik ; tannyelv 
magyar. Személyes megjelenés előnynyel jár. Folya-
modványok junius 10-ig Müller Jakab espereshez 
Szakaszra (u. p. Erdőd) küldendők. (467—1 — 1) 

Dobsina rend. tan. város iskolaszéke részéről egy 
tanítói állás betöltésére pályázat hirdettetik. A meg-
választandó, ki től a magyar és német nyelvben való 
egyaránti tökéletes jártassng megköveteltetik, köteles 
a községi iskolában az I. fiúosztály (I. évfolyam) 
vezetése mellet t a törvényszabta heti órákon belül 
tanítótársaival történt megállapodás és iskolaszéki 
jóváhagyás értelmében esetleg más osztályokban is 
egyes tantárgyakat és a dobsinai ágost. hitvallású 
evang. egyháznál annak fölhívására az orgonász-
énekvezéri (kántori) szolgálatot megfelelő t isztelet-
díj mellett egészben, vagy részben elvállalni. Java-
dalma : 700 (hétszáz) frt évi fizetés, 100 (száz) f r t 
lakpénz és 6 (hat) ötödéves 50 (ötven) frtnyi kor-
pótlék; továbbá az evang. egyháznál teljesítendő 
orgonász-ónekvezéri szolgálatért megfelelő tisztelet-
díj és az egyházi tagoktól az egyház határozinányai-
nak megfelelő stóla, körülbelül 50 kr esetenkint. 
Hivatalban még nem levő egyén csak egy próba-
évi sikeres működése után véglegesíttetik. A pályá-
zók közül többen, utazási költségük megtérí tése 
mellett, orgonász-kántori p róbára meghivatnak. A 
kellően felszerelt folyamodványok folyó évi jun ius 
20-ig alulírotthoz beküldendők. Dobsinán, 1898 
május 11-én. Dr. Meskó Miklós, iskolaszéki elnök. 

(462—II-1) 
Betöltendő a hadadnádasd i állami elemi isko-

lánál egy, évi 400 forint fizetésből és szabad lakas-
ból álló illetményekkel javadalmazott rendes taní tói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó oki. 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös ké-
pességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czimezve, legkésőbb 1898. évi julius hó 5-ig Szilágy-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Az iskolához oly ev. ref. vallású tan í tó fog 
kineveztetni, a ki a kántori teendőket végezni ké-
pes. A hitközség a kántori teendők végzéseért 170 
frtnyi kántori járulékot biztosít. Szilágyvármegye 
kir. tanfelügyelőségétől. Zilahon, 1898 május hó 28-án. 
Dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. 70 h - I — 1) 

Esztergommegye Epöl községében kántor taní tói 
.illásra pályázat hirdettetik. Fizetés összesen 500 frt, 
mulynek fele készpénzben fizettetik. Van két szobája, 
konyha, pincze, istáló, házikert. Folyamodványok az 
epöli iskolaszékre czimezve, junius 6-ig ftdő Duschek 
János alesperes úrhoz küldendők komáronimegyei 
Tardosra Választáson, mely junius 8-ikán lesz, sze-
mélyes megjelenés kívántatik. (480—I— 1) 

25 kt . | A legolcsóbb, legszebb | 2 5 k r . 

vizsgálati 

j utalomkönyvek. 
FILLÉRES KÖNYVTÁR 
Elbeszélések, tört, elbesz., mesék, regék, versek 

(luknak, leányoknak. 
Szerkeszti : P Ó S A I J 4 J O S . 

A kötetek egy, vagy több képpel tarkítva, igen szépen, 
mutatósán vannak bekötve és ágy tartalom, mint pedig 

ár tekintetében páratlanok a maguk nemében 

Egy-egy kötet szines kötésben 3 5 krajezár, 
Étidig megjelent: 

1. Mikszáth K:Vni»». Haszár a teknőben . . . . 25 kr. 
2. Bársony István. Jó az Isten. Elbes/.elés . . . 25 kr. 
3. Bodonyi Nándor. Matyi meg Kati. Mese . . . 25 kr. 

4—5. Madarassy László. A kis hadsereg. Törté-
neti elbeszélés 50 kr. 

6. Pósa Lajos. Haza. Szabadság. Hazafias 
költemények és szavalmányok 25 kr. 

7. Fáy .1. Béla. A kinai óriás. Az arany-
tollú tyúk. Két mese , 25 kr. 

8. Margitay D. Illés gr. és Olga grófkisasz-
szouy 25 kr. 

9. Murai K. Komédiás Palkó. Róka Pál 
furfangjai . Két tréfás tör ténet 25 kr. 

lü—12. Jókai M. A medvék országában. Elbeszélés . . . 75 kr. 
13. Hetyei Gábor. Mondák. Regék 25 kr. 
14. Szalui Eiuil. A zöld madár. Mese 25 kr. 
15. Bodonyi N. A kistornyai lelkész. Elbeszélés . 25 kr. 

16—17. Madarassy L. Harcz az állatokkal. Elbeszélés . 50 kr. 
18. Magyar költők. írták többen. Arczképekkel . . . 25 kr. 
19. Gyermekszinház. Három színdarab 25 kr. 
20. Gárdonyi Géza. Tarka-barka történetek . . . 25 kr. 

21—23. Gaál Mózes. Mindent a hazáért . Tört. elbesz. . . 75 kr. 
24. Tábori Róbert. Vidám történelem. Elbesz . . 25 kr. 
25. Árpád népe. Képek hazánk e/.er éves 

múltjából. Szerk. Pósa Lajos . . . . . . . 25 kr. 
26-28. Malouyai Dezső. A Nilus országából. . . 75 kr. 

29. Hermann .Ottóné. Sok vers, sok kép . . . 25 kr. 
30. Kacziány Ödön. Három ajándék. Sok képpel . . 25 kr. 
31. Tábori Úóbertné. Hét mese 25 kr. 
32. Sebők Gyula. Egér a kaszárnyában 25 kr. 
33. Tábori Ilóbert. Gábor Áron. Tört. elbesz. . . . 25 kr. 

34—35. Hermann Ottóné. A Csóri meg a Móri. 
Történetek az állatvilágból 50 kr. 

36. Hermann Ottóné. Seregély kisasszony 
emlékiratai 25 kr. 

37. Herczeg Ferencz. Az ú j nevelő. Elbesz 25 kr. 
38—39. Madarassy László. Mari és Tamás. Elbesz. . . . 5(1 kr. 

40. Sas Ede. Czirmos Czicza királysága 25 kr. 
41. Gegus Ida. Mesék 25 kr. 
42. Benedek Elek. Kis Miklós 25 kr. 
43. A szabadság liósei. Képek az 1848—49. 

szabadságkarczból. Szerkesztette Pósa Lajos . 25 kr. 
41—45. Andrássy Lidike. Tarka könyv. Mesék, elbesz. . 50 kr. 

46. Gárdonyi Géza. Mindenttudó Gergely 
bácsi első könyve 25 kr. 

47. Egri György. Karika király haragja 25 kr. 
43—50. Gaál Mózes. Balassa vitéz. Történeti elbesz. . . 75 kr. 

51. Gauss Viktor. Hegyen-völgyön. Képek 
az állatvilágból 25 kr. 

52. Lőrinczy György. Kis falvm. Elbesz. . . . . 25 kr. 

P B T ^ Minden kötet külön is kapható. ^ P Q 

A. g y ű j t e m é n y t f o l y t a t j u k . 
Megrendelésnél legczélszerűbb minden szám-

ért 25 k r t és 2 krt por tóra postautalványon előre 
beküldeni, ebben az esetben bérmentve küldjük 
meg a rendelt példányokat. Tíz kötetre egy, 20-ra 
két számot ingyen adunk. (461—III—2) 

SINGER és WOLFNER könyvkiadóhivatala. 
Budapest , A n d r á s s y - ú t 10. sz . 

Budapest, 1898. Nyomatott a m kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

Megkaphatja e lapot m i n d e n magyarországi népoktatási 
in tézet , t ehá t az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n ingyen. 
A lap megküldése i rán t i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő á l ta l lát tamozott 
községi előljárósági b izonyí tvány nyal együt t , a „Néptanítók 
Lap ja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt , f é lévre 2 f r t 50 kr . , 
negyedévre 1 f r t 25 kr . — Egy negyed évné l kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés u tán 3 kr . fizetendő. Az i ly 
m ó d o n mindenki á l ta l kiszámítható h i rde tés i d í j előre kü ldendő 
be . Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy he tvenke t t ed részé t 
tevő p£t i t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre aMtiadóhivatalba küldendők. •. 

SZERKESZTŐSÉG: . V KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat n.em aá.nixlc vissza. 

Egy nagyszabású egyesület. 
(Tanítóink különös figyelmébe ajánlva.) 

Az utóbbi időben nagyszabású moz-
galom indult meg országszerte szocziális 
bajaink orvoslására. Jó példával maga 
a törvényhozás j á r t elől, egymásután 
tárgyalván le azon javaslatokat, a melye-
ket a kormány a szegényebb néposztály 
érdekeinek megvédése czéljából terjesz-
te t t elő. De nemcsak a törvényhozás, 
hanem a nagyközönség is belátta szocziá-
lis viszonyaink tarthatatlanságát, a mely-
nek alapokát saját indolencziájában vélte 
föltalálni s nagyszámban indultak meg 
társadalmi mozgalmak,a melyek javítani 
akarnak a szegényebb néposztály sorsán. 
Számos egyesület alakult, a melyek lelkes, 
ügyszerető embereket csoportosítanak 
maguk köré a társadalom minden osztá-
lyából, azon czélzattal, hogy a munkás-
és kisiparos, a földmivelő- és gazda-
osztály sorsát legalább is elviselhetővé 
tegyék. 

Mindazon társadalmi mozgalmak, a 
mik az utóbbi időben megindultak, 
összevéve alig birnak olyan nagy fontos-
sággal, mint az, a melyet jelen czik-
künk keretében ismertetni kivánunk, 
főleg azért, hogy nagy gyakorlati értékénél, 
könnyű szervezeténél fogva fölhívjuk taní-
tóink figyelmét reá, mint olyan intézményre, 
a mely nemcsak humánus, hanem közmi-

velődési szempontból is igen fontos ténye-
zője leszen hazánknak. 

Ez a társadalmi alkotás a „ Védegye-
sület" , a melynek élén K. Jónás Ödön 
országgyűlési képviselő, műegyetemi 
rendes tanár áll. 

A „ Védegyesület" főkép a mezei mun-
kások ügyét karolja föl. A mezei mun-
kásokat ugyanis betegség esetében pénz-
belileg, ezenfölül ingyenes orvosi és 
gyógyszer-segélyben támogatja, sőt a 
segélyezés ez utóbbi ága a tag család-
já ra is kiterjed. Ha egyéb — alantabb 
ismertetett — czélja nem volna ez 
egyesületnek, már ez is megérdemelné, 
hogy minden faluban szívesen köszönt-
sék, mivel közviszonyainknak egyik leg-
mostohább állapotban levő részén kivan 
segíteni. Ha tudjuk azt, a mit maga a 
belügy minister úr konstatált az 1897. 
évről szóló jelentésében, hogy fertőző 
betegségben — tehát a mi csökkent-
hető — 57.504 ember halt el hazánk-
ban; ha tudjuk ezt a kétségen fölül 
álló szomorú tényt, akkor az első pilla-
natra indokolttá válik a Védegyesület 
minél nagyobb térfoglalása. 

Az orvosi kezelés nélkül való elpusz-
tulás főkép a gyógyszerek drágaságában 
találja magyarázatát. A szegény föld-
mivelő nincs abban a helyzetben, hogy 
gyógyszerekért forintokat fizessen ki ; 
ezért nem hivat beteg gyermekéhez, 

Lapunk 23-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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feleségéhez, sőt sokszor magához sem 
orvost. Ez az állapot megszűnik azonnal, 
mihelyest a Védegyesület tagjaivá lesz-
nek, hol csekély heti illeték (12 kr) 
fizetése mellett az ingyenes gyógyszer-
és orvosi segélyen fölül még a tag 
két f r t heti sfgélyt kap, az esetleges 
elhalálozás esetén pedig temetkezési 
költség czímén 25 frtot. 

Miután ez egyesület hézagot pótol 
és föltétlenül javít közegészségügyi álla-
potunkon, és működésével sok, a mai 
viszonyok között elpusztuló családot 
ment meg, a hazai tanító-kar megbe-
csülhetetlen mértékben jót gyakorol a 
néppel, ha az egyesület ezélját előtte ki-
fejti Ha levelezőlapon a fővárosban 
székelő igazgatóságtól (czím: Védegye-
sület igazgatósága Budapesten) bővebb, 
s esetleg a czél terjesztésére szolgáló 
nyomtatványokat kér, a mit az iskolás 
gyermekek között szétoszthat, jelenté-
kenyen terjed az üdvös eszme a nélkül, 
hogy nagyobb fáradságba kerülne. Ha 
pedig tanítókarunk lelkesebb tagjai az élő-
helyek megalakításának munkáját és annak 
vezetését elvállalják, a hasznos közremun-
kálás mellett anyagi helyzetükön is javíta-
nak, mert a védegyesület igazgatósága a 
tagok számarányához képest díjazza az élő-
hely ek vezetőit. 

Ott, a hol a Védegyesület eddig 
áldásos működését kiterjesztette, egy 
másik, nagy nemzeti czél szolgálatát is 
sikerrel teljesíti. A mezei munkások 
részére kaszinói helyiséget tart fönn, s 
ezekben időnkint a népet tanulságosan 
szórakoztató előadások, mutatványok által 
foglalkoztatja. Népnevelési missziót is 
teljesít tehát! Az előadók lehetnék maguk 
a tanítók is, a kiket minden élőadásért 
külön díjaz az igazgatóság. 

íme, nagy körvonalakban bemutattuk 
tanítókarunknak a Védegyesületet, s ez 
alkalomból fölkérjük tagjait, bogy a 
nyári szünidőt érvényesítsék e fontos 
intézmény szervezésére. Most, a mikor 
az 1898. évi II. t.-cz. a gazdákat úgyis 

kötelezi a megbetegedett mezei mun-
kások gyógyítására, maguk a kis- és 
középbirtokosok is megnyerhetők a Véd-
egyesület eszméjének, mert a törvény 
által reájuk rótt kötelességet csekély 
szolgál tatmány ok fejében a Védegye-
sület veszi magára. 

— 

Az ország árvái. 
Éles megfigyeléssel, az árvaházakról szer-

kesztett értesítők, statisztikai adatok gondos 
tanulmányozásával, meleg hazafias és humá-
nus érzéssel fejtegette Scossa Dezső tanfel-
ügyelő a „Néptanítók Lapja" 20., 21. számai-
ban az árvák nevelésének fejlesztését. 

Azt hiszem, a szegénynevelés tanférfiai is 
igen sok tekintetben osztoznak S. D. javas-
lataiban. 

Hogy minden árvaház „egy kitűzött neve-
lési irányban működjék", azaz: egy nagy 
műhelyt rendezzen be, melyben „holta napjáig" 
lehet szabónő vagy asztalos stb., s az árvák 
hajlamuk szerint cseréltessenek ki, az tetsze-
tős eszme, de aligha kivihető. 

A tanulók (inasok) nagy seregének (85 
árvaházból) fentartása, horribilis összegbe 
kerülne; a dologtalan segédek, kiket más műhely-
ben munkátlanság vagy más ok miatt nem 
tartanának, az árvaházi műhelyben menedék-
helyet találnak, mert hát „halálok napjáig 
szívesen láttatnak". így idővel minden árva-
ház egy gyárteleppé alakulna; hol, ha az 
iparűzés haszonnal nem járna is, a túlhajtott 
humanitás elve szerint nem lenne baj, mert 
hisz emberanyag megmentése a czél.*) 

Hogy az árvaházi nevelés után is egyesek 
csavargók lesznek, elzüllenek, az igaz; mond-
junk 10%-ot. De hát az élet nem mutat föl 
elég példát, hogy a legjobb családi nevelés-
ben részesült gyermekek csavargók lesznek, 
elzüllenek? Voltak, vannak és lesznek árvák 
és nem árvák is, a kiket, ha a felnőtt korig 
kisér is a gondos nevelés, magukra hagyatva 
elesnek. 

A társadalom panasza a kibocsátott árvák-
kal szemben legtöbb esetben onnan van, 
mert a 12 éves árvától minden iparos vagy 
gazda a hajnali óráktól késő estig kitartó 
munkát követel, a gyermeki tulajdonságok-
nak nem bocsát meg, játékainak egy órát 
sem szentelhet. Tizennégy éves kora előtt 
tehát egy árva sem volna kibocsátható. 

*) E czikk t. irója félreértette ebben Scossa Dezsőt. 
Szerk. 
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„Egy kitűzött nevelési iránya" azonban 
minden árvabáznak lehet, és ez: kertészeti és 
gazdasági foglalkozások 15—20 hold birtokon, 
kapcsolatosan a szlöjd kézügyességi foglalko-
zásokkal. 

Az árvaházak növendékeinek 80°/o-a legyen 
jó mezei munkás és gazdasági cseléd, 10—15"U-a 
iparos, 5°/o-a kitűnő szellemi tehetség mellett 
tanító, vagy más szetlemi munkás. 

A gazdaság és kertészet nemcsak a föntar-o o 
tási és élelmezési szükséglet igen nagy részét 
födözi, hanem a foglalkoztató-tanmód helyes 
érvényesítésével oly értelmes munkást nevel, 
minőt a gazdaközönség rég kiván; még a 
tavasz beálltával késő őszig oly tág foglal-
kozási tért, annyi kézügyességi fejlesztést ered-
ményez, minőt sem a kefe-, kosárkötés, sem 
más iparágnál 10—14 éves gyermekekkel nem 
lehet elérni. 

Az árvaházak anyagát 90%>-ban elhalt mezei 
munkások gyermekei képezik; hazánk lakóinak 
többsége földmiveléssel foglalkozik, a mezei 
munkások évről-évre fogynak; adjuk vissza a 
napszámos szülők gyermekeit a földmívelőknek. 

Ily irányban szerveztette néhai Molnár 
Aladár is egy svájczi szegénynevelő által a 
b.-füredi szeretetházat; ezt az irányt fentartani 
és fejleszteni a leghelyesebb. 

A gazdasági és kertészeti foglalkozások 
mellett akarva, nem akarva elesik „a népok-
tatási törvény kaptájára való húzás", mert a 
tavaszi és őszi foglalkozások alatt csak akkor 
lehet tanítás, ha az időjárás miatt a szabad-
ban foglalkozni nem lehet; mit azon-
ban bőven pótol a foglalkozások alatt 
szerzett közvetlen szemlélet, tanítás. Sőt állí-
tom, hogy az életre sokkal több útravalóval 
láttatik el ama növendék, ki 6—7 hóig része-
sül elméleti oktatásban s a többit foglalko-
zások alatt, a szabadtermészet ölén nyeri. 

„Családos, nős családtanítók vezetésére kell 
bízni az árvákat, kik közül 5—10—20-as 
csoportokból kell árvacsaládokat alkotni." 

Ha a javaslat mellett felhozott indokok 
alapján valamelyik árvaház érzékeny választ-
mánya így rendezné be intézetét, lássuk, 
milyen képe lenne az árvaháznak? 

Legyen egy árvaháznak 60 növendéke; 
vegyünk ne 5—10-es családcsoportot, hanem 
15-öst: lesz tehát 60 növendék mellett 4 
családos tanító és az igazgató családjával 5. 
Volna minden családos nevelőnek átlag 4 
gyermeke, egy család a szülőkkel 6 tagot 
számlálna s így összesen 30 személy lenne 
az árvaházban nem árva. Mondjuk, hogy a 
szemlélő az ily helyzeten nem is mosolyogna, 
helyesnek tartja; de mit szólana ahhoz, hogy 
a nevelők mintegy 20 gyermeke — mindmeg-

annyi kis zsarnok — gyakorolna fölényt a * 
velők egy családba osztott árvák fölött? 

Ne is említsük azt, hogy az övéit keblére 
ölelő szülő dédelgetései, csókjai, minő érzést 
keltenének azon árvák szivében, a kik azt soha-
sem élvezik? 

Hát még 5—6 nevelői család igényeit, 
ugyan melyik intézet, illetve igazgató lenne 
képes úgy kielégíteni, hogy a béke és szere-
tet nemes példáját lássák a növendékek? 

Teljesítsék az igazgató és felesége — mint 
árvák anyja — lelkiismeretesen kötelességeiket, 
az egész személyzet egy legyen a munkásság-
ban, együtt imádkozzanak, együtt étkezzenek, 
együtt iskoláztassanak stb. stb s egy boldog 
család tagjai lesznek mindnyájan. 

Az elmondottakat kivéve, osztozom S. D. 
véleményeiben s melegen óhajtom, hogy a 
meglevő s létesítendő árvaházak alaposan tör-
vényhozási úton rendeztessenek. 

(Sepsi-Szent-G-yörgy.) Sipos Samu. 

Általános osztályzat az elemi nép-
iskolában. 

Az elemi népiskola anyakönyvének egyik 
rovata az általános osztályzat. Már magában 
a rovat létezése is felhívás a tanítóhoz, hogy 
ne csak az egyes tantárgyakból írjon a tanév 
végén érdemjegyeket az anyakönyvbe, hanem 
az általános osztályzatot is jegyezze be. Szük-
séges ez azon esetben is, midőn az elemi 
iskola növendéke a középiskolák valamelyi-
kébe lép s még inkább azon, bár ritka eset-
ben, midőn a növendék ösztöndíjért folya-
modik, pl. a pénzügyőrök gyermekei. Volt 
reá eset, hogy az ösztöndíjat kiosztó hatóság 
az elemi népiskolai bizonyítványt azon fel-
hívással küldte vissza, hogy a bizonyítványba 
az általános osztályzat is bejegyeztessék. 

Mig a más iskolákban van utasítás az álta-
lános osztályzat megállapítására, az elemi 
népiskoláknál ez hiányzik. Ennek rendesen 
az a következménye, hogy a népiskolai anya-
könyvben az általános osztályzat rovata vagy 
betöltetlen marad, vagy betöltés esetén min-
den tanító mis felfogás szerint állapítja meg 
az általános osztályzatot. 

A gondnokságok számára kiadott utasítás 
35. §-nak 3-ik bekezdése az egy vagy két 
tantárgyból elégtelen osztályzatot nyert növen-
déket javító-vizsgálatra rendeli; az oly tanu-
lóval pedig, ki kettőnél több tantárgyból 
kapott elégtelen érdemjegyet, az osztályt meg-
ismételteti. Az utasítás ezen pontjából tisz-
tán kivehető, hogy egy vagy két tantárgyból 
kapott elégtelen érdemjegy azt eredményezi, 

24* 
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hogy az ily növendék általános osztályzata 
az elégtelen. 

A középiskola különbséget tesz a buktató 
és nem buktató tantárgyak közt. Gimná-
ziumban az énekből vagy tornából kapott 
elégtelen osztályzat meg nem akadályozza 
a növendéket abban, hogy a következő osz-
tályba fölvétessék. A gimnázium növendékei 
testileg, értelmileg fejlettebbek és nem a tör-
vény kényszerítése folytán látogatják az isko-
lát, mégis különbség van ez iskolában a buk-
tató és nem buktató tantárgyak között. Még 
nagyobb szükség van az elemi népiskolában 
e megkülönböztetésre úgy az általános osz-
tályzat megállapítása, valamint a följebbvitel, 
esetleg az osztály megismételtetésének kinyil-
vánítása végett, hol a növendékek fejletleneb-
bek testileg és értelmileg, a szükséges tan-
szereket nehezebben szerezhetik meg s a 
növendékek nagy része az iskolát csak a tör-
vény kényszerítése folytán látogatja. 

Az általános osztályzat megállapításánál 
mindenek előtt különbséget kellene tenni a 
kötelező és nem kötelező tantárgyak között. 

A népoktatási törvény 55. §-a szerint az 
elemi népiskolában nem kötelező tantárgy a 
rajz és kézimunka. A hol e két tantárgy tanít-
tatik s a növendék a kellő szorgalom mellett 
sem kap elégtelennél jobb érdemjegyet ezek-
ből, ne legyen azért a növendék általános 
osztályzata az elégtelen. Többször előfordul 
az az eset, hogy a legszorgalmasabb növen-
dék, a ki egyéb tantárgyakban kitűnő, a 
kézimunkából majdnem semmire sem megy 
s a tanév végén a kézimunkából csak egy 
kegyelmes elégséges jegyet kap, valósággal 
pedig elégtelent érdemelne. Hasonlóan vagyunk 
a rajzzal is. A legjobb növendékek között is 
találkozik, kinek az alak iránt nincs érzéke; 
szabadkézzel a négyzetet megközelítőleg sem 
tudja lerajzolni, vagy a ferde vonalon derék-
szöget nem képes alkotni, hajlított vonalhoz 
nem tud párhuzamost húzni. 

Még nagyobb megfontolást igényel az 
énekből, mint kötelezett tantárgyból adandó 
érdemjegy megállapítása. Eveken át jár a 
növendék az iskolába, a hol mindennap éne-
kelnek, de sem a többiekkel, annál kevésbbé 
egyedül nem tad egy dalt elénekelni még 
oly iskolában sem, a hol az éneket hang-
jegyek szerint tanítják. Ily esetekben teljesen 
hiányzik a zenei hallás, a minek nem a gyer-
mek az oka. Nein lenne igazságos eljárás az 
ily növendéknek az énekből elégtelen érdem-
jegyet adni és őt ezért javító vizsgálatra vagy 
éppen az osztály ismétlésére utasítani; de nem 
hatna buzdítólag a többi növendékekre, ha 
az ily növendék az énekből elégséges jegyet 

kapna. Ha a növendéknek zenei hallása nincs, 
az énekből ne kapjon érdemjegyet; de az 
anyakönyv jegyzet-rovatába bevezettessék: 
zenei hallása nincs, énekből nem osztályoz-
ható. Az énekből kapott gyenge érdemjegy 
ne rontsa el a szorgalmas növendék általá-
nos osztályzatát, valamint a testi fogyatko-
zásban szenvedő növendékét sem a tornából 
adott gyenge érdemjegy. 

Nincs egységes megállapodás arra nézve, 
milyen legyen az általános osztályzat, ha a 
kitűnő érdemjegyek közt 1 vagy 2 jeles, 
jó vagy éppen elégséges érdemjegy van, vagy 
a jelesek között 2 jó vagy 2 elégséges, stb. 
Az érdemjegyek értékeinek összege elosztva 
a tantárgyak számával, nem mindenkor biztos 
mértéke az általános osztályzat megállapítá-
sának, kiválóan azon esetekben, ha nem véte-
tik figyelembe a zenei hallás hiánya, az ala-
kok iránti érzéketlenség, a testi fogyatkozás 
és némely tantárgyakra nézve a csekély fölfogás. 

Az általános osztályzat megadása elől nem 
térhetünk ki; azonban addig is, mig a nagy-
mélt. minister úr e tárgyban rendeletet bocsá-
tana ki, szükséges, hogy a szóban levő ügyben 
egységes megállapodásra jussunk. Nézetem 
szerint a következők volnának figyelembe 
veendők: 

a) A népoktatási törvény által nem köte-
lezett tantárgyakból adott érdemjegyek az 
általános osztályzat megállapításánál figyelmen 
kívül hagyassanak. 

b) A zenei hallással nem biró növendékek 
az énekből, a testi fogyatkozásban szenvedők 
a tornából érdemjegyet ne kapjanak; de 
ennek oka az anyakönyv „jegyzef-rovatába 
bevezettessék. 

c) A többi kötelezett tantárgyakból kapott 
egy vagy több elégtelen érdemjegy alapján 
általános osztályzat az elégtelen. 

d) Kitűnő és jeles érdemjegyek között a 
kötelezett tantárgyakból nyert egy elégséges 
jegy az általános osztályzatot egy fokkal, két 
jegy két fokkal lejebb szállítja; a jók (3) 
között egy elégséges is az általános osztály-
zatot elégségessé teszi. 

ej Vegyes érdemjegyeknél — a ej pont fen-
tartásával — a kötelezett tantárgyakból kapott 
érdemjegyek értékeinek összege elosztandó a 
tantárgyak számával s az így nyert hányados 
képezi az általános osztályzatot. Ha a hánya-
dosban törtszám is lenne, a hozzá közelebb 
álló egész szám lesz az általános. Pl. 33/i o-ből 
az általános osztályzat a 3, a 37/io-ből a 4. 

Magától értetődik, hogy a hol az érdem-
jegyek mind egyenlők, az általános osztály-
zat is ugyanaz marad. 

(Zilah.) Juhos Béla. 
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Amerikai munka-iskolák. 
f W o r k m g m a n ' s S o l i o o l s . ) 

A lehanyatló századnak a nevelés-tanítás 
terén megnyilatkozó törekvései között az 
amerikai munka-iskolák okvetlen érdemesek 
a fölemlítésre. 

A kézügyességi oktatásnak a népiskolai ok-
tatás keretébe való beleillesztése európai (svéd) 
származású kísérlet. Mégis ez az oktatási disci-
plina egyetlen államban sem nyert oly hamar 
honosságot, mint az észak-amerikai Egyesült-
Államokban. Ez a körülmény, hogy több okot 
ne is említsek, Európában minden téren, tehát 
a pedagógia terén is uralkodó erős, konzer-
vatív áramlatnak tudható be. Amerikában 
minden egészséges és jóravaló újítás hama-
rabb nyer talajt és tápot. 

A mellett, hogy Észak-Amerika egyes álla-
maiban a kézügyességi oktatást a népiskolai 
tanítás keretébe belefoglalták, egyes oly nép-
oktatási intézetek alakultak, a melyekben a 
végezel a kézügyességnek oly mértékben való 
elsajátítása, hogy a megélhetést is biztosítsa. 
Ilyenek többek között az amerikai munka-
iskolák. (Workingmans Schools). 

Az amerikai munka-iskolákat a new-yorki 
aSociety for Ethical Culture" nevü hatalmas 
egyesület hitta életre. A new-yorki intézet 
következő szervezettel bir. Az intézet jelenleg 
áll: 1. Gyermekkertből (Froebel-school); 2. 
elemi iskolából (board-school); 3. középisko-
lából (grammar-school) és végre 4. szeminá-
riumból (training-schools). 

Az intézet, mely „PMlantropin* elnevezést 
visel, a gyermeket 3 éves korában veszi falai 
közé és a középiskola elvégzésével 15—16 
éves korban ereszti szabadon. Azok, a kik a 
szemináriumot is elvégzik, 20-dik évükben 
kerülnek ki az intézetből. 

Ez az intézet nem egyéb, mint Fröbel-
féle foglalkoztatásra fölépített óvó, elemi, 
középiskola és tanítóképző. Fröbel elvét 
„tanítani foglalkozás által" az egész vonalon 
érvényesítik. A gyermekkertek egyszerű kivar-
rásai, papir- és gyurma-munkáitól föl a mü-
iparszerüleg alakított fa-, fém-, maché- és kő-
ipari termékekig, a leányok a teljesen kitanult 
fehérruhavarrás, női ruha- szabászat és női divat-
czikkek készítéséig viszik. Az intézetnek van 
egy technikai osztálya is, a melyben a tanulók 
egyszerű gépek és modellek elkészítéséig 
képezik ki ügyességüket. A kézügyességi 
oktatás óraszáma átlag véve az elemi iskolában 
8, a középiskolában és tanítóképzőben 12 
hetenkint. 

Az iutézet felekezetnélküli (unsectarian); 
vallás helyett erkölcstant tanítanak. A nép-

és középiskola tantárgyai Herbart-Ziller szel-
lemében kezeltetnek. A nézleti oktatásra 
roppant nagy súlyt fektetnek, (Object teaching 
for ever!), nemkülönben a rajzoktatásra. A 
projektiv rajzolást már az elemi iskolában 
kezdik. A középiskolában különösen a ter-
mészettudományokra fektetik a fősúlyt. 

A new-yorki intézet élén jelenleg Maxim. 
P. E. Grossmann áll 22 tanerővel és két 
iskolaorvossal (az egyik nőorvos). Az intézetet 
legnagyobbrészt alapítványok- és adományok-
ból tartják fönn. A tanulóktól tanpénzt is 
szednek. 

A new-yorki munka-iskolához hasonló ma 
már több van Észak-Amerikában. így pl. a 
madisoniban a latin nyelvet annyira kultivál-
ják, hogy az ifjú a középiskolából kikerülvén, 
akár a technikára, akár az egyetemre mehet. 
Mindegyiknek közös vonása azonban a mun-
kára való tanítás. 

Ezen iskoláknak sok lelkes apostola van, 
a kik az ügy érdekében hatalmas irodalmi 
munkásságot fejtenek ki.*) 

(Budapest.) Szabó Lajos. 

E g y e s ü l e t i é le t . 
X A kolozsmegyei tanítótestület kolozs-

vári és gyalu-nádasmenti köre együtt tartotta 
f. tanévi II. rendes gyűlését Gyaluban, a gróf 
Csáky-féle történelmi nevezetességű várkert-
ben. A gyűlést megelőzőleg teljesen sikerült-
nek nyilvánított tanítást tartott a helybeli 
ig.-tanító,' Boer István a VI. el. osztályban az 
államról és az államhatalomról. — A gyűlést 
Pallós Albert polg. leányiskolái igazgató törté-
nelmi vonatkozásokban gazdag s a közönség 
figyelmét egészen lebilincselő beszéddel nyitotta 
meg. Ezután Boer István terjesztette elő a 
központi választmánynak a köröktől intézett 
megkereséseit. Ajánlják: az Eötvös-alapba, a 
tanítók turista - egyesületébe való belépést, a 
Család és Iskolára való előfizetést, a Szathmáry-
alaphoz járulást és a minister úr legközelebbi 
rendeletének megfelelően való munkálkodás 
érvényrejutása végett, hogy a köri gyűléseken 
mindenki dolgozzék s egy-egy fölolvasás 15 
pereznél tovább ne tartson. Mindenik előter-
jesztés az ügy természetének megfelelően 
vétetett tudomásul. Fangh Erzsébet polg. isk. 
tanítónő olvasott föl a történelem-tanításról s 

*) Újabban megjelentek: M. Grossmann: The 
Common-School and the new Education. James Par-
son: Preliminary Education. Workingmans-ScIiool : 
United Relif Works of the Society for Ethical 
Culture. Douglas Volk : Art Instruction in the Public 
Schools. Közlönyük: Teachers College Bulletin. 
New-York. 
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annak eszközeiről. A szépen kidolgozott s 
gyakorlati fogásokban bővelkedő fölolvasást a 
gyűlés megéljenezte. Józsa Dániel gy.-vásár-
helyi áll. ig.-tanító javaslatot teijesztett elő 
„a rajzóktatás a női kézimunka szolgálatában" 
czímmel. Indokolás ntán indítványozza: mikép 
kimondandó, már az el. iskolában más legyen a 
leányok s más a fiuk rajzoktatásának tárgya. 
A leányok a női kézimunka-minták rajzolásá-
val foglalkozzanak. A leányok rajzoktatása a 
kézimunkával összeköttessék. Fölkérendő a nagym. 
kormány a rajzoktatás ily módon való keresz-
tülvitele végett a leányok számára rajzmin-
tákról való gondoskodásra. Addig is haszná-
latra ajánlja a Szentgyörgyi L. és társa által 
szerkesztett „Kalotaszegi Yarottas Album" 
ábráit. Előterjesztő indokolt javaslatait a 
Kolozsvárt megjelenő Család és Iskolában 
adja közzé, ide utalta a vitát is. Végül Sólyom 
János polg. isk. tanító a magyar irodalommal 
való foglalkozásra buzdított bennünket. Meg-
éljeneztük érte. Az érdekesen lefolyt közgyűlés 
után kedélyes társas-ebéd volt mintegy 90 tag 
részvétele mellett. (J. T>.) 

-(- A kis-kükfillövárm. általános tanító-
egyesület idei rendes közgyűlését Gyöngyössy 
István egyesületi elnök vezetése alatt, Dicső-
Szent-Mártonban tartotta meg. A közgyű-
lésen a tanítók csaknem teljes számban vettek 
részt és mindvégig jelen voltak: Sándor 
János főispán, hilibi Gál Domokos alispán, 
Schwetz Vilmos kir. tanfelügyelő, Fekete 
György megyei főjegyző, stb. A közgyűlést 
Gyöngyössy István egyesületi elnök nyitotta 
meg. Altalános figyelem között ecsetelte a 
családi és iskolai nevelés összhangjának szük-
séges voltát, az önképzés nagy jelentőségét 
és rámutatott azon okokra, melyek a tanító-
ban egész embert követelnek a nevelésoktatás 
ügyének, a ki, — ha kell — önmegtagadás-
sal is egyedül magasztos hivatásának él. 
Ezután 'Popp Gábor, titkár, olvasta föl jelen-
tését, melyből kitűnik, hogy a „kis-küküllő-
vármegyei tanítóegyesület" 28 év óta áll fönn. 
Sándor János főispán a „Tanítóegyesület" 
czéljaira adományozott 100 frtot. Ugyancsak 
a lelkes főispán az 1898/99. évre 50 frt pálya-
díjat tűzött ki egy tételre a házi-iparszerü 
foglalkoztatás köréből. A jövő év programm-
jába fölvétetett még a következő két tétel: 
1. »Jelöltessenek meg azon eszközök, melyek 
által a vallásosság és szorgalom a gyermekek 
szivében biztosítható." 2. „Az alkotmánytan 
jelentősége és anyagának terjedelme az ismétlő-
iskolában." A közgyűlés a titkári jelentésben 
is fölhozott és elitélt szocziális mozgalmakkal 
szemben egyhangúlag megvetését fejezte ki. 
Schvetz Vilmos kir. tanfelügyelő eszméjéből 

kifolyóan, elnök javaslatot terjesztett elő az 
„Iskolai krónikák" életbeléptetése czéljából, 
mely egy másik, egy „Tanszermúzeum" léte-
sítése tárgyában előadott javaslattal együtt 
általános tetszéssel fogadtatott. A közgyűlés az 
első javaslat gyakorlatba vételét már a jövő 
tanév elején megkezdeni határozta, az utóbbi-
nak keresztülvitelét pedig a központi választ-
mányra és egy állandó végrehajtó - bizott-
ságra ruházta. Végül a „Magyarországi Tanítók 
Orsz. Bizottságába" megválasztattak képvise-
lőkül: Papp Gábor, Eperjesy Ferencz és Bemád 
Lajos. 

X A borsodmegj ei általános tanító-egye-
sület miskólczi járásköre Miskolczon a füzes-
utczai községi iskolában tartotta Czékus István 
elnöklete alatt tavaszi rendes közgyűlését, 
Hidvégi Benő kir. tanfelügyelő s mintegy 
50 egyesületi körtag jelenlétében a következő 
tárgysorozattal: Nagy Sándor a „beszéd- és 
értelemgyakorlatok köréből", „család és iskola" 
czímű tételről tanított. Ennek befejezése 
után a hallottak és tapasztaltak fölött élénk 
eszmecsere alapján a jelenlevők a tanítást 
sikerültnek, mintaszerűnek nyilvánították. Az 
egyesület által a körök részére vitatételül 
kitűzött: „Tantervrevizió" cz. tételről Vár-
helyi György olvasott föl. A fölolvasó jelez-
vén a tanterv rendeltetését, a tárgyát érintő 
eddigi történtekre s az e tekintetben elért 
eredményre utalt és miután az új tantervet 
illetőleg ez idő szerint a közoktatási tanács 
szakosztályának megállapodott véleményével 
(L. „Néptanítók Lapja" m. é. 23. sz.) állunk 
szemben, melyet kész tanterv gyanánt fogad-
hatunk el, most már túlhaladott álláspontnak 
tartja kiterjeszkedni arra, hogy mit öleljen 
föl a tanterv s azért kizárólag a tanítandók-
nak mennyijével és mikéntjével foglalkozott 
tüzetesen, mint olyanokkal, melyeket a jelzett 
szakosztály továbbra is nyilt kérdésnek te-
kintetni vél. — Schönbrunn Márk „Akarat és 
jellemképzésről" tartott sikerült fölolvasást. 
Tisztviselőkül az eddigiek választattak meg; 
elnöknek: Czélcus István, alelnöknek: Schle-
singer Ármin, jegyzőnek: Szébenyi József. 

— A fejérmegyei tanítótestület vaáli 
és adonyi járásköre a Kisdednevelők Országos 
Egyesületével karöltve folyó évi junius 2-án 
kegyeletes ünnepet ült Martonvásáron abból 
az alkalomból, hogy ezen a napon volt 
100-dik évfordulója Brunsvik Terézia grófnő 
születésének, s 70-dik évfordulója annak, hogy 
kulturtörténelmünk ezen kiváló nőalakja az 
első magyarországi „Angyalkertet" megnyi-
totta. Az ünnep gyászistentisztelettel kezdő-
dött, mely után a tanítótestületek, a buda-
pesti vendégek s a helybeli nagyszámú ünneplő 



23. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

közönség a Brunsvik-féle kisdedóvodába ment, 
a hol meghallgatta a kicsikék ünnepi versi-
kéit és dalát. Innen a községi iskolába vonult 
a népes csoport, melynek egyik gallyakkal és 
zászlókkal diszített termében ünnepi köz-
gyűlés volt. A közgyűlés Festetics Bennó 
gróf kir. tanfelügyelő elnöki megnyitójából, 
Peres Sándor képzőintézeti igazgató emlék-
beszédéből, Szellő Sándor és Dohos János 
tanítók tanulmányainak felolvasásából állott. 
Mind a négy előadás eszmékkel volt teli, s 
mindegyik hálás kegyelettel ünnepelte a 
magyar kisdednevelés úttörőjét és jóltevőjét, 
Brunsvik Teréziát. A közgyűlés után az egész 
közönség követte a testületet ós az ünnep-
lőbe öltözött, zászló alatt vonuló kisdedeket, — 
ki a temetőbe, hol a sirbolt előtt a tanító-
testület énekével, a Hymnussal, kezdődött a 
kegyeletes ünnep. Itt Kócsy-Mayer Gyula 
tan. test. elnök a család nevében, Szőke 
István a kisdednevelők orsz. egyesülete nevé-
ben, Szirbek József a fehérmegyei tan. test. 
nevében helyeztek koszorút, rövid megható 
beszéd kíséretében, Brunsvik Terézia sírjára. 
Délben a vendégfogadóban 75 terítékű köz-
ebéd volt, melyen számos pohárköszöntőt 
mondtak a népnevelés jó voltáért, a nemzeti 
népnevelésért lelkesülő nem-tanítókra, a fej ér-
megyei t. testületre, a budapesti vendégekre, 
az ünnepély rendezőire stb. Ebéd alatt táv-
iratban üdvözölte a társaság a Bécsben időző 
Brunsvik grófot a mai ünnep alkalmából. 
A távirat költségeire gyűjtést rögtönöztek a 
rendezők. A befolyt összegből megmaradt 
pénzt az Eötvös-alap kapja. (G. Sz.) 

I R O D A L O M . 
Arany János műveinek új kötete. Katona 

József Bánk Dán-jn 1821-ben jelent meg 
először a költő saját kiadásában Kecskeméten. 
Ez a kiadás immár szerfölött ritka, a nyil-
vános könyvtárakban is alig található. Arany 
János ezt az első kiadást 463 eddig még 
nyilvánosságra nem jutott jegyzettel látta el, 
és hosszabb tanulmányt írt hozzá. Arany 
László érdemesnek és értékesnek tartotta, a 
legnagyobb magyar költők egyikének a leg-
nagyobb magyar drámai alkotáshoz készített 
ezen jegyzeteit, melyek a dráma történelmi 
forrásaira nézve, aesthetikai és nyelvészeti 
tekintetből oly rendkívül becsesek, irodalmunk 
számára megmenteni és azokat az eredeti 
kecskeméti kiadás szövegéhez jelenetről jele-
netre csatolva, előszóval és Arany János 
tanulmányával ellátva sajtó alá rendezni. A 
rendkívül díszesen kiállított munka Arany 
János összes és hátrahagyott munkáinak 13., 

de magában önálló kötetének is tekinthető, 
a kiadó Ráth Mór azt hasonló formátumban, 
kiállításban és díszkötésben adván ki. A mű 
ára fűzve 2 frt 20 kr. Arany müveihez hasonló 
vörös vagy drapp díszkötésben 3 frt 60 kr, 
fényes félbőrkötésben 3 frt 80 kr. Megsze-
rezhető a kiadó Ráth Mór és minden könyv-
árus által. 

Középiskolai földrajzi atlaszt adott ki a 
Kogutotvicz-féle földrajzi intézet, melyet a val-
lás- és közoktatásügyi minister 20.572. sz. a. 
engedélyezett s melyről a szakemberek egy-
hangú elismeréssel nyilatkoznak. Lóczy Lajos 
egyet, tanár a többi között ezeket írja e 
kitűnő atlaszról: „Kogutowicz Manó művét 
figyelmesen átnézve és az iskoláinkban hasz-
nálatos atlaszokkal összehasonlítva, arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy ezen első, 
egészen eredeti és itthon készült iskolai atlasz 
teljesen megfelel azon kívánalmaknak, melye-
ket a földrajz középiskolai tanítása érdekében 
ilynemű munkához kötni kell. Nemcsak a 
tananyag, mely az atlaszban foglaltatik, van 
jól megválogatva, hanem annak ábrázolása is 
világos és szembeszökő. A tiszta rajzot és 
nyomást tekintve, a Kogutowicz és Társa 
magyar földrajzi intézete által kiadott atlasz 
nemcsak az eddig legjobban elterjedt Lange-
Cherven és Kozma Gyula-féle iskolai atlaszo-
kat messzire túlszárnyalja, hanem a jelesebb 
külföldi B. Kozenn, Diercke Gaebler és Wett-
stein-féle középiskolai atlaszokkal is kiállja a 
versenyt. Különösen dicsérendőnek tartom 
Kogutowicz művében a hydrographiai hálózat 
szembetűnő voltát és a helyneveknek általá-
ban helyes orthographiáját. Az atlasz tulaj-
donképen többet is tartalmaz, mint a meny-
nyit a középiskolai oktatás megkiván. A 
cosmographiai és mennyiségtani táblák, a ten-
geri világforgalom irányai és távolságai a 
felsőbb szakoktatás és a közélet igényeinek 
is szolgálhatnak. Sőt azt vélem, hogy míg 
nagyobb kézi atlaszunk nem lesz, a Kogu-
towicz M.-féle iskolai atlasz még az egyetemi 
földrajzi oktatás számára is általános tájékoz-
tatóul hasznavehető." (Jól használhatják tehát 
polg. isk. tanító-jelöltek is). — A Kogutowicz-
féle atlasz bolti ára 2 frt 50 kr. Megrendel-
hető Kogutowicz és Társa földrajzi intéze-
tében (V., Rudolf-rakpart, 8. sz.) 

Török-német-kuruczvilág. A magyar törté-
netnek e rendkívül fontos és érdekes korsza-
kait tárgyalja Benedek Elek „A magyar nép 
múltja és jelene" czímü nagyszabású munká-
jának 10., 11. és 12-ik füzetében. Az Athe-
naeum kiadásában megjelenő nagy érdekű 
munkának minden füzete 30 kr. 
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Mesébe illesztett húsz számtani 
példa. 

(Ti z e s s z á'xxi k ö r.) 

Volt egyszer egy szegény asszony s annak 
két kis leánya. 

Hányan voltak összesen? (A feleletet és 
bizonyító eljárást, rövidség okáért, elhagyom.) 

Az özvegy asszony keserves munkával szol-
gálta meg az ő és gyermekei mindennapi 
kenyerét. Mosásért kapott naponkint egy 
forintot. 

Egy hét alatt, vagyis hat dolgozó nap alatt 
keresett mennyit? 

A hetedik napot 5 is buzgón Istennek 
szentelé, s nem mulasztotta el sohasem kérni 
az Istent, adjon neki elegendő erőt és egész-
séget, hogy leánykáit fölnevelhesse. 

Keresményéből néha-napján félretett egy-
egy forintot, hogy szűkebb napokban legyen 
miből magán segíteni. Ruhára és czipőre sok 
kellett nekik, s így takarékoskodásának ritkán 
látta eredményét. 

Hány öltözet ruha kellett hármajuknak? 
Hány pár czipő? Három pár ezipő hány 
darab? 

Idősebbik leánykája tíz éves volt, iskolába 
járt. A kisebbik hét évvel volt fiatalabb. 

Hány éves volt a kisebbik? 
Egyszer a szegény anya tél idején nagyon 

meghűtötte magát, s beteg lett. Már két hete 
nyomta az ágyat, s ez idő alatt kifogyott 
minden keresményéből. 

Kemény téli idő volt. Elfogyott pénzük, 
fájok és élelmük. Az idősebbik leányka ápolta 
gondosan édes anyját. 0 már elég értelmes 
volt ahhoz, hogy a bajt meg tudja érteni. Az 
e miatti gond éjjel-nappal bántotta, szomo-
rította szivét. 

Egész vagyonkájok egy fél kenyér, kilencz 
burgonya és az anyja által nevelt négy csir-
kének a fele volt. 

Hány csirke volt még? 
Az orvos bácsi azt mondta, hogy minden-

nap egy kis húst kell ennie a betegnek, s egy 
kis bor kellene erősítőnek. 

Nagy gond gyötörte, kinozta a kis leány 
lelkét. Mi lesz velük, ha elfogy az a kevés 
élelmük is? Édes anyja megeszik mindennap 
fél csirkét. 

Hány napra lesz elég a két csirke? 
0 és kis testvérkéje megeszik a burgonyát 

és a kenyeret. Ha takarékosan bánnak a bur-
gonyával, elég lesz kettőjüknek egy napra 
négy burgonya. 

Hány napig fog tartani a burgonya, és 
mennyi marad még? 

De vájjon mi lesz velük akkor, ha elfogy 
mindenük ? 

Még nagyobb baj volt, hogy nem volt egy 
darabka fájuk, s így nem lehetett főzni, hideg 
volt a szobájuk. 

Nagy szomorúságában azt gondolta a kis 
leány, hogy kimegy az erdőbe rőzsét szedni. 
Magához vett egy elrongyolt vászonkendőt és 
egy kosárkát. Nekiindult az erdőnek végig a 
városon. Útjában megállott egy szép kirakat 
előtt. 

Szép hosszúnyakú boros palaczkok voltak 
sorba állítva egymás mellé. Egy forint volt 
az ára egy üveg bornak. 

Sírva nézte őket a leányka, s jó anyjára 
gondolt. Azt hánytorgatta magában, hogyha 
neki most sok, igen sok pénze volna, vagy tíz 
forintja, felén venne édes anyjának bort, másik 
felét pedig eltenné egyéb szükséges dolgokra. 

Hány üveg bort kapna a tíz forintnak felén ? 
Mennyi pénze maradna még? 

Ballagott nagy szomorúan a leányka tovább, 
ki az erdő felé. Útközben édes anyjáért imád-
kozott, hogy gyógyítsa meg őt az Isten. Mikor 
kiért a városból, a gyalogösvény szélén egy 
kis kopottas erszényt pillantott meg. Dobogó 
szívvel nyúlt utána. Körülnézett, nem látja-e 
valaki, s remegő kezekkel nyitotta fel. Egy, 
kettő, három, négy, öt, hat, olvasta a kis 
leányka a benne levő csillogó ezüst forintokat. 
Hat forint! kiáltott föl örömében; vehetne 
belőle édes anyjának két üveg bort, a többit 
meghagyná élelemre. 

Mennyi pénze maradna meg élelemre ? 
Míg így tervezgetett, megszólalt a lelki-

ismerete. A tanító lírtól azt hallotta az iskol í-
ban, hogy a mit találunk, az nem a miénk, 
azt vissza kell adni tulajdonosának. Igen, de 
hol találja meg ő azt? Arra gondolt, hogy 
majd elviszi a tanító úrhoz, az majd kitudja 
a gazdáját. 

Egyúttal megeredtek szemeiből a könnyek, 
a mint elszállt tőle a remény, hogy anyján 
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segíthet. Sírva, lehorgasztott fejjel haladt az 
erdő felé. 

A mint az út befordul az erdőbe, meglátott 
egy szegény asszonyt, ki zokogva panasz-
kodta társának, hogy eladott a piaczon három 
ludat hat forintért, s elvesztette az árát. 

Mennyiért adta el a ludakat egyenkint? 
A mint ezt hallotta a kis leány, megörült, 

hogy megtalálta a pénz gazdáját. Oda ment 
s átadta az asszonynak. Áldotta az asszony a 
becsületességéért és minden jót kivánt neki 
Istentől. A leányka aztán befelé vette az 
útját az erdőbe. Elkezdte a szél által levert 
száraz gallyakat gyűjtögetni. 

Összekötötte már kendőjével, s akkor jutott 
eszébe, hogy talán ezt sem volna szabad 
elvinni, mert nem kért reá senkitől enge-
delmet. Leült az összekötött rőzsére, s ismét 
csak búnak eresztette a fejét. 

Előtte nem messze öt kis őzike ugrán-
dozott két öregebb körül. 

Hányan voltak az özek? 
Arra gondolt, hogy a jó Isten, ki ezeket 

ellátja élelemmel és jó meleg ruhával, majd 
talán ő róla és hozzátartozóiról sem feled-
kezik meg. 

A mint így fohászkodott, tagjai egyre nehe-
zebek lettek, s nehéz álom szállt szemeire. 

Megfagyott volna, ha a jó Isten kis apró 
törpe emberkéket nem küld megmentésére. 

Az erdő sűrűjéből, onnét a magas hegy 
oldalából, hol azok az óriási kövek vannak 
egymás hátára hengergetve, jöt t először egy 
apró kis emberke, hosszú hófehér szakálla a 
havat seperte, kezében kis bányakalapács volt. 

Utána jött még három, majd ismét négy. 
Hányan jöttek összesen ? 
Négyen megfogták a kis leánykát s karjukon 

tovavitték. A többi szép zöld, friss mohát 
gyűjtött a fák törzséről a leányka kosarába, 
hogy abból puha ágyat készítsenek számára. 

Hányan gyűjtötték a mohát? 
Mikor a hegy szájához értek, a barlanghoz, 

kettő künn maradt a nyolcz közül a leányka 
mellett, a többi eltűnt a barlangban. 

Hányan mentek be a barlangba? 
Nemsokára visszatértek egy kis bánya-

kocsival. Fölrakták a mohát, a leánykát reá-
fektették, s elkezdték a kocsit lassan tolni 
befelé. 

Egy nagy terem közepén megállottak, s 
szép zöld, bársonypuha mohából készült ágyra 
fektették. 

Aztán a legöregebbik törpe szép aranyos 
kulacsából a tenyerére öntött valamit, s azzal 
megdörzsölte a leány homlokát. 

Ez fölnyitotta szemeit, s meglepetésében 
fölkiáltott. A terem falai ragyogtak, mint 

a tükör, a mennyezetről csillogó kődarabok 
csüngtek alá, mint otthon a templom csillárjai. 
A terem közepét négy nagy oszlop tartotta, 
melyek mindegyikénél két-két törpe dolgozott 
apró kalapácsával. 

Hányan dolgoztak? 
Túl a másik oldalon egy elkerített belyen 

három szarvastehén ivott a terem falából 
kibugyogó kristálytiszta forrásból. Majd oda-
ment hozzájuk egy törpe apró bögrékkel, s 
megfejte őket. Minden szarvastehén adott három 
bögre tejet. 

Hány bögre telt meg? 
Aztán odavitte a leánykához, s megkínálta 

vele. 
Régen nem evett már szegényke meleg 

ételt, jól esett neki. Megitta az összes tej 
harmadrészét. 

Mennyit ivott meg ? Hány bögre tej maradt ? 
Fölmelegedett tőle, s magához jött egészen. 

Az anyja utáni vágy azonban egyre nyomta 
lelkét. Elmondta a törpéknek szomorúsága 
okát, s összetett kezekkel kérte őket, bocsássák 
haza beteg édes anyjához. 

Ekkor a legidősebbik törpe, az a hosszú, 
fehér szakállú megdicsérte őt jóságáért és becsü-
letességéért, a miért a szegény asszonynak 
visszaadta elvesztett pénzét. Majd egy erszényt 
adott a leánykának, mely ugyanaz a kopottas 
erszény volt, a mit az útszélen talált. 

Kinyitotta, hanem most már nem ezüst-
fehér, s nem is hat, hanem négygyei több 
szép sírga aranypénz volt benne. 

Hány darab aranypénz volt tehát az 
erszényben ? 

Kosarába raktak a törpék mindenféle jó 
orvosságot, mitől bizonyára meg fog gyógyulni 
az édes anyja. 

Azután elkísérték az erdő széléig, s a leányka 
boldogan, félelem nélkül tért meg édes anyjá-
hoz. Vettek az aranypénzből minden szük-
séges dolgot. S még maradt nekik sok pénzük. 
Nemsokára aztán a szegény asszony is meg-
gyógyult, leánykáinak örömére. Talán még 
most is élnek, ha meg nem haltak. 

(Nayy-Tapolcsnny.) Szalay Pál. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyi lvání to t ta : Bende Imre 

nyitrai püspöknek, a ki a nagy-zablátbi róm. 
kath. elerri iskola fölépítéséhez 1000 — to-
vábbá Polyák Béla országgy. képviselőnek, ki 
ugyanezen czélra 1200 forintot adományo-
zott, és nejének, ki 30 szegény gyermeket 
fölruházott s 60-at az összes tankönyvekkel 
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ellátott; Brüll Henrik Géza földbirtokosnak, 
a ki a herédi közs. isk. fölépítésére 2200 
frtot adományozott; a III. kerületi újlaki 
magyar-, a nemzeti magyar- és „Caritas"-
asztaltársaságoknak, melyek szegény tanulók 
fölruházására összesen 1238 frt, valamint dr. 
Tatay Adolfnak, ki ugyanezen czélra 173 frtot 
adományozott. 

Áthelyezte: Bauer Jozefa liszkófalvi áll. 
óvónőt az illavai; — Blaskovics Mária felső-
szlécsi áll. óvónőt a liszkófalvi áll. kisded-
óvodához ; Sebők Erzsébet tót-pelsőczi és Zsák 
Julia kis-garami állami kisdedóvónőket köl-
csönösen ; Pap György kilyéni áll. el. isk. 
r. tanítót jelenlegi minőségében a várfalvai 
áll. el. isk.-hoz; Greskovics Henriette wellbachi 
állami óvónőt a gyalári állami kisdedóvodá-
hoz helyezte át és helyébe Várady Erzsébet 
oki. kisdedóvónőt áll. kisdedóvónővé kinevezte. 

Nyugdíjat utalványozott: id. Poczik Ferencz 
jánoshidai róm. kath. tanító részére évi 330 
fr tot ; Koszovácz Máta melenczei munkakép-
telennek talált gör. kel. szerb tanító részére 
évi 410 frtot.; Popovics Döme ligeti munka-
képtelen gör. kath. tanítónak évi 230 fr tot ; 
Gaál Miklós gyergyó-ditrói róm. kath. munka-
képtelen el. isk. tanítónak évi 240 frtot; 
Cziglarits Paula fehértemplomi munkaképtelen 
közs. tanítónőnek évi 360 fr tot ; Scfilezingerné-
Heszky Róza munkaképtelen magyarországi 
központi Frőbel-nőegyleti óvónőnek évi 300 
forintot. 

Segélypénzt utalványozott.: néh. Budensz 
János nyug. podolini r. k. tanító özv., szül. 
Goreezky Jankának évi 235 frtot; Nagy 
Ferencz csitt-szentiványi ev. ref. el. isk. volt 
tanító özvegye, szül. Nagy Annának évi 150 
frtot; néh. Wlaesil Károly aradi volt közs. 
isk. tanító özv., szül. Jeszenszky Viktoriának 
évi 345 frtot, két kiskorú árvájának 115 fr tot ; 
összesen 460 fr tot ; néh. Nádaslcy Gergely kis-
becskereki g. k. t. özv., szül. Vojnovics Katalin-
nak évi 205 frtot; néh. Lakatos Bálint erzsébet-
falvai áll. t. özv., szül. Kovács Annának és 1 kisk. 
árvájának együtt 396 frt 66 kr t ; néh. Liska 
(Zsuffa) Márton felső-sunyavai r. kath. tanító 
4 árvájának egyenként 50 frtot, összesen 200 
frtot; néh. Watz Ferencz verseczi közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Kohl Annának évi 
356 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
W. F. Guta. Ha a megejtett vizsgálat a 

tanító ártatlanságát derítette ki, az iskola-
szék sem ítélheti pénzbirságra. 

Gy. K. Apatin. Az iskolaszék beleegyezé-
sével köteles fölvenni. 

S. Lipót. Olvasmányok alakjában tanulnak 
ugyan egy keveset a történelemből már a 
IV. osztályban is; de önálló tantárgyképen 
csak az V. és VI. osztályokban szerepel. 

Kr. Br. Új-Arad. Nem önnek van igaza, 
hanem kartársának. Az a gyermek, a ki 
április hó óta nem jár iskolába és az évzáró 
vizsgálaton sem jelenik meg, nem osztályoz-
ható, még ha a meddig járt, jó vagy jeles 
előmenetelt tanúsított is. 

M. J. Karna. Nincs erre sem törvény, sem 
rendelet. Ha a kikötött próbaévet nem fogadja 
el, folyamodjék más helyre, vagy igyekezzék, 
hogy a föltételül kikötött próbaév „sikeres" 
legyen. 

Pr. B. N.-Kikinda. Próbálja meg. 
D. P. 1. Ha rendszeresített fizetésnek tekint-

hető az igazgatói vagy „ vezér tanítói" illetmény, 
akkor azt is beszámítják. De ha csak saját 
személyére vonatkozó pótlék, akkor nem. 2. 
Ha a 450 frtban a lakbér is benfoglaltatik, 
akkor folyamodhatik, mert a nyugdíjba beszá-
mítható 400 frtnál 10 frttal kevesebb fize-
tése van. A tanítói és kántori fizetést együtt 
kell venni s úgy bírálni meg: vájjon együtt 
kevesebb-e 400 frtnál? 

Községi óvoda. 1. A törvény a 10 kr 
szedését nem tiltja; de arról sem szól, hogy 
azok is fizessék, a kiknek gyermeke óvodába 
nem jár, hanem otthon részesül kellő neve-
lésben és gondozásban. Hogy a „dada" fize-
tésére fordítják-e mind az így begyült pénzt, 
avagy másra is, ahhoz mi nem szólhatunk. 
Mindenesetre az óvoda czéljaira kell fordí-
tani. 2, Kisbiróra (a ki legtöbb esetben tudat-
lan ember szokott lenni) bízni a pénz keze-
lését, helytelen dolog. Ha az ilyen pénzkezelő 
nem tud róla számot adni, ha a pénz egy 
része elkallódott, ezt azokkal pótoltatni, a kik 
már megfizették, jogtalan és törvénytelen 
eljárás. Jelentsék föl a tanfelügyelőnek, eset-
leg a közigazgatási bizottságnak. 

Borsa. Gondii, elnök. Jó volna ebben a 
kérdésben az anyakönyvvezetői hivatalnak 
egyenesen a belügyministeriumból sürgősen 
magyarázatot kérni. A honvédelmi ministeri 
rendelet oly tanítókról vagy tanítójelöltekről 
szól, kik mint póttartalékosok soroztattak be. 
Jelen esetben, midőn a tanító még 20 éven 
alul van, sorozaton sem volt, azt hiszszük, 
kivételes nösülési engedélyért kellene folya-
modni, mert a honv. min. 1890. évi 32.500. sz. 
rend. a kivételes nősidési engedély nélkül váló 
nősülhetés kedvezményét csak oly besorozott 
póttartalékos tanítókra vagy tanítójelöltekre 
terjeszti ki, kik nem állanak 8 heti katonai 
kiképeztetés czéljából éppen tényleges szol-
gálatban. 
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Justus. A népoktatási törvény 57. §-a 
értelmében a hit- és erkölcstan tanításáról 
az állami és községi iskolákban az illető val-
lásfelekezetek tartoznak gondoskodni. A tanító 
is vállalkozhatik erre a külön tiszteletdíj 
mellett. 

H. L. Bajmok. Az a ministeri utasítás 
nem ellenkezik a törvénynyel. A közigazga-
tási bizottság indokolása is helyes. Egyes 
községekben 6 — 800 frt fizetést élvező taní-
tóknak nincs lakbérük, e helyett kérték fize-
tésük fölemelését. Az ilyenek nem követel-
hetnek lakbért, mivel ha 25 százalékot leszá-
mítunk lakáspénz czímén, akkor is több 
marad fizetésképen 300 frt minimumnál. 

Gondnok. Kétszeres tandíjat nem követel-
het a gondnok; de ki az első félév bármelyik 
hónapjában iratkozott is be, köteles az egész 
évi tandíjat megfizetni. A ki február első 
után megy iskolába, az csak a második fél-
évre fizet. 

P. I . Szakmar. Jegyzője lehet az iskola-
széknek, de elnöke nem. Ha a képviselő-
testület jóváhagyta a tagok választását, érvényes 
az s kár önnek e miatt akadékoskodnia. 

M. Zs. Poga. Az orvos havonkint tartoz-
nék az iskolát meglátogatni; ezt azonban 
még Budapesten sem teszik. De ha az igaz-
gató hivatja, rögtön megjelenik. Miért ártja 
ön magát a más dolgába ? így szerez magának 
sok ember bajt és kellemetlenséget. 

0. E. Algjö. A tanítók választása Buda-
pesten f. évi junius 13. és 16-án fog meg-
történni ; fizetést azonban a megválasztottak 
majd csak szeptember hó 1-től kezdve fognak 
kapni. Ebből láthatja, hogy önnek nincsen 
igaza. 

K. J. B.-Szt.-Márton. 1. A hittanból az 
egyházmegyei tanfelügyelő kérdezhet; de a 
többi tantárgyból a tanító intézi a kérdéseket a 
tanulókhoz. 2. Idegen ajkú népiskolában 148 
első osztályú tanulót tanítani nehéz dolog; az 
meg szinte lehetetlen, hogy 8—9 hónap alatt 
valamennyi tökéletesen elsajátítsa a magyar 
nyelvet és tisztán, folyékonyan beszéljen ma-
gyarul, annál is inkább, mivel — a mint 
írja — „a szülök egy árva szót sem tudnak 
magyarul". Az ilyen iskolában nem 3—4%, de 
15% elmaradása sem sok. Ha a kir. tanfel-
ügyelő úr „teljesen meg volt elégedve" a 
magyarosítással és önt jutalmazásra terjesztette 
fel a megyéhez: az ön lelkiösmerete nyugodt 
lehet. 

Brics ti. A failletmény értékét is beszá-
mítják nyugdíjigény alapjául, ha az a tanító 
személyes járandósága s nem az iskola fűtésére 
szolgál. 

F. N. Mindenesetre folyamodjék. 

Olvashatatlan név. Űj-Antalvölgy. Ha ön 
oko?abb nálunknál, ne kérjen tőlünk tanácsot. 
Mi ismerünk más kúriai döntvényt is. Ha 
gyönyörűségét találja a verésben, csak gyako-
rolja tovább; de aztán lássa is annak önre nézve 
kellemetlen következményeit s ne forduljon 
hozzánk panaszával. 

Községi iskolai igazgató. Megírtuk már 
többször, hogy kik írják alá a bizonyítványt, 
kik állítják ki a másodlatot; arról is adtunk 
felvilágosítást, hogy miként tartatnak a magán-
vizsgálatok, kik kötelesek azon megjelenni, az 
ilyen vizsgálatért jár-e díj s kik részesülnek 
abban ? Tessék olvasni a lapot! 

Strbik Károly. Más módot nem tudunk, 
mint hogy próbálja meg valamely gimnázium 
mellett levő konviktusba bejuttatni. Vagy 
pedig tanítsa ön otthon 2 évig, akkor tétes-
sen vele összevont vizsgálatot a polg. isk. 
harmadik és negyedik osztályáról s azután 
adja be tanítóképzőbe. 

Huszár K. 1. „Minden tanítványtól" köve-
telik, tehát az új iskolába járó tanulók után 
járó díj az új tanítót fogja illetni. 2. Mi az 
'1893. XXVI. t.-cz. 1-ső §-át tartjuk irány-
adónak. 

Sp . . er. Ha még nem tette volna, jelentse be 
állásváltoztatását nyugdíjigényrendezés szem-
szempontjából. E bejelentésre aztán majd kap 
hivatalos választ. 

Yeress M. Az illető agg özvegy részére, 
kegyelem útján való segélyezésért folyamod-
janak. Igazolják, hogy férje 20 évig tanítós-
kodott s az özvegy semmiféle állandó segély-
ben nem részesül. Mutassák ki, hogy törvé-
nyes felesége volt az elhunytnak s mint ilyen, 
tanító özvegye. A folyamodványt bármikor 
beadhatják. A kir. tanf. ajánlata sokat nyom 
a latban. 

(iyorói iskolaszék. Véleményünk szerint 
a föld birtokosára kivethető. 

Gulyás P . Hibásan cselekedett, hogy 2 
helyütt vette föl ugyan arra az időre a fize-
tést. A 66 frt 66 kr visszakövetelése jogos 
volt s így az ellen semmit sem tehet. Nem is 
kaphatja vissza. 

L. É. Batiza. A szünidőre legfelebb egy 
havi fizetés illetné meg. A korpótlékra nézve 
önnek ez az éve nem jöhet számításba, mivel 
nem nyilvános iskolánál működött, hanem 
mint nevelő. 

Ch. M. R.-l;jfalu. A hittani vizsgálat is 
nyilvános. Ezt a rendes évzáró vizsgálat 
előtt legfelebb egy héttel szabad megtartani. 

Cz. J . Zsámbék. Heti 30 óránál többet 
tanítani nem köteles. De önként le nem szál-
líthatja óráinak számát, 25-re éppen nem. 
Okvetetlenül jelentse a kir. tanfelügyelő úrnak. 
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Györy János. Önnek még semmi nyugdíja 
sincs, ha még fizeti a nyugdíjjárulékot. A 
kántori fizetést nem tudják be nyugdíjigény 
alapjául; az el nem választható kántori és 
tanítói jövedelemnek pedig csak a félét számít-
hatják; a tisztán tanítói illetményt egészen 
beszámítják. 

Berecz L. Ha ezen állomásán marad, 
annak idején nyugdíja az 1000 frt fizetés 
és majdan fölszaporodó korpótlékok alapján 
fog megállapíttatni, tekintettel a közokt. min. 
döntésre, mely szerint önöknél a tiszamenti 
községek tanítóit illetőleg a közigazgatási 
bizottság a kataszteri tiszta jövedelem értékét 
30°/o-kal fölemelte. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Nemzeti lobogó a középületeken. A 

beliigyminister körrendeletet bocsátott ki a 
törvényhatóságokhoz, kiegészítéséül a 48-diki 
törvény rendelésének: a középületek a nem-
zeti zászló kitűzésével öltsenek díszt nemzeti 
ünnepeken. A rendelet mint nemzeti ünnepeket 
e napokat sorolja föl: Szent István napja 
(augusztus 20-adika római naptár szerint), 
nemkülönben az 1848-iki törvények szentesí-
tési napjának évfordulója (április 11-iki római 
naptár szerint), továbbá a mindenkori ural-
kodó születésnapja s végül a törvényhozás 
által a jövőben netán kijelelendő nemzeti 
ünnepek. Pontos meghatározását adja továbbá 
annak, hogy mi a középület: „Ennek tekin-
tendők — úgymond — az állam, törvény-
hatóság vagy község tulajdonát képező és 
közigazgatási, illetve bírósági, közoktatási, 
közművelődési, illetve közjótékonysági vagy 
közgazdasági czélokra szolgáló épületek, vala-
mint a más közjogi és magánjogi tulajdont 
képező amaz épületek is, melyeket a fentebb 
felsorolt közcíélok szolgálatában álló intézetek 
a maguk egészében elfoglalnak, feltéve, hogy 
ez intézetek közhatósági, jogilag körvonalozott 
felügyelet alatt állanak". 

— Czímadományozás. Király ő fölsége a 
vallás- és közoktatásügyi minister előterjesz-
tésére Mártonffy Márton kir. tanácsos és orsz. 
iparoktatási főigazgatónak az osztálytanácsosi 
czímet adományozta. 

— Világ folyása a külföldön. A spanyol-
amerikai háborúról az a följegyezni való, 
hogy Santiago de Kubában a spanyolok 
győzelmet arattak, a melyért úgy a madridi 
képviselőház, valamint a kormány és a régens-
királynő is üdvözölték a kubai hadsereget és 
tengerészetet. Shley amerikai tengernagy 
jelenti Washingtonba, hogy Santiágo kitűnően 
meg van erősítve, a várnak modern ágyúi 

vannak s a katonák füsttelen puskaporral 
lőnek, a mi nagyon megnehezíti a tájékozást. 
— A német birodalmi kanczellár, Hohenlohe 
herczeg, hir szerint, kijelentette, hogy leg-
közelebb megválik az állásától. 

— Óvónők vándorgyűlése. A kisdednevelők 
orsz. egyesülete a pünkösdi ünnepek alatt tar-
totta első vándorgyűlését elnökének, dr. Hagara 
Viktor beregmegyei főispánjának megyéjében. 
Több mint száz kisdedóvónő j ött el a vidékről; 
különösen Szeged, Szabadka és Hódmezővásár-
hely városokból, hol az óvónők már nagy 
tevékenységet fejtenek ki s ezenkívül Bereg-
megye intelligencziája is részt vett, úgy, hogy 
Munkácson az első közgyűlés napján közel 
háromszázan jelentek meg, többen, mint bármi 
más kisdedóvógyülésen eddig, s másfélszázán 
külön vonaton mentek ki másnap Szolyvára 
és Hársfalvára. A közgyűlésen a folyóügyeken 
kívül több előadás volt. György Aladár Szath-
máry György tiszteleti tagról tartott előadást. 
Csontosné Aczél Mária, a beregmegyei óvónők 
vezére, a kisdedóvódák ottani állapotát ismer-
tette ; Láng Mihály, az eperjesi óvóképző 
igazgatója, módszertani értekezést olvasott föl. 
Az egyesület irodalmi pályázatát és segély-
díjait a gyűlésen osztották ki. Az egyesületnek 
ma már 7000 frtot meghaladó segély-alapból 
és Böser Jánosné alelnök adományából a köz-
gyűlés 7 szegény óvónőt segített 210 frttal. 
Az egyesület általában, mióta Peres Sándor 
igazgató a titkára, virágzásnak indult s ma 
már 400-nál több tagja s egy pár vidéki 
köre van. A legutóbbi gyűlésen Böser János 
100, Pest és Beregmegye pedig 50 — 50 frttal 
beléptek az egyesület alapító tagjai közé. 
A közgyűlés fényesen sikerült, bár a sok 
esőzés nagyon megrontotta a kirándulásokat. 
Mindannyian megnézték azonban Zrínyi Ilona 
várát s ott az ezredéves emlékszobornál 
hazafias dalokat énekeltek. Munkács város a 
kisdedóvónőknek díszvacsorát adott, melyet 
tánczmulatság is követett, a város értelmisége 
pedig egyenkint vendégül fogadta az ide-
geneket s különféle figyelmekben részesítette. 
A kisdedóvónők egyedüli országos egyesülete 
ezt a kirándulást örömmel jegyezheti fel 
sikerei közé. 

— Eltiltás a tanítói pályáról. A vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minister Medrea 
János volt czelnai g. kel. tanítót, ki a btkv. 
174. §-a alapján izgatás vétsége és a btkv. 
165. §-a alapján hatóság elleni erőszak bün-
tette miatt az 1897. évi aug. hó 2-án már 
tényleg kiállott, 8 havi börtönre és az 1897. 
évi aug. hó 3-tól 1900. évi aug. hó 3-ig ter-
jedő három évi hivatalvesztésre Ítéltetett, a 
tanítói pályáról a mondott időre eltiltotta. 
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— Tanító-árvák fölvétele a Magyarországi 
Tanítók Arvaházába. A jövő iskolai év kez-
detére nevezett árvabázba néhány új tanító-
árva fog fölvétetni. A betöltendő helyek közül 
az egyik a nógrádmegyei tanító-egyesület, 
mint ezen alapítványi hely tulajdonosa által 
fog betöltetni s így erre csakis nógrádmegyei 
tanító árvája pályázhat. A többi helyre 
Magyarország bármely vidékén működött kis-
dedóvó, elemi, felső nép- és polgári iskolai 
tanító, tanítóképezdei tanár és tanfelügyelő 
árvája felekezeti és nemzetiségi különbség 
nélkül pályázhat. Előnyben részesülnek azok 
az árvák, kiknek szülőik az árvaházi egye-
sület tagjai voltak és kötelezettségűknek ele-
get is tettek. Ha az árva szülői az árvaházi 
egyesület tagjai nem lettek volna, akkor az 
árva szülőinek a nevére a 20 frtos tagsági 
tőkét (örökös tagsági díjat) az egyesület pénz-
tárába kell előzőleg befizetni. A fölvétel iránti 
folyamodványok legkésőbb f. é. junius 20-ig 
d. e. 12 óráig Tóth József kir. tanácsos, pest-
megyei kir. tanfelügyelő úrhoz, mint az egye-
sület elnökéhez (Budapest, VIII. ker., Szent-
királyi-utcza 3. szám) küldendők. A folya-
modványhoz mellékelendők: 1. a fölveendő 
árva keresztlevele (születési bizonyítványa), 
2. a testi épséget és a megejtett himlőoltást 
igazoló orvosi bizonyítvány, 3. a mult évi 
iskolai bizonyítvány és látogatási bizonyít-
vány a jelen iskolai évről, 4. az atyja, 
esetleg anyja halálát igazoló bizonyítvány, 
5. a testvérek számát és azok korát feltün-
tető családi értesítő, 6. szegénységi, illetőleg 
községi bizonyítvány, mely tanúskodik arról, 
hogy az árva teljesen vagyontalan és hogy az 
özvegyanya minő jövedelmi forrásból tartja 
fönn magát, 7. hivatalos okirat arról, hogy 
az özvegyanya és annak árvái kapnak-e és 
mennyi segélypénzt a tanítói nyugdíj- és 
gyámalapból vagy bármely más alapból, 8. az 
atya, esetleg az anya tanítóvoltát igazoló-
bizonyítvány és 9. az anyának, esetleg a 
gyámnak két tanú előtt aláírt abbeli nyilat-
kozata, hogy az árva számára a tanítói nyugdíj-
alapból járó nevelési pótlékot és az általa esetleg 
élvezett más ösztöndíjat az árvaháznak szol-
gáltatja át. A nógrádmegyei alapítványi hely 
elnyeréseért a kérvények a nógrádmegyei ált. 
tanító-egyesület elnökéhez küldendők szintén 
f. é. junius 20-ig. Tóth József, egyesületi elnök. 
Röhn József, árvaatya. 

— Tejgazdasági tanfolyam néptanítók 
részére. A földmívelésügyi m. kir. minister 
f. év julius hó 10-től kezdődőleg a sárvári 
tejgazdasági szakiskolán, továbbá a gödöllői 
koronauradalom szentgyörgyi majorjában20-20, 
összesen 40 néptanító számára, 4 hetes tej-

gazdasági tanfolyamot szándékozik tartatni. 
A négyhetes tanfolyamra fölvett néptanítók 
ötven (50) frt átalányban fognak részesülni, 
a mely összegből az utazás, ellátás, szóval 
minden költség fedezendő. A tanfolyamra 
tényleg alkalmazásban levő néptanítók vétet-
nek föl oly községekből, hol gazdasági ismétlő-
iskolák már fölállíttattak, vagy még ez évben 
fölállíttatni fognak. Jelentkezések az illetékes 
tanfelügyelőségek utján történnek. A tan-
folyam czélja, hogy a néptanítók a tejgazda-
sági üzletre vonatkozólag alapos ismereteket 
szerezzenek, melyek segélyével képesek 
legyenek községükben tejgazdasági szövetke-
zeteket szervezni és sikeresen vezetni. 

— Kertészeti tanfolyam néptanítók szá-
mára. Földmívelésügyi m. kir. minister folyó 
év szeptember havában 130 néptanító részére 
a keszthelyi és kolozsmonostori gazd. taninté-
zeten, továbbá az adai, algyógyi, csákovári, 
kecskeméti, lugosi és pápai földmíves-iskolá-
kon kéthetes kertészeti tanfolyamot rendez-
tet. A két hetes tanfolyam tartamára minden 
fölvett néptanító negyven (40) forint átalányban 
részesül, melyből úgy az útiköltség mint az 
ellátás, szóvaí az összes költségek fedezendők. 
A tanfolyamra azon néptanítók vétetnek föl, 
kik a mult évben rendezett gazdasági tan-
folyamot jó sikerrel végezték. A tanítók a 
tanfolyamra való fölvételükért folyó év julius 
hó 10-ig az illetékes tanfelügyelőség utján 
jelentkezhetnek. A jelentkezésnél megneve-
zendő a tanfolyam, a melyre magát felvétetni 
kéri, továbbá, hogy melyik tanfolyamon vett 
részt s van-e községében gazd. irányú ismétlő-
iskola. 

— Jubileum. A nagyszécsényi izraelita 
hitközség és isk.-szék Szabó Lipót igazgató-
tanító 25 éves működésének hálás elismeréseül 
sikerült jubileumi ünnepélyt rendezett. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra a „Krassó-Szörény vármegye Tanító-
egyesület"^ lugosi járásköri ülésén Krizso-
vánszky Adám 10 frt 60 krt gyűjtött; ez 
összeg már nyugtatványozva volt lapunkban, de 
az adakozók névsora térszüke miatt kiszorult, 
most tehát utólag közöljük azt. Az említett 
összeghez adtak: Ráskó László 50 kr; Zöld 
József 1 f r t ; Mészáros József 50 kr; Schreiner 
Dániel 50 kr ; Borka Alajos 30 kr; Wessely 
Imre 50 kr ; Csokány Gyula 50 kr; Prikka 
Elek 50 kr ; Ervoldt Etelka 50 kr ; Jäger 
József 50 kr; Tausik Ede 50 kr; László 
Albert 50 kr ; Sterer Miklós 50 kr; Sztán 
György 50 kr; Weidenhoffer Ida 50 k r ; 
Greguss Gyula 50 kr; Steiner Paula 50 k r ; 
Mágner Berta 50 kr; Moszta Kornél 30 kr ; 
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Kiss Ödön 50 kr ; Krizsovánszky Ádám 50 kr 
= 10 frt 60 kr. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra adakoztak: Göbél János György igazg. 
Sz.-Fehérvár 89 kr; Alföldi Lipót Sz.-Fehérvár 
90 kr; Donath Imre kir. tanfelügyelő Fiume 
gyűjtése 36 fr t 50 kr (ehhez járultak: Donath 
Imre kir. tanfelügyelő 2 f r t ; Luttár Miklós 
50 kr; Czibergini 1 frt; Sóváry Béla 50 k r ; 
Kiss Mózes 1 f r t ; Kavulyák György 1 f r t ; 
Feladja Jakab 1 fr t ; Mittucz Zoltán 50 k r ; 
Forzinár Mátyás 1 frt; Smoquina Lipót 1 fr t ; 
Jettmár Matild 1 frt; Budán Noemi 1 f r t ; 
Gross Leopoldin 2 frt; Barbare Adél 1 f r t ; 
Caromi Piroska 1 fr t ; Berthotyné 50 k r ; 
Bolmareidi Mária 50 kr; Mattiassi Eugénia 
50 kr; Pofvesk Jenni 50 kr; Babelszky 50 k r ; 
Szegfi Emmi 1 fr t ; Fülöp Aronné 1 f r t ; 
Cidiené 1 f r t ; Smionetti 1 f r t ; dr. A czél József 
1 frt; Váncza Mihály 1 f r t ; Tabody Sarolta 
1 frt; Csekmanek Ernő 50 kr ; Tosoniné 1 f r t ; 
N. N. 1 f r t ; Bézsi Ignácz 1 frt; Bartáné 
Vucskó Irma 1 fr t ; „Mária"-árvaház 5 f r t ; 
II. T. 2 frt = 36 frt 50 kr); Kis-Küküllőm. 
Ált. Tanítóegyesület (Mihály József igazg. gyűj-
tése) 11 frt 50 kr (ehhez adtak: Kis-Küküllőm. 
Alt. Tanítóegyesület 5 frt; Sándor János fő-
ispán 2 fr t ; Gill Domokos alispán 1 f r t ; 
Schwetz V. kir. tanfelügyelő 1 fr t ; Gyöngyösy 
István 50 kr ; Papp Gábor ,10 kr; Kovács 
Károly 10 kr ; Zsögön Árpád 10 kr; Eperjesy 
50 kr; Kerejitcs Gy. 10 kr; M. József 10 'kr ; 
Nagy János 10 kr; Kénosi Lajos 10 k r ; 
Nemes Incze 10 kr; Kolumban Ágoston 10 kr ; 
Goo Barabás 10 kr; X Y. (olvashatatlan név) 
20 kr; Szabó 10 kr; Ács 10 kr; Mihály 
József 10 kr = 11 frt 50 kr); Bursics Ernő 
igazgató (Német-Lipcse) gyűjtése 5 frt (ehhez 
járultak: Bursics Ernő 50 kr ; Sida József 
30 kr; Bulimann Lajos 30 kr ; Bohus 20 k r ; 
Beniách János 30 kr; Zima Antal 30 k r ; 
Liptó-Német-Lipcsei takarékpénztár 1 frt; Spitz 
Teodor 30 kr ; Haberern L. 20 kr; K. F. 
30 kr; Kruo József 30 kr; Blaskovics Mariska 
30 kr; Krasznecz János 20 kr; Dvorssky 
Ágoston 20 kr ; Babka György 30 kr = 5 frt); 
Áll. tanítónőképző-intézet tanáritestülete Pozsony 
5 frt; Ritter Sámuel (F.-Eör) 50 kr; Iletessy 
Lajos (Mezőlak) 30 kr; Deák Lajos Maros-
tordamegye kir. tanfelügyelőjének gyűjtése 
47 frt 95 kr (ehhez adtak: Deák Lajos 2 f r t ; 
Mezőbándon: állami iskolai gondnokság 1 f r t 
50 kr; Oláhné Báthori Anna (tanítónő) 50 k r ; 
Bartha Lukács állami tanító 50 kr; Benke 
Zsigmond állami tanító 20 kr ; Kiss Ferencz 
ev. ref. kántor 10 kr; Vécsen: Tályai György 
állami tanító 50 kr; Tályainé Némethi Ida 
tanítónő 50 kr ; Erdőszentgyörgyön: Schlüter 

Rudolf 1 f r t ; Farkas Izidor 1 fr t ; László 
Ferencz 50 kr; Zcyk István 50 kr; Osztián 
Antal 50 kr; Gellért Márton tanító 50 kr; 
Nagy József 30 kr; Kerekes Dénes 30 kr; 
Langéra János 20 kr; Sucsáva Izidor 20 kr; 
Karácsony Márton 20 kr ; Haragán József 
20 kr; Jánosi Sándor 20 kr; Kis Mátyás 
20 kr; Rozmán Mária 20 kr; Szőcs György 
Bakó András körjegyző 50 kr; Diámánstein 
15 kr; Piroska Mihály 15 kr; Erdőszengyélen: 
Garda Márton gondn. elnök 60 kr; Kelemen 
Antal állami tanító 50 kr ; Kibéden: Gönczi 
István gondn. elnök 50 kr ; Nemes József áll. 
tanító 50 kr ; Osz János áll. tanító 50 kr; 
Rozenberg Adolf 50 kr; Kusztos József tanító 
50 kr; Hirsch Hiller 50 kr ; Pongrátz Kristóf 
30 kr; Zolih Mór 30 kr ; Edelmann Adolf 
20 kr; Mátyás Sámuel 10 kr ; Simonfi András 
10 kr; Hersch Mihály 20 kr ; Medgyes Mihály 
10 kr ; id. Gergely fi György 10 kr; Maros-
szentkirályon: Filep Albert kir. tanácsos 50 kr; 
Lázár 25 kr ; Ozsválz Albert áll. tanító 9 kr; 
Remeteszegen: Bakó András gondn. elnök 50 kr; 
Dabóczi János áll. tanító 50 kr; Harezon: 
Benedek József áll. tanító 40 kr; Balázs 
Eszter 10 kr; Kovács György 5 kr; Tepliczán: 
Urmánczy János 1 fr t ; Urmánczy István 1 frt; 
Zorvg László 20 kr; Garb Tivadar áll. tanító 
50 kr; Kádár Gyula 30 kr; Kohn Adolf 
20 kr; Kolárits István 20 kr; Walter Ede 
50 kr; Marosán János 20 kr; Fejér József 
50 kr; Ágoston 20 kr; Varga Albert 20 kr; 
András Miklós 20 kr; Mélik Bogdán 50 kr; 
özv. Gerbert Emiiné 50 kr; Roth Jánosné 
50 kr; Májer György 30 kr ; Mándel Sámuel 
50 kr; N. N. 20 kr; Miklós István 30 kr; 
Zonda Vincze pap 50 kr; B. Áron 30 kr; 
Popeszkú Gergely 50 kr ; Benedek Sándor 
20 kr; Kolbász Miklós 50 kr; Csókfalván: 
Felméri Mihály (Makfalva) 20 kr; Lőrinczi 
Dénes áll. tanító 50 kr; Szóboszlai György 
gondn. elnök 50 kr; Reich János (Szentistván) 
20 kr; Ev. ref. egyház 20 k r ; Faluvégi József 
(Csókfalva) 20 kr; Sárosi József 20 kr; Nagy-
ölvssen: Szabó Sándor 20 kr ; iskolába járó 
növendékek 1 frt 31 kr; Simon Károly áll. 
tanító 50 kr ; Magyar-Fülpösön: Erese Miklós 
áll. tanító 20 kr; Vajdaszentiványon: Vadasdi 
Kálmán 1 f r t : Weisz Leopold 1 frt; ifj Szabó 
István tanuló 10 kr; Félméri Sándor állami 
tanító 50 kr ; Szentgericzén: Ma jay Gábor áll. 
isk. igazgató 50 kr; Varga Lajos áll. tanító 
20 kr; Köblös Czeczilía tanítónő 50 kr; Nagy 
Mózes 20 kr; id. Kuti Ábel 20 kr ; Gál 
Károly 20 kr; Kacsó Póli 10 kr; Sárosi 
Juliska 10 kr; Gál Gábor 10 kr; Rákosi 
Vilma 10 kr; Gál Sándor 10 kr; Ürmösi 
Kálmán 20 kr; Májay Gáborné 10 kr; Magyar-
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régenben: Nagy Lajos áll. tanító 1 fr t ; Mező-
sámsondon : Kali Albert áll. tanító 50 kr; 
Czézár Károly áll. tanító 10 kr; Bogdán 
Tivadar g. katb. tanító 25 kr; Nyárádszeredá-
ban: Pál Miklós erdész 50 kr; Fábián Ödön 
áll. tanító 50 kr; Balog Péter áll. tanító 50 kr; 
Szabó Lajos áll. tanító 50 kr; Szabó Ödön 
10 kr; Szabó Lajos 10 kr; Szabó Andor 2 kr; 
Szabó Gyula 2 kr; Szabó Zoltán 2 kr; Szabó 
Károly 2 kr; Szabó Margit 2 kr; Bogdán 
Albert (Ny.-Szt.-Anna) 20 kr; Görgényüveg-
csiirön: Gampe Ferencz áll. tanító 50 kr; 
Beresztelkén: Szegedi Sándor áll. tanító 50 kr; 
Görgény-Szentimrén: Konstankievics Gabriella 
áll. tanítónő 1 f r t ; Péter Antal áll. tanító 
1 fr t ; Szász Ida áll. óvónő 50 kr; Benke 
Mór ev. ref. tanító 20 kr — 47 frt 95 kr); 
Hajnal Adolf igazgató (Budapest) a „Királyi 
kegyelet" czímű könyvek elárusításából 3 frt 
3 kr.; Aczél László Ugocsamegye kir. tan-
felügyelője 10 f r t ; Okolicsányi A. (Gölnicz-
bánya) 50 kr; Horváth Pál (N.-Gyimóth) 50 
kr ; Kidiszeky Ernő kir. tanfelügyelő (Bereg-
szász) 2 fr t ; Bhédei János (Beregszász) 50 kr; 
Marczunyák Mihály (Ivány) 10 kr; Túlesik 
Ferencz (Munkács) 50 kr; Grigássy Dénes 
(Kajdanó) 30 kr; Ilomyák Tivadar (Ujdávid-
háza) 30 kr; Lichtenstein Fülöp (Nagyszom-
bat) 50 kr; Reichenthal Adolf (Nagyszombatt 
50 kr; áll. polg. isk. igazgatósága (Nagy-
Szőllős) gyűjtése 8 frt 96 kr (ebből a nagy-
szőllősi polg. isk. tanuló ifjúsága 1 frt. 96 kr); 
III. ker. Timár-utczai el. isk. tantestülete 
(Budapest) 6 frt (ehhez adtak: Gyulányi 
igazgató 1 fr t ; Dóri Pál 50 kr ; Fienger 
Rezső 50 kr; Eschenbach J. 50 kr; Sebastiani 
Amália 50 kr; Gulyás Ludmilla 50 kr; Möhr 
Lujza 50 kr; Kuncze 50 kr; Horváth Jenő 
50 kr; Muschál Imre 50 kr; Hlavács Olga 
50 kr. = 6 frt). Eddigi gyűjtésünk: 1369 frt 
33 kr. Ebből a Pesti Hazai Első Taka-
rék-Pénztár Egyesületben (28.870'm számú 
betéti könyv) gyümölcsözőleg el van helyezve 
1327 forint. 

— Méhtenyésztési előadások. Az állami 
méhtenyésztési szaktanárok f. évi junius hónap-
ban az alább megnevezett napokon és helye-
hen tartják előadás}ikat: 1. Tóth János első 
kerületi székhelye Jászberény, 15-én Dorozs-
mán, 16-án Horgoson, 17-én Mártonoson, 18-án 
A dán a földmívesiskolánál, 20-án Uj-Sziva-
czon, 21-én Feketehegyen, 22-én Szabadkán 
a földmíves iskolánál. 2. Abaffy József máso-
dik kerületi székhelye Szegzárd, 11-én Abán, 
12-én Siófokon, 13-án Balatonfüreden a sze-
retetháznál, 14-én Tihanyban, 15-én Kővágó-
Őrsön, 16-án Tapolczán, 17-én Sümegben, 
18 -an Zala-Szt.-Gróthon, 19-én Zala-Apátin, 

20-án Zala-Szt.-Mihályon. 3. Valló János har-
madik kerületi székhelye: Pozsony-Liget-
falu, 20-án Pilis-Maróthon, 21-én Esztergomban, 
22-én Dorogbon, 23-án Cseven, 24-én Csol-
nokon, 25-én Kirván, 26-án Bajnán. 4. Rózsa 
János negyedik kerületi székhelye Miskolcz, 
13-án Ongán, 14-én Szikszón, 15-én Vadászon, 
16 —17-én Szt.-Andráson, 18-án Gavadnán, 
19-én Vilmányon, 20-án Nádasdon, 21-én 
Garbócz-Bogdányon, 22-én Györkén, 23-án 
Stoószon, 24-én Szadellőn, 25-én Becskeházán, 
26-án Szinen. 5. Forgách Lajos ötödik kerü-
leti székhelye Békés, 2-án Sainsonon, 3-án 
Földeákon, 4-én Apátfalván, 6-án Nagylakon, 
7-én Mezőhegyesen, 8-án Mezőkovácsházán, 
9-én Apáczán. 6. Abend András hatodik kerü-
leti székhelye Nagy-Enyed, 10-én Csik-
Szeredán, 12., 13., 14-én Gyertyó-Alfaluban 
Páll Albert méhtelepén, 15-én Gyergyó-Vár-
hegyen, 16-án Gödemesterházán, 17-én Szász-
Régenben, 19-én Maros-Vásárhelyen. Buda-
pesten, 1898 május 9. Kovács Antal, méhé-
szeti felügyelő. 

— Gyűlések. A „Balogvölgyi (Gömöri esp.) 
A. H. E. Tanítótestület" folyó évi közgyűlé-
sét Bugyikfalván junius 14-én tartja meg. — 
Az ugocsamegyei általános tanító-egyesület halmii 
járásköre f. hó 11-én Hetényben a gör. kath. 
iskola tantermében tartja rendes tavaszi köz-
gyűlését. 

— Fürdői kedvezmények. A 31ária Do-
rothea-Egyesület a folyó évre tanítással és ne-
veléssel foglalkozó tagjai részére a következő 
fürdőkben eszközölt ki engedményeket: 1. 
Csízen (Gömörm.) több tag kap az elő- és 
utóidényben kedvezményt. 2. Pöstyénben 
(Nyitram.) a „Tisztviselő-lak"-ban kedvezmé-
nyes lakás kiszolgálattal, ellátás és bármilyen 
fürdő. Egyéb költségek is kedvezményes áron. 
3. Erzsébet-sósfürdőben (Budapest) 10 drb 
bérletjegynél 2 frt leengedmény több tagnak. 
3. Iglófüreden (Szepesm.) az elő- és utóídény-
ben a szoba árából 5%, az ágynemű árából 
15%, gyógy- és zenedíjból 50% ; a főidény-
ben a szoba árából 10%, az ágynemű árá-
ból lOVo, a gyógy- és zenedíjból 50% enged-
mény több tagnak. 5. Szt.-Lukácsfürdőben 
(Budapest) két tag kap 30 drb ingyen fürdő-
jegyet. 6. Balaton-Füreden (Zalam.) két tag 
kaphat a szoba árából az apátsági vendég-
házakban az elő- és utóidényben 50%, a fő-
idényben 30% engedményt s ingyen für-
dőket. 7. Gyertyánligeten (Máramarosm.) két 
tag kaphat a rendes árszabályzatból az 
elő- és utóévadban 50%, a főévadban 25% 
engedményt. 8. Uzsokon (Ungm.) az egész 
idényben 2 tanítónő vagy nevelőnő kap in-
gyen lakást és fürdőket, zenedíj-mentességet; 
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azonkívül bármely ajánlott tag kap az elő-
és utóidényben lakás- és fürdőnél 30 %, a fő-
idényben pedig 20 %> engedményt és zenedíj-
mentességet. 9. Feketebegyen (Szepesm.) az 
elő- és utóidényben 2 tag a lakás-, gyógy-
és orvosdíj felét fizeti, az étkezésnél 5 % en-
gedmény ; a főidényben a gyógy-, orvosi és 
zenedíj felét fizetik s az étkezésnél ugyancsak 
5°/o engedmény. 10. Tárcsán (Vasm.) egy tag 
kaphat augusztus 1-től szeptember 15-ig 
ingyen lakást (1 szoba), díjtalan fürdőzést és 
teljes gyógydíjmentességet. A bélyegtelen kér-
vényeket az egyesület elnökségéhez czimezve 
kell mielőbb a hivatalos helyiségbe : IX. kerü-
let, Erkel-utcza 19. sz. a. küldeni. 

— Siketnémák fölvétele. Az „Izraelita 
siketnémák országos intézeté "-ben, melynek 
jelenleg százkét növendéke van, a folyó iskolai 
év junius utolsó napjával végződik. Ekkor tizen-
öt kiképzett növendék hagyja el az intézetét. 
A kilépők közül többnek ingyenes helye volt; 
e helyeket most más szegény siketnéma 
gyermekekkel fogják betölteni. Ugyancsak 
ezúttal kerülnek ismét betöltésre az U Föl-
ségeik nevére létesített „Ferencz József és 
Erzsébef-alapítvány helyek is. 

— Halálozás. Petrovics György érdi főtanító 
és egybázkántor f. hó 24-én életének 58-ik 
évében elhunyt. — Vajda István makói áll. 
isk. tanító r. május 24-én, 40-ik évében, hosz-
szas betegség után elhunyt. Áldás és béke 
emlékükön! 

A szerkesztő postája. 
„?" Az ilyen kanapé-pörökbe mi nem ár t juk bele 

magunkat. Az tény, hogy az óvónők két év lefor-
gása alatt, min. rend. alapján, tanítónői vizsgálatot 
tehetnek. A király-dalra vonatkozólag már üzentünk 
együttesen. — H. P . Csak nem gondolja komolyan, 
hogy mi ezt a „mesét" kiadhatjuk? — P . G. Tót-
komlós. Szíveskedjék egyenesen az illető intézet 
igazgatóságához fordulni. — P. P . Keresztes. A 
csákovai ispánság utasíttatott ügyében értesítést 
adni. Forduljon hozzája, illetőleg jelentkezzék illet-
ménye fölvételére. — Sz. G. Beve. Még nincs itt. 
— K. V. A. Jablonka. 1. Fiz. kieg. ügyét megsür-
gettül 1 . Az engedély már a püspökségnél van. 
— V. G. Zala-Németfalu. Megsürgettük. — N. K. 
H.-Emöd. Ha elvész, az illető költségére kérni kell 
a másodlat kiállítását az illető helyeken. — G. A. 
Borgó-Besztercze. Tárgyalás alatt a számvevőségnél 
van ; száma 29.707. — Tiszaháti. Még" januárban 
69.122. sz. a. a közig, bizottsághoz küldték. Ott tuda-
kozódjék. — St. J. Keczel. A ministeriumban még 
nincs. — Szamosmenti. Az ilyen ügyek most kerül-
nek tárgyalás alá. Döntés október előtt nem vár-
ható. Addig türelem ! — Cz. J. Girált. Már vissza-
érkezett a ministeriumba; száma 10.567; megsür-
gettük. — B. J. Mogyorós. A közig, bizottságnál 
van ; keresse ott. — „Várakozó."' Elintézés alatt 
van; száma 27.437. — „Állami segély." Lenn van 
(15.193. sz. a.) az adóhivatalnál, ill. közig, bizott-
ságnál. A tanfelügyelőség utján a keresk. min.-hoz. 

Azt nem tudjuk, hogy „biztosan" megkapja-e V — 
Sz. L. Halmi. Előjegyzésbe van ugyan véve, de 
pályázat Kihirdetésekor újítsa meg a kérelmét. — D. I. 
Csata. Iskolaföntartója megadhatja, de mint állam-
segélyt csak okleveles kaphatja meg. — S. M. Farkas-
falva. P. P. Szent-Mihály. Névtelen levélre nem 
válaszolunk. — Veszely. 1. A minister úr csütörtök 
d. u.-n fogad; az nap d. e. kell jelentkezni az I. 
emeleten. Azt még most nem tudhatjuk, hogy julius 
és augusztus hónapokban lesznek-e kihallgatások. 2. 
Ne fájjon önnek az állam feje ! 3. Ezt hogy tud-
hatnék előre mi, a kik sem az ottani viszonyokat, 
sem önt nem ismerjük? 4. Ez a kir. tanfelügyelő 
dolga. — Sz. A. Miklós. A min. csak az államiaknak 
adja, de a föntartók megadhatják óvónőiknek. — 
B. L. Ó-Holyatin. Mindkét ügy most van csak 
tárgyalás alatt. — P. L. Poroskó. Még föl sem 
érkezett, hogy sürgessük hát ? — V. Sz. Isi. 
Nem a „közoktatási" (?), hanem a közigazgatási 
bizottsághoz küldték s az 1894. évben tör-
tént kinevezési rendeletet kérik be onnan. — 
— Nagy-Tevel. A közig, bizottsághoz küldték le, 
hogy ujabb tanítói javad, jegyzőkönyvet terjeszszen 
föl. — D. P. Sztrizs. Tárgyalás alatt van. — 
M. A. Privigye. A közigazgatási bizottsághoz küld-
t é k ; tudakozódjék ott. — 0 . S. Ada. A nyugdíj-
intézetnek tagja marad. A bajai adóhivataltól most 
kérték be tartozási kivonatát. — K. Gy. Szolga-
egyháza. Az illető vasúti igazgatósághoz, vagy (ha 
államvasutról van szó s ez utóbbi esetben a kér-
vényre 50 kros bélyeg teendő) a keresk. ministe-
riumhoz. - „Kíváncsi". 1. F. hó végéig elfogadják. 
2. Az iskolaföntartónak kell kérnie a ministertől s 
a közig, bizottságnál kell beadni. 3. A tanfelügye-
lőség utján. 4. Ha másképen bizonyítani tudja, 
hogy nem volt megszakítás, meg. 5. A körülmények-
től függ. (Ön nem olvassa a lapot!) — Cs. Gy. 
Felső-Örs. 1. Megkapja. 2. Küldheti a tanfelügye-
lőség utján, vagy az iskolaszéki elnök aláírásával 
közvetlen. 3. Az Ünnepi füzetet megküldtük. — Himódi. 

1. Erről se törvény, se rendelet nem intézkedik. 
2. Ha jól tanul, kaphat tandíjelengedést és ösztöndíjat; 
mind a kettőért folyamodni kell. 3. Kérni lehet. 
4. El. 5. Kérdezze meg a tanfelügyelő urat. — P . G. 
Mező-Telegd. Nem tudjuk ; utána járni pedig nincs 
időnk. — B. A. Maiadé. El van intézve; mire e 
sorok megjelennek (27.746. sz. a.) talán már meg is 
kapja. — N. A. Torontál-Bresztovácz. Elő van 
jegyezve, mindamellett adandó alkalommal újítsa 
nieg kérését. — B. J. Alsó-Ferezely. Az iskolaszéket 
utasították, hogy az államsegélyért folyamodjék; 
míg ez föl nem érkezik, ügye nem intézhető _el. — 
J. B. Gyulavész. Igen. - B. M. Szász-Újfalu. 
Hányszor üzenjük már meg, hogy a lap küldése nem 
a szerkesztőségre, hanem a kiadóhivatalra tartozik?! 
Levelét, kivételesen, áttettük oda. Ezentúl minden oly 
levelet, mely a lap küldésére vonatkozik, papírkosárba 
fogunk dobni. 

Tartalom: Egy nagyszabású egyesület. — Az 
ország árvái. Sipos Samu. — Altalános osztályzat az 
elemi népiskolában. Juhos Béla. — Amerikai mun-
kás-iskolák. Szabó Lajos. — Egyesületi élet. — Iro-
dalom. — Szünóra: Mesébe illesztett liusz szám-
tani példa. Szalay Pál. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — A szerkesztő 
postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 23. számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Beregi főesperesség Munkácson, hol levélben 

bővebbet lehet megtudni, pályázatot hirdet: 
Fásaháza, fiókegyház, kath. kántortanítói állásra ; 
javadalma 460 frt. Német-Kucsova, fiókegyház, 
kath. kántortanítói állásra ; javadalma 440 frt. 
Tövisfalva, plébánia, kath. kántortanítói állásra; 
javadalma 529 frt. (895-IF—3) 

Az igriczi i ref. leánytanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma: lakás és kerten kívül 300 frt 
előleges negyedévi részletekben és 100 frt állam-
segély. Tanítók, tanítónők és óvónők is pályázhat-
nak. Igriczi (Borsodmegye), 1898 május 16. Fodor 
Bertalan, lelkész. (464 —III —3) 

Sárközön (Szatinái-megyében, postája: Sárköz-
Újlak) énekvezető tanítói állomás julius tiz pályá-
zati határidővel szeptember elsején elfoglalandó. 
Javadalma egyszáznyolczvannégy frt, tizenkét köböl 
tiszta buza, októberben befizetve, hét köböl szem-
tengeri, nyolcz öl testfa, beszállítva, hat köblös 
föld megszántva, három köblösnyi kaszáló adómen-
tesen, 2 marha legeltetési joga, padimentomos lakás, 
házikert, stóla. Okleveles tanítók okmányaikat ref. 
lelkészi hivatalhoz küldjék. _ (478—II—2) 

Hevesmegyében a t iszanánai ev. ref. egyház 
elemi népiskolájánál egy segédtanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. A megválasztandó tanító köteles-
sége az első és második osztályban a fiuk és leá-
nyok együttes tanítása; a kántortanító akadályoz-
tatása esetében a templomi éneklésnek orgona-
kisérettel vezetése. Fizetése egy szobából álló laká-
son kívül az egyház pénztárából évnegyedenkint 
előre fizetendő évi 400 frt. Az állomás f évi julius 
huszonötödikén elfoglalandó s szeptember hóig arra 
az időre a 400 f r t arányában eső összeg külön 
fizettetik. Pályázók kellően felszerelt kérvényüket 
julius 5-ig bezárólag alulirthoz küldjék be. Kérészy 
Barna, lelkész. (487—II-2) 

A zsarnói ref. énekvezértanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: 124 frt államsegély, 
40 frt az egyháztól, 5 hold szántóföld, 4 hold rét, 
4 köböl buza, 9 köböl gabona, 4 öl tűzifa, beszál-
lítva. Tandíj : 1 frt és 1 véka gabona, az ismétlőké 
1 frt, tanköteles 45 - 55, legelő, stóla 5 frt. Földadót 
az egyház fizeti. Okleveles tanítók felszerelt kérvé-
nyeiket Arday Dániel lelkészhez küldjék julius 3-ig. 
Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. (477-II-2) 

Dobsina rend. tan. város iskolaszéke részéről egy 
tanítói állás betöltésére pályázat hirdettetik. A meg-
választandó, kitől a magyar és német nyelvben való 
egyaránti tökéletes jártasság megköveteltetik, köteles 
a községi iskolában az I. fiúosztály (I. évfolyam) 
vezetése mellett a törvényszabta heti órákon belül 
tanítótársaival történt megállapodás és iskolaszéki 
jóváhagyás értelmében esetleg más osztályokban is 
egyes tantárgyakat és a dobsinai ágost. hitvallású 
evang. egyháznál annak fölhivásáia az orgonász-
énekvezéri (kántori) szolgálatot megfelelő tisztelet-
díj mellett egészben, vagy részben elvállalni. Java-
dalma : 700 (hétszáz) frt évi fizetés, 100 (száz) frt 
lakpénz és 6 (hat) ötödéves 50 (ötven) frtnyi kor-
pótlék ; továbbá az evang. egyháznál teljesítendő 
orgonász-énekvezéri szolgálatért megfelelő tisztelet-
díj és az egyházi tagoktól az egyház határozmányai-
nak megfelelő stóla, körülbelül 50 kr esetenkint. 
Hivatalban még nem levő egyén csak egy próba-
évi sikeres működése után véglegesíttetik. A pályá-
zók közül többen, utazási költségük megtérítése 
mellett, orgonász-kántori próbára meghivatnak. A 
kellően felszerelt folyamodványok folyó évi junius 
20-ig alulirotthoz beküldendők. Dobsinán, 1898 
május 11-én. Dr. Meskó Miklós, iskolaszéki elnök. 

(462—11 - 2 ) 

A birdai (Temesm.) ág. h. ev. osztatlan népisko-
lánál a tanítói állásra pályázat hirdettetik. A tanító 
fizetése szabad lakáson és keríen kívül 365 fr t kész-
pénzbea (300 frt mint tanító, 65 frt a kántori teen-
dőkért). Megjegyzendő, hogy az egyház 100 frtnyi 
segélyért és korpótlékért az államhoz fordult, mi 
által valószínűleg már a jövő tanévben az állás 
tetemesen javul. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Binder Jenő, ev. lelkész. (471 —IV—2) 

Dobsina rend. tan. város kisdedóvodájánál ürese-
désben levő Il-od óvónői állásra ezennel pályázat 
nyittatik. A U-od óvónőnek javadalmazása: 400 
— négyszáz — frt évi fizetés és 60 — hatvan — f r t 
lakáspénz. Hivatalban még nem levő pályázó csak 
egy próbaévnek sikeres lefolyása után lesz végle-
gesítendő. A magyar nyelven kívül a német nyelv 
tökéletes bírása nélkülözhetetlen kelléket képez. 
A kellően felszerelt folyamodványok folyó évi junius 
20-ig alulirotthoz beküldendők. Dobsinán, 1898 évi 
május hó 11-én. Dr. Meskó Miklós, iskolaszéki elnök. 

(463—II—2) 
Pészak község óvodájánál az évi 300 forint 

készpénzfizetés és szabad lakásból álló javadalma-
zással egybekötött óvónői állás üresedésben van. 
Pályázhatnak junius hó 15-ig magyar, román és 
néinet nyelveket beszélő okleveles óvónők. Szemé-
lyes jelentkezés kivánatos. Óvodafelügyelő-bizottság. 

(482—11—2) 
A racsicz-dvorniki r. kath. néptanítói állo-

másra folyó évi julius 7-re pályázat hirdettetik. 
Évi jövedelme 400 frt készpénz, azután szabadlakás, 
mely 1 szobából, kamrából s istállóból áll, 1 p. 
mérő alá szántóföld, 10 öl fa iskolafűtéssel, kis 
házikert. Okleveles pályázók személyesen jelent-
kezzenek a főt. Ivuniczky József esperes-plebános 
úrnál. Felsö-Vesztenicz (Nyitramegye). Utolsó posta 
Dvornik. (506-1-1) 

A szemlaki uv. ref. egyház megüresedett négy 
osztályú tanítói állomására pályázatot hirdet. Évi 
fizetés: 1. 48 frt 7 kr az egyház pénztárából. 2. 
16 katasztrális hold föld tehermentesen, melynek 
évi haszonélvezete 350 frtot tesz ki. 3. Iskolás gyer-
mekektol fejenkint 1 véka rozsos buza és 40 kr, az 
egyház magtárából és pénztárából fizetve; gyer-
mekek száma 90-ig. 4. 10 köbméter kemény tűzifa 
beszállítva. 5. Világítás czimén 2 fr t 40 kr. 6. Stóla : 
énekszós temetéstől 50 kr, bucsuztatóstól 1 frt. 7. 
Szabad, kényelmes lakás, 400 [J-öl kerttel. Köteles 
teendői: gyermekek tanítása a tanterv szerint 
magyar és német nyelven. Templomban és teme-
téseken éneklés vezetése. Lelkész akadályoztatása 
esetén istentisztelet végzése. Csak ev. ref. vallású 
okleveles tanító pályázhat s kérvényeik a kellő 
okmányokkal felszerelve junius hó 30-ig a helybeli 
lelkészi hivatalhoz beküldendők. Az állás szeptem; 
ber 1-én elfoglalandó. Szemlak (Aradmegye), 1893. 
junius 1. Bedrich József, ev. ref. lelkész. 

( 5 0 9 - 1 - s 

Pettyénbe kántortanító kerestetik. Fizetése: 
12 köblös föld; 280 frt készpénz (részben állam-
segély) ; 35 tankötelestől ugyanannyi frt, '/a véka 
szemes tengeri és csirke; 6 frt stóla. Az összes 
fizetés 410 frtra van hivatalosan értékelve. Lakás 
melléképületekkel és kerttel. Okleveles pályázatok 
julius 9-ig alulirotthoz küldendők. Az állás f. évi 
szeptember 1-én foglalandó el. Posta Szatmár. Vajda 
Mihály, ev. ref. lelkész. (511 — 1—1) 

A kányái osztálytanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetés : 350 frt, bútorozott szoba téli fűtéssel. 
Kötelme : egy osztály önálló vezetése, szükség ese-
tén kántori segédkezés. Tannyelv magyar. Kérvények 
julius tizedikéig az iskolaszékhez Kányára (Tolnám.) 
intézendők. Az állás szeptemberben elfoglalandó. 

(488-1 -1 ) 



— II — 

Betöltendő a j őzseffalval (Temesm.) állami elemi 
iskolánál évi 400 frt fizetés és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói, esetleg 
tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók, esetleg tanítónők képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, különös képességeiket igazold iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a r.agym. m. kir. vallás- és 
közoktatási minister úrhoz czimezve, legkésőbb f. évi 
julius hó 10-ig Temesvármegye kir. tanfelügyelősé-
génél nyújtsák be. A német nyelvben jártas róm. 
kath. vallású pályázók egyenlő minősítés esetén 
előnyben részesülnek. Temesvárott, 1898. évi május 
29-én. Sebesztha. kir. tan., tanfelügyelő. (71/h—I—1) 

(Pozsonym.) Galántha mezőváros róm. kath. 
iskolájánál rendes tanítói állásra pályázatot hirde-
tünk. Fizetése : 550 frt havi előleges részletekben, 
egy szobából álló lakás természetben, 2~> mtm kőszén. 
Kötelessége: az iskolaszék által kijelölt osztályt 
vezetni, az ismétlő-iskolában tanítani. Kérvények a 
róm. kath. iskolaszékre czimezve, Entresz Ede 
plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők junius 
25-ig. Választás 30-án. Megjegyezzük, hogy a meg-
választott fizetését szeptember 1-sőtől folyósítjuk, 
a mikor állását is tartozik elfoglalni. Entresz Ede 
plébános, iskolaszéki elnök. Kováts Gyula főtanító, 
iskolaszéki jegyző. (oi l — II - 1 ) 

A farkasdi (Nyitram.) ref. egyházban jövő_ tanévre 
három altanítóságra pályázat hirdettetik. Évi díj : 
380 frt, ismétlők egyik osztálya tanításáért husz 
frt, lakásul külön szoba, fűtéssel. Ref. vallású, okle-
vel.es férfitanítók, vagy esetleg ref. képeszdészek 
pályázhatnak, jelentkezvén felszerelt kérvényeikkel 
folyó junius hó végéig a lelkésznél. (505—I—1) 

Báti ág. h. evang. egyház másodtanítói állomá-
sára ezennel pályázat nyittatik. Tanítási nyelv: 
magyar-tót. Jövedelem egyházi pénztárból és állam-
segélyből 400 fr t készpénz, lakás, kert. Jelentkezési 
határidő f. é. junius 25. a lelkészi hivatalnál. 

( 5 0 7 - 1 - 1 ) 
Méltóságos Bezerédj Andor úr j e g e n y é s i pusz-

táján levő tanítói állásra junius 15-ig pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: évi 240 fr t . Teljes ellátás: élel-
mezés, mosás, fűtés, világítás. Egy bútorozott szoba, 
ágynemű és tisztogatással. Kötelessége : a tanköte-
lesek tanítása, továbbá a gazdaságban úgy külsőleg 
mint irodailag segédkezni. Tannyelv: magyar. Az 
állomás julius 1-én elfoglalandó. Teljesen felszerelt 
kérvények „ Jegenyési gazdaság" czimen posta Szedres 
(Tolnám.) küldendők. Í500—I—1) 

A s a c z a i (Abauj-Tornam.) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés : kész-
pénzben 236 frt 57 kr. Termesztményekben: párbér, 
tűzifa, körülbelül 122 frt . Stóla czimen mintegy 
12 Irt. Ostyasütésért 5 frt. Földbirtok 8 hold 934 f -öl, 
melynek évi liaszonértéke 48 frtra tehető. Szabad 
lakás és kert. Pályázati határidő f. évi julius hó 
7. napja. Weber Ágoston, plébános. (510—1—1) 

Alulírott iskolagondnok ezennel pályázatot nyitok 
a Temes-Péterfa lván fenálló államilag segélye-
zett községi elemi iskolánál üresedésbe j ö t t községi 
tanítói állásra. A tanító fizetése: 400 f r t évi kész-
pénz, kertihelyiség haszonélvezete, ennek esetleges 
nem létében 100 frt pénzbeli megváltási összeg, 
szabad lakás, 12 méter tüzelőfa, a melyből az 
iskolaterem is fütendő. Felhivatnak mindazok, a 
kik eme állást elnyerni óhajtják, hogy pályázati 
kérelmüket okmányaikkal felszerelve sürgősen hoz-
zám benyújtsák, mert kinevezés útján az állást 
azonnal betölteni óhajtanám. Előnyben részesülnek, 
a kik a magyar nyelvbeli tökéletes oktatási képes-
ségen kivül a szerb nyelven is képesek oktatni. 
Kelt T.-Péterfalván, 1898. május 27-én. (Temesvár-
megye, t.-réka,si járás). Tötössy Árpád, iskolagondnok. 

Kántorhelyettest keresek julius, augusztus hóna-
pokra. Fizetése: havonként 10 frt, lakás, teljes 
ellátás. Értekezhetni: Jászkerekegyháza , Pest-
megye. Rapcsányi. (499—I — 1) 

Pályázat kath. osztálytanítói állásra N a g y é c s r e 
(Győrmegye) jul. l-ig. Javadalom : Bútorozott szoba, 
325 frt. Iskolászéki elnökség. (438—III—1) 

A t i sza-szent-mártoni ref. egyház kántortaní-
tói állására pályázatut hirdet. Javadalma: lakás, 
1642 [ -öl kerttel, 22 köböl rozs, 12 köböl tengeri, 
15 hold föld; különböző czimeken 240 frt. Csak 
okleveles tanító pályázhat. Pályázatok junius 25-ig 
a lelkészi hivatalhoz küldendők. Utolsó pos ta : 
Mándok, (Szabolcsmegye;. Az állás juliusban elfog-
lalandó. _ (490-11—1) 

Csornák Gábor, kecskemét i róm. kath. főkántor, 
két segédi állásra pályázatot hirdet. 500 fr t évi 
jövedelmet és lakást biztosít. Csak oly segéd ajánl-
kozzék, a ki bariton-hanggal bir és önállóan működik. 
Előnye van annak, ki bemutathatja hangját. Levél-
ben sürgősen bővebben értekezhet velem. (496-1-1) 

Balaton-Udvari (Zalam.) ev. ref. kántjrtanítói 
állomás betöltendő. Évi jövedelme: 8 kat. hold 
szán óföld és rét ; mintegy 10 hold legelő a közös-
ben ; 2 drb. kert (káposztás 5 - 8 frt). 20 fr t tandíj ; 
tanulók száma 20; az egyháztól 50 frt, 6 méter 
dorongfa, házhoz szállítva: 15 frt. Temetési stóla 
2 frt. Államsegély 202 frt. Pályázhatnak oklevéllel 
biró tanítók. Az állomás október 1-én elfoglalandó. 
Ajánlkozások a lelkészi hivatalhoz czíuizendők. 
(U. p Aszófő.) (51 i l - l ) 

Apáthegya l ja íiókegyház (Barm.) r. kath., tót-
magyar tannyelvű iskolájához tanítói állápra pályá-
zat hirdettetik. Fizetés államsegélylyel 400 frt. 
Oklevéllel fel zerelt kérvények f. é. julius végéig a 
felső-apáti plébániai hivatalhoz ,(P. Garam-Szent-
Kereszt) beküldendők. (517 —III—1) 

A s z o m ó d i (Komáromm.) ref. kántortanító fizetése: 
tisztességes lakás, kert s gazdasági épülettel. Tan-
díj egyházpénztárából egy-egy gyermek után 1 frt, 
átlag 65 frt. Ismétlősöktől 50—50 kr, átlag 12 frt. 
Készpénzfizetés 65 fr t 84 kr. Államsegély 57 f r t ; 
harminczkét p. mérő buza mai érték szerint 160 fr t ; 
hét és félhold föld haszonértéke 75 frt. Négy öl 
cserfa 12 f r t ta l : 48 frt. Krumpli- s káposztásföld 
haszonértéke 5 frt. Stóla átlag 15 frt. Az adót a 
földekről az egyház fizeti. Orgonázásért tisztelet-
díj 10 frt. Korpótlékra biztos kilátás. A tatai ura-
dalomtól 3 hold föld, melynek esetleges megvonása 
után kárpótlás nem adatik. Pályázati határidő 
junius 21. Posta helyben. Nagy Sándor, iskolaszéki 
elnök. ( 5 1 2 - 1 - 1 ) 

A maráza i ág. hitv. ev. leánygyülekezet kántor-
tanítói állásra ezennel pályázatot hirdetek. A kán-
tortanítói állás évi jövedelme : 350 frt termények-
ben és készpénzben, két szobás lakáson és a hozzá-
tartozó kerten kívül. Pályázók junius hó 15-ig 
hozzám nyújtsák be kellően felszerelt folyamodvá-
nyaikat. Kelt Hidasdon (Baranyamegve), 1898 május 
hó 30 án. Seybold Károly, ev. lelkész'. (503—1 — 1) 

Betöltendő a S z a v a községben most szervezett 
állami elemi iskolánál egy, évi 400 frt fizetésből 
és szabad lakásból álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez czimezve, legkésőbb f. évi junius 
hó 25-ig Kolozsvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. Kolozsvártt, 1898 
junius 2. Kolozsvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 

( 7 4 / h - I - l ) 
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Betöltendő az újonnan szervezett deméthei állami 
elemi iskolánál évi 400 f r t fizetésből és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott 1898/99. 
tanév elején elfoglalandó rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, leg-
később 1898. évi julius hó l- ig Sárosvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Csak róm. 
kath. vallású tanítók pályázhatnak. Eperjesen, 1898. 
évi junius hó 1-én. Malavovszky Béla, Sárosvár-
megye kir. tanfelügyelője. (72/h—I —1) 

Betöltendő a Köbölkút községében most szer-
vezett állami elemi iskolánál egy, évi 4U0 frt fizetés és 
szabad lakásból álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czimezve, legkésőbb f. évi junius hó 
25-ig Kolozsvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előny-
ben részesülnek. Ezen állomásra csak ev. ref. vallású 
és kántori képesítéssel is biro tanítók pályázhatnak, 
miután a kinevezendő tanító helyben és a tanórákon 
kívül a kántori teendők végzésére is kötelezve lesz, a 
miért félévenként két részletben kiszolgáltatandó 
egyszáz frt külön díjazás van biztosítva. Kolozsvártt, 
1898 junius 2. Kolozsvármegye kir. tanfelügye-
lőségétől. _ (73/h-I 1) 

Betöltendő a mákói állami elemi iskolánál egy, 
évi 400 forint fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czimezve, legkésőbb f. évi junius hó 25-ig Kolozs-
vármegye királyi tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben 
részesülnek. Kolozsvártt, 1898 junius 2. Kolozsvár-
megye kir. tanfelügyelőségétől. (75/h — 1 — 1) 

Kéttornyulaki (Pápához 3 km.) ref. tanító java-
dalmazása : három szobás urilak, udvar, kert és 
melléképületekkel, 176 frt államsegélylyel együtt 
400 frt, 50 kr tandíj ismétlősöktől, egy jóltevő 
szívességéből 2 drb. tehén legeltetésre is számíthat. 
Oklevéllel felszerelt pályázatok julius l-ig alulírott-
hoz intézendők. Kőszeghy József, lelkész. 

(519-1—1) 
Pályázati hirdetmény a kunhegyes i gazdasági 

ismétlő-iskola szaktanítói állomására. 1 Évi járan-
dóság : 500 frt készpénzfizetés. 2. Lakbér és kert-
járandóság czímén évenkint 100 frt , esetleg ter-
mészetbeni megfelelő lakás a községben, vagy a 
községen kívüli mintatelepen. 3. A mintatelep jöve-
delmének 20%-a. Köteles a megválasztandó szak-
tanító az elméleti és gyakorlati tárgyakból heten-
kint legalább 30 órát adni s állását f. évi szept. 
l - ig elfoglalni. A megválasztott tanító köteles aug. 
hó első felében benyújtani az iskolaszékhez a min. 
általános szervezési utasításnak megfelelő részletes 
szervezési és tantervi munkálatot. Felhivatnak 
pályázni óhajtók, miszerint keresztlevéllel, képe-
sítésüket s eddigi szolgálataikat igazoló bizonyít-
ványokkal szabályszerleűg felszerelt kérvényüket 
1898 julius l-ig bezárólag alulírotthoz adják be. 
Kunhegyes, 1898 május 28. Józsa Sándor, községi 
iskolaszéki elnök. (513—III—1) 

Kunágota községnél szervezett állandó gyermek 
ni nház vezetői állásra, mely 300 frt fizetés, lakás, 
fűtéssel van javadalmazva, pályázat hirdettetik A 
választás f. évi junius 18-án ejtetik meg, a kérvények 
ezen község elöljáróságához a választás napjáic 
nyújthatók be. Kunágota, 189 4 május 31. Tokcdi 
István, h. biró. Szarka, jegyző. (521—1 — 1) 

A szkorei (Fogarasm.) községi másodtanítói — 
300 frt évi fizetés, lakás, tűzifa te's kerttel javadal-
mazott - - állomásra ezennel f. évi julius hó 10-ig 
pályázat nyittatik. A pályázóktól kívántatik a román 
és a magyar nyelv, a gör. kath. román szertartá ú 
templomi ének és zene. Az iskolaszék : Vasú Gedeon, 
elnök. (523-1 — 1) 

A m a g u r a i román tannyelvű községi elemi 
népiskolánál megüresedett rendes tanítói állásra, 
melylyel 300 frt évi fizetés és természetbeni laká.-
illetve utóbbinak létesítéséig 100 frt lakbér, továbbá 
az iskolaszéki jegyzői teendőkért 30 frt díjazás 
jár, ezennel pályázat hirdettetik. A pályázni szándé-
kozók ebbeli kérelmüket oklevél, erkölcsi és eddigi 
működésükről szóló bizonylatokkal felszerelve, a 
magurai (Besztercze-Naszódm.) községi iskolaszékhez 
folyó évi junius hó végéig bezárólag adják be. Az 
állás folyó év október 1-én foglalandó el. A községi 
iskolaszék. Magura, 1898. évi május 29-én. Stössel, 
elnök. ^ (76/h - I—1) 

A karlói (Sopronmegye) róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelem : tisztes-
séges lakás. 175 [ -öl házikert és 10 f r t ; l 'A hold 
szántóföld, 485 Q3"öl rét, melyeket a hívek meg-
munkálnak; 8'/s mérő buza, lO'/s mérő rozs; 8 öl 
vegyes tüzelőfa; 11 darab nyei-3 sonka. A földek és 
természetbeli szolgálmányok értéke : 123 frt 80 kr. 
Készpénz: 176 f r t 40 kr. A hitközség államsegélyért 
folyamodik, hogy a tanító fizetése 400-ig kiegészít-
tessék. Tannyelv: német-magyar. Kérvények junius 
25-ig főtiszt. Nóvák Ferencz esperes úrhoz Császár-
falu (Sopronmegye) küldendők. Karló, 1898. évi junius 
2-án. Bader Antal elöljáró, iskolaszéki gondnok. 
Krahl János, plébános. (520 — 1—1) 

A negyedi (Nyitram.) ev. ref. egyház egyik 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése 380 frt , 
egy bécsi öl puha fa, egy szobából álló lakás. A 
pályázatok julius 15-ig r.agyt. Veress Ede esperes 
úrhoz Búcsra (Esztergomm.) küldendők. (525 - I—1) 

A bogátl pusztai iskola számára kerestetik egy 
róm. kath., nőtlen, okleveles tanító. Évi fizetése 
350 frt, lakás, világítás és fűtés ; élelmezést az ura-
dalmi tisztnél havonkénti 15 frtért kaphat. Az álláí 
f. évi szeptember 1-én elfoglalandó; ajánlatok 
Melier Dávidhoz Felső-Segesd, Somogy, intézendők. 

(524-11-1) 

J u t s i l o m l í ö n y v : 
„A Szabadságharcz Hösregéi'*. Dicső szabad-
ságharczunk fényes epizódjainak leirása, melyeknek 

félszázados fordulója alkalmából leghivatottabb 
j u t a l o m k ö n y v a z á r ó v i z s g á k o n 

kitüntetésre érdemes tanulók számára. 
Hét, finom velinpapirosra nyomtatott ív, kötve és 
igen díszes illusztrácziókkal. Valamennyi bírálat 
igen dicséri lelkesítő hazafias irányánál és magyaros 
nyelvénél fogva. Számos iskola, magyar nyelvter-
jesztő-egyesületek, a főv. el., polg. és iparos iskolák 
a fővárosi tanács ajánlata folytán már megrendelték. 

H Ü T " A«*«» « g y k o r o n a . ~?§gff 
Megrendelhető szerzőnél , ki 40 kr beküldése 
mellett mutatványszámmal szolgál. 20 százalék 
kedvezmény. Barna Jónás, szerző, Budapest , 

VII., s zövetség-utcza 43. (497—1—1) 
23* 
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Férjem Uram sem ellenzi, 
Dávid Gyula, eszéki gyógyszerész, szépítő szereit 
használni. Szeplő és más arczf'oltok ellen Spitzer 
pomádéja ára 40, 70 kr és 1.20 kr, makacs arcz-
foltoknál az erősebb ompadour pasz tám köcsögje 
1.50 és 2,5U k r Aiczcsufitó mitészszerek egyedüli 

mulasztója a Juveni l 1 és 2 frt. Bár-
melyik szerem használata előtt csakis 

v -s i De tergon különös szappannal kell 
' C í r í T ? mosdani, 1 2, 3 korona. Örömet 

szerzek szinte ifjító hajfestőmmel az 
őszülőknek 1, 2 és 4 frt. 

Antegrin-por. S Ä f 
vele meggyógyítani, a nagy kárt okozó 
dögöt, pl. sertések és juhok közt meg-
szüntetni. tapasztalat szerint 100 drbra 
lu—lő klgr., 10 drbra 2—2'A klgr 
szükséges. Minden gondolkozás és kér-
dezősködés nélkül, hogy mi volna jó, 
csakis Antegrint kell beadni. Egyszeri 
adag alig kerül 3 krba, melylyel nagy 
kárt elhárítanak azok, kik óvszerképen 
hizlaláskor is hébe-korba adva, mindig 
kéznél tartják. — Egy tekercs ára 40 
kr, mely elég egy sülclő megmenté-

sére Egy 1 frtos tekercsben körülbelül annyi van, 
mint három 40 kros tekercsben. Egy kilogramm-
tól kezdve mérve adatik és ára kilónként 2 frt. Két 
és fél kilót 5 frtért már bérmentve küldöm. 5 kilo-
gramm egybemérve 10 frt helyett 9 frt 50 kr, de 
10 klgr. csak 17 fr t . Tiz kilogrammon felül minden 
klgramm 1 frt 60 kr. 

Tanító uraknak, ha saját számukra veszik, 20% 
árengedménynyel adom, vagy a ki igyekszik má-
soknak is rendelni, azt a tanító urat szintén annyi 
ügynöki jutalékban részesítem az utánvét megér-
kezése napján, postautalvány útján. Kaphatók posta-
utánvéttel csakis 

Dávid. Gyula 
gyógyszerésztől 

E s z é k , alsóvároson. Slavoniaország fővárosa. 
Raktáron van : TÖRÖK J. gyógysz Budapest , 

Király-utcza 12. sz. 
i jSr~ Egy YI. gymnas. oszt végzett keresztény 

ifjút, törvény szabta 3 évre gyógyszerész-gyakor-
nokul ju l iusban elfogadok, de jó volna már előbb 
nekem írni. Nálam a német és szerb nyelvet is 
elsajátítja, a teljes ellátásért nem fizet semmit. Ki 
németül vagy szerbül vagy tótul már beszél, előny-
ben részesül. Azon tanító úrnak, kinek ajánló köz-
vetítése folytán kapom a gyakornokot, 3 hó it t 
léte után, ha nem saját fia, utalványozok 10 frtot. 

(489-1—1) Dávid Gyula . 

Gyenge tanulóhoz ajánlkozom szünidőre. Czím: 
„Tanítónő" poste-restante Ér-Mihálj/falva. 

(504-1—1) 

Egy 12, egy 8 vált. új, egy 6 vált. átjátszott orgona, 
valamint minden nagyságú űj fisharmoniumok 
jutányos áron eladók. P E P P E R T N Á N D O R és 
fia, műorgona-készítők. Szombathely (Vasmegye). 

(508—III—1) 

Megye székhelyén működöm, egészségi szempontból 
e g y ál lami taní tónővel cserélni óhajtok. Leve-
lek : Györy Paula, Aranyos-Maróth, Barsmegye. 

(495—II—1) 

25 kr. || A legolcsóbb, legszebb |j25_kr. 
vizsgálati 

jutalomkőnyvek. 
FILLÉRES KÖNYVTÁR 
Elbeszélések, tört. elbesí., mesék, regék, versek 

lluknak, leányoknak. 
Szerkeszti : P Ó S A 1 . 1 J O S . 

A kötetek egy, vagy tiibb képpel tarkítva, igen ssépen, 
mutatósán vannak bekötve és ágy tartalom, mint. pedig 

ár tekintetében párattanoJc a maguk nemében. 

Egy-egy kötet színes kötésben 3 5 krajczár. 

í, 2, 
3. 

4—5. 

10—12. 
13. 
14. 
15. 

16-17. 
18. 
19. 
20. 

21—03, 
24, 
2 6 , 

26-28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

34—35, 

30. 

37 
38—39. 

40. 
41. 
42. 
43. 

44—45. 
46. 

47, 
48—50. 

51. 

52. 

Eddig megjelent : 
Mikszáth Kálmán. Huszár a teknőben . 
Bársony István. Jó az Isten. Elbeszélés 
llodoiiyi Nándor. Matyi meg Kati. Mese 
Madarassy László. A kis hadsereg. Törté-

neti elbeszélés 
Pósa Lajos. Haza. Szabadság. Hazalias 

költemények és szavalmányok . . . 
Fáj" J . Béla. A kinat óriás. Az arany-

tollú tyúk. Két mese 
Mariíitaj I). Illés gr. és Olga grófidsasz-

szony 
Murai K. Komédiás Palkó. Róka Pál 

furfangjai. Két tréfás tör ténet . . . 
Jókai M. A medvék országában. Elbeszélés 
Helyei Gábor. Mondák. Regék . . . . 
Szalai Emil. A zöld madár. Mese . . . 
Bodonyi X. A kistornyai lelkész. Elbeszélő-
Madarassy L. H.ircz az állatokkal. Elbeszélő 
Magyar költök. írták többen. Arczképekkel . 
Gyerinckszinház. Három színdarab . . . 
Gárdonyi Géza. Tarka-barka történetek 
Gaál Mózes. Mindent a hazáért. Tört. elbesz. 
Tábori Róbert. Vidám történelem. Elbesz 
Árpád népe. Képek hazánk e/.er éves 

múltjából. Szerk. Pósa Lajos 
Malonyai Dezső. A Nilus országából. . 
Hermann „Ottóné. Sok vers, sok kép 
Kacziány Ödön. Három ajándék. Sok képpel 
Tábori Kóbertné. Hét mese 
Sebők Gyula. Egér a kaszárnyában. . . . 
Tábori Róbert. Gábor Áron. Tört. elbesz. . 
Hermann Ottóné. A Csóri meg a Móri. 

Történetek az állatvilágból 
Hermann Ottóné. Seregély kisasszony 

emlékiratai 
Herczeg Ferencz. Az ú j nevelő. Elbesz. . . 
Madarassy László. Mari és Tamás. Elbesz. . 
Sas Ede. Czirmos Czicza királysága. . . . 
Gegils Ida. Mesék 
Benedek Elek. Kis Miklós 
A szabadság hősei. Képek az 1848—49. 

szabadságharczból. Szerkesztette Pósa Lajo 
Andrássy Lidike. Tarka könyv. Mesék, elbesz 
Gárdonyi Géza. Mindenttudó Gergely 

báesi első könyve 
Egri György. Karika király haragja. . . . 
Gaál Mózes. Balassa vitéz. Történeti elbesz. 
Gauss Viktor. Hegyen-völgyön. Képek 

az állatvilágból. . . . 
Lőrinczy György. Kis faluin Elbesz. . . . 

25 kr. 
25 kr. 
25 kr. 

50 kr. 

25 kr. 

25 kr. 

25 kr. 
75 kr. 
25 kr. 
25 kr. 
25 kr. 
50 kr. 
25 kr. 
25 kr. 
25 kr. 
75 kr. 
25 kr. 

25 kr. 
75 kr. 
25 kr. 
25 kr. 
25 kr. 
25 kr. 
25 kr. 

50 kr. 

25 kr. 
25 kr. 
50 kr. 
25 kr. 
25 kr. 
25 kr. 

25 kr. 
50 kr. 

25 kr. 
25 kr. 
75 kr. 

25 kr. 
25 kr. 

U ^ T " Minden kötet külön is kapható. 

A. g y ű j t e m é n y t i'o 1 y t a t j u k. 
Megrendelésnél legczélszerűbb minden szám-

ért 25 krt és 2 krt portóra postautalványon előre 
beküldeni, ebben az esetben bérmentve küldjük 
meg a rendelt példányokat. Tíz kötetre egy, 20-ra 
két számot ingyen adunk. (461—III—3) 

SINGER és WOLFNER könyvkiadóhivatala. 
Budapest, Andrássy-út 10. sz. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a (líjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI. KEK., PODJIANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézira tokat nem acl uixlc vissza. 

Az ország árvái. 
E czímen három közlemény a magyar 

társadalomnak egy nagy sebét tárta föl. 
Égető, fájó sebe ez közéletünknek régtől 
fogva s a humánus érzés nem ok nélkül 
jajdul föl a közel 27 ezer árva szomorú 
sorsán, a kik életük leggyámoltalanabb 
szakában nem találnak oltalmat a testi-
lelki nyomorúság ellen, s mintha árva-
ságuk nem volna elég. kemény csapás, 
az elhagyatottság elfásító, megmételyező 
hatásának is kitétetnek. Pedig a társa-
dalom jótékonyságát nincs okunk kicsiny-
leni : egyesületek, intézmények tanús-
kodnak részvéte s alkotásai mellett; 
mégis csodálkoznunk kell, hogy mily 
sürgősen követeli az állam beavatkozását 
a közszükséglet. Honnan van ez? Honnan 
van az, hogy a XX-ik század küszöbén 
is az árvagyermekek csavargása, koldu-
lása és elhagyatottságáról kell beszél-
nünk? Kétségen kívül onnan, hc^y a 
szegény árvagyermekeket nem tar t ja 
számban senki, azok egyedül a jó Isten 
madarakat tápláló gondoskodására tá-
maszkodhatnak. A könyörül etnek és a 
jótékony egyesületeknek volna föladatuk 
enyhíteni az árvák nyomorát, de a kevés 
számú magánjótékonyság kimerül, inté-
zetei megtelnek. 

Az árva-ügy megoldása épp oly fontos 
az államra, mint a társadalomra nézve. 

A büntető állam résen van s a bűnbe 
esett előtt megnyitja a „javító-intését" 
ajtaját . De hol van az a másik, jóltevő 
állam, mely elejét venné annak, hogy 
a szegény árvák a javító-intézetekbe 
való jutásra minősítést nyerjenek? 

Az elhagyatottság az elzüllés útja. 
A gyermek ugyan még nem érzi sorsa 
kegyetlen sujtolását; nem tudja, hogy az 
elzüllés útján halad; ő csak akkor fogja 
tudni, a mikor a lejtőn megállani nem 
lehet, a mikor magára és a társadalomra 
nézve elveszett, a mikor már elbukott. 
És az emberi törvények, az emberi köz-
felfogás szerint eme vétkes méltóképen 
meg is bűnhődik, de a humánus szellem 
legalább igazságos iránta s vétkét arra 
liárítj elj ct ki tudta, látta nyomorát, de 
nem törődött vele. 

Lehetetlen, hogy meg ne döbbentsen 
minden humánusan gondolkodó embert 
az a szomorú tény, hogy hazánkban éppen 
most, midőn kulturális fejlődésünk minden 
téren oly rohamos, az ifjú bűnösök és 
elitéltek száma évről-évre szaporodik. 
Kit ne döbbentene meg az a tény, 
hogy a mult évben másfél ezer ifjú 
bűnös Ítéltetett el? Még szomorúbb 
képet nyújtanak az alábbi adatok. A 
székesfehérvári javító-intézetbe beutalt 
100 növendék 54%-a egész vagy fél 
árva s ezek közül 4 0 % birói itélet 
alapján jutot t javító-nevelés alá, holott 

Lapunk 23-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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a szülékkel biró növendékek közül csak 
16°/o az elitéit. A különböző árvaszékek, 
gyámok által bekért növendékek száma 
14%-ot tesz. Érdekes tndni, bogy a 
12 —16 éves életkorú gyermekek vannak 
leginkább kitéve a bűn-kisértésnek, míg a 
12 éven alul, vagy 17 éven fölül kevésbbé. 
100 közül 12 éves 18; 13 éves 11; 
14 éves 18; 15 éves 26; 16 éves 14; 
17 éves 6. Minél magasabb korúak a 
gyermekek, annál nagyobb az elitéltek 
%-a , míg p. o. a 17 éves koruaknak a/s 
része elitélt, addig a 13 éves korúak 
közül csak minden századik kerül a 
biróság elé. Tehát a 12 éves koron túl 
is hathatós védelemre, támogatásra van 
az árvának, különösen pedig a leány-
árvának szüksége; azaz, az árvaházi 
iskolai, elméleti nevelést be kell fejezni 
a gyakorlati neveléssel: szakképzéssel, 
valami életpályára való képesítéssel. A 
gyermekek jövendő életpályáját azok 
képessége, arravalósága, tehetsége hatá-
rozza meg. Ha a gyermek a 12 éves kort 
elérte, egy gondos, lelkiismeretes nevelő 
bizonyára meghatározhatja valamire 
különösen alkalmas voltát s számára 
kijelölheti a munkakört, melyre ki kell 
képeztetnie. 

Bármily szerény legyen a választott, 
kijelölt életpálya, mindig az tartandó 
szem előtt, hogy a gyermek az életre 
a legtermészetesebb módon, közvetetlen 
érintkezés és munkásság által képez-
tessék, tehát nem elvonva az élettől, 
nem merev szabályok szerint s nem 
intézetekbe gyűjtve, hanem az életben, 
az élet által. Az árvaházak e czélt nem 
tarthatták eddig szem előtt s a jövőben 
sem tarthatják, mert a tömeges nevelés 
lehetetlenné teszi azt,hogy az intézmény 
családias jellegűvé váljék; soha se lehet 
az a gyermeknek barátságos meleget s 
védelmet nyújtó otthonává; nevelői,taní-
tói nem pótolhatják a szülét, tanuló-
társai nem a szerető testvért. Az árva-
ház a maga szabályaival, szürke falaival 
mindig rideg iskola; tanítói, nevelői 

minden jóakarat daczára hivatalnokok 
maradnak; tanulótársai összeségéből is 
csak egy-kettő képe vésődik szivébe, a 
többire talán gyűlölettel emlékezik. 

Az árvák nevelésének legtermésze-
teseb módja a tisztességes, megbízható 
családokba való kihelyezés volna. A csa-
ládba kihelyezett gyermek új otthont 
nyerne és ahhoz ragaszkodnék. Az ő 
nevelő-szülei, ezeknek rokonai, barátai 
az ő szüleivé, rokonaivá, barátaivá; 
azok gyermekei, vagy az általuk ne-
velt gyermekek az ő testvéreivé válná-
nak. És, ha már szárnyra bocsátaná ez 
a második szülei ház, a hányszor szabad 
ideje engedné, vagy éppen állás nélkül 
volna, természetszerűleg mindig vissza-
menne nevelő-szüleihez, mely menedék, 
különösen leányoknál, elvitázhatatlan 
értékű volna. 

A családba való elhelyezés fölülmúlná 
az intézeti nevelést, mert inkább biz-
tosítaná az árvák nevelését, megóvná 
őket a folytonosan egymásra utaltság 
káros hatásától; az új környezet élet-
szabályai lennének reá nézve a kötele-
zők; zárt nevelés és tanítás helyett 
a sokkal előnyösebb nyilvános iskolák 
látogatására, gyülekezési isteni tiszte-
letre való járásra nyilnék alkalma, de 
azonfölül nemcsak bizonyos számú osz-
tályt végezhetne el, hanem magasabb 
kiképzésben is részesülhetne. Ezeken 
kívül, ha valamely ipari, földmíves, vagy 
bármely más foglalkozás iránt kedvet 
éreznének, sokkal több s előnyösebb 
alkalom kínálkoznék őket jó iparosok-
hoz, becsületes földmívesekhez adni. 

Az árpaházaknak is elébb-utóbb ki 
kell bocsátaniok növendékeiket s annál 
gyámoltalanabbak, megejthetőbbek lesz-
nek, minél később következik az elbo-
csátás. A gyermek az úszást csak a 
vízben tanulhatja meg; az élettel való 
küzdést hasonlóképen csak az élet súr-
lódásai között lehet megtanulni. 

Az árvák nevelését tanítók, iparosok, 
földmívesek stb. családjaira kellene bízni. 
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Az intézeti nevelés átlag 200 frtba 
kerül; ez összeget tartásdíjul kapná a 
nevelő szüle a nevelő gyermek 12 éves 
koráig, ettől kezdve a gyermek mun-
káját lehetne venni a tartásdíj ellen-
értékeül, kivévén azt az esetet, mikor 
az árva kitűnő tehetsége és erős vágya 
miatt a tauulópályán hagyatnék. 

Megbizhitó, jó családok keresése taní-
tókra, esetleg községi elöljáróságra lenne 
bizható, kik egyúttal az ellenőrzést is 
gyakorolnák s negyedévenként jelentést 
tennének a megyei központi felügyelő-
bizottságnak. 

(Székesfehérvár.) Mészáros Sándor. 

Mi lesz gyermekeinkből? 
Lényegesebb, a tanítók anyagi érdekeit 

erősebben érintő témát nem vetett föl a 
„Néptanítóit Lapjamint a fönti czímen a 
folyó évi 14-ik számban. 

Magam már előbb is foglalkoztam e kér-
déssel; indítványt is tettem e tekintetben az 
áll. tanítók országos egyesületében; két 
leányt taníttatok Kolozsvárt, tehát tarthatat-
lan helyzetünket tapasztalásból ismerem: ennél-
fogva képzelhető örömmel vettem tudomást 
as ügynek e lap által való fölkarolásáról. 
Szerzett jogczímeim alapján kérek tehát hozzá-
szólást. 

Fájdalommal látom a közéletben a tanítók 
gyermekeinek — visszafejlődését. Volt szeren-
csétleaségem tanítói gyermekből lett kocsis-
hoz, szobaleányhoz, napszámoshoz; igen kevés 
kollegám gyermekének örvendhetek a tanítói 
— s még kevesebbnek a magasabb képesség-
hez kötött szellemi pályákon való térfoglalásán. 
Mindennek egyedüli oka — szegénységünkben 
rejlik. 

A gyermeknevelés ma szerfölött — drága; 
elviselhetetlen terhet ró a szülőre; az itt 
szükségeltető áldozat sehogy sem áll arányban 
a tanító jövedelmével. Sok kiadással jár külö-
nösen leánynevelésünk. Manapság e miatt a 
falusi tanítók éppen el vannak zárva leányaik-
nak a szellemi pályára való kiképeztetésétől, 
mert nekik már a polgári iskolától elkezdve 
kellene idegenbe kiildeniök leányaikat. Pedig 
ez így nincs jól. Mert nem tekintve azt, 
hogy minden ember s így a tanító is jöven-
dőjét gyermekeiben látja s azok jövőjének 
nem biztosíthatása miatt munkakedve, akarat-
ereje, ambicziój a megbénul; nem tekintve azt, 

hogy ennek következtében a munka ered-
ménye is több-kevesebb pótolni valót mutat: 
gyermekeink neveltetésének hiánya hatékony 
kárára van az államhatalomnak is. 

Én úgy találom, hogy legtöbb kartársunk 
éppen a miatt marad agglegény, mert a gyer-
meknevelés gondja elriasztja. S hogy pedig 
nemzeti szaporodásuak mennyire kívánatos, 
találóan jellemző erre nagy Széchenyink eme 
mondása: „Magyarországon még az apagyil-
kosoknak is meg kellene kegyelmezni". 
Lebetne-e hazafiasabb anyagot nyerni akár a 
hadsereg tisztségéhez, akár az állam más 
rendű karához a mi gyermekeinkben lévőaél ? 
Ok a haza nevével születnek; a közczél, közjó, 
közjóllét iránt teljesített munka árnyékában 
nőnek föl; zsenge lelkük eltelik ezzel, vérükké 
válik az önzéstelen munka. Hát jó tanítót 
honnan lehetne inkább nyerni, mint a mi 
véreinkből ?! Fiaink, leányaink nap-nap után 
látják munkánkat, hallják elveinket; lehetsé-
ges-e, hogy azok nyom nélkül tűnjenek el 
fogékony szivükből ? 

Az sem szorul bizonyításra, hogy e tekin-
tetben minket segíteni — az államnak köte-
lessége. Ráutalja egyfelől a humanizmus, 
melyet miuden szűkölködő honpolgárral szem-
ben gyakorolnia kell, annál inkább velüak, 
kik életünket áldozzuk érette; de e téren 
való alaposabb gyámolításunkra rá kell, hogy 
terelje kormányunk figyelmét — a példa is. 
Magánosak, társulatok tettekkel előzték már 
meg az államot. A katonaságnál, vasútnál 
szolgáló szülők máris több előnyt élveznek 
mint mi, kiknek ez ideig a tandíj elengedésen, 
néhány tanító-, tanítónőképezdei stipendiumon 
s árváinknak az árvaházakban való 16 éves 
korig terjedő nevelésén kívül semmi segítség 
sem nyújtatott. 

400 frt minimum és annyi segítség mellett 
sehogy sem lehet gyermeket taníttatni. Es 
nem lehet sem 500, sem 600 frtból. Ekkora 
összeg az életföntartásra sem sok. A gyer-
mekek elhelyezése is oly probléma, mely 
fölötti aggodalmainkat, kik leányokat tanítta-
tunk, el nem titkolhatjuk. 

Födözethiány és elhelyezési nehézségek miatt 
a tanítói gyermekek neveltetésének eszközlését a 
köztartások létesítésében találom. 

Megbecsülhetetlen nyilatkozatot tett a 
minister úr 0 Nagyméltósága idevonatkozólag 
az 1897. évi költségvetés tárgyalása alkalmá-
val Komlóssy országgyűlési képviselő úr javas-
latára válaszolva. Csak pénzügyi tekintetek 
állanak útjában. Ez elég, de erős akarat talál 
módot — a legyőzésére. 

Én azt tartom, hogy ily nagy nemzeti föl-
adattal szemben — az áldozatnak helye van ; 

24* 
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úgy gondolom, mikép nyugdíjalapunk van 
hivatva minket e szivünket, leikünket meg-
dermeszti) helyzetből kisegíteni; véleményem 
az, hogy fönnálló tanítói árvaházainknak a taní-
tók tanuló gyermekeinek arányához mért kibőví-
tése által lehetne rajtunk általánosan segíteni. 

Mai nap a tanítói árva — előnyben van. 
A tanító gyermeke — elzüllhetik; a tanítói 
árva — a törvény oltalma folytán — szívben, 
lélekben tökéletesedik; gyermekeink ruha-, 
élelemhiányban vannak, árváink — hála Isten-
nek — e szükségleteket nem ismerik; akár-
hány apa csupán meyhalásával szerzett érdemet 
arra, hogy gyermeke nyugdíjalapunk által 
neveltessék; az élő tanítók, legyenek bármily 
szorgalmasak, odaadó munkások, e jótétemény 
elől — el vannak zárva. 

Nyugdíjalapunk tőkéjével lehetne annyi 
intemátast fölállítani, a mennyi tanuló gyer-
mekeink befogadására elég. Az ellátás terén, 
ha nem is lehetne a teljes ingyenességig 
elmenni, már csak a jó elhelyezés, a szakava-
tott felügyelet, a mérsékelt árú, jó élelmezés 
lehetőségében is sokat nyernénk. 

Azt, a mit Egyed Dávid kartársunk indít-
ványoz, hogy a nyugdíj százalék fölemeltessék, 
bármennyire indokolja is a szükség és jó 
hangzásúvá teszi is egymásiránti vonzalmunk, 
kivihetőnek nem tartom. A levonások, állami, 
megyei adók viselése most is nyomasztóan 
sújtja karunkat; a gyermektelenek, aggok, 
nőtlen fiatalok jogosan emelhetnék föl szavukat 
ellene. A tanítói árváknak a tanköteles koron 
túl való magukrahagyása sem lenne helyes, 
sőt ott is legalább a 18. évig terjedő gondo-
zás volna kielégítő. Azonban továbbra is 
föntartandónak s a tanítók gyermekei nevelési 
költségeire fordítandónak vélem a 15 kros járu-
lékot, melynek a nyugdíjtörvény revíziója 
alkalmával való eltörlését a minister úr kilá-
tásba helyezte, tehát nyugdíjalapunk — nél-
külözheti. Csak a had mentességi adó annyira 
indokolt természetű, mint ez. Mi azokért a 
gyermekekért teszszük össze éjjelünket és 
nappalunkat: segítsenek ők is rajtunk. A 
15 kros járulék kirovási az átlaggá változta-
tással egyszerüsíttetett; fölhajtása, beszolgál-
tatása — a megszokással már b iztosítva van. 

Nyugdíjalapunknak tanuló gyermekeink ben-
lakására szükséges épületek építésére fordított 
tőkéje kamatját fedezné e járulék; a felügyelői 
és épület föntartási költségeket viselje az állam; 
a mérsékelt ellátásdíj legalább egyidejűleg nehe-
zedjék — a szülőre. 

Hogy saját erőnkből—ügyünk bármily lán-
goló szeretettel való fölkarolása mellett is — e 
kérdést megoldhatnék, — kétlem ; nem kecseg-

tet az sem, hogy a társadalom diadalra 
segítse azt. 

En egyedül az államban bízom, azt is 
tartom a megvalósításra — illetékesnek. 

A nagym. kormánynak a tanítóság általá-
nos óhajáról való meggyőzés végett kivánatos, 
mikép Országos Bizottságunk vegye ezt az ügyet 
kezébe. Anyagi érdekünknek sarkalatos tétele 
rejlik benne. Fontosabb ez a t. bizottság tár-
gyalására kitűzött bármelyik tételnél. 

Járjon el a t. bizottság a minister úr 0 
Nagyméltóságánál, hogy addig is, mig a taní-
tók gyermekei neveltetésére intematusok 
állíttatnának, kegyeskedjék a következő átme-
neti intézkedéseket tenni: 

a) A most meglevő áll. konviktusokba a lét-
szám 10°/o-áig tanítók gyermekei ingyen vétes-
senek be. 

b) Az ily köztartások élvezésében a tanítók 
gyermekei, ha szülőik a díjt befizetni hajlan-
dók és más tekinteteknek is megfelélnek, elsőbb-
séggel bírjanak 

c) Intézzen 0 Nagyméltósága fölhívást a me-
gyékhez, egyházi főhatóságokhoz, tanítói gyer-
mekek neveltetésére szóló alapítványok tevésére. 

d) Kérje föl a minister úr az összes hasai 
internátusokat, mikép több, de legalább egy-egy 
tanítói gyermek ingyenes ellátására — kötele-
zettséget vállaljanak. 

A tanítók, tanítói egyesületek, létesülő 
„Otthon"-ok álljanak az ügy szolgálatába! Az 
ő munkájokkal fejlődhetik ki — az eszme. 

A borsodmegyeiek már a megvalósítás terén 
vannak. Az állami tanítók a siker reményében 
— a küzdőtérre léptek. Minden mozzanat 
közeledés a végczél felé, mely hogy előbb-
utóbb eljövend: lehetséges volna-e nem remény-
lenünk ? 

(Gyerő- Vásárhely.) Jóssá Dániel. 

A tanítói gazdasági tanfolyamok. 
A gazdasági tanfolyamok előírt tárgyai, 

melyeket nekünk elméletileg és gyakorlatilag 
előadtak s melyekből a földmívelésügyi és a 
vallás- és közoktatásügyi minister.urak kikül-
dött megbízottjai előtt részletes vizsgálatot 
kellett tennünk s melyekből érdemjegyekkel 
osztályozott bizonyítványt nyertünk, a követ-
kezők voltak: 1. Talaj, talajmívelés (talajisme, 
trágyaisme) általános és részletes növényter-
melés. 2. Altalános és részletes állattenyész-
tés. 8. Baromfi-, méh- és selyemtenyésztés. 
4. Gazdaságvitel és gazdasági épületek meg-
ismertetése. 5. Erdészet. 

Végig olvasva e tantárgyak czímeit, az első 
tekintetre is föltűnik, hogy a kertészet, szőllő-
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szet és fatenyésztés, a gazdasági ismétlő-isko-
láknak e legfontosabb tárgyai nincsenek 
föl véve, jóllehet az ország legtöbb vármegyé-
jében van szőllőtenyésztés; s jóllehet a ker-
tészet s a gyümölcsfa-tenyésztés föllendülése 
épp oly általánosságban czéloztatik a gazda-
sági ismétlő-iskolák útján és könnyebben is 
(t. i. kevesebb eszközzel, befektetéssel is) 
érhető el, mint a mezőgazdaság egyéb ága-
zatának fejlesztése vagy megjavítása. Igaz 
ugyan, hogy erre azt lehet mondani, hogy: 
hiszen a szőllő- és fatenyésztés megtanulására 
külön tanfolyamok vannak rendezve; ámde, 
ha oly kevés anyagi eszköz áll e czélra ren-
delkezésünkre, hogy egy-egy évben csak 
120 —150 tanító vehető föl e külön tanfolya-
mokra, úgy akkor ez okból és még azért is, 
mert a ki egy ily gazdasági tanfolyamot elvé-
gez s vele a gazdasági ismétlő-iskolához 
qualifikálva van, nem okvetlen megy el a 
szőllőszeti és a pomologiai kurzusra is: hogy 
ezen az ismétlő-iskolák tanítására képesítő 
tanfolyam tárgyai és az ismétlő-iskola tárgyai 
között az ily nagy eltérés helyett inkább tel-
jes öszhang, egység álljon be, okvetlen szüksé-
ges a tanfolyam tárgyai közé fölvenni a faneme-
sités, kertészet és szőllőtenyésztés tanát is, vagy 
(ha azt mondják, hogy szőllő nem mindenütt 
van) legalább is és mindenesetre a kertészetet. 

A föntebb elősorolt tantárgyak a tanfolyam 
egy hónapos tartamához mérten oly terjede-
lemben adattak elő, melyek föl nem dolgoz-
hatók, meg nem emészthetők; de a melyeket 
oly terjedelemben tudni csupán azért és csu-
pán ahhoz, hogy a gazdasági ismétlő-iskola 
szaktárgyait jól taníthassuk — nem is szük-
séges. A két-három évfolyamú gazdasági aka-
démiák, iskolák hallgatói számára írt tanköny-
veknek némi rövidítésével össze-, egy könyvbe 
foglalása s illetőleg egy könyvben foglalt 
összesége — és alig egyéb — az a „Nép-
tanítók Gazdasági Vezérfonala", melyet 43 ív 
terjedelemben a földmívelésügyi minister úr 
megbízásából írt és segélyével kiadott Gáspár 
József algyógyi földmíves-iskolai igazgató oly 
czélból, hogy a tanítók a jegyezgetés fárad-
ságától fölmentve legyenek és hogy aztán e 
könyvet iskolás-gyerekek módjára tanulják 
meg a 4 hét alatt „kívülről" vagy — némi 
jobb magyarsággal mondva — „betéve" s 
ebből a tanfolyam végeztével vizsgálatot tegye-
nek. Csakhogy a kánikulai hőségben és sok 
gyakorlati munkával is fárasztva képtelen az 
a már „meglett korú ember" életének 30—40. 
évében (no meg az otthon hagyott kis család-
jára és gazdaságára is hazagondolva) oly 
kitartóan s lekötött figyelemmel, szorgalom-
mal „magolni", mint egy 14—16 éves gim-

nazista. Ám, meg is látszott közöttünk, kivált 
azokon, a kiket a már több évi gyakorlati 
gazdálkodás és olvasottság nem segített, a 
„sokat markol, keveset szorít"-féle köz-
mondás igazsága; jóllehet tanáraink a kifej-
tett fáradhatatlan szorgalom mellett az ügyes 
közlés, elsajátíttatás művészetében is egytől-
egyig mesterek voltak. De hát a mi sok, az 
sok, kivált ha még fölösleges is. Pedig az a 
tananyag kivált a nagybirtok és latifundiu-
mokba vonatkozó — s csak gazdatiszteknek 
vagy magának a gazdának szükséges — részei-
ben csakugyan fölösleges a leendő kisbirto-
kosokat — gazdasági ismétlő-iskolában oktató 
— tanítók számára. Óriási terjedelme mellett 
azon a „Vezérfonal"-on még stilus dolgában 
is nagyon sok a kivetni való, a mi t. i. a 
könnyebb felfoghatóságot illeti. 

Jól tudom én azt, hogy a könyv t. szer-
zőjének a könyv megírására csak kevés ideje 
volt s a terjedelmes könyv megjelenése határ-
napjáig a lázas sietséggel történt összeállítá-
son fölül, gondos átnézésre nem volt mái-
érkezése. De hát éppen ezen okból és mert 
terjedelmével, valamint a felölelt anyaggal egy 
4 hetes tanfolyamon sikeresen meg nem bir-
kózhatni, a néptanítók gazdasági tanfolyamára 
írt tankönyvet gondosan átdolgozni és — a 
mennyiben a czél megengedi — szűkebb fog-
lalatba vermi szükséges. 

Vagy még helyesebb volna, ha a hallgatók 
nem tennének vizsgálatot mindjárt a tanfolyam 
végeztével, hanem ezt a rengeteg nagy köny-
vet nyugodtabb olvasgatásra magukkal vinnék 
és a tanfolyamon elméletileg tanult és gya-
korlatilag tapasztalt s látott dolgokat a saját, 
valamint mások gazdaságában látottakkal össze-
hasonlítva, átismételve, gyakorlatilag alkal-
mazva s földolgozva, egy évre rá egy napi 
(természetesen államköltségen!) vizsgálatra 
rendeltetnének be ; a midőn is a folyó évi 
tanfolyam hallgatói előtt s hallatára az azok 
tanfolyamának éppen befejező, utolsó napján, 
ők (a mult éviek) vizsgálatot téve, bizonyít-
ványaikat ekkor kapnák kézhez. Igaz ugyan, 
hogy e reform a tanfolyamok költségeit egy 
kissé emelné, mert legalább 10—15 frt úti-
költséget kellene a vizsgálatra menőknek kap-
niok; ámde ez a többlet elenyészik azon sok-
kal nagyobb szellemi nyereség mellett, melyet 
a tanfolyam ilyetén megtartása, beosztása 
eredményezne. 

Nem lényegtelen fogyatkozása végre e tan-
folyamoknak az is, hogy a tanítók beosztá-
sánál éppen semmi tekintet sincsen arra, 
hogy lehetőleg a működésük helyén fönnálló 
talaj- és egyéb közgazdasági viszonyokkal 
azonos földmíves-iskolákban hallgathassák a 
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tanfolyamot; mert p. o. minket a csupa 
agyagos talajon működő három zalai tanítót 
— kik a pápai földmíves-iskolai tanfolyamra 
folyamodtunk — eltettek Kecskemétre, a 
homokra, a hol a mi viszonyainkkal egészen 
ellentétes dolgokat láttunk és tanultunk! 

Tehát: lehetőleg ugyanazon vidéki legköze-
lebbi földmíves-iskolához kell fölvenni, beosztani 
a tanfolyamra jelentkezőket; ez könnyen kivi-
hető is, mert ma már minden részén az 
országnak van egy-egy földmíves-iskola. 

A tanfolyamnak e hiányain segítve, biz-
tosra vehetjük, hogy csakhamar kialakul ez 
a praktikus intézmény akként, hogy a gaz-
dasági ismétlő-iskolák útján s által elérni óhaj-
tott közvagyonosodás előmozdításához szak-
képzett és ügyes, valamint lelkes és fárad-
hatatlan apostolokat állít elő. 

(Zala-Koppány.) Békefi Flek. 

E g y e s ü l e t i é let . 
X A „hevesmegyei ált. tanítóegyesület" 

Párádon tartotta ez évi rendes közgyűlését, 
a melyen Seossa Dezső kir. tanfelügyelő és 
az egyesület valamennyi tagja résztvett. A 
gyűlést Havas Pál, egyesületi elnök nyitotta 
meg szép beszéddel, melyben vázolta az utóbbi 
idők kiválóbb tanügyi mozgalmait, hódolat-
teljes hangon emlékezett fölséges királyunk 
dicső tettéről, a 10 szoborról, melylyel kirá-
lyunk a haza első tanítójává lett, tanítván 
nemzetét az ősök tiszteletére. Majd Király 
Károly pásztói polg. isk. igazgató újította meg 
az egyesület elhunyt dísztagjának, Szathmáry 
Györgynek emlékét, mely után Mezey József 
értekezett a tanítóképzésről s Tóth Kálmán 
gyöngyösi el. isk. igazgató bemutatta az érte-
kezés szellemében írt s a ministeriumnak e 
tárgyban beterjesztendő emlékiratát, a mit a 
közgyűlés Marnwla János, Lerner Vilmos 
és Seossa Dezső kir. tanfelügyelő hozzá-
szólásai után csekély változtatással elfogadott. 
Olvastattak a közgyűléshez intézett üdvözlő 
táviratok, melyek közt első helyen Wlassics 
vall. és közokt. minister úré fogadtatott lel-
kesedéssel. Ezek után Bemjanovich Teodor 
foglalta el az előadói széket, a ki a „Polgári 
iskolák az ipar, kereskedelem és mezőgazdaság 
szolgálatában" czimü értekezésben követelte, 
hogy a polgári iskola térjen vissza Csengery 
Antal eszméihez s legyen valódi polgári 
iskola, ne fiók-középiskola. A tétel heves vitát 
idézett elő, melyben Király Károly, Bolla 
József polg. isk. igazgató és Seossa Dezső 
kir. tanfelügyelő vettek részt. A közgyűlés 
Demjanovich javaslatát változatlanul elfogadta 

és elhatározta, hogy hasonló állásfoglalásra 
fölkéri az összes tanító-egyesületeket. Utolsó 
előadás Demjanovichné Kassics Etelkának a 
polgári leányiskolák reformjáról szóló érteke-
zése volt, melyet a közgyűlés élénk figyelem-
mel hallgatott és gyakori éljenzéssel és taps-
sal szakított félbe. Az előadás a polg. 
leányiskola VI osztályúvá való fejlesztését 
követeli, megjelöli az így kibővített osztályok 
tantervét s az aesthetikai képzést kiválóan 
hangsúlyozza. A közgyűlés a javaslatot Tóth 
Kálmán csekély módosításával elfogadta. Az 
egyesület zárszámadásának átvizsgálása és a 
jövő évi költségvetés megállapítása után 
pénztárnokká Schettl Miksa, kir. tanfelügy e-
lőségi tollnokot, jegyzővé pedig Kovács Gyula 
hatvani tanítót választotta meg s a jövő évi 
közgyűlés helyéül Hatvant jelölte ki. A köz-
gyűlés után közebéd volt. 

• A gyergyói r. kath. tanítóegyesület 
tisztújító rendes közgyűlését f. évi junius hó 
2-án a gy.-szentmiklósi népiskolában tartotta 
meg, melyen az egyesület tisztviselőivé álta-
lános szótöbbséggel a következőket választották 
meg : elnöknek Józsa Sándor (ditrói); alelnök-
nek: Székely János (szárhegyi); jegyzőknek: 
Borka Lajos (ditrói), Simon Ádám (szt.-miklósi); 
karvezetőnek: Barabás Rajmond (ditrói); könyv-
tárnoknak : Sántha Albert (szent-mikló;-i); 
pénztárnoknak: Bfeiffer Lajos (alfalvi) taní-
tókat. 

X. Mezőtúron folyó hó 4-én tartották meg 
az évenkint szokásos járásköri gy'álést, melyen 
a helybeli tanítótestületen kívül a túrkevei 
és a dévaványai is résztvett. Farkas Imre, a 
j. köri gyűlés elnöke, „Népszabadság és nép-
nevelés" czimü fölolvasása, Nagy Árpád a 
besz. s ért.-gyak. mikénti tanításáról és fon-
tosságáról tartott beszéde és Morvay Mihály 
megható emlékbeszéde egy elhunyt kartárs 
fölött, voltak a gyűlés főbb pontjai, melyen 
a város köztiszteletben álló férfiai is részt-
vettek. Gyűlés után jól sikerült díszebéd volt. 

-j- A nógrádmegyei „kékkői róm. kath. 
tanítói kerület" junius hó 8-án tartotta gyű-
lését Kékkőn, Morvay Lipót ker. tanfelügyelő 
elnöklete alatt, mely alkalommal elnöknek 
választatott: Szokoly István bussai, jegyzőnek: 
Kavecz Balázs alsó-palojtai k.-tanító. 

X Gyűlések. A nógrádmegyei tanító-testület 
nógrádi járási köre ez évi közgyűlését junius 
hó 16-án Diós-Jenőn az ev. ref. iskola tan-
termében tartja meg. — A krassó-szörényvár-
megyei tanítóegyesület f. évi junius hó 27-én 
és 28-án Resiczabányán tartja IV. köz- és 
nagygyűlését. — Trencsénvármegye általános 
tanítótestülete első nagygyűlését f. hó 27-én 
Zsolnán tartja meg. 



23. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

HZ U NORA 
Emlékezés Zichy Antalról. 

Olyan férfiúról kell megemlékeznünk, a kit 
szellemi emelkedettségénél, szive jóságánál, 
karaktere nemességénél, meg annál fogva, hogy 
szívvel lélekkel a tanügyön csüggött — nem 
szabad szótlanul hagynunk. 

Elsőrangú államférfiú, a ki szerepre soh'sem 
vágyott s mikor ki nem kerülhette, akkor is 
a legszerényebbet, — a tanfelügyelőit — vá-
lasztotta ; elsőraagú tudós és iró, a ki tudását, 
tollát soh'sem fitogtatta; elsőrendű ember, a 
kiről semmi rosszat, C3ak minden jót tudott 
s tud a világ. 

Vajha még ne kellene róla megemlékeznünk! 
Iskoláit nem magánnevelökkel végezte, 

mint a többi gentry-ivadék, hanem nyilvá-
nosan, a mint hogy egész élete a nyilvános-
ságé volt. Fiatalon lépett föl a somogyi és 
soproni székházakban s 24 éves korára mái-
olyan tekintélyt vivott ki magának, hogy a 
nagy Eötvös mindenütt maga mellé állította 
a munkában. A jelenlegi közoktatásügyi tör-
vény alapvonalait már ők rótták egybe 
1848-ban, s csak az idő rövidsége gátolta 
teljes elkészültét. 1867-ben azonban megint 
egymás mellett álltak s a mi 48-ban nem 
ölthetett testet, 1868-ban törvénynyé lett. — 
Ö volt a javaslat előadója s a legboldogabb 
ember anuak szentesítése után. 

Törvénytudása annyira imponált a Háznak, 
hogy kiküldték a „törvénykészítő-bizottságba", 
melynek végig tagja maradt. Az angol tör-
vényeket, históriát, irodalmat nálánál alig 
ismerte valaki jobban; s ténykedésében nem 
a német, hanem az angol minták után indult, 
a szabadság példáit ezen nép történetében 
találta meg. Lelkiismeretessége és alapossága 
annyira ment, hogy az első delegáczióban a 
tengerészeti budget előadásával bízatván meg, 
olyan megdöbbentő jártassággal lepte meg az 
admiralitást, hogy azok fűtől-fától tudakolták : 
„hol szolgált eddig?" s nem kevéssé képed-
tek el annak hallatára, hogy Velenczén és 
Ostendén kívül tengert aligha látott, azt is 
csak fürdőzés vagy gondolázás kedveért. 

A „Vasárnapi Újság" az első ministerium 
parlamentjét rigmusokban énekelte meg, sőt 
így szőtte bele: 

„A hat Zichy között ott ül Zichy Antal 
Egyformán elbánik törvényuyel és lanttal" . 

I 

Mert tény, hogy drámái, élet- és jellem-
rajzai és különösen szatírái nagy népszerűsé-
get szereztek neki az irodalomban. A „lovarda" 
és „vigarda", valamint más „vad képzések" 
iszonyúan bántották s első volt, a ki Márky 
és társaira ráolvasta: „. . . a szoknya viganó, 
a Redout vigadó; ebadta magyarja!" 

A színházakat fájdalommal látta a belügy-
ministeriumba beosztva és mindvégig a köz-
oktatásügyi ministerium számára reklamálta 
„mint legmagasabb képzőintézeteket", melyek-
hez a policzájnak semmi köze Es ha látjuk 
a színházak műsorát, fájlaljuk a klassziczizmus 
hanyatlását, ellenben tapasztaljuk azokban a 
sikamlós nyelvet, a nem is két — hanem 
nagyon is egyértelmű szójátékokat, s azt a 
körülményt, hogy maguk a műbírálók is 
bevallják orczájuk pirulását: — akkor értjük, 
hogy mennyire helyén való volt az ő köve-
telése. 

A tanügyi kormányzatból akkor lépett ki, 
a mikor tapasztalni kezdte a kicsinykedést, a 
melylyel akkor „ott benn" dolgoztak. Az 
egyetemnek folytonos és erőltetett fejlesztése, 
a rengeteg sok építkezés az alsóbb oskolázás 
rovására bántották és sokszor ismételte Neu-
mann Somának a második egyetemes gyűlé-
sén mondott eme szavait: „Olyan kertész a 
mi kormányunk, a ki szüntelen csak lombo-
zatát öntözi növényeinek, a gyökereit azonban 
eltikkadni hagyja". — Fáj t neki az is, hogy 
az akkori közoktatási kormány abban merí-
tette ki minden erejét, hogy a tanítók törek-
véseit meghiúsítsa, alkotásait megsemmisítse. 

Weisz B. Ferencz is akkor kezdte az isko-
lai takarékpénztárak humbugját, mely vele 
együtt sirba is szállt. A ravasz öreg finom 
ebédre hitt meg vagy 16-unkat, és Zichy 
Antalt, hivén, hogy szívességével s Z. tekin-
télyével leveszen lábunkról és ügyének apos-
tolaivá tesz bennünket. Harpagon még olyan 
ijedt képet nem vágott, mint a jó Weisz, 
mikor Z. A. a sampányi-pohárral kezében 
arról leczkézte a „szíves" házigazdát, hogy 
mennyi meggondolni való van a dologban és 
mennyire jogosult a tanítóság ellenkezése ! 

„A tanítóság legyen szerényebb", mondta 
egyszer Trefort, s ez Z.-nek olyan zokon esett, 
hogy gúnyosan idézgetni szokta — és voltak, 
a kik félre, vagy komolyan vették s csak-
ugyan neki akarták imputálni e mondást. 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 23. szám. 

Pedig annyira egy volt velünk, hogy még 
hibáinkért sem neheztelt. 

Csak egyszer láttam igazán haragudni taní-
tókra. Egy szintén félreértett rendelete alkal-
mából néhány tanító jelent meg nála s a 
szónok azzal kezdte a beszédet: „A tanítóság 
megbotránkozással vette tudomásul" stb. — 
Szegény szelid emberből oly vehemencziával 
szakadt ki a megbántott indulat, hogy ismerői 
erre szinte képtelennek tartották. De távo-
zásuk után már szelidülten mondogatta: „a taní-
tóság nevében mer beszélni; jobban ismerem 
én a tanítókat, azoktól ilyesmi nem telik" . . . 

Annyira szerette a tanítókat, hogy mindenütt 
velük vagy élükön volt, s áldozatkészen, kitar-
tóan. Nem ismerem végrendeletének intézkedő 
részét; de az, hogy házat hagyott annak a 
fővárosnak, mely a leggazdagabb s melynek 
ő nem tartozik semmivel, azt a gondolatot 
tartogatja bennem ébren, hogy aligha nem a 
„Tanítók Házá"-nak a magja fog abból ki-
hámozódni. Erős a hitem ebben. 

Ilyenekért nem szabad szótalanul megvál-
nunk Z. A. emlékezetétől, mely köztünk élni 
fog és áldott lesz mindenkoron. 

(Budapest.) Szőke István. 

=e>K>-

Felsőbányái nyaralótelep. 
Fényűzéssel berendezett és egyéb drága 

nyaralóhelylyel bővelkedik Magyarország; de 
kevés olyan telep létezik, hol az egész család, 
úgy mint külföldön lehetséges, gondnélkül, 
nem túlcsigázott igényeknek megfelelőleg, 
hónapokon át új testi és szellemi erőt gyűjthes-
sen anélkül, bogy túlkiadásokba keverednék; 
pedig éppen hazánk van abban a szerencsés 
helyzetben, bogy a természet által alkotott, 
számtalan regényes, gyönyörű, szép, erdős tájjal 
rendelkezik. Ennek daczára millió frtnyi érték 
vándorol ki évenkint Styriába, Salzkammer-
gutba és Karinthiába oly módon, hogy azok a 
tanárok, tanítók és hivatalnokok, a kik egész 
éven át idegbontó szellemi munkával foglal-
koznak és egészségök helyreállítása czéljából 
kénytelenek üdülő helyet keresni, a belföldi 
drága fürdőhelyeket ki nem birván, kint 
keresnek és találják meg a gyógyulást, a mit 
pedig a magyar hegység sokkal nagyobb 
mértékben és olcsóbban nyújthat. 

Úgy mint sokszor a közéletben, e téren is 
bevált úttörőnek a tanítással foglalkozó tiszti-
kar. Megértve és méltányolva a felsőbányai 
Gutin-egyesület fölhívását, Felsőbányán egy 
kedélyes, szórakoztató nyaraló kolóniát terem-
tett, melynek jelszava a mult évi búcsúzáskor 
az volt: „viszontlátásra a jövő esztendőben!" 

De nemcsak tanerők üdültek itten, hanem a 
társadalmi foglalkozások más ágához tartozók 
is ; voltak nyaralók : Aradról, Debreczenből, 
Szamos-Újvárról, Nagy-Károlyból; és mind-
nyájan megtalálták a maguk körét, melyben 
néhány kellemes hetet tölthettek. 

Igaz, hogy Felsőbánya város csak 362 m. 
magasságban van a tenger szine fölött, de az 
1500 méterig emelkedő hegyóriásoknak, dús 
erdővel borított oldalágai közvetetlen a város 
egyes házai közé nyomulnak, úgy hogy bent 
a városban már vadregényes sziklacsoportok 
ékesítik e rendkívül bájos tájképet. így termé-
szetes, hogy a város tőszomszédságában szám-
talan kirándulóhely van, úgymint: a nyugati 
árok, a sörház, a keleti bánya, a hegyeshegyi 
csorgó, az éli dombhát, a Nyires-erdő, a kál-
vária stb., hová a nyaraló V2 — 1 órányi séta 
után könnyen eljuthat. A feketehegyi kilátás 
(1248 m., 4 óra a várostól), melynek élvezetét 
egy újabban épített menedékház nagyon meg-
könnyíti, ritkítja párját; a Gutin megmászása 
(1447 m., 6 óra a várostól) már magas hegyi 
kirándulás számba megy ; a Rozsályt (1307 m.) 
pedig kellemes séta után érhetni el, ha az 
ember kocsin, jó úton a fernezelyi völgyön 
át az Izóráig hatolt; Felsőbányáról való gya-
log megmászása 5 órát vesz igénybe. Meg-
említve még, hogy Máramaros és Besztercze-
Naszód begyóriásai Felsőbánya hegyvidéke 
körül csoportosulnak, mindenki meglehet győ-
ződve, hogy Felsőbánya a nyaralásra és a 
turisztikára kiválóan alkalmas hely. 

Szoba havonkint, fekvése és bútorzata sze-
rint, 4 — 10 írtért; kiszolgálással, bútorral és 
ágyneművel 6—12 frtért; reggeli, ebéd és 
vacsora havonta 18 — 22 frtért kapható; egész 
családok ellátása természetesen olcsóbba kerül. 

Felsőbánya tehát joggal fölveheti a versenyt 
a külföldi basonnemü nyaralótelepekkel, annál 
is inkább, mivel a nagybányai vasúti állomás-
tól, hol fiakkert 1 frt 50 kr — 2 frtért min-
dig kaphat az ember, csak egy órányira fek-
szik. A lakás és ellátás iránt tudakozódni 
lehet Nyisztor István v. tanácsosnál, ki a 
megkeresésekre készségesen válaszol. 

(Felsőbánya.) Münnich Sándor. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: BorJiy György 

gyöngyösi nagybirtokosnak, aki a hevesmegyei 
tanszermúzeumnak több 100 frt ért. gazda-
sági gyűjteményt adományozott; a bajai 
Casino-nak azért, hogy a bajai népoktatási 
intézetek tanulói számára évenkint 200 koro-
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nát kitevő jutalomdíjat adományozott; Csapele 
Károly esperes-plébánosnak, a ki Foktő 
községben saját költségén 8000 írttal a róm. 
kath. kisdedóvodának épületet emelt; Feld 
Zsigmond fővárosi színigazgatónak, a ki a 
fővárosi tanítók segélyegyesülete árva-alapja 
javára 180 frtot adományozott; a kudsiri kohó-
személyzet fogyasztási szövetkezetének, a mely 
az ottani tanítótestület jutalmazására és az 
iskolai könyvtár javára 300 frtot adomá-
nyozott. 

Kinevezte: Markus Elemér és Neubauer 
Zsuzsanna oki. tanítót, illetve tanítónőt a 
felső-szölnöki áll. elemi népiskolához rendes 
tanítóvá, illetve tanítónővé; Borbély Károly 
markari és Mayer Teréz vörsi róm. kath. 
isk. oki. tanítót, ill. tanítÓDŐt a mojszéni áll. 
el. népisk.-hoztanítóvá, ill tanítónővé; Bonetta 
Klementina oki. tanítónőt a piski-telepi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Piller György szabad-
kai áll. tanítónőképző-, Bedő Dénes sz.-keresz-
turi, Décsy Géza aradi és Mihalicska István 
bajai áll. tanítóképző-intézeti r. tanárokat, 
valamint Trombitás Gyula és Miklós Gergely 
budapesti áll. tanítóképző-intézeti gyakorló 
polg. isk. tanárokat, eddigi minőségükben és 
jelenlegi állomásukon való meghagyása mellett, 
a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába; továbbá 
Zrinyi Károly csáktornyai és Tarif Iván mára-
marosszigeti áll. tanítóképző-intézeti s.-taná-
rokat, szintén jelenlegi állomásukon való meg-
hagyása mellett, r. tanárokká a IX. fizetési 
osztály 2. fokozatába ; Kárpáti Károly kun-
félegyházai áll. tanítóképző-intézetnél as.-tanári 
teendőkkel megbízott gyakorló-isk. tanítót és 
Jankó László znió-váraljai áll. tanítóképző-
intézeti megbízott s.-tanárt, szintén jelenlegi 
állomásukon való meghagyás mellett s.-taná-
rokká a X. fizetési csztály 3. fokozatába; 
Szerényi Anna áll. polg. isk. r. tanítónőt a 
hódmezővásárhelyi áll. kisdedóvónőképző-inté-
zethez r. tanítónővé a X. fizetési osztály 3. 
fokozatába; Mogyoró János kunfélegyházai 
áll. tanítóképző-intézeti gyakorló-iskolai meg-
bízott tanítót ugyanazon iskolához tanítóvá a 
XI. fizetési osztály 3. fokozatába; végül Szerda-
helyi Julia budapesti VI. ker. áll. tanítónő-
képző-intézeti felsőbb leányisk. megbizott zene-
tanítónőt ugyancsak azon iskolához zene-
tanítónővé a XI. fizetési osztály 3. fokozatába. 

Előléptette: Gyertyánffy István és dr. Kiss 
Áron budapesti áll. tanítóképző-, és Katonáné 
szül. Thuránszky Irén budapesti II. ker. áll. 
tanítónőképző-intézeti igazgatókat a VII. fize-
tési osztály 3. fokozatából a 2. fokozatba; 
Dezső Lajos s.-pataki, Lenhardt Károly modori, 
Arányi Antal iglói, Zajzon Dénes losonczi, 
Mátray Gyula csurgói és Hetényi Kálmán 

máramarosszigeti áll. tanítóképző-intézeti igaz-
gatókat a VIII. fizetési osztály 3. fokozatából 
a 2. fokozatba; Nagy F. Károly, Karkis 
István, Bado Vilmos budapesti II. ker., Bybár 
István, Komáromy Lajos és Hollós Károly 
budapesti VI. ker. áll. tanítóképző-, Buesinszky 
Lajos. Oheroly János, Lovesányi Gyula, Király 
Pál, dr. Kovács János, Bohn József budapesti 
és Berecz Ede temesvári áll. tanítóképző-inté-
zeti r. tanárokat a VIII. fizetési osztály 2. 
fokozatából az 1. fokozatba; Lázár Gyula és 
Csemez József budapesti VI. ker. és Mocsáry 
Gerő győri áll. tanítónőképző-, Matskássy 
Sándor bajai, Pazar Károly lévai, Balló József 
budapesti és Soós Antal kun félegyházai áll. 
tanítóképző-intézeti r. tanárokat a Vili . fize-
tési osztály 3. fokozatából a 2. fokozatba; 
Kovács Sándor és Rózsa János kunfélegy-
házai, Kibédy Lajos déva;, Bodrogi Gyula 
máramarosszigeti, Kertay Ede és Pokász Imre 
aradi, Sztankovich János és Bakos Kálmán 
modori, Krausz Sándor temesvári, Koch Ferencz 
és Biró Gyula kolozsvári, Báthory Lajos csurgói, 
Putsch Tóbiás iglói, Balázs Endre znióváraljai, 
Snasel Ferencz budapesti áll. tanítóképző-, 
Belányi Tivadar pozsonyi, Felméry Albert és 
Kovács Béla kolozsvári, Bittenbinder Miklós 
budapesti II. ker. áll. tanítónőképző-intézeti 
r. tanárokat, valamint Ábrahám Sándor, Lányi 
Ernő, Ugray János, Szabó Gábor budapesti 
áll. tanítóképző-intézeti gyakorló polg. isk. 
tanárokat és Szarvassy Margit budapesti Vl. ker. 
áll. tanítónőképző-intézeti felsőbb leányiskolái 
r. tanítónőt a IX. fizetési osztály 2-ik fokozatá-
ból az 1-ső fokozatba; Balajthy Ilona szabadkai 
áll. tanítónőképző-, és Steinitzer Vilma hód-
mezővásárhelyi áll. kisdedóvónőképző-intézeti 
r. tanítónőket a X. fizetési osztály 2-ik foko-
zatából az 1-ső fokozatba; Farkas Sándor 
budapesti, Gaál Imre sz.-keresztúri és Dékány 
Mihály csáktornyai áll. tanítóképző-intézeti 
s.-tanárokat és Pálmai Lenke győri áll. tanítónő-
képző-intézeti r. tanítónőt a X. fizetési osztály 
3. fokozatából a 2. fokozatba; végül Gros-
schmidt Margit budapesti VI. ker. áll. tanítónő-
képző-intézeti felsőbb leányiskolái zenetanító-
nőt, Watzesch Janka győri és Jausz Jozefin 
budapesti VI. ker. áll. tanítónőképző-intézeti 
segédtanítónőket a XI. fizetési osztály 3. 
fokozatából a 2-ik fokozatba. 

Áthelyezte: Tokaji Erzsébet piski-telepi 
áll. el. iskolai tanítónőt saját kérésére a szász-
városi áll. el. népiskolához jelen minőségében. 

Jóváhagyta: a rónaszéki közművelődési és 
olvasó-egyesület módosított alapszabályait f. évi 
29.886. .-z. a. kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Kardos József 
hosszú-peresztegi róm. kath. tanító részére 
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évi 370 frtot; Basiorka Jakab jaszeniczai 
munkaképtelennek talált róm. kath. tanító 
részére évi 140 frtot; Feehnitz Adolf besztercze-
bányai munkaképtelennek talált izr. tanító 
részére évi 620 frtot. 

Tanítók tanácsadója. 
Jurista. Habár az önök iskolája közös 

jellegű, mégis köteles ön a róm. hath. növen-
dékeket hittanra tanítani, mivel kántor is 
egyszersmind, tehát a felekezetnek külön is 
fizetett hivatalnoka, s mivel községükben lel-
kész nincs. Különben attól függ ez, hogy a 
díj levélben kötelezték-e hittan tanításári is. 
A községi iskolákban a tanító a hittant sem 
tanítani, sem a lelkész által magyarázott hit-
tani leczkét begyakorolni nem tartozik ingyen, 
hacsak ezt szerződésileg ki nem kötötték. 

Buda-Eörs. 1. A vidéken töltött szolgá-
lati évek,közvetetlenül átlépve fővárosi iskolába, 
a fővárosi nyugdíjazás esetén beszámíttatnak, 
föltéve, hogy azok az évek az országos nyugdíj-
alapból való ellátás esetén beszámíttattak 
volna. 2. Ifj. könyvtár létesítésére nem kell 
a közoktatásügyi ministertől engedélyt kérni; 
a közoktatásügyi kormány már 20 évnél 
régebben melegen ajánlotta figyelmébe az 
egyházi főhatóságoknak az elemi iskoláknál 
ifj. könyvtár létesítését. 3. Köteles. 4. Ha 
hivatalos teendője (pl. kántorság) kívánja, 
akkor igen. 5. Kérhet. 6. A honosítási ügy-
ben ne sajnáljon Budapestre befáradni s a 
tanácsnál utána járni. Ne kívánjon ilyent 
tőlünk, mert hiszen a szívességnek, méltá-
nyosságnak is megvan a maga hátára. 

F. N. Andocs. Ha mint tanítót sorozták 
be, akkor a póttartalékba osztották be s az 
ebbeli kérvényt már január vagy február 
havában a járási tisztviselőnél, legkésőbb 
azonban a fősorozás alkalmával a sorozó-bizott-
ságnál be kellett nyújtania. Ügy látszik, ön 
valamit elmulasztott, siessen reparálni, ha 
lehet. 

S. F. A terhesség vagy gyermekágy tarta-
mára való szabadságolást — miként már 
erről a kérdésről nyilatkoztunk — az illető 
tanítónők vagy óvónők maguk tartoznak kérni 
a közoktatásügyi minister úrtól. Kérvényükhöz 
mellékelniük kell a tisztiorvos (járási vagy 
községi orvos) oly értelmű bizonyítványát, 
melyből kitűnjék a szükséges szabadságolás 
kezdete és valószínű tartama. Elég ez az egy 
melléklet. A helyettesítés összes költségének 
felét ön tartozik viselni. 

Stefcsek J. Ügy látjuk, az erdő és legelő 
kérdésében a község elöljárósága felfogása 
helyes. 

Áll. polg. isk. tan. A közoktatási bizott-
ságtól, mely kijelöl, azután a tanácstól, mely 
választ, függ a fővárosi tanítók megválasztása. 
Igen vékony hajszálnyi reménye lehetne. 
Április havában szokták kihirdetni a pályá-
zatot. Személyes utánjárás szükségesnek 
bizonyult. 

Brendusán T. 300 frt után számítanák a 
nyugdíját. A korpótlékot az iskolafentartó 
köteles magadni; ha anyagi ereje nem engedné, 
folyamodjék államsegélyért. Jó lesz önnek azt 
sürgetni hatóságánál. 

I . I . Pap. Tegye le junius havában a képe-
sítőt, azután folyamodjék véglegesítésért. A 
közönséggel kíméletesen kell bánni, mert a 
nép vonzalmát a tanító így könnyebben meg-
nyerheti, mintha pl. minden csekélységért 
hatóságok elé czitáltatná. Sorsát a tanító is 
jórészben önmaga teremti. 

A. I. Igen, részesülhet. 
S. Sándor. Véleményünk szerint a felek, 

hatóság ezt megteheti. Törvényt vagy rende-
letet azonban erre nézve nem ismerünk. Az 
1876. évi XXVIII. t.-cz. 13, §-a az iskola-
széknek megadja azt a jogot, hogy segédtaní-
tókat meghívhasson. 

Ozsvát F. Csak törvényes feleség kaphat a 
tanítói alapból nyugdíjat. 

L. F. Némely felekezettel szemben lehet 
érvényesíteni a tanító 1870. év előtt való 
szolgálatának idejét is. 

Ulreicli Gy. Mi is lehetetlennek tartjuk. 
Z. János. A Néptanítók Lapját kötelesek 

önnek is átadni olvasás végett, vagy pedig 
oly helyen, pl. tanítótestületi szobában tar-
tani, a hol ön is könnyen hozzáférhet. A 
lapbekötésre és megőrzésre'vonatkozó rendelet 
még most is érvényes. A 12 kérdés leg-
nagyobb része olyan, melyet az egyházi 
hatósággal lehetne — tapintatos közbenjárás 
mellett — megoldatni. 

„Turczi tanítótestület." Ha bár több 
helyen fizetnek az ismétlő-iskolai tanításért, 
de kötelesek ingyen is tanítani. Önök még 
most sem tudják, hogy nem a „kiadóhivatal", 
hanem a szerkesztőség ad tanácsokat ? 

Ileiehmann. Keresse ki lapunk tanácsadó-
jából. Már annyiszor ismételtük. 

F. (i. 1. Elemi isk. bizonyítványra nem kell 
bélyeg. 2. Nemcsak az elnöknek, de az iskola 
igazgatójának is alá kell írni, ha van ilyen. 
3. A magántanulót az a tanító vizsgálja, a ki 
abban az osztályban tanít, a melyről a tanuló 
magánvizsgálatot tesz. 

Jászkerekegyháza. Névtelen levelekre nem 
válaszolunk. 

Sch. Oy. Kendek. Most sem mondhatunk 
mást, mint a mit már irtunk levélben. 
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M. I . Bát taszék. A káplán, mint hitoktató 
a közs. iskolánál, nem lehet rendes tagja az 
iskolaszéknek; de mint a plébános helyette-
sítője részt vehet annak gyűléseiben. 

8 orozok ötcles. Az egy évi önkéntesség tar-
tamára nem lemondás, hanem egy évi sza-
badságolás és helyettesáliítás a leghelyesebb, 
már csak a szolgálati folytonosság szempont-
jából is. A másik dolgot megpróbálhatja; de 
nem bizonyos, hogy megkapja. 

K. S. Ungvár. Ha már 1893-ban rendsze-
resenmegválasztotttanító volt s külön osztályt 
vezet önállóan, oklevele is van : kérheti a 
korpótlékot. 

Sz. K. Gömör. Nem áll fenn ama rendel-
kezés, hogy oly tanítóözvegy, ki férjénél 20 
évvel fiatalabb, özvegyi iegélyt nem húzhat. 

Oesterreicl ier I . Az ötödéves korpótlékban 
való részesedést az 1893. évi XXVI. t.-czikk 
az „elemi népiskolák" tanítóira mondja ki. 
A „felekezeti polgári iskolai tanítók" tehát erre 
törvényes igényt nem formálhatnak, mert 
hiszen a „polgári" iskola nem „elemi népiskola", 
miként ezt ön is jól tudhatja. 

P. K. D. Ha már nem tanít női kézimun-
kát, a 100 frt fizetést sem követelheti ezen 
a czímen; azonban az e helyett meg is igért 
második kor pótlékhoz joga van. 

B. (i. Üröm. Azért is „évzáró vizsgálat", 
mivel ezzel a tanítás befejezést nyer. Nincs 
tehát nagy haszon abból, ha a május végével 
megtartott vizsgálat u'án még junius 15-ig 
tanítanak, mivel faluhelyen a tanulók ilyen-
kor nagyobb részt márkimaradnak az iskolából. 
De ha a helyi viszonyok eléggé jók s a taní-
tás folytatásából a népnevelésre haszon háram-
lik, az iskolai év junius hó végéig is tarthat, 
még falun is. Budapesten is megkezdik már 
a vizsgálatokat junius 16-án s 23-án befejezik. 
A vizsgálat idejét semmiesetre sem a tanító, 
hanem az iskolafentartó hatóság vagy iskola-
szék állapítja meg. n 

E. I. Szász-Uj-Os. A beiratási és tandíj 
megállapítása az iskolafentartó jog- és hatás-
köréhez tartozik. Tekintettel arra, hogy az 
önök iskolája állami, a gondnokságnak is van 
ehhez szava. Tudnia kell, hogy ott a beira-
tási díj 25, a tandíj 50 kr s hogy ez utóbbit 
csak a módosabb szülők fizetik. Sem a 15 kros 
nyugdíjalap, sem az 5 ° / o - o s adó miatt nem 
zugolódhatik a nép a tanítóra. 

Meggyőződés. Üresedés esetében sem szál-
líthatják le a tanítói fizetést, még ha ez 
nagyobb is a törvényben megállapított mini-
mumnál. 

N. I . Szécsény. A Rökk Szilárd-féle ala-
pítvány ösztöndíjaiért mindkét nembeli tanu-
lók folyamodhatnak. 

K. F. Veszkény. 1. Az elnöklő esperes 
úrnak joga van bármely tantárgyból is kér-
dezni, ha az illető osztály számára kiszabott 
tananyag keretében marad; de hogy a vizs-
gálat egész ideje alatt minden tantárgyból s 
minden gyermeket ő vizsgáljon, ő kérdezzen, 
a tanító pedig csak a néző és hallgató közön-
ség között foglaljon helyet, ez tűrhetetlen 
állapot. 2. Mintegy 250 frt nyugdíjra van jogo-
sultsága. 

M. I. Az iskolaszéki tag bármikor látogat-
hatja az iskolát s meghallgathatja abban a taní-
tást; kérdezgetni azonban csak olyan tagnak 
engedhető meg, a kinek a tanításhoz képzett-
sége, tudísa is van. Tehát az az „iskolataná-
csos", ha iskolaszéki tag, bármikor megjelen-
het az osztályban s erre az igazgató-tanítótól 
engedélyt kérni nem köteles. Ha, egyszerű 
földmíves ember lévén, „helytelenül já r t el 
az iskolában", ezért ön sem szó-, sem pedig 
levélbelileg meg nem róhatja, hanem csak 
figyelmeztetheti hibájára, és ha ez nagyobb 
fokú, a tanítóra nézve sértő: feljelentheti az 
illetékes hatóságnak. Helytelenül cselekedett 
ön is, ha megrótta és kendnek czímezgette 
az iskolaszéki tagot. Igyekezzék szép szóval 
elsimítani a dolgot, nehogy ön legyen a 
vesztes. 

X. Véglegesített alkalmaztatása akkor kez-
dődik, ha oklevelét megszerezvén, megerősítik 
mostani ideiglenesen elfoglalt állásában. Semmi 
közünk hozzá: mikor akar nősülni; annyit 
azonban mondhatunk, hogy könnyelműség, 
ha egy ideiglenesen alkalmazott tanító, ki még 
oklevelét sem szerezte meg, nősülni siet. 

R. Simon. A kirovás után, ha sérelmet lát, 
fölebbezzen. Ha alapos észrevétele van, helyre-
igazítják a dolgot. 

0. Imre. 1880. évi jan. 1-től számítva 56%. 
Biiky L. Adja be minélelőbb a folyamod-

ványt. Ha úgy akarna tenni, miként levelé-
ben írja, esetleg kára lehetne belőle. 

Tanító. Ez időszerint legtöbb tanárt keres-
nek a természettudomány- és mennyiségtani 
csoport tanítására. Először polgári képesítőt 
tegyen; a többire azután is ráér. 

X. állami tanító. 1. Az állami iskolákban 
szedendő beiratási díj összegét s befizetési 
határidejét a gondnokság szabja meg. Az 
ekként begyült pénz az iskolai könyvtár gyara-
pítására fordítandó, 2. Ha a mondott időre 
meg volt bizva a hitoktatással s azt egyedül 
ön teljesítette, akkor a 100 frt tiszteletdíjnak 
arra az időre esedékes része is önt illeti. 

Francu Sándor. Jogalapja nincs ; de 
tekintve a fölsorolt körülményeket, méltá-
nyosság czimén kaphatna az özvegy egy kis 
segélyezést. 
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Pitea T. Igazolni kellene, hogy már 1889-ben 
folyamodott fölvételért. 

Kullmaun J. Az iskolai anyakönyv alapján 
kellene a beírt tanulók névsorát kiállítani. A 
mulasztásért a felelősség azokat terheli, kik 
annak idején ama törvényes adó beszedését, 
illetve behajtását elmulasztották. Az esetleg 
méltánylandó körülmények figyelembe vételére 
a kir. tanfelügyelő úr adhatna kellő útbaiga-
zítást, ki az ottani viszonyokat ismeri. Mi 
nem ismerjük. 

H. J. Úgy látszik, még föl sincs véve. 
Folyamodjék fölvételért; ekkor aztán hiva-
talosan állapítják meg a fizetendő járulékot. 

E. R. F. 8Ó4 frt után 52%,-t, ha a levelé-
ben említettek megegyeznek a hivatalos ada-
tokkal. 

P. J. Szodoró. Ha évi fizetés állapíttatott 
meg s nem a tanév végéig alkalmazták, a 
szünidőre is kijár a fizetés (300 frt) esedékes 
részlete. írjon a tanfelügyelő úrnak. 

F. F. Önkényüleg járt el a kollégája. Az 
iskolafentartó hatóság, illetve az iskolaszék 
mondhatja ki, hogy szétválasztandó-e az ismétlő-
iskolai osztály nemek szerint. Mi szükséges-
nek tartjuk ezt. 

Hamvai 33. Minden kérdésére érdemleges 
választ kérhet Maurer János úrtól, a „Nem-
zeti Tornaegylet" művezetőjétől. (Budapest, 
VIII. ker., Szentkirályi-utcza 26. sz.) 

B. G. Topouár. 1. „Kántori teendők" szün-
időben is vannak, tehát „segédkezni" akkor 
is tartozik, hacsak néhány hétre föl nem menti 
ez alól az iskolaszék. 2. Ha junius 4-én volt 
a vizsgálat, de az iskolaszék azt határozta, 
hogy 15-ig kell még tanítani, ennek nem 
szegülhet ellene. 

Ii. Gy. Rosztoka. A törvény 1L holdat 
állapított meg. Ha többet adnak, igen szép 
tőlük; de nem kötelesek vele; s ha adtak, el 
is vehetik a többletet. A bekerítés felől semmi-
féle rendelet nem intézkedik. 

Sz. L. Az évzáró vizsgálat idejét nem a 
tanító, hanem az iskolaszék állapítja meg. Az 
iskolaszéknek erre vonatkozó határozatát, ha 
törvénybe nem ütközik, sem ön, sem más nem 
semmisítheti meg. 

N. J. Zsolua. Szerintünk az szolgálhat 
irányadóul, hogy a községek számára kiadott 
Utasítás értelmében, a tanításdíjat az iskola-
szék (vagy állami isk. gondnokság) szedi be, 
de a kik azt a rendes időre önként befi-
zetni elmulasztják vagy megtagadják, azoktól 
a községi elöljáróság szedi be. 

T. L. 12. A mondott értelemben lehetsé-
ges; azonban jelentse be a közokt. minis-
teriumnál. 

Daukánics J. A nyilvánossági jog kiesz-
közléseért forduljon a kir. tanfelügyelőhöz. 
A nyugdíjba való fölvétel is az ő közvetítésével 
történik. Nála kell a folyamodványt benyúj-
tani. 

„Jegyes." Rája nézve még nem, mert nincs 
besorozva. 

Kleitsch J. Állami hivatalnokokra, továbbá 
törvényhatósági joggal felruházott városokban 
előírt kereseti adójuk után a néptanítókra 
nyugdíj ki nem vethető. A 300 frtot meg 
nem haladó fizetéssel biró tanítók azonban 
útadóval föltétlenül megrovandók. 

K. J. Veszkéuy. 1. Kérdéseinek első részére 
már válaszoltunk. 2. A kántor nyugdíjazásál 
ról nem szól a törvény, csak a tanítókéró-
3. Ismétlő-iskolában ingyen is köteles taní-
tani. 4. Folyamodhatnak érte; de, hogy meg-
kapj ák-e a 300 frt államsegélyt, mi nem tud. 
hatjuk. 

I KOI) A L 0 ffl. 
Verne munkái. A nagy franczia regényíró 

munkáinak illusztrált magyar kiadásából meg-
jelentek a 83 - 91-ig terjedő füzetek. Befejező-
dik ezekben az Uszó sziget czímü regény és 
teljessé válik az Utazás a tenger alatt a 
Verne-regények egyik legszebbje. E kiadást 
nemcsak az eredeti kiadás kitűnő illusztrá-
cziói avatják értékessé, hanem a fordítás gon-
dos volta is, melyre a kiadó Franklin-Társu-
lat különös gondot fordít. Ennek a két 
regénynek is oly kiváló irók a magyarra át-
ültetői, mint Gaal Mózes és Szász Károly. 
A derék vállalatot a népszerű iró neve mel-
lett díszes nyomdai kiállítása és nagy olcsó-
sága is ajánlja. Egy-egy füzet ára 20 kr, 
melyek akár egyenként, akár előfizetéssel 
(5—5 füzetre 1 forinttal) megszerezhetők a 
kiadónál (Franklin-Társulat, Budapest, Egye-
tem-utcza 4), vagy akármelyik hazái könyv-
kereskedéstől. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés képviselőháza a m. 

héten a betegápolási törvényjavaslatot tár-
gyalta és úgy általánosságban, mint részletei-
ben elfogadta. A politikusok főérdeklődését 
azonban az újból megindult kiegyezési tárgya-
lások vonták magukra. A magyar és osztrák 
hetes bizottságok f. hó 11-én közös ülést 
tartottak, a melyen hir szerint, az osztrákok 
közeledtek a magyarok álláspontjához. A 
bizottságok titokban tartják ugyan tanács-
kozásaikat, de annyi mégis kiszivárgott, hogy 
osztrák részről a kvótának a népesség szám-
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arányában való megállapítását indítványozták. 
Egy bécsi lap szerint a magyar albizottság 
tagjai helyeslik az új álláspontot és így meg 
van az alap a kvóta kulcsának kiszámítására, 
a mely parlamentáris formák közt 34*8 százalék 
arányban nyerne kifejezést. 

— Világ folyása a külföldön. A spanyol-
amerikai harcztérről a m. hét végén a spanyo-
lokra nézve szomorú hirek érkeztek. E hirek 
szerint az amerikaiaknak Kuba szigetén sike-
rült a partraszállás; a Fülöp-szigeteken pedig 
oly rossz az állapot, hogy Manilla eleste már 
csak napok kérdése. Ezek a hirek Mad-
ridban nagy levertséget okoztak s a spa-
nyol kormány már utasította is bécsi nagy-
követét, hogy a béketárgyalások megindítása 
végett forduljon Goluchovszki grófhoz. Madrid-
ban az a hir van elterjedve, hogy Német-
ország kezdő lépéseket fog tenni a végből, 
hogy a Fülöp-szigetek ügyében európai kon-
gresszus üljön össze. Radovitz német nagykövet 
és Almodovar herczeg külügyminister közt 
tanácskozás folyt, a mit élénken kommentál-
nak. Havannából érkezett távirat szerint az 
ottani kikötő előtt két ágyúnaszád és egy 
monitor, Santiago de Kuba előtt pedig husz 
hajó, köztük nyolcz pánczélos hajó van. — 
Az osztrák parlamenti viszonyok még mindig 
nagyon zavarosak s a Thun-ministerium még 
mindig nem határozta el, hogy megmaradjon-e 
az alkotmányos alapon és lemondjon, vagy 
alkotmány nélkül maradjon a kormányon? 
A jubileumi békesség miatt azt hiszik Bécs-
ben, bogy a Reichsrátot föl nem oszlatják, 
csak elnapolják, mert se államcsínyt nem akar-
nak, se új választással a népet izgatni nem 
szeretnék, csak arra látszanak elszánva, hogy 
a botrányokat tovább túrni nem fogják. — 
Németországból az az elszomorító hir érkezik, 
hogy megint szaporítják a hadsereget, minden 
hadtestet külön lovas-vadászokkal és utászok-
kal s ezenkívül három új hadtestet állítanak 
föl s lesz huszonnégy. Ez rossz jel, mert 
alkalmasint tőlünk is azt fogják követelni az 
új véderőtörvényben, hogy szaporítsuk a had-
testeket és a létszámot. 

— A közigazgatási bíróság Schiller Berta 
és Both Ede mosonyi tanítók kérvényére a 
következő elvi jelentőségű döntvényt hozta: 
A közigazgatási bíróság mai ülésén azt az 
elvet mondta ki, hogy ha az iskolaföntartó 
a nyugdíjazási eljárás folyamatba tétele után 
emeli föl a tanító fizetését: a tanító nem a 
fölemelt fizetés, hanem csak a korábban állan-
dóan húzott fizetés után tarthat nyugdíjra 
igényt. 

— A Dólmagyarországi Tanítóegyesület-
nek jövő hó 4-én és 5-én Pancsován tartandó 

közgyűlésén való képviseletével Wlassics 
Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi minister 
úr ő nagyméltósága Halász Ferencz osztály-
tanácsost bízta meg. Ugyanezen a közgyűlésen 
a „Néptanítók Lapját" a fel. szerkesztő fogja 
képviselni. 

— Fölhivás. Azok a fölhívások, melyeket 
részint a N. L., részint más lapok hasábjain, 
a füsti fecske megérkezésének megfigyelése 
érdekében tettem volt közzé, legnagyobb 
viszonzásra a néptanítók körében találtak, a 
mennyiben a már beérkezett s ötezeret jóval 
felülhaladó kérdező-lapon legnagyobbára nép-
tanítók tették meg a füsti fecske tavaszi 
megjelenésére vonatkozó jelentéseiket. S mint-
hogy az idevágó adatoknak tudományos föl-
dolgozása előtt egy előzetes jelentésben 
szeretném az eredmény felől a tanítóságot 
értesíteni, ezennel fölhívom mindazon nép-
tanító urakat, kik levelező-lapjukat még 
eddig nem küldték be, legyenek szívesek 
azokat akár kitöltve, akár kitöltetlenül minél-
hamarább, de legkésőbb f. évi julius hó első 
napjáig okvetlenül postára adva hozzám 
juttatni. Hazafias üdvözlettel. Budapest, Nem-
zeti Múzeum, 1898. junius 11. Hermann Ottó, 
a Magyar Ornithol. Központ tb. főnöke. 

— 20.000 koronás alapítvány. Az osztrák-
magyar bank üzletvezetősége 1898. évi május 
hó 14-én kelt levelében értesítette a vakok 
orsz. intézetének igazgatóságát, n hogy az 
osztrák-magyar bank főtanácsa 0 Fölsége 
ötven évi uralkodasi jubileuma emlékére a 
vakok budapesti orsz. intézetének alapsza-
bályszerü emberbaráti czéljaira alapítvány-
képen húszezer koronát juttatni elhatározta. 

— A gölniczbányai róm. kath. népiskola 
f. hó 7-én a koronázás évfordulója alkalmából 
Thurzófüreden tavaszi mulatsággal egybekötött 
iskolai ünnepélyt tartott. Szép magyarsággal 
előadott szavalatok nagy hatással voltak a 
nagy számban összegyűlt hallgatóságra. Valóban 
meglepő eredményt mutattak föl németajkú 
növendékekkel a dicséretet érdemlő tanító 
urak: Szobissek Adolf s Béták István, a kik az 
ünnepély rendezése körül serényen fáradoztak, 
a minek eredménye meglepő volt. 

— Kérelem. A magyarországi áll. tanítók 
országos egyesületének azon tagjait, kik 
1897. évre tagsági díjjal tartoznak s kik 
1898. évi kötelezettségüknek még nem tettek 
eleget, fölkérem, hogy illetményeiket mielőbb 
befizetni szíveskedjenek. Gyero-Vásárhely (u. p. 
Nagy-Kapus). Józsa Dániel, pénztáros. 

— Másodlatok kiállítása. A pápai ev. 
ref. főiskola igazgatósága Vámos Lajos gigei 
ev. ref. tanító 1890 szeptember hó 6-án 81. 
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sz. a. kiállított s állítólag elveszett tanítói okle-
vele helyett f. évi április 18 án 140. sz. a . ; 
továbbá Antal Lajos m. á. v. tisztviselőnek 
1891. évi szeptember hó 5 én 135. sz. a. 
kiállított s a tanítóképző-intézet második 
évfolyamáról szóló, állítólag elveszett bizo-
nyítványa helyett folyó évi április hó 18-án 
141. sz. a. másodlatot adott ki. 

— Jubileum. A szegedi állam, segélyezett 
községi I. polgári fiúiskola, alapításának és 
Veszíts Lajos igazgató-tanári működésének 
negyedszázados évfordulóját f. é. junius hó 19-én, 
vasárnap d. e. 10 órakor ünnepli a városi köz-
művelődési palotában. 

— „A gölniczbányai dalegyesület" május 
hó 30-án színi-előadást rendezett az „Eötvös-
alap11 javára. Tiszta nyereség 36 frtot tett ki. 
Követésre méltó példát mutattak azzal a 
gölniczbányai tanítók, a kik ez előadás ren-
dezése körül fáradoztak. 

— A slöjd térfoglalása. A jövő isk. évben 
Kassa városának két tanintézetébe lesz a 
rendszeres slöjdoktatás bevezetve, t. i. a köz-
ségi elemi iskolába és az állami polgári isko-
lába. A községi elemi iskola mellett fölállí-
tandó slöjdiskola teljes fölszerelését a kassai 
kereskedelmi és iparkamra adja, míg a meg-
bízott tanerő tiszteletdíját, 350 frtot, a város 
törvényhatósága szavazta meg. — A polgári 
iskola teljes berendezését és az összes dologi 
és személyi kiadásokat a vallás- és közokt. 
ministerium engedélyezte. A tanítással mind-
két helyen Füzesi Márton kassai közs. isk. 
tanító bizatott meg, a ki az oktatás ez ágá-
nak tanulmányozása és elsajátítása végett 
államköltségen tett tanulmányutat és slöjd-
taufolyamot végzett Nääsben (Svédországban) 
és Budapesten. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra adakoztak : Demjanovichné Kasies Etel, 
áll. polg. leányisk. igazg. gyűjtése (Gyöngyös): 
10 frt (ehhez járultak: Demjanovichné Kasies 
Etel 1 fr t ; Siller Vilma 50 kr; Weinner Anna 
50 kr; Tobiscli Teréz 50 kr; Zsigárdi Flóra 
50 kr; Sándor Imre 50 kr: Feigl Z. H. fő-
rabbi 1 fr t ; Lernek Vilmos 50 kr; dr. Megyessy 
Béla 1 frt; Várakozó Sándor gondnoksági 
tag 1 frt; Bogdán Sándor bankigazgató 1 f r t ; 
Györky Ákos városi tanácsos 50 kr; Duclás 
András lapszerkesztő 50 kr ; Ujszászy Gyula 
kir. járásbiró 50 kr; Draskóczy István kir. 
aljárásbiró 50 kr = 10 frt); Scossa Dezső 
kir. tanf. (Eger) 3 fr t ; Zahumenszky István 
(Abrudbánya) 50 kr; orsz. izr. tanítóképző 
(Budapesten) 2 frt (ehhez járultak: dr. Málnai 
M. 50 kr; Balogh Áron 20 kr; Major Gyula 
20 kr; Mendl Lajos 20 kr; Bein Károly 
20 kr; dr. Bánóczi József 50 kr; Stern Mór 

20 kr = 2 frt); III. ker. vörösvári-utcsai 
el. isk. tantest. 5 frt 50 kr ; VII. ker. Aréna-úti 
él. isk. tantest. 2 frt 50 kr; Király Károly igazg. 
(Pásztó) gyűjtése: 6 frt 5 kr (ehhez járultak: 
Patzléry Gyula 1 frt; Weisz József 50 kr; 
Vélkey Zoltán 50 kr; Fligler Lajos 50 kr; 
Kugel Ignácz 50 kr; Demees József 50 kr; 
Fridrich József 50 kr ; Túlesik Gyula 20 kr; 
Kober Pál 30 kr; Gáspár István 25 kr; 
Tuza Lajos 30 kr; Bevilaqua Irén 50 kr = 
6 frt 5 kr); Kemény Gábor (B.-Gyarmat) 
gyűjtése 5 frt 60 kr (ebhez járultak: Kemény 
Gábor 50 kr; Elefanthy Iréné 50 kr; Vadász 
Anna 50 kr ; Hábor Sándor 50 kr; Molnár 
Endre 50 kr; B.-Gyarmati áll. isk. tanulók 
gyűjtése 3 frt 10 kr = 5 frt 60 kr); Tihanyi 
Domokos kir. tanf. (Szegszárd) gyűjtése 4 frt 
(ehhez járultak: Tihanyi Domokos kir. tanf. 
2 fr t ; Szánkási János 50 kr; Kászonyi 
Mihály igazgató 1 f r t ; Osváth János 50 kr 
= : 4 frt;) erdővidéki tanítótestület 5 f r t ; Tompos 
Gábor (Tapolczafő) 50 kr; tanítóképző tanárok 
orsz. egyesülete (Budapest) 10 f r t ; Rendesi 
László (Granasztó) 50 kr; Szeged-alsóvárosi 
tanítótestület (dr. Tergina Gyula gyűjtése) 
2 frt; Peres Sándor igazg. gyűjtése 4 frt 
(ehhez adtak: Kirchner Béláné 1 frt; Stepankó 
Albert 1 f r t ; Preszmajer Emilia 1 f r t ; Peres 
Sándorné 1 frt = 4 frt); Gönczi Ignácz 
(Kőtelek) 55 kr; komáromi ipariskola tanító-
testülete (Sipos Elek igazg. gyűjtése) 2 frt; 
Molnár Béla (Berhida) 10 kr; polgári isk. 
tanítótestület (Somorja) 2 f r t ; Keresztesy Leo-
poldin 50 kr; tantestület (Budolfsgnád) 2 frt 
50 kr; áll. polg. leányisk. (Kovácsné Nagy 
Lujza igazgató gyűjtése) Szegzárd 2 frt (ehhez 
adtak: Kovácsné Nagy Lujza 1 fr t ; Bati 
Jánosné 50 kr; Bigler Ilona 50 kr = 2 frt); 
Mozgay Mihály (Felső-Görzsöny) 50 kr ; szé-
kesfővárosi tanfelügyelőség 4 frt (ehhez adtak: 
dr. Verédy Károly kii\ tanf. 1 f r t ; Ember 
János s.-tanf. 1 frt; Gulyás Ferencz s.-tanf. 
1 frt; Munka Sándor tollnok 1 frt = 4 frt); 
„szegecl-rókus-városi tanítótestület" (dr. Tergina 
Gyula gyűjtése) 3 f r t ; dr. Tergina Gy. újabb 
gyűjtése: 5 frt 95 kr (ehhez adtak: mind-
szenti takarékpénztár 2 f r t ; mindszenti önse-
gélyző szövetkezet 1 f r t ; Hám János 50 kr; 
Gels Péter 50 kr; Vitos Gerő 25 kr; Vitosné 
Gallai Mária 25 kr; Lovass Jenő 20 kr; Vitos 
János 50 kr; BiicMer Gyula 50 kr; Márton 
Géza 25 kr = 5 frt 95 kr); Zsombai István 
(Osontosfalu) 20 kr; róm. kath. tantestület 
(Czegléd) (Bálint Mihály gyűjtése) 3 frt, (ehhez 
adtak: Bálint Mihály 50 kr; Hitter Miklós 
20 kr; Krébeczné 20 k r ; Lovasné 20 kr; 
Hühner János 20 kr; Sebek Gyula 50 kr; 
Túri Károly 20 kr; Szerdahelyi V. 20 kr; 
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Maczonka János 30 kr; Donovit z Alajos 10 kr; 
Boda Mária 20 kr; Ács Ilona 20 kr = 3 frt). 
Eddigi ^gyűjtésünk: 1-toő frt 28 kr. 

— Értesítés. Magyar nyelvi tanítóképesítő 
vizsgá'at fog tartatni a székely-keresztúri m. 
kir. állami tanítóképző-intézetben, jelen junius 
hó 24-én, azon német és román tanítók szá-
mára, kik iskoláinkban a magyar nyelvnek 
tanítására az 1879. évi 18. t.-cz. értelmében, 
oklevelet tartoznak szerezni. E vizsgálatra 
csak az 1882. év előtt népiskolai tanítói 
oklevelet nyert és hivatalban levő tanítók és 
tanítónők jelentkezhetnek. Vizsgálatot tenni 
szándékozók fölhivatnak, hogy keresztlevéllel, 
tanítói oklevéllel és szolgálati bizonyítvány-
nyal fölszerelt, 50 kros bélyeggel ellátott 
folyamodásukat, saját kir. tanfelügyelőjük útján 
junius 21-ig hoz/ám juttassák el. Székely-
Keresztur, Í898 junius 4. Borbély Sámuel, 
igazgató. 

— Tornatanár és tűzoltóparancsnok 
árvái. Két és fél év előtt Albert Károly ko-
lozsvári tornatanár és az önkéntes tűzoltó-
egylet buzgó osztályparancsnoka, ki egy év-
tizeden keresztül az összes kolozsvári taninté-
zeteknél a tornát tanította, hivatásának ál-
dozata lett; az emberfeletti munka idő előtt 
megölte. Négy árvája vagyon, ellátás nélkül, 
a szó szoros értelmében az utczán maradt. 
Az árvák felsegítésére dr. Ilaller Károly 
elnök, koltói gróf Teleki László alelnök, 
Hirschfeld Sándor pénztárnok és Kuszkó 
István jegyző vezetése mellett bizottság ala-
kul a tornaegylet és ttizoltóegylet tagjai-
ból. A bizottság az árvák sorsa érdekében 
minden követ megmozdított, kérése igen sok 
helyt hangulatot keltett. 0 Fölsége a király és 
a Fölséges királyasszony adományukkal mutat-
tak példát. Kolozsvár város, Albach Géza kir. 
tanácsos, polgármester javaslatára, fejenkint 
50 frt nevelési díjat szavazott meg az árvák-
nak. Az erdélyi főurak körében gróf Teleki 
László keltett hangulatot s gyűjtött nagyobb 
összeget. Legtöbbet hoztak a szegény tanulók 
és tüzoltótestületek; 5 — 10 — 20 kronkint 
gyűjtöttek össze annyit, bogy most a bizott-
ság, midőn működését bevégezte, 2553 frt 
48 krral számolt be a kolozsvári ártaszék-
nek. Hirschfeld a pénztári tisztet mintaszerű 
pontossággal töltötte be. O és a jegyző az 
agitáczió müveletét oly körültekintéssel vé-
gezték, hogy a nyomtatvány és postaköltség 
alig került 2"/o-ba. A befolyt összeget egy 
részletes levél kíséretében adta át az árva-
széknek a bizottság. A levélben az egy telei-
ben befolyt 20 frtot kitett adományok vagy 
gyűjtések eszközlői névleg fel vannak említve. 
A bizottság akcziót fejtett ki, hogy az öz-

vegy az óvónői tanfolyamot végezhesse, hogy 
állomást nyerve, a kisdedek neveltetése meg-
könyíttessék. Dr. Wlassics Gyula kultuszmi-
nister és Hegedűs Sándor képviselő kiváló 
figyelmet és humánus érzést tanúsítottak a 
bizottság előterjesztéseinél, miket dr. Tutsek 
Sándor szerkesztett. A feloszlott bizottság 
jelentését a nagyobb adakozók és közremű-
ködőknek megküldötte. Az összes gyűjtő-ívek 
csinosan bekötve, betüsoros névmutatóval el-
látva, a pénztári naplóval együtt elhelyeztet-
tek Kolozsvár árvaszékének levéltárában. A 
bizottság a 282 adományozónak és gyűjtőnek 
adományait a lapokban esetről-esetre nyug-
tázta és külön iratokban fejezte ki köszönetét. 

— A branyiszkói diadal évfordulója. 
Szép es vármegy ében mozgalom indult meg a 
branyiszkói diadalmas szuronycsata ötven éves 
évfordulójának méltó megünneplésére. A szép 
akczió kezdője Szilvásy Andor, Szepesváralja 
polgármestere. Hogy a tervezett ünnep minél 
fényesebb legyen, tanácskozott a Felvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület szepesmegyei 
választmányával és a szepesi tanítóegyesülettel. 
Az^értekezleten résztvettek: Hajnóczi R. József 
dr. kir. tanfelügyelő, Dobó Adolf a szepesi 
tanítóegyesület elnöke, Miskolczi Arnold a 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
titkára, Láng Mihály az eperjesi kisdedóvó-
képző igazgatója, és a város intelligencziájá-
ból számosan. Következőkben állapodtak meg: 
a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesü-
let és a szepesi tanítóegyesület Szepesváral-
ján tartják meg együttesen ez idei közgyű-
lésüket julius hónap első napjaiban. Előtte 
való nap este hangverseny lesz, a melyen 
ismertebb műkedvelők szerepelnek. Másnap 
lesz a tulajdonképeni branyiszkói ünnep. Kocsin 
impozáns menetben vonulnak a Branviszkó-
hegy felé. Útközben megállapodnak a korot-
noki honvédsírnál, melyben húsznál több név-
telen hős teste porladozik. Itt a szepesváral-
jai dalegyesület hazafias dalt énekel, Szilvásy 
Andor dr. polgármester pedig beszédet mond. 
A sírtól a menet már gyalog folytatja útját 
a Branyiszkó-hegy kanyargó utain. Fent n 
honvédemléknél a tűzoltó-zenekar a Rákóczy-
indulóval fogadja az ünneplőket, majd Fiedler 
János szepesváraljai tanító mond beszédet, 
Repcsik István pedig szaval. A mozgalomba 
még belevonják, mint közvetlen érdekeltet, 
Sárosmegyét is. 

— Kérelem, (A Tapolcza-Balatonfüredi r. 
kath. tanítói kör tagjaihoz.) Az egyházmegyei 
tanító-egyesület évkönyvének II. folyama ez 
évben kinyomatik. Erre vonatkozólag az ada-
tok beszerzése végett egy levelező-lapot küld-
tem minden egyes tagtársnak azon kéréssel, 
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hogy azt kitöltve, hozzám junius 15-ig meg-
küldeni szíveskedjenek. Fölkérem azon tag-
társaimat, a kik még e lapot vissza nem küld-
ték, hogy azt kitöltve mielőbb hozzám meg-
küldeni szíveskedjenek. Mindszentkál. Müller 
Károly, körelnök. 

— Fürdői kedvezmények. A Mária Doro-
thea-Egyesület a folyó évre tanítással és neve-
léssel foglalkozó tagjai részére a következő 
fürdőkben eszközölt még ki engedményeket: 
1. Lipiken (Szlavónia) az egész éven egy tanító-
nő kap ingyen fürdőket, gyógykezelést és gyógy-
díj-felmentést; azonkívül ugyanezen díjak-
ból kap több tag 35 — 50%-ig terjedő enged-
ményt. 2. liozsnyó (Gömörm.) az elő- és utó-
idényben a lakásnál 30%, fürdők, étkezés és 
egyéb díjaknál 10%, a fürdő-főidényben 
mindezen díjaknál 10% engedmény. 3. Siófok 
(Fehérm) egy tag kaphat julius és augusz-
tusban díjtalan fürdőket és a szoba-árakból 
30° o engedményt. 4. Magyar-Lajta-Pordány 
(Sopronmegye) fürdőknél 10% engedmény. 
5. Siklós az egész idényben két II. oszt. ingyen 
fürdőhely. 6. Párádon (Hevesm.) egy tanítónő 
kap jul. és aug.-ban a lakás, fürdő, gyógy díj és 
zenedíjnál 50% engedményt. 7. Lucsivna (Sze-
pesm.) egy tag kap az egész idényben a szoba 
árából 50% engedményt, ingyen fürdőket, 
gyógy- és zenedíjmentességet 8. Szt. László-
fürdő (Nagyvárad mellett) az elő- és utóidényben 
egy 1-ső oszt. szoba és ingyen fürdő. 9. 
Thurzófüred (Gölniczbánya mellett) több tag 
kaphat junius és szeptemberben ingyen lakást, 
gyógydíj- és zenedíj-elengedést, az étkezésnél 
25% engedményt; jul. és augusztusban a szoba 
árából 50% engedményt s a fennebbi ked-
vezményeket. 10. Margitszigeten (Budapest 
mellett) julius és augusztusban egy tanítónő 
kap ingyen lakást és fürdőket. 11. Palics-
fürdőben (Szabadka m.) egy tag kap az elő- és 
utóidényben ingyen szobát és fürdőket. 12. 
Tusnád (Csikm.) két tag kap gyógy- és zene-
díjmentességet. 13. Keszthely-Hévizen (Zala-
megye) két tag kap 3—3 hétre fürdődíj- és 
teljes gyógydíj mentességet. A bélyegtelen kér-
vényeket az egyesület elnökségéhez czimezve 
kell mielőbb a hivatalos helyiségbe: IX. kerü-
let, Erkel-utcza 19. sz. a. küldeni. 

— Halálozás. Sárlcözy József negyedi 
(Nyitram.) református főtanító életének 71-ik. 
tanítóskodásának 50-ik évében e hó 4-én 
elhunyt. Áldás emlékén! 

A szerkesztő postája. 
M. J. Ilyen réklám-ezikket nem közölhetünk. 

— X. tanító. Igen; beszámítjáks a korpótlékot 
s megkapja. — Sz. O. Ó-Kanizsa. Meddő vitat-

kozás az ilyen! Tantervénél fogva inkább a 
reáliskola, de a jó gimnázium tanulói is szép 
sikerrel haladhatnak azon a pályán. — 0 . K. 
Porosztó. 1. Nem. 2. Meg. — P. F. Brodnó. Saj-
náljuk, de elkésett vele. Különben eléggé sikerült. 
— Z. R. Csorna. Szíveskedjék egyenesen az illető 
igazgatósághoz fordulni; nekünk nem küldték be 
s így nem tudjuk. — P. D. Tisza-Füred. A jogügy-
igazgatósághoz küldték véleményezés végett. — 
R. L. Jablonicz. Újból megsürgettük; egyebet 
nem tehetünk. — V. Márton. Megtörtént s már 
vissza is küldték. — Cz. J. F.-Vissó. Ha a megsza-
kítás kellőleg igazolva van, méltányosan fogják 
elintézni. — T. F. Souiogy-Csepely. L. Gy. Verbó. 
K. L. Mezőtúr. M. E. ííezsette. H. S. Sőreg. B. J. 
Ung-Zavatka. Sz. I. M.-Jí.-Sombor. Legjobb akarat 
mellett sem közölhetjük. — Ii. J. Fekete-Kelecsény. 
Z. Gy. Sárosfii. É. K. K. Ér-Mihályfalva. A köz-
lendők közé tettük, de nem tudjuk: kerülhet-e sor 
rájok. — K. B. Kovásztui. Nekünk túlságosan terje-
delmes. Általában értekezéseket — kivált, ha újat 
úgy sem mondanak — nem közölhetünk. — N. G. 
Vajda-Hunyad. Cs. J. Kaposvár. Ha lehet, közölni 
fogjuk. — H. I. Vasvár. Nagyon megkésett vele ; már 
idejét multa. — P. B. Csékut. Nem a mi lapunkba 
való. — K. Aranyos-Marót. Ha csak lehet, bár 
nagyon terjedelmes. — Sell. M. Eger. A közlendők 
közé tet tük. — M. K. Kis-Fiilpön. M. V. Nagy-
Paczol. Sz. 1. Bursa. E. P. Makó. Nem közölhető. 
— W. A. Székesf. Egyiket sem közölhetjük. — 
Cs. Gy. Szeged. Talán sorát ejthetjük. — „K. Cs." 
Nem közölhetjük. — „Boldogtalan", Miskolcz. Hir-
detés s mint ilyen a kiadóhivatalra tartozik. — K. A. 
Szaparyfalva. Nem volt szükség az újabb levélre : már 
megtörtént. Állandóan sok a közlendőnk s így 
kiszorult. A türelem a legszebb polgár-erények 
egyike! — H. A. Győr. Névtelen levelekre nem 
válaszolunk. — L. Sz. I. Nagy-Bobrócz. Már több 
izben megüzentük, hogy hivatalból adják meg. 
Mért nem olvassa nagyobb figyelemmel a lapot'? 
— „Gömiiri". Folyamodnia kell a kereslc. min.-hoz ; 
a kérvényre 50 kros bélyeg kell. — G. J. Görcsöny. 
A hirdetések a kiadóhivatalra tartoznak; áttettük oda. 
— R. Cs. Nem kell, de lehet, egy hónapit. — Egy 
tanító. A ministeriumhoz kell folyamodni azon 
intézet igazgatósága útján, a hol vizsgálatot akar 
tenni. — B. L. Gyergyó-Ditró. Köszönjük; gyűlé-
sekről mindig szivesen veszünk rövid tudósításokat. 
— Sp. I. Ózd. A Hivatalos rész közleményeit mi 
ú^y nyomatjuk le, a mint a ministeriumból kapjuk. 
Az ön fölszólítására semmit sem „javíthatunk" azon. 
Különben „f. évi 26-ik" számunk még nem is volt! 
— I. G. Kis-Kend. Jóllehet a kiadóhivatalhoz for-
dult, a szerkesztőség megsürgette s nemsokára meg-
kapja. — F. S. Poklostelek. A kérdezett ügyben 
semmi sem érkezett föl ide. — Sz. F. Lövö-Petri. 
Továbbítás alatt van: nemsokára megkapják. — 
S. E. Resiczabánya. Nagyon köszönjük a szives 
meghívást, de ezúttal nem lehet. 

Tartalom : Az ország árvái. Mészáros Sándor. — 
Mi lesz gyermekeinkből ? Józsa Dániel. — A tanítói 
gazdasági tanfolyamok. Békefi Elek. — Egyesületi 
élet. — Sziiiióra: Emlékezés Zichy Antalról. Szőke 
István. — Felsőbányai nyaralóhely. Münnieh Sándor. 
— Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Irodalom. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újváry Heia. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

Á R J S Q Y 2 5 É K E . ^ 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek, 

aj Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
2 frt 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczj' P . ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 7Vs iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. VezérKönyv az Abc é.s elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'/s iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, netto ára 16 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/s iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8", 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és érteleingyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'/i iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 67» iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, T/s iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvliöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jcnö. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'/« iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jcnö. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 35 kr, netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5 ' / j iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beko Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti l frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 47» iv, kötve", 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 47» iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 47» iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 47» iv, kötve,, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J . Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet, 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margitlai J . Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8", 167» iv, kötve, b. ára 50, n. ára40kr, 

Dr. Széli Ii. Egészségtan. 8°, 57» iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák H. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. 0. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr, 

Kisses Kun. Játcktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr, netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr, netto ára 60 kr. 

b) Német nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Ledercr A. Képes ABC- és olvasókönyv, javított 
kiadás. 8°, 77» iv, kötve, b. ára 15 kr, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-liez. 8", 7 iv, kötvéi 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk, 55 db. Tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 50 kr. 

Gönczy I*. Nyonitatásbeli mozgatható betűk, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 60 kr, n. ára 50 kr. 

Gáspár J. 11. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . 111. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ár.i 24 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 167» iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. es VI. olvasókönyv. 8", 367» iv, kötve, 
bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához 8", 1772 iv, kötve, bolti ára 45 kr, 
netto ára 36 kr. 

Nagy l . Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
ö°, 87» iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 



Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához, 8", 27'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'A iv, 
kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
2 frt 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 
számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 15, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. NyomtatásbeU mozgatható betűk. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 
ajkúak sz. I. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanitásához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára 8°, 8'Aiv, kötve. b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'/» iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, ll 'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'/< iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára '24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót a jkú népisk. 
számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanitók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, l 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P . Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

d) Sáros- és Szepesmegyei tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy 1'. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 
osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/J iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót a jkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, ll'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr. net to ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13V« iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8". 26 iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
l'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. net to ára 25 kr. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 ív, kötve, 
bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanitásához. 
8°, 23'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7V« iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 
bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 
8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 
8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-
mára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számára. 
8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 40 kr, n. ára 32 kr. 

Nagy E. Nyelvtani g-yakorló. II. osztály számára. 
8°, 1 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-
mára. 8", 6'A iv, kötve. b. ára 20 kr, n. ára 16 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, net to ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8", 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, net to ára 54 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 26'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. net to ára 24 kr. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
27'A iv. kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak, 
bolti ára 36 kr, net to ára 30 kr. 
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f) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Nagy L. Vczérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanitásához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vczérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr.* 

Nagy L. Nyelvtani gyakoriókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, 
netto ára 6 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajknak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, ll'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár .1. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 32 kr, netto ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'A iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Vczérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
Elemi nép isko lák számára. 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

vasmegyei horvát ajkúak számára. 1. rész. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák [I., III. és IV. 
osztály számára. 8", 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4 Vs iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára '20 kr. 
Gáspár .1. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 6'A iv, kötve, b. ára 20, n. ára 16 kr. 
Margitai .1. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve. b. ára 30, n. ára 24 kr. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. 11. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve,, 
bolti ára 25 kr, netto ára 20 kr. 

i) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, 

netto ára 2 frt. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 

bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, 11'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, 
netto ára 24 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. 1. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vczérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8", 
12 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Valkovszky. Magyarország törtenete. 8", 4'A iv, 
kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk. 92 db, tábla-
papírra felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapírra felhúzva,, bolti ára 00 kr, 
netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8", 16 iv, kötve, bolti 
ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
15 kr, netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolákszámára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8", 2 iv, kötve, bolti ára 
8 kr, netto ára 6 kr. 

# 
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Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 4V« 
iy, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb léányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17 '/a iv, 
fűzve, bolti ára 1 f r t 40 kr, netto ára 1 f r t 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. YI. oszt. sz. Nagy 8°, 21'/siv, 
fűzve, bolti ára 1 fr t 80 kr, netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8", 
13'A iv, fűzve, bolti ára 1 frt 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8", 
7Vs iv, fűzve, bolti ára 70 kr, netto ára 56 kr. 

III. Tanitó- és tanitónőképezdék számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isine-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 127» iv, fűzve, bolti 
ára 1 fr t 25 kr, netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'/» 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 f r t 60 kr. 

Bartalus I. Yezérköuyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és mii formái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 f r t 50 kr, netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8", 24V< 
iv, fűzve, bolti ára 1 f r t 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9'/1 
iv, fűzve, bolti ára 1 f r t 80 kr. netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9VJ iv, fűzve, bolti 
ára 1 fr t 80 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

IV. Kisdedóvóképzó'-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 4'/« 
iv, bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11'/« iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/J iv, 
bolti ára 1 frt 60 kr., netto ára 1 f r t 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8", 5 iv, 
bolti ára 4(1 kr., netto ára 30 kr. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12 Vi iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Boboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 fr t 20 kr. 

Boboz József. Olvasó-és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8", 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 
8°, 3 iv, fűzve. (1879. 17284. s?. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, 1JA iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, '/J iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, 1V« iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1894. 35527. sz. a.) Bolti ára 0 kr., n. ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8", 2 iv, fűzve. 
(1887. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
52258/1890.) 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. Bolti ára 15 kr., netto 
ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasitások. 

Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 
tanítónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasiiásaz áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz.r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án luOOO. sz. r.) Bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tót „ „ „ „ 20 kr. 

,, román „ „ „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 
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Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ „ „ ., 20 kr. 

Utasitás a kir. tanfelügyelök számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-ez. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékháza-
kat vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanitónö-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, ls/a ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 20 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- ós javító-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel- I 
legü népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. V» iv. (1888. 
17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
Vj iv. (1889. 14539. sz. r.) Netto ára 5 kr. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 25 kr. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.J Netto ára 
25 kr. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
25 kr. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 25 kr. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyonévi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVlll. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv BJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló t)J minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be- J 

töltő gyermekek reszére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerződés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 

Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 
javító-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
beliv). I iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösítvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2'A kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvóuöképzö-intézetek tanterve. 12 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló. 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesitö 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sitö bizonyitvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 

IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ára 1 Vs kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2V» 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv),b.ára 2'A kr., n.ára 2kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'/i, netto ára2kr . 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b. ára 4 kr., n.ára3 kr 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'/a kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyitvány, bolti ára l'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesitö vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanitó-

nők) anyakönyve. í iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesitö vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesitö vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. munkamesternöi képesitö vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Értesítő tanítóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl. 

Kizárólag a tanítóképző-intézetek részére ingyen. 

XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l'A kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
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XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári liuiskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgárileányiskolai bizonyítvány. lpéld.nettoára2kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szere, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Tanitókópezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónőfeépezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Mulikamesternői bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanitóí oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. n.ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónöi bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-

csoportra. Egy-egy pld. netto ára 60 kr. 

XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

niára szükséges tanszerek jegyzéke. (li>96. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

XIV. Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 
Felső kereskedelmi iskolák részére: BoUi aril Netto ira 

1. Érettségi bizonyitvány . . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyitvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 4 „ 3 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
6. Kimutatás éretts.vizsg., kül- v.belív 5 „ 4 „ 
7. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 

XV. Női keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 
Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára •"> kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891 — 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó-iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 

Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr.. 
Tanitóí és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta" 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 2 kr. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 3 kr. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv netto 

ára l 'A kr. 

XVII. Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 
Felvételi és oszt. napló, bel- és küliv, bolti ára 

4 kr, netto ára 3 kr. 
Mulasztási napló, bel-és küliv,bolti ára 4 kr,n.ára3kr. 
Haladási napló, bel- és küliv,bolti ára 4 kr, n.ára 3 kr. 
Mulasztási kimutatás, 1 iv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 

T a n e s z k ö z ö k . 
1. Szemléleti képek.* 

I-ső, II-ik, Ill-ik és IV-ik szállítmány. Egy-egy 
szállítmány (10—10 kép) bolti ára 6 frt 50 kr, 
netto ára 5 frt 85 kr. — Az egyes szállítmány tar-
talmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

2. Természetrajzi és gazdászat i sz inezett 
táblák. 

Az emberi test boneztana (5 szinezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 

A liazai mérges növények (12 szinezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Az ehető és mérges gombák (12 szinezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Rétüntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz.t  

netto ára 1 frt. 
3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb 

szinezett tábla; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'A ivre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, szerb és vend nyelven, bolti ára 80 kr, 
netto ára 70 kr. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 50 kr, netto ára 45 kr. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. Szerb 
Utasitás nem kapható. 

5. Gönczy P. Utasitás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz.80,7'Aiv. fűzve,bolti ára75 kr.,n.ára 60kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 1 frt 20 kr. n. ára 1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle számvetö-készülék az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 18 frt. 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

9. Bopp. Méter-mértékek gyűjteménye , netto 
ára 5 frt. — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

Kogutovicz és Társa-féle fali térképek. 
Magyarország fali térképe, vászonra húzva, bolti 

ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
hegy- és vízrajzi fali térképe, vászonra húzva, 

* Az I-ső szállítmány, sajtó alá rendezés miatt, ez idő szerint 
nem kapható. 
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bolti ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 fr t 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
folyóhálózati fali térképe, vászonra húzva és 
léczekkel ellátva, bolti ára 14 frt. net to ára 13 frt. 
Magyarország Szt. István halálakor (1038-ban), 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 f r t 50 kr, 
netto ára 6 fr t 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt. 
netto ára 8 frt . — Magyarország 1847-ben, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 fr t 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt — Magyarország a pragmatica 
sanctio előtt (1720-ban), fali térkép, vászonra 
húzva, bolti ára 7 f r t öO kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
— Magyarország I . Mátyás király halálakor, 
fal i térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 fr t — Magyarország 1863-ban a 
török uralom legnagyobb kiterjedésében, l'ali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel. bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — A római birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában, fali térkép, vászonra húzva, 
bolti ára 7 fr t 50 kr, netto ára 6 f r t 50 kr. 
Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Graeczia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
7 f r t 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Osztrák-Magyar 
monarchia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
5 fr t 75 kr, netto ára 4 fr t 75 kr. — Léczczel, 
bolti ára 7 frt, net to ára 6 frt. — Európa fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 f r t 25 kr, 
net to ára 5 frt. Léczekkel, bolti ára 7 fr t 25 kr, netto 
ára 6 frt 25 kr. — Európa fali térképe. (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ára 
7 f r t 50 kr., netto ára 6 fr t 50 kr. — Léczekkel, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Afrika fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 f r t 50 kr, netto 
ára 5 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 7 f r t 50 kr, 
netto ára 6 fr t 50 kr. — Palesztina fal i térképe, 
vászonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ára 
7 frt, netto ára 6 f r t . IJczekkel, bolti ára 8 frt, 
net to ára 7 frt . — Föld képe l'ali térképe (öt 
része), féltekében, vászonra húzva, szöveggel, bolti 
ára 8 fr t 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 10 frt 50 kr, netto ára 9 f r t 50 kr. — 
Európa begy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt. Léczczel ellátva, 
bolti ára 7 frt 25 kr, netto ára 0 fr t 25 kr. — 
Európa átnézeti fa l i térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 f r t 50 kr. — 
fjéczczel ellátva, bolti ára IG l'rt, netto ára 15 frt. 
—• Európa a népvándorlás korában, vászonra 
húzva, bolti ára 7 f r t 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczczel ellátva, bolti ára 9 frt, netto 
ára 8 frt. — Európa a keresztes hadjáratok ide-
jében, vászonra húzva, bolti ára 7 fr t 50 kr, netto 
ára 6 frt 50 kr. — Léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 fr t — Európa a renaissance s 
Mátyás király korában, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 fr t 50 kr. Léczczel ellátva, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Európa a 
reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti ára 

7 fr t 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. — Léczczel 
ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 fr t 50 kr. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korá-
ban (1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 
50 kr. netto ára 6 fr t 50 kr. Léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt . — Ázsia fali térképe, 
vászonra húzva, bolti ára 9 frt, netto ára 
8 frt . Léczczel ellátva, bolti ára 11 frt, netto 
ára 10 frt. — Dél-Amerika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ára 7 fr t , netto ára ö frt. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 8 f r t 25 kr, netto ára 7 fr t 
25 kr. 

G ö n c z y - f é l e fal i t érképek . 
Észak-Amerika fal i térképe, netto ára 3 f r t 60 kr. 

— Dél-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 
60 kr. — Ausztrália fali térképe, netto ára 
3 fr t 60 kr. 

K o g u t o v i c z é s Társa-fé le k é z i a t la szok . 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. számára, 

bolti ára 60, netto ára 50 kr. — Kis atlasz. A pest-
megyei elemi iskolák számára, bolti ára 35, netto 
ára 32 kr. — Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 
11 térképpel, bolti ára 30, n. ára 28 kr. — Földrajzi 
iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, n. ára 
90 kr. — Történelmi iskolai atlasz, gymnasium, 
reáliskola, felsőbb leány-, felső keresk. iskolák, 
tanítóképző-intézetek és polgári iskolák számára; 
fűzve, bolti ára 2 f r t 50 kr, n. ára 2 f r t 25 kr ; 
kötve, bolti ára 3 frt , n. ára 2 f r t 70 kr. 

K é z i térképek. 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, n. ára 

15 kr. — Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön színezve), b. ára 15. n. ára 12 kr. -— Magyar-
ország hegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Palesztina kézi térképe, bolti 
ára 18, n. á ra lökr . — Európa a magyarok honfogla-
lása ésafrank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a keresztes hadjáratok 
idejében, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a 
renaissance és Mátyás király idejében, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Európa a reformáczió idejében, 
bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 15. n. ára 12 kr. — Osztrák-magyar monarchia 
polit ikai kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Osztrák-magyar monarchia hegy- és vizraj/.i 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika 
kézi térképe, n. ára 15 kr. — Ausztrália kézi tér-
képe, n. ára 15 kr. — A térképpel való ábrázolás 
alapfogalmai, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Budapest 
fő- és székváros tervrajza, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Dudapest és környéke, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10, 
n. ára 9 kr. — Európa hegy- és vízrajzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr, — Afrika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Planiglo-
busok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 
9 kr. — A föld öt része (Mercator-félc projectió-
ban) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 ki. 

M e g y e i k é z i térképek. 
Arad, Daranya, Bács-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest , 

Pozsony, Somogy, Szathmár, Temes, Torda-
Aranyos, Torontál, Vas, Zala megye, egy példánya 
bolti ára 15, n. ára 10 kr. — Abauj, Csongrád, 
Ha jdú , Torna, Bars, Borsod, Esztergom, (jyör, 
Komárom, Nógrád, Mosony, Tolna, Szeben, Sop-
ron , Szepes, Veszprém megye, egy példánya bolti 
ára 10, ti. 9 kr. — Alsó-Fehér, Nyitni megye, 
egy-egy példánya bolti ára 15, n. ára 12 kr. 

S z e m l é l e t i képek 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 tit Fiume látképe, f'elhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto árá 4 fr t 50 kr. Árvaváral ja lát-
képe, felhuzatlanul. bolti ára 3 frt, netto ára 
2 ír t 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 50 kr, netto ára 
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3 fr t 25 kr A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul. bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 fr t 75 kr, netto ára 4 f r t 40 kr. 
Vajda-Hunyad, felliuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 fr t 30 kr. A jáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt , netto ára 
1 f r t 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, net to ára 2 frt 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt , netto ára 
1 fr t 80 kr. Ugyanaz s felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
Városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt , netto ára 
1 fr t 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, ne t to ára 2 frt 30 kr. 

B ) Kath. népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 

6'/» iv, kötve, bolti á ra 18 kr, netto á ra 15 kr. 
Német nyelven. 8", 57» iv, kötve,b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 57» iv, kötve, b. ára 16. n. ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk II. oszt. 

számára. 8°, 87» iv, kötve, b. ára 27, n. ára 22 kr. 
Német nyelven. 8°, 10'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. osztálya számára. 8°, 167» iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, ne t to ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 41, n.ára 34 kr. 
Tót nyelven. 8", 16'A iv, kötve, b.ára 48kr ,n . á ra 40kr. 
Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. oszt. 

számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, n. ára 52 kr. 
Német nyelven. 8°, 19'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, 

net to ára 53 kr. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
net to ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15 'A iv, kötve, b. ára 37 kr, n. ára 31 kr. 
Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 

fűzve, bolti ára 7 kr , netto ára 6 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 

számára. 8°, 15'A iv, kötve, b. ára 41 kr, n. ára 34 kr. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 

összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 127» iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, ne t to ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, b.ára 47kr, n .á ra39kr . 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-

mára. 8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr. n. ára 21 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-

tá lya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
net to ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 18 kr, n. ára 15 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-

tá lya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6'A iv, kötve, b ára 21 kr, n. ára 18 kr. 
Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 

H. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 127» iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 
Fali olvasótábla. 1 te l jes példány == 12 lap, ára 

1 frt 31 kr. 
Német nyelven*. I teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. I teljes példány —12 lap, ára 1 f r t l 5 kr. 
Horyá t nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 fr t 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, net to ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8". 11 iv, kötve, b. ára 27 kr, n. ára 22 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8", 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 177a iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
net to ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, net to ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák 1U. 
oszt. számára. 8", 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
net to ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 67a iv, kötve, bolt i ára 21 kr, 
net to ára 18 kr. 

Szerb iskolák számára. 
HepKÓENOE n"kNÍ£ 3A oynOTpEKAÍNÍE CÉpECKH\X NApOA" 

NW\» oVMHAiiqjx. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 57« iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

II3Z AATHpA nEpKONAHÁANOf oCnpAIKNENIÉ UX OVnO-
TpEKAENlíO KZ. fAASÉMOt£pKCKH\X NApÓANbll(Z OV'IH-

AiíipA\z. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 103A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

I I 3 Z HACOCAOKA nEpKONAMÁANOE ovnp A;I;MÉHYÉ KZ ovno-

TpEKAÉNMO KX [AAKÉNOtEpKCKH\Z HApöANUX* OVMH-
AhipA\z. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3' 2 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KATH\HCYÍX MÁAhlíí <C> N£SNÍT£KAriO Gv"hi>AA KX Kíp-
AOKM/K. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8°, 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

BOCTOÍHOI"Í> BlipoHcuoiifciaiiiíi liaTHxncict 3a Barne 
yHeuH'uce pa3pe,te y BorocnacaeMofi Eirapxiii Bas-
KOH. (A Bácsmegyébén levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 8'/» iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

CpijtHÍii KarHXHcict. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Masnii KanixHcici. (Kis Katekizmus.) 8", 17« iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 
KATH\iticX MHI1X, CAS thSpTZ MZpTÖpHCHpE AßflT Kp£-

AÍNM'ÍOIZ nENTpS CKOAAEAE NEŐNHTE pOMSNÉipH. (Kis 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, n. ára 12 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, továbbá 
községek- és körjegyzőségeknek a net to árösszeg előleges beküldése mellet t , portómeutesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás véget t czimünket: „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
U t o l s 6 p o s t á i is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1898. évi junius hó 15. A m U r tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 

M. lrir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 24 . számához. 

Iskolafentarfcók, iskolaszékek és királyi tanfelügyelöségek 

f ^ F " s z í v e s figyelmébe. 
líérjük a pályázati és egyéb hirdetéseknek úgy kéziratát, mint közlési 

díját egyenesen a lap kiadóhivatalába (m. kir. tud.-egyetemi nyomda, Vár, 
Iskola-tér 3. szám) küldeni, mert a szerkesztőséghez küldöttek ott fölösleges 
matt kát okoznak, a közzétételben pedig késedelem és zavar áll elé. 

Elmaradt lapot a kiadóhivatalnál kell és pedig legkésőbb hétfőn rekla-
málni. Beklamácziót a szerkesztőség nem vesz figyelembe. 

35182/98. számhoz. (77/h—I—1) 

Pályázat. 
Az 1898 évi államköltségvetésben újonnan szerve-

zett, a X. fizetési osztály 3. fokozatában évi 80;i 
(nyolczszáz) fr t törzsfizetésből és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott 4- (négy) 
kir. s e g é d t a n f e l ü g y e l ö i állásra pályázat hir-
dettetik. 

A pályázók közül, kiknek legalább elemi iskolai 
tanítói képesítéssel kell birniok, egyenlő képesített-
ség esetén a kinevezés alkalmával előnyben azok 
fognak részesülni, kik a magyaron kívül, még más 
hazai nyelven is beszélnek. 

Felhívatnak tehát a pályázni óhajtók, hogy 
kellőképen felszerelt, nyelvismeretüket is világosan 
feltüntető és igazoló kérvényeiket f. é. j u l i u s hó 
h a t o d i k á i g az a 'ulirott ministeriumhoz nyújtsák 
be. A határidőn túl érkező folyamodványok figye-
lembe vételre nem számíthatnak. 

Budapest, 1898 junius hó 4-én. 
A valiás- és közoktatásügyi m. kir. 

ministerial!!. 

35.181/98. számhoz. ( 7 8 / h - I - l ) 

Pályázat. 
Az 1898. évi államköltségvetósben újonnan szer-

vezett, a XI. fizetési osztály 3. fokozatában évi 500 
(ötszáz) forint törzsfizetésből és szabályszerű lakbér-
ből álló illetményekkel javadalmazott 6 (hat ) kir. 
t a n f e l ü g y e l ö s é g i to l lnoki állásra pályázat hir-
dettetik. 

A pályázóknak legalább elemi iskolai tanítói 
képesítéssel kell b i rn iok ; egyenlő képesítettség 
esetén pedig, a pályázók közül azok fognak a kine-
vezés alkalmával előnyben részesülni, kik a magya-
ron kívül, más hazai nyelven is beszélnek. 

Felhivatnak tehát a pályázni óhajtók, hogy kel-
lőleg felszerelt, nyelvismeretüket is világosan fel-
tüntető és igazoló kérvényeiket fo lyó é v i ju l ius 
hó h a t o d i k á i g az alulírott ministeriumhoz nyújt-
sák be. A határidőn túl érkező folyamodványok 
figyelembe vételre nem számíthatnak. 

Budapest, 1898. évi junius hó 4-én. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir . 

miiiisteriumtól. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

T i s z a - S z a j o l b a n (Jász-N.-Kun-Szolnokm.) a róm 
kath. jellegű óvónői állásra pályázat. Javadalma: 
évi 325 frt o. értékben évnegyedenkint előre Egerből: 
két szép szoba, konyha, kamra, 400 Q] veteményes 
kerttel beveteményezve, melyért elődjének visszatérí-
téssel tartozik a megválasztott. Róm. kath. vallású 
és okleveles óvónők pályázhatnak. Pályázati határ-
idő junius 25., választás 26. A megválasztott állását 
junius végéig tartozik elfoglalni. Fizetése julius 1-től 
jár . Felszerelt kérvények Dobóczky János r. kath. 
lelkész, isk.-sz. elnökhöz nyújtandók be. Posta-vasut-
állomás helyben. (493—1—1) 

T o l n a nagyközségben az újonnan rendszeresített 
s államilag segélyezett községi elemi népiskola két 
osztályában betöltendő egy tanítói és egy tanítónői 
állásra ezennel pályázatot hirdetek. A két állás 
javadalma külön-külön 400 frt készpénzfizetés havi 
részletekben és 100 —100 frt lakbér-illetmény a 
község pénztárából. Kötelességük az iskolaszék által 
megjelölendő osztályokat és ismétlősöket a tör-
vényben előirt feltételek és felelősség mellett 
önállóan vezetni. Tannyelv: magyar, de a német 
nyelvnek tökéletes bírása a pályázóktól feltétlenül 
megkívántatik. Ezen két állás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók illetve tanítónők képesítő oklevél-
lel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleges különös képességeiket igazoló ira-
tokkal felszerelt s 50 kros bélyeggel ellátott kér-
vényeiket az alulírott iskolaszék elnökéhez czimezve, 
legkésőbb 1898. évi julius hó első napjáig nyújt-
hat ják be. Mindkét állás 1898. évi szeptember hő 
első napján elfoglalandó. Kelt Tolnán (Tolnavár-
megye), a községi iskolaszéknek 1898. évi junius 
hó első napján tar to t t üléséből. Brezlmayer József 
ügyvéd, a községi iskolaszék elnöke. (515—I—1) 

A heöpapi reform, leánytanítói állásra julius 15-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalma: lakás és kerten 
kívül, 158 fr t államsegélylyel: 400 frt. Tanítók, tanító-
és óvónők is pályázhatnak. Pályázatok Heőpapiba 
(Bovsodmegye) lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(518-111—1) 
A v á c z i segédkántori állásra pályázat hirdette-

tik. Fizetése: évi 220 frt , 50 fr t biztosított mellék-
jövedelem a temetések után, teljes ellátás, lakás, 
fűtés, világítás, mosás nélkül. Pályázótól meg-
kívántatik, hogy a kántori teendőket önállóan 
tudja végezni és tenor-hangja legyen. Az állás 
azonnal elfoglalandó; oklevél nem szükséges. Sze-
mélyesen jelentkezők előnyben részesülnek Pályá-
zatok Ulrich Károly székesegyházi karnagy Vácz 
küldendők. (535—1—1) 



TI — 

Liptó-maluzsinal r. kath. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik julius S-ére. Jövedelme : 
tisztán tanítói, községtől 52 frt. Tisztán kánteri, 
Orgonálás czímén 10 frt. Stóla czímén körülbelül 
8 fit . Ostyasütésért 1 frt 68 kr. Közös: 4207 frt 
93 krajczárnyi iskolai törzsvagyon kamatja czímén 
201 frt 96 kr. Minden házaspártól 1 frt 20 kr s minden 
özvegy asszonytól 60 kr, összesen mintegy 30 frt. 
Ismétlő iskolásoktól egyenkint 50 krval, átlag mintegy 
3 frt. Tanpénz czímén körülbelül 2 frt. Kis vete-
ményes kertnek élvezete. Tanterem fűtésére minden 
iskolás után 1 köbméter, összesen 20—25 köbméter 
puha tűzifa. Kényelmes lakás. Az állomás jövedel-
mének államsegélylyel 400 frtra való kiegészítésére 
a kellő intézkedések megtétettek. A folyamod-
ványok Dörner István kerületi tanfelügyelőhöz 
L.-Ujvárra küldendők. (479—1—1) 

A nagykolcs i ev. ref. egyház kántortanítói 
állomására pályázatot hirdet. Fizetése 164 forint 
államsegély az alábbi járulékokkal 400 frt. 9 köböl 
buza, 5 tengeri, 8 köblös föld három fordulóban, a 
hívek által szántva, vetve a tanító magvával. Ebből 
a tengerijét kétszer megkapálják. Két vékás kender-
föld. Tandíj minden gyermektől 'A véka szemes 
tengeri, 1 frt, egy csirke. Tanítvány 40—45, 18 
ster fa beszállítva, faiskolai helyiség egy része, 
régi temető. Két szoba, konyha, kamra, mellék-
épületekből álló lakás, kicsi kerttel. Négy forint a 
lakás takarítására. Földadó felét 5—6 frt tanító 
fizeti. Kötelessége vegyes iskolának egyházkerületi 
tanterv szerinti vezetése, kanonikus órákon, lelkész 
akadályoztatása esetén istentisztelet végzése, egy-
házi jegyzőség. Oklevéllel ellátott kérvények julius 
7-ig Tóth Dániel lelkészhez intézendők. Nagy-Kolcs, 
u. p. Iírassó, Szatmármegye. Állomás augusztus 
végén elfoglalandó. Költözködés czímén 15 forint. 

(492—II-1) 
A tomori reform, egyház szept. 1-én elfoglalandó 

kántortanítóságára pályázat; hirdettetik. Fizetés 
államsegélylyel 400 frt. Pályázatok julius 10-ig 
a lelkészi hivatalhoz küldendők. Tomor (p. Hom-
rogd; Abauj-Tornam.) Papp József, ev. ref. lelkész. 

( 5 2 2 - 1 - 1 ) 
Fej érmegye, Vértes-Boglár róm. kath., német-

magyar tannyelvű elemi népiskolánál 300 frt kész-
pénz és egy csinos szobából álló lakással és szabad 
fűtéssel díjazott segédtanítói állás szeptember ele-
jén betöltendő. Okleveles, esetleg képezde-végzett 
tanítók és tanítónők okmányaikat julius elsejéig 
alulírott iskolaszéki elnökhöz szíveskedjenek bekül-
deni. Fritzenschaft János, plébános. (658—I—1) 

Bihar-Nagy-Bajomban a községi óvónői állás 
lemondás folytán megüresedvén, arra pályázat hir-
dettetik ; okmányolt kérvények alulírotthoz 1898. 
évi junius 22-ig bezárólag nyújtandók. Javadalma-
zás : 420 frt készpénz, melyből 120 frt dajkatartásra 
adatik; lakás, egy szoba, konyha, kamara ós 
zöldséges kert. Mile József, felügyelő-bizottsági elnök. 

(514-11-1) 
A kölesei (Szatmárm.) ev. ref. kántortanítói 

állomásra 1898 julius 31-ig bezárólag pályázat hir-
dettetik. Fizetés, mely buzaterményből, tűzifából, 
szántóföldből és pénzből áll, .76 fr t államsegélylyel 
400 frt. Állomás folyó év szeptember l-jén fogla-
landó el. Kérvények alulírotthoz küldendők. Posta 
helyben. Kölese, 1898 junius 5-én. Gulya György, 
lelkész. _ _ (534—1—1) 

A bogáti pusztai iskola számára kerestetik egy 
róm. kath.. nőtlen, okleveles tanító. Évi fizetése 
350 frt, lakás, világítás és fűtés ; élelmezést az ura-
dalmi tisztnél havonkénti 15 frtért kaphat. Az állás 
f. évi szeptember 1-én elfoglalandó; ajánlatok 
Melier Dávidhoz Felső-Segesd, Somogy, intézendők. 

(524 -II—2) 

A birdai (Temésm.) ág. h. ev. osztatlan népisko-
lánál a tanítói állásra pályázat hirdettetik. A tanító 
fizetése szabad lakáson és kerten kívül 365 frt kéz-
pénzben (-300 frt mint tanító, 65 f r t a kántori teen-
dőkért). Megjegyzendő, hogy az egyház 100 frtnyi 
segélyért és korpótlékért az államhoz fordult, mi 
által valószínűleg már a jövő tanévben az állás 
tetemesen javul. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Binder Jenő, ev. lelkész. (471—IY-3) 

(Pozsonyin.) Galáutha mezőváros róm. kath. 
iskolájánál rendes tanítói állásra pályázatot hirde-
tünk. Fizetése : 550 frt havi előleges részletekben, 
egy szobából álló lakás természetben, 2"> mtm kőszén. 
Kötelessége: az iskolaszék által kijelölt osztályt 
vezetni, az ismétlő-iskolában tanítani. Kérvények a 
róm. kath. iskolaszékre czímezve, Entresz Ede 
plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők junius 
25-ig. Választás 30-án. Megjegyezzük, hogy a meg-
választott tizetését szeptember 1-sőtől folyósítjuk, 
a mikor állását is tartozik elfoglalni. Entresz Ede 
plébános, iskolaszéki elnök. Kováts Gyula főtanító, 
iskolaszéki jegyző. (501 — II — 2) 

Pályázat kath. osztálytanítói állásra Nagyécsre 
(Győrmegye) jul. l-ig. Javadalom : Bútorozott szoba, 
325 frt. Iskolaszéki elnökség. (498—III—2) 

A t isza-szent-mártoni ref. egyház kántortaní-
tói állására pályázatot hirdet. Javadalma: lakás, 
1642 [ ,-öl kerttel, 22 köböl rozs, 12 köböl tengeri, 
15 hold föld; különböző czimeken 240 frt. Csak 
okleveles tanító pályázhat. Pályázatok junius 25-ig 
a lelkészi hivatalhoz küldendők. Utolsó posta : 
Mándok, (Szabolcsmegye). Az állás juliusban elfog-
lalandó. (490—11—2) 

Apáthegyalja fiókegyház (Barom.) r. kath., tót-
magyar tannyelvű iskolájához tanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetés államsegélylyel 4U0 frt. 
Oklevéllel fel-zerelt kérvények f. é. juíius végéig a 
felső-apáti plébániai hivatalhoz (P. Garam-Szent-
Kereszt) beküldendők. (5i7_ni—2) 

Pályázati hirdetmény a kunhegyes i gazdasági 
ismétlő-iskola szaktanítói állomására. 1. Évi járan-
dóság : 500 frt készpénzfizetés. 2. Lakbér és kert-
járandóság czímén évenkint 100 frt, esetleg ter-
mészetbeni megfelelő lakás a községben, vagy a 
községen kívüli mintatelepen. 3. A mintatelep jöve-
delmének 20%-a. Köteles a megválasztandó szak-
tanító az elméleti és gyakorlati tárgyakból heten-
kint legalább 30 órát adni s állását f. évi szept. 
l-ig elfoglalni. A megválasztott tanító köteles aug. 
hó első felében benyújtani az iskolaszékhez a min. 
általános szervezési utasításnak megfelelő részletes 
szervezési és tantervi munkálatot. Felhivatnak 
pályázni óhajtók, miszerint keresztlevéllel, képe-
sítésüket s eddigi szolgálataikat igazoló bizonyít-
ványokkal szabályszerűleg felszerelt kérvényüket 
1898 julius l-ig bezárólag alulírotthoz adják be. 
Kunhegyes, 1898 május 28. Józsa Sándor, községi 
iskolaszéki elnök. (513—III—2) 

A hetyeni ref. kántortanítói állás betöltésére 
vonatkozólag pályázat hirdettetik. A buza, gabona, 
fa, földhaszonélvezet, tandíj, stóla, (lakás, — kert 
és melléképületekkel —) és 79 frt államsegélyből 
álló évi fizetés 400 frtra tehető. Oklevéllel felszerelt 
kérvények julius 1-sőig a hetyeni ref. lelkészi hiva-
talhoz küldendők. Állomás szeptember l én fogla-
landó el. Hetyen (u. p. Mező-Kaszony, Beregm.). 

(526—1—1) 
Pestmegyei Abonyban róm. kath. tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Fizetés 400 frt, lakbér 50 frt. 
Pályázók felszerelt kérvényeiket főtiszt. Dolenszky 
Imre esperes úrhoz Tószegre küldjék f. hó 26-ig. 
Az állás szeptember elsején lesz betöltendő. Víz 
Zoltán, iskolaszéki elnök. (533—I—1) 
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A gerjeni ev. ref. egyház II. tanítói állomására 
pályázat hirdettetik. Fizetése állam segély ly el 400 frt; 
egy szobás lakás (melynek fűtése 20 Írttal értékelve 
benne van a 400 frtban), lakás pótlására : tandíjból 
cirka 30—36 frt. Kötelessége az I - II. vegyes osztály 
tanítása. (Tanítványok száma 36—40.) Kántortanítót 
betegsége vagy akadályoztatása esetén helyettesí-
teni. Pályázhatnak csak ref. vallású okleveles férfi-
tanítók. Határidő julius 5. Gerjenben, (u. p. Fadd, 
Tolnám.) 1898 junius 1. Az elnökség. 

( 5 2 9 - 1 - 1 ) 
A miavai ág. liitv. ev. egyház Porád irtványos 

iskolájába tót és magyar nyelvben jártas, okleveles 
tanítót keres. Fizetése : 300 frt készpénz, 50 pozs. 
mérő rozs, 4 mérő alá szántóföld, 6 öl fa, melyből 
a tanterem is fűtendő, és kétszobás lakás házi-
kerttel. Folyamodványok f. évi julius 31-ig lelkészi 
hivatalhoz beküldendők. Vannay László, lelkész. 

(540 —II—1) 
Az i l yés fa lv i izr. államilag segélyezett hitközség 

elemi iskolánál 800 korona, szabad lakással díjazott 
okleveles tanítói állás szeptember elsőre betöltendő. 
Pályázók képesítési okmányaikat julius közepéig 
alulirthoz küldhetik. Ilyésfalva (posta Sz.-Cseh). 
Schwartz Bernáth, iskolaszéki elnök. (542—I —1) 

P e r b á l r a (Budapest mellett) kath., oki., németül 
és magyarul beszélő tanító vagy képezdész pályázhat. 
Járandósága : bútorozott, fűtött szobán kívül 300 frt. 
Eredeti okmányok beküldése esetében bővebben 
értekezhetni az iskolaszéki elnökséggel. (543—1—1) 

A sóváradi ev. ref. egyház harmadik tanítói 
állomására pályázat nyittatik. Javadalom: két szobán, 
kamarán és nyári konyhán kívül két öl tűzifa és 
400 frt havi előleges részletekben fizetendő készpénz. 
Oklevéllel felszerelt folyamodványok f. évi julius 
20-ig nagytiszteletü Ravasz János ev. ref. esperes 
úrhoz Mező-Bándra (Maros-Tordam.) küldendők. 

(544—1—1) 
G y ü g y e i (posta Zsarolyán, Szatmárm.) ref. kántor-

tanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetés: 165 frt 
államsegélylyel 400 frt, lakás, konyhakert. Kérvények 
julius 20-ig lelkészi hivatalhoz beadandók. Állomás 
szeptember elsején elfoglalandó. (545—II—1) 

A szobot i s t i állami óvodához a szabadságolt 
óvónő helyettesítésére egy oki. óvónő kerestetik. 
Fizetése havi 30 frt . Kérvények Niepel Lajos ig.-
tanítóhoz (Szobotist, Nyitram.) intézendok. 

( 5 6 2 - 1 - 1 ) 
Az a l sócse ináton i róm. kath. kántortanítói állo-

másra pályázat hirdettetik. Díjlevél szerinti jöve-
delme : I. Különféle alapokból fél és évnegyedi 
utólagos részletekben 248 frt. II. Kepe, ospora és 
stóla évi pénzértéke 120 frt. III. Szentmise alapít-
ványból 6 frt t0 kr. IV. 4 hold 125 G-ö l szántónak 
egyharmadát élvezi, melynek kataszteri jövedelme 
4 frt 15 kr. V. Lakás ; tisztességes kőépület, mely 
áll két szoba, egy konyha, egy kamara és egy 
pinczéből. Külön sütőház, csűr, istálló sertésóllal és 
iOO QJ-öl veteményes kert. Pályázni kívánók kellően 
felszerelt okmányaikat alattirthoz folyó évi julius 
végéig adják be. Kalit Ferencz, róm. kath. lelkész. 

( 5 3 8 - 1 - 1 ) 
A polányi (posta : Gyepes, Veszprémmegye) róm. 

kath. népiskolánál másodtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: nyolcz hóra 170 frt, 
élelmezés a kántortanítónál, bútorozott szoba fűtés-
sel, takarítással. Kötelessége : egyik osztályban taní-
tani, kántorságban segédkezni, az ismétlőket felváltva 
oktatni. A tannyelv magyar; de a német nyelv 
tudása kívánatos. Pályázhatnak tanítónők is. Okira-
tokkal fölszerelt kérvények julius 31-ig alulirotthoz 
küldendők. Verbőczy István, lelkész, iskolaszéki 
elnök. " ( 5 5 8 - 1 - 1 ) 

I A nagyvarsány i ref. egyháznál kántortanítói 
I állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 20 hold 
j szántóföld, melynek évi haszonbére 180—200 frt . 
j Párbér 18 köböl gabona. 10 fr t készpénz. Tandíj 
| minden gyermek után egy véka gabona, kezdőktől 

20 kr, haladóktól 40 kr, egy csirke. Tanköteles jelen-
ben 80. Ismétlősökért községtől 10 frt. Stóla 10 frt . 
3 öl kemény testfa. Tisztességes lakás házi kerttel, 
melléképülettel. Adót tanító fizet. Állás szeptember 
elsején elfoglalandó. Ha az elfogadónak a pénz 
tetszik, akkoriizet az egyház 400 frtot. Nagy-Varsány 
(u. p. Gyüre, Szabolcsm.). Fekésházy Gyula, lelkész. 

( 527 -1 -3 ) 
A kézdisárfalvi róm. kath. segédkántortanítói 

állomásra pályázat nyitatik. Évi jövedelme: 28 kat. 
őszi, 28 kat. tavaszi gabona, 10 terű vegyes tűzifa, 
stóla, kézi stipendiummal 12 frt, ospora 7 frt 9 kr, 
pium logatum 6 frt 12 kr, 25 frt tanítói alapnak 
8% kamiitja, 313 f r t államsegély, egy kis veteményes 
kert. Tisztességes jó lakás az iskolával egy födél 
alatt, mely áll két szobából és egy kamrából. 
Pályázók csak okleveles tanítók lehetnek, kik folya-
modványaikat f. évi junius 30-ig alulirotthoz adják 
be. Sárfalva, 1898. május 29-én (u. p. Kézdivásárhely). 
Jankó Antal, lelkész, isk.-széki elnök. (502—I—1) 

Az őrségi ev. ref. egyházmegyébekebelezettszalaföi 
kántortanító évi fizetése: készpénz 100 frt, buza 
pozsonyi mérő 20 mérő, rozs 20 mérő, zab 1 mérő, 
széna 1 szekérrel (12 mázsa), szalma 1 szekérrel 
(6 mázsa), len gerebelve 20 font, káposzta s főzelék-
nemű házanként, stóla az egyházkerület rendelete 
szerint. A ház mellett két gyümölcsös kert, széna-
füvet az egyház kaszáitatja le. Kapálásra 7 gyalog-
napszám. Mindennapi iskolásoktól (70—90) fejenként 
1 f r t 75 kr készpénz, és egy szekér vágott fa, vagy 
aki fát nem visz 80 kr. Ismétlő iskolásoktól (20—25) 
50 kr. Tagosztálykor 34. 1551 Ql-öl föld, melynek 
kat. tiszta jövedelme 31 fr t 47 kr, — adóját az egyház 
tartozik fizetni.— Ha a tanító a külső földeket és a 
kömpés rétet a nyiresi tanítói birtokon kívül nem 
használja, az egyház évenként 60 f r to t ád készpénz-
ben. Pályázni kivánók felszerelt kérvényeiket, f. évi 
julius 31-ig Egyházasrádóczra (Vasm.) beküldeni 
kéretnek. Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Somogyi Gyula, esperes. (520—1—1) 

A nagy-bakónaki (Zalamegye, Nagy-Kanizsa 
mellett) községi népiskolánál az osztálytanítói állásra 
julius 3-iki határidővel pályázat hirdettetik. Járan-
dósága: a község pénztárából havonkint fizetve, 
egész évre "50 fr t készpénz, melyet a megválasz-
tot t kívánságára a község a 10 havi szorgalmi idő 
alatt 10 havi részletben is kiszolgáltat, úgy, hogy 
a 2 hónapi szünidőt tetszése szerint bárhol töltheti; 
egy tágas szép szobából álló lakiís, téli fűtéssel. 
Kötelmei: a 3 alsóbb osztály vezetése és az ismét-
lők részbeni oktatása. Az állás szeptember 1-én 
foglalandó el, mely naptól a fizetés folyósíttatik. 
Okleveles, esetleg a képezdét teljesen elvégzett 
pályázók eredeti okmányaikat fenti határnapig alul-
irt iskolaszéki elnökhöz küldjék. Nagy-Bakonak, 
1898. junius 10-én Tóth Antal, iskolaszéki elnök. 

( 5 6 0 - 1 - 1 ) 
A háromszékmegye i árvafiu-szeretetháznál 

újonnan szervezett második családtanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 300 frt, 50 frt ötöd-
éves korpótlékkal, lakás a növendékekkel, élelme-
zés a nevelő-testülettel, fűtés, világítás, mosatás. 
Kötelesség: árvafiuk nevelése, oktatása; gazdasági 
és kertészeti foglalkozások felügyelete, irányítása. 
Egy évben 14 napi szabadság. Nőtlen, okleveles 
tanítók pályázati kérvényüket junius 28-ig Séra 
Tamás árvaszéki elnökhöz Sepsi-Szent-Györgyro 
küldjék. Sipos Samu. igazgató. (560 — 1 — 1) 

24* 
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N a g j várad vái'os községi polgári iskolájánál két 
tanári, elemi iskoláinál két tanítói és egy tanítónői 
állás lesz betöltendő. A polgári iskolai állásokra 
csak férfiak, és pedig az egyikre a rajz, a másikra 
a mennyiség- és természettudományok tanítására 
polgári, esetleg középiskolai tanképesítéssel; — az 
elemi iskolai állásokra megfelelő tanképesítéssel bíró 
egyének (egy állásra nő, kettőre férfiak) pályáz-
hatnak. Az állások javadalmazása: a polgári isko-
lánál állásonként 1600 - - egyezerhatszáz korona évi 
alapfizetés, 400 — négyszáz korona lakbérilletmény, 
100 = egyszáz korona évötödös korpótlék; —- az el. 
iskoláknál állásonként 1200 = egyezerkétszáz korona 
évi alapfizetés, 400 = négyszáz korona évi lakbér-
illetmény és 100 = egyszáz korona évötödös kor-
pótlék. A 100—100 koronás korpótlék úgy a polgári, 
mint az elemi iskoláknál csak öt izben válik ese-
dékessé s így 5C0 koronánál magasabb összegre 
nememelkedhetik. A tanképesítést, előtanulmányokat, 
születést, esetleg gyakorlati működést is igazoló 
hiteles okmányokkal felszerelt, sajátkeziileg írt 
kérvények Nagyvárad város községi iskolaszékéhez 
intézve, f. évi junius hó 30-ig alulírotthoz küldendők. 
A már jelenleg rendszeresített tanári, illetve tanítói 
állásban működő pályázók kötelesek kérvényükben 
az eddig teljesített szolgálatuk után a korpótlékra 
nézve fennálló igényüket bejelenteni és okmányok-
kal igazolni Az állások betöltésénél azon pályázók, 
kik a megfelelő tanképesítésen felül a művészeti 
tárgyak, ú. m. rajz, ének vagy tornatanítására külön 
szakképesítéssel birnak. előnyben részesülnek. Az 
állások f. évi szeptember elsején lesznek elfoglalan-
dók. Nagyvárad, 1898 junius 10. Réz Mihály, közs. 
iskolák felügyelő-igazgatója. (553—1—1) 

A böhönyei (Somogym.) róm. kath. népiskolá-
hoz egy osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése 300 frt havi 25 frt részletekben, bútoro-
zott szoba, fűtés és takarítással. Kötelessége a 
kántorságban segédkezni. Kérvény, oklevél julius 
14-ig beküldendő. (555—I—1) 

Mária-Kémend (Baranyamegye) községi nép-
iskolánál megüresedett magyar-német tannyelvű 
osztálytanítói állásra julius 17-ig pályázat hirdet-
tetik. Fizetése egy polgári évre 400 frt a község 
pénztárából havi részletekben, 15 frt tűzifa fejében, 
egy szobából álló bútorozott lakás és főt. Bundalla 
Béla plébános úrtól évenkint 4 méter fa. Köteles-
sége az I. II. osztályt önállóan vezetni, az ismétlő-
iskolában felváltva tanítani és a kántorságban 
segédkezni. Nőtanítók is pályázhatnak. Ha nőtanító 
választatik, köteles az összes leánynövendékekkel 
kézimunkát tanítani. A felszerelt kérvények julius 
16-ig, Kerner Ádám iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Az állomás szeptember 1-én foglalandó el. Herr 
Sebestyén, iskolaszéki jegyző. (557—1—1) 

Ihaikuti államilag segélyezett községi tanítói 
állomásra junius 30-ára pályázat hirdettetik. 1. Lakás: 
szoba, konyha, kamara, istáló; 500 QJ-öl léczczel 
kerített kert. 2. Állami segély 333 frt 83 kr, melyet 
a község 400 frtra kiegészít. 3. Dologi kiadás czi-
mén 36 frt. 4. Kántori teendőkért: vasár- ünnep-
nap délutáni olvasó mondásáért 10 p. mérő rozs 
értéke, 16 m. rőzse fa — esetleg 12 m. ; 1 darab 
marha nyári legeltetése. Tanulók száma 32. Csak 
okleveles tanítók — tanítónők — pályázhatnak. 
Az állomás azonnal elfoglalható. Kérvények az 
iskolaszékhez. Utolsó posta: Veszprém Jákó. (559) 

Zichi róm. kath. iskolánál osztálytanítói állomásra. 
Fizetése: 350 frt. Biztos kilátás szép mellékjöve-
delemre. Csak okleveles tanítók vagy tanítónők 
pályázhatnak. Németül beszélők, zenéhez értők előny-
ben részesülnek. Folyamodványok julius 15-éig nyúj-
tandók be, plébánia hivatalnak Nágocs (Somogym.) 
czímzéssel. (551—I—1) 

Pályázat a nemes- és nagy-pécseli (Zalam.) ref. 
egyház kántortanítói állására Fizetés: készpénz, fa, 
szolgálmány, tandíj, stóla, termény és földekből 
főszolgabírói felszámítás szerint 334 frt 51 kr, állam-
segély 107 frt, összesen 441 frt 51 kr. Egy szobás 
lakás kerttel. Pályázók felszerelt kérvényeiket aug. 
l-ig Nyikos Kálmán esp. úrhoz Litérre (Veszprémm.) 
küldjék. Az állás okt. 15-én foglalandó el. N.-Pécsel, 
1898 junius _8. Nagy Benő, ref. lelkész. (556—1—1) 

A nagykörösi községi tanyai elemi népiskolák-
nál 1 rendes, 1 ideiglenes tanítói állás betöltendő. 
A rendes évi javadalma: 400 frt készpénz, törvényes 
korpótlékokkal; természetbeni lakás ; 3A katasztr. 
hold iskolakert használata; fűtőanyagra, a tanterem 
füttetésére és tisztogattatására 32 frt átalány. Az 
ideiglenes fizetése: 300 frt készpénz, egy szoba 
természetbeni lakásul, fűtőanyagra, a tanterem 
füttetésére és tisztogattatására 25 frt átalány. Min-
denik tanítónak az ev. ref. egyháztól megbízatás 
esetén a hitoktatásért 25 frt. A rendes állásra esak 
okleveles, az ideiglenesre képezdevégzett is pályáz-
hat. Az ideiglenes egyelőre csak az 1898/99. tanévre 
alkalmaztatik. A megválasztottak bármikor bár-
melyik tanyai iskolához beoszthatok. A születési, 
orvosi, szolgálati, iskolai bizonyítványokkal, okle-
véllel szabályszerűen felszerelt kérvények 1898 julius 
l-ig a községi iskolaszékhez nyújtandók be s minde-
nik állás 1898 október l-ig elfoglalandó. Hegedűs 
Dénes, elnök. (481-1—1) 

Töröky József lemondása által a bodrogh-
monostorszeghi kántori állomás megüresedvén, 
annak betöltése végett julius 11-re pályázat hirdet-
tetik. Az állomás javadalmai: aj szabad lakás, házi-
kerttel, bj 800 frt készpénz a községi pénztárból, 
ej konyhakert, szérűskert adóteherrel, d j 5000 lélek 
után stola-jövedelem czimén mintegy 160 frt. Köte-
lességei : a plébániai isteni tiszteletnél naponként 
orgonálni, énekelni, az iskolás gyermekeket énekre 
tanítani, a papnak segédkezni a beszentelésnél, ava-
tásoknál, házassági esketéseknél, betegek ellátásánál 
és a temetéseknél. A pál.yázób in megkívántatik a 
magyar nyelven kívül az illyr nyelv teljes ismerete ; 
előnyös, ha a német nyelvben is jártas; továbbá, hogy 
rendes tanítói vagy legalább kántori oklevéllel birjon. 
A pályázók a kitűzött határnapon személyesen tar-
toznak megjelenni. ^ kellően fölszerelt folyamod-
ványok ngs és ft. Meszner István ker. esperes-apát, 
bezdáni plébános úrnál nyújtandók be. Bodrogh-
Monostorszegh. 1*98. évi junius hó 8-án. Märtz 
Johann, h. biró. Alföldy Géza, jegyző. (561—II—1) 

Berettyó-Szent-Má,rton községben megürült 
községi óvónői állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás : évi 300 frt, 1 szoba, konyha és kamará-
ból álló lakás; dajka tartásáról a község gondosko-
dik. Az oklevél, keresztlevél, erkölcsi, orvosi és 
szolgálati bizonyítványnyal felszerelt kérvények 1 > 98. 
évi julius hó 9-ig alulírott felügyelő-bizottsági elnök-
höz nyújtandók be. Berettyó-Szent-Márton, 1898 
junius 10. Szűcs János, elnök. (563—I—1) 

H I R D E T É S E K . 
Egy 12, egy 8 vált. új, egy 6 vált. átjátszott orgona, 
valamint minden nagyságú új fisharmoniumok 
jutányos áron eladók. PEPPERT NÁNDOR és 
fia, műorgona-készítők. Szombathely (Vasmegye). 

(508—111—2) 

Megye székhelyén működöm, egészségi szempontból 
e g y állami tanítónövel cserélni óhajtok. Leve-
lek : Györy Paula, Aranyos-Maróth, Barsmegye. 

(495—II—2) 
Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

M e g j e l e n i k e l a p m i n d e n h é t e n egyszer, c s ü t ö r t ö k ö n (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi n é p o k t a t á s i 
in téze t , t e h á t a z ö s s z e s óvodák , e l e m i fe lső n é p - é s polgári 
iskolák é s t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l a p m e g k ü l d é s e iránt i f o l y a m o d v á n y o k az i s k o l a l é t e z é s é t 
igazoló é s a z i l l e t é k e s kir. t a n f e l ü g y e l ő ál tal l á t t a m o z o t t 
község i e lő l járóság i b i z o n y í t v á n y n y a l -r^yütt, a „ N é p t a n í t ó k 
Lapja" s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h r ség ^a m e g y e megje lö-
l é séve l ) é s a z u t o l s ó pos ta v i l á g o s a n kiii id 

E l ő f i z e t é s i á r : E g y é v r e 5 frt, f é l é v r e 2 f r t 50 kr., 
n e g y e d é v r e 1 frt 25 kr. — E g y n e g y e d é v n é l k e v e s e b b i d ő r e 
e l ő f i z e t é s t n e m fogadunk e l . — Az e lő f i ze t é s i p é n z e k a k i a d ó -
h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i l i i r d e t é s e k n e l m i n -
d e n e g y e s szóért, m i n d e n k ö z l é s u t á n 3 kr. fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i által k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i díj e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az e g é s z o ldal e g y h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t e v ő p e t i t n y o m á s ú é s e g y h a s á b u sora 50 kr. E z e k a d í j a k i s 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : K I A D Ó H I V A T A L : 
B U D A P E S T , T I . K E K . , PODMANICZKY-OTCZA 3 7 . SZÁM. MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, I . K E R . , I S K O L \ - T É R 3 . 

Kéziratokat nem a d u n k vissza. 

A tanfelügyelet reformjához. 
„ Népoktatásügyünknek úgy a mai, mint az 

ötven év múlva várható állásában is s az ebből 
folyó kérdések eldöntéséhez első sorban és 
csaknem egyedüli követelményként jogvégzett-
séget kivánok a tanfelügyelőktől." Ezeket 
mondja Philippovich István a Néptaní tók 
Lapjának ez évi 11-ik számában, a tanfel-
ügyelet reformjára vonatkozó czikkelyében. 

E lapok érdemes szerkesztősége „?" jegy 
alatt közölte Ph. I. czikkelyének ezt a részét, 
s igen helyesen; de mivel komoly a kívánalom, 
mely a tanfelügyelői minősítettség irányában 
ama formában fölál l í t tatot t : úgy azt komolyan 
kell venni és szükséges azzal érdemileg, elvi 
alapokra támaszkodó tárgyilaMissággal foglal-
koznunk. Tennünk kell ez®annál is inkább, 
mert a tanfelügyelet körében tarvezett reformok 
közt éppen a képesítettség kerítése az, mely a 
legközvetlenebbül érinti népoktatási intézeteink 
beléletét. 

A népiskolai hatóságokról alkotott 1876. évi 
28. t.-cz. 5. §-a pontonkint sorolja elő a tan-
felügyelők főbb teendőit. A 3-ik pont szóról-
szóra ezeket tar talmazza: 

„Az iskolákban az oktatásra és nevelésre 
való szakszerű felügyéletet, illetőleg főfelügyeletet 
gyakorolja." 

Ezt lehetetlenség másképen érteni, mint 
ahogy meg van írva. Ennek akár szó, akár 
szellem szerinti értelme csak egy lehet, és ez 
az, hogy a tanfelügyelőnek az iskolai okta-

tásra és nevelésre való felügyelet dolgában 
szakembernek kell lennie. 

De vájjon miféle okbeli összefüggés van az 
oktatás és nevelésre irányuló szakfelügyélet, 
meg a tanfelügyelő jogvégzettsége közt ? Fölté-
telezi-e egyik a más ika t? Nem. — Lehet-e a 
jogvégzettséget oly természetű szakképzettség-
nek tekinteni, melynek birtokában valaki az 
iskolai oktatásra és nevelésre szakszerű fel-
ügyeletet gyakorolhat? Nem. 

De, ha nem: akkor mihez kivánja hát Ph. I. 
a tanfelügyelőktől „élső sorban és csaknem 
egyedüli követelményként" a jogvégzettséget? 
Azt mondja, h o g y : „népoktatásügyünknek 
úgy a mai, mint az ötven év múlva várható 
állásából folyó kérdések eldöntéséhez." 

Jó l értsük meg t e h á t : kérdések eldöntéséhez! 
H á t ez figyelmen kívül hagyása a fennálló 

törvény, tanfelügyelői Utasítás és az annyiszor 
megismételt ministeri körrendeleteknek. Hiszen 
a tanfelügyelőknek nem kérdések eldöntése 
képezi a főfeladatát. Vegyük már egyszer 
komolyan és értsük meg jól az 1876. évi 
28. törvényezikknek a tanfelügyelő főbb teen-
dőit megállapító rendelkezéseit. E törvény 
5-ik §-a a tanfelügyelő főbb teendői közt első 
helyen említi a minél gyakrabban való iskola-
látogatást. 

N e m véletlen rendelkezése ez a törvény-
nek. „Az iskolákban az oktatásra és nevelésre 
való szakszerű felügyelet gyakorlása" éppen az 
iskolalátogatás elsőrendűnek jelzett követel-
ményével van szoros kapcsolatban. 

Lapunk 25-ik számához két melléklet van csatolva. 
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Kitűnik ez az 1868. évi 38. és az 1876. 
évi 28. t.-czikkek végrehajtása tárgyában a 
tanfelügyelők számára kiadott Utasítás 42. 
§-ának ama szavaiból is, hogy „a tanfelügyelő 
legfőbb gondját a tanító eljárásának... folytonos 
szemmel tartására és működésének támogatására 
irányozza." Majd a 43. §. így folytat ja : „ H a . . . 
a tanító eljárásában akár a tanítási irányt s 
módszert, akár a tanításbeli gyakorlottságod 
illetőleg hiányokat tapasztal, . . . azt elméleti 
oktatás, nemkülönben gyakorlati tanítás áltál 
a tanítás helyesebb módszere követésére uta-
sítja." 

De, hogy az iskolalátogatás s az ezzel 
szorosan összefüggő szakfelügyelet gyakor-
lásának kívánalma mennyire czéltudatos rendel-
kezése a törvénynek: igazolja ezt az a több 
rendbeli ministeri körrendelet, mely a tanfel-
ügyelők működésének főképen az iskolák 
gyakoribb meglátogatására való irányzása czéljá-
ból adatott ki. 

Ily körrendelet jelent meg már 1885-ben, 
18.035. sz. alatt. Ez különösen kiemeli, hogy 
„most, midőn már az iskolák és azok tanítói 
országszerte tekintélyes számra felszaporodtak, 
nagyon is bekövetkezett — úgymond — az 
az időpont, melyben az iskola beléletével, annak 
javításával és tökéletesítésével a tanfelügyelők-
nek tüzetesen és komolyan foglalkozniok kell." 
Er re következett az 1889. évi 411. ein. sz. 
alatt kelt hasonló irányú körrendelet. 

Az utóbbi időben — a foganatos cselek-
vésnek Wlassics minister alkotta korszaka 
óta — pedig egymás után következtek azok 
a nagyfontosságú rendeletek, melyek a tanfel-
ügyelők működését az iskolák beléletének 
fejlesztésére nemcsak irányították, hanem az 
ily irányban való működést megkövetelik és 
számon kérik. 

Az 1896. évi 45.254. számú körrendelet 
hangsúlyozza, hogy „a kir. tanfelügyelők első-
rendű föladata a gondozásukra bizott iskolák-
ban a jó tanítást példaadás... által biztosítanit 

Előttem — így folytatja a rendelet — különös 
érdemet csak az által szerez a tanfelügyelő, 
ha e részbeni föladatát minél sikeresebben 
megoldja." 

Ugyancsak 1896-ban jelent meg, 71.311. sz. 

alatt az a ministeri rendelet, mely a kir. 
tanfelügyelőségek részéről teljesítendő iskola-
látogatásokat már tüzetesen szabályozza, mond-
v á n : „hogy szükségesnek tartom most már 
a leghatározottabban fölhívni a kir. tanfel-
ügyelőséget, hogy működésében . . . első sorban 
az iskolalátogatásokra helyezze a fősúlyt." 

Végre, épp ez évi április hónapban, 12.029. 
szám alatt kapták a kir. tanfelügyelőségek az 
eddigieket — hogy úgy mondjam — betetőző 
körrendeletet, melyben a minister kijelenti, 
hogy el van határozna az iskolalátogatásokat 
az 1876. évi 28. t.-czikk 5. szakaszának világos 
rendelkezései értelmében biztosítani s ezzel 
kapcsolatban arra, hogy a tanfelügyelőségek 
1898/99. tanévtől kezdve uti számlára telje-
sítsék az iskolalátogatásokat. 

Az előadottak u tán — azt hiszem — nem 
szorul további bizonyításra az, hogy mennyire 
tarthatatlan a Ph . I. által fölállított tétel 
éppen a tanfelügyelőknek sajátképeni hiva-
tásuk : az iskolák beléletének fejlesztése, irá-
nyítása szempontjából. Hiszen a tanfelügyelet 
reformálására irányuló azon törekvés is, hogy 
a külső adminisztráczió körébe vágó ügyek 
intézésétől a kir. tanfelügyelőségek fölszaba-
díttassanak, egyedül azt czélozza, hogy a 
tanfelügyelők adassanak vissza természetes 
rendeltetésüknek. 

A Philippovich I. által ajánlottak helyett 
tehát arra kell törekednünk, hogy a tanfel-
ügyelői képesítettség kérdésének oly megoldási 
módja állapíttassák meg felsőbb helyen, mely 
a készültségbeli különbözőségeket kiegyenlíti, 
a képzettséget egységessé teszi. 

Azt mondja Philippovich István, hogy „ez 
esetben — t. i. a jogvégzettségnek a tanfel-
ügyelőktől első sorban és csaknem egyedüli 
követelményként megkivánása esetében — 
külön tanfelügyelői szakvizsgálatnak szükségét 
nem látom." Nem osztozhatom e fölfogásban; 
mert az ellenkezik : 1. a jog végzettség általános 
jogosítású természetével, 2. a tanfelügyelői 
különleges szakképzettség igazolásának szüksé-
gességével. 

A tanfélügyélői külön szakvizsgálat behozatala 
nemcsak szükséges, de annak eddig való elha-
lasztása is indokolhatatlan. 
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Ám egyedül a népoktatási, közigazgatási 
szakvizsgálat még nem biztosítja a tanfelügye-
lői képesítettség egységét. Kell, bogy azt 
magasabb színvonalú pedagógiai szakvizsgálat 
egészítse ki, illetve tetőzze be. Csakis így 
közelíthető meg az a czél, hogy azoknak a 
legkülönfélébb iskolájú egyéneknek — a kik-
nek a tanfelügyeleti szakban való alkalmazta-
tását a minősítési törvény megengedi — a 
képzettsége viszonosan kiegészíttessék. 

Meggyőződésem ugyan, hogy az a jog-
végzett, vagy bármely más — a tanügyi szak-
tól idegen — készültségü tanfelügyelő-aspiráns 
sohasem lesz szakember az iskolai oktatás és 
nevelés tudományának elméletében és gyakor-
latában ; azonban, ha arról van szó, hogy a 
tanügyi szaktól idegen képzettségű aspiránsok 
is alkalmaztathassanak tanfelügyelők gyanánt 
— mert elvégre is a törvény törvény, s azt, ille-
tőleg annak egyes rendelkezését csak törvény-
nyel lehet hatályon kívül helyezni — akkor 
még sokkal inkább indokolt az a követelmény, 
hogy az idegen készültségüek a pedagógiában 
és didaktikában való elméleti és gyakorlati 
jártasságukat — talán mondhatnám: kiválósá-
gukat — igazolják. 

Egyszóval: a tanfelügyelői szakvizsgálat 
behozatalát egyrészt éppen a minősítési törvény 
tág rendelkezése s ebből folyólag a tanfel-
ügyelők, illetve tanfelügyelői aspiránsok nagyon 
elütő és különféle készültsége teszi elmarad-
hatat lanná; de másrészt — és főképen — 
nyomósán indokolja azt a szakszerű és egységes 
vezetés követelménye. 

Halász Ferencz, ministeri osztálytanácsos 
— a ki e lapok hasábjain a mult évben meg-
jelent jeles czikkelysorozatával a tanfelügyelet 
reformjára irányuló nyilvános eszmecserét meg-
indította — érdekes kimutatást közöl a Magyar 
Pedagógia 1897. évi 1-ső számában arról, hogy 
az akkor alkalmazott 67 tanfelügyelő képzettség 
dolgában hogyan oszlik meg. A 67 tanfel-
ügyelő közt van: a) doktori okleveles 14 ; 
b) okleveles ügyvéd 1 ; c) okleveles t anár 5 ; 
d) jogvégzett 17; e) végzett theologus 8 ; 
f ) okleveles polgári iskolai tanár 2 ; g) okle-
veles tanító és jogi készültségü 1; h) okleveles 

3 
) 

taní tó 13; i) ké t évi egyetemet vagy theo-
logiát végzett 4 ; j) középiskolát végzett 2. 

E kimutatás kapcsán jellemzően konstatálja 
Halász, hogy „ily különböző készültségü 
személyzet mellett, hazánkban egységes szellemű 
tanfelügyéletről szó sem lehet." 

Ezek után bizonyára fölösleges a tanfel-
ügyelői különleges szakképzettség igazolásá-
nak szükségességét, vagyis a szakvizsgálat 
behozatalát tovább fejtegetnem. 

Összefoglalom tehát , a mikkel e közlemény-
ben foglalkoztam : 

1. nem jogvégzettség, hanem szakszerű külön-
leges képzettség; 

2. nem tagolt, hanem egységes képzettség és 
képesítettség kéli a tanfelügyelőknek; 

3. e két követélmény a tanfélügyélői szakvizs-
gálat behozatalával érhető el, tehát arra föltét-
lenül szükség van. 

Azt vetheti valaki ellenem, hogy — hiszen 
— ugyanez irányban szóltak már e lapokban 
mások és hivatottabbak. 

Ez igaz. De én nem is akartam más irányt 
követni, mivelhogy azt nem is tehettem. Az 
irányt — melyben a tanfelügyelői képzettség és 
képesítettség kérdésének megoldást kell nyernie 
— éles szemmel, gazdag elméleti és tapasz-
talati belátással jelölte meg Halász Ferencz 

Á m úgy tapasztaltam, hogy az eszme, mely 
ez irányban oly szerencsésen indult meg hódító 
útjára, tévesztőbe került. Mindössze ennyi, a 
miért felszólaltam. 

(Aranyos-Marót•) Köródy Ferencz. 

A magyar beszédre való szokta-
tásról. 

( G y ü l e k e z é s . ) 
Tegyük föl, hogy a sors engem olyan 

állami vagy községi iskola élére vezérelne, a 
melybe tót-, oláh-, német-, szerb- vagy ruthén-
ajku gyermekek járnak. Legszerencsésebb 
lennék, ha németa jkú községbe kerülnék, 
mert németül tudok. Sokkal több akadályt 
kellene elhárítanom az oláh-, szerb-, tót- vagy 
rutbénajku községekben. 

A tanító nagy hasznát veszi, ha a nép 
nyelvét érti és beszéli. Rövidebb idő alatt 
hódíthat ja meg magának a szülők bizalmát. 

25* 
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A mikor állomásunkat elfoglaljuk, erre kell 
egész életünket alapítanunk. Magától értetődik, 
a szülők bizalmának csak, mmt eszköznek 
van becse; a legelső és legfőbb czélunk: a 
gyermek lelkét a mienkkel egybe fűzni. E 
törekvésünkben a szülők ragaszkodásának nagy 
hasznát veszszük. 

A gyermek, a mikor beirjuk, hallja, hogy 
mi az ő anyanyelvén szépen s értelmesen 
beszélünk. A szülők is örülnek a tanító 
szépen csengő, kellemes népies beszédjének. 
Ha beszédünk indító oka lelkünk igaz szere-
tete ; ha modorunk, szemünk fénye, taglejté-
sünk, szeretetteljes, képe igaz és hűséges lelki 
ál lapotunknak: akkor már az első pillanatban 
elfoglaltuk helyünket a nép szivében. Az 
apák, anyák az úton ismételve emlegetik 
gyermekeiknek a taní tó úr jóságát . „Be 
szépen beszélt velünk! Mily kedves a bánás-
módja és jóságos a szeme és a szava!" — 
mondja a nép. Nem telik bele egy hét s az 
egész faluban hirdetik a tanító jóságát. ,Olyan, 
mint mi vagyunk. Csak úgy beszél, mint mi. 
Minden szavát megértettük. Higyétek el, ő 
is csak olyan oláh, mint mi vagyunk. Igazán 
közülünk való. Be jó volna, ha tudhatnék, 
vájjon oláh volt-e az apja meg az anyja!" 
Ilyen s ehhez hasonló beszédek folynak a 
faluban, míg a beiratás tart. Eddig csak jól 
menne minden, ha 1—2 izgató mérget nem 
csöpögtetne a mi honszerelmünk kristály-
tiszta mézébe. Fájdalom, nagyon sok helyütt 
ez is megtörténik. De a jó tanítót nem kese-
ríti el a fájdalmas tapasztalat, inkább azon 
já r ta t ja értelmét, miképen lehetne az izgatók 
okozta bajokat tapintatosan, ügyesen, keresz-
tényi szeretettel megszüntetni. 

Megkezdődik a tanítás. A gyermekek 
mosolygó arczczal jönnek a jó tanítóbácsi 
e lé; hiszen ő oly szépen beszélt velők, a 
mikor őket egy nagy könyvbe beírta. 
Megérkeznek. A tanítóbácsi fogad ja a 
gyermekeket az udvaron. Yége az oláh emberi 
beszédnek, elfoglalja ennek helyét az oláh 
természetes beszéd, a játék. Mihelyt állomáso-
mat elfoglalom, megismerem a 6 — 1 2 éves 
gyermekek játékait. Az oláh szó helyét elfog-
lalja az oláh gyermek játéka. 

Hogy a játék is teste a léleknek, azt min-
den nevelő jól tudja. Sőt közvetlenebbül, 
bensőbben egyesül a já ték a gyermek sajátos 
életével, mint az emberi szó, ha ez még a 
gyermek anyanyelvén hangzanék is. A játék 
cselekményeinek érdekes váltakozása; az, hogy 
mindegyik cselekmény a gyermek arany kép-
zeletének természetes külső k é p e : felejteti 
az oláh szót. 

A gyermekek a lapdát szeretik; min-

denütt örömmel játszanak vele. A legelső 
összegyülekezés alkalmával lapdázunk. A gyer-
mekek oláh nyelven mondják a játékhoz 
szükséges fölszólításokat, hivásokat, útmuta-
tásokat. Pl. Add i d e ! Dobd n e k e m ! Üsd ! 
Pu í f ! Jó t adtál neki. Ni, hogy sír. Szaladj ! 
Guggolj le! E j n y e ! Pista! Jó ska ! Stb. stb. 

A mi szemünk, a mi ajkunk, a mi bánás-
módunk a régi, őszinte, egyenes, vonzó, szere-
tetteljes. Természetes beszédünk nem válto-
zott, csak az oláh emberi beszédet cseréljük 
föl a magyarral. 

A mikor a gyermekek legelőször gyülekez-
nek, bizonyára már 4—5-nek a keresztnevét 
tud ja a tanító. Míg a játék folyik, ezek 
nevét mindig magyar nyelven mondja. Pl. 
János, Jóska, Pista, Fer i ! 

Az „add ide /" vagy „dobd ide a lapdát !" 
magyar fölhívásokat a természetes beszéd 
módján érteti meg. A mikor azt akarjuk, 
hogy valamely gyermek nekünk dobja a 
lapdát, kezünkkel s fejünkkel a megfelelő 
mozdulatot teszszük s egyszerre ismételve 
m o n d j u k : nekem, nekem. Majd ú j ra a játék 
folyása szerint némi megszakítással: Pista — 
nekem. Feri — nekim. 

Lapdázás közben a gyermekek a következő 
kifejezéseket szokják meg: Dobd! Dobd 
nekem! Elkapom. A lapdát elkapom. János 
kapja el. Jóska kapja él. 

Nagyon természetes dolog, ez nem megy 
egyszerre, hanem lassan-lassan. Legnehezebb 
az első hónap munkája . Jó szoktatás mellett 
négy hét alatt a gyermekek füle megszokja 
a magyar szóképek hullámzását, torka is 
nevelődik hozzájuk; több szót és mondatot 
sajátí t el, azt sem tudja, mint j u to t t hozzá-
juk. A gyermek nem is sejti, mikor a já ték 
csudás képei lelkében váltakoznak, egy ú j 
édes sikerhez, a magyar beszédhez jut. 

A játék az iskolai rendre és figyelemre 
való szoktatásnak, a bizalom fölkeltésének 
legtermészetesebb eszköze. A mely tanító ezt 
mellőzi, jobban mondva, nem egé zen erre 
fekteti eljárását, az nehezen helyezkedik el a 
gyermek szivében. 

A gyermekek nemcsak a lapdával játszanak 
szívesen, hanem örömmel vesznek részt más 
társasjátékban is. Ilyen társasjátékok pl. a 
„Cziczázás", a „Bujósd i" , a „Hull a borsó", a 
„Lánczjáték" stb. stb. Nincsen olyan község 
e hazában, a hol a gyermekek e játékokat 
nem tudnák jól eljátszani. 

A tanítás előtt való gyülekezés idejében 
egyszerű utánzó játékokat is játszunk. Pl. A 
magasban repül a gólya. Mutatjuk s mindjárt 
mondjuk is : gólya, gólya; azután csakhamar 
gólyákká leszünk képzeletben mindannyian, 
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repülünk a földön, mint a gólya a nagy 
levegőégben. A míg repülünk, ismételve han-
goztatjuk : gólya, gólya, vagy repül, repül. A 
haladás későbbi f o k á n : A gólya repül. Ni-ni 
repül. De nemcsak a gólya repül, hanem a 
veréb, a fecske, a galamb, a héja is. Más 
alkalommal úgy repülünk, mint a veréb, a 
fecske, a galamb, a héja. Meglátjuk a gólyát, 
a mint egy lábon áll. A gyermeksereg öröm-
mel követi a kedves példát, egy lábra állanak, 
mintha gólyák volnának. Ez egy játékképből 
álló jelenet alatt megszokják e szóképeket: 
gólya, gólya, — áll, áll —, ni, egy lábon —, 
a gólya áll —, a gólya egv lábon áll. 

A „Lovasdi" is egy játékképből á l l ; vala-
mennyi gyermek résztvehet benne. Mi min-
dig a gyermekekkel tartunk. A „Lovasdi" 
alatt megszokják a lovak nevei t : Betyár, 
Huszár, Fakó, Báró, Tüzes, Kesely, Szürke; 
továbbá a következő nógató vagy tartoztató 
szókat: no-no! hó! hahó ! gyi te! Huszár, gyi! 
Későbben jönnek a rug, kapál, nyerít, tánczol 
szóképek. 

Majd ilyen mondókákat mondunk: 
„Gyi te, Fakó, gyi te!* 
Czo föl, czo föl a lóra! 
Gyi te Csillag, Ráró! 

A mondókákat dalolva e j t jük k i ; a dal 
hullámain édesebb az emberi szó, jobban átjárja 
a gyermek hallószerveit, lágyan helyezkedik el 
a gyermek szivében. Hátha esik s az udva-
ron nem lehetünk, mit csináljunk akkor ? 
Elő veszszük a kis helyet igénylő játékokat. 
Kavics akad mindenütt. Miért ne „koczkáz-
hatnánk?a Koczkázás közben mond juk : kavics, 
kavics, — egy kavics, két kavics, három kavics, 
— egyet föl! egy itt, egy ott, — kapcl föl! 
fogd meg! 

Hogy mi sokáig vagyunk a gyermeksereggel 
„bruderschaft" - ban, az bizonyos. Bánja is az 
a gyerek, hogy te-t mond. Nem b a j ; majd 
nem mondja a II. évfolyamban. 

A gyermek olyan, mint a madárka, a mely 
táplálékát most a tarlón, majd a levegőben, 
a bokorban, a fán kap ja el. A gyermek is a 
beszéd anyagát a neki tetsző, neki kedves 
helyről gyűjtögeti. A gyermek a rendszeres-
séget u n j a ; neki minden rendszeres, a mi 
lelkének jól esik. 

I t t ú j ra eszembe ju tnak a gyermekvilág 
játékszerü munkái. A népiskola eddig ezeket 
figyelembe nem vette, pedig mennyi peda-
gógiai kincs rejlik a gyermek munkájában. 
Mily sokat formál a magyar gyermek agyag-
ból, nádból, vasból, gyékényből, szalmából, 
fából, gyökerekből, falevelekből. És teszi 
mindezt maga-magától, veleszületett öntevé-

kenységi ösztönénél fogva. Mily hálás anyagot 
és módot nyújtanak e munkák a beszéd gya-
korlásához ! 

Lehetetlen egy közlemény keretében mind-
azt részletesen leírni, a mit a j ó tanítónak 
nem-magyar ajkú vidéken a magyar beszédre 
való szoktatái érdekében a délelőtti és dél-
utáni gyülekezés s az órák között i szünet 
alatt tennie kellene. A legközelebbi közle-
ményemben az első iskolai tanításról fogok írni. 

(Eperjes.) Lány Mihály. 

HIVATALOS RÉSZ.*) 

K Ö R R E N D E L E T . 
— 2365. e. sz. Talameiinyi kir . tanfeliigyelöségnek. 
Megküldetet t egyúttal minden egjl iázi főhatóság-

nak és közigazgatási bizottságnak. — 

Az 1897. évi XXXV. t.-cz. 5. §-ából kifolyó-
lag, valamint a je lzet t törvényczikk alapján 
0 császári és apostoli királyi Fölsége legfelsőbb 
elhatározásával a m. kir. központi statisztikai 
h ivata l részére a kereskedelmi m. kir. minister 
úr által kibocsátott ügyköri és ügyviteli 
szabályzat értelmében jövőben a je lzet t hivatal 
által a kormány hozzájárulása mellet t szerkesz-
tendő és a népoktatás állapotát is felölelő 
évkönyvek összeállítása czéljából a népoktatási 
statisztika, úgy az óvó- és tankötelesek össze-
írása, nyilvántartása és ellenőrzése, valamint 
az óvó- és tankötelezettség végrehajtásának 
nyilvántartása és ellenőrzése, továbbá az iskolai 
rendtartásnak és az iskolai statisztikai adat-
szolgáltatásnak és adatgyűjtésnek módjai 
egymással teljes összhangba hozandók és 
egészben megujítandók voltak, egyrészt azért, 
hogy az adatok teljesen megbizható módon 
és akkép gyűjthetők legyenek, hogy azok 
szakszerű földolgozás mellett a népoktatás-
nak minden tekin te tben hü képét ad ják; 
másrészt azért, hogy a munkálatok a kir. 
tanfelügyelők megkimélésével a központi 
statisztikai hivatalnak szakszerű ügykörébe 
utal tassanak. 

Ezen nagyjelentőségű reformmunkálat első 
legfontosabb és alapvető intézkedésének, az 
óvó- és tankötelesek összeírására vonatkozó 
utasí tásnak kiadása iránt, minthogy az az 
1899/1900-iki iskolai évre az 1899-ik év elején 
megej tendő összeírásra nézve léphet csak 
életbe, külön fogok intézkedni. 

*) A hivatalos közleményeket egész terjedelmökben 
a vallás- ós közoktatásügyi ministerium szerkesztésé-
ben és Lampel B. (Wodianer F. és Fiai) kiadásában 
megjelenő Hivatalos Közlöny közli. (Ára egy évre 
2 f r t 50 kr.) 
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Minthogy azonban a népoktatási statisztikai 
reformnak igen fontos és nélkülözhetlen 
forrásai, t. i. az iskolai rendtartási nyomtat-
ványok már az 1898/99-ik tanévtől kezdve 
életbe léptetendők, hogy tehát a r á j u k követ-
kező tanév iskolai statisztikája adataink össze-
állításánál a m. kir. központi statisztikai 
hivatal által kibocsátandó gyüjtőívek kitöl-
téséhez már fölhasználhatók legyenek, a „nép-
oktatási intézetek ál tal vezetendő rendtar tás 
és az általuk szolgáltatandó statisztika tár-
gyában" egyidejűleg kibocsátott körrendele-
temet a kir. tanfelügyelőségnek tudomás és 
miheztartás, továbbá a tankerületében levő 
állami, államilag segélyezett községi és községi, 
társulat i és magán népoktatási intézeteknél, 
valamint az ily jellegű kisdedóvóintézeteknél 
a csatolt rendtartási nyomtatványoknak f. évi 
szeptember 1-től kezdödőleg leendő behozatala 
i ránt intézkedjék. 

Megjegyzem, hogy az állami és államilag 
segélyezett községi, társulati és m a g á n nép-
oktatási tanintézetek, valamint az ily jellegű 
kisdedóvódák kötelesek ezen nyomtatványokat 
a m. kir. tud.-egyetemi nyomdából beszerezni. 

Végül figyelmeztetem a tanfelügyelőséget, 
hogy a körrendelet 9. §-a 2-ik bekezdésében 
foglaltakat pontosan teljesítse. 

Budapest, 1898 junius hó 8-án. 
Wlassics Gyula, s. k. 

K Ö R R E N D E L E T . 
— 2:565/98. e. sz. Yalameiinyi kir. tanfelügyelőnek, 
valamennyi közigazgatási bizottságnak, a népok-
tatási intézetek által vezetendő rendtartás ésj az 
általuk szolgáltatandó statisztika tárgyában. — 

Tekintettel a m. kir. központi statisztikai 
hivatalról szóló 1897. XXXV. t.-cz. követel-
ményeire, különösen pedig e törvény 10. 
§-ában foglalt azon rendelkezésre, melynél-
fogva a statisztikai kimutatások megbízható-
ságának és szabályszerűségének ellenőrzésére, 
a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezettek 
által vezetett különböző nyilvántartások fog-
nak fölhasználtatni, szükségesnek mutatkozik, 
hogy az iskolai nyilvántartások az adatszol-
gáltatás igényeivel kellő összhangba hozassa-
nak, miért is az állami, államilag segélyezett 
községi és községi, társulati és magán nép-
oktatási intézetek és az ily jellegű kisdedóvó-
intézetek által szolgáltatandó statisztika czél-
jainak megfelelően vezetendő egyöntetű rend-
tartás, valamint az ezen intézetek ál tal szol-
gáltatandó statisztika tárgyában a következőket 
rendelem: 

1. §. A jelzett népoktatási intézetek, úgy-
mint a kisdedóvók, menedékházak, elemi, 

felső nép- és polgári iskolák, beleértve a 
velők kapcsolatosan vagy önállóan szervezett 
gazdasági ismétlő-iskolákat és női kereske-
delmi tanfolyamokat, továbbá az iparos- és 
kereskedőtanoncz-iskolák, nemkülönben a segé-
dek továbbképzésére való tanfolyamok az 
a / l . , a 2., a/3., illetőleg a/4, mintájú föl-
vételi naplót s a b/1. mintájú mulasztási, ille-
tőleg b/2., b/3. és b/4. mintájú előmeneteli 
és mulasztási naplót kötelesek vezetni. 

2. §. A fölvételi napló az iskolába (óvo-
dába, menedékházba) való beiratkozás alkal-
mával állítandó ki s abban a fölvett tanulók 
(óvodások) jelentkezésük sorrendjében veze-
tendők be. 

A mulasztási, illetőleg előmeneteli és mulasz-
tási napló, mely a fölvételi naplóba jegyzett 
adatok átvezetése folytán egyszersmind anya-
könyv gyanánt is szolgál, osztályok szerint 
(a kisdedóvók és menedékházakban esetleg 
csoportok szerint) szerkesztendő. 

3. §. Hogy a fölvételi és mulasztási (illető-
leg előmeneteli és mulasztási) napló között 
összefüggés legyen, a fölvételi napló meg-
felelő rovatában a tanulónak (óvodásnak) a 
mulasztási, illetőleg előmeneteli és mulasz-
tási naplóban kapot t sorszáma mindenkor 
pontosan fel tüntetendő; a mulasztási (elő-
meneteli és mulasztási) naplóban viszont a 
tanuló (óvodás) fölvételi időpontjának és föl-
vételi folyószámának kitüntetésére kell gon-
dot fordítani. 

4. §. Az előmeneteli és mulasztási naplónak 
a tanuló előmenetelének, szorgalmának és 
magaviseletének följegyzésére szolgáló része az 
egész évi állapot és eredmény mérlegelésével 
a tanév végén töl tendő ki. — Ugyancsak a 
tanév végén kell kitölteni a nem-magyar anya-
nyelvű és a tanév elején, illetőleg a fölvétel 
alkalmával magyarul beszélni nem tudó tanu-
lók ívén a magyar beszédben t e t t előmenetelre 
vonatkozó rovatot, (b/1. 12. rovat , b/2. 12. 
rovat és b/3. 14. rovat) ; kivételt csak az az 
eset képez, a midőn a tanuló évközben elköl-
tözik, meghal vagy más osztályba ép át . 

5. §. A mulasztások jelzése a mulasztási 
(előmeneteli és mulasztási) napló megfelelő 
részében a hó és nap, illetőleg a napszak 
koczkájába húzo t t függőleges vonás által 
történik, mely, ha a mulasztás igazoltatik, 
vizszintes vonás által húzandó át . — Ez ala-
pon az igazolt és nem igazolt mulasztások 
számáról a tanév végén (elköltözés, elhalálo_ 
zás vagy más osztályba átlépés esetén évköz 
ben is) összesítés készítendő. 

A felső nép- és polgári iskoláknál a mulasz-
tás jelzésére szolgáló koczkákban a mulasz-

I to t t órák száma is alkalmas módon kitünte-
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tendő s az összesítésbe az igazolt és nem 
igazolt mulasztott órák száma is fölveendő. 

6. §. Ügy a fölvételi, valamint a mulasz-
tási (előmeneteli és mulasztási) napló kötve 
vagy tartós borítékba fűzve, az előmeneteli 
és mulasztási napló egyes lapjai a lezárás 
alkalmával kelettel és aláírással ellátva, az 
iskola (óvoda) irattárában gondosan meg-
őrzendő. 

7. §. Az iskolai bizonyítványok az előme-
neteli és mulasztási napló adatai alapján 
állítandók ki. 

8. §. Az iskola (óvoda) általános viszonyai-
ról, a tanulókról (óvodásokról), az iskola 
(óvoda) bevételeiről és kiadásairól, a tanító-
személyzetről és az iskolai (óvodai) épületről 
évenkint statisztikai kimutatás készítendő, 
melynek szerkesztési módja és közvetlenül az 
iskolai helyi hatóságok útján való begyűjtése 
iránt az 1897. XXXV. törvényczikk alapján 
a m. kir. központi statisztikai hivatal intéz-
kedik. 

9. §. A magyar kir. központi statisztikai 
hivatal az iskolai (óvodai) statisztika ügyében 
az iskolai (óvodai) helyi hatóságokkal rend-
szerint közvetlenül, a kii-, tanfelügyelőségek 
megterhelése nélkül érintkezik, a kir. tan-
felügyelő közreműködése valamely statisz-
tikai adatgyűjtésnél csak akkor vétetvén 
igénybe, ha az mellőzhetetlenül szükségesnek 
mutatkozik. 

A kir. tanfelügyelőségek évenkint ápril 
havában közlik a m. kir. központi statisz-
tikai hivatallal a kerületükben lévő népok-
tatási intézetek pontos és kimerítő jegyzékét, 
a c) minta szerinti kimutatás alakjában 
szerkesztve, egyúttal külön sorozatban közöl-
vén a tanév elején még működésben volt, 
de április hónapig megszűnt intézetek név-
jegyzékét is. A mennyiben valamely tanfel-
ügyelőség kerületében az év folyamán válto-
zások csak csekély számban fordultak elő, a 
kir. tanfelügyelőség újabb kimerítő jegyzék 
helyett változás-kimutatást küldhet be a 
magyar kir. központi statisztikai hivatalnak. 

ÍO. §. Az állami, államilag segélyezett köz-
ségi, és községi, társulati é3 magán népok-
tatási intézetek rendtartásához szükséges 
nyomtatványok a jelen rendelet kiegészítését 
képező (a/l., a/2., a/3., a /4 , b/1., b/2., b/3., b/4.), 
minták szerint a m. kir. tudomány-egyetemi 
nyomdából szerzendők be. A mennyiben a 
beszerzés nem innét történnék,, a most kiadott 
nyomtatvány-minták és papírméretek a leg-
pontosabban betartandók. 

l l . § . Jelen rendeletem folyó évi szeptember 
hó 1-én lép életbe, melylyel egyidejűleg a 
jelzett népoktatási intézetek rendtartása tár-

gyában jelenleg fennálló és a fenti rendel-
kezésekkel ellentétben álló szabályok hatá-
lyukat vesztik. Hatályukat vesztik továbbá a 
népoktatási statisztika ügyében kibocsátott 
rendeletek is, különösen az 1891. évi márczius 
hó 31-én 2604/1890. elnöki szám alatt 
kiadott rendelet, ez utóbbi oly megszorí-
tással azonban, hogy az 1897/98. tanévről 
készítendő iskolai (óvodai) statisztika még 
az eddig fennállott alakban szerkesztendő. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Chriastélyi Árpád oki. polg. 

isk. tanítót a zilahi államilag segélyezett közs. 
polg. fiuisk.-hoz a XI. fizetési oszt. 3-ik foko-
zatába segédtanítóvá; Popov Bogdán oki. 
tanítót a dolovai magyar-szerb közs. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Schiffler Sarolta oki. 
tanítónőt a szacsali el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé; Kaiser Borbála oki. óvónőt a mosóczi 
áll. óvodához óvónővé; Cholnoky Margit oki. 
kisdedóvónőt áll. óvónővé s szolgálatra a sza-
páry-ligeti állami állandó menedékházhoz 
rendelte. 

Áthelyezte: Hosszú Emma dubniczi áll. 
óvónőt az egerssi, Haász Ilona mosóczi óvó-
nőt a dubuiczi áll. óvodához; Begré Etel 
szegzárdi államilag segélyezett közs. polg. 
leányiskolái r. tanítónőt jelenlegi minőségében 
a nagybányai áll. polg. leányiskolához ; Szent-

~kereszty Jolán nagybányai áll. polg. leányiskolái 
r. tanítónőt jelenlegi minőségében a szegzárdi 
államilag segélyezett közs. polg. leányiskolához. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh. Körüli János ecseri r. kath. tanító özv., 
szül. Krauze Juliannának és Lajos nevü kisk. 
árvájának együtt évi 225 frt 16 k r t ; néhai 
Braun Dávid győrszigeti orth. izr. tanító özv., 
szül. Reich Rózának évi 250 frtot; néh. Laczku 
Traján laczunási g. kath. tanító özv., szül. 
Bolovegya Sztankának évi 150 f r to t ; néh. 
Schweininger Jakab daruvári nyug. közs. 
tanító özv., szül. Molitorisz Annának évi 304 
frtot 64 krt s egy kiskorú árvájának 44 frtot 
10 k r t ; néh. Hallay Imre detki nyug. r. kath. 
tanító özv., szül. Matyasovszky Máriáüak és 
2 kiskorú árvájának együtt évi 200 fr tot ; 
néh. Sztákics Ulászló dolovai volt közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Popovics Zsófiának 302 
f r to t ; néh. Egresits György zsámándi nytig. 
volt róm. katb. tanító özv., szül. Fleischhaker 
Erzsébetnek évi 150 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Schmáll János 
kerecsényi róm. kath. tanítónak évi 410 fr tot ; 
Lopot Elek rákóczi-szállási munkaképtelen 
gör. kath. tanítónak évi 270 frtot. 
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Vasárnap délután falnn. 
A mikor N . . . lakra került taní tónak, tele 

volt a szive szeretettel. Szeretettel a pályája 
iránt. Az alatt az egy év alatt, a mit abban 
a kis alföldi faluban töltött, megtelt a szive 
szerelemmel is. Szerelemmel a szépséges Tóka 
Mariska iránt. De . . . . 

Ez a „de" az utána következő pontokkal 
azt jelenti, hogy bökkenője volt a dolognak, 
de nagy. 

Tóka uram, a Mariska apja, nemcsak hogy 
megrögzött szoczialista volt, de kolompos is. 
Úgy hallgatott rá a falu népe, akár csak 
hajdan, a „csöndes években", a plébános úrra. 

Ez volt a nagy bökkenő; ezért nem moz-
díthatta elő a plébános úr, mint iskolaszéki 
elnök, az ő véglegesítését. De h á t vándor-
bothoz nyúljon és elhagyja azt a falut, a 
melyben a szeretet ikértestvérét megismerte ? 

Mivelhogy Tóka uram szoczialista ? De hát 
mi is voltaképen az a szoczializmus ? 

Loszkay föltette magában, hogy a mélyére 
néz a kérdésnek. Azután bezárkózott a szo-
bá jába és olvasgatta azokat a könyveket, a 
miket magának meghozatott. Hónapoka t töl-
tö t t el így s ez idő alatt még az sem látta 
őt, a kiért oly nagy buzgalommal — tanult. 

. . . Vasárnap délutánonkint szoktak az „elv-
társak" Tóka uramnál találkozni. 

Egy vasárnap délután Loszkay elhagyta az 
iskolaépületet s megindult a Tókáék háza 
felé. 

* 

Első vasárnap. 
Tisztában az elveivel állított be Loszkay 

Tókáékhoz, a hol a fél falu férfi-közönségét 
együtt találta. Tóka uram vitte a szót. Egy 
újságból olvasott és magyarázgatott. 

„Szerencsés jó napot kivánok mindnyájuk-
nak — szólt a belépő tanító — látom, nagy 
munkában vannak. Nem zavarok ? Ha igen, 
akkor odébb állok." 

Kissé szokatlan, azért váratlan is volt a 
vendég ilyenkor, de a házi gazda nem jöt t 
zavarba és kérte a tanítót, hogy foglaljon 
helyet és azután folytatta a magyarázatot : 
„Látják, atyámfiai, a nagy tőke az, mely ben-
nünke t elnyom, mely tönkre teszi törekvé-
seinket, mely kiveszi a kenyeret a szánkból." 

„Igen, a nagy tőke, a jogtalanul szerzett 
tőke", mondá Csiszár, a csizmadiamester. 

„És miért volna az a tőke jogtalanul szer-
zett?" kérdé a tanító. 

Az egész gyülekezet a tanítóra nézett, a 
ki elég merész volt, hogy ezt a kérdést föl-
vetette. Tóka uram mindjárt ellenfelet sejtett 
a tanítóban, azonnal azt forgatta elméjében, 
mikép mutassa ki fölényét a hívatlan beavat-
kozó fölött. 

„A jogtalanság onnan származik — mondá 
— hogy a munkások dolgoznak és a munka-
adók zsebelik be a pénzt ; a munkások fárad-
nak és a munkaadóké a haszon; a munkások 
szegény, földhöz ragadt emberek, a munka-
adók meg az ő verejtékükön gazdagodnak 
meg." 

„Az igaz — felelt Loszkay — csakhogy e 
szomorú igazságnak nem a tőkepénzesek az 
okai, hanem azok a tényezők, a melyek eze-
ket az áldatlan állapotokat teremtették." 

„Ha tanító u ram igazságnak tar t ja a nagy 
tőke áldatlanságát — szólt Szakáll Ferkó — 
akkor a mi malmunkra haj t ja a vizet, akkor 
a mi emberünk." 

„Dehogy a mi emberünk — szólt Tóka — 
hiszen hallották, hogy a tanító úr más ténye-
zőknek tulajdonít ja a mostani állapotokat." 

„Persze, hogy más tényezők — válaszolt 
Loszkay — mert nem a tőkepénzesek talál-
ták föl az emberi erőt helyettesítő gépeket, 
hanem a gépek révén állott elő a nagy tőke. 
A gépeket pedig az emberi haladás hozta 
létre." 

„Maradt volna a pokolban az, a ki az első 
gépet megcsinálta", jegyzé meg Csizmadia. 

„Ha az első gép készítője a pokolban 
maradt volna, akkor kendtek nem ülnének 
ma itt, mint szabad polgárok és nem olvas-
hatnának újságot" — mondá a tanító. 

„Süssék meg a haladásukat, a mitől a 
szegény ember szájábul kiveszik a kenyeret" 
— szólt Gerendás Pál. 

„Ne bántsa kendtek azt a haladást, annak 
meg kellett lennie és meglesz esentúl is. Az 
benne van a teremtés eszméjében; benne van 
az ember lényében, természetében; ha nem 
unják, akkor én ezt szivesen kifejtem bővebben." 

„Értjük mi azt", szólt Tóka sértett büsz-
keséggel. De a többiek bizony rámondták, 
hogy hát csak fejtegesse a tanító úr. 
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„Nézzék, atyámfiai! Régi, de nagyon régi 
időben nem termeltek és nem készítettek 
tárgyakat vagy árukat, hogy vele keresked-
jenek, hogy azokat eladják; hanem csak 
saját használatra, csak azért, mert a terme-
lőknek szükségük volt reá. Á halász csak 
annyi halat fogott , a mennyire neki és övéi-
nek bizonyos időre szüksége vol t ; a vadász 
annyi vadat lőtt, a mennyi a házának kellett ; 
a földmíves akkora darab földet mívelt, a 
mennyin a maga szükségletére termett. És 
mivel ezek: a vadászat, halászat és f'óldmí-
velés ősfoglalkozások, ne úgy vegyék kendtek, 
tisztelt atyámfiai, hogy én ezt csak példa-
képen hozom föl, hanem ez igazában így is volt. 
És most gondolják el, hogy az az őshalász min-
dig csak halat, az ősvadász mindig csak vad-
húst, az őstermelő mindig csak megszárított 
rizs- vagy buzamagot evett — nem kellett-e 
azt szükségképen idővel megutálniok ? Mert 
lényege, természete ez az embernek. Tehát 
mi tö r t én t? Az történt, hogy a vadász elcse-
rélte az ő vadját halakra, a mit a halász 
szívesen tett m e g ; a földmíves is örült, ha 
akár halra, akár vadhúsra cserélhette föl az 
ő termését. És ime, megesett az első vásár, 
az első kereskedés: az árucsere. Ez a csere-
bere az ősidőbeli embereknél nem haszon-
lesésből, nem nyerészkedésből történt, hanem 
a természetes szükségletek kielégítése czél-
jából. 

Mert nézzék csak tovább, kedves atyám-
fiai. A földmívesre, a ki künn a szabadban 
dolgozott, záporeső szakadt — nem tudott 
sehová menekülni. Meztelen testét nagyon 
kellemetlenül érinthette az eső; hátha még 
szélvész, vihar, jégeső verdeste meztelen tes-
tét — nem kellett neki a legtermészetesb 
módon arra a gondolatra jutnia, hogy testét 
az idő viszontagságai ellen be takar ja? Eddig 
csak a vadásznak volt testfedője — a megejtett 
vadállat bőre; most már a földmíves is akar 
bundát — ám ő nem ért a vadállat megejtésé-
hez, tehát a vadászhoz fordul. A vadász most 
már a szükségletén túl is kénytelen vadat 
ejteni, hogy a földmívesnek adhassa a bun-
dá t ; a földmíves pedig nagyobb darab földet 
kénytelen megmívelni, hogy a termésből a 
vadásznak fizethessen a bőrért. Az embernek 
most már megszaporodtak, megnőttek a szük-
ségletei. És szaporodtak, nőttek még tovább 
is sokfélekép. A sokféle szükségleteket meg 
kellett szerezni. í gy keletkezett a cserekeres-
hedés. 

Mikép állapították meg a csereértéket? 
Erre nézve meghallgathatják, hogyan fejti 

ezt ki Marx Károly, a kit tudom, mindnyá-
jan okos és bölcs embernek tar tanak. 

„Hát tanító úr azt is tudja, hogy Marx 
Károly mit mondott ?" kérdé a csudálkozás, 
de egyszersmind a féltékenység hangján Tóka. 

„Miért ne t u d n á m ? " — felelt Loszkay — 
„illik, hogy a tanítónak mindenről tudomása 
legyen, a mi a társadalmi kérdésekkel össze-
függ" — de hadd mondjam el, mit mondott 
a csereérték megállapítására nézve: „Ezt" 
— úgymond Marx — „a legalkalmasabban 
gyakorlati példával mutat juk meg, melynél a 
pénzt teljesen figyelmen kívül hagyjuk és 
felteszszük, hogy oly időben élünk, a mikor 
árut áruért cserélnek. 

A takács 20 rőf vásznat sző, a melyre 
magának nincsen szüksége; a szabó meg 
kabátot készít, a melyet maga nem visel. 

Már most a takácsnak kabátra és a szabó-
nak 20 rőf vászonra lévén szüksége, készít-
ményeiket kölcsönösen kicserélik abban a föl-
tevésben, hogy a 20 rőf vászon ugyanannyit 
ér, mint a kabát. 

Ugyanígy jár el a takács más készítmé-
nyekre nézve i s ; 20 rőf vásznat ad cserébe 
egy asztalért, ismét 20 rőföt 100 font kenyér-
ért, 20 rőföt 20 mázsa szénért és végül 
20 rőföt egy könyvért. Ilyen módon látjuk, 
hogy: 

20 rőf vászon értékre nézve egyenlő = 
1 kabáttal; 

20 rőf vászon értékre nézve egyenlő = 
1 asztallal; 

20 rőf vászon értékre nézve egyenlő = 
100 font kenyérrel ; 

20 rőf vászon értékre nézve egyenlő = 
20 mázsa szénnel; 

20 rőf vászon értékre nézve egyenlő = 
1 könyvvel. 

Ezek a tárgyak igen különböznek egymás-
tól, de valamennyi nyers anyagból készült és 
valamennyi hasznos munka. Ez teszi lehetővé 
a csereforgalmat; mert senki sem cserél 
kabátot kabátért, vásznat vászonért. 

„ Az asszonynépség most is egy szakajtó 
kukoriczát ad egy szakajtó mészért" — szól 
közbe Kerekes. 

„Hát keetek nem visz egy zsák árpát a 
korcsmárosnak a bor ára fejében?" — kérdé 
nevetve Szarka Mihály a szomszédjától. 

„Hát beszélgessenek, hanem halljuk csak a 
taní tó urat!" szólt az öreg Rózsa. 

„Marx kifejt i továbbá, hogy a szóban forgó 
tárgyakhoz az anyagot a természet útján a 
j ó Isten adja, a kabáthoz a juh, az asztalhoz 
az erdei fa, a kenyérhez a szántóföld; a sze-
net a föld belseje szolgáltatja s a könyv 
készítéséhez a természet mind a három osz-
tálya adja az anyagot. Használhatóvá az 
emberi munka tette. Tehát két tényezőt kell 
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számításba vennünk: az anyagot és az emberi 
munkát. 

De mi adja meg az emberi munka értéké-
nek mértékét? Megadja azt 1-ször az idő 
mennyisége, mely alatt valamely munka készült. 
A munka értéke egyenes arányban áll az idő 
mennyiségével, vagyis: minél több időt fordí-
tottunk valamely mű elkészítésére, annál nagyobb 
az értéke. 

Ha a szabó egy kabátot 14 órai munkával 
készít el, a takácsnak ellenben 30 órai időre 
van szüksége, hogy a 20 rőf vásznat meg-
szőhesse, akkor a takács veszít a cserénél, 
a takács munkája többet ér, mint a szabóé. 
Ámde az időmennyiség egymagában még nem 
lehet helyes mértéke az értéknek, a hogy ez 
a következő példából látható: Egy favágó 
1 öl fát 10 óra alatt vág föl; ugyanannyi 
idő alatt mérte föl egy mérnök valamely gaz-
dának a birtokát. 10 órai munka áll szemben 
10 órai munkával. 

„Csakhogy a mérnök tud az urakkal jól 
czimborálni, hát neki jobban fizetik meg a 
10 órai munkát, mint a szegény favágónak" 
szólt közbe Bangha Péter, ki maga is nap-
számos volt. „No ez esetben tévednek kend-
tek", vette föl a szót Tóka uram, a ki örült, 
hogy alkalma van bizonyítani, hogy ő is 
olvasta Marxot — „ebben az esetben arra is 
kell ám tekinteni, hogy a mérnök legkeve-
sebb, hogy 16 esztendeig tanult, míg az ő 
munkájához szükséges ismereteket elsajátí-
totta, holott a favágó csupán testi erejét 
használja föl a munkájánál, a melyet minden 
előzetes tanulás nélkül végezhet." 

„Igaza van Tóka uramnak — szólt Loszkay 
— „nagyon is tekintetbe kell vennünk azt, 
hogy minő előtanulmány kellett ahhoz a mun-
kához, melyet valaki végez, mert ez adja meg 
értékét; az a napszámos, a ki a ház építésé-
nél kézhez adja a követ a kőmívesnek, annyi 
időt tölt ugyan az ő munkájával, mint a 
menn j i t a kőmíves, de ez utóbbinak munkája 
mégis értékesebb, mert ő inaskodással, legény-
kedéssel több évet töltött, míg a fal építé-
sének mesterségét jól megtanulta és begya-
korolta. Tehát csak ott, a hol egyenlő a munka 
és egyenlő az idő, vehetünk föl egyenlő értéket is" 

„Már én ezt így el nem fogadhatom" — 
jegyzé meg Csizmadia — „mert én nem adom 
ám oda azt a pár csizmát a mit én csinálok, 
azért a pár csizmáért, a mit a Galambos 
sógor készít, habár annyi idő alatt csinálta 
is, mint a mennyi alatt én készítettem." 

Mindenki tudta, hogy Csizmadia nagyon 
szép munkát csinál és helybenhagyólag bólin-
tott mindenki, kíváncsian várva, mit felel 
erre a tanító úr, a ki így kezdte: „No lám, 

maguk is rájönnek, hogy milyen sokféle 
tekintetből kell valamely munkának értékét 
megállapítani. Azt mondhatnám ugyan, hogy 
Csizmadia uram nem végez egyenlő munkát 
Galambos sógorával, mert hiszen az övé szebb, 
de nem ezt a szempontot akarom kiemelni, 
hanem arra kell még figyelnünk, hogy a tel-
jesített munka minő haszonnal jár a vevőre, a 
munkaadóra nézve. 

Ha a takács kenyér híjában van, a péknek 
pedig nincs szüksége vászonra, nem is ad a 
20 rőf vászonért 100 font kenyeret; az éhező 
takács az ő szorult helyzetében már hajlandó 
volna a 20 rőf vásznat 80 font kenyérért is 
odaadni és ebben rejlett a cserekereskedés-
nek igazságtalansága, úgy, hogy kényszerí-
tette az embereket oly eszközt föltalálni, mely 
minden körülmények között egyenlő értékű 
és melyet mindenki egyenlő értéknek fogad 
el; ez az eszköz: a pénz. 

„Úgy, úgy, a pénz! hogy a féreg csipje 
meg — bár ne lett volna soha! -— kiálták 
néhányan. 

„Nem az a baj atyafiak, hogy pénz van, 
hanem az, hogy nekünk nincs! — szólt Tóka 
gazda. 

„Beszélhetünk a pénzről, meg a szerzés 
mesterségéről, de mára elég volt, hagyjuk 
azt jövő vasárnapra" — szólt a tanító. 

„Helyes, meghallgatjuk, csak tessék eljönni!" 
(Budapest.) Szép József. 

E g y e s ü l e t i é le t . 
X A Párkány egyházkerületi tanítók e 

hó 7-en tartották meg tavaszi közgyűlésüket 
a párkányi r. kath. iskola tantermében. A 
tagok teljes számán kívül a kerületi papság 
több tagja volt jelen s mint vendég: Vargyas 
Endre kir. tanfelügyelő. Meiszermann Ignácz 
egyházkerületi tanfelügyelő, esperes-elnök nagy-
szabású, korunk tanügyi viszonyait behatóan 
tárgyaló, fenkölt szellemű beszédet mondott. 
Stampay János köbölkúti főtanító pályamunká-
j á t : „az énektanítás legegyszerűbb módszeré"-
ről olvasta föl. Ugyancsak Stampay János fő-
tanító gyakorlati előadást is tartott a hittan 
köréből az Istenről. Rövid félóra alatt az el-
vont fogalmak egés/. sorát tárgyalta s kézzel-
foghatólag értette meg. Ugy a közgyűlés, mint 
Vargyas Endre kir. tanfelügyelő, az előadás 
érdeméről elismerőleg nyilatkozott, miért is az 
egy arany pályadíj egyhangúlag neki Ítéltetett. 
— A Bartal-féle alap bizottságának megkere-
sésére a gyűlés megnyugodott abban, hogy ezen 
alap az esztergomi tanítóképző-intézet segély-
alapjához csatoltassék, s hogy abból a kép-
zőbe járó tanítók gyermekei segélyeztessenek. 
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— Juhász Béla pénztáros fölmutatta, hogy 
az egyesület tőkevagyona 349 frt 43 krt 
tesz ki, s hogy készpénzben van 2 frt 31 kr. 
Az országos tanítói segélyalapra 7 frt 50 krt 
küldött be. — Székesváry Imre köbölkúti 
plébános fölkérte az elnököt, hogy a ker. 
papságot a tanító-egyesületi gyűléseken való 
megjelenésre és a tagdíjak lefizetésére fölszó-
lítani szíveskedjék, mit az elnök készséggel 
megígért. Az egyesületi zárszámadás meg-
vizsgálása a választmányra bízatott. Fölolvas-
tattak és tudomásul vétettek a felsőbb ható-
ságok rendeletei. — Szilaveczky István pár-
kányi főtanító fölhozza, hogy a tanköteles 
gyermekek általában későn, október végén, sőt 
november elején jelennek meg az iskolában, 
s már márczius elején nagyobb részök kimarad, 
miért is a szorosan vett tanítás ideje nem több 
4—5 hónapnál s így a kiszabott tananyagot a 
tanító a legjobb akarat mellett sem képes elvé-
gezni. Föntebbi oknál fogva nem a taní-
tókban keresendő a hiba, ha gyenge vagy 
hiányos eredményt mutatnak föl, hanem a 
szülőkben, a kik minden legcsekélyebb ok 
miatt s nagyrészben büntetlenül visszatartják 
gyermekeiket az iskoláztatástól. — Vargyas 
Endre kir. tanfelügyelő szót kérvén az elnök-
től, fölemlíti, hogy ez ügyben a megyei tan-
hatóságnál már megtette a szükséges lépé-
seket s továbbra is a legszigorúbb intézke-
déseket lépteti életbe; az évi szorgalomidő 
megszabását pedig a törvény követelményei-
hez képest a megyei közigazgatási bizottság 
közbenjöttével fogja megállapítani; egyúttal 
tanfelügyelői hivatalában kéri a tanítók szí-
ves támogatását, hogy czélját, a megyei nép-
nevelésügynek fölvirágoztatását könnyebben 
elérhesse. Ajánlja a tanítóknak a kath. püs-
pöki kar tantervét, melynek pontos kivitele 
által ezen üdvös czél legsikeresebben elérhető. 

../•• A „Máramarosm egyei tankerületi 
általános tanító-egyesület" M.-Szigeten tar-
totta évi rendes közgyűlését. A tagok oly 
nagy számban voltak jelen, hogy ilyen népes 
közgyűlése meg nem volt az egyesületnek. 
Bodrogi Gyula elnök magas színvonalon álló 
megnyitót mondott. A gonddal összeállított 
főjegyzői jelentést Pataki Ferencz olvasta 
föl. Ezután Kovásy Zoltán emlékbeszédet tar-
tott Szathmáry György, min. tanácsos, egye-
sületünknek volt tiszteletbeli tagja fölött. 
A szép emlékbeszédért köszönetét nyilvá-
nította a gyűlés. A számvizsgáló-bizott-
ság jelentéséből kiemelendő, hogy a tanító-
egyesület szeretetházi alapja majdnem 3.400 
frt. A költségvetés letárgyalása után Bökényi 
Dániel tartott emlékbeszédet Szilágyi István, 
szigeti ev. ref. főgymnasiumi igazgató, egyesü-

letünknekvolttiszteletbelitagja fölött. Bökényi 
nagyon közelről ismerte a boldogultat, azért 
emlékbeszéde új részletekben gazdag volt. 
Lator Sándor alispán 18 tanítónak kiosztotta 
a Máramarosi Közművelődési Egyesület aján-
dékát. E jeles egyesület 640 frtot adott a 
magyar nyelvet sikeresen oktató tanítóknak. 
A jutalmazottak kőzött vannak áll., gör. kath., 
román és orosz tanítók. Veres Dénes, alsó-
apsai g. kath. román tanító, a kinek isko-
lája a jósága után messze hires, tanítótársai 
nevében köszönetet mondott a jutalmazások-
ért. Irsa Béla vitatételt tartott az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. tanítóképzésre vonatkozó 
részének revíziója fölött. Az előadó már 
hosszabb idő óta foglalkozik a kérdéssel; az 
igazán helyes tervezet mindenkinek a tet-
szését megnyerte, azért változatlanul elfogadta 
a gyűlés. Majd a választmányi előterjesztések 
következtek; különös fontosságú körülmény 
a tagok szaporodása: 36 tagot vett föl a 
gyűlés. Oláh Erzsébet szurdoki áll. tanítónő 
fölolvasást tartott e czímen: „Miért fontos a 
nemzeti érzület fejlesztése a népiskolában?" 
A fölolvasót megéljenezték. Következett nyolcz 
indítvány tárgyalása. A fontosabbak ezek: 
a) Halász Ferencz osztálytanácsost és dr. 
Wekerle László kir. tanácsost, tanfelügyelőt 
nagy lelkesedéssel tiszteletbeli taggá válasz-
totta a gyűlés, b) Mindazon felekezeti tanító, 
kinek fizetése az állampénztárból kiegészítést 
nyer, kötelezett tagja legyen az általános 
tanító-egyesületnek, c) A közgyűlés fölhivást 
intézett az egyesület nem-magyar hangzású 
nevet viselő tagjaihoz, hogy a magyar hazá-
hoz való ragaszkodásuk külső jeléül is nevü-
ket magyar hangzású névvel fölcserélni szí-
veskedjenek. Az utolsó pont a tisztújítás volt; 
kiválóan a szerkesztői állás betöltése hozta 
össze nagy számban a tagokat. Két párt állott 
egymással szemben, csaknem egyforma számú 
szavazókkal. A volt szerkesztő pár t ja : Boká-
nyié és Deák Gyuláé. A szavazásnál jóval 
több szavazatot kapott Bökényi, mert az új 
tagok, a kiket most vett föl a közgyűlés, 
mind Bökényire szavaztak. Bökényi kapott 
72, Deák 40 szavazatot. A többi állás egy-
hangúlag töltetett be. Elnök: Bodrogi Gyula, 
alelnökök: Schmid Bertalan és Bévész Lajos, 
főjegyző: Pataki Ferencz, aljegyzők: Karaszka 
Kálmán és Lámor István, pénztáros : Sprenger 
Ferencz, könyvtáros: Katries János. Válasz-
tott a közgyűlés 10 tagú választmányt is. 

= A szatmár-ngocsamegyei róm. kath. 
néptanító-egyesület f. hó 2-án tartotta évi 
rendes közgyűlését, melyen Bodnár Gáspár 
elnök, kép. tanár eszmékben gazdag, magas 
színvonalon álló megnyitó beszédet tartott a 



14 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 25. szám. 

tanítóképzésről. Dr. Kádár Ambrus kanonok 
200 frtot küldött az egyesület czéljaira. Ezt 
az alapot „Kádár Ambrus"-alap czímen fogja 
kezelni az egyesület s évi kamatait a segélyre 
szorult kartársak között fogják kiosztatni. 
Ezután Mondik Endre egyesületi titkár olvasta 
föl jelentését. A pénztárvizsgáló-bizottság 
jelentése szerint az egyesület vagyona 603 f r t 
82 kr. Az 1898. évi bevétel 154 frt. Az 
egyesület könyvtára 260 kötet, e 260 kötetben 
190 mű áll a tagok rendelkezésére. Ezután 
Pataki Lajos tanítónőképző-intézeti tanár 
olvasta föl értekezését az énektanítás mód-
szeréről. 

Tanítók tanácsadója. 
S. H. Elemi isk. V—Yl-ik osztályát végzett 

tanulók fölvételi vizsgálat alapján, mely ingye-
nes, fölvebetők; de nem okvetlenül fólveenclők, 
a polg. isk. Il-ik, illetve III-ik osztályába. 
Az I-ső osztályba azonban már az elemi isk. 
negyedik osztálya bevégzése alapján föl veendők. 

F. G.\ula. Folyamodhatnék a közoktatási 
ministeriumhoz díjlevele értékének helyes-
bítéseért s ha 400 frton alullevőnek találnák 
az összeget, akkor aztán fiz. kiegészítésért. 
50 kros bélyeg. 

Kulcsár I. Ha díjlevele szerint a segéd-
tanító fizetéséről és ellátásáról ön tartozik 
gondoskodni, akkor 100 frt tal ezt a köte-
lezettséget meg nem válthatja. A segédtanító 
fizetésére államsegélyt nem kap. Azonban 
úgy lehet segíteni a bajon, hoary szervezzenek 
-— a segédtanítói fizetésből — második tanítói 
(tehát önálló) állást. Ennek díjazásához aztán 
kaphatnak államsegélyt, ha a hivatalos meg-
vizsgálásnál a ministerium úgy találná, hogy 
az iskolaföntartó szegénysége miatt a Il-ik 
tanítói állás szervezése és föntartása valóban 
rászorul s érdemes az államsegélyre. 

Jakab Audrás. Ont az esztendőnek hátra-
levő részére esedékes összeg illeti meg a 
földjövedelemből. Legjobb méltányosan ki-
egyezni. 

Freesz E. Várja be, míg a korpótlék ese-
dékessé válik s aztán folyamodjék. Ez önre 
nézve előnyösebb leend. 

Vasmegyei. Zavaros ügy ez. Miként vonat-
koztatja ön igényét a Klein-féle állásra, holott 
Kleint 4 évvel ezelőtt nyugdíjazták, ön pedig 
csak 1897-ben ment oda tanítóul? Nem 
volt betöltve az állás 3 évig ? Az állam-
segélyért beterjesztett folyamodvány elinté-
zésénél majd kiderül az ön jogos fizetésének 
összege. 

Farkas F. Levele alapján nem mond-
hatunk mást, minthogy az ön helyzetében 

most még nem terjesztenők be a folyamodást. 
Tanítson még egy évig, vagy ha betegsége 
fokozódnék, legalább egy félévig. Akkor 
sokkal kedvezőbb leend a nyugdíja, mert a 
korpótlékot is bele fogják már számítani. 

Sz. G. Moór. Ha jeles oklevele van, akkor 
igen. 

Kr. Demeter . Mindenesetre tartozik, mert 
a v . . . i ház és ingatlan birtok magántulaj-
dona, melyre a közterhek kiróhatok. Az egy-
házi hatóság jogkörébe tartozik az, annál 
kellene a kérdést tisztázni. Általános szokás 
szerint Ítélve a követelést jogosnak tartjuk. 
Az államsegélyért ismét kell folyamodni. A 
4-ik száz forinttal való kiegészítéseért csak egy-
házi főhatósága közbenjöttével folyamodhatik. 

H. Igen. 
M. J . Ha az adóhivatal le nem vonta, akkor 

vagy tévedésnek kell lenni, vagy pedig nyug-
díjba nem számítandó s csak az ön szemé-
lyére vonatkozó s nem az álláshoz állandóan 
hozzákötött fizetésnek kell tekinteni az újabb 
100 frtot. Folyamodjék ennek a rendes fize-
téshez való csatolása, illetőleg a kapott 100 
forint után a nyugdíjjárulék kivetéseért. 

H. T. Ha nyugdíjba nem veíetett föl, 
akkor özvegye sem tarthat igényt özvegyi 
ellátásra. Talán kegy út ján az 1881-ik év 
előtt való működést tekintve, lehetne valami 
segélyt kapni vagy legalább egyik árvának 
tanítói árvaházba való fölvételét kérni. 

P . K. L. Pa l ina . A kir. tsnfelügyelőhöz 
forduljon. 

P . P . Véleményünk szerint ön nem köteles 
helyettesét fizetni, mert hiszen törvényes 
kötelezettségének tesz eleget, midőn katonai 
gyakorlatra bevonul. 

Szabó P á l . Mivel nincs besorozva, még 
szüksége van engedélyre. 

A. J. Csak egy negyedét tartanok jogosnak. 
Bagi J. Vidéken könnyebben elhelyez-

hetné. Talán Zólyomban. Mindenesetre szemé-
lyesen kellene fiának utána járni akár Zólyom-
ban, akár Budapesten. 

T. L. Nem tartjuk lehetségesnek, hogy 
1874., 1875. évre megkapja. 

Pe t res Gy. Egy időn 2 állás jövedelmét 
nem kaphatja. Ha tehát most (junius végén) 
más állásra akar átmenni, akkor az 1898. 
szeptember l - ig terjedő időre utalványozott 
118 frt államsegélynek julius és augusztus 
havára esedékes részét nem kaphatja meg. 

B. Szt. L. A min. döntést be kell várni. 
A mondott megokolást nem tartjuk kielégí-
tőnek a vasutasok részéről. 

Báthory I . Lelkésze nem helyesen értel-
mezte a törvényt, mert a korpótlékot nyugdíj 
alapjául is beszámítják. 
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Sch. F. Kis-Székely. 1. Az 1893. évi 26. 
t.-cz. 5. §-a az iskolaföntartót kötelezi a fize-
tés terményekben való részének beszedésére. 
2. A község tartozik az ön katonáskodásának 
idejére helyettest állítani. 3. Már többször 
megüzentük, hogy dr. Szabó Mihály tanf. 
Nagy-Enyeden. 

ö . J. Kövegy. 1. Kötelezheti. 2. A kiket 
az iskolaszék fölvesz az iskolába, azokat ön 
köteles tanítani. 3. A tandíj mennyiségét is az 
iskolaszék határozza meg. 

M. Zs. Ha szigorúan veszik, csak 1895-től 
számított 5 év multán. 

B. J. Nem látunk reá módot: miként hárít-
hatná el. Helyzetében azt kérnők, hogy csak 
a 400 frton felül eső jövedelmet rójják meg 
III . oszt. kereseti adóval. 400 frtot tanítói 
fizetése czímen kérjen beszámíttatni. 

M. Ií. Jövedelméből a kántori illetményét 
nem lehet beszámíttatni. Ez ellen nincs 
orvosság. 

F. Ha megengedik, akkor igen. 
J. L. M. Csak tényleg működő oki. tanító 

léphet be az orsz. nyugdíjintézetbe. Ma az 
oklevél még nem jogosít erre. Tanítói állás 
is kell hozzá. 

Távozó. Mihelyt állásától megválik, azonnal 
beszüntetik a fizetését. Ha szeptember 1-jére 
mond le, akkor a szünidőre is megkapja az 
esedékes fizetést. 

Petrovics F. Két kérdést kell figyelembe 
venni: a) kapott-e az illető végkielégítést az 
1886-tól 1894-ig terjedő szolgálata után? 
b) Igazolta-e 1894-ben, hogy betegsége miatt 
kénytelen félbeszakítani a tanítói működést? 
Ha végkielégítést nem kapott s ideiglenes 
távozása igazolva volt, abban az esetben újabb 
szolgálatát az előbbi 8 év folytatásának tekintik 
s nyugdíjalapjául az előző éveket is beszá-
mítják. 

X. Y. Z. Ön „bátor volna vállalkozni arra, 
hogy az állami zálogház szervezetét elkészítse 
a nyár folyamán." Miután azt sem tudja: van-e 
már valahol hazánkban vagy külföldön állami 
zálogház, azt tanácsoljuk, hagyja abba ezt a 
tervezgetést, mert ezért „jutalomban" nem 
részesülhet. 

K. Imre. Igen, leszállítják. 
Nemes. Igen, a véderőről szóló 1889. évi 

VI. t.-czikkre vonatkozó utasítás I-ső rész 
64. §-a alapján lehet a tanító önkéntes katona. 

Szkiba M. Az ügyet az iskolaföntartó ható-
ság tisztázhatja, az illető földbirtokos úrral 
kötött egyezség értelmében. 

till. J. Ha a törvényes követelményeknek 
már előbb is megfelelt, akkor megpróbálhatja. 
Csak a rendszeresített állomáson töltött évet 
számíthatják be. 

E. R. Fülöp. Ha úgy van, mint mondja, 
akkor megkapja a jelzett "/o-ot. 

H. Lajos. Több föltételtől függ. Az orsz. 
nyugdíjalapból csak 1870. évtől számított 
szolg. évei után kaphat; még pedig az első 
10 év után 40, azután minden év után 2%-át 
számítva utoljára élvezett s a nyugdíjellátás 
alapjául elfogadott fizetési összegének. 

M. J. A hitközség fizette díj nem szolgál-
hat irányadóul az összegre nézve. Képtelenség, 
hogy ön, a ki csak 30 év óta szolgál, már 
most tudja, hogy 5 év múlva nyugdíjba lép; 
hiszen vagy teljes szolgálati idő, vagy^más 
törvényes ok kell a nyugdíjba lépéshez. Nem 
függ az a tanító tetszésétől, hogy akkor men-
jen nyugdíjba, mikor akar. 

Sz. K. Likér. Nincs érvényben a kérdezett 
rendelkezés. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Al országgyűlés képviselőháza f. hó 

18-án tartotta a nyári szünet előtt utolsó 
ülését, a melyen elhatározta, hogy szeptember 
6 áig érdemleges ülést nem tart. Formális 
ülést azonban hivhat egybe az elnök. A szept. 
6-iki ülés déli 12 órakor kezdődik s napi-
rendjén lesz a Ház további munkásságának 
megállapítása. 

— A kvótii-bizottságok újabb szóbeli tár-
gyalásai f. hó 25-én lesznek Bécsben. A 
magyar kvóta-küldöttség, valamint Bánff'y 
Dezső báró ministerelnök és Lukács László 
dr. pénzügyminister pénteken Bécsbe mennek 
három napra. Az osztrák küldöttség legutóbbi 
ülésén nem tet t számszerű javaslatot, mint 
lapunk m. számában írtuk, hanem csak azon 
táblázatokat jelölte meg, a melyek alapján a 
kvóta arányt megállapítani szándékozik, a 
magyar küldöttségnek hagyván fönn a szá-
mítás eszközlését, mely azonban oly ered-
ményre vezetett, a melyet a magyar küldött-
ség elfogadhatatlannak jelentett ki. 

— Az Akadémia elnökei. Király 0 Fölsége 
báró Eötvös Lorántnak a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökévé és dr. Wlassics Gyulának 
az Akadémia másodelnökévé három évre tör-
tént megválasztását megerősítette. 

— Világ folyása a külföldön. A spanyol-
amerikai harcztéren az események nem igen 
űzik-hajtják egymást: ma is körülbelül ugyanaz 
az állapot, a mi a mult héten volt. A spanyolok 
eléggé vitézül harczolnak, de az amerikaiak meg 
jobban győzik pénzzel, a hadviseléshez pedig 
tudvalevőleg pénz, pénz és pénz kell. Manillá-
ból, melynek elestét amerikai sürgönyök már 
hetekkel ezelőtt hirdették, azt jelentik, hogy 
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ott a spanyolok helyzete mind rosszabb lesz, 
mert fogytán van az eleségük. A szárazföldön 
a fölkelők, a tenger felől az amerikaiak segítik 
őket. A fölkelők, állítólag, már körül is zárták 
Manillát s erre a kormányzó összehívta a hadi-
tanácsot s meg akarta adni magát, minthogy 
az ellentállás hasztalan. A haditanács azonban 
hevesen ellene szegült ennek a j avaslatnak: 
mire a kormányzó lemondott hivataláról. 
Utódja visszavonta azt a parancsot, hogy a 
csapatok vonuljanak vissza. — Ministerv álság 
van Franciaországban is, Olaszországban is. 
Amott Méline ministeriuma adta be lemon-
dását (mivel egy bizalmi kérdésben kisebbség-
ben maradt a kamarában), emitt meg Rudini 
kormánya ingott meg. Faure, franczia köztár-
sasági elnök, mikor e sorokat írjuk, még nem 
találta meg Méline utódját. Az olasz minister-
elnök az olasz képviselőház f. hó 18-iki ülésén 
jelentette be, hogy a ministerium megfontolván 
a parlamenti helyzetet és nehogy a közrend 
föntartása nehéz kérdésének prejudikáljon, 
letette lemondását a király kezébe és a király 
gondolkodási időt tartott fönn magának. Közölte 
továbbá, hogy a ministerium az ügyek további 
vezetésére és a közrend érdekében megmarad 
helyén és kéri a kamarát, hogy szakítsa félbe az 
ülést, a mi meg is történt. — Németországban kép-
viselő választások voltak és, jóllehet az ered-
mény a pártok eddigi képviseleti arányán nem 
sokat változtat, mégis elismerik azt, hogy a 
szocziáldemokraták j elentékenyen megerősödtek. 

— A vallás- és közoktatásügyi minister 
köszönetét nyilvánította: báró Révay Simon-
nak, a ki a kisfaludi r. kath. iskola építé-
séhez 200 frtot adományozott ; özvegy gróf 
Forgách Sándorné, szül. Sennyei Mária báró-
nőnek, a ki az alsó-kemenczei ev. ref. elemi 
iskola építéséhez anyagot és 500 frtot ado-
mányozott. 

— A tanítóképzés reformja. A tanító-
képző-intézeti tanárok országos egyesülete 
julius 3-án, 4-én és 5-én Budapesten tartja 
ezidei közgyűlését. E gyűlésen tárgyalni fogják 
azt a tervezetet, a melyet az egyesület választ-
mánya készített a tanítóképzésről szóló tör-
vények módosítása dolgában. A fölvétel ügyét 
Somogyi Géza adja elő Znió váralj ár ól; a 
tanítóképzők igazgatásának ügyét Felméri 
Albert Kolozsvárról; a tanárok fegyelmi ügyét 
Groó Yilmos Budapestről; a fölügyeletet 
Scherer Sándor Bajáról stb. Kiss Áron dr. 
Brassai Sámuelről és Péterfy Sándor Szath-
máry Györgyről tartanak emlékbeszédeket. 

— Tanító-árvák érdekében. Vallás- és 
közoktatásügyi ministerünknek nemesen érző 
szivéről tesz bizonyságot ama rendelete, melyet 
a debreczeni országos tanítói árvaház fel-

ügyelő bizottságának fölterjesztésére Csánky 
Viktor, haj du vármegyei tanfelügyelőhöz inté-
zett. E rendeletében a vallás- és közoktatás-
ügyi minister úr kimondotta, hogy a tanítói 
árvaházban elhelyezett azon növendékek, kik 
koruk, előképzettségük, egészségi és erkölcsi 
viszonyaiknál fogva erre ajánlhatók, az állami 
tanító- és tanítónőképző-intézetbe lehetőleg el-
helyeztessenek s ott a tanítói és tanítónői 
pályára kiképeztessenek:. 

— A II. Országos és Egyetemes Tan-
ügyi kongresszus naplója. A II. egyet, tan-
ügyi kongresszus főtitkára a következő sorok 
közlésére kérte föl lapunkat: „ A kongresszusi 
napló, bár még februárban megjelent, ez 
ideig nem volt elküldhető a tagoknak. A 
száz ívnyi nagy mű nyomdai kiállítása tel-
jesen fölemésztette a kongresszus bizottsá-
gának pénzkészletét s a kereskedelmi minis-
ter úr nem találta teljesíthetőnek a kon-
gresszus végrehajtó-bizottságának a portómen-
tesség ügyében benyújtott kérvényét. Az 
elnökség ennélfogva fölszólítja a kongresszus 
tagjait, hogy az 1 korona csomagolási és 
szállítási díjat szíveskedjenek Hajós Mihály 
fővárosi tanítóhoz, a kongresszus titkárához 
(Budapest, I. ker., Attila-utczai el. isk.) bekül-
deni. A naplót csak ezen díj előre való 
beküldése esetén fogják szállítani." 

— Gyermekvédő - kongresszus. Nemzet-
közi gyermekvédő-kongresszus lesz a jövő év 
szeptemberében Budapesten. A fővárosnak a 
gyermekvédelemmel foglalkozó 42 egyesületé-
ből előkészítő-bizottság dolgozik a kongresz-
szus sikerén. József főherczeg elfogadta a 
kongresszus védnökségét s a vallás- és köz-
oktatásügyi, belügyi, igazságügyi, kereskedelmi 
ministerek, a főváros, Pestvármegye hatósága, 
a főügyészség stb. kiküldötteivel vesz részt 
az előmunkálatokon. Az előkészítő-bizottság 
most körlevelet bocsát ki, melyben fölhívja a 
közérdekű és nagyfontosságú ügy iránt érdek-
lődő testületeket és magánosokat, hogy tagokul 
jelentkezzenek. A tagsági díj 5 f r t ; tanítók, 
tanítónők, nevelők, tanintézetek számára 2 frt 
50 kr. A tagsági díjak a bizottság pénztárosá-
hoz, dr. Mandello Károlyhoz (V. ker., Sas-
utcza 6 ) küldendők; másnemű ügyekben pedig 
Scherer István (VIII., Sándor-uteza 38.) ad 
fölvilágosítást. 

— A Magyarországi Tanítók Arvaházi 
Egyesülete ez évi közgyűlését junius hó 
29-én d. e. 11 órakor a Magyarországi 
Tanítók Árvaházában I. ker. Alkotás-utcza 1 c. 
tartja meg, melyre az egyesület elnöksége 
az egyesület tagjait és a tanító-árvák sorsa 
iránt érdeklődőket ezennel meghívja. 

— Magyarország állami tanítóihoz. Kozma 
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László, az állami tanítók országos egyesüle-
tének elnöke, lapunk utján tudatja a vallás-
és közoktatásügyi minister, úrnak hozzá inté-
zett következő leiratát: „0 császári és apos-
toli királyi Fölsége legkegyelmesebben elren-
delni méltóztatott, hogy a magyarországi állami 
tanítók országos egyesületének f. évi április 
hó 6-án Budapesten tartott közgyűléséből 
kelt hódoló föliratáért a legmagasabb köszö-
net nyilváníttassák. Miről Tekintetességedet 
f. é. április hó 11-én kelt fölterjesztése kap-
csán ezennel értesítem. Budapest, 1898 május 
hó 12-én. Wlassics." 

— A tanítói árvaházakba való fölvétel. 
Úgy hozzánk, mint az országos tanítói árva-
házak igazgatóihoz igen gyakran érkeznek 
tudakozódások aziránt, mi módon kell folya-
modni az árvaházakba való fölvételért. Kozma 
László, debreczeni országos tanítói árvaházi 
igazgató kérelmére közöljük nevezett árva-
ház szervezetének a növendékek fölvételére 
vonatkozó következő §-át : 12. §. A növen-
dékek fölvétele. 1. Az intézetbe való fölvételt 
a vallás - és közoktatásügyi m. kir. ministerium 
engedélyezi. 2. A fölvétel folyamodvány 
alapján történik az illető kir. tanfelügyelők 
közvetítésével. 3. A folyamodványban igazolni 
kell: a) a tanítói árva életkorát, b) vagyon-
talanságát, c) ép és egészséges testalkatát, 
d) végzett tanulmányát, e) hogy elhalt szülői 
a tanítói pályán működtek s az országos 
tanítói nyugdíj- és gyámintézet tagjai voltak, 
s végül f ) halotti anyakönyvi kivonattal és a 
kezelő-orvos bizonylatával, hogy a szülők mily 
betegségben haltak el. 4. Az intézetbe fölvett 
növendékek neveltetés czéljábóli 6 —16 éves 
korukig lehetnek az árvaházban, hol teljes 
ellátás s minden szükségesekkel elláttatnak. 
5. Az intézetbe fölvett LÖvendékek a maguk-
kal hozott bizonyítvány alapján hitfelekezetük 
szerint osztatnak be a városban létező elemi, 
illetőleg magasabb fokú iskolákba s minden-
nemű tanszerrel és taneszközzel az intézet 
által láttatnak el. — Az intézet fizeti érettük 
a beiratási és tandíjakat is. 

— A Szathmáry - síremlékére, illetőleg 
alapra adakoztak: Temesvári áll. tanítóképző-
intézet (Horváth Antal igazgató gyűjtése) 
17 frt (ehhez adtak: Horváth Antal 10 f r t ; 
Krauss Sándor 1 f r t ; Mészáros Jenő 1 f r t ; 
IIoos János 1 f r t ; Czöndör Sándor 50 kr ; 
Berecz Endre 1 f r t ; Abonyi Károly 1 f r t ; 
Holczmann Ferencz 50 kr; Böszler Béla 1 frt 
= 17 frt); Siklósvidéki r. kath. tanító-egyesü-
let 5 f r t ; Müller Imre (Német-Márck) 50 kr ; 
Seiler Gábor (Villány) 50 kr; Folbert Károly 
(Boly) 40 k r ; temesvári áll. fels. leányisk. 
jótélconysági egyesülete 3 f r t ; Szukk Antal 

polg. isk. igazg. gyűjtése 3 fr t (ehhez ad t ak : 
Szukk Antal 1 f r t ; Ifener Lajos 50 kr ; Téfhi 
József 50 k r ; Szabó Ferencz 50 kr; Koszto-
lányi Gyula 50 kr. 3 f r t ) ; I. ker. Fehér-
vári-úti iskola tantestülete (Budapest) 1 f r t 
20 kr; Krajnyák József (Vidernik) 50 k r ; 
foidapesti III. ker. Lajos-utczai tantestület ívén : 
Müller Károlyné 1 fr t ; Lindner Károly ig. 
1 fr t ; Lajos-utczai tantestület 5 frt = 7 f r t ; 
József-fiuárvaház tantestülete (Budapest) 1 f r t 
50 kr; Kertész József polg. isk. tan. (Nagy-
Kanizsa) gyűjtése 1 frt 61 k r ; (ehhez járul-
tak : Kertész József 50 k r ; Balla Mózes 
50 kr; Hirschfeld Rezső 30 k r ; Neubrunn 
Tibor 31 kr — 1 frt 61 kr ) ; Fülöp József 
(Pápa-Kovácsi) 50 kr; Kozma László (Debre-
czen) gyűjtése, mint a segesvári állami 
tanítók adománya 3 frt; N. N. 5 kr. VI. ker. 
állami polgári iskolai tanítónóképző-intézet 
(Budapest) gyűjtése: 18 f r t (ehhez járul tak: 
Lázárné Kasztner Janka 5 f r t ; Komáromy 
Lajos 1 f r t ; Sebestyénné-Stettina Ilona 1 f r t ; 
Groó Vilmos 1 f r t ; Csemez József 50 k r ; 
Bybár István 50 kr; Szarvas Gáborné 1 f r t ; 
Hollós Káioly 1 fr t ; dr. Lázár Gyula 50 k r ; 
Buzogány Mariska 30 kr ; Kastélik M. 20 k r ; 
Balogh Zsófia 1 f r t ; Pischl Iduna 50 k r ; 
Thuránszky Mária 50 kr; Zöllner E. 50 k r ; 
Tocsek Helén 50 kr; Barkát M. 50 kr; Berta 
Ilona 50 k r ; Tavassy Mária 50 k r ; Polereczky 
Jolán 50 k r ; Pákh Berta 50 kr ; Szarvassy 
Margit 50 kr = 1 8 frt). Eddigi gyűjtésünk: 
1518 f r t 4 kr. 

— Versecz és vidéke magyar nyelv-
terjesztő egyesülete ez idén is mozgalmat 
indított arra nézve, hogy a szegényebb sorsú 
német, szerb és román anyanyelvű tanulókat, 
mint cseregyermekeket, magyar városokban 
helyezze el, s helyökbe magyar gyermekeket 
hozzon Verseezre, hol a német nyelvet elsajá-
títhatják, a kikről a versecziekre is ragad magyar 
szó. Az egyesület ilynemű törekvését már 
eddig is igen szép siker koronázta, a meny-
nyiben 12 év alatt több száz gyermekcserét 
közvetített nemcsak Verseczen, hanem a 
szomszédos városok és községekben is. A 
kereskedelmi minister méltányolván az egyesület 
működését, a cseregyermekek és azok kísérői 
számára az államvasutak összes vonalain 50°/o 
menetdíj-kedvezményt adományozott. Pár év 
óta német gyermekjátszótársak (leginkább 
leányok) bonneok közvetítésével is foglalkozik 
az egyesület. Sok oly 13 —15 éves, jól nevelt, 
iskolázott német leány talált előkelő társadalmi 
családoknál alkalmazást, kik a külföldről 
importált német bonneokat teljesen jól helyet-
tesítették, kik azután a magyar családoknál a 
magyar nyelvet teljesen elsajátítják. Azon 
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szülék, kik gyermekeiket a német, esetleg szerb 
nyelv elsajátítása czéljából Verseezre kívánják 
adni, vagy a Versecz mellett fekvő német 
községekben iskoláztatni — vagy a kiknek 
német bonneokra van szükségük — forduljanak 
Perjéssy Lajos állami főreáliskolai tanár , 
egyesületi t i tkárhoz, vagy az egyesület elnöksé-
géhez. A közvetítés teljesen díjtalan. Tájékozásul 
megjegyezzük, hogy van Verseczen állami 
főreáliskola, ké t teljes polgári leányiskola 
(egyik a tiszt, nővérek vezetése alatt), meg-
felelő elemi népiskolák. 

— Méhtenyésztési előadások. Az állami 
méhészeti szaktanárok folyó évi julius hónap-
ban az alább elősorolt napokon és helyeken 
tartják elméleti és gyakorlati előadásaikat. 1. 
Tóth János első leerületi: 21-én Kaálon, 22-é r 
Puszta Taskonyon, 23-án Szajolon, 25-én 
Hódmező-Vásárhelyen, 27-én Stanisicson, 29-én 
a kecskeméti magy. kir. földmives-iskolánál, 
30-án Kohári-Szent-Lőrinczen. — 2. Abaff'y 
József második kerületi: 9-én Gamáson, 10-én 
Szőlősgyörökön, 11-én Tótgyugyon, 12-én 
Szőlős-Kislakon, 13-án Somogyváron, 15. és 
16-án Szent-Imrén a magy. kir. földmives-
iskolánál, 17-én Görgetegen, 18-án Szulokon,-
19-én Kálmáncsán. — 3. Valló János harmadik 
kerületi: 5-én Ekecsen. 6 -án Nagymegyeren, 
7-én Lakszálláson, 8-án Nagy-Tanyon, 9-én 
Ekelen, 10-én Aranyoson, 11-én Keszegfalun, 
14-én Alsó-Csöllén. — 4. Rózsa János negyedik 
kerületi: 11-én Bityun, 12-én Kis-Dobronyon, 
13-án Csomonyán, 14-én Barkaszinon, 15-én 
Rajna-Ujfalun, 16-án Somon, 17-e'n Zápo-
zonyon, 18-án Vámos-Atyán, 19-én Tisza-
Szalkán, 20-án Ugornyán, 21-én Jandon, 22-én 
Gulácson, 23-án Tivadaron. — 5. Forgách 
Lajos ötödik kerületi: 13-án Kereken, 14-én 
Világoson, 15-én Ujpanáton, 16-án Szent-
Leányfalván, 18-án Kis-Irátoson, 19-én Vizes-
Pusztán, 20-án Kevermesen, 21-én Kunágotán, 
22-én Református-Kovácsházán. — 6. Abend 
András hatodik kerületi: 11-én Bánffi-Hunya-
don, 12-én Nagy-Almáson, 13-án Magyar-
Nagy-Zsomboron, 14-én Hid-Almáson, 16-án 
Pánczél-Csehen, 17-én Bádokon, 18-án Kolozs-
Borsán, 19-én Kendi-Lonán, 20-án Bonczidán. 
Az elméleti előadások a körülmények szerint 
az illető város és községek tanácstermeiben, 
esetleg egy iskolateremben, a gyakorlatiak 
pedig mindenkor valamelyik arra alkalmas 
méhtelepen tartatnak meg. Budapesten, 1898. 
junius hó. Kovács Antal, méhészeti felügyelő. 

— Halálozás. Ménhárdon meghalt Beler 
Pál, 2 év óta nyugalomba vonult 92 éves 
tanító, ki 10 évig Hunfalván, 58 évig pedig 
Ménhárdon, összesen t e h á t 68 évig műkö-
dött a t an í tó i pályán. Áldás emlékén ! 

A szerkesztő postája. 
— H. A. Jí.-Marton. Ön és az önhöz hasonlók, 

úgylátszik, csakugyan tudakozó-intézetnek tekint ik 
szerkesztőségünket. Csalódnak. Az olyan kérdésekre, 
a melyekről ön maga is elismeri, hogy „naivok", 
szivességből még csak megfelelnénk, de a válasz-
szal lapunknak oly sok oldalról igénybe vet t hasáb-
jait nem töl thet jük meg. Nyolcz kérdése közül 
azért csak egyre felelünk, kijelentvén (a mit szin-
tén tudnia kellene), hogy magyarországi iskolában 
csak a magyar közoktatásügyi kormány által enge-
délyezett könyveket szabad használni s az osztrák 
engedélyezés nálunk érvénytelen. — Evang. Kon-
vent. Pozsony. Már eddig csak megtanulhat ták 
volna, hogy a hirdetések vem a szerkesztőségre, hanem 
a kiadóhivatalra ta r toznak! Apostrophálásnk e 
szerint nem a szerkesztőségre vonatkozik. A küldött 
pénzt egyébiránt , szivességből, á t tet tük a kiadó-
hivatalhoz : I. Vár. Iskola-tér 3. — „M. S." 35.608. 
sz. a. a munkácsi gör. ka th . püspök úrhoz küldték, 
hogy ez ügyre vonatkozó összes iratokkal együt t 
véleményét terjeszsze föl. — lí. L. Szökős. Nem-
sokára megkapja . — M. T. Szakadát. Kérdezze 
meg a főszolgabírói h iva ta l tó l ; mi nem tud juk . — 
B. J. Gyula. Nem. — N. S. Alsó-Töök. Olyastól, a 
ki már időzött ott. Lev. lapon kérhet prospektust 
az igazgatóságtól. — Hat pusztai tanító. Kérhetik. 
— R. L. Kisbér. Azt, hogy lesz-e az idén szünidei 
rajztanfolyam, mi is csak akkor tudjuk meg, ha 
szerkesztőségünkhöz a pályázat i hirdetést beküldik. 
Utána j á r n i nem érünk rá tulajdonképeni dolgunk-
tól, a — szerkesztéstől. — Nagy-Bresztován. Hány-
szor üzenjük már meg. hogy a reklmnácziók a kiadó-
hivatalba küldendők'?! — K. Gy. Kisgércze. 1. 
Ügyeit megsürgettük és nemsokára elintézik. 2. Adó-
ügyekben nem adunk tanácsot . — Sz. S. Mezőtúr. 
Eljártunk a dologban s kedvező ígéreteket kaptunk. 
— Sz. M. Orosháza. Nagyon sajnáljuk, de annyi 
idővel nem rendelkezünk, hogy ilyesminek szemé-
lyesen u tána járhatnánk. (Ez i t t legalább fél napba 
kerül.) Az ilyen kérvények különben is a szabály-
zatok értelmében intéztetnek el. — Zeniplénmegyei 
csertészi iskolaszéknek. Ha a kérvényt visszakapták, 
szükséges. — „Bác-kai." 1. Kinevezés u tán fogják 
beosztani. 2. Van. 3. Mennél több, annál jobb. 4. 
Annyi, m i n t más felekezetbelieknek. 5. Be, bélye-
gesen. — ^P ' iL" Pályázat dolgában soha sem lehet 
jósolgatni. Előreláthatólag nagy lesz a pályázók 
száma. — Magyar Nyelvőr szerkesztősége. Az ortho-
logia „szele" már rég e lhatot t hozzánk (tanúsít ja 
minden számunk), de az orthologia csalhatatlansá-
gában, sok százezer polgártársunkkal együtt , mi 
sem hiszünk. Különben a poétákat mi nem szoktuk 
korrigálni sem a „tanórában", sem a „szünórában". 
Ők jól megvannak úgy, a mint vannak és nagy 
Magyarországon többed magukkal, mint az — ortho-
logusok! 

Tartalom : A tanfelügyelet reformjához. Kóródy 
Ferencz. — A magyar beszédre való szoktatásról. 
Láng Mihály. — Hivatalos rész. — Szünéra : Vasár-
nap délután falun. Szép József. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — A szerkesztő 
postája. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 25. számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A heöpapi reform, leány tanítói állásra julius 15-ig 

pályázat hirdettetik. Javadalma: lakás és kerten 
kívül, 158 frt államsegélylyel: 400 frt. Tanítók, tanító-
és óvónők is pályázhatnak. Pályázatok Heőpapiba 
(Borsodmegye) lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(518—III—2) 
A nagykolos i ev. ref. egyház kántortanítói 

állomására pályázatot hirdet. Fizetése 164 forint 
államsegély az alábbi járulékokkal 400 frt. 9 köböl 
buza, 5 tengeri, 8 köblös föld három fordulóban, a 
hívek által szántva, vetve a tanító magvával. Ebből 
a tengerijét kétszer megkapálják. Két vékás kender-
föld. Tandíj minden gyermektől 'A véka szemes 
tengeri, 1 frt, egy csirke. Tanítvány 40—45, 18 
ster fa beszállítva, faiskolai helyiség egy része, 
régi temető. Két szoba, konyha, kamra, mellék-
épületekből álló lakás, kiesi kerttel. Négy forint a 
lakás takarítására. Földadó felét 5—6 frt tanító 
fizeti. Kötelessége vegyes iskolának egyházkerületi 
tanterv szerinti vezetése, kanonikus órákon, lelkész 
akadályoztatása esetén istentisztelet végzése, egy-
házi jegyzőség. Oklevéllel ellátott kérvények julius 
7-ig Tóth Dániel lelkészhez intézendők. Nagy-Kolcs, 
u. p. Krassó, Szatmármegye. Állomás augusztus 
végén elfoglalandó. Költözködés czímén 15 forint. 

(492—II—2) 
Bihar-Nagy-Bajomban a községi óvónői állás 

lemondás folytán megüresedvén, arra pályázat hir-
dettetik ; okmányolt kérvények alulirotthoz 1898. 
évi junius 22-ig bezárólag nyújtandók. Javadalma-
zás : 420 frt készpénz, melyből 120 frt dajkatartásra 
adat ik; lakás, egy szoba, konyha, kamara és 
zöldséges kert. Mile József, felügyelő-bizottsági elnök. 

(514-11- 2) 
A birdai (Temesm.) ág. h. ev. osztatlan népisko-

lánál a tanítói állásra pályázat hirdettetik. A tanító 
fizetése szabad lakáson és kerten kívül 365 fr t kész-
pénzben (300 frt mint tanító, 65 f r t a kántori teen-
dőkért). Megjegyzendő, hogy az egyház 100 frtnyi 
segélyért és korpótlékért az államhoz fordult, mi 
által valószínűleg már a jövő tanévben az állás 
tetemesen javul. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Binder Jenő, ev. lelkész. (471—IY —4) 

Pályázat kath. osztálytanítói állásra Nagyéosre 
(Győrmegye) jul. l-ig. Javadalom : Bútorozott szoba, 
325 frt. Iskolaszéki elnökség. (498—III—3) 

Apáthegya l ja fiókegyház (Barsm.) r. kath., tót-
magyar tannyelvű iskolájához tanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetés államsegélylyel 400 frt. 
Oklevéllel felszerelt kérvények f. é. julius végéig a 
felső-apáti plébániai hivatalhoz (P. Garam-Szent-
Kereszt) beküldendők. (517—III—3) 

Pályázati hirdetmény a kunhegyes i gazdasági 
ismétlő-iskola szaktanítói állomására. 1. Évi járan-
dóság : 500 frt készpénzfizetés. 2. Lakbér és kert-
járandóság czímén évenkint 100 frt, esetleg ter-
mészetbeni megfelelő lakás a községben, vagy a 
községen kívüli mintatelepen. 3. A mintatelep jöve-
delmének 20%-a. Köteles a megválasztandó szak-
tanító az elméleti ós gyakorlati tárgyakból heten-
kint legalább 30 órát adni s állását f. évi szept. 
l-ig elfoglalni. A megválasztott tanító köteles aug. 
hó első felében benyújtani az iskolaszékhez a min. 
általános szervezési utasításnak megfelelő részletes 
szervezési és tantervi munkálatot. Felhivatnak 
pályázni óhajtók, miszerint keresztlevéllel, képe-
sítésüket s eddigi szolgálataikat igazoló bizonyít-
ványokkal szabályszerüleg felszerelt kérvényüket 
1898 julius l-ig bezárólag alulirotthoz adják be. 
Kunhegyes, 1898 május 28. Józsa Sándor, községi 
iskolaszéki elnök. (513—III—3) 

A miavai ág. hitv. ev. egyház Porád irtványos 
iskolájába tót és magyar nyelvben jártas, okleveles 
tanítót keres. Fizetése: 300 fr t készpénz, 50 pozs. 
mérő rozs, 4 mérő alá szántóföld, 6 öl fa, melyből 
a tanterem is fütendő, ós kétszobás lakás házi-
kerttel. Folyamodványok f. évi julius 31-ig lelkészi 
hivatalhoz beküldendők. Vannay László, lelkész. 

(540-11—2) 
Gyügye i (posta Zsarolyán, Szatmárm.) ref. kántor-

tanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetés: 165 fr t 
államsegélylyel 400 frt, lakás, konyhakert. Kérvények 
julius 20-ig lelkészi hivatalhoz beadandók. Állomás 
szeptember elsején elfoglalandó. (545—11—2) 

Töröky József lemondása által a bodrogh-
monostorszeghi kántori állomás megüresedvén, 
annak betöltése végett julius 11-re pályázat hirdet-
tetik. Az állomás javadalmai: a) szabad lakás, házi-
kerttel, b) íiOO frt készpénz a községi pénztárból, 
c) konyhakert, szérűskert adóteherrel, d) 5000 lélek 
után stola-jövedelem czímén mintegy 16) frt. Köte-
lességei : a plébániai isteni tiszteletnél naponként 
orgonálni, énekelni, az iskolás gyermekeket énekre 
tanítani, a papnak segédkezni a beszentelésnél, ava-
tásoknál, házassági esketéseknél, betegek ellátásánál 
és a temetéseknél. A pályázóban megkívántatik a 
magyar nyelven kívül az illyr nyelv teljes ismerete ; 
előnyös, ha a német nyelvben is jár tas; továbbá, hogy 
rendes tanítói vagy legalább kántori oklevéllel bírjon. 
A pályázók a kitűzött határnapon személyesen tar-
toznak megjelenni. A kellően fölszerelt folyamod-
ványok ngs és ft. Meszner István ker. esperes-apát, 
bezdáni plébános úrnál nyújtandók be. Bodrogh-
Monostorszegh, 1898. évi junius hó 8-án. Märtz 
Johann, h. biró. Alföldy Géza, jegyző. (561—II—2) 

A z s e l y k i ág. h. ev. elemi népiskolánál a rendes 
II. tanítói állomás betöltendő. Javadalom: 300 frt, 
szabad szállás, 2 teljes öl tűzifa, 30 kr temetési 
stóla. Pályázhatni julius 15-ig. Zselyk (Besztercze-
Naszódmegye, posta Dipse), 1898 junius 12. Az ev. 
presbyterium mint iskolaszék (571—11—1) 

A ga lamboki r. kath. iskolánál, a segédtanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: havonkint 
12 frt, élelmezés, lakás, fűtés és tisztogatás. Orgo-
nálásban való jártasság előnynyel bír. Szabó Lajos, 
főtanító. (570—1—1) 

Az apate leki (Aradmegye) ág. hitv. ev. egyház 
tót-magyar tannyelvű kántortanítót keres, java-
dalma : 200 f r t az egyháztól, évnegyedenkint előre 
fizetendő részletekben; két fertály föld; 95 fr t 
államsegély. Jelentkezhetni julius 16-ig. Lelkészi 
hivatal. (572-11—1) 

Betöltendő a nagy szebeni állami elemi fiú-
iskolánál évi 500 forint fizetésből ós 150 frt szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
kilenczedik rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, 
képesítő bizonyítványnyal, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat,nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czimezve, legkésőbb 1898. évi julius hó 15-ig Szeben-
vármegye királyi, tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben 
részesülnek. Szebenvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 
Nagy-Szeben, 1898 junius 13. Dr. Pintér Gábor, kir. 
tanfelügyelő. (79/h—I— 1) 

A főnyi ref. egyház kántortanítói állására pályázat 
hirdettetik. Jövedelme: föld- és réthasználás, szemes-
élet, pénz, fa, szolgálmányok, tandíj, pénzértéke 
218 frt, 182 fr t államsegélylyel együtt 400 frt 85 kr 
és lakás: két szoba, meleg konyha, kamra, istáló. 
Okmányolt kérvények julius 18-ig a lelkészi hiva-
talhoz Fony (Abaujm.) küldendők. (590—I—1) 
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A d u s n o k i róm. kath. iskolánál az egyik tanítói 
állás üresedésbe jővén, annak betöltése végett 
pályázat hirdettetik. Javadalmak: 250 frt készpénz 
a községi pénztárból, évnegyedenkint előre fizetve ; 
szabad lakás, mely áll: 2 szoba, konyha, kamra, 
pincze, istálló, ól és közös udvarból; 17 hold szántó-
földnek haszonélvezeti joga, adóteherrel. Megkíván-
tatik : tanítói oklevél, a magyar és illyr nyelvben 
való jártasság. Ezen állásra pályázhatnak férfiak és 
nők, előnynyel birnak azonban azon férfiak, a kik 
az orgonálás- ós éneklésben jártassággal birnak, 
hogy a kántort, akadályoztatása esetében kisegít-
hessék. A megválasztott tanító vagy tanítónő f. évi 
szeptember 1-én tartozik állását elfoglalni, mely 
naptól fizetése is folyóvá tétetik. A kellőleg föl-
szerelt kérvények, a dusnoki róm. kath. iskolaszék-
hez czimezve, 1898. évi julius 15-ig nagys Csépek 
Károly esperes úrhoz, Foktőre (Pestm.) küldendők. 
Dusnok, 1898 junius 11. Iskolaszék. (581—1—1) 

A dráva-palkonyai ref. orgonista-kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése minden 
pártól 17 4 liter buza, 17'4 liter kukorioza, egy korona. 
Iskolás-gyermekektől tandíj 17'4 liter kukoricza, 
egy csirke és 42 kr. Az egyháztól C öl hasáb tűzifa. 
532 Q ö l kert, 370 Q-öl kenderföld, kétszeri szán-
tással, ó-temető kaszálása, legeltetési jog a közös 
legelőben. A községtől ismétlő-iskolások oktatásaért 
21 frt. Tisztességes lakás. Párszám 148. Iskolások 
száma 25—28. Állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Pályázati kérvények a ref. lelkészi hivatalhoz inté-
zendok. Dr.-Palkonya (u. p. Dr.-Szabolcs, Baranyam.). 

(580-1—1) 
A k i s k ö r ö s ! (Pestmegye) ágost. evang. egyház 

segédtanítói állomására pályázat nyittatik. Teendő: 
az elemi első ós második vegyes osztálynak, eset-
leg bármely osztálynak, juniusban a 10 éven alóliak-
nak, tanítása. Tannyelv: magyar. Javadalom: szep-
tembertől élőleges havi részletekben fizetve, egy 
polgári évre háromszáz forint készpénzben, minden 
tanulótól húsz krajczár tandíj, lakás bútorzattal, 
fűtéssel, 1899 január elsejétől egy negyed hold 
föld használata. Állomás szeptember elsején elfog-
lalandó. Megválasztottnak útiköltség megtéríttetik. 
Kellőleg felszerelt pályázatok augusztus 6-ig alól-
irotthoz küldendők. Kiskőrös, 1898 junius 13. Idősb 
Blázy Lajos, evang. lelkész. (564—II—1) 

M a g y a r - P e t e r d i reform, kántortanítóságra e 
lap folyó évi 19-ik számúmellékleten intézett pályázat-
hirdetésnek határideje meghosszabbíttatik ugyan-
azon feltételekkel julius hó 16-ig. (578—1—1) 

Betöltendő a t iszaigari (Hevesm.) ref. leány-
tanítói állomás julius 23. napjáig, — melynek két 
szobás lakáson, kerten kívül — javadalma: 64 frt, 
15'/J hold szántó, mostani haszonbére : 160 forint. 
Tanítványaitól: (65) egy véka rozs, egy véka árpa, 
egy csirke, 10 kr. Egy öl puhafa, államsegély 
108 frt. Ismétlők téli oktatásaért fejenként egy 
véka árpa, egy csirke. Az iskola VI osztályú. 
Templomban és temetéseknél a fitanító akadályozta-
tása esetében, a leánytanító szolgál. Okleveles, 
vagy azt később megszerző egyén, egy évi sikeres 
működés után állandósíttatni fog. Kovács Zsigmond, 
lelkész. (577-111-1) 

Pályázat II-od tanítói állásra. Kötelessége az 
I—IL. vegyes osztály vezetése, esetleg a kántori 
teendőkben való segédkezós. Fizetés 400 frt, mely-
ből *00 frt államsegély; lakás és az iskolaterem 
fűtésénél megmaradt fa. Pályázhatnak okleveles, 
ev. ref. vallású férfiak és nők. Határidő julius 10. 
Az állást szept. 1-én lehet elfoglalni. Adás-Tevel , 
u. p. l'ápa. Seregély Béla, ev. ref. lelkész, iskola-
széki elnök. (579—1—) 

Gróf Károlyi Gyula örököseinek N.-Szénás ura-
dalmához tartozó Cryörgy -Ki rá lyság gazdaságá-
ban létesítendő tanítói állásra ezennel pályázatot 
nyitok Javadalmazás: háromszáz forint készpénz, 
egyszobás lakás, szabad fűtés és a tiszt asztalánál 
való élelmezés. Ezzel szemben köteles az illető 
tanító a helybeli iskolában és a 6 kilométerre levő 
józsefszállási iskolában a tanköteles gyermekeket 
oktatni, egyik nap egyik helyen és viszont. Köteles: 
a mennyiben tanítási ideje engedi, az uradalomban 
ellenőri teendőket végezni, magtári ki- és bemérések, 
készpénz-fizetések, cséplés stb., stb., mindig azonban 
a tanítói teendők teljes épségben tartásával; — a 2 
gazdaság közt való közlekedésre az uradalom egy 
lovat kordét tart az illető kényelmére. Pályázhat-
nak jól végzett, róm. kath., erőteljes, egészséges, 
nem házas egyének; czimezvén a folyamodványt 
gróf Károlyi Tibor ő excellentiája vagyongondnok 
gróf úr nevére és beadván azt hozzám f. évi junius 
30-ig. Az állás elfoglalandó esetleg aug. 1-én, leg-
később szept. 15-én. N.-Szénás, 1898. jun. 10. Dáni 
József, uradalmi tiszttartó. (551 -III—1) 

Betöltendő a 24.589/1898. ez. min. rendelettel Sátor-
al ja-Ujhelyben újonnan szervezett állami elemi 
iskolánál egyenkint évi 500 forint fizetésből és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
egy (1) rendes tanítói és négy (4) rendes tanítónői 
állomás. Az ezen állomások elnyerését óhajtó okle-
veles tanítók, illetve tanítónők képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. 
évi julius hó 15-ig Zemplénvármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. Zemplénvármegye kir. 
tanfelügyelőségétől. Kelt Sátoralja-Újhelyben, 1898 
junius hó 18-án. Nemes Lajos, kir. tanácsos, tan-
felügyelő. (80/h—I—1) 

A s zunyogszék i (Fogarasmegye) községi IV-ik 
tanítói — 400 frt évi fizetés az államsegélyből, 
lakás és kerttel javadalmazott — állomásra ezennel 
folyó évi julius hó 15-ig pályázat nyittatik. A 
pályázóktól kívántatik a román és a magyarnyelv; 
és azok közül, a kik görögkeleti román egyház 
szertartása szerint énekkart megalakítani képesek, 
előnyben fognak részesíttetni és külön tiszteletdíjat 
is fognak kapni. Szunyogszók, 1893 junius hó 15-én. 
Az iskolaszék : Joan Gavril, elnök. (589—I—1) 

V i s z o k a (Trencsénm.) izr. hitközségi népiskola 
megüresedett tanítói állására ezennel pályázat hirdet-
tetik. Ezen állás következő javadalmazással lévén 
összekötve: 300 frt mint tanítói fizetés, 100 frt 
hitközségi jegyzői teendőkért; két szobából, konyhá-
ból, kamrából és konyhakertből álló lakás. Köteles-
sége leend a tanítónak mind a 6 osztályt vala-
mennyi tárgyban, valamint a hittanban is önállóan 
vezetni. Megkivántatik, hogy az illető izraelita, 
nőtlen és okleveles egyén legyen. Pályázni óhajtók 
kéretnek oklevelükkel, eddigi működési bizonyítvá-
nyokkal és családi állásukat igazoló okmánynyal 
felszerelt kérvényüket alulírott hitközségi elnökhöz 
folyó évi julius 20-ig beküldeni. A véglegesítés esak 
egy próbaév letelte után fog kimondatni. Viszokán, 
1898 junius 15-ón. Hochfelder József, hitk. elnök. 

(576—11- 1) 
A c sászár i (Komáromm.) ev. ref. egyház II-od 

tanítói állomására pályázat hirdettetik. Javadalom: 
401 frt készpénz, 12 méter rőzsefa, haza szállítva, 
és egy-szobás lakás bútorozva. Az elválasztott tanító 
kötelessége az alsó 3 osztály vezetése. Pályázati 
határidő : julius 20. Az állomás augusztus 28-án 
elfoglalandó. Tanítók, tanítónők s óvónők is pályáz-
hatnak. Kérvények az ev. ref. iskolasz jki elnökség-
hez küldendők. (567 111—1) 
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Az alsó-kapnilti áll. iskolánál üresedésben levő 
tanítói és tanítónői állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalom- 400 frt készpénz, 120 frt lakbér. Pályá-
zati kérvények kellően felszerelve Szatmárraegye 
kir. tanfelügyelőjéhez (Szatmár) küldendők f. hó 
28-ig. A tanítói állásra csak róm. kath. vallású 
tanítók pályáztatnak, kik a róm. kath. kántori 
teendőket is képesek végezni (79/h—I—1) 

A be l la i (Turóczm.) 1876. év óta államilag segélye-
zett községi elemi iskolánál a tanítói és tanítónői 
állomás megüresedett azon körülmény folytán, hogy 
a tanító az állami, tanítónő pedig a felekezeti 
iskolához kineveztetett, illetve megválasztatott. Tan-
nyelv : tót-magyar. Ezen állások évi javadalmazása: 
4u0-400 frt készpénzfizetés, tisztes.-éges lakás és 
két házikert szabad használata; tanítói lakások és 
tantermek füttetéséről az iskolaszék gondoskodik. 
Az ezen állomások elnyerését óhajtó oki. tanítók és 
tanítónők képesítő bizonyítványnyal, keresztelő és 
eddigi szolgálataikat igazoló eredeti vagy hitelesített 
iratokkal felszerelt folyamodványaikat az iskola-
székhez czimezve, legkésőbb f. évi julius 20-ig alul-
írott elnöknél nyújtandók be. Az állomások szeptem-
ber 1-vel elfoglalandók. Velits Adolf, u. p. Ne:zpál. 

( 5 9 3 - 1 - 1 ) 
A dunaföldvári róm. kath. népiskolánál egy 

önálló tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Az 
állomás évi javadalma: 400 frt a hitközség iskolai 
pénztárából. Tanítási nyelv magyar. A pályázati 
határidő f. évi julius 1. Az állomás szeptember hó 
1-én elfoglalandó. A tanképesítési okmánynyal, 
keresztlevéllel és szolgálati bizonyítványokkal fel-
szerelendő folyamodványokat a jelzett napig az 
iskolaszéki elnöknél kell benyújtani. ( 584 -1 -1 ) 

A d iósberényi róm. kath. osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése 380 frt és kertilletmény 
fejében 20 frt készpénz, egy szoba a legszükségesebb 
bútorzattal és '/-. öl aprított tűzifa. Kötelme: az 
iskolaszék által kijelölendő osztályt és az imétlősöket 
tanítani, úgy a kántorátusban segédkezni s szükség 
esetén önállóan végezni. Tannyelv magyar-német. 
Kérvények keresztlevél és képesítővel felszerelten 
julius 31-éig az iskolaszékhez Diósberénybe (Tolnám.) 
intézendők. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Fiiinger Gyula, iskolaszéki elnök. (587—1—1) 

A b é k é s - c s a b a i ág. hitv. evang. egyház három 
tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhat-
nak tót és magyar nyelvben teljesen jártas ág. bitv. 
evang tanítók és tanító-jelöltek. A tanító a téli 
hónapokban tót nyelven istentiszteletet vezetni 
köteles. A pályázatok julius 20-ig alulirotthoz kül-
dendők. Javadalom: két szobából álló lakás, 350 frt 
készpénz, havonkint előre fizetve. Minden tanulótól 
egy írt. Ismétlő-iskola minden növendéke után az 
egyház egy frtot fizet. Békés-Csaba, 1898 junius 18. 
Szeberényi Lajos Zs., igazgató, lelkész. (583-IV—1) 

Az ondódi (Fehérm.) róm. kath. népiskolánál 
segédtanítói állomásra pályázat hirdettetik. A hit-
községtől évi fizetése szeptember 1-töl augusztus 
végéig 300 frt és egy öl fa, mely ha nem volna 
elég, a még szükséglendő mennyiséget a kántortanító 
úr köteles hozzá adni, vagy 2u0 frt készpénzfizetés, 
a kántortanító úrtól teljes ellátás; úgymint élelmezés, 
mosás, takarítás és fűtés; mint a két esetben rendel-
kezésére áll egy — ágynemű nélkül — bútorozott 
szoba. Kötelessége az í-ső és Il-ik osztályt önállóan 
vezetni és főnökjét a kán torságban kisegíteni. A 
tanítási nyelv: német és magyar Pályázhatnak 
képesített vagy képe-devégzett tanférfiak és nők. 
A szükséges okmányokkal felszerelt folyamodványok 
augusztus 10-éig Ondódra (u. p. Moór) Kazay Erasmus  
plébános és iakolaszéki elnökhöz intézendők. 

(586 - 1 - 1 ) 

Petrosénybe (Hunyadmegye) 500 esetleg 600 frfc 
törzsfizetés, 100-150 frt lakpénz és 200-250 f r t 
stola-illetékre (búcsúztatókkal) róm. kath. kántor 
kerestetik. Kötelessége: a kántori teendők végzése, 
az iskolában egyházi ének — a egy esetleges ének-
karban figurális ének tanítása és vezénylése. 100 
frt mellékjövedelem biztos kilátásban. Tanítói ok-
levéllel birók nyugdíj-igénye biztosítva. Pályázati 
határidő junius 30. Személyesen jelentkezők előny-
ben részegülnek. Róm. kath. lelkészi hivatal. 

( 541 -1 -1 ) 
Csicser (Ungm.) róm. kath. kántortanítói állo-

másra julius hó 15-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalma: Egy tágas szoba, konyha, kamara, istáló, 
csűr, házikert; továbbá földbirtok, stóla, párbér, 
készpénzből 273 fr t 39 kr. Államsegély 178 frt . 
Tannyelv: magyar. Az adót a tanító fizeti. Kérvé-
nyek Tóth Antal esperes úrhoz Pálóc/. (Ungm.) kül-
dendők. ( 566 -1 -1 ) 

A környei (Komáromul.) róm. kath. magyar-
német tannyelvű népiskolánál az osztálytanítói 
állás üresedésben van. Fizetés : 305 f i t készpénz, búto-
rozott szoba, 8 méter rőzsefa fűtésre. A kántori 
teendőkben való segédkezés is megkivántatik. Az 
állomás szeptember 1-én lesz elfoglalandó. A kér-
vények julius 10-ig ftdő Sumbszky Antal plébános, 
iskolaszéki elnök czímére küldendők. Az iskolaszék. 

( 5 6 5 - I I - 1 ) 
Biharvái-megye Derecske községében rendszere-

sített 2-ik óvodábani óvónői állásra pályázatot 
nyitok s felhivom az ezen állást elnyerni óhajtó-
kat, hogy pályázati kérvényüket okmányaikkal fel-
szerelten hozzám a folyó junius hó 25-ik napjáig 
be/.árólag adják be, az e határidőn túl érkező kér-
vények figyelembe vétetni nem fognak. Az óvónő 
fizetése: 1. Derecske község pénztárából évi 300 f r t 
havi előleges 25 frtos részletekben. 2. Természet-
beni lakás az óvodai helyiségben. 3. Minden óvo-
dába járó növendék után a szülők vagy gyámok 
által havonkint 10 kr. Derecske. 1898 junius 6. 
Fráter Barnabás, felügy.-biz. elnök. (545/a—I—1) 

A p o s s o n y i ág. hitv. ev. egyházközség két (2) 
rendes tanítói állásra pályázatot hirdet. Évi fizetés : 
800 frt készpénz, 200 fr t lakbér és 50 frt ötödévi 
pótlék. Pályázni kivánó képesített ág. hitv. tanfér-
fiak kellően felszerelt folyamodványaikat f. é. julius 
l-ig nt. Schmidt K. J. lelkész és iskolaszéki elnök-
höz küldjék be. ( 5 3 o _ i _ i ) 

Az acsa i (Fehérmegye) róm. kath. iskolához egy 
segédtanítói állásra julius 15-ig pályázat hirdette-
tik. Jövedelme: egy polgári évre 200 frt készpénz, 
havi előleges részletekben ; a főtanítónál reggeli, 
ebéd, vacsora; ágyneműn kívül bútorozott szoba, 
fűtéssel, takarítással. Teendői: egy osztály vezetése 
és a kántorság minden ágában segédkezni. Tan-
nyelv : magyar-német. Kérvények nagys. Keifler 
János czimz. kanonok, esperes-plebános úrhoz Ácsára 
küldendők. (5»2—I—1) 

Betöltendő a misko lcz i állami polgári fiúiskolánál 
egy, évi 500 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott segédtanítói állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó azon okle-
veles polgári iskolai tanítók, kik a nyelv- és 
történettudományi szakra vannak képesítve s az 
éneket és tornát is tanítani tudják, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 189a julius 
hó 5-ig Borsodvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministe-
riumtól. Budapest, 1898. évi junius hó 15̂  A minister  
meghagyásából: dr. Morlin, osztálytanácsos. 

(82/h—I—1) 
25* 



— IV — 

Pályázat a ferencz-szállá.si róm. kath. kántor-
tanítói állomásra. Javadalmazás : egy szoba, konyha 
s kamrából álló lakás, 2 öl puha tűzifa, szabad 
fűtés ; a községtől 120 fr t és 69 véka buza ; állam-
segély 180 frt. Ezen kívül 400 Q-öl házikert. 
Pályázni kívánó képesített kántortanító urak folya-
modványukat folyó évi junius hó 28-ig alulírotthoz 
küldjék be. Árpás Gyula, plébános. Kis-Zombor 
(Torontálvm.) _ (546 —II —1) 

Betöltendő a hosszúfalus i állami polgári fiúisko-
lánál egy, évi 500 forint fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
azon okleveles polgári iskolai tanítók, ki a nyelv-
és történettudományi szakra vannak képesítve, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministerhez czimezve, leg-
később 1898. évi julius hó 5-ig Brassóvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministeriumtól. Budapest, 1898. 
évi junius hó 15-én. A minister meghagyásából: 
dr. Morlin, osztálytanácsos. (81/h - I—1) 

A muraszentmáriai (Muraköz) róm. kath. elemi 
népiskolához tanítónő, esetleg tanító kerestetik. 
Fizetés: 400 frt, lakbér 50 frt. Csak okleveles tan-
erők pályázhatnak. Tannyelv: magyar és horvát, 
miért is előnyben részesül az, a ki a horvát nyelvet 
is birja. Választás augusztus 25-én fog megtartatni. 
A megválasztott tartozik állását szeptember 1-én 
elfoglalni. Teljesen felszerelt kérvények Hergár 
István esperes-plebános úrhoz küldendők- Mursics 
Lukács tanító, iskolaszéki jegyző. (592—I—1) 

Huszák (TJngmegye) róm. kath. tanítói állomásra 
pályázat julius 31-ig. 381 frt , 10 öl fa befuvarozva, 
'/a telek föld, legeltetés. Lakás, melléképületek, 
kert gyümölcsössel. Kérvény iskolaszékhez via Jenke 
rom. kath. esperesi hivátalhoz irányítva. Tannyelv 
magyar-tót. (585—I—1) 

A kis létai ev. ref. kántortanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetése, ha okleveles, államsegély-
lyel 400 frt készpénz, ebben bentfoglalt atik az 
ismétlő-iskolába járók tanításáérti díjazás is. Két 
padlózott szoba, kamara, istáló, kert. Kötelessége 
6 elemi vegyes osztályt tanítani. Szükség esetén 
templomi szolgálatot teljesíteni. Kérvények julius 
3-ig Szakáts József lelkészhez küldendők. Állomás 
szeptember elsején elfoglalandó. Ha nem okleveles, 
342 frt. Utolsó pósta Máriapócs. (574—1—1) 

Gégényben (Szabolcsmegye) a reform, egyház 
kántortanítói állomása szeptember elsején betöltendő. 
Javadalma, lakáson kívül, 24 köböl rozs, 83 frt 
készpénz, harmadfél-öl kemény tűzifa, 20 kata-
strális hold tagosbirtok, tehermentesen, melyért 240 
f r t haszonbért fizetnek. Szőllő és gyümölcsös. Stola-
átlag 15 frt . Tandíj legkevesebb 60 gyermek után 
1 véka rozs és 50 kr. Véglegesítés egy próbaév 
után. Oklevéllel felszerelt pályázatok augusztus l-ig 
Vas Mihály lelkészhez küldendők. (594—II—1) 

Pályázat a vajai (Szabolcsmegye) ev. ref. második 
tanítói állomásra. Javadalma: Lakás, megfelelő 
melléképületekkel együtt, 380 frt államsegély, s 
20 fr t az egyház pénztárából, s minden iskolás-
gyermek után (60—70) egy véka gabona s ezenfelül 
első osztálybeli után 20 kr, niásodosztálybeli után 
40 kr tandíjpénz. Kötelessége leend az első és 
második osztálynak az egyházkerületi tanterv sze-
rinti tanítása. Pályázók szabályszerűen felszerelt 
kérvényöket julius hó 20-ig az ev. ref. lelkészi hiva-
talhoz terjeszszék be. Csak okleveles egyének pályáz-
hatnak. Az állomás szeptember 1-ső napján elfog-
lalandó. Kelt Vaja, 1898 junius 15. AK egyháztanács. 

(591—1—1) 

Pályázat. Betöltendő a dicsö-szent-mártoni áll. 
polgári leányiskolánál egy, évi 800 forint fizetésből, 
200 fr t igazgatói díjból és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott igazgató-tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó a meny-
nyiség- és természettudományi szakra képesített oki. 
polgári iskolai tanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetle-
ges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi 
julius hó 5-ig Kisküküllővármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministeriumtól. Budapest, 1898. évi junius hó 
15-én. A minister meghagyásából: dr. Morlin, osz-
tálytanácsos. (84/h—I — 1) 

Nagy-Orosz i (Nógrádm.) nagyközség róm. kath. 
népiskolájánál két önálló tanítói állomásra f év 
augusztus l-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazás 
egyenkint a polgári évre 400 frt. havi előleges rész-
letekben, két öl fa, melyből a tanterem fűtendő, a 
legszükségesekkel bútorozott szoba. Köteles a kán-
toriakban segédkezni. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó és az islcola-évben el nem hagyható ; 
ha a vizsgaletétel után fel nem mond, a követ-
kező tanévben is megmaradottnak tekintetik. Kér-
vények Gonda Béla iskolaszéki elnök, esperes-ple-
bánoshoz küldendők Nagy-Orosziba. (569—1—1) 

Gégényben (Szabolcsmegye) a reform, egyház 
második tanítói állomása szeptember elsején betöl-
tendő. Javadalma, lakáson kívül, 400 fr t készpénz, 
államsegélyből. Ismétlő-iskoláért 20 frt a községtől, 
lísetleg faiskola kezeléseért némi tiszteletdíj. Köte-
lesség : a két, esetleg három első osztálynak vezetése 
s szükség esetén a kántor helyettesítése. Véglegesí-
tés egy próbaév után. A községben magántanuló 
úri gyermekek is vannak. Oklevéllel felszerelt pályá-
zatok augusztus elsőig Vas Mihály lelkészhez kül-
dendők. _ (594—II—1) 

A v e sz t ény i (Szebenvármegye) községi iskolánál 
következő fizetéssel ellátott tanítónői állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmak: a) évi fizetés 300 
forint, egyenlő havi részletekben ; bj faátalány 24 f r t ; 
c) szabad lakás az iskolai épületben és 400 Q-öi 
területű kert. Pályázni óhajtók törvényes okmá-
nyokkal felszerelt kérvényeiket, melyben tüntessék 
ki, hogy a román és magyar nyelvet Írásban és 
beszédben teljesen bírják, alulírotthoz f. évi julius 
hó 10-ig terjeszszék be. Vesztény, 1898 junius hó 
12-én. Iskolaszék elnöke: "Niculae Hurubean. (588) 

Betöltendő az o láhdel löi állami elemi iskolánál 
egy, évi 400 frt fizetésből és szabad lakás élvezeté-
ből álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, képesítő bizonyítványnyal, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1898 julius 
hó 19-ig Torda-Aranyosvármegye kir. tanfelügye-
lőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkal-
mazott tanítók előnyben részesülnek. Csakis ev. ref. 
vallású és a kántori teendők teljesítésében is jártas 
tanítók pályázhatnak. A kinevezendő tanító a kántori 
teendők teljesítéseért évi 91 frt külön díjban része-
sül. Torda-Aranyosvármegye kir. tanfelügyelőségé-
től. Torda, 1898 junius 18. Téglás István, kir. tan-
felügyelő. (83/h—I—1) 

Egy 12, egy 8 vált. új, egy 6 vált. átjátszott orgona, 
valamint minden nagyságú új fisharmoniumok 
jutányos áron eladók. P E P P E R T NÁNDOR és 
fia, müorgona-készítők. Szombathely (Vasmegye). 



Folytatása a második mellékletnek a IMépt. Lap. 1898. évf. 25. sz.-hoz. 

Iskolafentartók, iskolaszékek és királyi tanfelügyelő ségek 

M F " s z i v e s figyelmébe, T M 
Kérjük a pályázati és egyéb hirdetéseknek úgy kéziratát, mint közlési 

díját egyenesen a lap kiadóhivatalába (m. kir. tud.-egyetemi nyomda, Vár, 
Iskola-tér 3. szám) küldeni, mert a szerkesztőséghez küldöttek ott fölösleges 
munkát okoznak, a közzétételben pedig késedelem és zavar áll elé. 

Elmaradt lapot a kiadóhivatalnál kell és pedig legkésőbb hétfőn rekla-
málni. Beklamácziót a szerkesztőség nem vesz figyelembe. 

PÁLYÁZATOK. 
Betöltendő a t i te l i állami polgári fiúiskolánál egy, 

évi 500 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott segédtanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó, a nyelv- és 
történettudományi szakcsoportra képesített oki. 
polgári iskolai tanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi 
julius hó 5-éig Bács-Bodrogh vármegye kir. tan-
felügyelőjéhez nyújtsák be. A vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. ministeriumtól. Budapest, 1898. 
junius hó 15-én. A minister meghagyásából : Dr. 
Morlin, osztálytanácsos. * (85/h—I—1) 

Betöltendő a gyergyó-di tró i állami polgári 
fiúiskolánál egy, évi 800 forint fizetésből ós 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó oki. polgári iskolai rajztanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kórvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czimezve, 
legkésőbb 1898. évi julius hó 5-ig Csikvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. ministeriumtól. Budapest, 1898 
junius hó 15-ón. Aminister meghagyásából: Dr.Morlin, 
osztálytanácsos. (86/h —I—1) 

Betöltendő a moóri állami polgári iskolánál egy, 
évi 500 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott segédtanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó, a mennyiség-
és természettudományi szakra képesített oki. polgári 
iskolai tanítók képesítő-oklevéllel, eddigi szolgála-
taikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges kü-
lönös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerhez czimezve, legkésőbb 189s. évi julius hó 
5-ig Fejérvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium-
tól. Budapest, 1898. junius hó 15-én. A minister 
meghagyásából: Dr. Morlin, osztálytanácsos. 

(87/h—I—1) 
Betöltendő a pinkafői állami polgári fiúiskolánál 

egy, évi 800 fr t fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó róm. 
kath. vallású, okleveles polgári iskolai rajztanítók, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket-

igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közokt. m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 
1898. évi julius hó 5-ig Vasvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministeriumtól. Budapest, 1898 jun. 17. 
A minister meghagyásából: Dr. Morlin, osztály-
tanácsos. (88/h—I—1) 

Betöltendő a szegzárdi államilag segélyezett 
közs. polgári fiúiskolánál egy, évi 500 frt fizetésből és 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott segédtanítói állomás. Az ezen állomás el-
nyerését óhajtó azon oki. polgári iskolai tanítók, 
kik a nyelv- és történettudományi szakra vannak 
képesítve, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényei-
ket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez 
czimezve, legkésőbb 1898. évi julius hó 5-ig Tolna-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. 
Budapest, 1898. évi junius 15. A minister meg-
hagyásából : Dr. Morlin, osztálytanácsos. (89/h-I-l) 

Betöltendő a besztercze l állami polgári leány-
iskolánál egy, évi 500 frt fizetésből és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott segédtanító-
női állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
azon oki. polgári iskolai tanítónők, kik a mennyi-
ség- és természettudományi szakra vannak képesítve 
s lehetőleg a kézimunkát és éneket is tanítani tudják, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közokt. m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 
1898 julius hó 5-ig Besztercze-Naszódvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és közokt. 
m. kir. ministeriumtól. Budapest, 1898. évi junius 
hó 15-én. A minister meghagyásából: Dr. Morlin, 
osztálytanácsos. (90/h—I—1) 

Betöltendő az újpesti állami polgári fiúiskolánál 
egy, évi 500 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott segédtanítói állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó azon okle-
veles polgári iskolai tanítók, kik a mennyiség- és 
természettudományi szakra vannak képesítve, képe-
sítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministerhez czimezve, leg-
később 1898 juliu3 hó 5-ig Pest-Pilis-Solt-Kiskunvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A vallás-
ée közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. Budapest, 
1898. évi junius hó 15-én. A minister meghagyásá-
ból: Dr. Morlin, osztálytanácsos. (9 l/h—1— ÍJ 
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Betöltendő a hatvani áll. polgári fiúiskolánál 
két, egyenkint évi 500 frt fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
azon róm. kath. vallású, okleveles polgári iskolai 
tanítók, kik a mennyiség- és természettudományi 
szakra vannak képesítve, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi 
julius hó 5-ig Hevesvármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministeriumtól. Budapest, 1898. junius 17-én. 
A minister meghagyásából: Dr. Morlin, osztálytaná-
csos. (94/h—I 1) 

Pályázat hirdettetik róm. kath. kántortanítói állo-
másra, Szentgyörgyábrányban (Szabolcsmegye.) 
Jövedelme: 2 szoba, konyha, kamra és melléképü-
letekből álló lakás, 1 hold kerttel. Ezenkívül szolga-
bírói jegyzőkönyv szerint 500 fr t minimum (pénz, 
termény és földben). Kötelessége: mindennapi és 
ismétlő-iskolások oktatása, mindennemű kántori 
teendők. Okmányok julius 4-ig alantirthoz külden-
dők. Választás julius 5-én délelőtt. Személyes meg-
jelenés, az állás azonnali elfoglalása kivántatik és 
az iskolai év folyama alatt az el nem hagyható. 
Posta, vasút helyben. Szentgyörgyábrány, junius 19. 
Iíasztl Dezső, lelkész. (600—I—1) 

Irtványos (Barsm.) evang. leányegyház kántor-
tanítót keres. Fizetése — tiszteséges lakáson, kerten, 
tűzifán kívül — készpénzben 318 frt, termeszt-
ményben és stólában átlag 147 frt. Az ötödéves 
korpótlékot az államtól kérelmeztük. Tankötelesek 
száma átlag 20. Tannyelv: tót-magyar. Pályázati 
kérvények Hodrusbányára Adamovits Sámuel lel-
készhez intézendők. (607—U—1) 

Betöltendő a kassai állami polgári fiúiskolánál 
két, egyenkint évi 500 frt fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
azon okleveles polgári iskolai tanitók, kik a meny-
nyiség- és természettudományi szakra vannak képe-
sítve, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képességei-
ket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czimezve, leg-
később 1898. évi julius hó 5-ig Abauj-Tornavárm. 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és közok-
tatásügyi m. kir . ministertől. Budapest, 1898. évi 
junius hó 15. A minister meghagyásából: Dr. Morlin, 
osztálytanácsos. _ (92/h—I— 1) 

Betöltendő a késmárki állami polgári fiúisko-
lánál egy, évi 500 frt fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
azon oki. polgári iskolai tanítók, kik a mennyiség-
és természettud. szakra vannak képesítve, képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, 
legkésőbb 1898. évi julius hó 5-ig Szepesvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és 
közoktatásügyi magy. kir. ministeriumtól. Budapest, 
1898. évi junius 15-én. A minister meghagyásából: 
Dr. Morlin, osztálytanácsos. (93/h—I—1) 

Általam kidolgozott 30 magyar, 70 bibi. tőt elő-
beszéd és részletes búcsúztatás tartalmú 

„Halotti verselt66 

még kaphatók nálam. Magyar 50 kr, tót 1 f r t 10 kr. 
KARDOS SÁMUEL, ev. tanító, Maglód (Pestm.) 

Előfizetési felhívás ixW^l 

•j&mí 

- - Esi ••! 

Budapest, 189ö. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Mutatvány 
Simonyi Jenő Földrajzából, 
mely az e lemi népiskolák 
IV. osztálya számára való. 

E z a k ö n y v 2 0 k r a j c z á r é r t k a p h a t ó 

az Egye temi n y o m d á b a n 
B u d a p e s t e n , I . , I s k o l a t é r 3 . s z . 

F Ü R E S Z M A i O M 

AKAD F Ő T E B E . 

V A S Ú T A B E R E G I HAVASOK KÖZT 

V A J D A - H U N Y A D . 

E S Z T E E G O M . 

M U N K Á C S V Á R A . D E B R E C Z E N I N A G Y T E M P L O M . 

POZSONY. 
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B a r s vármegyén is végigfolyik a Garam, de a megye nyugati széle már 
a Nyitrán és Zsitván is túlterjed. A Zsitvánál van Aranyos-Marót, a megye szék-
helye. A megye legéjszakibb és legmagasabb vidékén van a legnépesebb és leg-
híresebb városa, Körmöczbánya, a hol a magyar pénzt verik. Az arany és ezüst-
bányák egy része a város alatt van, az érczzúzók pedig és a bányákhoz tartozó 
többi épületek köröskörül a völgyekben vannak szétszórva. Szédítő mélységek 
fölött kanyarog onnan a vasút le a Garamhoz, melynek völgyében szintén van-
nak bányák, a hol aranyérczeket és malomkövet fejtenek. A megyének erdős 
felső részét leginkább tótság lakja. Aranyos-Marót körül kezdődik a termékeny 
magyar vidék, mely búzában, árpában bővelkedik. 

A M A G A S - T Á T R A , 

Barsmegyében, Körmöczbányán verik a magyar pénzt. Aranyos-Marót, 
a megye székhelye búzatermő magyar vidéken van. A megye felső hegyes 
vidékét leginkább tótok lakják, a kik közül sokan az erdőkben ós bányák-
ban keresik kenyerüket. A megye főfolyója a Garam. 

Ilyen a töbhi vármegyék leírása is. Az apró betűkkel nyomtatott rész inkább olvasni 
való, a nagyobb betűkkel nyomott rész megtanulni való. De azért minden tanuló a saját 
megyéjének és a szomszédmegyéknek bővebb leirását is megtanulhatja, sőt minden vidékről 
egy-két nevezetesebb megyét megtanulhat, kivált a jó diák. — 71 kis kép, 16 nagy kép, 
3 fekete és 2 szines térkép van ebben a gyönyörű földrajzban, melyhez fogható szép iskolakönyvet 
még a külföldön is alig találni. 
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Simonyi Jenő Földrajzából, 
mely az elemi népiskola V. és VI. 
osztályának és az osztatlan népiskola 

IV., V. és VI. osztályának való'. 

Ez a könyv 28 krajczárért kapható 

az Egye temi n y o m d á b a n 
B u d a p e s t e n , I., I sko la t é r 3. s z . 

25. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA MELLÉKLETE. 

T E N G E R I ZIVATAR. 

Belgiumban terem a legszebb len, 
ott verik a legdrágább csipkét. 

B r ü s s z e l i csipke, kivált a 
finomja, drágább az aranynál. 
Brüsszel, a főváros, csaknem oly 
nagy, mint Budapest. Belgium-
ban leginkább francziául beszél-
nek. Más nyelvet nem is hal-
lani a déli részében, hol a szén-
bányák és vasbányák vannak. Ott 
nagyon sok a gyár. Leghíreseb-
bek az üveggyárai, melyek olcsó 
ablaküveget és drága tükörüve-
get annyit készítenek, hogy sok 
idegen országot elláthatnak vele. 

B E L G I U M . 
Belgium kis ország. Nem na-

gyobb a Duna és Tisza közénél, 
de több lakosa van, mint a mi 
egész Nagy-alföldünknek. Sűrűb-
ben vannak ott a városok, mint 
nálunk a falvak és annyi a vasút, 
a mennyit nem látni sehol a 
világon. De van is mit szállí-
tani a sok robogó vonatnak; 
igen gazdag Belgium. Termékei 
olyanok, mint a szomszédos fran-
czia vidéké. Csakhogy Belgium-
ban még jobban művelik a föl-
det; olyan az ország nagyobb 
része, mintha egy kert volna. 

A V E Z Ú V K I T Ö R É S E . 
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Ó R I Á S I F E N Y Ő F Á K A K A L I F O R N I A I HAVASOK KÖZT. 

Ilyen a többi országok leírása i s ; a nagyobbaké hosszabb, a kisebbeké rövidebb, de 
valamennyi olyan érdekes és könnyen érthető, hogy minden gyerek örömest tanul belőle. 
12 nagy, 22 középszerű és 18 kis kép van ebben a könyvben, mélyhez fogható szép iskolakönyvet 
még a külföldön is alig találni. 

Budapest, 1898. évi junius hó. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 

Jövö számunk mellékletén a 1Y. osztály számára irott Simonyi Földrajzból mutatványt fogunk közölni. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

M e g j e l e n i k e l a p m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (este) . 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az ö s s z e s óvodák, e l e m i f e l s ő nép- é s po lgár i 
i skolák é s t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k e g y p é l d á n y b a n i i isryen. 
A l a p m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i skola l é t e z é s é t 
igazo ló é s az i l l e t é k e s kir. t a n f e l ü g y e l ő által l á t t a m o z o t t 
k ö z s é g i e lő l járósági b i z o n y í t v á n y nya l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
Lapja" s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e m e g j e l ö -
l é s é v e l ) é s az u t o l s ó p o s t a v i lágosan ki írandó. 

E l ő f i z e t é s i á r : E g y évre 5 frt , f é l é v r e 2 frt 50 kr. , 
n e g y e d é v r e 1 frt 2 5 kr. — Egy n e g y e d é v n é l k e v e s e b b i d ő r e 
e lő f i ze té s t n e m f o g a d u n k el . — Az e l ő f i z e t é s i pénzek a k i a d ó -
h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n e l m i n -
d e n egyes szóért , m i n d e n köz lés ..után 3 kr. fizetendő. Az i l y 
m ó d o n m i n d e n k i á l ta l k i s zámí tható h i r d e t é s i díj e l őre k ü l d e n d ő 
be . E g j é b h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l e g y h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t e v ő pe t i t n y o m á s ú é s e g y h a s á b u sora 50 kr. Ezek a d í j a k i s 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, V I . K E R . , PODMANICZKY-UTCZA 37 . SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . K E R . , ISKOLA-TÉR 3. 

JKLéssiratoltat nem adviiilc vissza. 

Népoktatásunk föllendülése. 
(Két közlemény.) 

(H.) A közoktatásügyi költségvetés 
tárgyalásakor, — a képviselőház folyó 
évi február 15-iki ülésén, — Wlassics 
minister nagyszabású beszédében ismer-
tette azt a sokoldalú reformot és terve-
zetet, a melyeket különösen a népok-
tatás föllendítése, a nemzeti irány terjesz-
tése és izmosítana, a magyar kultúra 
fölényének biztosítása érdekében az egész 
vonalon munkába vett. 

Ezen reformok és tervek közül külö-
nösen emlékfzetbe hozzuk: az állami nép-
iskolák fölállításánál követendő kultúr-
politikát; az ezer új állami elemi nép-
iskola fölállítását; a létező állami elemi 
népiskolák törvényszerű karbahozatalát; 
az állami tanítók anyagi helyzetének 
javítását; az iskolai építkezések szabá-
lyozását; az iskolák beléletének irányí-
tását ; a népiskolai tanfelügyelet inten-
zívebbé tételét; a gazdasági ismétlő-
iskolák és a kisdedóvás fejlesztését. 

Emlékezetbe hozzuk pedig mindezeket 
azon okból, mert a nagy lelkesedéssel 
fogadott beszéd után még csak néhány 
hó telt el, s íme, a minister programm-
jának és terveinek jó nagy részét részint 
már megvalósította, részint erélyesen 
munkába vette. 

Ma már a • közvélemény osztatlan 
helyeslése kiséri Wlassics minister kultúr-
politikáját, a mely az állami népiskolák 
elhelyezésénél a párhuzamos eljárásban 
nyilvánul. Vagyis ott, a hol a magyar 
elem nagy attraktív erőt képvisel, o t t 
— a minister szavaival élve — a magyar 
elemnek a hóna alá kell nyúlni és 
támogatni kell azt; viszont, a magyar 
kisebbséget is támogatni kell mindazon 
helyeken, a 'hol az nemzetiségek közé 
került. 

Ezt megvalósítandó, a minister a 
közeljövőben ezer új állami népiskola 
fölállítását vette czélba, s ezen iskolák 
tervszerű, az állam kulturális és pénz-
ügyi helyzetét egyaránt szemelőtt tartó 
elhelyezéséhez az adatokat immár egybe-
gyüjtötte. 

Az adatok összegyűjtésénél gondosan 
figyelembe vétetett a minister azon 
elhatározása, hogy csak oly helyeken 
szervez állami népiskolát, a hol arra 
állami és kultúrai szempontból valóban 
szükség van és a hol a helyi viszonyok 
bizton remélni, engedik, hogy az állami 
iskola életképes és virágzó leend. 

A községek kiválasztásánál a követ-
kező nézőpontok vétettek a leggondo-
sabban figyelembe: f j 

a) Első sorban azon községek, a 
melyekben a magyar elem kisebbségben 

Lapunk 26-ik számához két melléklet Tan csatolta. 
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van, és ezek számára nines a községben 
magyar tannyelvű, jó népiskola. 

b) Másodsorban azon községek, a 
melyekben a más nyelvűekkel szemben 
a magyar élem van többségben és ezen 
magyar többségnek nincs jó iskolája. 

c) Az előbbi két csoporttal párhu-
zamosan kijelöltettek azon tiszta magyar 
lakosságú községek, a melyekben van 
ugyan népiskola, de mindamellett égető 
hiányok vannak; és sem a község, mint 
kötelezett iskolaföntartó, sem pedig a 
hitfelekezetek, nyilvánvaló szegénységük 
miatt legjobb akaratuk mellett sem 
képesek virágzó népoktatást biztosítani. 

d) Yégre figyelemmel kell lenni az 
állami iskolák elhelyezésénél az oly, 
tisztán nemzetiségi község ékre is, a melyek 
nemcsak önmaguk kérik a magyar állami 
iskolát, hanem arra áldozni is készek. 

A beérkezett, rendkivül becses adatok 
gondos szemelőtt tartásával megállapít-
tatott a sürgősségi sorrend, a mely szerint 
az ezer állami népiskola öt év alatt 
szervezve leend. 

Tekintettel éppen az állami iskolák 
elnyerése körül mind nagyobb mérték-
ben jelentkező igényekre; tekintettel 
másfelől azon köteles gondosságra, 
a melyet az állam pénzügyi helyzete 
megkövetel: méltán ellehet várni mind-
azon községektől, a melyek állami iskolát 
kérnek, hogy erre a tőlük telhető leg-
messzebb menő áldozatot meghozzák; 
mert így is nagy előny az ily községekre, 
hogy mintaszerű népoktatást nyernek, 
s hogy nemcsak a mostani keretben 
részesülnek állami támogatásban, hanem 
a fejlesztés terhei alól is mentesek. 

Különben örömmel tapasztaljuk, hogy 
mindinkább múlóban van az a törekvés, 
a mely minden terhet az államra kivánt 
áthárítani; községeink mindinkább kész-
séget mutatnak áldozni népoktatási 
czélokra, ezzel mutatják fogékonyságu-
kat a nemzeti kultúra iránt, s meg is 
becsülik azt. 

A most létező állami népiskolákban 

összesen 2610 állami tanító működik. 
Majd ha a minister által tervbevett ezer 
új állami iskola a közeljövőben szer-
vezve lesz s ezekkel együtt mintegy ötezer 
állami tanító lesz terjesztője a magyar 
hazafias irányú népnevelésnek, lehet-e 
akkor kételkednünk, hogy ez a hadsereg 
az új ezredév küszöbén a magyar nem-
zeti állam megszilárdításának egyik leg-
becsesebb tényezője leend? 

A már létező állami népiskolák egy-
része ámbár az állam tulajdonát képező, 
de a népoktatási törvény kívánalmainak 
egyátalán meg nem felelő épületekben van 
elhelyezve; egyrésze ismét czélszerütlen, 
avagy szerfölött drága bérhelyiségekben 
zsellérkedik. Mindezek helyett az egész 
országban összesen 1050 új tantermet és 
450 új tanítói lakást kell fölépíteni, s 
ezek építkezési költsége kerek négy millió 
frtot igényel. 

A minister már a képviselőház f. évi 
február hó 15-iki ülésén kijelentette, 
hogy a létező állami elemi népiskolák 
törvényszerű elhelyezése tekintetében a 
pénzügyministerrel tárgyal. 

Örömmel tudatjuk, hogy ezen tar-
gyalás immár sikerre vezetett, a mennyi-
ben az állam tulajdonát képező állami 
iskolák újjáépítésére külön törvény 
útján az állampénztári készletekből egy 
millió forint lesz fordítva; míg a bér-
házakban elhelyezett állami iskoláknak 
czélszerü rendezése oly módon lesz foga-
natosítva, hogy az érdekelt községek, 
avagy a törvényhatóságok e czélra föl-
veendő kölcsönből — a már kiadott minta-
tervek szerint — fölépítik az állami isko-
lákat, s a közoktatási kormány kibérli 
ezen épületeket annyi időre és oly bér-
összegért, a milyen annuitások mellett a 
kölcsön törlesztve leend. Ily módon a 
községek csak névleges terhet vállal-
nak; az állam a mostani bérösszegeket 
fordítandja a törlesztésekre, s az állami 
iskolák teljesen megfelelő elhelyezést 
nyernek. Ez a rendezés három milliót 
igényel. A minister erre vonatkozó nagy-
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fontosságú körrendeletét a közigazga-
tási bizottságokhoz f. évi április hó 
30-án 12.230. sz. a. már kiadta. 

Négy millió frt népoktatási czélokra a 
rendes szükségleteken kívül! Ki merte 
volna ezt előbb még csak álmodni is? 
És íme, a Bánffy-\oxmkü.j a nemzeti 
kultúra érdekében ezt a rendkívül nagy 
áldozatot létrehozza; megvalósítja az 
állami iskolák hivatását, hogy t. i. kül-
sőleg is mintaképül szolgáljanak a többi 
isko lafentartóknak. 

Ezzel kapcsolatban említjük meg a 
minister azon intézkedését, hogy a 
kisdedóvodai és népiskolai építkezések 
törvényszerű kivitelét biztosítandó, épít-
kezési mintaterveket és utasításokat adott 
ki, a melyek a legkülönbözőbb építkezési 
viszonyok között is biztos tájékozást 
nyújtanak az iskolaföntartóknak arra 
nézve, hogyan kell a kisdedóvodát, avagy 
az iskolát úgy fölépíteni, hogy az a 
törvény, a hygienia és a pedagógia kívá-
nalmainak minden tekintetben meg-
felelő legyen. Egyszersmind elrendelte 
a minister, hogy minden iskolaföntartó, 
mielőtt az építkezés kiviteléhez fogna, 
köteles az iskola tervét a közigazgatási 
bizottságnak bemutatni, a mely azt szak-
közegei által megbiráltatja, vájjon meg-
felel-e a fönnebbi követelményeknek? 
Csak ezen birálat után lehet az épít-
kezést foganatosítani. E czélszerü intéz-
kedéssel biztosítva van az áldozatkész 
iskolaföntartó, hogy iskolája megfelelő 
leend. A mintatervek annyira tökéletesek, 
hogy bátran kiállják a külföldi ilynemű 
müvekkel a versenyt. 

Az állami tanítók anyagi helyzetének 
javítása nemcsak azon okból szükséges, 
mert ez által az állami iskolák intenzív 
fejlődése biztosíttatik, hanem szükséges 
még azért is, mivel az állami tanítók 
javadalmazásának emelése egyszersmind 
kihatással van a többi iskolák tanítói 
sorsának javulására. 

Dr. Wlassics minister több izben 
kitüntetőleg nyújtot t erkölcsi elismerést 

a néptanítói kar egyetemének, a mely 
elismerés nagyban emeli a tanítói kar 
társadalmi helyzetét; de ezen erkölcsi 
elismeréssel párhuzamosan folyton gondos-
kodik a minister a tanítók anyagi helyzeté-
nek javításáról is. 

Az első lépés e tekintetben 1896-ban 
történt, a midőn az állami tanítók fize-
tésének emelésére 8 ezer f r tot vettek 
föl az állami költségvetésbe; a követ-
kező évben 35 ezer frtot, a folyó évben 
már 52.480 frtot . 

A minister több izben kijelenté, hogy 
az állami tanítók javadalmazását a XI. 
fizetési osztály elvei szerint akarja 
rendezni. Ez a rendezés — ma már 
2610 állami tanító levén — kétség-
telenül nagy összeget igényel; de erősen 
bizunk a minister jó akaratában, erélyé-
ben s a tanítóság iránt érzett meleg jó 
indulatában, s kétségtelennek tartjuk, 
hogy a rendezést rövid idő alatt keresz-
tül is viendi. 

^ 

A tanfelügyelet reformja. 
Már tiz évvel ezelőtt hangoztattam annak 

szükségét, hogy tanfelügyeletünk reformáltas-
sék, hogy járási tanfelügyelők legyenek s 
azok csakis a szakemberek sorából neveztes-
senek ki. Kimutattam s bebizonyítattam 
nyomós érvekkel, hogy erre a reformra tan-
ügyünknek okvetlen szüksége van ; föltüntet-
t e m azt is, hogy e tervnek keresztülvitele 
egyéb nehézségekkel nem kénytelen küzdeni : 
csak a kívántató pénz legyen meg. 

Azóta gyakran és sokan törtek lándzsát a 
mellett, hogy a szakszem járási tanfelügyelet 
életbeléptetésére égető szükségünk van. 

Tudja ezt igen jó l közoktatási kormányunk 
is. S meggyőződésem, hogy az ige testté lesz, 
mihelyt pénzügyi helyzetünk ezt engedni fogja. 

Ez még eltarthat néhány évig is. Es az 
elég kár, mert a helyes ellenőrzés nagyban 
fokozná szellemi haladásunkat. 

De ezzel a kérdéssel összefügg még valami. 
É s a jelen alkalommal különösen arra óhaj-
tanék figyelmeztetni. 

A ki nemzetiségi vidéken lakik s éber figye-
lemmel kiséri a magyar nyelvtanításnak sike-
rét, helyesebben sikertelenségét, abban önkény-
telenül támad az a kérdés: mit t e t t a magyar 

26* 
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állam, hogy a magyar nyelv tanítását elrendelő 
törvénynek mindenütt foganatja legyen ? Ma-
holnap húsz éve lesz annak, hogy e törvény 
létesült s százakra megy azoknak a nemzeti-
ségi iskoláknak a száma, a hol a magyar nyelv 
tanítását csekély vagy semmi eredménynyel, 
jóformán csak proforma végzik. Pedig, hogy 
a magyar nyelv tanítása minél jobb ered-
ménynyel járjon, az egyrészt az illető tanu-
lóknak is érdekükben van, de másrészt állami 
szempontból is fölötte fontos. Ugy a gyakor-
lati haszon, mint a dolog hazafias oldala 
kategorice kívánják, hogy a magyar nyelv 
sikeres tanítása minél szélesebb körben biz-
tosíttassák. 

E végett égető szükségünk van arra, hogy 
a szakszerű járási tanfelügyelet legalább a 
nemzetiségi vidékeken mielőbb életbe lépjen. 

Ezen járási tanfelügyelőknek főfeladata 
lenne gyümölcsözővé tenni a magyar nyelv 
tanítását. A járási tanfelügyelő lehetőleg 
havonkint látogasson el minden egyes isko-
lába, kisérje éber figyelemmel különösen a 
magyar nyelv sikeres tanítását. A hol szük-
ségesnek bizonyul, ott nyújtsa a kellő útba-
igazítást. Néha talán egy kis buzdítás sem 
fog ártani. 

Ha így nem já runk el, a magyar nyelv 
tanításával nem érünk czélt. 

Javaslatom tehát az, hogy egyelőre legalább 
a nemzetiségi vidékeken hozassék be a szak-
szerű járási tanfelügyelet s hogy annak főföl-
adatává tétessék: biztosítani a magyar 
nyelvnek sikeres tanítását és a nemzeti szel-
lemben való nevelést. 

S aztán, mihelyt lehetséges, alkalmaztassák 
a szakszerű járási tanfelügyelet az ország 
többi részében is. 

Bárcsak mihamarább tör ténhetnék! 
(Felső-Lövő.) Ebenspanger János. 

— ' Y — 
Margitai József. 

Margitai József, a csáktornyai tanítóképző-
intézet igazgatója és az ezen intézet végzett 
növendékei között fönnálló gyengéd és kegye-
letes vis/onyt fényesen illusztrálja az a s/.ív-
emelő ünneplés, mely e hó 19-én az említett 
intézet falai között lefolyt. 

Ugyanis a volt növendékek nevében, kik 
ma már nagyrészben maguk is érdemdúl 
múlttal dicsekvő tanítók, az említett napon 
nyújtot ta át nagyszámú küldöttség élén Tóth 
Sándor perlaki állami népiskolai igazgató-
tanító, a szeretett igazgató- és volt kedves 
tanárnak, a tanítói és a tanári pályán töltött 
25-ik évfordulóján, megható jelenetek között 

a volt tanítványok ajándékát, a művészi kivi-
telű aranytollat. 

Nemzetiségi vidéken élő tankönyv- és hirlap-
író nem egyhamar szolgált oly igazán rá műkö-
dését ily találóan szimbolizáló ajándékra, mint 
az ünnepelt tanférfiu. 

A ki Muraköz múlt ját és jelenét ismeri, 
annak Margitai érdemeit és sikereit eltagadni 
nem lehet. 

A visszakapcsolás után a Muraközben a 
magyar hazafias nevelés megszakadt fonalának 
fölvételét leginkább az akadályozta, hogy a 
régi hazafias tanítók s velük a nép nyelvén, 
hazafias szellemben ír t népiskolai könyvek is 
eltűntek s így a politikai nyomás megszűn-
tével is, hazafias könyvek hiányában, az illyr-
szellemben írt könyveket kellett használni. 

A kiegyezés után tértfoglaló magyar tanítók 
lát ják ezt az anomáliát, de vagy nem birják 
eléggé Zrínyi horvát ja i nyelvét, vagy ha birják, 
megrettennek a leküzdendő nehézségektől s 
tar t ez a tankönyv-mizéria a hetvenes évek 
végéig. 

Ekkor egy hazafias érzelmű, fiatal, elszánt 
tanító, semmi akadálytól meg nem ijedve, bátor 
kézzel s hazafias lelkesültséggel belenyúl a 
darázsfészekbe s nagy küzdelmek árán, mert 
a nyelvnek nem volt grammatikája, néhány 
intelligens muraközi által támogatva, átülteti 
e hazafias talajba muraközi horvát nyelven 
szabadon átdolgozva Grönczy ábéczájét, s hogy 
a tanügyi kormány mily jelentőséget tulaj-
donított e könyvnek,mutatja az, hogy kiadására 
vállalkozott. 

Ez a fiatal c s á k t o r n y a i községi iskolai tanító, 
a C s á k t o r n y á i t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t mostani igaz-
g a t ó j a , Margitai József volt. 

Hogy milyen darázsfészekbe nyúlt Margitai 
ábéczéjével, azt a következmények a könyv 
megjelenése után csakhamar megmutatták. Az 
összes horvátországi lapok a horvát nyelvet 
ért merénylet fölött fölzúdultak. Végre is 
országos bizottságot küldött ki a magyar 
parlament, mely megvizsgálta e könyv meg-
jelenése által a horvát literatúrai nyelven ejtett 
sérelmet. A bizottságnak még horvátországi 
tagjai is kimondták, hogy az illyr nyelven 
szerkesztett könyveket sem nyelvükénl, sem tar-
talmuknál fogva nem tartják Muraköz nép-
iskolái számára alkalmasaknak. 

Margitai hazafias munkálkodása igazolva 
lévén, fokozott munkássággal, gyors egymás-
utánban írja meg a népiskola II.,III., IV. osztálya 
számára való muraközi horvát nyelvű olvasó-
könyveit. 

De Margitai itt meg nem áll : kieszközli 
boldog emlékezetű Mihajlovics József, zágrábi 
biboros érsektől a h i t tan átdolgozására szóló 
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engedélyt s midőn ezt megkapta, két hazafias 
muraközi pap — Schadl és Gasparlin plébá-
nosok— közreműködésével tervét megvalósítja. 

1883-ban Margitai a „MedjimurskiKolendár ' 
(Muraközi naptár) első évfolyamát adja ki, 
melylyel a horvátországi naptárakat küszöbölte 
ki. Hogy ez a hazafias vállalat mily szerencsés 
kézzel és mennyire a nép szája-ize szerint van 
írva, mutatja nagy elterjedése. A most már 
15-ik évfolyamát élő naptár uta t tört magá-
nak Horvátországba is s terjeszti a testvériség 
szellemét az ottani nép között. 

Ezután megalapította a „Murahöz-Medj i -
murje* czímű társadalmi hetilapot. Az 1884 
május hó 18-án megjelenő 1-ső szám óta 
magyar és horvát nyelven minden héten meg-
jelenik e hazafias missziót teljesítő újság, a 
nép ez igaz barát ja és tanácsadója. 

Az illyr nyelvnek tehát az ábécze, az olvasó-
könyvek és a katekizmus segélyével a mura-
közi iskolákból, a „Medjimurski Kolendár" és a 
„Medjimurje" hetilap segélyével pedig a mura-
közi nép közül való kiküszöbölése Margitai 
el nem tagadható sikere, a mely siker csak 
akkor tűnik ki teljes nagyságában, ha meg-
gondoljuk, hogy az illyr nyelvvel az illyr 
szellem is száműzetett Muraközből. 

Ujabb időben az egyre szaporodó állami 
népiskolák vannak hivatva a magyarosítás 
terén az egész Muraközre kiterjedő eredményt 
fölmutatni. Ezek számára ír ja most magyar 
olvasókönyveit Margitai. 

Horvát nyelvtana, számtalan pedagógiai 
értekezésének megírása mellett azonban Margi-
tainak mindenkor legfőbb gondját képezte a 
vezetésére bizott növendékek szakszerű kiké-
pezése, hogy ezek, mint egykor munkatársai, 
az ő intenczióit megvalósítsák. 

Hogy volt tanítványai föladatuknak meny-
nyire felelnek meg, azt a tanügyi hatóság 
van hivatva megítélni, de a tanítóképző-inté-
zetből hozott szellemet s a volt kedves tanár 
iránt érzett őszinte szeretetet fényesen igazolja 
a volt tanítványok által rendezett ünnep. 

Az az ember, a ki hazája érdekében annyit 
írt, a kinek legfőbb igyekezete, hogy örök 
időkre biztosítsa Muraköz hazafias érzületét, 
megérdemli az aranytollat. 

(Csáktornya.) Dtencsey Károly. 

oöKBe 

A „Beszéd- és értelemgyakorlatok" 
tanításáról. 

Mikor elolvastam a 16-ik számban Ember 
Jánosnak „az idő" czímű czikkét, elgondol-
tam, hogy csakugyan mennyi igazság rejlik 

abban. Mennyi ember van, a ki az időt nem-
csak hogy életnek nem veszi, de még pénz-
nek sem. Es igaza van abban is, hogy közü-
lünk is kerülnek ki olyanok, a kik az idő 
értékét a maguk és a rá jok bizott kis cse-
meték érdekében sem tud ják megbecsülni. 
De én mégis azt hiszem s föl kell tételezni 
rólunk, a kik e rögös, de azért igen magasz-
tos hivatással biró pályára léptünk és azon 
működünk, hogy kevés népnevelő van köz-
tünk olyan, a ki ne birná és ne tudná a r en-
delkezésére álló időt, ha nem is az Ember 
János, de a sa já t belátása szerint fölállított 
és fölosztott módon kihasználni és értéke-
síteni. 

Hiszen nem vagyunk mindnyájan oly ked-
vező körülmények között, hogy az ország szi-
vében, Budapesten, vagy más magyar nyelven 
beszélő vidék központjában tan í tha tnánk; 
hanem igen nagy számot tevő a mi létszá-
munk is, a kik különböző nemzetiségi vidé-
keken működünk. így tehát nem kell min-
dent a fővároshoz mérni, hanem valamit a 
mi vidéki gyermekeinknek is kell adni, vagyis 
őket is tekintetbe kell vennünk. 

„Az idő" czímű czikknek az a része, hogy 
a „Beszéd- és értelemgyakorlatok" be tanu l -
tatása és begyakorlása által a tanító veszte-
geti az időt és nem marad ideje a t á rgy 
életteljes tanítására, nem egészen igaz. 

Hiszen nekünk, a nemzetiségi vidékeken 
működő tanítóknak, a gyermekeket nemcsak 
a tárgy megismerésére, hanem beszólni is 
kell tanítanunk. Bejön a gyermek hat -hét 
éves korában az iskolába, de beszélni csak 
az anyanyelvén tud (németül, románul, t ó tu l 
vagy ruténül). Tessék most ezt egy új nyelv 
beszélésére tanítani. De hogyan ? Ezt fogom 
én egy pár vonásban ismertetni és bebizonyí-
tani ez által azt is, hogy a „Beszéd- és ér te-
lemgyakorlatok " tanításánál szükséges a be-
tanítás és begyakorlás. 

A beszéd- és értelemgyakorlat az a tárgy, 
a mely a család és iskola közötti hézagot 
áthidalja, a mely legközelebbről érdekli a 
gyermekeket és a tanítót . A gyermekek, 
mikor feljönnek az iskolába, még nem tud-
nak semmi rendet (és nálunk még beszélni 
sem); azért először is rendhez kell a gyer-
mekeket szoktatni. Mikor a gyermekek meg-
szokták az iskolát és ott egészen otthonosaknak 
érzik maguka t : a tanítónak tapintatos és 
módszeres bevezető tanítási eljárása folytán 
figyelni és rendet tartani tudnak, kezdődik a 
tanítás. 

De hogyan kezdődik a tanítás? Ez alat t 
nem azt értem, hogy elő kell venni az ábé-
czés-könyvet és hozzá kell kezdeni az „irva-
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olvasás"-hoz, hanem azt, hogy hozzá kell 
kezdeni a „beszéd- és értelemgyakorlatok 
vagyis az önálló szemléltető oktatáshoz. 

A szemléltető oktatásnak lényege pedig 
abban áll, hogy a tanító megmutatja a gyer-
mekeknek a tárgyat, azután rávezeti őket, 
hogy mondják meg, mi a neve, számlálják 
elő annak részeit. Mondják meg, miből van, 
mire és mikép használják? S mikor a gyer-
mekek már több tárgyat is láttak és azok-
ról beszélgettek, (ha pedig a tanító a tárgya-
kat a gyermekeknek be nem tanította, hogyan 
beszélhetnek ismétléskor a tárgyakról azok, 
a kiket most tanítunk beszélni?), akkor az 
egyes tárgyakat egymással összehasonlítják. El-
mondják azok hasonlóságait és különbségeit. 

A czélja pedig a szemléltető oktatásnak az: 
hogy a gyermek érzékszerveit élesítse és őt 
azoknak sikeres használatára segítse; a gyer-
mek érdeklődését és figyelmét fölébreszsze és 
erősítse; képzeleti tárházát rendezze és gaz-
dagítsa; értelmét fej leszsze és a mi a legfőbb, 
hogy beszélő képességét bilincseiből feloldja. 
A míg a gyermekek mindezekben elő nem 
haladtak, addig tanításról szó sem lehet; mert 
a „Beszéd- és értelemgyakorlat" az a közös 
gyökér, a melyből a többi tárgyak kezdenek 
nőni, belőle táplálkoznak és válnak szét, mint 
külön ágai az ismeretek fájának. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok tanításánál 
nem a begyakorlásnak, hanem a magyarázásnak 
nincs helye. Hanem itt a tanító és gyermekek 
kérdezősködnek és felelnek egymásnak. Termé-
szetesen a tanító mindig előre kell, hogy kivá-
laszsza a tárgyat s különösen tisztában kell lennie 
a tárgyalandó szempontokkal. Mert egy tárgyat 
körülbelül 30 szempontból lehet vizsgálni, ú. m. 
alak, szín, anyag, szag, íz, hang, tapintat, 
terjedelem, egész és részei, czél, haszon, kár, 
súly, hely, helyzet, keletkezés, pusztulás, idő, 
hasonlat, különbség, nem, faj, érték, mennyiség, 
tömörség, lét, viszony, távolság, irány, stb. 
E szempontok mindenike azonban nem talál 
minden tárgyra és nem is szükséges, bogy 
mindenik a fölsorolt szempontok szerint vizsgál-
tassák, hanem a mit tanítunk, abban legyen 
rendszer. 

A gyermekektől nem kell megtűrni az immel-
ámmal adott feleletet, hanem rá kell szorítani, 
hogy rövid, de mindig egész és bevégzett 
mondatokban feleljenek. Meg kell kívánni, 
hogy azt a szót, a melyen a mondat értelme 
van, a helyes hangsúlyozással emeljék ki. Ez 
lassú, de biztos haladása a helyes beszédnek. 

Ha a tanító ilyen módon és kitartó szor-
galom- s pontossággal vezeti a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tanítását, magát is meg 
fogja lepni, ha majd tanítványai pár év múlva 

a felsőbb osztályokban egészen értelmes és 
szabatos feleleteket adnak. Minden óra végén 
egy kis visszapillantás által meg kell vizsgálni, 
hogy vájjon eredménynyel foglalkoztunk-e? 
Közelebb vittük-e a gyermekeket bár egy 
lépéssel a czélhoz ? Rendeződött-, tisztult-, 
gazdagodott-e szellemi világuk s fejlődött-e 
beszélő képességük ? És ha igen, akkor az 
idő nem volt elvesztegetve s a tanító elmond-
hatja, hogy munkáját jól és lelkiismeretesen 
végezte. 

(Borgó-Prund.) Nóvák Ferencz. 

E g y e s ü l e t i é let . 
A A „kun-szent-miklós-vidéki községi 

tanítói kör" idei évi rendes közgyűlését Sár-
közy Kálmán egyesületi elnök vezetése alatt 
ez évben Ráczkevén tartotta meg. A közgyű-
lésen az egyesületi tagokon kívül nagyszámú 
s a tanügy iránt érdeklődő közönség vett 
részt. A közgyűlést a tanítói kar a „ Hymnus "-
sal nyitotta meg. Ezután Sárközy Kálmán 
egyesületi elnök tartotta meg általános figyelem 
s érdeklődés közt elnöki megnyitó beszédjét, 
a melyben a vallás-erkölcsi nevelést hang-
súlyozta. — Olvastattak a közgyűléshez intézett 
üdvözlő táviratok és levelek, a melyek között 
első helyen Tóth József kir. tanfelügyelő úré 
fogadtatott nagy lelkesedéssel, a melyben a 
tanfelügyelő úr tudatja, hogy betegsége miatt 
a gyűlésen részt nem vehet. Sikerült gyakor-
lati tanítást tartottak: Koroknay Istvánné és 
MátJié Elek ráczkevei közs. tanítók; Czenner 
Guszta ráczkevei községi óvónő pedig álta-
lános érdeklődés és tetszés közt szavalta 
Tompa Mihály „Csalán" czimü költeményét. 
Majd az elnök a központi igazgató-választ-
mány átiratát olvasta föl, a melyben a köz-
ponti választmány a kört a „Magyarországi 
Tanítók Orsz. Szövetségébe" való belépésre 
hivja föl. Elnök ismerteti az országos szövet-
ség czélját s üdvös voltát, a mely különösen 
a tanítók érdekeit védi. A gyűlés ezek után 
kimondta, hogy az országos szövetségbe belép 
s a központi választmány vitatételeit magáévá 
teszi. Fölolvastatott a „Fegyelem az isko-
lában" czimű pályamunka, a melyet a gyűlés 
a kitűzött jutalomdíjra méltónak tartott s azt 
a szerzőnek, Burián Albert, tassi közs. taní-
tónak oda ítélte. A gyűlés Thorma János 
egyesületi pénztáros jelentése után kivonult 
az „Árpád"-szoborhoz, a hol Máthé Elek 
ráczkevei községi tanító tartott szép beszédet, 
ezután pedig Burián Albert tassi közs. tanító 
szavalta nagy tetszés és lelkesedés közt Sárközy 
Kálmán alkalmi költeményét. Az érdekesen 
lefolyt közgyűlés után társasebéd volt. (Se. L.) 
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U j e 11 e n s é g.*) 
•Jókai Mórtól. 

Ki szereti a bor t? 
No, a ki szereti, az olvassa el ezt az unal-

mas czikket. 
Mert a borunkat, szőllőnket fenyegeti az 

új ellenséges invázió. 
Minden oldalról kapom a panasztevő leve-

let a szőllősgazdáktól, bogy egy új veszedelem 
rongálja az idei t e rmés t : (nem elég a filok-
széra, a peronoszpora) valami apró kukacz 
összebúzza a még ki sem nyilt szöllővirág 
bimbóit vékony selyemfonalakkal s k i rágja a 
bimbókat: mi ez ? bogy kell ellene védekezni ? 

Hát én ezt már ez előtt két esztendővel 
megírtam a „Kertészeti jegyzeteimben" — a 
saját káromon szerzett tapasztalásaim u t án ; 
de minden magyar kinevetett vele: még a 
szaktudósok is azt mondták, bogy a „köszö-
rűs" költő fantáziája megint egy ú j szörnye-
teget teremte elő. 

Ennek a szörnyetegnek a neve a „szőllő-
moly", diákul : „cochylis ambignella". A petéje 
észrevehetetlen parány; mikor kikel, az egész 
kukacz elfér egy szőllővirág bimbójában; 
később aztán megnő egy czentiraéter hosszú-
ságra s akkor már több virágbimbót össze-
rág, végre begubózza magát a selyemszálakkal 
összebogozott fonnyadt virágok között, töké-
letes kis selyemgubó lesz belőle. 

De még azzal nincs vége a hivatásának. 
Két hét múlva elő jön a gubóból mint pille, 
mely nappal meglapul a levelek alatt s csak 
éjjel r epked ; akkor már a fejlődő szőllőbo-
gyókra rakja le a petéit, azoknak a kukaczai 
beássák magukat a bogyóba s ott élnek ked-
vükre, a míg csak a szőllő éretlen; mikor 
érni kezd, akkor előbújnak (tudják jól, hogy 
az érett szőllőt a kétlábú ördög leszedi s őket 
összetapossa). Ezért a szokásukért a német 
vinczellérek úgy hívják, hogy „Sauerwurm" 
(savanyuféreg). Akkor aztán begubózzák magu-
kat a veszsző és tőke repedéseibe, meg a 
szőllőkarókéba, ott várják be a tavaszt. 

A hernyó színe sárgás-barna, fekete petytyek-
kel, a feje fekete; a pilléje fakó; mikor 

*) Koszorús költőnk e tanulságos czikkét, mely 
olyasóink nagyrészét érdekelni fogja, a „Magyar 
Hirlap"-ból vet tük át. Seerk. 

nyugszik, a szárnyai össze vannak csukódva, 
azért nehezen meglátható. 

A németek, francziák, de különösen az 
olaszok, már nem találják nevetni valónak a 
szőllőmolyocska dolgát. Olaszországban ez a 
nyomorult kis féreg az évi termésnek húsz 
százalékát pusztítja el. Az olasz kormány 
már jutalmat tűzött ki e féreg elleni védőszer 
föltalálója számára. E l is nyerte a dí jat egy 
barát. Az ő találmánya egy fuj ta tó szerszám, 
melylyel a szőllőfürtökre finom naftal inport 
lehet fujtatni. A föltaláló nevét elfeledtem, a 
masináját is ott hagytam a padláson. Nem 
használ az semmit. Azaz, hogy nem árt a 
molynak. Tiszta babona, a mit a gondos házi-
asszonyaink elkövetnek, a kik naftalinporral 
hintik be nyáron a téli posztóruhákat, úgy 
hogy mikor az őszi ünnepélyeken előkerülnek 
a díszmenték, a nagy naftalinbüztől ájuldozik 
a gyülekezet. Nagyobb svihák még nem 
grasszált a világban, mint az a naftalin (a ki 
különben a nevét nem Jákób pátriárka tize-
dik fiától, a jámbor birkapásztortól vette, 
hanem a naphthától). 

A szőllőmoly elleni védekezésnek ezek a 
kipróbált módjai: 

Először tavaszszal, májusban, mikor a szől-
lők már annyira kihajtottak, hogy a fürtök 
előnyomulnak, akkor kell elfogdosni a szőllő-
moly tavaszi pilléit. Vannak erre a czélra 
készült lámpások, olajozott papirossal, a mikre 
a pil lék éjjel rá tapadnak; de megteszi egy 
egyszerű kis petroleumlámpácska is, melyet 
egy vízzel telt cseréptányér közepére teszünk, 
egy üvegtáblát hozzá támasztunk, erről a 
pillék mind a vízbe hullanak. 

De most már a pillefogással elkészültünk; 
a kikelt kukaczok már ott pusztítanak a 
für tökben. 

Ezek ellen nincs más védelem, mint a mit 
a német szőllősgazdák tesznek: neki állítanak 
a szőllőskertnek a hány kis gyerek, leány 
van, s azok egy fanyélbe erősített tű hegyével 
szépen kiszedegetik a selymes gubanczárói 
fölismerhető Sauerwurmot a virágfürtből s 
mingyárt elpusztítják. Biz ez piszmogó 
munka ! De a hol 500 hektó bor terméséből 
száz hektót oda kellene adni a szőllőmolynak, 
az csak megérdemli azt a kis szöszmötőlést. 

E n így tettem a magam szőllőjében és ez 
meghasznált. Tavaly még sok volt a szőllőim-
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ben a moly, az idén (minden nap bejárom, 
okuláréval) nem tudtam többet találni három 
árvánál. 

A francziáknál még több fáradságot fordí-
t anak a szőllőmoly elleni védekezésre. Ok 
még a karókat is lelugozzák s a tőkéket 
gáliczczal pamacsolják a szőllőmoly ellen. De 
csak legtöbbet ér az, a mit a legnagyobb ker-
tésztől, az öreg Domahidy Andrástól hallot-
t a m : „a hernyót nem szedetni kell, hanem 
leszedetni". (Azaz, egyet se kell otthagyni.) 

Tehát édes magyarom, a ki a bort szereted, 
i t t az ellenség! A ki ellen nem az, hogy 
„szuronyt szegezz!" hanem „tűket hegyezz!4 

T — 
Vasárnap délután falun. 

— Második vasárnap. — 
A falubeliek most korábban gyülekeztek 

ös3ze, mint első izben. De nemcsak azok jelen-
tek meg, a kik a mult vasárnap, hanem mások 
is. Loszkay az egész héten szorgalmasan foglal-
kozott a megvitatandó kérdésekkel; tanul-
mányozta a dolgot. Es mivel a komoly tanul-
mány egész gondolkodását elfoglalta, egyéni 
bajai mind háttérbe szorultak. Egész héten 
csak az iskolában fordalt meg. 

Az összegyűlt emberek beszélgettek róla, 
az ő magyarázatairól. Okos embernek, tanult 
embernek mondták. „Azért mégis csak szegény 
koldus, mint mi", jegyzé meg Tóka, a ki 
sehogy sem akarta, hogy a vezérszerep kiessék 
az ő kezéből. 

Ekkor lépett be Loszkay, a kit mindnyájan 
szívesen fogadtak. Leült és így kezdé: 

„Kedves atyámfiai, a múltkor odáig jutot-
tunk, hogy beláttuk annak szükségét, hogy az 
embereknek meg kellett állapodniok valamely 
általános értékben, a melyet pénznek nevezünk. 
A tárgy, a mely pénz gyanánt szolgál, külön-
böző időkben különböző volt, úgy anyagára, 
mint alakjára nézve. Altalános pénz gyanánt 
szolgált a régi népeknél a juhbőr , másoknál 
egy darab vas, ismét másoknál a tengeri 
kagyló, és így tovább. Yégre pénznek az 
ezüstöt fogadták el, ama tulajdonságáért, hogy 
jó l vegyül a rézzel és megtart ja szép szinét; 
továbbá az aranyat, mivel nagyon nyújtható 
és sohasem rozsdásodik, de meg, mert nem 
is lelhető mindenütt . A míg az embernek 
nem voltak több szükségletei, nem is kellett 
sok pénz; nem volt sok pénze még a fejedelem-
nek, a királynak, a császárnak sem. Mindenki 
a maga faluja, helysége, városa szűk határán 
belül élt. A mi édes hazánkban csak az Árpád-
házból való királyok kihalta után az Olasz-
országból, Nápolyból származó Róbert Károly 

veretett először arany- és ezüstpénzt. Már 
akkor nagyon ki volt fejlődve a világkeres-
kedelem, a mikor papirpénz j ö t t forgalomba. 
Az osztrák-magyar birodalomban 1762-ben, 
Mária Terézia uralkodása alatt , adták ki az 
első papírpénzt, 12 millió értékben." 

„Szép summa" — jegyzé meg Rigó János — 
ezen már szép egy pár gőzmalmat építhetnénk, 
úgy-e sógor?" 

„Ez az összeg — folytatá Loszkay — a mai 
állami közköltségekhez képest épp olyan 
elenyészően csekély, mint az az adó, a melyet 
akkori időben fizettek, ahhoz képest, a meny-
nyit ma fizetnek." 

„Hát miért is kell most adót fizetni?" — 
kérdezte Szarka Péter. 

„Ejnye Szarka koma, hát keed azt hiszi, 
hogy csak most fizetünk adót ? Már a mi 
öregapánk is fizetett — nem is azt kérdezném, 
hanem, hogy miért fizetünk most több adót, 
mint az öregapánk?" — jegyzé meg nagy 
bölcsen a házigazda, Tóka uram. 

„Igenis több adót fizetünk, mint öregapánk 
és kevesebb belőle a hasznunk" — toldá meg 
Bálint Gábor kalapos-mester. 

„Engedelmet kérek! — szólt a tanító — 
mi az adót nem csereértékképen fizetjük, 
hogy mi az államnak fizetett évi 50 fr t adónkért 
ugyanannyi értékű ellenszolgálatot kapjunk. 
Az államnak joga van adót kivetni és beszedni, 
a polgárnak pedig kötelessége azt megfizetni. 
Különben az nem áll, hogy minekünk az 
állam nem nyújtana jelentékeny előnyt; ott 
van az élet- és vagyonbiztonság, a mely ma-
napság mégis csak jobb, mint öregapáink 
idején volt, mikor a Rózsa Sándorok, Patkó 
Bandik és más rablóvezérek egész vidékeknek 
rémei, föllendülésüknek megakasztói voltak." 

„Azért most is rabolnak meg gyilkolnak" 
— mondá Bálint. 

„Megesik, de csak nagy ri tkán, és egy-egy 
ilyen rablóbanda nem űzheti garázda munkáját 
30—40 esztendeig, mint hajdanában. Külön-
ben az állam más előnyt is nyú j t a polgárnak, 
olyan jogot biztosít neki, mely a legnagyobb 
áldások bő forrásává válhatnék, ha a polgárok 
jogukkal élni akarnának és tudnának" — 
szólt Loszkay. 

„Nem tom hová vág az úr!" — szólt 
Fazekas István — „szeretném tudni, hogy 
miféle az." 

„Nagyon egymásba fonjuk a dolgokat és 
eltérünk az eredeti tervünktől — szólt Loszkay 
— maradjunk csak most a pénznél és beszél-
jünk a pénzszerzésről, majd később egyik 
vasárnapon azokról az előnyökről szólhatunk, 
a melyeket az állam a polgároknak nyújt . 
Most azonban tér jünk vissza a pénzhez. Hogy 
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kendteknek fogalmuk legyen, hogy el tudják 
gondolni, mennyi pénz kell most minden 
évben a magyar államnak, bát képzeljenek el 
500 millió fr tot . Mivel pedig ez sem könnyű, 
bát tegyük úgy, bogy az országnak lakosaira 
vessük ki. Hazánknak 17 millió lakosa van, 
ba már most azt az 500 millió f r t adót egyenlő 
részben osztjuk föl az ország minden egyes 
lakosára, akkor mindegyikre 29 frt 41 k r j u t . " 

„Pedig én nem fizetek annyit" — mondá 
Szarka. 

„Én meg kétszer annyit is fizetek" — 
szólt Fazekas. 

„No lám, majd csak megértjük a dolgot. — 
Sok ezer meg ezer ember egyáltalán nem 
fizet adót, de van olyan adófizető, a ki 60 ezer 
frtnyi évi adót is tízet, az ilye a ember egy-
maga kétezer lakos helyett fizet." 

„Egész falunk pompásan élhetne meg belőle" 
— jegyzé meg Rigó. 

„Hát ki is j u t abból majdnem annyi ember-
nek, a hány a mi falunkban lakik. Sőt a mi 
falunkbeli gyermekekre is kerül belőle, kinek 
azért, mert ka tona ; kinek meg, mert a vár-
megyének szolgál, vagy levélhordó, vagy rendőr; 
mert hát nagyon sokfelé kell ám az a pénz" 
— szólt Loszkay. 

„De legtöbb j u t belőle a ministereknek" 
— szólt szemhunyorítva Tóka gazda. 

„Hát nem is volna rossz, csak legalább 
10 esztendeig ministernek lenni" — mondá 
Galambos. 

„Ha Galambos uramat ma megtennék 
ministernek, biztosra fogom, hogy két hét 
multán ott hagyná, mert nem győzné. Oh ne 
gondolják ám, hogy ez olyan könnyű mes-
terség! Csak egyetlen egy napon, a mikor a 
minister a polgárokat fogadja, százféle bajnak 
százféle szerét kell tudnia, ismernie kell a 
szakbavágó összes kérdéseket. Ne higyjék, 
hogy az olyan könnyű dolog; aztán meg a 
ministereket nem is fizeti az állam olyan 
busásan, van akárhány ember, a kinek sokkal 
több az évi fizetése, mint egy ministernek, 
sőt egy jó üzletnek évi tiszta jövedelme is 
sokkal több lehet." 

„Igen, mert sokkal drágábban adja az árut, 
mint a hogy vette" — jegyezte meg Rigó. 

„Hiába adná drágábban — szólt a tanító — 
ha nem volna vevő; a jövedelem mennyisége 
a forgalom mennyiségétől függ ; a tiszta jöve-
delem mennyisége pedig a forgalom költségei-
nek számától, fia Fazekas uram 100 darab 
tányért készít egy héten, a vásáron pedig 
hetenkint átlag csak 60 darabot ad el, akkor 
a kamrában holt tőkeként hever a heti 40—40 
darab többlet." 

„De ha tudja, hogy csak 60 darabot adhat 
el, nem is készít ám többet" — szólt Tóka. 

„No, azt oly pontosan éppen nem tudhatja 
és ha a vásáron 70 darabot adhatna el, neki 
pedig csak 60 darabja van, nemcsak a 10 
darabnak esetleges nyereségét vesztette el, 
hanem azon vevőket is, a kik nála akarták a 
10 darabot venni. Azért kérem, annak az 
embernek, a ki pénzt akar szerezni, nagyon 
j ó kell számba vennie minden körülményt és 
gyakran koczkáztatnia kell bizonyos összeget, 
hogy egy kilátásban levő nagyobb összeget 
nyerhessen meg. A nagyiparos, a gyáros, a 
nagybirtokos mindig koczkáztatkisebb-nagyobb 
összegeket, sokszor egész vagyona forog kér-
désben." 

„Szerezhet az, a kinek van valamije, de mit 
csináljon egy magamfajta szegény ember, a ki 
napszámból é l?" — szólt sóhajtva Dereglye 
Antal. 

„Kendnek is van tőkéje és az a munkaerő. 
A munkaerő nemcsak áru, a h o g y Marx mondja, 
hanem tőke is" — szólt Tóka. 

„Csakhogy a mit a Dereglye sógor a munka-
erejével megkeres, az nem tiszta nyereség ám 
és ha annyira van szüksége, a mennyi a napi 
munkabére, akkor a tőkéje csakhamar föl-
emésztődik és nem lesz semmije, még annyija 
sem, hogy a napi szükségleteket megkeresse" 
— mondá Szarka. 

„Az bizonyos, ha a tőkét fogyasztjuk és a 
hiányt soha sem pótoljuk, akkor végtére az 
egész tőke odavész. Ám nem szabad úgy 
sáfárkodni, hogy a tőkét elfogyaszszuk* — 
szólt a tanító. 

„De a kinek csak 40 kr napibére van, az 
nem igen t akar í tha t meg belőle" — szólt 
Dereglye. 

„Nem úgy értem, — azt a 40 kr t oly élelmi 
szerekre kellene kiadnia, a melyek az elvesztett 
erőt pótolják. De ha holmi kotyvalók italra 
adja ki, vagy rossz eledelre, akkor a munkaerő 
folyton fog fogyni. Azonban tudom, van idő, 
a mikor 60, sőt 80 krt is kap napibérül — 
ilyenkor volna alkalma —" 

„Igen — vágott közbe Tóka, — csakhogy 
aztán van ám akárhány nap, a mikor a tőke 
használatlanul hever, mint a Fazekas tányér-
jai, mert nem hívják ám mindennap nap-
számba." 

„ A munkaerő nem olyan mint a más árú, 
hogy minél nagyobb a kinálat, annál olcsóbb; 
minél nagyobb a kereslet, annál drágább. A 
munkaerő értékét észszel és ügyességgel 
emelni lehet. Az okos és ügyes munkás soha 
sincs munka híjában, annak éppen úgy kell 
a körülményeket ismernie és velők számolnia, 
mint akár az iparosnak, akár a mezőgazdá-
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nak. Dolgozzék ö is rizikóra, koczkáztassa 
azokat a napokat, a melyeken nem hívják 
napszámba arra, hogy vagy fúr, vagy farag, vagy 
gyalul, vagy ráspol valamit, szóval készít vala-
mit, a min alkalomadtán túladhat. Legnagyobb 
hiba az egyoldalúság s hogy mindjárt zavarba 
esünk, lia egy-két nap nincs meg a rendes 
keresetünk." 

„Hátha megbetegszik a szegény ember?" 
kérdezte Galambos. 

„A betegség nemcsak a szegény emberre, 
hanem a gazdagra nézve is nagy baj ; persze 
a szegény ember ilyenkor csak költ és nem 
keres. Engedjék meg atyámfiai, hogy i t t egy 
kis figyelmeztetést tegyek. Láttuk, hogy a 
munkaerő : érték; nagyon sok embert ismerek, 
a ki, ha megbetegszik, nem küld orvosért, 
mert sajnálja az 50 krajczárt az orvostól és 
a másik 50-et a patikától. 

Am, ha a beteg ember csak két nap ig is 
tetszik, már két napi munkabért veszített, 
de a betegség annyit fogyasztott erején, hogy 
még 2 napig nem bír dolgozni, ez már 4 nap ; 
és ha csak 40 krajczárra tesszük is a napi 
keresetet, akkor is már 1 frt 60 k r t tesz. 
Ha az orvosnak és a patikának 1 forintot 
kell is fizetnünk, még mindig 60 krajczárunk 
marad." 

„Igen, de ha a doktor nem jó orvosságot 
í r ? " — kérdé Szakáll Ferkó. 

„Maguk rendesen addig várnak, míg a kis 
bajból nagy baj lesz, míg az egyszerű beteg-
séghez más nyavalyák járulnak és így meg-
nehezítik a gyógyítást. A baj orvoslásához 
rögtön hozzá kell látni, a mint jelentkezik. 
Még a baromra nézve is szükségesnek tar tom 
ezt a rögtöni intézkedést, mert az is vagyon, 
érték és sohasem szabad egy kisebb érték 
kiadását sajnálnunk, ha vele egy nagyobbat 
menthetünk meg. Nem elég csak vagyont 
szereznünk, arra is kell gondolnunk, hogy azt 
megtartsuk és szaporítsuk. De a meglevőnek 
a megtartására fordítsunk gondot, nem pedig 
mindig újabb és újabbnak megszerzésén tör-
jük eszünket. Azonban hagyjuk ma a beszél-
getést abba, majd jövőre, ha úgy tetszik, a 
ma fölvetett egyik-másik dolgokra még vissza-
térünk — különösen beszélünk majd azokról 
az előnyökről, a melyeket az állam az egyes 
polgároknak nyújt és még, a mi a pénzkérdés-
sel összefügg: a hitelről." 

„Okos dolog lesz az — eljövünk mind-
nyájan", mondák a hallgatók. Fölkeltek, kezet 
szorítottak a tanítóval, a ki nagyon örült, 
hogy beszélgetéseivel le tud ja kötni polgár-
társai figyelmét. 

(Budapest.) Szép József. 

I R O D A L O M . 
Ráth Mór kiadásában a magyar klassziku-

sok oly olcsó kiadásban jelennek meg, hogy 
a legszerényebben dotált iskolai könyvtárak 
is szép gyűjteményt szerezhetnek be kevés 
pénzzel ez értékes müvekből. A szerkesztő-
ségünknek ujabban megküldöttek közül meg-
említjük a következőket: Arany János Tol-
dija, három képpel. Ára 20 kr. — Gondola-
tok. (Báró Eötvös Józse f ) Ára 80 kr. — Arany 
János : Keveháza. Szent László fi ive. Daliás 
idők. Ára 40 kr. — Arany J ános : „Az első 
lopás. A fülemüle. A. bajusz stb." Ára 20 kr. 
— Arany J ános : Összes balladái, románczai, 
legendái és allegóriái A Hídavatás kéziratá-
nak hasonmásával. Ára 45 kr. — Toldi estéje. 
(Arany J.) Nagy-Szalonta és a szülőház lát-
képével. Ára 40 kr. — Toldi. Arany János 
if jabbkori arczképével. Ára 40 kr. — Báró 
Eötvös József: Összes költeményei. Ára 40 kr. 
— Bosszú. Szomorújáték, báró Eötvös József-
től. Ára 40 kr. — Éljen az egyenlőség! Víg-
já ték báró Eötvös Józseftől. Ára 40 kr. — 
Báró Eötvös József elbeszélései. Ára 80 kr. 
— Báró Eötvös Józse f : Aranykalászok. Ára 
(díszes kiadásban) 2 fr t 50 kr. — Arany 
J á n o s : Rózsa és ibolya. Losonczy István. 
Bolond Istók. Ára 40 kr. Mindezek az érté-
kes és bámulatosan olcsó könyvek Ráth Mór 
könyvkiadónál (Budapest, Gizella tér) rendel-
hetők meg. 

A szabadságharez hősregéi. Irta Bama Jónás. 
(Több, nagyon sikerült, képpel.) E jól megírt 
füzetet, mely díszes kiállításban jelent meg, 
melegen ajánljuk jutalomkönyvnek. Ára 50 kr. 
I l i ' oldal. 

Az egészség bibliája. Ezen a czímén most 
hagyta el a sajtót egy 36 oldalra terjedő kis 
füzetke, mely a magyar nép számára van 
írva s nem kevesebbet foglal magában, mint 
a mit a legegyszerűbb embernek is tudnia, 
ismernie kell, ha a betegségektől testét óvni, 
vagy a már mutatkozó betegesedési jelensé-
geknek elejét venni, szóval a ki egészségét 
— a lehetőség határa in belül — biztosítani 
akarja. A füzetke két részre van osztva: az 
I-ső rész az emberi test rövid leirásával, ápo-
lásával, a lakás, táplálkozás és testedzés ismer-
tetésével foglalkozik; a Il-ik részben több 
mint 40, a legismertebb, de egyszersmint leg-
gyakrabban jelentkező betegség van — betű-
sorban — fölsorolva, mindeniknél megadva, 
megmutatva a mód, az eszköz annak elhárí-
tására, legalább enyhítésére, és az orvos meg-
érkeztéig való teendőkre. A füzetke kapható 
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Gálffy Lajos tanf. tollnoknál Budapesten, 
VIII. ker., Gyöngytyuk-utcza 10 sz. 64. ajtó. 
Ara 12 kr; tömeges megrendelésnél kedvez-
mény. Ajánljuk e füzetet a tanítók és iskolai, 
községi elöljáróságok figyelmébe. (F.) 

Megjelenték és szerkesztőségeikhez bekiildet-
telc: Magyar ABC- és olvasókönyv, kath. nép-
iskolák számára; szerkesztették Cseppán R., 
Mihalicska J . és Biszpler R. II. kiadás. 20 kr. 
(Stampfel Károlynál.) — Gyászszertartás. 
Temetési kézikönyv. I. kötet. Egy házilag jóvá-
hagyott kútfők után, különös figyelemmel a 
halálo/ások nemeire. A róm. kath. lelkészek, 
kántorok, tanítójelöltek és kántorképző isko-
lák részére. Összeállította kocsi Mayer Gyula 
rácz-kereszturi kántortanító. Ára e 160 lapból 
álló mű 1-ső kötetének 1 frt 25 kr. — Föld-
rajz a torontálmegyei elemi népiskolák III. 
és IV. osztálya számára; a ministeri tanterv 
alapján írta Gecser Béla. Ara kötve 30 kr. 
(Wittigschlager Károlynál, Pancsova) — 
Naptáregyesítés. Irta Melles Emil, dobrogközi 
esperes, kis-dobrai gör. kath. lelkész. (Jäger 
Bertalan, Ungvár.) — Szőllőmüvelés és borkezelés 
könyve. Földmíves-iskolák, vinezellérek és 
szőlőbirtokosok számára irta Szilárd Gyula, 
fÖldmívelés-iskolai tanár. Ara 1 frt 20 kr. 
(Pátria-nyomda, Budapest.) — Gazdasági kis 
biblia. A mai szőllőmívelés, borászat, növény-
termelés, állattenyésztés, tejkezelés, gyümölcs-
és konyhakertészet stb. gyakorlati kézikönyve. 
Irta Kecskeméthy Géza kir. szőllészeti és borá-
szati felügyelő. Ara 2 korona; kapható a 
szerzőnél Pápán. — A nagyszombati szent 
Orsolya-rendű zárdaszüzek nevelő-intézete. Irta 
Marmula János, h.-a.-hutai áll. tanító. Ara 15 kr. 
(„Magyar Pestalozzi" kiadóhivatala, Kolozs-
vár.) — Szék mezőváros nagyközség tanügyének 
története. Irta Bencze Károly igazgató. (Todo-
rán Endrénél, Szamosujvár.) — Elbeszélések 
az állatvilág köréből. Széchy Gyula rajzaival. 
A latorczavölgyi pap. Irta Sz. Nagy Sándor. 
Széchy Gyula rajzaival. Kiadta, az orsz. állat-
védő-egyesület támogatásával, Grimm Gusz-
táv. — Gyermekdalok és szavalmányok. Isko-
lai használatra irta Hajgató Sándor. 2-ik kia-
dás ; ára 1 korona. (Fischer Fülöpnél, Nagy-
Kanizsa.) — Buzárovits Gusztáv legújabban 
megjelent kiadványai igen alkalmasak jutalom-
könyve kül ; ezek: 1. Kis köszöntő, családi és 
iskolai ünnepségekre való köszöntések, verses, 
levél- és beszédalakban. 2. Életboldogság. Egész-
ségi, erkölcsi, illem- és életszabalyok. A csi-
nos kiállítású, czímképes könyvecskék ára, 
egyenkint 20 kr. Ajánljuk szülők és tanügyi 
körök figyelmébe. Kaphatók minden könyv-
kereskedésben. — Váczy István: Tárczák. 

Kapható a szerzőnél (Vihnye-fürdő, a köz-
ségben, Baívmegye.) Postaköltséggel együtt 
65 kr. — Máthé József: Iskolából, életből. 
Ara 1 frt. (Marosvásárhely, Adai Árpádnál.) 
— Szigmrth Károly: A Rozsály-Guttin hegy-
vidék. (Igló, Schmidt Józsefnél.) — Poncianns 
históriája. A „Hét Bölcs Mester" történeté-
nek e legrégibb magyar fordítását (Bécs 1573), 
mely egyetlenegy példányban maradt fönn, 
újra kiadta Heinrich Gusztáv, mint az általa 
szerkesztett „Régi Magyar Könyvtár" 5. részét. 
Ara fűzve 1 frt. E kiadás úgy irodalom-, 
mint nyelvtörténeti szempontból igen fontos 
és nagyon érdemes, mert régi prózánknak 
egy jóformán hozzáférhetetlen emlékét jut-
tatja kitűnő fölszereléssel a szakfértiak birto-
kába. — A természet világa. Irta Bessenyei 
György. A költő kéziratából első izben kiadta 
Bokor János. Budapest, 1898 Franklin-társulat. 
407 lap. Ára 1 frt 80 kr. (Egyúttal a Hein-
rich Gusztáv kiadta „Régi Magyar Könyvtár" 
VII. része.) — Csalárd Cupido. Gyöngyösi 
István. Kiadta dr. Rupp Kornél. A Régi 
Magyar Könyvtár VI. füzete. Minden egyes 
füzet ára 1 frt. (Franklin-társulat.) 

Olcsó könyvtár: A vizi malom. Regény két 
kötetben. Irta Elliot Györgv. (1041- 1052. sz.) 
Ára 1 frt 20 kr. — Bornemissza Anna. 
Elbeszélés, báró Jósika Miklóstól. (1053. sz.) 
Ára 10 kr. — Agricola élete. Irta Cornelius 
Tacitus; ford. dr. Csiky Kálmán. (1054. sz.) 
Ára 10 kr. — LaZarillo de Tormes élete. 
Spanyolból fordította (rosszul) Gombócz Zol-
tán. (1055—1056. sz.) Ára 20 kr. — Egy szép 
história az vitéz Franciscórnl és az ő felesé-
géről. Irta Báskai Gáspár. (1057. sz.) Ára 
10 kr. — Czigány Panna. Népszínmű 3 föl v., 
irta Almásy Tihamér. (1058 — 1059. sz.) Ára 
20 kr. — Ludas Matyi. Irta Fazekas Mihály. 
(1060. sz.) Ára 10 kr. — Két boldog. Elbeszé-
lés, báró Kemény Zsigmondtól. (1061—1062. 
szám.) Ára 20 kr. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: G l ü c k Frigyes 

vendéglős úr, VIII. ker. „Pannonia-szálló" ; 
S t a d l e r Károly vendéglős úr, VI I. ker. 
Keleti pályaudvar; L i p p e r t Lajos vendéglős 
úr, VII. ker. Erzsébet-körút 13. sz.; P e t a -
n o v i c s József vendéglős úr, IV. ker. Pilseni 
sörcsarnok; P u t z e r György vendéglős úr, 
IV. ker. Deák-tér 10. sz.; D u k a s z és W e i n -
g r u b e r vendéglős urak, VII. ker., Dohány-
utcza; K a m m e r Ernő vendéglős úr, IV.ker. 
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„Vadászkürt"-szálló ; G u n d e l János úr, a 
„Budapesti vendéglősök, szállodások és korcs-
márosok ipartársulatának" elnöke, Y. ker. 
„István-főherczeg-szálló" ; P u l a y Gyula ven-
déglős úr, VIII. ker. Sándor-utcza 42. sz.; 
B l a s c h k a István, vendéglős úr, VI. ker. 
Király-utcza 110. sz.; M o r b i c z e r Lőrincz 
vendéglős úr, VIII. ker. Tavaszmező-utcza 7. sz.; 
S c h ü t z Adolf vendéglős úr, II. ker. Margit-
körút 2. sz.; H r u s k a János vendéglős úr, 
VI. ker. Kmetty-utcza 11. sz.; Komm er Ferencz 
vendéglős úr, V. ker. József-tér 1. sz.; K o c h 
József vendéglős úr, VL ker. Csengery-utcza 
45. sz.; M ü 11 e r és L i p n i k, vendéglős urak, 
IV., tíjvilág-utcza (Kaszinó); P r i n d l Nándor 
vendéglős úr, VI., Andrássy-út 51. sz.; N ő s e k 
Ignácz vendéglős úr, I., Alkotás-utcza; P e t z 
Adolf vendéglős úr, II., Boinba-tér; F ö r s t e r 
Konrád vendéglős úr, VL, Váczi-körút 
68. sz.; S c h a r t n e r János vendéglős úr, 
VII., Wesselényi-utcza 47. sz.; H a s e l b e c k 
János vendéglős úr, VII., Király-utcza 71. sz.; 
S z ő k e Imre vendéglős úr, IV., Vámház-körút 
12. sz.; R á c s k y János vendéglős úr, IV., 
Molnár-utcza 16. sz.; L e i k a m Ágoston 
vendéglős úr, II.,Margit-körút 57. sz.; M a l o -
s c h i k Antal vendéglős úr, VIII., Népszinház-
utcza 15. sz.; S c h n i t t a József vendéglős úr, 
II., Retek-utcza 61. sz.; P o s c h József és 
társa vendéglős urak, V., Lipót-tér 11. sz.; 
F r e y János vendéglős úr, VIII., József-körút 
50. sz.; S c h o d i c s Adolf vendéglős úr, VIII., 
Sándor-utcza; B a u e r János vendéglős úr, 
I., Dísz-tér 17. sz.; B u c h i n g e r Alajos, ven-
déglős úr, I., Tárnok-u. 14. sz.; D ö k k e r 
Ferencz vendéglős úr, VI., „London-szálló"; 
özv. P r i b i c z e r Sándorné vendéglős úr,IV., 
Korona-utcza 2. sz.; K r i s t Ferencz vendég-
lős úr, IV., Kötő-utcza 10. sz.; P s i h á l 
János vendéglős úr, VI., Váczi-körút 21. sz.; 
F o l t i n y i Keresztély vendéglős úr, VII., 
Kerepesi-út „Orient-szálló"; B o j c s i c s Simon 
vendéglős úr, I., Szarvas-tér 4. sz.; S t e i n -
b e i s z J ános vendéglős úr, VIII., Kis-stáczió-
utcza 7. sz.; S c h n e l l József vendéglős úr, 
VIII., József-körút 13. sz.; F u k a t s c h János 
vendéglős úr,I., Krisztina-tér 7. sz.; K u r u c z 
Kálmán vendéglős úr, V., Katona-J ózsef-utcza 
6. sz., K i r n b a u e r Sámuel vendéglős úr, 
VII., Hársfa-utcza 28. sz.; T ó t h József ven-
déglős úr, IX., Lónyay-utcza 3. sz.; C s a-
l á n y i Károly vendéglős úr, IV., „Ferencziek-
bazár"-épülete; S z u c h y Ferencz vendéglős 
úr, IV., Molnár-utcza 8. sz.; P á z m á n Ferencz 
vendéglős úr, VII., Aréna-út 58. sz.; özv. 
H e r l i c s k a Antalné vendéglős, Vili., József-
körút 48. sz.; B r ü c k n e r József vendéglős 
úr, IV., Kecskeméti-utcza 4. sz.; B a r a b á s 

József vendéglős úr, VJIL, József-körút 83. sz.; 
N a g y Jenő J. vendéglős úr, I., Krisztina-
kőrút 69. sz.; P a v e 1 k a Antal vendéglős úr, 
VIII., Csömöri-út 68. sz.; M a c s k á s s y Sán-
dor vendéglős úr, VIII., Prater-utcza; J a h n 
Ede vendéglős úr, VI., Andrássy-út 44. sz.; 
G a l a m b o s Ulrich vendéglős úr, I., „Sör-
kocsi"-hoz czimzett vendéglő; K u t s e r a 
Nándor vendéglős úr, VI., Nagymező-utcza 
11. sz.; K l e i n h a c k l József vendéglős úr, 
IX., Központi vásárcsarnok; K r a m e r Miksa 
vendéglős úr, V., Váczi-körút 10 sz.; B e r g e r 
Vincze vendéglős úr, II., Medve-utcza 6. sz.; 
H e r z Rafael vendéglős úr, V., Váczi-körút 
2. sz.; M u h r György vendéglős úr, VII., 
Kerepesi-út; özv. Z á b o r s z k y Jánosné úrnő, 
I., Krisztina-út; a „Pósa Lajos asztaltársaság", 
VII., Kerepesi-út, „Orient-szálló"; a „Pesti izr. 
nőegyesület"; a „Pesti izr. hitközség elöljáró-
sága" és a „Pesti izr. nőegylet elnökségének", 
kik vidéki szegény tanárok s tanítók buda-
pesti tanintézetekben tanuló gyermekei részére 
az 1897/98. tanévben ingyen ebédet, illetőleg 
ebédutalványokat adtak. 

Kinevezte : Bauer Irén oki. háziipari munka-
tanítónőt a budapesti II. ker. áll. tanítónő-
képző-intézethez a XI. fizetési osztály 3. foko-
zatába kézimunka-tanítónővé; Galcsek Fran-
cziska oki. tanítónőt a soroksári áll. elemi 
népiskolához rendes tanítónővé; Humicza 
Péter oki. tanítót a dubovai közs. népisk.-hoz 
r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Tolnayné Varga Irma bereg-
szászi és Lipcsey Ilona nagykovácsi-i állami 
elemi iskolai tanítónőket saját kérésükre köl-
csönösen ; Hojj'manné Mendlik Irén soroksári 
állami elemi iskolai tanítónőt a csepeli; Bóth 
Erzsébet csepeli áll. el. isk. tanítónőt az 
erzsébetfalvi iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Lehotay Károly 
munkaképtelennek talált brezovai róm. kath. 
tanító részére évi 210 fr tot ; Nizsnánszky 
Antal munkaképtelen jókeői róm. kath. kántor-
tanítónak évi 230 frtot. 

Segély-, ill. gyáinpénzt utalványozott: 
néh. Atanáczkovics Mihály révauj falui volt 
határőrvidéki közs. tanító özv., szül. Badoj-
csics Daniczának évi 300 frt 67 krt, kiskorú 
árvájának 150 f r to t ; néh. Horváth Ferencz 
dráva-szent-mártoni nyugdíj, róm. kath. kántor-
tanító özv., szül. Hergenröther Erzsébetnek évi 
154 frt 36 krt, János nevü kiskorú árvájának 
évi 25 frt 72 k r t ; Illés István baglyasaljai 
nyug. r. kath. tanító özv., szül. Perhács Val-
burga és kiskorú 1 árvájának együtt évi 
175 frtot. 
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Tanítók tanácsadója. 
Útbaigazítás. 

Annak ötletéből, bogy sokan tudakozódnak 
nálam, a méhészkedő kartársak tájékozására 
közlöm: 

1. A Magyar Országos Méhészegyesület 
székhelye Budapest, IX-ik kerület, Köztelek. 
Az Erdélyrészi Mébészegyesület székhelye 
Kolozsvár. 

2. Mindkét egyesület többféle kedvezmény-
ben részesíti tagjai t ; pl. kaptárok, méhészeti 
segédeszközök beszerzését, a termelők mézé-
nek eladását díjtalanul közvetíti; közgyűlése-
ken, kiállításokon, kongresszusokon megjelenők 
olcsó utazását, a kiállítók részére a térdíjak 
elengedését eszközli; bárkinek, a ki az egye-
sülethez levélben fordul, a titkár mindenben 
szives készséggel ad tanácsot, fölvilágosítást, 
útbaigazítást, stb. 

3. Olcsó kaptárok a fegyintézetekben és 
fogházakban (Kolozsvár, Arad, Temesvár, stb.) 
készülnek; áruk drbonkint (egy méhcsaládra) 
2 frt , 2 f r t 50 kr. Megrendelhetők egyenesen, 
vagy a méhészegyesületek és az állami méh-
tenyésztési szaktanárok közvetítésével. Ez iránt 
azonban november és márczius közén legjobb 
gondoskodni, mert a jelzett időn kívül történő 
megrendeléseket csak későre teljesíthetik a 
fogházak. 

4. Magyarország méhtenyésztési viszonyai-
nak legmegfelelőbb rendszerű, az évtizedeken 
át folytatott kísérlete/és és módosítás útján 
kitűnőnek bizonyult egyesületi kaptár. Leg-
tanácsosabb, ha ebből mintának egyet meg-
rendelünk és a többit a méretek szigorú betar-
tásával magunk készítjük, vagy készíttetjük. 
Billesz Antal, temesvári asztalos, sarjúval béllelt, 
kettős falazatú, kitűnő festett kaptárokat 
készít és pedig egyeskaptárt (egy családra) 
6 frtért, hármasat 14 frtért , hatosat 26 f r t é r t ; 
minden fölszerelést (keret, rács. párkány, födő-
deszkácska, ablak, tolóka, repülődeszka, stb.) 
a kellő mennyiségben és külön 50 krért a 
kaptárra való tetőt is ad hozzá. — Ilyen kaptár 
a legszigorúbb télben is künn maradha t : a 
méhek nagyon jól telelnek benne. — Óva-
kodjunk minden más kaptárrendszertől, melyet 
inkább üzérkedési czélok dicsérnek. 

5. A kezdő méhésznek csak a következő 
segédeszközökre van szüksége: arczvédő, kaparó 
és eresztéktisztító (egyben), keretfogó, keret-
bak, födelező kés, pörgetőgép. Egyelőre kár 
volna több eszközért adni pénzt; különösen 
a nagy hűiióval kitűnőnek és nélkülözhetetlen-
nek hirdetett dolgok költséges beszerzése 
fölösleges. Az említett segédeszközök legajánla-
tosabb beszerzési forrása Kühne Ferencz, első 

magyar kereskedelmi méhtelepe Budapesten, 
I-ső kerület, Attila-utcza 151. Ugyanot t külön-
féle kivitelű és árú egyesületi kaptárok is 
rendelhetők. 

6. A műléppréselés nem kezdő méhésznek 
való; ehhez már nagyobb méhészkedési gyakor-
lottság (viaszolvasztás és tisztítás) és kézügyes-
ség kell. Kühne 2 f r t 50 krért ki tűnő minő-
ségű, tiszta méhviaszból készült műlépet ad 
kilogrammonkint; 4 kilogrammot bérmentve 
küld. Van elég olcsóbb forrás is, de a viasz 
nem tiszta, nem valódi, s ez baj. 

7. Hogy mennyi mézet gyűjt egy méh-
család egy nyáron á t : az a méücsalád népes-
ségétől, a vidék flórájától és időjárási viszo-
nyaitól függ. A mely vidéken — mint pl. itt — 
a gyümölcs-, akácz- és hársfa, a repcze és 
tarlóvirág (tisztesfű) virágzása egymást köve-
tőleg bőven vendégelik a méheket, az idén 
pl., kedvező idő járván, egy-egy erős, népes 
törzs 30—50 kgr. mézfölösleget is begyűjt, 
hiszen junius hó 10 éig azon család, amelynek 
rajzását megakadályoztak, már 20 kgr.-nyi 
mézfölösleget adott, pedig a hárs és tisztesfű 
még hátra van. Igaz, hogy ritka jó év az idei 
a méhekre. 

8. A méz ára vidékenkint — kicsinyben 
árusítva — különböző; de attól is függ az 
ár, hogy mikor, hogyan pörgettük a mézet? 
(Erről külön közleményben szólok.) Vidékün-
kön kiciinyben most 40 — 50 kr a jó l kezelt 
méz kgrja. (Volt már 1 fr t is.) A Magyar 
Országos Méhészegyesület 32—50 krért közve-
títi mézünk kgrját a külföldre. 

9. A méh gyűjtési czélból való röpülési 
távolságát különbözőképen határozzák meg 
a méhészek. Többen azt állítják, hogy félórai 
távolságnál messzebb nem megy mézért a 
méh, míg mások 2 órányira is látták 
mézgyüjtésre röpülni. Saját szemeimmel győ-
ződtem meg arról (a Dunán csónakázván), 
hogy a mi méheink ezernel ezrebb serege 
Szerbia lankás partvidékének hársfáiról hordta 
drága szerzeményét, nyílsebesen röppenve át 
a Dunát , tehát — a partot is számítva — 
mintegy 15—18 kilométer távolságot. 

10. Melyik méz a legértékesebb; melyik a 
legalkalmasabb a méhek betelelésére: erről 
külön közleményben. 

11. Az országos méhészeti felügyelő úrtól 
vett szóbeli értesülésem szerint a nagyméltó-
ságú földmívelésügyi ministerium egyelőre 
beszüntette a kamatnélküli törlesztéses méhé-
szeti államkölcsönök adását. 

12. A magyar méhészeti szakirodalom leg-
jelesebb terméke: Ambrózy Béla báró „A. 
méh" czímü, 438 oldilra terjedő, 149 ábrával 
ékesen díszített párat lan remekműve. Egy 
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emberöltőn szerzett, mély tudományossággal 
és mégis zamatos nyelvezettel, egyszerű ter-
mészetességben megírt elméleti és gyakorlati 
ismeretek gazdag kincstára az, melyből a 
méhtenyésztés fejlődésével, történetével, a 
haza és külföld jeleseivel, a méhészeti iparral, 
szóval mindazzal megismerkedünk, a mi a 
méhészettel kapcsolatban van. Valódi élve-
zettel gyönyörködik mindenki méhészeti iro-
dalmunk e gyöngyén, melybe a magyar méhé-
szetről szóló mindenirányú tudnivalót igaz 
eredetiségben, minden idegen íztől menten, 
mint csupa gyakorlati tapasztalatot, valóban 
ízletes magyarsággal rakott le a nemes báró, 
a magyar méhészek büszkesége, kinek szak-
tudományossága előtt Dzierzon is kalapot 
emel. A szép mű ára kötve 3 f r t ; nálam is 
megrendelhető. 

(Pancsova.) Nagy János. 

K. Gy. Rosztoka. Már hogyan bocsáthat-
nák el! Nem esik új választás alá, ha köz-
ségivé lesz is az iskola. 

H. J. Zselyk. 1. „Polgári vagy felsőbb 
leányiskola." Ez a helyes. 2. Kaphat. 3. Föl-
vételi vizsgálat alapján 6 osztályú jeles bizo-
nyítványnyal is fölveszik. í r jon valamelyik 
óvó igazgatóságának bővebb felvilágosításért. 

Z. F. Csáford. Törvény szerint csak oki. 
tanítók részesülhetnek korpótlékban. Ha ön 
már 1866 óta egyházhatóságilag megerősített 
kántortanítóként működik s a mint irja. ok-
levele is van: folyamodhatik korpótlékért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Nyolczvauezer gyermek a király előtt. 

Tizenkilencz évszázaddal ezelőtt így szólt az 
üdvözítő tanítványaihoz: Engedjétek hozzám 
jönni a kisdedeket . . . Ezt elmondhatta folyó 
hó 24-én délelőtt Bécsben a mi öreg kirá-

. o 
lyunk is, mikor nyolczvanezer iskolás gyer-
mek mutatta be hódolatát abból az ötletből, 
hogy az uralkodó ötvenéve császárja Ausztriá-
nak. A jövő nemzedékének ünnepsége méltó 
keretben folyt le. Csodásan szép reggelre 
virradt az osztrák főváros, melynek házaira 
csillogó aranyos fátyolt terítettek a juniusi 
nap diadalmas sugarai. Tiz órára volt kitűzve 
az ünnepség kezdete. Ekkor már nagy nép-
sokaság gyűlt össze a Ringstrassen, hol a 
Burg kapujától oldalt díszes sátor volt föl-
állítva az uralkodó számára, a sátorral szem-
ben pedig egy tribün, melyen ezer apró gyer-
mek várta szorongva az uralkodót. A többi 
apróság a tribün kórül volt rendben fölállítva. 
Pontban tiz órakor fordult ki a Burg külső 

kapuján a király fogata, utána a Bécsben 
időző királyi herczegek és herczegnők kocsijai. 
Az ünnepség helyén a községtanács élén Lueger 
polgármester fogadta a királyt és fölvezette 
a császársátor emelvényére, hol az uralkodó-
ház többi tagjai is elhelyezkedtek. A polgár-
mester ezután üdvözlő beszédet mondott. A 
király meghatott hangon válaszolt. Végig 
pillantva az ünneplő sokaságon, a gyerme-
kek némán bámuló tízezrein, elmondotta, 
hogy ritka ünnepségre jött el még oly szíve-
sen, mint éppen erre. Majd a gyermekekről 
szólott, a kikre soha sem lankadó érdeklő-
déssel tekint, mint az állam gazdag remé-
nyére, és a kiktől kivánja, hogy mindig hi ven 
és bizalommal tekintsenek föl rá. Azok pedig, 
a kikre a gyermekek nevelése bizva van, szen-
teljék magukat komolyan és szeretettél ßzent 
hivatásuknak. Szavait így végezte: — Önök-
nek mindnyájuknak, az én kedves Bécs váro-
som képviselőinek, valamint a szüléknek és 
tan^oknak is, a kik nekem ezt a szép napot 
megszerezték, szívből fakadó köszönetemet és 
elismerésemet nyilvánítom. Mikor a király be-
széde elhangzott, a sátorral szemben lévő tri-
bünön elhelyezett ezer gyermek rázendítette a 
császári himnuszt és az egyes oszlopok megin-
dultak a sátor felé. A látvány impozánsan szép 
és megkapó volt. A gyermekek feszes, katonás 
tartással vonultak el a sátor előtt, szemüket 
le nem véve az uralkodóról, kit meghajlással, 
kendőlobogtatással és hangosan csengő hoch-
hal üdvözöltek. A ki a sorban hátrakerült, 
az lábujjhegyre állt és így tipegett el a király 
előtt, ki szemmelláthatólag megindulva kezé-
nek intésével és fejbólintással viszonozta az 
apróság lelkes üdvözletét. Ötnegyed óráig 
tartott afölvonulás, mintegy nyolczvanezer gyer-
mek vonult el a sátor előtt, kerületek szerint 
rendbe szedve. Mikor a menetnek vége volt, 
a tribünön elhelyezett gyermekkar újra a csá-
szári himnuszt énekelte. Az uralkodó odalépett, 
megdicsérte őket. Mikor az utolsó akkord is 
elhangzott, magához intette Lueger polgár-
mestert és kezét nyújtva köszönte meg neki 
az ünnepséget. A jelenlevő notabilitások ez-
után kocsijához kisérték a királyt, ki a beszál-
lás alkalmával még egyszer kezet nyújtott 
Luegernek és így szólt: — Valami rendkívüli, 
leírhatatlanul szép volt az egész. Köszönöm, 
hogy ezt a nagy gyönyörűséget megszerezték 
nekem. Igazán nagy vigasztalás volt nekem 
a mostani esztendő sok bánatában. Ekkor 
már a gyermekek tarka csoportját elnyelték a 
nagy város utczái, a király pedig a nep zugó 
éljenzése közben kihaj tátott Schönbrunnba. 

— Vörös Líszló kitüntetése. A belga 
király Vörös László kereskedelmi államtitkár-
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nak a Lipót-rend nagykeresztjét adományozta. 
Vörös államtitkár a mult évi brüsszeli kiál-
lításon mint a magyar végrehajtó-bizottság 
elnöke szerzett érdemeket erre az elismerésre. 

— Világ folyása a külföldön. A spanyol-
amerikai harcztérről végre határozott, ha nem 
is döntő, lépés hirét veszszük : az amerikaiak 
Kuba szigetén partra szállottak s így a döntő 
ütközet a szárazon fog megvivatni. Erről a 
fontos eseményről Madridból f. hó 24-ikéről 
ezeket jelentik: A partraszállítás (23-án) reg-
gel hét órakor kezdődött Punta Seracónál, 
Santiagótól húsz angol mérföldnyire keletre. 
A partraszállás közben az amerikai hajók foly-
tonosan ágyúzták a partot, a hol a spanyo-
lok az amerikai operácziónak ellene akartak 
szegülni. Később reggeli nyolez órától délután 
3 óráig folytatták a partraszállást, mi közben az 
amerikai hajók ágyai tökéletesen elpusztítot-
ták a tengerparti falvakat. A spanyol védelmi 
művek egészen elpusztultak. Linares tábor-
nok azt táviratozza, hogy a részletekről 
semmit sem tud jelenteni, mert a Santiágót 
és a szomszéd falvakat összekötő telefont 
szétrombolták, de azt mégis jelentheti, hogy 
az amerikaiakat az egész vonalon visszaverték, 
a balra fekvő Bacquiri kivételével, a hol az 
amerikaiak erősen megvetették a lábukat. 
Azonban az egész jelentés azt a benyomást 
kelti, hogy a spanyolok vereséget szenvedtek. 
Cervera összes legénységét partra szállította 
és azt táviratozza, hogy a helyzetet nagyon 
valságosnak tart ja; az ellenséges hajók a 
Santjuan folyó torkolatánál levő erődöt elpusz-
tították ; az erőd ágyúzásánál hét spanyol elesett. 
Linaresnek az a terve, hogy embereivel las-
sankint visszavonni, a míg az amerikai hajók 
ágyúitól biztosságban lesz s azután nagy 
csatában meg fog mérkőzni az amerikaiak-
kal. Ujabb hirek szerint a Santiagótól észak-
nyugatra fekvő hegyeken máris komoly 
harczok folytak a kubai fölkelők és a spa-
nyolok közt. — A spanyolok ügye a Fülöp-
szigeteken is rosszul áll s már a hongkongi 
spanyol konzulátus is megerősíti azt a hirt, 
hogy Manila megadta magát. — A német-
országi pótválasztások iránt nagy volt az érdek-
lődés s a szocziáldemokraták újabb győzel-
meket vívtak ki, bár egyes helyeket, mint 
pl. Stettin!, a szabadelvűek elhódították tőlük. 
— A franczia kormányválság megoldást nyert: 
az új ministerelnök Peytral mérsékelt radikalis 
szenátor. 

— Jubileum. A „Nagy somlyóvidéki róm. 
kath. tanítóegyesület" tanítósága és a s.-vásár-
helyi közönség ritka lelkesedéssel ünnepelte 
f. hó 14-én Stangl Ferencz néptanítót, ki már 
64 évet töltött a tanítói pályán. Igazi nestora 

a 82 éves tanító e kerületnek, atyja a köz-
ség lakosságának, azért az ünneplésben fiúi 
és kartársi szeretettel vett részt úgy a nép 
nagyja és apraja, valamint a kerület tanító-
sága is egészben. Bácz Ferencz ker. tanfel-
ügyelő olvasta föl báró Hornig Károly megyés 
püspök dicsérő oklevelét. A meg-megujult 
éljenzés után a világi elnök mutatta be az 
üdvözlő átiratokat; majd Werner Károly 
tanítóköri ünnepi szónok tolmácsolta nagy-
hatású beszédben a tanítótársak üdvözletét. 
Sorban üdvözölték a jubilánst az iskolaszék 
tagjai, az elöljáróság és képviselő-testület, a 
tűzoltó-egyesület, felnőtt tanítványai és mos-
tani tanítványai közül egy kis fiu- és leány-
növendék; Kálmán József s.-vásárhelyi plébá-
nos. Szabó Imre, egyik fiatal tagtárs, saját 
szerzésű ódáját szavalta el. Az üdvözlések 
után elérzékenyülten mondott az ünnepelt 
agg tanítótárs köszönetet tanítótársainak a 
nem várt kitüntetésért. Visszagondolva, úgy-
mond, 64 évi szolgálatára, örömmel tölti el a 
gondolat, hogy jó harczot harczolt, melyért 
ma nyerte el tanítótársaitól a méltó jutalmat. 
Az ünneplő közönség meg-megujuló éljen-
zéssel felelt. Az ünneplés a kör elnökének 
zárószavaival ért véget. Délután lakoma volt 
számos felköszöntővel. 

— A „balogvölgyi ág. h . ev. taní tó-
t e s tü le t " a napokban tartotta meg ez évi 
közgyűlését, melyen megjelentek: Vitéz Lajos 
dékán-, Buzágli István és Chriastélyi Gyula 
lelkészek is. A tárgysorozat rendjén a 
„M. P. 0. B."-ba képviselőül a testület elnöke 
Marton Gyula perjései tanító választatott meg. 
Hnvnák János a szoczializmusról tartott érte-
kezést. Alapszabály-módosítás és egyéb kebli 
ügyek elintézése után a gyűlés feloszlott. 

— A Szathmáry-s í remlékre , illetőleg 
alapra adakoztak : Hetényi Kálmán (M.-Sziget) 
50 kr; Weinberger Henrik (Abauj-Csány) 
65 kr; Nagyszombati álsófokú ipar- és keres-
kedelmi iskola 2 f r t ; a m. kir. áttamv. él. isk. 
(Bardócz Pál igazg. gyűjtése) 9 frt, (ehhez 
adtak: Bardócz Pál 5 f r t ; Becher Auguszta 
1 f r t ; Bebreczeny Xavér 1 f r t ; Ullrich 
Eugénia 1 írt ; Mártonfy Géza 50 kr; Gorzó 
Dénes 50 kr = 9 frt); Gramma Döme kir. 
segédtanf. (Temesvár) gyűjtése 6 frt 80 kr, 
(ehhez adtak: Gramma Döme 1 f r t ; Láng 
István 1 f r t ; Szeiler Miklós (Saágh) 50 k r ; 
Gellert Mihály (Sztanova) 1 f r t ; Bachmann 
Péter 50 kr; Kipper Kristóf (Gilád) 50 k r ; 
N. N. 20 kr; Hoffmann Miklós 20 kr; Gerhardt 
Jakab 50 kr; Bitter József 20 k r ; Witten-
berger József 50 k r ; Zipfel (Szt.-András) 20 k r ; 
Fucsek Sándor 10 kr ; Auspic 20 kr ; Gregus 
(Szt.-András) 20 kr = 6 frt 80 kr.); Tren-
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csénmegyei általános tanítótestület (Bocsek György 
elnök gyűjtése) 19 frt 55 kr, (ehhez a d t a k : 
Ucsnay Ernő polgármester 1 f r t ; Ucsnay 
István plébános 2 f r t ; Szögyi Gusztáv 3 f r t ; 
Bocsek György 1 f r t ; Kurcz Lipót 50 k r ; 
Qroszmann Adolf 50 k r ; Bellosics Blanka 1 f r t ; 
N. N. 1 f r t ; Bizner Lajos 50 k r ; Paulovics 
József 50 k r ; Beliorovszky Péter 50 k r ; 
Singer Náthán 20 kr; Kraffta Nándor 50 k r ; 
Langhoffer Károly 50 k r ; Petrásek József 
20 k r ; Kiss Mihály 25 k r ; Misz Rezső hi t -
oktató 1 f r t ; Bernharci Mór 20 kr ; Melicher 
István 20 k r ; Beininecz József 20 kr ; Czeizel 
György hitoktató 50 kr ; Fried József 30 k r ; 
Skerle József 20 kr ; Vermessy Kálmán hit-
oktató 50 k r ; Pfaufeder Márk 10 kr ; Hoch-
berger Adolf 50 k r ; Simkó János 20 k r ; 
Egyed Ilona 20 k r ; Malik I rma 50 k r ; Halas 
Etelka 50 k r ; Jelinek Józsa 50 k r ; Schlosser 
Irma 30 kr = 19 fr t 55 k r ) ; alsófokú ipar-
iskola ig. gyűjtése (Albertfalva) 3 frt 38 kr 
(ehhez j á ru l t ak : Farkas Gyula igazg. 1 f r t ; 
albertfalvi áll. el. népisk. tanulói 1 frt 22 k r ; 
albert falvi alsó fokú ipariskola 1 frt 16 k r ; 
= 3 fr t 38 kr); Mezó-Kászonyi tanítói, kór 
{Lukács Dániel igazg. gyűjtése) 5 frt 70 kr. 
(ehhez adtak: Lukács Dániel 50 k r ; Hizser 
Bertalan 50 k r ; Szabó Imre 50 kr ; Szécsényi 
Endre 50 k r ; Miklós József 50 k r ; Veres 
Mihály 50 k r ; Vigvár Endre 50 k r ; Kis Gusztáv 
10 k r ; Polonkai Imre 10 k r ; Kis Árpád 20 k r ; 
Kádár Mihály 10 k r ; Csatári József 20 k r ; 
Kerekes Lajos 20 k r ; Tarnóczy Izabella 20 k r ; 
Bíró Kálmán plébános 50 k r ; Zámbory Zol tán 
lelkész 50 kr — 5 fr t 70 k r ) ; Fakla J ános 
ig.-tan. (Lajosfalva) gyűjtése 2 frt 50 kr, 
(ehhezadtak: Fakla János 50 k r ; Szabó Lajos 
50 k r ; Nechuta József 50 k r ; llgó Olga 50 k r ; 
Szabó Ernő 50 kr = 2 f r t 50 kr); „Brassó-
megyei Tanítótestület" gyűjtése 26 frt 75 k r ; 
Bolla Ferencz (Dáka) 50 k r ; Zoltáni Károly 
igazgató (Halmi) gyűjtése 1 f r t 50 kr (ehhez 
adtak: Zoltáni Károly 50 k r ; Mérei György 
50 k r ; Szász Lajos 50 kr = 1 frt 50 kr.) 
Eddigi gyűjtésünk 1596 f r t 8 7 kr, melyből 
1560 frt az első hazai takarékpénztár teréz-
városi fiókintézetében van (28.870/m. sz. betéti 
könyvre) gyümölcsözőleg elhelyezve. 

—- Gyűlések. Az őrségi ev. ref. tanítóegye-
sület ez évi rendes közgvülését f. év jul ius 
8-án d. e. 9 órakor Öri-Szent-Péteren fogja 
megtartani. — Pest Pilis-Solt-Kiskunvármegye 
hivatalos tanítótestülete 1898. évi julius hó 
6-án, szerdán délelőtt 9 órakor, Újpes ten 
az áll. polg. leányiskola helyiségében ta r t j a ez 
évi rendes közgyűlését. 

— Halálozás. Zahumenszky István, abrud-
bányai áll. isk. igazgató-tanító neje, szül. 

Kianicska Hermin, f. hó 20-án életének 28-ik 
évében elhunyt. Áldás emlékén ! 

A szerkesztő postája. 
Sz. J. Putnok. Polg. évre. — J. L. Magyaratád. 

Még nincs a ministeriumban; különben is előbb a 
kurátor (Csáky Albin gróf) intézi el. — J. R. 
Tamásfalva. Folyamodványa még itt van, de mire 
e sorok megjelennek, elintézik. Törvényczikkeket 
nem idézhetünk. Forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz, 
ő van hivatva tanítói érdekeit megvédeni. — H. S. 
Kápt.-Tóti. Még nincs itt. (Mórt nem írta alá a teljes 
nevét? A kitől valamit kérünk, annak illik előbb 
bemutatkoznunk. Vagy arra, önök felé, más a 
szokás ?) — Sek. M. Szerb-Neuzina. 1. Még nem 
érkezett föl. 2. Ha nagykorú, meg. 3. Ha megígérték, 
az iskolaföntartó. 4. A községi tanítónak a község. 
— 31. L. Leszkovicza. E hónap végéig kell beadni 
(tehát sürgősen) a közig, bizottságnál, még pedig 
iskolaföntartójának. Bélyeg nem kell a kérvényre ; a 
mellékletekről már szóltunk; megmondják a tanfel-
ügyelőségnél. — S. J. Ön a fővárosban lakik s így 
kérdéseire a tanfelügyelőségnél is kaphat választ, 
ha oda fárad; különben is kérdései naivok és mi 
nem vagyunk tudakozó-intézet. — „Igazgató." Ön 
csak 16 kérdést intéz hozzánk. Nem érezzük 
magunkat indíttatva, kérdéseire válaszolni, mert 
valamennyinek az iskolaszékkel való összekülönbözés 
az alapja. Ilyen dolgokat a kir. tanfelügyelő úr elé 
kell terjeszteni. — „Boldogtalan", Miskolc/. Mikor 
megüzentük, hogy a mit beküldött: hirdetés s mint 
ilyen, a kiadóhivatalhoz tartozik, levelét a papír-
kosárba (a mi leghasznosabb bútordarabunkba) dob-
tuk. Később megküldte a pénzt is, de most meg a 
kiadóhivatal nem tudja : hogy mit kell közölnie ? 
Szíveskedjék a hirdetés szövegét a kiadóhivatalnak 
beküldeni. (Csakugyan lehetetlen azt megtanulni, 
hogy a hirdetések és a hirdetési összegek a kiadó-
hivatalhoz küldendők '/) — S. N. L. Szeged. Sajnál-
juk, de az a rovat egy időre le van foglalva. A 
másikat, mihelyt lehet. — A. L. Titel. Elintéz ;sét 
megsürgettük. — H. J. Ií. A pályázati hirdetésből 
megtudható ; benne szokott lenni a mi lapunkban 
is. — G. M. Erdö-Bénye. V. Gy. Miskolez. P. M. 
M.-Bodzás. A. L. Kopáucs. Sz. A. Szoinorfalu. Saj-
náljuk, de nem közölhetjük. — B. D.-né, Budapest. 
Sajnáljuk, de nem nekünk való. — N. M. András-
Inda. Mihelyt lehet. — K. J. R. P. Forduljon 
Kogutovicz Manó és társa földrajzi intézetéhez (V. 
Rudolf-rakpart 8.), ott szívesen megadják a szük-
séges fölvilágosításokat. - L. J. Óvári. 1. Most 
tárgyalják. 2. Az oklevél megszerzése után igen. 
3. 400 írtig kérték s valószínűleg megadják. 4. Nem. 
5. Igen. — lí. S. Rigácz. Forduljon a tanfelügyelő-
séghez fölvilágosításért ; már ott van. —• V. B. 
Csapócska. Itt van, számvevőségi tárgyalás alatt. 

— V. J. Szarvas. 40. 

Tartalom: (H) Népoktatásunk föllendülése. — 
A tanfelügyelet reformja. Ebenspanger János. — 
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értelemgyakorlatok tanításáról. Novak Ferencz. — 
Egyesületi élet.— Szünóra: Új ellenség. Jókai Mór. 
Vasárnap délután falun. Szép József. — Irodalom. 
— Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
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Folytatása a második mellékletnek a Népt. Lap. 1898. évf. 26. sz.-hoí. 

Pályázat. Betöltendő a dobsinai állami polgári 
iskolánál egy, évi 500 frt fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
a nyelv- és történettudományi szakra képesíteti 
azon oki. polgári iskolai tanítók, a kik a német 
nyelvet tökéletesen anyanyelvi képességgel bírják 
és a tornát is tanítani képesek, képesítő oklevellel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
fi Iszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 1898. évi 
julius hó 10-ig Gömör vármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministeriumtól. Budapest, 1898 junius 21. A 
minister meghagyásából: dr. Morlin, osztálytanácsos. 

(110/h—I—1) 
A császári (Komáromm.) ev. ref. egyház Il-od 

tanítói állomására pályázat hirdettetik. Javadalom: 
401 frt készpénz, 12 méter rőzsefa, haza szállítva, 
és egy-szobás lakás bútorozva. Az elválasztott tanító 
kötelessége az alsó 3 osztály vezetése. Pályázati 
határidő: julius 20. Az állomás augusztus 28-án 
elfoglalandó. Tanítók, tanítónők s óvónők is pályáz-
hatnak. Kérvények az ev. ref. iskolaszéki elnökség-
hez küldendők. (567-111—2) 

Betöltendő a csongrádi állami polgári fiúiskolánál 
egy, évi 500 forint fizetésből ós szabályszerű lakbér-
ből álló illetményekkel javadalmazott segédtanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó azon 
okleveles polgári iskolai tanítók, kik a nyelv- és 

történettudományi szakra vannak képesítve és a 
tornát is tudják tanítani, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi julius 
hó 5-ig Csongrádvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumtól. Budapest, 1898 junius hó 15-én. A 
minister meghagyásából: dr. Morlin, osztálytanácsos. 

(108/h —1—1) 
A devecsexú r. kath. népiskolánál a következő 

1S98'99. évi tanévre egy osztálytanítói állásra 
1898. évi julius hó 30-ra pályázatot hirdet az 
iskolaszék. Javadalom : n) a hitközség pénztárából 
300 Irt készpénz ; b) egy bútorozott szoba fűtés és 
szobatisztítással; c) államsegélyből 100 frt, ösz-
szcsen: 400 frt. Kötelessége: egy az igazgató által 
reá bízandó osztályt önállóan vezetni, a kántoriakat 
esotről-esetre önállóan végezni. Ha az ipariskola, 
ismétlő, esetleg a gazdasági ismétlőiskolában is 
tanít, e czímén külön díjazásban részesül. Ezen 
állásért csak róm. katb. vallású, képesített, nőtlen 
tanítók folyamodhatnak, A kérvények főt. Derdák 
Lőrincz iskolaszéki elnök úr útján a devecseri 
róm. kath. iskolaszékhez julius 30-ig küldendők. 
Devecser, 1898. évi junius hó 21-én. Tima Lajos, 
igazgató-tanító. (637—I—1) 

A ko lozsvári ev. ref. collegium elemi iskolájá-
nál egy tanítói állásra pályázat hirdettetik. A meg-
választandó tanító javadalma: a) 500 frt törzsfize-
tés, b) 150 fr t lakásdíj, c) öt rendbeli 50 frtos 
ötödéves fizetéspótlék. A végleges alkalmazás egy 
próbaév sikerétől tétetik függővé. Pályázhatnak ev. 
ref. vallású okleveles tanítók és tanítójelöltek. A 
megválasztott folyó évi szeptember hó 1-én köteles 
állását elfoglalni. A szabályszerűen felszerelt pályá-
zati kérések f. évi julius hó 15-ig nyújtandók be a 
kolozsvári ev. ref. collegium elöljáróságához. Kolozs-
vár, 1898 junius 11-én. Becsek Lajos s. k.. gondnok. 
Kovács Dezső s. k., az elöljáróság jegyzője. 

( 5 7 5 - 1 - 1 ) 

| A v á r k o n y i (Csallóköz) róm. kath. iskolánál 
megürült, másodtanítói állásra julius hó 24-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása polgári évre 
a hitközség pénztárából 100 frt, államsegélyből 
300 frt, összesen 400 frt, s egy szobából álló lakás 
a legszükségesebb bútorzattal. Az állásra okleveles 
férfi- és nőtanító egyaránt pályázhat. A megválasz-
tott kötelességei: A kijelölt osztályt önállóan 
vezetni, az ismétlősöket külön díjazás nélkül taní-
tani, a gyermekeket templomba kisérni s rájuk 
felügyelni. Ha férfitanító választatnék, az köteles a, 
kántortanítót a kántoriakban díjtalanul kisegíteni, 
akadályoztatása esetén helyettesíteni, azért csak a 
kántorságban jártasak pályázhatnak. A tanév szept. 
elején kezdődik. A kellőleg felszerelt folyamod-
ványok Huszár Gyula várkonyi plébános, isk.-széki 
elnökhöz (u. p. Cs.-Nyék) küldendők. (635—I—1) 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerium 1897. évi decz. hó 24-én 75.279. szám 
alatt kelt rendelete folytán, betöltendő a Garam-
Berzencze községében újonnan szervezett állami 
elemi iskolánál egy, évi 400 frt fizetés és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szol-
gálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket, a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miuistermmhoz czímezve, 
legkésőbb folyó évi julius hó 20-ig, Zólyomvár-
megye kir. tanfelügyelőségénél nyújtsák be. Állami 
iskolánál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Ezen állomásra csak ág. hitv. ev. vallású 
és kántori képesítéssel is bíró tanítók pályázhat-
nak, miután a kinevezendő tanító helyben és a 
tanórákon kívül a kántori teendők és egyházi 
énektanítás végzésére is kötelezve lesz, a miért 
részére hiványilag s 30 fr tra rúgó díjazás van 
biztosítva. Beszterezebányán, 1898, évi junius hó 
20-án. Zólyomvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 

(106/h—III—1) 
A kádárta i (Veszprémmegye) reform, kántor-

tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
400 frt, 21 és 'h méter fa, 888 Q-öl házikert, mely-
nek értéke 45 frt, jó lakás. Kötelesség : az elemi 
és ismétlő-iskola tanköteleseinek egyházkerületi 
tanterv szerint tanítása, templomban és temetés 
alkalmával énekvezéri teendők. Kérvények reform, 
lelkészi hivatalhoz küldendők julius 20-ig (u. p. 
Veszprém-Rátóth). (638—II—1) 

Az emödi (Borsodmegye) újonnan szervezett 
áll. segélyezett izraelita felekezeti elemi iskolánál 
800 korona, szabad lakással díjazott okleveles 
nőtlen tanítói állás szeptember elsejére betöltendő 
Pályázók képesítési okmányaikat julius végéig 
alólirotthoz küldhetik, útiköltség csak az acceptált-
nak megállapodás szerint téríttetik meg. Schreiber 
Mór, iskolaszéki elnök. (628—III—1) 

A b e l l a i (Turóczm.) 1876. év óta államilag segélye-
zett községi elemi iskolánál a tanítói és tanítónői 
állomás megüresedett azon körülmény folytán, hogy 
a tanító az állami, tanítónő pedig a felekezeti 
iskolához kineveztetett, illetve megválasztatott. Tan-
nyelv : tót-magyar. Ezen állások évi javadalmazása: 
400 — 400 fr t készpénzfizetés, tisztességes lakás és 
két házikert szabad használata; tanítói lakások és 
tantermek füttetéséről az iskolaszék g o n d o s k o d i k . 
Az ezen állomások elnyerését óhajtó oki. tanítók és 
tanítónők képesítő bizonyítványnyal, keresztelő és 
eddigi szolgálataikat igazoló eredeti vagy hitelesített 
iratokkal felszerelt folyamodványaikat az iskola-
székhez czimezve, legkésőbb f. évi julius 20-ig alul-
írott elnöknél nyújtandók be. Az állomások szeptem-
ber 1-vel elfoglalandók. Velits Adolf, u. p. Neozpál. 

(593 — II —2) 
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Betöltendő a s t l ibnya-f i irdöi állami elemi isko-
lánál újonnan szervezett és 500 fr t fizetés és 100 frt 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó oki. tanítónők képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministeriumhoz czimezve, legkésőbb f. évi 
julius hó 10-ig Turóczvármegye kir. tanfelügyelőjé-
nél nyújtsák be. Állami elemi iskoláknál már alkal-
mazott tanítónők előnyben részesülnek. Turócz-Szt.-
M árt ónban. 1898. évi junius hó 20-án. Berecz Gyula, 
kir. tanfelügyelő. ( 1 1 2 ' h - I - l ) 

Pályázat a f e rencz - szá l lá s i róm. kath. kántor-
tanítói állomásra. Javadalmazás : egy szoba, konyha 
s kamrától álló lakás, 2 öl puha tűzifa, szabad 
fűtés; a községtől 120 f r t és 69 véka buza ; állam-
segély 180 frt. Ezen kívül 400 [ '-öl házikert. 
Pályázni kivánó képesített kántortanító urak folya-
modványukat folyó évi julius hó 9-ig alulirotthoz 
küldjék be. Árpás Gyula, plébános. Kis-Zombor 
(Torontálvm.) (546 —II—2) 

M c z s g ó n (Somogy m„ Szigetvár mellett) az álla-
milag segélyezett községi népiskolában az osztály-
tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalom: évi 
400 frt, egy bútorozott szép szoba, fűtéssel. Tan-
nyelv : magyar. Pályázati határidő julius 24. Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. Okmányolt kérvények 
az iskolaszékhez intézendok. Lejthényi Kálmán, kör-
jegyző és iskolaszéki elnök. (602—IV—1) 

Gróf Károlyi Gyula örököseinek N.-Szénás ura-
dalmához tartozó G y ö r g y - K i r á l y s á g gazdaságá-
ban létesítendő tanítói állásra ezennel pályázatot 
nyitok. Javadalmazás: háromszáz for in t készpénz, 
egyszobás lakás, szabad fűtés és a t iszt asztalánál 
való élelmezés. Ezzel szemben köteles az illető 
tanító a helybeli iskolában és a 6 kilométerre levő 
józsefszállási iskolában a tanköteles gyermekeket 
oktatni, egyik nap egyik helyen és viszont. Köteles; 
a mennyiben tanítási ideje engedi, az uradalomban 
ellenőri teendőket végezni, magtári ki- és bemérések, 
készpénz-fizetések, cséplés stb., stb., mindig azonban 
a tanítói teendők tel jes épségben ta r tásával ; — a 2 
gazdaság közt való közlekedésre az uradalom egy 
lovat kordét tart az illető kényelmére. Pályázhat-
nak jó l végzett, róm. kath., erőteljes, egészséges, 
nem házas egyének; czimezvén a folyamodványt 
gróf Károlyi Tibor ő excellentiája vagyongondnok 
gróf úr nevére és beadván azt hozzám f. évi julius 
16-ig. Az állás elfoglalandó esetleg aug. 1-én, leg-
később szept. 15-én. N.-Szénás, 1898. jun. 10. Dáni 
József, uradalmi t iszttartó. (551 III—2) 

A mándoki (Szabolcs m.) ref. másodtanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Javadalma: lakás és ker-
ten kivül tandíjból : 300 forint, államsegély: 100 
forint. Kötelessége : az I.—II. o. tanítása, az ének-
vezér akadályoztatása esetén templomi és temetési 
szolgálat. Tanítók, tanítónők és óvónők is pályáz-
hatnak. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Mándok, 1898. május 29. Porzsolt József, ref. lelkész. 

(643 - I I - 1 . ) 
A t i s zaesz lár i reform, tanító-énekvezéri állásra 

pályázat hirdettetik. Fizetése: kényelmes lakás 
nagy kerttel; 500 f r t készpénz és stóla (ebből 
450 f r t tanítói, 50 f r t és stóla kántori fizetés). Köte-
lessége : 6 osztályú vegyes iskolát vezetni ; ismét-
lősöket tanítani; kanonika órákon s lelkész akadá-
lyoztatása esetén szószéki szolgálatot teljesíteni; 
legatusokat ellátni. Pár év alatt orgona épül, s 
akkor a me,választandó orgonázni^ is köteles leend. 
Véglegesítés egy próbaév után. Állomé,s szeptem-
ber 1-én elfoglalandó. Pályázati határidő julius 31. 
Lápossy János, reform, lelkész. (646—1—1) 

Betöltendő az 1898/99. tanévvel megnyiló c ze l ina i 
állami elemi iskolánál egy, évi 4<'0 fr t fizetésbői és 
100 frt lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó oki. tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgá-
lataikat, ev. ref. vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czimezve, legkésőbb f. évi julius hó 20-ig 
N agy-Küküllővármegye kir. tanfelügy előjénélnyujtsák 
be. Állami iskoláknál már alkalmazott s a román 
nyelvben jártassággal biró tanítók előnyben részesül-
nek. A kinevezendő tanító köteles lesz az erdólv-
részi ev. ref. egyházkerülettől nyerendő évi 100 f r tnyi 
központi jutalomdíj s a czelinai ev. ref. egyházköz 
ségtől esetleg átbocsátandó 2 hold föld haszon-
élvezete ellenében az ev. ref. lévitai teendőket is 
ellátni, mely képességüknek igazolásául folyamodók 
az ev. ref. kántor i képesítő bizonyítványukat is 
tartoznak kérvényükhöz mellékelni. Nagy-Küküllő-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Segesvár, 1893 
jun ius 22. Philippovich István, kir. s.-tanfelügyelő. 

( l l í / h - I - 1 ) 
L ó k u t r a (Veszprémmegye, posta Zircz) kántor-

ságban segédkező osztálytanító kerestetik szeptem-
ber elsejére. Fizetése négyszáz forint , szoba fűtés-
sel. Iskolaszéki elnök. ' (610—1 1) 

Pályázat rendes tanítói állomásra (1. és 2. oszt.) 
Hol icson . Jövedelem : lakáson kivül 400 fr t kész-
pénzben és 2 öl fa. Pályázatok az evang. lelkészi 
hivatalhoz Holicson (Nyitram.) küldendők. 

(639-1 1) 
A p ó c s - m e g y e r i reform. II-od tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Fizetése egy szobából álló lakás 
fűtéssel, egy polgári évre 100 f r t államsegély, 
300 frt a község pénztárából havi részletekben, 
kötelessége az I.—II., esetleg a III-ik vegyes osztály 
tanítása. Orgonázni tudók előnyben részesülnek. 
Kérvények julius 17-ig a ref. lelkészi hivatalhoz 
küldendők (641—1—1.) 

A pacséri községi iskola egyik tanítói állomá-
sára pályázat hirdettetik. Javadalom : 800 korona, 
havi előleges részletekben. 12 korona irodai átalány, 
tisztességes lakás mellékhelyiségekkel, kerttel. Ha 
református választatik, vallástanításért száz koronáv ll 
díjaztatik. Kötelessége az iskolaszék által kijelölt, 
jelenleg a második osztály, esetleg osztályok és az 
ismétlősök tanítása. Pályázati határidő julius 20. 
Kérvények alúlirotthoz czimzendők, és csak a vár-
megyei közig, bizottságtól visszaérkezés után kül-
detnek vissza. Pacsér (Bicska), 1898 junius 2». 
Szendy Lajos, ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(642 -1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Beregmegye c s , -pap i pusztára 4 gyermekein mellé 

g f n e v e l ő t : 5 g 
keresek, ki azokkal elemi iskolát végeztessen, fizet és 
egy évre 200 f r t , teljes ellátás. B u z i n b a y Lásv ló, 

u. p Mezö-Kászony . (630—1—1) 

É r s z e n t k i r á l y r a egy uricsalád 3 leánygyermeke 
mellé egy polgári évre 

a i ő n ^ * * 1 4 b 
kerestetik, ki a világi tantárgyakon kívül németet 
és kézimunkát is tanítson. Fizetése 240 korona, tel-
jes ellátás. Kérvények julius 10-ig Kaizler László 
birtokos úrhoz czimzendők. Posta helyben. Az állás 

julius 15-én elfoglalandó. (571/a—I—1) 
Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 26. számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Aheőpapi reform. leánytanítói állásra julius 15-ig 

pályázat hirdettetik. Javadalma: lakás és kerten 
kívül, 158 frt államsegélylyel: 400 frt. Tanítók, tanító 
és óvónők is pályázhatnak. Pályázatok Heőpapiba 
(Borsodmegye) lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(518 —III—8) 
A z se lyk i ág. h. ev. elemi népiskolánál a rendes 

II. tanítói állomás betöltendő. Javadalom: 300 frt, 
szabad szállás, 2 teljes öl tűzifa, 30 kr temetési 
stóla. Pályázhatni julius 15-ig. Zselyk (Besztercze-
Naszódmegye, posta üipse), 1898 junius 12. Az ev. 
presbyterium mint iskolaszék. (571 — 11—2) 

Az apateleki (Aradmegye) ág. hitv. ev. egyház 
tót-magyar tannyelvű kántortanítót keres. Java-
dalma: 200 fr t az egyháztól, évnegyedenkint előre 
fizetendő részletekben; két fertály föld; 95 fr t 
államsegély. Jelentkezhetni julius 16-ig. Lelkészi 
hivatal. ' (572 -II—2) 

A kiskőrösi (Pestmegye) ágost. evang. egyház 
segédtanítói állomására pályázat nyittatik. Teendő: 
az elemi első éa második vegyes osztálynak, eset-
leg bármely osztálynak, juniusban a 10 éven alóliak-
nak, tanítása. Tannyelv: magyar. Javadalom: szep-
tembertől előleges havi részletekben fizetve, egy 
polgári évre háromszáz forint készpénzben, minden 
tanulótól húsz krajczár tandíj, lakás bútorzattal, 
fűtéssel, 1899 január elsejétől egy negyed hold 
föld használata. Állomás szeptember elsején elfog-
lalandó. Megválasztottnak útiköltség megtéríttetik. 
Kellőleg felszerelt pályázatok augusztus 6-ig alól-
irotthoz küldendők. Kiskőrös, 1898 junius 13. Idősb 
Blázy Lajos, evang. lelkész. (564—II — 2) 

Betöltendő a t i szaigari (Hevesm.) ref. leány-
tanítói állomás julius 23. napjáig, — melynek két 
szobás lakáson, kerten kívül — javadalma: 64 frt, 
15'A hold szántó, mostani haszonbére: 160 forint. 
Tanítványaitól: (65) egy véka rozs, egy véka árpa, 
egy csirke, 10 kr. Egy öl puhafa, államsegély 
108 frt. Ismétlők téli oktatásaért fejenként egy 
véka árpa, egy csirke. Az iskola VI osztályú. 
Templomban és temetéseknél a fitanító akadályozta-
tása esetében, a leánytanító szolgál. Okleveles, 
vagy azt később megszerző egyén, egy évi sikeres 
működés után állandósíttatni fog. Kovács Zsigmond, 
lelkész. (577-111—2) 

Viszoka (Trencsénm.) izr. hitközségi népiskola 
megüresedett tanítói állására ezennel pályázat hirdet-
tetik. Ezen állás következő javadalmazással lévén 
összekötve: 300 frt mint tanítói fizetés, 100 frt 
hitközségi jegyzői teendőkért; két szobából, konyhá-
ból, kamrából és konyhakertből álló lakás. Köteles-
sége leend a tanítónak mind a 6 osztályt vala-
mennyi tárgyban, valamint a hittanban is önállóan 
vezetni. Megkívántatik, hogy az illető izraelita, 
nőtlen és okleveles egyén legyen. Pályázni óhajtók 
kéretnek oklevelükkel, eddigi működési bizonyítvá-
nyokkal és családi állásukat igazoló okmánynyal 
felszerelt kérvényüket alulírott hitközségi elnökhöz 
folyó évi julius 20-ig beküldeni. A véglegesítés csak 
egy próbaév letelte után fog kimondatni. Viszokán, 
1898 junius 15-én. Hochfelder József, hitk. elnök. 

(576—11—2) 
Irtványos (Barsm.) evang. leányegyház kántor-

tanítót keres. Fizetése — tiszteséges lakáson, kerten, 
tűzifán kívül — készpénzben 318 frt, teruieszt-
ményben és stólában átlag 147 frt. Az ötödéves 
korpótlékot az államtól kérelmeztük. Tankötelesek 
száma átlag 20. Tannyelv: tót-magyar. Pályázati 
kérvények Hodrusbányára Adamovits Sámuel lel-
készhez intézendők. (607—II—2) 

A békés-csabai ág. hitv. evang. egyház három 
tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhat-
nak tót és magyar nyelvben teljesen jártas ág. hitv. 
evang. tanítók és tanító-jelöltek. A tanító a téli 
hónapokban tót nyelven istentiszteletet vezetni 
köteles. A pályázatok julius 20-ig alulirotthoz kül-
dendők. Javadalom: két szobából álló lakás, 350 f r t 
készpénz, havonkint előre fizetve. Minden tanulótól 
egy frt. Ismétlő-iskola minden növendéke után az 
egyház egy frtot fizet. Békés-Csaba, 1»98 junius 18. 
Szeberényi Lajos Zs., igazgató, lelkész. (583-IV—2) 

A pa tvarócz i áll. segélyezett magyar-tót tan-
nyelvű községi népiskolánál betöltendő a tanítói 
állás. Fizetése 400 frt készpénz, 2 szoba, konyha és 
kamrából álló tisztességts lakás és 400 négyszögöl 
kert. Kötelessége az összts gyermekeket az előirt 
tantárgyakban és azonfelül a róm. kath. hittanban 
is oktatni. Az állást f. évi szeptember 1-én kell 
elfoglalni. Véglegesítés egy évi sikeres próbaszol-
gálat után. Az állásra pályázhatnak a magyar nyel-
vet teljesen biró róm. kath. vallású oklevrles tanítók 
és tanítónők. Olyanok, kik a magyar nyelv tanítá-
sában sikereket tudnak igazolni, előnyben részesül-
nek. Pályázatok julius 2 i-ig Patvaróczra (Nyitra-
megye) az iskolaszék elnökéhez küldendők. 

(tJ04-I—1) 
Gégényben (Szabolcsmegye) a reform, egyház 

kántortanítói állomása szeptember elsején betöltendő. 
Javadalma, lakáson kívül, 24 köböl rozs, 83 fr t 
készpénz, harmadfél-öl kemény tűzifa, 20 kata-
strális hold tagosbirtok, tehermentesen, melyért 240 
frt haszonbért fizetnek. Szőllő és gyümölcsös. Stola-
átlag 15 frt. Tandíj legkevesebb 60 gyermek után 
1 véka rozs és 50 kr. Véglegesítés egy próbaév 
után. Oklevéllel felszerelt pályázatok augusztus l - ig 
Vas Mihály lelkészhez küldendők. (594-11—2) 

Gégényben (Szabolcsmegye) a reform, egyház 
második tanítói állomása szeptember elsején betöl-
tendő. Javadalma, lakáson kívül, 400 frt készpénz, 
államsegélyből. Ismétlő-iskoláért 20 fr t a községtől. 
Esetleg faiskola kezeléseért némi tiszteletdíj. Köte-
lesség: a két, esetleg három első osztálynak vezetése 
s szükség esetén a kántor helyettesítése. Véglegesí-
tés egy próbaév után. A községben magántanuló 
úri gyermekek is vannak. Oklevéllel felszerelt pályá-
zatok augusztus elsőig Vas Mihály lelkészhez kül-
dendők. (594-11—2) 

A (zemplén)-rátkai róm. kath. kántortanítói állo-
más javadalmazása. Mint tanítónak 1 "65 kat. hold 
jóminőségü szántóföldnek haszonélvezete (11'55 frt). 
tandíjból 90 frt, 3 öl tűzifa befuvarozással 24 frt , 
földek megmunkálása 13'50 frt, 10 köböl rozs (50 frt), 
kis házikert (2 f r t ) ; mint kántornak fizetés 63 fi t, 
stóla 35 frt, misék és egyebek 12 frt, összesen 
300 55 frt. Az ismétlő-iskola növendékeitől lesz még 
40 — 45 frt szaporodás. Kétszobás jó lakás, konyha, 
kamara, sertésól, marha-istálló, közös legelő. Taní-
tási nyelv : magyar; a német nyelv ismerete előnynyel 
jár. Pályázati vizsga a helyszínen folyó évi julius 
hó 13-án, okleveles segédtanítók is pályázhatnak, 
ha orgonálni tudnak. Rátkán — posta Tállya. — 
1898 junius hó 19-én. Szignárovich János, lelkész, 
iskolaszéki elnök. (613 —I—1) 

A környei (Komáromm.) róm. kath. magyar-
német tannyelvű népiskolánál az osztálytanítói 
állás üresedésben van. Fizetés: 305 f r t készpénz, búto-
rozott szoba, 8 méter rőzsefa fűtésre. A kántori 
teendőkben való segédkezés is megkívántatik. Az 
állomás szeptember 1-én lesz elfoglalandó. A kér-
vények julius 10-ig ftdő Sumbszky Antal plébános, 
iskolaszéki elnök czímére küldendők. Az iskolaszék. 

(565 I Í - 2 ) 
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A maisai bérlet mart inczai gazdaságában lévő 
népiskolában a tanítói állás betöltendő. Felhivatnak 
az ezen állásra pályázni kivánó okleveles tanítók és 
tanítónők, hogy bizonyítványaik és eddigi alkal-
mazásukat kitüntető irományaik hiteles másolatát, 
a tolnamegyei kir. tanfelügyelőséghez Szegzárdra 
julius közepéig beküldjék. E másolatok vissza nem 
adatnak. Fizetés 300 frt, szabad lakás, tüzelő és 
600 Q ö l kert. (596—II —1) 

Az ér-adonyi ev. ref. tanítóságra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: pénz 30 frt, gabona 40 hectoliter, 
tandíj 60 frt, az ismétlő-iskolások tanításáért község-
től 10 frt, az állampénztárából 87 frt, stóla ének-
szós halottól 50, predikáczióstól 1 frt. Az iskola-
épületben lakás. E fizetésnek még 100 frttal való 
pótlására a lépések megtétettek. Csakis okleveles 
egyének pályázhatnak. Az állás szeptember l-ig 
elfoglalandó. Pályázati kérvények julius 10-ig Jakab 
József lelkészhez küldendők. (Posta: Er-Tarcsa, 
Biharmegye) (597—1—1) 

Egy okleveles segédtanítót keresek 1898 szept. 
l-re. Kötelessége a leányosztály fc 8 havi szorgalmi 
idő alatt önállóan vezetni; a kántori teendőkben 
egész éven át segédkezni, esetleg helyettesíteni. Fize-
tése: (mosás, ágynemű, világításon kívül) teljes ellá-
tással 200 frt. Szihalom. Schmidt János, kántor-
tanító. ( 5 9 9 - 1 - 1 ) 

A jászfénszarui róm. kath. népiskola első fiú-
osztály-tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás : 1. a községi közpénztárból havi előleges 
részletekben fizetendő évi 400 fr t készpénz, 2. a 
községtől 400 Q ö l szántó s 3. 1899. év január hó 
1-től 2 padlózott szoba, konyha és kamrából álló 
szabad lakás, vagy ennek hiányában a helyi viszo-
nyoknak megfelelő lakbér. Kérvények julius hó 20-ig 
ft. Han Pál plébános úrhoz küldendők. Megválasztott 
szeptember 1-én köteles állását elfoglalni, mely időtől 
folyósíttatik fizetése is. Jászfőnszarun, 1898 junius 
hó. Márkus János, iskolaszéki jegyző. (631—1-1) 

Legéndl ág. hitv. ev. egyházközség kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Tanítási nyelv: magyar-
tót. Jövedelme: 450 frt, mely készpénz és termények-
ből áll. Okleveles tanítók okmányaikat julius 15-ig 
alulirthoz küldjék, a ki bővebb felvilágosítást is ád 
ezen állomásról. Legénd (Nógrádm., u. p. Nézsa). 
Lanstják Lajos, körlelkész. (618—I—1) 

A karvaly i (Barsm., posta Bartos) államilag 
segélyezett 400 frt javadalmazásu (készpénz 180 frt , 
stóla átlag 74 frt, földek és termények becsülve 
150 frt) róm. kath. tót-magyar tannyelvű népiskola 
kántortanítói állásra julius hó 17-ig pályázat hir-
dettetik. Pályázhatnak okleveles, orgonálásban jár-
tas tanítók. II. Ugyanazon anyaegyházhoz tartozó 
alábbi fiókegyházakban államilag segélyezett isko-
láknál tanítói állomások betöltendők. Mindegyiknél 
a jövedelem 300 frt, tannyelv tót-magyar. I. Bartos 
állami segély 210 frt. II. Dallos áll. segély 197 frt. 
III. Határkelecsény áll. segély 249 frt. IV. Tormós-
kert áll. segély 220 frt. Pályázhatnak okleveles 
tanítónők és óvónők. Datei János, esperes-plébános, 
kerületi tanfelügyelő. (611—I—-1) 

Kovácshidai ref. tanítóságra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése 212 frt, államsegélylyel 400 frt, 
lakás, konyhakert. Kérvények augusztus l-ig a 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Állomás szept. 1-én 
elfoglalandó. Posta: Harkány, Baranyam. (629-1-1) 

A bakony-nánai róm. kath. népiskolához osztály-
tanító kerestetik. Nem-okleveles javadalma a hit-
községtől 240 frt, lakás és fűtéssel. Oklevelesnek állam-
segélylyel 400 frt lakással és fűtéssel. Pályázati idő 
julius 15. Faubl Venczel, főtanító. (620 - I—1) 

A c s lbrákl (Tolnamegye) róm. kath. magyar és 
német tannyelvű tanítói állomásra julius 31-ig 
pályázat nyittatik. Fizetése : 300 frt, hét méter 
tűzifa és bútorozott szoba. Pályázhat nőtanító 
esetleg kisdedóvónő is. Kötelessége : az 1 —3. osz-
tályt és az ismétlős leányokat tanítani. Ha férfi 
választatik, a kántorságban segédkezni. Kérvények 
a kurdi esperesi hivatalhoz intézendők. (615 - I—1) 

A nagymarton l (Sopronvármegye) róm. • kath. 
iskolaszék egy megüresedett osztálytanítói állásra 
pályázatot hirdet. Jövedelem : 400 frt, szabad lakás, 
2 öl fa, ismétlő-iskoláért 20 frt. Kötelmei: egy 
osztályt önállóan vezetni, a kántori teendőkben 
segédkezni, önállóan végezni. Folyamodványok folyó 
évi julius 16-ig a róm. kath. iskolaszéki elnökséghez 
küldendők. Köppl Károly, pléb., elnök (614-II-1) 

Hahótra (Zalamegye) a róm. kath. elemi isko-
lához osztálytanító kerestetik. Fizetés évi 300 frt, 
tisztogatás, fűtéssel. Az állomás augusztus vagy 
szeptember 1-én elfoglalható. Levélbeli megkere-
sésekre válasz azonnal. Hahót, 1898 junius 18 
Király Elek, iskolaszéki elnök. .(624—1—1) 

A h idaskürt i (Pozsonymegye) róm. kath. elemi 
iskolához két tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
300 fr t fizetés havi 25 frtos előleges részletekben ; 
egy-egy csinos bútorozott szoba fűtésssel. Ismét-
lősök oktatásáért jutalomképen 25—25 frt. Köte-
lességük a kijelölt osztályokat és az ismétlősöket 
felváltva tanítani. Okleveles tanítók előnyben 
részesülnek. Pályázati határidő julius 24. Folya-
modványok főt. Hübner János, esp.-plébános, iskola-
széki elnök úrhoz küldendők. Erdélyi, iskolaszéki 
jegyző. _ ( 6 3 3 - 1 - 1 ) 

A keék i ref. államilag segélyezett tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Évi fizetése: 400 frt, 
2 szoba, konyha, kamra, 600 Q ö l e s kerti-föld. 
Kötelessége az l - Il-od osztályt és az ismétlősöket 
tanítani, a kántortanító akadályoztatása esetén őt 
helyettesíteni. Csak oklevéllel birók pályázhatnak. 
Pályázati határidő augusztus 1. Az állás szept. 1-én 
elfoglalandó. Keék (u. p. Demecser). Nagyváthy 
Ferencz, ref. lelkész. (632 — í —1) 

A mezöberényi községi polgári fiu- és leány-
iskolánál a 4-ik osztály is elállíttatván, pályázat 
nyi t ta t ik: 1. egy rendes tanítói állásra, 700 forint 
készpénz és 100 forint lakpénzből álló fizetéssel, 
melyre a mennyiségtani és természettudományi 
szakkörből képesített okleveles polgári iskolai 
tanítók pályázhatnak ; 2. egy segédtanítónői állásra 
500 frt készpénz és 100 fr t lakpénzből álló fizetés-
sel. Ez utóbbi állásra a nyelv- és történettudo-
mányi szakcsoportból képesített okleveles polgári 
iskolai tanítónők pályázhatnak; kézimunka taní-
tásra képesítettek előnyben részesülnek. A pályá-
zati kérvények alulirt községi iskolaszéki elnök-
séghez legkésőbb f. évi julius 30-ig beküldendők. 
Mezőberény, 1898 junius 15. Ifj . Jeszenszky Károly, 
községi iskolaszéki elnök. (617 — 11—1) 

A komárom - t a r j á n i róm. kath. magyar-német 
tannyelvű népiskolához egy osztálytanító keres-
tetik. Pályázati határnap folyó évi julius 26. Évi 
fizetése : polgári év szerint, a hitközségtől 300 frt 
havi részletekben, '/« holdnyi kertilletmény 5 itt, 
ismétlő-iskola tartásért 10 frt, államsegély 100 frt. 
Lakása az iskolaépületben egy tisztességes, padló-
zott szoba, bútorzattal s téli fűtéssel. Kívánatos, 
hogy a megválasztott szükség esetén a kántorság-
ban is segédkezzék. Kellően felszerelt kérvények a 
tarjáni r. kath. iskolaszékhez czimezve, főt. Duschek 
János esperes-tanfelügyelő úrhoz Komárom-Tardosra 
küldendők. Az állomás szept. 1-én elfoglalandó, 
mely naptól a fizetés folyóvá tétetik. Tarján, 1898 
jun. 18-án. Weisz Szilveszter, főtanító. (616—1—1) 
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Somogy-Berzenczére oki. róm. kath. férlitanító 
kerestetik egy évi próbaidő mellett. Fizetése : 
polgári évre 800 korona, egy bútorozott szoba 
fűtéssel. Kötelessége egy osztályt önállóan vezetni,, 
az ismétlő-iskolára kötelezett fiukat tanítani, kán-
torságban és faiskolakezelésben segédkezni. Kér-
vények folyó évi julius 10-ig az iskolaszékhez 
beküldendők. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Dénes Lajos, igazgató-tanító, iskolaszéki jegyző. 

(622-1—1) 
A g l o g o v á c z i (Aradmegye) róm. kath. iskola 

I-ső osztályú tanílói állomásra pályázat hirdettetik. 
Ezen állomással járó javadalmazás: 400 frt készpénz, 
negyedévi előleges részletekben, 15 frt írószeráta-
íány, 34 köbméter kemény tüzi-hasábfa, melyből a 
tanterem is fütendő, szabad lakás kerttel, ennek 
hiánya esetén 80 frt lakbér. A tanító kötelessége 
leend: a reá bizott osztályt vezetni, vasárnapi 
iskolát tartani és egyházi funktióknál segédkezni, 
azért az énekben és orgonálásban jártasak előny-
ben részesülnek. A tannyelv magyar-német. A kér-
vények f. é. julius hó 20-ig az iskolaszék elnökéhez 
czímzendők. A megválasztott tanító csakis egy évi 
sikeres működés után fog állásában véglegesíttetni. 
Személyes megjelenés okvetlen megkívántatik. Az 
állomás f. é. szeptember hó 1-én foglalandó el, 
mely naptól a fizetés ÍB folyósíttatik. Frank János, 
isk. elnök. Remlein Antal, isk. jegyző. (626—III—1) 

Keczölre (Sopronm.) képesített vagy képezde 
végzett kath. segédtanító kerestetik. Fizetése tiz 
hóra 300 frt, havi előleges részletekben, egy búto-
rozott szoba. Képesített részére 100 frt államse-
gélyért lesz folyamodva. Tartozik egy osztályt 
önállóan vezetni, a kántorságban segédkezni és az 
ismétlősöket oktatni. Kérvények az iskolaszéki elnök-
séghez (p. Beled) küldendők julius végéig. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. (627—I—1) 

A k i s - székely i (Tolnavm.) róm. kath. Il-od tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: egy búto-
rozott szobából álló lakás, fűtés-, tisztogatással, 
200 fr t készpénz és élelmezés a k.-tanítónál. A meg-
választott kötelessége: egyik tanteremben tanítani, 
a kántoriakban segédkezni. Az állás augusztus 1-én 
elfoglalható. Iskolaszék. (621—1—1) 

Betöltendő a pancsova i állami polgári fiú-
iskolánál egy, évi 800 forint fizetésből és 
szabályi-zerü lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó oki. polgári iskolai rajztanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1808. évi julius hó 5-ig Torontálvárm. 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. ministeriumtól. Budapest, 1898 
junius hó 15-én. Aminister meghagyásából: dr. Morlin, 
osztálytanácsos. (95/h —I—1) 

Betöltendő a f iumei állami polgári fiúiskolánál 
egy, évi 800 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó a meuy-
nyiség- és természettudományi szakra képesített 
oki. polg. iskolai tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb 1898. évi 
julius hó 5-ig Fiume város kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumtól. Budapest, 1898. junius 15-én. A 
minister meghagyásából: dr. Morlin, osztálytanácsos. 

( 9 6 / h - I 1) 

Betöltendő a p á s z t ó i állami polgári fiúiskolánál 
egy, évi 500 frt fizetésből és szabályszerű lakbérbői álló 
illetményekkel javadalmazott segédtanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó azon okleveles 
polgári iskolai tanítók, kik a mennyiség- és ter-
mészettudományi szakcsoportra vannak képesítve, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, leg-
később 1898 évi julius hó 5-ig Hevesvármegya 
kir. tanfelügyelőjénél nyuj'sák be. A vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministeriumtól. Budapest, 1898. évi 
junius hó 15. A minister meghagyásából: dr. Morlin, 
osztálytanácsos. (97/h—I- 1) 

Betöltendő a breznóbányai állami polgári 
iskolánál egy, évi 500 frt fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
azon oki. polgári iskolai tanítók, kik a mennyiség-
és természettud. szakra vannak képesítve, képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, 
legkésőbb 1898. évi julius hó 5-ig Zólyomvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és 
közoktatásügyi magy. kir. miniiteriumtól. Budapest, 
1898. évi junius 15-én. A minister meghagyásából: 
dr. Morlin, osztálytanácsos. (98/h —I—1) 

Betöltendő a t apo lcza i állami polgári fiúiskolánál 
egy, évi 500 forint fizetésből és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott segédtanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó azon 
okleveles polgári iskolai tanítók, kik a nyelv- és 
történettudományi szakra vannak képesítve és lehe-
tőleg a rajzot is tanítani tudják, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi 
julius hó 5-ig Zalavármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumtól- Budapest, 1898. évi junius hó 15-én. A 
minister meghagyásából: dr. Morlin, osztálytanácsos. 

( 9 9 / h - I - l ) 
Betöltendő a s z e g e d i államilag[segélyezett I. polg. 

és felső kereskedelmi iskolánál egy, évi 800 f r t 
fizetésből és szabályszerű lakbérből álló illetmények-
kel javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óhajtó a német és franczia nyelvre 
képesített okleveles polgári iskolai tanítók vagy 
okleveles középiskolai tanárok, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi 
julius hó 5-ig Csongrádvármegye kir. tanfelügyelőjé-
nél nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumtól. Budapest, 1898. évi junius 15. A 
minister meghagyásából: dr. Morlin, osztálytanácsos. 

(100/h-I—1) 
A balai (Marostordam.) ev. ref. leányegyházban 

a levita-tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom : tisztességes lakás, kert tel ; hét hold szántó, 
melynek kat. tiszta jövedelme 31 f r t 80 kr. Tandíj 
átlag 12 frt, stóla 1 f r t 50 kr, államsegély 356 frt. 
Összesen 401 frt 30 kr. Pályázati határnap 1898 
julius 20. Folyamodványok nt. Tavaszy Józssf esperes 
úrhoz küldendők Magyar-Péterlakára (u. p. Száz-
Régen). Nagy-Erese, 1898 junius hó 21-ón. Keresztesi 
Gyula, ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(636-1 -1 ) 
26* 



Betöltendő a zó lyomi állami polgári fiúiskolánál 
egy, évi 500 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott segédtanítói állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó azon okle-
veles polgári iskolai tanítók, kik a mennyiség- és 
természettudományi szakra vannak képesítve, és 
lehetőleg a rajzot is tanítani tudják, képesítő okle-
véllel, eddigi s/.olgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleges különös képességeiket ig»zoló ira-
tokkal felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatás-
ügyi 111. kir. ministerhez czímezve, legkésőbb ls98. 
évi julius hó 5-ig Zólyomvármegye kir. tanfelügye-
lőjénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministeriumtól. Budapest, 1898. évi junius hó 
15-én. A minister meghagyásából: dr. Morlin, 
osztálytanácsos. __ (10 l/h—I—1) 

Betöltendő a hódmezö-vásárhe ly i állami polgári 
fiúiskolánál egy, évi 5U0 frt fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó, 
a mennyiség- és természettudományi szakra képe-
sített oki. polgári iskolai tanítók képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratok-
kal felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 189S, 
évi julius hó 5-ig Csongrádvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministeriumtól. Budapest, 1898. junius hó 
15-én. A minister meghagyásából: dr. Morlin, 
osztálytanácsos. (102/h—I—1) 

Betöltendő a k i smartoni állami polgári fiúiskolá-
nál egy, évi 500 fr t fizetésből és szabályszerű lakbér-
ből álló illetményekkel javadalmazott segédtanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó a meny-
nyiség-és természettudományi szakcsoportra képesített 
okleveles polgári iskolai tanítók, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 1898 julius 
hó 5-ig Sopronvárniegyc kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministe-
riumtól. Budapest, 1898. évi junius hó 15. A minister 
meghagyásából: dr. Morlin, osztálytanácsos. (103) 

Betöltendő a ko lozsvár i áll. polgári leányiskolá-
nál egy, évi 500 frt fizetésből és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó azon okleveles polgári iskolai tanítónők, kik 
a mennyiség- és természettudományi szakra vannak 
képesítve s az éneket is tanítani tudják, képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 
1898. évi julius hó 5-ig Kolozsvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministeriumtól. Budapest, 1898 jun. 15. 
A minister meghagyásából: dr. Morlin, osztály-
tanácsos. (104/h—I—1) 

A somogyvár i róm. kath. népiskolánál megüre-
sedett osztálytanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése egy polgári évre 320 korona, az ismétlők 
oktatásáért 30 korona. Szép mellékjövedelemre szá-
míthat. Élelmezés (reggeli, ebéd, vacsora) a főtaní-
tónál. Bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége az 
iskolaszék által kijelölt osztály a püspöki tanterv 
szerint tanítani s az ismétlősöket oktatni; a kán-
tori teendők minden ágában segédkezni, sőt ha kell 
önállóan is végezni. Kérvények az Iskolaszékre czí-
mezve alulírotthoz julius 15-ig küldendők. Somogy-
vár, 1898 junius hó 19-én. Rozsics Géza, főtanító, 
iskolaszéki jegyző. (612—II—1) 

Betöltendő a c sáktornya i állami polgári leány-
iskolánál egy, évi 500 forint fizetésből és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
.segédtanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó azon oki. polg. iskolai rajztanítónők, a kik az 
éneket is tudják tanítani, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetle-
ges különös képességeiket igazoló iratokkai fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1M98. évi 
julius hó 5-ig Zalavármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. A vallás- ós közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumtól. Budapest, 1898, évi junius ho 15-én. A 
minister meghagyásából: dr. Morlin, osztálytanácsos. 

(105/h l - l ) 
Betöltendő az alsó-kubini állami polgári fiú-

iskolánál egy, évi 500 fr t fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
a nyelv- és történettudományi szakra képesített oki. 
polgári iskolai tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetle-
ges különös képességeiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közokt. m. kir. 
ministerhez czimezve, legkésőbb 1898 julius hó 5-ig 
Árvavármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
A vallás- és közokt. m. kir. ministeriumtól. Buda-
pest, 1898. évi junius hó 15-én. A minister meg-
hagyásából : dr. Morlin, osztálytanácsos. 

(107/h—I—1) 
Betöltendő az orosház i állami polgári fiuiskolá 

nál egy, évi 500 frt fizetésből és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
azon oki. polgári iskolai tanítók, kik a mennyiség-
és természettud. szakra vannak képesítve, képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket iga-
zoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1898. évi julius hó 5-éig Békés vármegye 
kir. tanfelügyelőjéhez nyújtsák be. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. Budapest, 
1898 junius hó 15-én. A minister meghagyásából: 
dr. Morlin, osztálytanácsos. (109/h—I—1) 

E b e r g é n y (Zalamegye, u. p. Z.-Égerszeg) közs. 
el. iskolánál a rendes tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetés 400 forint készpénz ós csinos uri 
lakás. Oki. férfitanítók 1898 aug. 20-ig nyújtsák 
be felszerelt kérvényeiket. Az állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Tóth Pongrácz, iskolaszéki elnök. (625) 

Hodos i (Pozsonymegye) reform, egyház ürese-
désben levő II. tanítói állomására pályázat hirdet-
tetik. Fizetése 400 frt államsegély, mely havi elő-
leges részletekben fizettetik. Továbbá 60 fr t lakbér 
az egyház pénztárából. Kötelessége az 1—III. vegyes 
osztály tanítása. Oklevéllel felszerelt folyamodvá-
nyok julius 31-ig Balahó Antal reform, lelkészhez 
Hodosba, u. p. Duna-Szerdahely küldendők. Állomás 
szeptember elsején elfoglalandó. (634 II—1) 

Rápó l ton (posta: Ököritó, Szatmá' megye) a ref. 
kántortanítói állomás betöltendő. Évi jövedelme 
224 frt, államsegélyljrel 400 frtra megy. Okleveles 
pályázók kérvényeket augusztus hó í-ső napjáig 
a lelkészi hivatala©« küldjék. Az állomás szeptem-
ber hó elején elfoglalandó. ( 6 1 0 - 1 - 1 ) 

Jaák (Vasmegye) róm. kath. elemi iskolájához 
okleveles osztálytanító kívántatik. Fizetése: évi 
300 f r t ; egy szoba fűtés és takarítással. Köteles-
sége : egy osztályt vezetni, ismétlőket tanítani és 
a kántorságban segédkezni. Az eredeti okmányok-
kal felszerelt folyamodvány főt. Magyarász Nándor 
iskolaszéki elnök úrhoz julius 15-ig küldendő be. 
Horváth, főtanító. ' ( 5 6 8 - 1 - 1 ) 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

M e g j e l e n i k e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatás i 
intézet , t ehát az összes óvodák, e l e m i felső nép- és polgári 
iskolák és tan í tóképző - in téze tek egy pé ldányban iniryen. 
A lap m e g k ü l d é s e iránti f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e tékes kir. t a n f e l ü g y e l ő által l á t tamozot t 
községi e lölj arósági b i zony í tványnya l együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesz tőségéhez küldendők. A h e l y s e g (a megye megje lö-
lésével ) és az u t o l s ó posta v i lágosan kiirandó. 

E lő f i ze t é s i á r : Egy évre 5 frt. f é l évre 2 frt 50 kr., 
negvedévr 1 frt 25 kr. — Egy n e g y e d évné l kevesebb i d ő r e 
e lőf izetest n e m fogadnnk el . — Az e lő f i ze té s i pénzek a k i a d ó -
hivatalba küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes szóért , m i m l e n közlés u tán 3 kr. fizetendő. Az i ly 
módon m i n d e n k i által kiszámítható h i r d e t é s , díj elöra k ü l d e n d ő 
be. E g j é b h i r d e t é s e k n e k az egész o ldal e g y he tvenket t ed r é s z é t 
tevő pet i t n y o m á s ú és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í jak is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, T I . KEK., PODMANICZKY-UTCZA 37, SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER. , ISKOL4-TÉR 3 . 

Kézirat.olcat nem a,d.vuxli vissza. 

Népoktatásunk föllendülése. 
(Befejező közlemény.) 

(H.) Az iskolák belső életének irá-
nyítása, a népoktatás nemzeti irányú 
kifejlesztése szintén egyik becses törek-
vése a ministernek. Fölhívására az orsz. 
közoktatási tanács már elkészítette az 
osztott elemi népiskola tantervét, a mely 
a modern didaktikát erős nemzeti irány-
ban emeli érvényre. Ezt követi az osz-
tatlan, és íizután a nem magyar tan-
nyelvű népiskola tanterve; mindhárom-
hoz kimerítő, alapos utasítás a nép-
tanítók számára. 

Az iskolák intenzív fejlődését, külö-
nösen a nemzeti népnevelés biztosítását 
czélozza a minister azon, közelébb 
kiadott nagyfontosságú rendelete, a mely 
a királyi tanfelügyelők iskolalátogatását^ 
— az uti számla-rendszer behozatalával 
— szabályozza. A törvény a tanfelügye-
lőt kötelezi, hogy kerülete iskoláit éven-
kint megfátogassa. Ez eddig a legtöbb 
kerületben lehetetlen volt. Most a 
minister érvényt szerez e törvény ren-
deletének; évről-évre szemmel tartat ja 
összes népiskoláinkat, magyarokat és 
nemzetiségieket egyaránt. Néhány év 
alatt már örvendetesen tapas/.talni fog-
juk, mily sikereket tud fölmutatni a 
tanfelügyelet, ha működésének súly-
pontja nem a rubrikázó büro'^r itizmus-

ban, hanem a külső szolgálatban, az 
iskolák látogatásában nyilvánul. 

Népoktatási intézményeink legifjabb 
tagozata: a gazdasági ismétlő-iskola csak 
a f. tanévben lépett életbe s máris 
nagy népszerűségnek, mind szélesebb 
körű fölkarolásnak örvend. 

Dr. Wlassics minister ezen — egyik 
zsenialis — alkotása hivatva van egyfelől 
a gyakorlati népoktatás által a jövő 
életfoglalkozást értelmessé, tudatossá 
tenni s ez által népünk könnyebb meg-
élhetését előmozdít mi; nem csekélyebb 
hivatása másfelől a nemzeti népneve-
lést megszilárdítani s az életre kihatóvá 
tenni. 

Ezen, úgy közgazdasági, mint nép-
művelődési szempontból egyaránt nagy-
fontosságú intézményt rendkívül becses 
támogatásban részesíti Darányi föld-
mívelési minister azzal, hogy egészen 

, 'tárczája terhére gondoskodik a nép-
tanítók gazdasági kiképzése, az iskolák 
fölszerelése és tankönyvei felől. 

Az 1897/8. iskolai évben összesen 
428 gazdasági ismétlő-iskola nyilt meg, 
s az ezekben működő tát i tok számára 
16.232 fr t tiszteletdíj engedélyeztetett 
államsegélyként. A folyó évben a föld-
mívelési minister ismét 500 néptanító 
gazdasági kiképzése felől gondosko iik, a 
így bizt >n remélhető, hogy gazdasági 

Lapunk 26-ik számához két melléklet Tan csatolta. 
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ismétlő-iskoláink száma a jövő iskolai 
évben megkétszereződik. 

Elvitázhatatlan, hogy a kisdedóvásról 
szó'ó 1891. évi XY. t.-cz. nagy nem-
zeti és társadalmi érdeket van hivatva 
előmozdítani és biztosítani. 

Nfmzeti szempontból nagy súlya van 
a törvény azon rendelkezésének, mely 
szerint a kisdedévókban a nem magyar 
anyanyelvű gyermekek foglalkoztatása 
összekötendő a magyar nyelv, mint 
államnyelv ismeretébe való bevezetéssel. 
Ezzel válik a kisdedóvó a magyar 
nemzeti népnevelésnek igen becses alap-
vető intézményévé. 

Ezért a közoktatási kormány, igen 
helyesen, azt az elvet állította föl, hogy 
csak oly helyeken szervez állami jellegű 
kisdedóvóintézetet, a hol már állami 
iskola van. 

Alkalomszerűnek találjuk fölemlíteni, 
hogy az állami népiskoláknak kisded-
óvó-iatézetekkel va'ó szerves egybekap-
csolása, és ily módon a magyar nem-
zeti népnevelésnek hatásosabbá tétele 
első izben Beregvármegyében létesít-
tetett tervszerűen és nagyobb mérték-
ben, a mennyiben ott már a nyolcz-
vanas évek közepén 14 kisdedóvó volt 
jobbára állami népiskolákkal kapcso-
latban szervezve. 

A kisdedóvásról szóló törvény végre-
haj ása sok nehézséggel jár, főleg azért, 
mivel úgy az államnak, mint a közsé-
geknek anyagi erejét a népoktatásnak 
sok égető hiánya köti le; mindazon-
által bár lassú, mégis fokozatos hala-
dás észlelhető e téren is. Legújabb 
adatniuk szerint ma az országban össze-
sen 1257 kisdedóvó van és ezekben 
1367 kisdedóvónő működik; az állami 
jellegű kisdedóvók száma 257. A köz-
oktatási minister mindazon községeket, 
a melyek a törvény alapján kisdedóvó 
fölállítására vannak kötelezve, erélyesen 
fölhívta e részbeli kötelességük teljesí-
tésére. Ez erélyes fölhívásnak van is 
eredménye, a mennyiben 148 új kis-

dedóvó-intézet szervezése iránt folyik a 
tárgyalás, és remélhető, hogy ezek a 
közel jövőben szervezve lesznek. 

Köztudomású, hogy mintegy 6 — 700 
okleveles kisdedóvónő van alkalmazás 
nélkül. Ezen, társadalmi szempontból is 
érzékeny bajon a közoktatási minister 
a jövőben a kisdedóvó és tanítónőkép-
zés egyesítése által kiván segíteni, s e 
tekintetben az első lépés az eperjesi 
képzőnél már meg is tör tént ; reméljük, 
a közel jövőben a sepsi-szent-györgyi 
óvóképző is hasonló reformon megy át. 

Részünkről az egységesítést nemcsak 
a túltermelés megszüntetése, de főleg a 
3 —12 éves gyermeknevelésnek harmo-
nikus elvek szerint való biztosítása, s 
a nemzeti irány intenzívebbé tétele 
szempontjából tart juk szükségesnek. 

Az okleveles kisdedóvónőknek tanító-
női állásokra alkalmazása oly esetek-
ben, midőn okleveles tanítónő nem 
pályázik; továbbá mód és alkalom nynj-
tása a kisdedóvónők részére a tanító-
női képe&ítés megszerzésére, mind oly 
üdvös intézkedése a ministernek, a 
melyek a fönnebb vázolt társadalmi 
baj t mindinkább enyhítik. 

Nagy nemzeti érdek fűződik ahhoz, 
hogy a kisdedóvás ne csak külső intéz-
ményeiben legyen a törvénynek meg-
felelő, hanem, hogy az bel-ő szerveze-
tében is a mi különleges viszonyaink-
hoz alkalmazott; főleg pedig, hogy min-
den izében magyar legyen. A törvény 
8 §-ában m°ghatározott munkakör min-
den részletében alkalmazkodjék a magyar 
szellemhez és vérmérséklethez, mert 
nemzeti kulturát csakis a nép szelleme 
értelmében teremthetünk; azért termé-
szetes, hogy egész nevelésünk is csak 
azon esetben lehet nemzeti, ha mód-
szerét szintén a nép szellemében írjuk 
meg. A nemzeti szellemű nevelés fak-
torai t tehát ott kell keresnünk, kutat-
nunk a népnél, hogy magyar szellem-
ben nevelhessük gyermekeinket, mert 
a nép szellemi megnyilatkozásában talál-
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juk meg a magyar fa j lelki sajátságait. 
A nép nyelvében, a népies mondókák-
ban, közmondásokban, a népmesékben, 
a népdalokban, valamint a nép szelle-
mében költött versikékben, elbeszélé-
sekben, a magyar történet egyes epi-
zódjaiban: ezekben nyilatkozik meg a 
magyar faj szelleme, sajátossága, álta-
lában népfaji individualitása. Ezt az új 
irányt a kisdedóvóképzők és az azok-
ból kikerült kisdedóvónők már is lel-
kesedéssel munkálják; bitünk szerint 
nem messze van az idő, midőn a magyar 
kisdedóvás egész rendszere teljesen nem-
zeti alapon lesz megvalósítva. 

Ezekben vázoltuk dr. Wlassics köz-
oktatási minister népoktatási politiká-
ját , s ennek megvalósítása érdekében 
a folyó évben megindított nagyszabású 
akczióját. Tervszerűség és erős nemzeti 
vonás nyilvánul annak minden részle-
tében. így haladva, a magy.ir nemz t i 
népnevelés mind nagyobb tért fog hódí-
tani, s e szép haza a második ezredév 
küszöbén az állami és társadalmi kon-
szolidáczió birtokába lép át. Úgy legyen! 

T 
Az ország árvái. 

Nagyon aktuális az árvaügyről folyó eszme-
csere, mert valóban megdöbbentő, hogy hazánk-
ban 29 ezer árva van, a kiknek — valamivel 
több mint — 10-ed része részesül csak istá-
polásban. 

Számottevő rész ez nemcsak emberanyag-
ban, de fajunk erősbödésében is, tehát hogy 
nemzetgazdászati szempontból mennyire fontos 
ez, azt vitatni is fölösleges. 

Az árvaházak szaporítása, redukáló hányada 
a javítóintézetek- és börtönöknek. Logikailag 
észszerűbb volna ez a viszony, mert ily módon 
te t t tőkebefektetésnél mégis c^ak jobban 
nevelt egyedek kerülnek ki, mint a már elő-
zetesen lelkileg megmételyezett és megbé-
lyegzett gonoszoknak szánt javítóintézetek-
és börtönökből. 

Mentsük csak meg előbb az árvákat az 
elzülléstől, akkor aztán bizonyára nem lesz 
szükség a javítóintézetekre, vagy legalább is 
abban azon helyekre, melyeket a büntető-

törvény §-ainak kérlelhetetlen szigora folytán 
oly magas °/o-ban árvák töltenek be. 

Hogy az árvaházak nevelési iránya, illetve 
szervezetük nem egyöntetűek, az természetes 
következmény, mert alapításuk és további fön-
tartásuk is különböző okok és föltételek 
mellett jö t t létre; czéljuk azonban mindenkor 
egy és közös, t. i. a szerencsétlen árvákat az 
életnek megmenteni és a létező körülmények 
szerint lehetőleg emberré nevelni. 

Soha el nem érhető idea az, hogy valaha 
az árvaházak közös szervezetre hozassanak, 
mert a törvény visszahatólag nem intézked-
hetik, az alapítók szerzett jogait el nem 
kobozhatj i, ennélfogva az árvaházak külön-
böző jellegüknél fogva államiakká nem tehetők, 
de ez nem is szükséges. A felügyeleti jog 
azonban a kormányt illeti. 

Az árvaházi nevelteknek az életbe való 
kilépésük után tapasztalható elzüllés okait nem 
az árvaháznak, mint intézetben való nevelés-
nek kell tulajdonítani, mely, mint mondják: 
„nélkülözi a családias jelleget, szürke falaival 
mindig rideg iskolának marad, hol a nevelők 
minden jóakaratuk daczára csak hivatalnokok." 

Nagyon sötét szemüvegen látják az árva-
házi nevelést és igen szomorú tapasztalatokat 
szerezhettek azok, a kik így gondolkoznak 

Az árvaházi nevelésnek részbeni eredmény-
telensége onnan származik, hogy nem akkor 
veszik föl az árvát, midőn az árva lett, hanem 
a szervezeti szabályok alapján különböző élet-
évek betöltése után. 

Könnyebb megérthetés végett szolgáljon a 
következő eset: N. városban levő árvaházba 
az árva csak a 6. évének betöltésével vétetik 
föl; azonban X gyermek a 2. évében jutot t 
árvaságra. Ha rokonai vannak, úgy azok egyik-
másikánál nyer ideig-óráig kegyelemkenyeret; 
ha senkije sincs, akkor a város csekély összegű 
tartásdíj mellett kiadja szegényebb családok-
hoz. Hogy ilyen napszámos, hordár, kofa, stb. 
-— mert más nem igen vállalja — családok-
nál erkölcsére mily épületes dolgokat lát és 
hall, ahhoz kommentár fölösleges. A csekély 
tartásdíjért silány ellátásban részesül; testileg 
satnya lesz szervezete, a betegségekkel szem-
ben semmi ellentálló képességgel nem bír, 
lelke pedig morális szempontból napról-napra 
sülyedésben van; így kerül aztán az N. városi 
árvaházba. Ámde itten is meddig marad ? A 
12. év betöltésével igyekeznek kiadni őt iparos 
pályára — mert hát úgy mondják: csak nem 
lehet úrnak nevelni, aztán szokja meg az életet 
annak küzdelmeiben — hol aztán magára 
marad, — megint árva lesz — és ki van 
szolgáltatva az iparos segédek durvaságainak. 

Ilyen sorsban nevelődött gyermekből aztán 
27» 
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váljék tisztességes, derék és becsületes ember, 
mert ha nem, úgy annak egyedüli oka az, 
hogy árvaházban neveltetett. Nem absurdum 
ez! ? Hat évi árvaházi neveltetéstől azt kivánni, 
hogy a már fiatal éveiben elromlott és a ser-
dülő korban magára hagyatott árva jövőjéért 
az intézet viselje a felelősséget, elzüllés eseté-
ben a méltatlan vádat és megkövezést. Hol 
van itt az igazságos birálat és ítélet? 

Nagyon tévednek azok, a kik minden ered-
ménytelenséget az intézeti nevelésnek tulaj-
donítanak és éppen ezért az árváknak csalá-
dokhoz valő elhelyezésében lá t ják az egyedüli 
üdvösséget. 

A mai reális alapon élő és az önzés bizonyos 
fokán álló családoknál ugyan föltételezhető-e 
az a hihetetlen idealizmustól á thatot t bizalom, 
hogy ők maguk közé árvát vegyenek nevelés 
végett ?! 

Ha minden árváért 200 f r to t is fizetnének 
évenkint, bármennyi jóindulattal legyen is az 
a család, a mely ily módon az árvát körébe 
venné, oly pontosan és rendesen nem láthatja 
el, mint egy intézet. Másrészt, melyik család 
venné, csupa humanitásból gyermekei közé az 
olyan árvát, a ki telve van rossz tul-íjdonsággal, 
alig hiszem, hogy akadna olyan nemeslelkü, a 
ki koczkára t e n n é saját gyermekeinek erkölcsét 
és jövőjét. Tehá t ezeket az árvákat aztán hol 
neveltetnék ? ? 

De tegyük föl, hogy akadnak olyanok, kik 
elvállalják, vájjon ezt t isztán emberbaráti 
szeret-tből fogják tenni és nem a 200 f r t 
fizetés önös érdekéért ? És aztán ki által és 
mily módon ellenőriztetnék a 200 f r tnak az 
árvára való fordítása? 

Ne bolygassuk ezt, mert ilyen szervezet 
keresztülviteléhez sok szó fér, azonban kár 
az üres szalmát csépelni, mert magot úgy 
sem ad. 

Mostohább lenne az így kihelyezett árva 
még a mostoháknál is, mert sehogy sem tudom 
elképz-lui az olyan önzetlen családot, hol 
a szülői szeretetet, igazságot és sok-sok mindent 
teljesen egyenlő mértékben nyújtsa a saját 
gyermekeinek és az árvának. Ilyet képzelet-
ben lehet alkotni, idea gyanánt , de a való-
ságban nem létezik és nem is fog létezni, míg 
emberről van szó. 

A szülői kedvezés pedig bármily parányi 
részben nyilvánuljon is a család gyermekei-
nél vagyis az árva rovására, akkor közöttük 
a testveries szeretet megszűnt, vagyis a mellőzött 
önérzetes szive megsebeztetelt s abban a gyű-
lölet — vagy letének könnyebbítése végett 
— a színlelés magva, lelke termékeny talaj aba 
hullott. 

Az intézeti nevelésnél azonban, mint közös 

családnál keresztülvihető, hogy a ruházat-, 
élelmezés-, házirend-, bánásmód- és nevelés-
ben az egyenlő szeretet és mérték érvénye-
süljön. 

Azt mondják, hogy nem lehet az intézet 
vezetője más, mint csak jóakara tú hivatalnok?! 
Ne is legyen más, minden hivatalnoknak meg-
van a maga munka, illetve hivatásköre, így 
az árvaházi tanító- s nevelőnek is, hogy olyan 
érzéssel neveljen, mint apa vagy anya, s most, 
ha ő e hivatásnak mint lelkiismeretes hiva-
talnok megfelel, mi gáncs fér hozzá? A dajka, 
nem anyja a csecsemőnek, hova őt sorsa 
rendeli, s lám, ha lelkiismeretesen végzi nehéz 
föladatát, úgy gyarapszik az az apró jószág 
gondoskodása után, mintha csak saját anyja 
táplálná. 

Hogy hivatalnok az árva-nevelő, ez nem 
baj, hanem azt mondják, hogy nem jóaka-
ratú, nem lelkiismeretes, s a mi még nagyobb 
h iba : nem hivatott egyén. Ez már baj, igen 
nagy baj, t ehá t segíteni ezen kell. 

Arvaházak vezetőjének ennélfogva olyan 
egyént kell választani, a kiről tudva van, 
hogy a gyermekeket nagyon szereti s neki 
magának is van családja, és mint ilyen 
szerető édes apa ; mert nem annyira nagy 
tudományra, mint inkább igaz, melegen érző 
s szerető szívre van szükség. Ha vannak olyan 
vezetők, a kik tudják azt, hogy ezen állásuk-
kal az apai vagy anyai kötelességek járnak, 
de annak valódi értelemben megfelelni nem 
tudnak, úgy azok merényletet követnek el e 
szerencsétlen árvákkal, ha hivatalukban egy 
perczig tovább is megmaradnak, az intézet fön-
tartóit p^dig súlyos erkölcsi felelősség terheli 
ez abnormalis állapotért. 

Magam is az árvanevelésnek egy szerény 
apja vagyok, tehát alkalmam volt meggyő-
ződni, hogy kartársaim nemcsak jó hivatal-
nokok, de az árváknak a tyjuk is egyszers-
mind. 

Igenis, vannak olyan árvaházak, hol azok 
vezetőit valóban apjuk, anyjukként tisztelik 
és szeretik az árvák ; mert mindenütt és min-
denben a szülői gondoskodást és szeretetet 
érzik. 

A mi a munkát illeti, a melylyel az árvák 
az intézetben elfoglaltatnak, az tervszerűbb, 
alkalmasabb, szelesebb körben, biztosabban 
és fegyelmezettebben vihető keresztül, mint 
a csaladoknál. 

Az árvának jövő életpályáját hogy a neve-
lője válaszsza meg, ebben van némi lehetőség ; 
de az már halvaszületett eszme, hogy az 
árvaházak oly módon szervezendők, miképen 
egyikben czipészeket, mészárosokat vagy keres-
kedőket képezzenek. Ember legyen a talpán, 
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a ki ezt így tudná szervezni; akkor ő a kör 
négyszögüsítését is föltalálja. 

Az árvaházakat nem kell, de nem is szük-
séges a föntiek szerint műhelyekké alakítani 
és e szerint az árvákat azon városba küldeni, 
mely a hajlama szerinti mesterségre képezné. 
Azonban ott, a hol az intézetben czipész 
vagy szabó van alkalmazva, egy-két növendék 
éppen tanulhatná ezt a mesterséget. A töb-
biekre nézve pedig tegyünk úgy, mint a jobb 
családok, t. i. derék iparosokhoz adjuk az 
árvákat olyképen, hogy azok továbbra is az 
intézet növendékei maradjanak, azaz ruháza-
tot, élelmezést és lakást nyerjenek a fölsza-
badulásukig. 

A növendékeknek pedig, mihelyt előhala-
dást tesznek, a mester munkadíjat fizessen, a 
mit vagy egészen, vagy pedig annak 5 0 % - t 
a növendék részére kellene tőkésíteni, 50°/o 
pedig az intézetnek maradna a költségek cse-
kély visszatérülésére. 

A növendékek ezen munkadíjából keletkező 
tőke csak akkor volna kiadandó, midőn az 
illető nagykorúvá lesz, azonban csak úgy, ha 
tisztességesen és becsületesen viselte addig 
magát. Másrészt ebből visszafizetés kötele-
zettsége mellett segélyezést is lehetne nyúj-
tani, ha öt önhibáján kívül valami baleset 
vagy betegség érné. 

Továbbá oly alapítvány is szervezendő az 
intézetnél, melynek évi 200 frtot kitevő 
kamatja a legjobb erkölcsű árvának adatnék, 
midőn ő üzletet nyit, megnősül vagy férj-
hez megy. 

Ilyen nevelés és gondoskodás mellett aztán 
igazán családi ot thonának tekintené az intéze-
tet, ennek tüdata a legtöbbet visszatartana 
már eleve az elromlástól vagy elzülléstől. 

A leányárvák pedig 16. évük betöltéséig 
föltétlenül az intézetben tartandók és azok 
ott foglalkoztassanak, hogy a házi teendők 
minden ágában teljes kiképeztetést nyerjenek 
s majdan jó háziasszonyokká váljanak. 

Kilépésük után első sorban az intézet 
helyezze el őket tisztességes családoknál. A 
jobb tehetségüek esetleg óvó-, tanítónői vagy 
más pályára is taníttassanak. 

Az árvák tisztességes, munkás egyénekké 
tehát csakis úgy nevelhetők, ha az intézet 
minden működésében, tet tében olyképen nyi-
latkozik meg. hogy abban mindenkor a szü-
lői tanács, gondoskodás, segítő kéz vezeti az 
árvát az élet rögös útjain addig, míg nagy-
korúvá lesz. 

Az árvaházakban magán vagy nyilvános 
jellegű iskoláknak föntartása sem czélszerü, 
mert ha kívülről idegen gyermekek járnak 

be tanulni, úgy azok a ragályos betegségek-
nek az intézetben való keletkezésére szám-
talanszor okot szolgáltatnak, melynek dezin-
ficzialása végett ismét költségekkel terhelik 
meg, ha pedig csak az árvák részére tar ta t ik 
fönn és azok egyedül tanulnak benn, ez a 
nevelés nagyon elzárt, kolostorszerü lesz. 

Árvaházi vezető-, nevelőnek és taní tónak 
külön képzése nem szükséges, hiszen ezen 
hivatással j á ró kötelessége sem egyéb, m i n t 
az, a mire oklevelét nyerte, csakhogy i t t 
tudását szélesebb körben, nevelési ügyességet 
nagyobb türelemmel, kitartással, szeretettel és 
gyakorlatiasabban kell teljesítenie, mint ha 
csak a községi iskola egyik osztályának lenne 
tanítója. 

Az árvaügynek végtelen előnyére szolgálna 
azon körülmény, ha azok vezetői, tanító- és 
nevelői részére a kormány mindazon alka-
lomra, midőn árvaügyben tesznek szolgála-
tot, ingyen utazási kedvezményt adna. Mer t 
így meglátogathatnák s tanulmányozhatnák 
az ország árvaintézeteinek szervezetét, házi-
és munkarend beosztását, a bánásmódot és a 
nevelés eredményét, évenkint egyszer vala-
melyik város árvaintézetében tanácskozások 
végett összejöhetnének. Továbbá az intézet-
ből kilépett növendékeket váratlanul meg-
látogathatnák azon községben, hova őket sor-
suk vezette és ilyenkor az életben netalán 
éppen nehéz viszonyokkal küzködő árva-ifju-
nak nem egyszer adhatna az árvanevelő j ó 
tanácsokat vagy talán segélyezést eszközölne 
k i ; ily látogatások és tettek ismét arról győz-
nék meg őt, hogy az intézet és annak veze-
tői, valóban szülői szeretettel és jóakarattal 
vannak iránta, ez a tudat és érzés, bizony 
sokakat visszatartana a ballépés és elzülléstől. 

Azonban a jelen viszonyok között ezt az 
intézetek saját terhükre nem tehetik, innen 
ered, hogy ezen ifjak magákra hagyattatva, 
nélkülözik egy, a jó tanácsokat adó bará to t ; 
az elhagyatottság és rossz társaság folytán 
a tévútra lépnek. 

A kormány tehát áldásosabb és nemesebb 
irányú kedvezményt gyorsabban nem nyújt-
hatna egyelőre az árvaügynek, mintha ezen 
vasúti kedvezményt megadná, mely, ha nem 
is tőkében, de kamatokban búsásan megtérí-
tené a javítóintézetekhez évenkint beutalt 
árvák %>-nál várható csökkené-ében a kiadá-
sok egy részét, sőt a törvényszéki bíráknak 
sem kellene a büntető-codex §-ait lépten-
nyomon az árvákra alkalmazniok. 

(Arad.) Balázs Ferencz. 
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E g y e s ü l e t i é le t . 
- f A „Ireucsényármegyei általános tanító-

testület" junius hó 27-én tartotta első nagy-
gyűlését Zsolnán, a tagoknak örvendetesen 
nagy részvéte mellett. Ez az egyesület, mely 
a határszélen nagyfontosságú föladatok telje-
sítésére hivatott, 1897-ben alakult meg Kosztica 
Mihálynak, Trencsénvármegye érdemekben 
gazdag tanfelügyelőjének kezdeményezésére s 
már első közgyűlésén is oly életrevalónak és 
életerősnek mutatkozott, akár csak évtizedek 
óta működő más tanítóegyesületeink. A nagy-
gyűlés istentisztelettel kezdődő t, a melyet a 
zsolnai apát-plébános: Podivinszh/ Ferencz, a 
ki a nagygyűlésen és a társas ebéden is meg-
jelent, tartott. A templomból az egyesület 
tagjai és a vendégek a közeli városházára 
mentek, a melynek előcsarnokában az elöl-
járóság, élén a város birájával, fogadta a 
megyei tanítóságot. Zsolna város nevében a 
biró üdvözölte a kir. tanfelügyelőt, a vendége-
ket és a tanítókat. Az üdvözlő beszédre Kosztka 
Mihály tanfelügyelő válaszolt, hangsúlyozva, 
a mit a nagygyűlésen és a társas ebéden is 
több izben kiemelt, hogy a trenesénvármegyei 
tanítótestület két magasztos czélt tűzött maga 
elé: az ifjúságnak valláserkölcsi alapon és 
hazafias szellemben való nevelését. A kir. tanfel-
ügyelő ékesen és lendülettel elmondott beszéde 
nagy tetszést aratott s a gyűlés, mely az 
isteni kegyelem segítségül hivásával kezdődött, 
szerencsés auspicziumok mellett indult meg. 
A városháza nagyterme lassankint egészen 
szorongásig megtelt és az elnöki asztalnál 
helyet foglaltak: Kosztka Mihály tanfelügyelő, 
Bocsek György elnök, Podivinszky apát-plé-
bános, Smialovszky Yalér orsz. képviselő, 
Ujváry Béla, a Néptanítók Lapja szerkesztője 
s az egyesület főjegyzője és jegyzői. Az elnöki 
asztal körül díszes csoportban foglaltak helyet 
a trenesénvármegyei tanítónők és óvónők. A 
város közönsége nevében Mátrai igazgató 
üdvözölte a kir. tanfelügyelőt, a vendégeket, 
köztük a Néptanítók Lapja szerkesztőjét és a 
tanítótestületnek megjelent, mintegy 220 tagját. 
Mátrai szónoki hévvel elmondott beszéde nagy 
hatást keltett. Következett az elnöki megnyitó, 
melyben Bocsek elnök ügyesen fejtegette az 
ált. tanítótestület föladatát és kiemelte Kosztka 
tanfelügyelőnek az alakulás körül szerzett 
érdemeit. Ezután Ujváry Béla, főreáliskolai 
igazgató és a Néptanítók Lapja szerkesztője 
kért szót és üdvözölvén a tanítótestület nagy-
számmal egybegyűlt tagjait, az ifjúságnak 
vallásos és hazafias szellemben való nevelésére 
buzdította a trenesénvármegyei derék tanító-
ságot. Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének 

fölolvasása után Timina János bold. Szathnáry 
György emlékéoek áldozott kegyeletes szavak-
ban. (Szathmáry György emlékének megörökíté-
séhez különben, Bocsek elnök kezdeménye-
zésére, a trencsénvármegyeiek adakozásaikkal 
is hozzájárultak, mint az lapunkban olvasható 
volt és olvasható mai számunkban is.) Majd meg-
kezdődtek az előadások. Első fölolvasó Bellosics 
Blanka óvónő k. a. volt, a ki ügyesen és 
vonzó módon a felvidéki kisdedóvó-intéíetek 
fontosságát fejtegette; rámutatott a népok-
tatás ez első fokú intézeteinek a nemzetiségi 
vidékeken való különös fontosságára s hang-
súlyozta az elemi iskola és a kisdedóvó-inté-
zetek együttes, harmonikus működésének szük-
ségét. Bellosics k. a. szép fölolvasása nagy 
tetszésben részesült és zajos tapsokat aratott. 
Winkler Ágoston, illavai fegyházi tanító, egyike 
a tanítótestület legbuzgóbb tagjainak, a »divatos 
nevelés hibáiról és káros következményeiről" 
értekezett; terjedelmes fölolvasását, mely telve 
volt találó megjegyzésekkel és egészséges 
pedagógiai eszmékkel, a nagygyűlés tagjai 
feszült figyelemmel hallgatták. Háray Gyula 
„az unalom és szórakozottság lélektani okairól 
s annak az iskolából való mikénti kiirtásáról" 
értekezett, míg Timina János tantestületi 
főjegyző a „népnevelés reformjáról" olvasott 
föl. Timina, nagyon helyesen, az elemi iskolá-
ból minden oda nem való tárgy kiküszöbö-
lését kivánja s az elemi oktatás főfeladatát a 
vallásos nevelésben, az írás-olvasás, a számtan 
és a reáliáknak olvasmányok alapján való 
tanításában jelöli meg. Mind a négy fölolvasás 
magas színvonalon állott s míg egyrészről 
megérdemelte a nagygyűlés jegyzőkönyvi köszö-
netet, másrészről a legjobb reménységet és 
várakozást keltette föl a trenesénvármegyei 
ált. tanítótestület működése iránt. A fölol-
vasások után az elnök olvasta föl évi jelentését, 
lelkiismeretesen számolva be a járáskörök 
működéséről; majd a „M. T. 0. Bizottságába" 
kiküldött képviselők terjesztették be jelentésö-
ket ; járásköri tiszteletbeli elnököket válasz-
tot tak; megállapították az évi költségvetést; 
pályatételeket tűztek ki (Baross J. vármegyei 
alispán bőkezűségéből) és a következő köz-
gyűlés helyéül Trencsén várost jelölték ki. A 
nagygyűlés tárgysorozatának utolsó pontját 
az indítványok képezték, a melyek közül 
megemlítjük, hogy a tanítói tekintély meg-
óvása czéljából annak a szabályrendeletnek, 
a melyet lapunkban Nóvák Mihály fejte-
getett, elfogadasára föl fogják kérni Trencsén 
vármegye törvényhatóságát, a mely a meg-
keresésnek, az iskola jól fölfogott érdekében, 
kétségkívül helyt fog adni. Délutáni 2 óráig 
tartott a nagygyűlés, mely után az összes 
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tagok és vendégek közebédre mentek a nagy-
vendéglő tágas termébe. Mintegy 220-an ültek 
az asztalok körül. Természetes, hogy számos 
felköszöntőt mondtak: Smialovszky Valér orsz. 
képviselő a királyra, Kosztka M. tanfelügyelő 
Wlassics ministerre (a kihez a közgyűlésből 
üdvözlő táviratot is küldöttek), a kir. tanfel-
ügyelőre, a ki mellett a tanítóság oly nagy 
óvácziót rendezett, a melyből világosan lehe-
tett látni, hogy Kosztka Mihályt megyéje 
tanítói nemcsak tisztelik, de szeretik is. A 
tanítókban ő munkatársait látja, érdekeiket 
mindenképen és mindenütt előmozdítja és a 
trenc.-énvármegyei népoktatás ügyét hazafias 
irányban fejleszteni meg nem szűnik. Felkö-
szöntőket mondottak még: Szalavszky főispánra, 
Smialovszky Valér orsz. képviselőre, Podivinszky 
apát-plébánosra, Mednyánszky volt tanfelügye-
lőre, a Néptanítók Lapja szerkesztőjére, 
Bocsek elnökre, a kinek ügybuzgósága és 
fáradhatatlan tevékenysége felől egyhangú volt 
az elismerés, a tanító-testületre, a tanító-
nőkre és óvónőkre, a kiilömböző jellegű isko-
lák egyetértésére, a gimnáziumi tanárkarra és 
másokra. A közebéd után az egyesület tagjai 
a Löw-fele világhírű posztógyárat tekintették 
meg. A gyár igazgatója nagy előzékenységgel 
mutatta meg a tulajdonos nevében üdvözölt 
vendégeinek a feledhetetlen Baross minister 
kezdeményezésére létrejött nagyszabású gyá-
rat, mely 850 munkást foglalkoztat s éven-
kint 520.000 koronát fizet ki munkabér 
fejében és így valóságos jótevője annak a 
szegény vidéknek. A tanítóság élvezettel és 
tanulsággal szemlélte a posztó és plüs készí-
tését s végül meleg köszönetet mondott a 
gyár előzékeny igazgatójának, a kit megkért 
arra, hogy a tulajdonossal is közölje köszöne-
tét. Löiv gyárosnak a zsolnáin kívül még 
Briinnben, Helenenthalban és Berenauban is 
vannak hasonló gyárai. A közgyűlést követő 
napon, jun. 28-án, a tanítótestület tagjai 
Teschenbe rándultak ki s még az nap kiki 
hazautazott. — így folyt le a „Trencsénvár-
megyei általános tanítótestület" első nagy-
gyűlése, mely minden tekintetben kitűnően 
sikerült és fényes jelét adta a trencsénvár-
megyei tanítóság ügybu-/góságának és eléggé 
nem dicsérhető hazafias szellemének. 

Alsó-Szombatíalyán május hó 26-án 
tartották meg a Fogarasmegye nyugoti telé-
ben működő állami és községi (v. határőri) 
tanítók az „alsó-járási kör11 megalakulására 
vonatkozó gyűlésüket. Altalános szavazattöbb-
ségei választották meg: elnöknek Alháni 
Miklós helybeli kincstári, és jegyzőnek Kodrea 
György alsó-ucsai áll. tanítót. Több érdekes 
tárgy elintézése után Pápay József fogarasi 

ev. ref. tanító megható beszédet tartott az 
elhunyt jeles kartárs és derék családanya, 
Albáni Miklósné, szül. Andrássy Zsuzsána 
fölött. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Berendelte : Schiller Irma ideigl. nyugdí-

jazott áll. polg. isk. r. tanítónőt szolgálatté-
telre a szászvárosi áll. polg. leányisk.-hoz. 

Kinevezte: Pál János hatvani áll. polg. 
fiuisk. helyettes tanítót ugyanezen isk.-hoz a 
XI. fizetési oszt. III. fokozatába s.-tanítóvá; 
Városi Malvin oki. polg. isk. tanítónőt a nagy-
bányai áll. polg. leányisk.-hoz a XI. fizetési 
oszt. III. fokozatába s.-tanítónővé; Ssalkay 
Izabella oki. polg. isk. tanítónőt a galgóczi 
áll. polg. leányisk.-hoz a XI. fizetési oszt. III. 
fokozatába s.-tanítónővé; Nagy Imre csík-
szeredai államilag segélyezett felső népisk. r. 
tanítót ugyanezen intézethez a X. fizeté-i oszt. 
III. fokozatába igazgató-tanítóvá; Dományi 
Sándor tordai áll. polg. isk. helyettestanítót 
ezen isk.-hoz a XI. fizetési oszt. III. foko-
zatába s.-tanítóvá; Nagy Béla oki. polg. isk. 
tanítót a kézdivásárhelyi áll. polg. fiuisk.-hoz 
a XI. fizetési oszt. III. fokozatába s.-tanítóvá; 
Kohut Kornélia oki. polg. isk. tanítónőt a 
dicső-szent-mártoni áll. polg. leányisk.-hoz a 
XI. fizetési oszt. III. fokozatába s.-tanítónővé; 
Jánossy Jolán oki. polg. isk. tanítónőt a 
nagykárolyi áll. polg. leányisk.-hoz a XI. fize-
tési oszt. III. fokozatába s.-tanítónővé ; Fritz 
Istvánné deési államilag segélyezett közs. polg. 
leányiskolái kézimunka-tanítónőt ugyanezen 
isk.-hoz a XI. fizetési oszt. III. fokozatába 
s.-tanítónővé; Silló Lujza oki. polg. isk. tanító-
nőt a hosszúfalusi áll. polg. leányisk.-hoz a 
XI. fizetési oszt. III. fokozatába s.-tanítónővé ; 
Schwarzleitner Kornélia oki. polg. isk. tanító-
nőt a nagy-károlyi áll. polg. leányisk-hoz 
XI. fizetési oszt. III. fokozatába s.-tanítónővé; 
Biróné Nimbsgern Mária keszthelyi áll. polg. 
leányiskolái kézimunka-tanítónőt ugyanezen 
isk.-hoz XI. fizetési oszt. III. fokozatába 
s.-tanítónővé. 

Áthelyezte: Weixlgärtner Ármin újvidéki 
áll. polg. és felső keresk. isk. r. tanítót jelen-
legi minőségében az újvidéki áll. polg. leány-
isk.-hoz ; Arányi Gyula alsó-kubini áll. polg. 
és felső keresk. isk. tanítót jelenlegi minőségében 
a lippai áll. polg. és felső keresk. isk.-hoz; 
G-yöngyössy István dicső-szt.-mártoni áll. polg. 
isk. igazg.-tanítót és Gyöngyössyné Pötzl Adolfin 
ottani r. tanítónőt jelenlegi minőségükben a 
segesvári áll. polg. leányisk.-hoz; Horváth 
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Katalin szászvárosi áll. polg. leányisk r. tanító-
nőt a jelenlegi minőségében a magyar-óvári 
áll. polg. leányisk.-hoz; Hálvax János lippai 
áll. polg. fiu- és felső keresk. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a szegedi államilag 
segélyezett polg és felső keresk. isk.-hoz; 
Lengyel Klára galgóczi áll. polg. isk. r. tanító-
nőt jelenlegi minőségében a magyar-óvári 
áll. polg. leányisk.-hoz; Gay Károly zalaeger-
szegi államilag segélyezett közs. polg. isk. r. 
tanítót jelenlegi minőségben a szombathelyi 
államilag segélyezett közs. polg. fiuisk.-hoz; 
Borka Alajos német-gladnai áll. el. isk. tanítót 
a deés-aknai áll. el. isk.-hoz; Mészáros Sándor 
alsó-kubini áll. polg. s felső keresk. isk. r. 
tanítót jelenlegi minőségében a homonnai áll. 
segélyezett polg. s felső keresk. isk.-hoz; 
Derszib Béla turócz-szent-mártoni áll. polg. s 
felső keresk. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a szegedi áll. segélyezett polg. s felső 
keresk. isk.-hoz; Gyulai Sándor homonnai áll. 
segélyezett polg. s felső keresk. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a fogarasi áll. polg. s 
felső keresk. isk.-hoz; Ábrahám Gyula titeli 
áll. polg. fiuisk. r. tanítót jelenlegi minőségé-
ben a pinkafői áll. polg. fiuisk.-hoz; Mezey 
Lajos hatvani áll. polg. isk. r. tanítót jelen-
legi minőségében a mohácsi áll. polg. isk.-hoz. 

Nyugdíjat, utalványozott: Kuzman Miklós 
új-bodrogi gör. kel. munkaképtelen tanítónak 
évi 230 irtot; Mirlcu Péter rakoviczai munka-
képtelen gör. keleti taiÁtónak évi 200 f r to t ; 
Némethy Elek lesencze-istvándi munkaképtelen 
róm. kath. tanítónak évi 190 fr tot ; Erőss 
Sándor görgetegi ev. ref. tanítónak évi 420 
f r to t ; Laczják Benő rádi munkaképtelen ág. 
hitv. ev. tanítónak évi 230 frtot. 

Segély-, ill . gyámpénzt utalványozott: 
néh. Márity János újvidéki gör. kel. szerb 
tanító özv., szül. Popovics Máriának évi 300 
f r to t ; néh. Ginzery Zsigmond nyug. vámos-
ladányi r. kath. tanító özv., szül. Hazelmayer 
Emiliának évi 150 frtot; néh. Laub Flórián 
pancsovai volt áll. polg. isk. tanító özv., szül. 
Ferch Alojziának évi 410 frtot, 4 kiskorú 
árvájának együtt 273 frt 33 k r t ; néhai Pop a 
György gurarói nyug. volt gör. kel. el. isk. 
tanító özv., szül. Stünciu Johannának és kis-
korú árváinak évi 115 f r to t ; Bikszegi István 
herczeg-szőllősi nyug. tanító özv., szül. György 
Rozáliának évi 304 frt 80 krt. 

A debreczeni orsz. tanítói árvaházba való 
fölvételét engedélyezte: néh. Eallay János 
felsö-prandorfi ág. hitv. ev. tanító Ilona és 
Gizella nevű árváinak; néh. Pókán Lajos 
lajosfalvi volt közs. tanító Árpád nevű kis-
korú árvájának. 

I R O D A L O M , 
Székely Történetek. Irta Csu'ak Lajos. Tizenöt 

kis történet van abban a 189 oldalra terjedő 
kötetben, a melyet Csutak Lajos áll. tanító írt. 
Nagyon jól, határozott irói tehetséggel meg-
írt rajzok és kisebb elbeszélések ezek EL „sze-
kely történetek". A sikerültebbek egyikét: az 
„ Egy történet két nyélven" czímüt lapunk mai 
számában mutatóul közöljük. A többi is mind 
kellemesen szórakoztató olvasmány; a leg-
sikerültebbek közé tartoznak: „ A mozsikás 
székely", ,Az Égetők birtoka", „ A Cziszérbáék 
útja" stb. Ajánljuk ezt az igazán sikerült 
kötetet olvasóinknak megszerzésre. Ára 1 fr t 
20 kr ; megrendelhető Kolozsvártt Ajtai K. 
Albert könyvnyomdájában. 

0°r Kertészbépzö-tanfolyam. A m. kir. ker-
tészeti intézet 3 éves kertészképző-tanfolyamára 
10 rendes tanulót vesznek föl. Fölvételi kellékek: 
a) Legalább 16 éves, legföljebb 20 éves élet-
kor, mely születési okmánynyal igazolandó. 
b) Orvosi bizonyítvány arról, hogy pályázónak 
ép, erős testalkata van; teljesen egészséges; 
védhimlővel újra be van oltva; látóképes-
sége mindkét szemén külön-külön és együtt-
véve kifogástalan ; nem túlságosan közel- vagy 
távollátó s ezenkívül hallószerve is teljesen e'p. 
c) Iskolai bizonyítvány négy közép-, vagy 
polgári iskolai osztály sikeres elvégzéséről. 
d) Hiteles bizonyítvány arról, hogy folyamodó 
valamely kertészetben egyfolytában két évet, 
mint kertésztanuló töltött és a kertészeti fog-
lalkozáshoz szükséges képességet tanúsított. 
e) Illetőségi bizonyítvány arról, hogy a pályázó 
büntetlen múltú és kifogástalan magaviseletű. 
f ) A szülő vagy gyám hiteles nyilatkozata 
arról, hogy a fölvett tanulót a szükséges 
ruházattal és taneszközökkel a tanfolyam egész 
tartamára ellátja a saját költségén s az évi 
200 frtnyi tartásdíjat a szabályszerű időben 
és részletekben megfizeti. Pályázók kötelesek 
a földinívelésügyi m. kir. ministerhez czíme-
zett s kellően fölszerelt és bélyegezett kér-
vényeiket f. évi augusztus hó 1-éig az intézet 
igazgatóságához beküldeni. A földinívelésügyi 
m. kir. minister minden egyes évfolyamra 4, 
összesen 12 ingyenes helyet alapít, melyre 
szegénysorsú, vagy árva, de jó magaviseletű 
tanulók pályázhatnak. Kik ilyen ingyenes 
helyre pályáznak, kérvényük mellé még hiteles 
szegénységi bizonyítványt is tartoznak mellé-
kelni. A pályázat eredményéről annak idején 
az igazgatóság útján értesülnek a folyamodók. 
Budapest (I., Gellérthegy, Me'nesi-út 45) 1898 
junius havában. A m. kir. kertészeti tanintézet 

1 igazgatósága. 
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Egy történet két nyelven. 
Mert eddig sehol sincs az megirva, hogy 

nem huncut a székely! De sőt! Kobricsa 
Józsival szólva pláne: 

— Ej, mert huncut instálom az ember, a 
míg evelen'! de hóta után még huncvutabb, 
mert mással viteti magát! 

A nőkről beszélve, meg az a véleménye 
Józsinak, hogy: 

— Én, istálom, a fehérnépnek csak akkor 
hiszek, mikor látom, hogy a nyujtópadon van ; 
akkor es csak annyit, hogy nem életre való. 

Persze, hogy ez csak a Józsi véleménye; 
mert furcsa lenne, ha úgy lenne. 

Annyi igaz, hogy a székely lefőz, ha le tud. 
Példa Kobricsa Józsi, ki itt most egy 

kis történetet beszél el. Olyan parányi kis 
történet, hogy az, ha egy törvényszéki végzés 
volna, akkor éppen egy mondatba lehetne bele 
szorítani. De ő ezt a kis kurta dolgot két 
nyelven mondja — s még akkor is egy litánia 
bevezetéssel. 

Borzasztó hosszú bevezetéssel. 
— Ügy vólt ez a dolog, — hogy egy kis 

sárga csikóm vólt, aztán el akartam adni. 
Hallod-é! — mondom a feleségemnek, elviszem 
a sárgát Prázsmárra. A tavaly is ott adtam 
el egyet 200-ba: — az előtt is ott, hát meg-
próbálom. Vigyed, hallódé, vigyed — mondja. 
Be is fogom a lovakat, a sárgát pedig oda 
kötöm a saragjához s aztán leeregeltem Prázs-
márra. Hát Prázsmár kérem, tőlünk lehet egy 
óra ; de olyankor elindultam, hogy a mikor 
virradt, már ott voltam a piaczon. Nó, meg-
érkezünk, a lovakat ki, — a hámot le, a szekér-
ládába bé. Nó fiam! — mondom az inaskám-
nak, te csak ügyelj a szekérre, én addig for-
dulok egyet, hadd lám, hogy jár a vásár! 
Jól van ; hirtelen meg is járom magam s 
látom, hogy az olyanszerüekért 220—30-at 
kérnek. Egy annyit — gondolom — én is 
csak kérek. Aval pipára gynjték, felülék a 
ládára. Hogy felülék, még egy felfertály óra 
sem telék bele, látom, hogy ereget arra felé 
egy magyarországi gagyás; olyan hegyes orra 
volt a csizmájának, mint e tűhegye; aztán 
gombos lájbija, csiperke kalap a fe j in! Oda 
sonfordál, megáll a csikó faránál s elkezdi 
nézegetni. Nézi, nézi! Egyszer kerül jobbról, 
aztán balról. 

V J j 

— Kié ez a csikó? kérdi. 
— Idevaló! — felelem neki. 
— Hát oldják csak el kissé, oszt fordulják 

csak vele egyet, hadd lássam a troppját. 
— Vaj el — mondom; aval el is oldom, 

a nyelvemmel keccintek egyet s vaj kéccer 
megkerüljük a piaczot. 

— Mi az ára? — kérdi, mikor már vissza 
értünk a szekérhez. 

— Hát tudja mit az úr! elsőbben is mondja 
meg, vane vevő szándéka vagy nincs ? 

— Nó! — mondja nekem — hogyne lenne! 
Persze van. 

— Nó ha van — mondom én is neki — 
ennek akár veszi akár nem veszi — az ára 
kerek 250 bangó. 

A gagyás nem szól, csak megint a fogát s 
a lábait. Egyszer későre azt mondja : — Nem 
ahó az árhó való — s azzal tovább ment. 

Nó, ha nem, gondolom én is magamba, 
hát csak eriggy itt ezen fel s azon le ; keress 
magadhó valót. Csak pipáztam tovább. Hanem 
úgy rémlett nekem, hogy a sárga aligha meg 
nem tetszett, mert a gagyás elment 3—4 sze-
kérrel odébb, ott is őgyelgett erre, arra, de 
egy fertály óra múlva ismét csak visszajött. 

— Hát mit hagy ki a 250-ből? — kérdi 
tőlem. 

— Tudja mit az úr ? most mondok én is 
egy szót: meg akarja venni maga ezt a csikót? 
— Hát itt a kezem, a ki 245-be behagyja, az 
oda adja 40-be. Ne vesztegessük a szót. 

Üüm! gondolom magamban — jó lesz t án 
Józsi, ha elveszed a pénzt; ki tudja, vájjon, 
azt az 5 frtot megkapod-e, vaj sem! 

— Adjon isten szerencsét! — mondom. De 
egy áldomást csak fizet ?! 

— Hogyne! gyerünk a korcsomába! 
— Mi biz a sárgát eloldok, a korcsomába 

egy istálóba bekötök s egy asztal mellé lete-
lepedénk. 

Letelepedénk; — de az még csak az egyi k. 
Most jő a más. 

Elig hogy leülünk, hát csak béjőve Küs 
Laczi éppen a harmadik szomszédom. — Hát 
te mit keress itt ? — kérdém; gyere üjj le 
ide nó! Van itt még annyi hely. De szómot 
összekeverem, ennek a Laczinak egy furcsa 
természetje vagyon, hogy ha elbeszélsz neki, 
teszem azt, egy történetet, hát azt ő olyan 
pontosan végig hallgatja, hogy még egy i 
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betűt sem veszeszt el belőle. Lekönyököl az 
asztalra s úgy nézi ki a szádbői a szót. Mikor 
pedig osztán elvégezted vólna, akkor csak 
reaűt a kujakjával az asztalra, nagyot károm-
kodik s azt mondja: Ne te ne! hisz e nem 
így vólt; az egész másként vólt. Azután mond 
neked egy egészen más történetet más szemé-
lyekkel, más kimenetellel, s kényszerit, hogy 
higyjed, hogy az úgy volt. 

Ez a furcsa természete vagyon annak a 
Küs Laczinak. 

Elég az neki, kér az én emberem két 
porczió tokányt, egy liter bort. Nó, azt eszszük. 

— Tudja maga, mir csaptam ám oly hamar 
föl avá a kis sárgára ? — kérdi egyszer tőlem. 

— Nem biz én haj ja? — felelem neki. 
— Törtinetye van ám annak. Mer úgy vólt 

a : megcsalák a felesigemet az osztozkodásná. 
Kifirundcváncigoták a sógorjaim! Háromszáz 
forinlig csaták meg. Eleget rítt a menyecske, 
de csak mind nem ért a semmit. Mondok 
eccő: ne rijj má annyit haj. Fön az Isten 
s a menykő! megfizet ez a kettő! Tedd be 
azt a pinzt oda a ládafiába; maj sora kerül 
még annak. Hát csak betettük, oszt láttunk 
a dogunk után. A kisebbik sógorom — az 
vólt a kutya — az nagy lábon ilt — mink 
csak amúgy ni. Hát tőöt mut az idő. Mink 
csak édegitünk szeginyessen, hanem a sógor 
felől furcsa hirek kezdtek ám eccő szár-
nyalni . . . hogy hát mi egymás . . . hunn 
emitt vólna egy kis baj, hunn amott. Már 
teszem váltó, oszt adósság — — mi egymás. 
De hát nekünk arra mi gondunk! 

Már 8 — 10 esztendü tellett el eccő, a mikó 
csak hajjuk, hogy, a biz a baj van. Végrehajtó 
gyütt oszt lefoglalták ám mindenét.— Ahán — 
mondok — anyjok, most gyövünk mink. Hadd 
adok vissza nékiek valamit. Egy kis sárga 
csikójuk vólt, de hát kint a felíráskor a 
pusztán, oszt szépen kimaradt a listábu. Azt 
hitte a sógor, hogy nem tudja senki, oszt 
maj t megmarad néki. De én se leszek ám 
rest, mondok: hiba van itt ám végrehajtó 
úr. Nem telyes a lista a mián a kis sárga 
mián. 

— Micsoda? — mondja ű. 
Hát megmagyaráztam neki. — Igen! hát 

csak után la! — mondja. 
Hát nem vátig ritt a sógorasszony, meg-

átkozott, hogy csak csúnyaság vólt hallgatni! 
— Csak rijj — gondoltam — mink is úgy 
rittunk egykor. 

Hanem azt a kis sárgát nem hagyom ám! 
Ha ezer forintig verik, akkor sem engedem 
másnak. Hadd adok vissza valamit. Nem fel-
verték a gazemberek háromszázig! Fela! Da 
mégis az enyém lett. Nó lásson, annak a 

párja a magái. Ezer forint lesz az ára annak 
a pár csikónak jövőbe. A la! 

— Az isten bángoját neki! kiált bele Küs 
Laczi, mikor látta, hogy a gagyás a végihez 
ért — ne te ne! kied tám bolond! Hisz' a 
nem es kieddel történt, hajja! — s nem 
és Tiszabőgön — vaj hova a farancba való 
— met az itt történt Dobolyban ne Biric 
Zsigával, hej ! 

Az én gagyásomnak szeme szája tátva 
maradt! Hogy meri valaki azt mondani, 
hogy a nem vele történt, hogy a nem úgy 
történt! Hanem ez Laczit nem kinfundálta, 
csak folytatta tovább — met az úgy vólt, 
hogy Baric Zsiga csalta meg a testvérét 
600 frtig. Eleget a testvére ide, s eleget oda, 
de biz azon nem lehet segélleni — mondja 
az ura, hát sohase sirasd hallod-e! nem hagy 
el az isten. Csak tedd bé oda a láda fiába 
azt a pénzt; majd hasznát vesszük egyszer. 
Az asszony bé es tevé a 600 frtot s szép 
lassan az egész dolgot elfelejtek. 

Az idő tölt; a szegény fehérnép éjjet-napot 
összetett s úgy éldegéltek egyik napról a 
másikra. 

Bai-ic Zsiga lelkem elkezde veres cserepes 
házat építeni, bricska szekéren járni. Annak 
pedig, tudja-e kied, hejje marad. Még nyolcz 
esztendő sem telék belé s hát Zsigára csak 
kijőve a végrehajtó. Vaj ki biz a ! Ugy béta-
karékozá magát a takarékba, hogy ha délig 
a 600 frtos váltóját ki nem váltsa, hát mái-
délután a haja szálával sem szabad. 

Eleget a szegény Zsiga ide, eleget oda, de 
bizony pénzt csak nem ada senki. A sógora 
a kapuba nézé, míg a falut rót ta: bé a zsidoni, 
bé a papni, le az urfini — de pénz nem len. 

Hűm! mi éré a sógorát eccer, mi nem, 
csak befordula a kapun s leüle a felesége 
mellé a házba; de olyan szomorú leve, mint 
a nagypénteki fuszulyka. 

— Hallod-e! mondja a feleségének, nekem 
úgy megesett a szüvem, ezen a szegény 
Zsigán. Mán, ha gazember vólt, ha mi vólt, 
de mégis atyafi; nem nézhetem, a miánt a 
rongyos 600 frt miánt tönkre menjen. Azt 
gondolám, adnok oda neki a mienket, hadd 
boldoguljon vélle. Ha az isten megsegélli, é 
hiszem, hogy megadja. 

Ügy volt biz a, haj ja! 
A szegény asszonynak pedig csak kiesék 

a könyü a szemiből. Mert héjjába! — a 
testvér mégis csak testvér. Kivevé a 600 frtot, 
oda adá az urának: me hallódé, add oda neki, 
hogy segítsen magán. 

Nó lássa! 
Mikor aztán elvitte a pénzt, aszonta: Te 

Zsiga! hallók, hogy bajba vagy; me, itt van 
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ez a pénz, neked adom kölcsön. Egyszer 
visszafizeted. 

Mire Baric Zsiga a bámulatból magáboz 
tért a sógora már a másik utczában járt . 

Úgy volt e lássa, — nem a hogy maga mondja 
— kiáltott Laczi. Azzal fölkelt s elment 
pogácsát venni a gyermekeinek. 

* * 
* 

Mondtam úgy-e az uraknak, hogy lefőzi 
Kobricsa! Hiszen nem egy történet ez ! Két 
egész külön történet, melyeknek még a vége is 
más! Nyelven igaz, hogy kettőn van mondva, 
úgymint magyarul és székelyül. De aztán 
egyéb semmi. 

Különben, ha valaki összekötő kapcsot 
keres benne, ón nem bánom 

(Segesvár.) Csutak Lajos. 
< * - 4 -

Vasárnap délután falun. 
— Harmadik vasárnap. — 

Alig fértek be a parádés szobába, a hol 
az összejöveteleket megtartották, annyian 
jöttek ma Tókáékhoz. Persze, az egész falu 
tudta már, hogy a tanító milyen okosat beszél 
és nem olvassa azt föl sem újságból, sem 
könyvből — benne van az esziben. Még az 
asszonyok is beszéltek róla, ámbár ők nem 
sokat értenek a nagy világ dolgából — és ki 
írhatná le Mariska érzelmeit, a ki lépten-
nyomon Loszkay dicséretét hallotta; csakhogy 
az apa sehogy sem tudta Loszkaynak meg-
bocsájtani, hogy ő is ért ahhoz a kérdéshez, 
a melyet itt a faluban Tóka uram foglalt le 
magának. 

Loszkayt csak serkentette, buzdította annak 
tudata, hogy erős ellenfelet kell legyőznie. 
Könyveket hozatott — komolyan és tudatosan 
látott a tanulmányhoz. Belépvén a gyüle-
kezetbe, azonnal megkezdte a beszélgetést. 

„Mielőtt azon előnyökről beszélünk" — így 
kezdé — melyeket az állam a polgároknak 
nyújt, nem fog talán ártani, ha előbb tisztába 
hozzuk, hogy hát voltaképen mi is az az 
állam ? Lehet, hogy már magában a fogalom-
ban megtaláljuk a keresett előnyöket. Mi, 
meg a szomszéd faluk lakosai, meg azokon 
túl a járásban, a megyében, szóval az egész 
ország lakosai alkotjuk a magyar államot. 
Mi, a kik itt születtünk, a kiknek apái meg 
dédapái itt éltek-haltak: honpolgárai vagyunk 
az államnak, a melyre mi ruházzuk a jogokat 
és kötelességeket és meghatalmazzuk, hogy ő 
is, t. i. az állam, nekünk is adjon jogokat és 
kötelességeket; mert az egyik a másika nélkül 
meg nem állhat. Ha külföldi ember telepedik 
le hozzánk, az bizonyos idő után megszerez-

heti az állampolgári jogot, de ezt neki kérel-
meznie kell. Csak az, a ki valamely állam 
kötelékébe tartozik, érdeklődhetik komolyan 
ez állam ügyei iránt; holott az idegen, a kit 
sem hagyomány, sem más emlék nem fűz ez 
államhoz, mitsem törődik az államegység-
gel, nem érdeklik az állampolgárok törekvései, 
ő csak a saját érdekeit, egyéni szükségleteit 
akarja kielégíteni. 

„A szocziálista" — vágott közbe Tóka — 
„nem ismer sem hazát, sem államot, sem hon-
polgárokat, hanem csak elvtársakat, és a ki 
az ő elveit vallja, az lehet akár franczia, akár 
angol, akár amerikai, azt ő szereti és támo-
gatja, segíti." 

„Segítenünk, támogatnunk, — szent hitünk 
értelmében — nekünk is kötelességünk minden 
embert. Példa rá a könyörületes szamaritánus. 
De itt csak olyan emberről beszélünk, a ki 
embertársai gyengéit fölhasználja s még az 
esetben sem törődik a békés lakosok nyugal-
mával, ha elvtársait bajba is dönti. Különben 
az éleseszű Lassalle Ferdinand, a legtudósabb 
és legnagyobb szocziálista, éppen az államtól 
várja a szociális kérdések megoldását, mert 
az állam fogalmában rejlik, hogy tagjainak 
szellemi és anyagi jólétét megvalósítsa. Minden 
állam törekszik is erre és a magyar állam 
versenyez e tekintetben bármely előretörekvő 
európai állammal." 

Tóka Mihály tagadólag rázta a fejét. 
„Dehogy versenyez, dehogy törekszik! Hát 
akkor Loszkay úr ügyet sem vet a világ 
folyására! Francziaországban megvan az álta-
lános szavazati jog, megvan Belgiumban, 
Németországban, Angliában, de nálunk nincs, 
a mint hogy sok más üdvös intézkedés van 
más államokban úgy a munkásokra, valamint 
a kisiparosra és kisbirtokosra nézve, a mi 
nálunk nincs meg! De azért azoknak az 
államoknak sem zengek ám dicshymnusokat, 
mert a mit tettek, azt a nép kényszerhatalma 
alatt tettek, de sohasem jószántukból, vagy 
a nép iránt való jó indulatukból." 

„Bizony úgy van! jól beszél!" — kiálták 
egyhangúlag az atyafiak — a mire Tóka diadal-
mas mosolylyal ajkán, szánakozva nézett a 
tanítóra. De Loszkayt ez zavarba nem hozta. 
Mikor a tetszés moraja egészen lecsendesült, 
így szólt: „A mi az általános szavazati jogot 
illeti, azt eddigelé minden államban, a hol 
már az államkormány engedett a közóbaj-
nak, mégis az irás és olvasás tudásának föl-
tételéhez kötötték, s ha nálunk az állam 
ehhez kötné és nem az adóhoz, akkor sem 
volna ám olyan általános, mint a hogy Tóka 
gazda hiszi. Mert Németországban minden 
400 emberre esik 1, a ki nem tud írni és 
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olvasni; Angliában 100 ember közül 7 nem tud 
írni és olvasni; Francziaországban minden 100 
ember közül több mint 7, de nem egészen 8 nem 
tud írni és olvasni; Belgiumban közel 15 
ember 100 közül és Magyarországon több 
mint 31, de nem egészen 32 ember 100 közül 
nem tud írni és olvasni. No lám, 100 ember 
közül csak 68 kaphatná meg az általános 
szavazati jogot, ba követné a fönt fölsorolt 
államok példáját és az irás és olvasás isme-
retét követelné a szavazótól. Es vájjon ki 
az oka annak, hogy hazánk így hátra maradt 
a többi államok írni-olvasni tudó mennyi-
ségétől? Talán a magyar kormány? Harmincz 
év óta kötelezi a törvény a szülőket, hogy 
gyermekeiket büntetés terhe alatt küldjék 
az iskolába — és küldik-e ? Nem! Agyonverni 
akarják azt a tanítót, a ki törvényes köteles-
ségét teljesítve, följelenti az iskolamulasztó 
gyermeket a bíróságnál. A hol szegény a 
község, nem tud iskolát, tanítót föntartani, 
ott államköltségen építtet a kormány és 
díjazza a tanítót. Vájjon jönnek-e a szegényebb 
községek kormányt kérni, hogy iskolát épít-
sen? Csak szórványosan. A kormány közege, 
a tanfelügyelő tesz jelentést, ő indítja meg 
azt az ügyet, a melynek a legszentebbnek 
kellene lenni, de a melylyel atyámfiai édes-
keveset törődnek. Elrendeli a kormány, a 
törvény az esti oskolázást a 12—15 éves 
gyermekeknek. Mily sok hasznos ismeretet, 
mennyi üdvös tudnivalót gyüjthetnének a 
tanulók ez esti oktatásban — de nem jönnek, 
nincs rá kedvök, a szülők meg nem ösztö-
kélik rá, mert azt tartják, hogy nem kell 
nekik, kasza-kapaforgatáshoz elég a tudo-
mányuk. így löki el a magyar nép azt a 
megbecsülhetetlen előnyt, melyet neki az 
állam nyújt, és a maga nagy kárára hátra 
marad a többi népektől. Bizony a maga 
kárára — és nem az a legnagyobb kára, 
hogy esetleg nem szavazhat, hisz erre minden 
5 esztendőben csak egyszer kerül a sor, 
hanem az életben mindenütt kárát vallja 
tudatlanságának, a mit tudatlanságból észre 

sem vesz, nem is érez. Midőn egyszer N 
földbirtokosnál voltam és a nagyterjedelmü 
mintagazdaságot megnéztem, nem tartóz-
kodhattam azon megjegyzéstől, hogy hát 
miért vannak a legjövedelmezőbb állások 
német, cseh, morva emberekkel betöltve ? 
A földesúr, a ki igazi magyar érzelmű ember, 
fájó szívvel jelentette ki: „Hja barátom, nem 
találok az én embereim között egy tisztes-
séges embert sem, a ki írni-olvasni tudna ; 
pedig ilyen nagy^ gazdaságnál az elenged-
hetlen szükséges. így van ez atyámfiai! 

Vagy ott van az a nagy előny, a melyet 

az állam a szállítási és közlekedési eszközök 
olcsóságával a polgároknak nyújt. Fölhasz-
nálják-e ezt a gazdasági szempontból meg 
sem becsülhető előnyt ? Nem! A minapában 
elmegy Máté koma a városba. Reggel 6 órakor 
indult el, öreg este volt, mire haza jött. Hiszen 
tudják, jó kaszát vett. Este oda vetődöm. 
„Mi újság a városban?" kérdem. „Süsse meg 
a városát! 50 krajczárt adtam egy kis ebéd-
ért, de az olyan rossz volt, hogy a putri 
czigány is eltolta volna maga elöl. Hát be-
állítok útközben a csárdába — ott aztán 
30 krajczárért tisztességesen ettem." Lássa 
Máté koma — mondok — ba kend vonatra 
ül, 10 krajczárért mehetett volna a városba, 
reggel 6 órakor elindul, 3/i7-re már ott van, 
bevásárolhat, és 10 órakor már itthon is 
lehet, itthon ehetik ebédet, nem kell ot t 
költeni a városban, nem kell betérni a csár-
dába, mert másik 10 krajczárért haza hozza 
a vasút. Ezen a 20 krajczáron nemcsak másik 
80 krajczárt takarított volna meg, hanem 
még megnyerte volna a munkanapnak iU 
részét, a mi, olcsón számítva, megint megér 
30 krajczárt. Most vegye a teste fáradságát, 
a csizmakoptatást, hát bizon nem volt az 
megtakarítás, hogy gyalog ment a városba!" 

„Másnak betudják kendtek az időt érték-
nek, miért nem tartják azt önmagukra nézve 
is annak? Az angol embernél közmondásos, 
hogy az idő pénz!" A tanítónak eme fejtege-
tései szemmel látható nagy hatást okoztak, 
úgy, hogy Tóka előbbi diadala teljesen hát-
térbe szorult; észre is vette és iparkodott a 
maga tekintélyét és fölényét minden áron 
visszaszerezni, azért így szólt: 

„Ügy látszik, a tanító urat a kormány bérbe 
vette, hogy nagyszerű alkotásait híresztelje a 
nép között." 

Loszkayt e szavak mélyen sértették; alig 
tudott felindulásán uralkodni. Ajkába harapva, 
fojtotta magába haragját. Az atyafiak közül 
sokan helyesléssel bólintottak Tokának, mások 
súgtak-búgtak, végre a fölindulás szülte zavar 
megszűnt Loszkaynál és így szólt: 

„Ha a házigazda úgy fogja föl vendége 
*ránt való jogait, akkor én sértegetéseit e 
pillanatban kénytelen vagyok eltűrni — én 
polgártársaimat egyik-másik dologról akar-
tam fölvilágosítani; tervemben az is benne 
van, hogy elmondjam, mit kéljünk, követel-
jünk a kormánytól és a társadalomtól — én 
senki emberfiának sem vagyok béren cze és 
azonnal távozom.. ." E szavakkal föl is emel-
kedett, de a többség kérte, hogy csak foly-
tassa, a mit mára kitűzött, ők szívesen hall-
gatják és a Tóka sógor nem is akarta meg-
sérteni." 
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Toka halványan, elsápadtan e két szót 
mondta: „Nem hát!" 

„Jól van — térjünk a dologra! — A ki 
csak egy irányban kiséri figyelemmel a dol-
gok fejlődését, a ki a maga óhajtásait és vágyait 
viszi bele az eseményekbe, az nem lehet 
elfogulatlan ítélő, annak nincs és nem is 
lehet igazságos fölfogása. Nézzék csak ked-
ves atyáinfiai! Ha én azt mondom kendtek-
nek : a mi falunkban a házak nem alkalma-
tosak a lakásra, a szobák szűkek és alacso-
nyak, az ablakok kicsinyek, a konyha kicsiny, 
szűk, füstös, kormos. Romboljuk le ezeket a 
házakat! Építsünk szép, tágas, világos szo-
bákat, czélszerü konyhát, ne szalmával, nád-
dal, hanem zsindelylyel fedjük, ne hagyjuk a 
szobát padolatlan, mert az csúnya, egészség-
telen — vájjon nem jó gondolat ez? Nincs 
benne igazság? Es lesz-e valaki köztünk, a 
ki ez igazság fölismerése után haza megy, 
csákányt vesz a kezébe és kezdi a házát 
lerombolni? Olyan bolond — hál' Istennek — 
nincs köztünk. Mindenkiben föltámad a józan 
ész kérdése: „Honnan vegyem a szerszámo-
kat, az anyagot, a pénzt az új ház fölépíté-
sére?" „Hol fogok lakni családommal addig, 
míg az új ház megépül ?" Ezek azok az első 
kérdések, melyeket a józan ész fölvet; igaz-e 
vagy nem ?" 

„Hát azt bizony senki sem tagadhatja, 
hogy az szent igaz; vak vóna, mint a ma 
született kutyakölyök, a ki azt be nem látná" 
— így felelt Kerekes a tanító kérdésére. 

„No, ha ez igaz — folytatá lelkesülten 
Loszkay — akkor példaképen, de nem való-
ságban képzeljék hazánk ezredéves intézmé-
nyeit, az állam és a kormány rendjét ilyen 
kényelmetlen lakásnak." Menjünk-e neki csá-
kánynyal, hogy leromboljuk ? A francziák 
— a kiktől a szocziális eszmék és gondolatok 
világgá röppentek, több mint száz évvel ezelőtt 
csákánynyal mentek neki a régi államépület-
nek, lerombolták a kényelmetlen házat, sírba 
temették a királyságot, hamuvá égették a 
császárságot. Most sem kormányozza afranczia 
államot sem császár, sem király, — betellett, 
megvalósult a nemzet vágya: Francziaország 
köztársaság. Vájjon ezek a köztársasági pol-
gárok nem fizetnek-e adót ? Vájjon, ott nincs-e 
kormány ? Nincsenek-e ministerek ? Van ott 
kormány, van ott minister, több is, mint 
nálunk, mert 10 minister van és az évi 
költségvetés háromszor annyi, mint nálunk, 
de még annál is több, mert 1894-ben a leg-
újabb köztársaság fönnállásának 23. évében 
33(58 millió 902 ezer 094 frank volt az évi 
költségvetése, mely évről - évre emelkedik. 
Fizetnek adót, a mennyit csak lehet, állíta-

nak katonát, van szigorú törvényszék, erős 
rendőrség, anarkistákat halálra Ítélnek, szo-
czialista izgatókat börtönbe vetnek. Van éhes 
ember, van munkakereső, de nem találó, van 
tőkepénzes, nagygyáros, nagybirtokos, herczeg, 
gróf. márki csak úgy, mint a császárság, 
királvság korában, a nyomorultak, szegények, 
koplalók száma meg éppenséggel nem fogyott. 
Mikor választás van, ott is pártokra szakad 
a nép, most még jobban, mint azelőtt és a 
pártok között sohasem jutnak a szoczialisták 
többségre; a mint hogy nem jutna't Német-
országban sem, nem Angolországban, sem 
Belgiumban. A mi magyar kormányunk pedig 
igaz hazafiúi érzülettel és bölcs fölfogással 
az ezredéves sziklaerős fundamentumon épít 
tovább, ő is látja ám, hogy hol kormos a 
konyha, hol szűk a szoba, hol jár be kevés 
friss levegő és világosság az alacsony kis 
ablakokon. Az államkormánynak ezen atyai 
gondoskodását akartam bemutatni. Kedves 
atyámfiai alig vesznek hírt róla, hogy mi 
történik az országban. Maguk mindig csak a 

O O CT 
gáncsoskodást, az elégületlenséget hallják. 
A mult esztendő, az 1897. év első törvénye 
a mérsékeli áru marhasóról szól. Vájjon kinek 
a javára hozták ezt a törvényt ? A szegény 
ember, a kisbirtokos javára. A VII. törvény-
czikkel beszüntették a lottójátékot, melv sok 
csalásra, visszaélésre, kapzsiság gerjesztésére 
adott alkalmat — ezt is a szegény nép iránt 
való tekintettel tették. A X. törvényczikk a 
ragadós tüdőlob kiirtását módosítja, megint 
a szarvasmarha-birtokos javára. A XV. tör-
vényczikk a vagyontalan betegek kölcsönös 
díjtalan kórházi ellátása iránt intézkedik, a 
mi világos, hogy csak a szegény ember javára 
való; a XXXII. törvényczikk a hazai pénz-
intézetek által kibocsátott némely kötvények 
biztosításáról szól, tehát óvóintézkedés a pol-
gárok vagyona iránt. Ez mind az elmúlt 
esztendőben tör tént ; persze, föl sem említem 
a sok helyi érdekű vasútnak építését, mely 
mindig az illető vidék hasznára válik. 

Az idén például egy eddig meglehetősen 
elhanyagolt gazdasági ág fölvirágzása körül 
fejt ki a földmívelési ministerium nagy tevé-
kenységet; t. i. emeli a halászatunkat. Léte-
sített 8 pisztráng-k'iltő telepet, 7 új ponty-
tógazdaságot; alakított 5 halászati társaságot, 
a melynek vízterülete nem kevesebb, mint 
15 ezer hold. Kiosztott 1 millió 200 ezer 
pisztráng- és 5 millió süllő-ikrát, Azonkívül 
fölvett az idei költségvetésbe harmadfél millió 
forintnál többet a selyemtenyésztés emelésére. 
Mindent megtett és megtesz még ma is a 
szőllészet és borászat fejlesztésére, az áldatlan 
fillokszera-féreg kipusztítására. Hát mindezek 
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az el nem vitázható tények nem válnak-e az 
összes honpolgárok javára, hasznára, előnyére? 
De az idén még más tekintetben is gondos-
kodott egyenest a szegénysorsú népségről, a 
kisiparos- és kisbirtokosról. Akartam erről 
is szólani, de látják, előrehaladott az idő, 
kendtek is, én is elfáradtunk, és talán nem 
is kívánják már, hogy én szóljak vagy 
magyarázgassak — mert én nem fenyegetem 
öklömmel a kormányt, nem szidom a főura-
kat — hanem azért tudom ám, mit szabad 
kérnünk, mit tehetnénk. Loszkay fölállt és az 
ajtó kilincsét megfogva indulni készült. 

,De hát most már ne hagyjuk abba. ha 
már kezdtük — mondá Kerekes — én Isten 
uccse nemcsak hallgatom, de el is hiszem, a 
mit tanító uram mond." 

„Hát csak jöjjön el tanító úr, szívesen meg-
hallgatjuk és meg is köszönjük ezerszer is" 
kiálták sokan. De Loszkay már ezt nem hal-
lotta. Elsietett. 

(Budapest.) Szép József. 

Tanítók tanácsadója. 
Somssich S. Propozicziója figyelmet ér-

demel. Némely helyütt, így pl. Hevesben, a kir. 
tanfelügyelő a hív. tantestületi közlönyben 
a tanítói nyugdíjalapra vonatkozó helyiérdekű 
intézkedéseket mindig közzé szokta tenni. 
Önök is így cselekedhetnének s abból az a 
haszna volna megyéjük tanítóságának, hogy 
kiki gyorsan értesülhetne az őt illető nyug-
díjügyi intézkedésekről s ily módon elejét 
lehetne venni a sok esetben tájékozatlanság-
ból eredő mulasztásnak és károsodásnak. 

Kérdező. Első három kérdésére már talál-
hat választ tanácsadónkban, mert ilyenről 
már többször volt szó. Más dolog az, hogy 
„a r. k. kántortanító haszonélvezetét képező 
beltelekből (udvar és szérűskert) a régi telek-
könyv szerint jelenleg 70 Q-öl terület hiány-
zik." Ön szerint „ez a terület föltétlenül a 
szomszéd telekhez van bekerítve, mert körül-
belül 40 éve. hogy a szomszéd és kántor-
tanítói beltelek közt kerítés nem volt s csak 
Va éve csinált a szomszéd kerítést." Ily eset-
ben az iskolafentartónak kellene föllépni. 
Maga a községi elöljáróság is rendbe hoz-
hatja az ügyet, ha a telket a telekkönyvi s 
egyéb hivatalos adatoknak meg nem felelő-
nek találja. Bízza ezt az egyházi hatóságra. 

H. V. Legfeljebb folyamodás útján, a köz-
oktatási ministerium adhatna halasztást. 

K. Oy. Szentes. Minden tanuló csak a 
saját vallása szerinti hitoktatótól kaphat bizo-
nyítványában osztályzatot. 

G y . . . . s. A működési bizonyítványok kia-
dására nem az igazgatók, hanem az iskola-
székek jogosultak és kötelezettek. Az igaz-
gató csak igazolhatja a szolgálat idejét, följebb-
való hatóságának hivatalos véleményt mond-
hat valamely alárendelt egyén szolgálati 
minőségéről, mely vélemény és saját tapasz-
talata alapján állítja ki aztán az iskolaszék a 
működési (szolgálati) bizonyítványt. Buda-
pesten maga a székes-fővárosi tanács állítja ki 
a szolgálati bizonyítványt az illető szakosztály 
javaslata alapján ; a tanügyi szakosztály pedig 
rendszerint meghallgatja ily kérdésekben az 
igazgatók véleményét. 

P. S. Toraya. 1. Olyan törvény nincs. Az 
iskolaföntartó határoz abban, hogy a helyettes 
vagy segédtanítót hány évi működés után 
véglegesíti vagy választja meg rendes tanítóvá. 
Ez a tanító működésétől is függ. Ha nem 
vált be, el is bocsáthatja. Budapesten a segédi 
minőségben való alkalmaztatás 3 évre terjed, 
ennek beteltével, ha viselete és működése 
ellen panasz nincs, rendes tanítóvá lesz; de 
megválasztható 1—2 évi működés után is. 
2. Ez bármilyen jellegű iskolára is vonatko-
zik. 3. A lemondás következtében megürese-
dett állás betöltésekor is. 4. Ha nem töltötte 
be az 5. évet, nem kap korpótlékot. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Fiumei tanítók Budapesten. A fiumei 

közs. tanítók, mintegy 56-an, f. hó 1-én este 
Budapestre érkeztek, hogy szinről-szinre lás-
sák anyaországuk nap-nap mellett fejlődő és 
szépülő fővárosának nevezetességeit. A Dal-
martello és Donath tanfelügyelők vezetése alatt 
érkező tanítókat a székesfővárosi kartársak 
egy küldöttsége várta a keleti pályaudvaron, 
a hol megjelent Erődi Béla dr., kir. főigazg. is, 
a ki, mint fiumei volt tanfelügyelő, a vendé-
gek mindegyikében kedves ismerősét üdvö-
zölte. Az érkezőket rövid magyar beszéddel 
Révhegyi Iván kaszinói igazgató fogadta; a 
fiumeiek nevében Dalmartéllo igazgató és 
fiumei közs. tanfelügyelő válaszolt olasz nyel-
ven. A fővárosi kartársak ezután elszállásol-
ták vendégeiket, majd a Magyar Tanítók 
Kaszinójában barátságos ismerkedő estélyre 
gyűltek össze. Az estélyen, a melyen Halász 
Ferencz osztálytanácsos is megjelent, álta-
lában jó kedv uralkodott. Másnap (szom-
baton) fiumei vedégeink a város nevezetes-
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ségeit nézték meg, d. u. 5 órakor pedig a 
gyönyörűséges Margitszigetre rándultak ki. 
A sziget megtekintése után a felső vendéglő-
ben lakomához ültek. A lakomán a közokt. 
ministert Halász F. oszt.-tanácsos, a fővárost 
Verédy K. dr. tanfelügyelő képviselte. Jelen 
volt a fiumeiek lelkes barátja: Erődi Béla dr. 
kir. főigazgató is. Fiumei vendégeinket a 
minister nevében Halász 03zt. - tanácsos, a 
főváros nevében Verédy dr. üdvözölték magyar 
nyelven. Szavaikat olasz nyelven Donáth fiumei 
tanfelügyelő tolmácsolta. Majd Erődi kir. 
főigazgató beszélt olasz nyelven, leírhatatlan 
lelkesedést keltve. Erődi tanúságot tett a 
fiumeiek hazafias érzelmei mellett, a mit ezek 
a maguk részéről többszörös fölszólalásukkal 
is megerősítettek. A 10-órai hajóval fiumei 
vendégeink elhagyták a szigetet s másnap 
(vasárnap) reggel 9 órakor a közoktatásügyi 
ministerium dísztermében tisztelegtek Wlassics 
ministernél. 0 nagyméltósága előtt Dalmar-
tello tolmácsolta a fiumei tanítók hódolatát, 
biztosítva a ministert hazafias érzelmeik 
felől. A minister magyarul válaszolt. Üdvö-
zölte a fiumei tanítókat a magyar fővá-
rosban s abbeli meggyőződésének adott kife-
jezést, hogy a gondjaikra bizott ifjúságot 
az anyaország szeretetében fogják nevelni. 
Magyarország, a mely oly féltékeny a maga 
jogaira, tiszteletben tarlja Fiume jogait is, de 
elvárja, hogy érzelemben a fiumeiek mindig 
egyek legyenek az anyaországgal. A minister 
szavai, melyeket olaszul Donáth tanfelügyelő 
tolmácsolt, nagy lelkesedést keltettek. Ezután 
a minister kezet fogott a fiumei tanítók 
mindegyikével s nagy éljenzés közt vissza-
vonult. Fiumei vendégeink azután a budai 
Paedagogiumot, az Attila-utczai közs. iskolát 
és a II. ker. tanítónőképző-intézetet nézték 
meg; ez utóbbi helyen villásreggeliztek. A 
délutánt az állatkertben és a városligetben 
töltötték, hétfőn pedig Szegedre és Mező-
hegyesre rándultak ki. A fiumei tanítók 
kirándulása általában kitűnően sikerűit, a 
miben nagy érdeme van a „M. I. Kaszinója" 
két tevékeny igazgatójának : Révhegyi Ivánnak 
és Brantner Albinnak. Reméljük, hogy e 
kirándulás nyomai nem fognak elenyészni s 

fiumei kartársaink szívesen fognak megemlé-
kezni a magyarországi szép napokról, ott a 
szép Adria partjain oly körökben is, a melyek 
még mindig nem ismernek minket eléggé ! 

— Világ folyása a külföldön. Az új 
franczia kormány, mely Brisson képviselőházi 
volt elnök elnöklete alatt alakult meg, m. hó 
30-án mutatkozott be a franczia képviselőház-
nak és szenátusnak és ez első föllépése hatá-
rozott sikerrel járt, a mennyiben nyilatkoza-
tait a képviselőház 86 szavazattöbbséggel 
helyeslőleg tudomásul vette. A mi e nyilat-
kozatokat illeti, azok sokkal mérsékeltebbek, 
mint azt a kormány radikális elnökétől várni 
lehetett, ami újból igazolja azt a régi igazságot, 
hogy más az, ha valaki csak képviselő (felelős-
ség nélkül), és más, ha felelős minister. Brisson 
a republikánusok szövetségében (tehát a mérsé-
keltekében is) keresi támogatását, meghajtja 
zászlaját a hadsereg és a haditengerészet 
előtt és a szoczUlisták barátságáról lemond. 
E/,ért a szoczialisták mindjárt az első ülésen 
ellene szavaztak. Az orosz szövetiéget oly 
„nagy műnek" mondotta, a melyet ápolni kell. 
Programmja szerint tehát a radikális minister-
elnök kormánya nagyon is mérsékeVen radi-
kális. — A spanyol-amerikai harcztérről a 
spanyolokra nézve újabb kedvezőtlen hirek 
érkeztek. Az amerikaiak f. hó 1-én megkezd-
ték Santiago de Cuba ellen az általános 
támadást szárazon és vizén. A „Vezuvius" 
amerikai czirkáló hajó nagy sikerrel használta 
dinamitágyuit. Elkeseredett küzdelem fejlődött 
ki az egész vonalon. Lawton tábornok előre-
nyomult és megszállta Cabanot, Santiago 
egyik külvárosát. F. hó 2-án egész nap tartó 
heves ütközet vol t ; a spanyolok hősiesen 
harezoltak, de az amerikaiak, a kiknek nagy 
veszteségök van. elfoglalták a santjágói külső 
védmüoeket. — Ausztriában folyton zavarosak az 
állapotok 77iM«ministerelnöknjból megkisérlette, 
hogy az ellentéteket kiegyenlítse, de az ezúttal 
sem sikerült neki. A német pártok mereven ra-
gaszkodnak a nyelvrendeletek megszüntetéséhez 
s csak eme követelésük teljesítése után hajlan-
dók a nyelvkérdést tárgyalui. Ily vis/oiyok 
közt a kiegyezés létrejötte is mindinkább 
kétségessé válik, mint a hogy a kvóta-
tárgyalásokat is elnapolták az őszig, mivel a 
magyar és osztrák bizottságok közt n^m jött 
létre megegyezés. A magyar országgyűlést királyi 
leirattal szept. 5-ig szintén elnapolták s így 
talán csak az őszkor lesz ebben az ügyben 
döntő lépés. 

— A Bélmagyarországi Tanítóegyesület, 
mint már írtuk volt, f. hó 4., 5. és 6-án 
tartja közgyűlését, melynek tagjai 6-án Bel-
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grádba is átrándulnak és ott ünnepi fogadta-
tásban fognak részesülni. A minister kép-
viselője : Balász Ferencz oszt.-tanácsos (a 
melléje rendelt Franki István tanárral) vasár-
nap délután utazott el Pancsovára, lapunk f. 
szerkesztője a hétfői gyorsvonattal indult el 
ugyanoda. 

— Jubileum. A dobsinai elemi iskolai 
tantestület Spangel Mihály tagjának, 25 éves 
működésének elismeréseül és kartársi igaz 
tiszteletből e hó 24-én ünnepélyt rendezett, 
mely ünnepély, ha bár csak szerény körben 
tartatott meg, mégis kitűnően sikerült. A 
jubiláns 25 év óta vezetője a dobsinai elemi 
iskola III. fi osztályának és a megyei ált. 
tanító-egyesület alelnöke. — Somogyi László, a 
majosházai áll. iskola tanítója, minap tartotta 
25 éves tanítóskodásának ünnepét. Sok kar-
társa, számos tisztelője üdvözölte a jubilánst, 
a ki az ottani tűzoltói intézményt is meg-
teremtette. Meg is jelent a tűzoltóság testü-
letileg, teljes díszben és jó kivánataikat az 
alparancsnok tolmácsolta, társai nevében óhajt-
ván, hogy tüzoltófőparancsnokságának is meg-
ünnepelhessék a 25 éves ünnepét. 

— A Szathmáry - síremlékre, illetőleg 
alapra újabban adakoztak: Forsche Vilmos 
(Zsombolya) 2 f r t ; békésvármegyei ált. tanító-
egyesület 5 f r t ; miavai állami népiskola, 
Brunovszky Samu gyűjtése 3 frt 50 kr (ehhez 
járultak : BecU Julia 20 kr ; Szlávi Ilona 30 kr ; 
Bolo Berta 20 kr; Kevicsky Nándor 20 kr; Holly 
János 25 k r ; Honéczy Gyula 25 kr ; Koncz 
Dániel 30 k r ; Szabó Marton 30 k r ; Bru-
novszky Samu 50 kr ; Endreffy Béla 50 k r ; 
Michna Mihály 50 kr. = 3 fr t 50 kr); 
trencsénvármegyei általános tanitótestükt vág-
beszterczei járása 9 frt 50 kr (ehhez adtak: 
Klku Lajos 30 kr ; Kloch József 30 k r ; 
Stelczer József 30 kr ; Szögyi Ignácz 20 kr ; 
Barth a Pál 30 k r ; Donath Manó állatorvos 
50 kr ; Augusttin Ferencz 30 k r ; Lipták 
János 30 kr ; Schönberqer Márton 30 k r ; 
Szk'Mák Antal 30 kr ; N. N. 5') k r ; Littera 
Miklós 30 kr.; Krenánek Alajos 30 kr ; 
Papezsik Vincze 30 kr ; Pericht Stefánia 20 kr ; 
Iiruboss Ludmilla 30 k r ; Rosenstein Samu 
50 kr; Gregor Aranka 50 kr; Kloch Józsefné 
20 kr ; Krenán József 20 k r ; N. N. 10 kr ; 
Jancsina Ágoston 50 kr; Kompánek Jenő 
50 kr; Mihály fi János marikói plébános 30 kr ; 
N. N. 20 kr : Szhekal József predméri plébá-
nos 50 k r ; Sehn, dt Géza predméri s.-
lelkész 50 kr ; Mittuch József beszterczei s -
lelkész 50 kr. = 9 frt 50 kr.); besztercee-
bányai izr. tanítótestidet 1 f r t ; Balogh János 
(Kisvárda) gyűjtése 3 frt 05 k r ; Kuncz Kor-
nél (Gy.-Szt.-Miklós) gyűjtése 3 fr t 70 kr 

(ehhez adtak: Görög Joachim 1 f r t ; dr. 
Sántha Albert 1 f r t ; Kálmán István 50 k r ; 
Farkas Imre 50 kr; Hozó Pál 20 k r ; Kuncz 
Kornél 50 kr. = 3 frt 70 kr); Tálos Márton 
sárdi áll. tanító (Beák Lajos kir. tanfelügyelő 
ívén) 1 frt. Eddigi gyűjtésünk: 1627 frt 
25 kr. 

— Díszgj ülés. A kapuvár-kerületi róm. 
kath. tanítóegyesület megalakulásának 25 éves 
emlékére Kapuvárott e folyó évi julius 14-én 
a kaszinó helyiségében díszgyülést tart. 

— Gyűlések. A heves-nagykunsági ev. 
ref. egyházmegyei tanító-egyesület julius hó 
14-én délelőtt 8 órakor Kisújszálláson tartja 
évi rendes közgyűlését. — Az „orsz. izraelita 
tanítóegyesület' folyó évi julius hó 5-én és 
6-án közgyűlést tart. 

A szerkesztő postája. 
N. B. Nagyvárad. Nem tudjuk ; de ha úgyis följön, 

megtudhat ja itt. — V. IL L. („Árviiiigy".) A jövő 
számban. — K. B. Szöllős-Vég-Ardó. Már elintézték 
s eddig meg kellett kapnia. — B. T. Magyar-Kom-
ját. 1. Mi nem i smerünk ; fölebbezzen. 2. Évei 
beszámításának ügye tárgyalás alatt van. 3. Nővére 
okmányainak visszaadását folyamodványban kérje a 
tanfelügyelőség út ján a ministeriumtól. — Sz. Alsó-
Kubin. Elintézés alatt van ; a többi: hivatalos titok. 
— Ty. M. Dárda. Ott k i p j a meg a korpótlékot, a 
hol tanítóskodása ötödik évében működik._ — Ó. J. 
Ménes. Az iskolaföntartó. — S. Gy. Ér-Endréd. 
Nem. — V. A. Detta. 1. Csak a tanfelügyelőség 
út ján . 2. Lehet. 3. Nem kell bevárni. — E. K. 
Sárd. Kell; hogy miből és mennyi t : az illető tanító-
nőképző-int. igazgatóságától kell megtudni . — S. 
J. Párkány. Olyan „név- és czímtár" nincs s így 
nem is tudjuk megmondani. — F. A. Folyamodnia 
kell érte ; alkalmasint megengedik. Mindent mellé-
kelni, a mi kérelmét támogat ja . A folyamodványra 
50, a mellékletekre 15 —15 kros bélyeg kell. — 0 . 
K. Mihálka. Köteles ; jogosan kérheti. — B. G. P.-
Ardó. Abból a névkönyvből elnézés folytán maradt 
ki; benne van. Folyamodjék nyugdíjigényének helyes-
bítéséért. — L. M. Ó-Dögös. Folyamodjék nyugdíj-
igényének fizetése arányában való helyesbítéséért. 
Adakozását (1 frt) elküldjük a „Tanítók Házau 

pénztárosához. — P . V. Zsombolya. Tévedés volt, 
de még levele érkezése előtt észrevettük és intéz-
kedtünk. A könyvbe be volt vezetve, csak a lapból 
maradt ki. — J. Gy. Makó. A mit tehettünk, meg-
te t tük ; majd ha tárgyalásra kerül. — H. J. Hánta. 
Nem közölhetjük. — V. F. Szendehely. Az iskola-
föntartó. — Cs. P . J. Mi olyat nem ismerünk. A 
lapot visszaküldtük. A jövő számban. 

Tartalom: (R) Népoktatásunk föllendülése. — 
Az ország árvái. Balázs Ferencz. — Egyesületi élet. 
— Hivatalos rész. — Irodalom. — Szünóra: Egy 
történet két nyelven. Csulak Lajos. — Vasárnap 
délután falun. tSzép József. — Tanítók tanácsadója. 
— Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: JJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Első melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 2 7 . számához. 

A m. kir. tud. -egyetemi n y o m d a igazgatóságánál (Budapest , I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

-exJ Á R J E G Y Z É K E . 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandijmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 

a) Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy I'. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 75A iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8", 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betii 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betilk. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'/» iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, netto ára 16 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8", 6Va iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlokönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8", 7'/s iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvliöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fiizve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8", 
9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 35 kr, netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8", 3'A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Éuektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 fr t 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Éuektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Éuektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus 1. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC TV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8", 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

i Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
„ ára 12 kr, net to ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8", 16'Aiv, kötve, b. ára 50, n. ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák H. Fali rajzininták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák II. Kézi rajzmiuták. O. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanítő vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr, netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr, netto ára 60 kr. 

b) Német nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, javított 
kiadás. 8°, 7'A iv. kötve, b. ára 15 kr, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-Jiez. 8", 7 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik, 55 db. Tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható kctiik, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 60 kr, ni ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8", 16'A iv, kötve, bolti 
ára 34 kr. netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'A iv, kötve, 
bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 45 kr, 
netto ára 36 kr. 

Nagy L. Nyelvtani .ezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 



Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8", 
2 iv, kötv., bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásához, 8°, 27'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8", 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'A iv, 
kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák ilugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8®, 
5 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
2 fr t 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 
számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 15, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 
ajkúak sz. 1. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. 11. r. 8°, T/i iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanitásához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára 8°, 8'A iv, kötve. b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11'/» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, n t t to ára 54 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanitók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredmény tár. 
8°, PA iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

d) Sáros- és Szepesmegyei tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 
osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8", l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. 111. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr. netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°. 26 iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
l'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8", 23'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Fali tábla, 24 lap, bolti ára 2 fr t 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8", 75A iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 
bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 
8U, 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 
8", 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-
mára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., 11. osztály számára. 
b°, 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 40 kr, n. ára 32 kr. 

Nagy t . Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8°, l 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. Hl., IV. osztály szá-
mára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 20 kr, n. ára 16 kr. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 26'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanitásához. 8", 
27'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak, 
j bolti ára 36 kr, net to ára 30 kr. 
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f ) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy li. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'/j iv, kötve, bolti ára 8 kr, 
netto ára 6 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajknak számára. I. rész. 8°, 9V» iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rósz. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára 
8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .). II. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 32 kr, netto ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'A iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák 11. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

vasmegyei horvát ajkúak számára. 1. rész. 8°, 
9'/! iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák IL, III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 
Gáspár .1. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 20, n. ára 16 kr. 
Margitai J. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány '20 lap.) Bolti ára 
2 fr t 50 kr, netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr, netto ára ÜU kr. 

i) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ugoesa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. FaUtábla. 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, 

netto ára 2 frt. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 4'A iv, kötve, 

bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 
Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, 11'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, 
netto ára 24 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. 1. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28V4 ív, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8", 7'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Valkovszky. Magyarország története. 8°, 4'A iv, 
kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 60 kr, 
netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8", 13'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
15 kr, netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. 11. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
8 kr, netto ára 6 kr. 



€ 
Maszák ff. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 4'A 

iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 
Maszák 11. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
> 36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17'A iv, 
fiizve, bolti ára 1 f r t 40 kr, netto ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 21'A iv, 
fiizve, bolti ára 1 f r t 80 kr, netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8", 
13'A iv, fiizve, bolti ára 1 frt 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8", 

' 7SA iv, fűzve, bolti ára 70 kr, netto ára 56 kr. 

III. Tanitó- és tanitónőképezdék számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és eleaiitanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12'/» iv, fiizve, bolti 
ára 1 frt 2 : kr, netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'A 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 fr t 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt , netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és műformát. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék száraára.) 8", 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8", 24'A 
iv, fiizve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dalészene sajátságai. 8°, 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr. netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8", 9'A iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 fr t 50 kr. 

IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47« 
iv, bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11'A iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'A iv, 
bolti ára 1 f r t 60 kr., netto ára 1 fr t 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'A iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt , 
netto ára 1 f r t 50 kr. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 fr t 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Roboz József. Olvasó- ős nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 
8°, 3 iv, fűzve. (1879.17284. s?. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, l 'A iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tantorv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.j bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve, (1882. 3998. sz. r.) n. ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, 'A iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, l 'A iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1894. 35527. sz. a.) Bolti ára 6 kr., n. ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314-. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(18>7. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. 'Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Xöi kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
52258/1890.) 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. Bolti ára 15 kr., netto 
ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 
tanitónők képesitési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanitónők képesitési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segély zett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanítók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás ii m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek szániára. (1868.XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tót „ „ „ „ 20 kr. 

román „ „ „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 
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Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót. „ „ „ „ 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XY. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok] szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékháza-
kat vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanitónő-

• vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, 15A ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 20 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári íiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javító-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3A iv. (1888. 
17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzek. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
'/» iv. (1889. 14539. sz. r.) Netto ára 5 kr. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 25 kr. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (lí<92. évi 24606. sz. rend.) Netto ára 
25 kr. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
25 kr. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 04186. sz. rend.) Netto 
ára 25 kr. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 

Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló DJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről lij minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára. I iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 

Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 
javító-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4,kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2'A kr. 

VIII . Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. 25 kr. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve. 12 kr. 
Kisdcdóv ónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló. 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, '/i kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nein ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 

IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi-jegy, bolti ára l'/s kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bei- és küliv), bolti ára 2'A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv),b.ára 2'A kr., n.ára 2kr. 
Osztálynapló (bel-ésküliv), boltiára 2'/s, net toára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b. ára 4 kr., n.ára3 kr 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'/j kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. munkamesternöi képesítő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Értesítő tanítóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl. 

Kizárólag a tanítóképző-intézetek részére ingyen. 

XI . Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 

Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l 'A ki-
Betéti napló. 1 ív netto ára 4 kr. 

i Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr 
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X I I . Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyitvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyitvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári liuiskolai bizonyitvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyitvány. 1 péld.netto ára2 kr. 
Polgári liuiskolai bizonyitvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára I'/J kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l 'A kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónőképeziíei bizonyitvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamesternői bizonyítvány. I péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. I péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- ós polgári isk. tanitónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. n.ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónöi bizonyitvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-

csoportra. Egy-egy pld. netto ára 60 kr. 

XI I I . Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fiizve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

X I V . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére: B o l t i á r a Netto ára 
1. Érettségi bizonyitvány . . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyitvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 4 „ 3 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
6. Kimutatáséretts.vizsg.jkül-v.belív 5 „ 4 „ 
7. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 

X V . N ő i keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 

Bizonyitvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891 — 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

X V I . Tanfe lügye lő i keze lés i nyomtatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Elöadó-iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 

Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói ős tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 2 kr. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 3 kr. 
Tanítói változási jelentós. XI. m. 1 iv netto ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesitett iskolalátogatásról. 1 iv netto 

ára l 'A kr. 

X V I I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 

Felvételi és oszt. napló, bel- és küliv, bolti ára 
4 kr, netto ára 3 kr. 

Mulasztási napló, bel-és küliv,bolti ára 4 kr ,n .ára3kr. 
Haladási napló, bel- és küliv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 
Mulasztási kimutatás, 1 iv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 

T a n e s z k ö z ö k . 
1. Szemlélet i képek.* 

I-ső, Il-ik, Ill-ik és IV-ik szállítmány. Egy-egy 
szállítmány (10—10 kép) bolti ára 6 fr t 50 kr, 
netto ára 5 frt 85 kr. — Az egyes szállítmány tar-
talmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

2. Természetrajzi é s gazdászatl szinezett 
táblák. 

Az emberi test boncztana (5 szinezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 

A hazai mérges növények (12 szinezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Az ehető és mérges gombák (12 szinezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 fr t 60 kr. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Kétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos cs nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb 

szinezett tábla; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'/< ivre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, szerb és vend nyelven, bolti ára 80 kr, 
netto ára 70 kr. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 50 kr, netto ára 45 kr. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. Szerb 
Utasitás nem kapható. 

5. Gönczy P. Utasitás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°,7'/« iv. fűzve, bolti ára75 kr.,n.ára 60kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 1 frt, 20 kr. n. ára 1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle számvetö-készülék az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 18 frt. 

8. Számológép golyókkal (141 em. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

9. Bopp. Méter-mértékek gyűj teménye , netto 
ára 5 frt. — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

Kogutovicz és Társa-féle fali térképek. 
Magyarország fali térképe, vászonra húzva, bolti 

ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
hegy- és vízrajzi fali térképe, vászonra húzva, 

* Az I-aő szállítmány, sajtó alá rendezés miatt, ez idő szerint 
nem kapliató. 
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bolti ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 fr t 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
folyóliálózati fali térképe, vászonra húzva és 
léczekkel ellátva, bolti ára 14 frt. netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt. István halálakor (1038-ban), 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 fr t 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt. 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1847-ben, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország a praginatica 
sanctio előtt (1720-ban), fali térkép, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczékkél, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
— Magyarország I. Mátyás király halálakor, 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára ti frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1863-ban a 
török uralom legnagyobb kiterjedésében, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára G frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt — A római birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában, fali térkép, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 
Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Graeczia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 fr t 50 kr. Léczékkél, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Osztrák-Magyar 
monarchia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
5 frt 75 kr, netto ára 4 fr t 75 kr. — Léczczel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Európa fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 25 kr, 
netto ára 5 frt. Léczekkel, bolti ára 7 frt 25 kr, netto 
ára 6 frt 25 kr. — Európa fali térképe. (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr., netto ára 6 frt 50 kr. — Léczekkel, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Afrika fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 50 kr, netto 
ára 5 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. — Palesztina fali térképe, 
vászonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ára 
7 frt, netto ára 6 frt. Léczekkel, bolti ára 8 frt, 
netto ára 7 frt. — Eöld képe fali térképe (öt 
része), féltekében, vászonra húzva, szöveggel, bolti 
ára 8 fr t 50 kr, netto ára 7 fr t 50 kr. Léczékkél. 
bolti ára 10 frt 50 kr, netto ára 9 frt 50 kr. — 
Európa hegy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt. Léczczel ellátva, 
bolti ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. — 
Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. — 
Léczczel ellátva, bolti ára 16 frt, netto ára 15 frt. 
— Európa a népvándorlás korában, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczczel ellátva, bolti ára 9 frt, netto 
ára 8 frt. — Európa a keresztes hadjáratok ide-
jében, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto 
ára 6 frt 50 kr. — Léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt — Európa a renaissance s 
Mátyás király korában, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Európa a 
reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. — Léczczel 
ellátva, bolti ára 9 frt, »etto ára 8 frt. — 
Európa a XVIII. század elején, vászonra liuzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 fr t 50 kr. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korá-
ban (1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 
50 kr. netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Ázsia fali térképe, 
vászonra húzva, bolti ára 9 frt, netto ára 
8 frt. Léczczel ellátva, bolti ára 11 frt, netto 
ára 10 írt. — Dél-Amerika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 8 frt 25 kr, netto ára 7 fr t 
25 kr. 

Gönczy-féle fali térképek. 
Észak-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 60 kr. 

— Dél-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 
60 kr. — Ausztrália íali térképe, netto ára 
3 frt 60 kr. 

Kogutovicz és Társa-féle kézi at laszok. 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. számára, 

bolti ára 60, netto ára 50 kr. — Kis atlasz. A pest-
megyei elemi iskolák számára, bolti ára 35, netto 
ára 32 kr. — Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 
11 térképpel, bolti ára 30, n. ára 28 kr. — Földrajzi 
iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, n. ára 
90 kr. — Történelmi iskolai atlasz, gymnasium, 
reáliskola, felsőbb leány-, felső keresk. iskolák, 
tanítóképző-intézetek és polgári iskolák számára; 
fiizve, bolti ára 2 frt 50 kr, n. ára 2 frt 25 kr ; 
kötve, bolti ára 3 frt, n. ára 2 frt 70 kr. 

Kézi térképek. 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, n. ára 

15 kr. — Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön színezve), b. ára 15. n. ára 12 kr. — Magyar-
ország liegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Palesztina kézi térképe, bolti 
ára 18, n. ára 15 kr. — Európa a magyarok honfogla-
lása és a frank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a keresztes hadjáratok 
idejében, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a 
renaissance és Mátyás király idejében, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Európa a reformáczió idejében, 
bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 15. n. ára 12 kr. — Osztrák-magyar monarchia 
politikai kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika 
kézi térképe, n. ára 15 kr. — Ausztrália kézi tér-
képe, n. ára 15 kr. — A térképpel való ábrázolás 
alapfogalmai, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Budapest 
fö- és székváros tervrajza, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Budapest ós környéke, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10, 
n. ára 9 kr. — Európa hegy- és vízrajzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr, — Afrika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr — Amerika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Planiglo-
busok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 
9 kr. — Á föld ót része (Mercator-féle projectió-
ban) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 

Megyei kézi térképek. 
Arad, Baranya, Bács-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, 

Pozsony, Somogy, Szathmár, Temes, Torda-
Aranyos, Torontál, Vas, Zala megye, egy példánya 
bolti ára 15, n. ára 10 kr. — Ábauj, Csongrád, 
Hajdú, Torna, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Komárom, Nógrád, Mosony, Tolna, Szeben, Sop-
ron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya bolti 
ára 10, n. 9 kr. — Alsó-Fehér, Nyitra megye, 
egy-egy példánya bolti ára 15, n. ára 12 kr. 

Szemléleti képek 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt. Fiume látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árvaváralja lát-
képe, felhuzatlanul. bolti ára 3 frt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 50 kr, netto ára 
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3 fr t 25 kr, A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul. bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 f r t 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Vajda-Hunyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 f r t 30 kr. A jáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 

.ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt , netto ára 
1 f r t 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 f r t 30 kr. 

B ) Kath. népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 
6'/« iv, kötve, bolti ára 18 kr, ne t to ára 15 kr. 

Német nyelven. 8°, 5'/» iv, kötve, b. ára 16,'n. ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk II. oszt. 

számára. 8°, 8.'A iv, kötve, b. ára 27, n. ára 22 kr. 
Német nyelven 8°, 10'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. osztálya számára. 8°, 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, net to ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 41, n.ára 34 kr. 
Tót nyelven. 8°, 16'A iv, kötve, b.ára 48kr ,n .á ra 40kr. 
Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. oszt. 

számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, n. ára 52 kr. 
Német nyelven. 8°, 19'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, 

netto ára 53 kr. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, népiskolák III. ós IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, net to ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17V« iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15'A iv, kötve, b .ára 37kr, n .ára 31 kr. 
Német betűző a népiskolák számára. 8", 2'A iv, 

fiizve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 32 kr. n. ára 27 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 

számára. 8°, 15'A iv, kötve, b. ára 41 kr, n. ára 34 kr. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 

összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 47 kr, n. ára 39kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-

mára. 8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, n. ára 21 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-

tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolt i ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve. b. ára 18 kr, n. ára 15 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-

tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8", 6'A iv, kötve, b. ára 21 kr, n. ára 18 kr. 
Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 

H. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b .á ra 32 kr, n.ára 27 kr. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

1 frt 31 kr. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. I teljes példány = 12 lap, ára 1 f r t l 5 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izrael i ta iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, b. ára 27 kr, n. ára 22 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr. net to ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr , netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

S z e r b iskolák számára. 

IJePKŰBNOE n-Kni'f 3a oynoTpfSAÉNÍE eépkckhx* NApÓA" 
Hki\z ovNHAMipz. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'/« iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

H3X ^*AATHpA nfpSONAMÁANOÉ OVn pAIKNEHÍE KZ OVnO-
TPEKAENÍIO KZ EAAKÉNOCÉpKEKHXZ NApÓA'IWXZ Oy»IH-
AiíqjA\-z. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8", 107» iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

H3Z HAEOEAÓSA nEpKONAMÁAHOE OynpAlKNENÍE KZ o y n o -
TpEKAÉN'l'tO BZ EAASÉNOEEpKEKHXZ NApÓANhJXZ OyNH-
AHipA\-x. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, S ' / j iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KATHXHEVEZ MÁAWH Si MEäNircKArro Gv"nóaa sa Káp-
Aosii/t;. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8 , 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, net to ára 11 kr. 

BOCTOHHOI'B IRKPONCIIOBTAIIHÍÍI KaTHXHcict 3a name 
yieHH'we pa3pe,ae y Borocnacaejioü Enapxni Ea i -
KOH. (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

Cp'kwÍH KaTHXHcict. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Majiuft KaraxHcicL. (Kis Katekizmus.) 8°, l 'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 

KATHXÍEÍíZ MIÍKX, CA8 EKŐpTZ MZpTÖpHChpE AP^T Kp£-
AÍHM'OCZ nEN'rpg CKOAAEAE NÉSNHTE pOMSIIÉipíí. (Kis 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, n. ára 12 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, továbbá 
községek- és körjegyzőségeknek a netto árösszeg előleges beküldése mellett, portómentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
u t o l s ó p o s t á i is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1898. évi julius hó l . A m Mr tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 

M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második mel léklet a Néptanítók Lap ja 1898. évfolyam 27 . számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
6816/98. Pályázati hirdetmény. Nagy -Kan iz sa 

rendezett tanácsú város VI—VII. kerületében egy 
u.jonnan szervezett r. kath. kántori állásra pályázat 
nyittatik. Az állással 500 frt évi kántori fizetés és a 
szokásos stola-díj van egybekötve. Az állással járó 
teendőkön kívül köteles lesz a megválasztott kántor 
szükség esetén a VI. és VII. kerületben levő községi 
népiskoláknál mint helyettes tanító esetről-esetre 
működni; ezen munkájáért az iskolaszék által évi 
100 frttal díjaztatik. A pályázók tartoznak róm. 
kath. vallásukat, a kántori teendőkre való képesítést, 
valamint tanítói minősítésüket okmányokkal iga-
zolni. A kántori működésből nyilvános próba tar-
tatik, melynek határnapjáról a pályázók külön 
értesíttetni fognak. A megválasztott kántor köteles 
lesz állandóan a VI—VII. kerületben lakni. A kér-
vények f. évi augusztus 1-éig bezárólag Nagy-Kanizsa 
város iktatójába lesznek beadandók. A városi tanács. 
Nagy-Kanizsán, 1698 márczius 31-én. Vecsér, polgár-
mester. Lengyel Lajos, főjegyző. (412—1 — 1) 

A tószeg i ev. ref. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: 98 frt 40 kr készpénz, i'ár-
bér: 35 véka búza, 35 véka árpa. Tandíj : minden 
gyermektől 1 véka árpa, vagy 1 frt. Tankötelesek 
száma: 56—69. Föld: 14 cat. hold 451 Ql-öl rakodó 
kert, kenderföld, két szobás lakás, konyha, éléstár, 
kamra, istálló, ker t : 200 • - ö l , stóla czímén: 
10—12 frt. Megjegyzendő, hogy az egyház 144 frt 
államsegélyért folyamodott s ezzel a jövedelem az 
500 frtot is meghaladja. Kötelességei: az I —VI. 
osztály vezetése, a IV—VI. osztályban az összhang-
zatos éneklés tanítása, kántori teendők végzése, 
három főünnepen prédikálás, melyért külön 6 fr t 
jár ö s s z e s e n . Lelkészt akadályozás esetén helyettesí-
teni köteles. Előnyben részesülnek, a kik az orgo-
íiázásban való jártasságukat igazolni tudják. Pályá-
zati határidő julius 20. Palyázatok Tószegre (Pestm.) 
Tóth Bertalan lelkészhez küldendők. (648—1-1) 

Betöltendő a t i szaigari (Hevesm.) ref. leány-
tanítói állomás julius 23. napjáig, — melynek két 
szobás lakáson, kerten kívül — javadalma: 64 frt, 
15'/J hold szántó, mostani haszonbére : 160 forint. 
Tanítványaitól: (65) egy véka rozs, egy véka árpa, 
egy csirke, 10 kr. Egy öl puhafa, államsegély 
108 frt. Ismétlők téli cktatásaért fejenként egy 
véka árpa, egy csirke. Az iskola VI osztályú. 
Templomban és temetéseknél a fitanító akadályozta-
tása esetében, a leánytanító szolgál. Okleveles, 
vagy azt később megszerző egyén, egy évi sikeres 
mű ködés után állandósíttatni fog. Kovács Zsigmond, 
lelkész. (577—III—3) 

A békés-osabai ág. hitv. evang. egyház három 
tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhat-
nak tót és magyar nyelvben teljesen jártas ág. hitv. 
evang. tanítók és tanító-jelöltek. A tanító a téli 
hónapokban tót nyelven istentiszteletet vezetni 
köteles. A pályázatok julius 20-ig alulírotthoz kül-
dendők. Javadalom: két szobából álló lakás, 350 fr t 
készpénz, havonkint előre fizetve. Minden tanulótól 
egy frt. Ismétlő-iskola minden növendéke után az 
egyház egy frtot fizet. Békés-Csaba, 1898 junius 18. 
Szeberényi Lajos Zs., igazgató, lelkész. (583 —IV—3) 

A maisai bérle' martinczai gazdaságában lévő 
népiskolában a tanítói állás betöltendő. Felhivatnak 
az ezen állásra pályázni kívánó okleveles tanítók és 
tanítónők, hogy bizonyítványa'"k ós eddigi alkal-
mazásukat kitüntető irománya k hiteles másolatát, 
a tolnamegyei kir. tanfelügyelőséghez Szegzárdra 
julius közepéig beküldjék. E másolatok vissza nem 
adatnak. Fizetés 300 frt, szabad lakás, tüzelő ós 
600 Q ö l kert. (596—11 - 2 ) 

A nagymarton! (Sopronvármegye) róm. kath. 
iskolaszék egy megüresedett osztálytanítói állásra 
pályázatot hirdet. Jövedelem : 400 frt, szabad lakás, 
2 öl fa, ismétlő-iskoláért 20 frt. Kötelmei: egy 
osztályt önállóan vezetni, a kántori teendőkben 
segédkezni, önállóan végezni. Folyamodványok folyó 
évi julius 16-ig a róm. kath. iskolaszéki elnökséghez 
küldendők Köppl Károly, pléb., elnök. (614-II-2) 

A mezöberényl községi polgári fiu- és leány-
iskolánál a 4-ik osztály is elállíttatván, pályázat 
nyittatik : 1. egy rendes tanítói állásra, 700 forint 
készpénz és 100 forint lakpénzből álló fizetéssel, 
melyre a mennyiségtani és természettudományi 
szakkörből képesített okleveles polgári iskolai 
tanítók pályázhatnak ; 2. egy segédtanítónői állásra 
500 frt készpénz ós 100 frt lakpénzből álló fizetés-
sel. Ez utóbbi állásra a nyelv- és történettudo-
mányi szakcsoportból képesített okleveles polgári 
iskolai tanítónők pályázhatnak; kézimunka taní-
tásra képesítettek előnyben részesülnek. A pályá-
zati kérvények alulirt községi iskolaszéki elnök-
séghez legkésőbb f. évi julius 30-ig beküldendők. 
Mczőberény, 1898 junius 15. Ifj. Jes enszky Károly, 
községi iskolaszéki elnök. (617-11—2) 

A g logovácz i (Aradmegye) róm. kath. iskola 
I-ső osztályú tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Ezen állomással járó javadalmazás: 400 frt készpénz, 
negyedévi előleges részletekben, 15 fr t írószeráta-
lány, 34 köbméter kemény tüzi-hasábfa, melyből a 
tanterem is fűtendő, szabad lakás kerttel, ennek 
hiánya esetén 80 frt lakbér. A tanító kötelessége 
leend: a reá bizott osztályt vezetni, vasárnapi 
iskolát tartani ós egyházi funktióknál segédkezni, 
azért az énekben és orgonálásban jártasak előny-
ben részesülnek. A tannyelv magyar-német. A kér-
vények f. é. julius hó 20-ig az iskolaszók elnökéhez 
czímzendők. A megválasztott tanító csakis egy évi 
sikeres működés után fog állásában véglegesíttetni. 
Személyes megjelenés okvetlen megkívántatik. Az 
állomás f. é. szeptember hó 1-én foglalandó el, 
mely naptól a fizetés is folyósíttatik. Frank János, 
isk. elnök. Remlein Antal, isk. jegyző. (626—III—2) 

A somogyvár i róm. kath. népiskolánál megüre-
sedett osztálytanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése egy polgári évre 320 korona, az ismétlők 
oktatásáért 30 korona. Szép mellékjövedelemre szá-
míthat. Élelmezés (reggeli, ebéd, vacsora) a főtaní-
tónál. Bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége az 
iskolaszék által kijelölt osztály a püspöki tanterv 
szerint tanítani s az ismétlősöket oktatni ; a kán-
tori teendők minden ágában segédkezni, sőt ha kell 
önállóan is végezni. Kórvények az Iskolaszékre czi-
mezve alulírotthoz julius 15-ig küldendők. Somogy-
vár, 1898 junius hő 19-én. Rozsics Géza, főtanító, 
iskolaszéki jegyző. (612—II—2) 

Hodosl (Pozsonymegye) reform, egyház ürese-
désben levő II. tanítói állomására pályázat hirdet-
tetik. Fizetése 400 frt államsegély, mely havi elő-
leges részletekben fizettetik. Továbbá 60 frt lakbér 
az egyház pénztárából. Kötelessége az I—III. vegyes 
osztály tanítása. Oklevéllel felszerelt folyamodvá-
nyok julius 31-ig Balahó Antal reform, lelkészhez 
Hódosba, u. p. Duna-Szerdahely küldendők. Állomás 
szeptember elsején elfoglalandó. (634 II—2) 

A császári (Komáromm.) ev. ref. egyház Il-od 
tanítói állomására pályázat hirdettetik. Javadalom: 
401 frt készpénz, 12 méter rőzsefa, haza szállítva, 
és egy-szobás lakás bútorozva. Az elválasztott tanító 
kötelessége az alsó 3 osztály vezetése. Pályázati 
határidő: julius 20. Az állomás augusztus 28-án 
elfoglalandó. Tanítók, tanítónők s óvónők is pályáz-
hatnak. Kérvények az ev. ref. iskolaszéki elnökség-
hez küldendők. (567-Hl—3) 



I I 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. Mr. 
ministerium 1897. évi decz. hó 24-én 75.279. szám 
alatt kelt rendelete folytán, betöltendő a Garam-
Berzencze községében újonnan szervezett állami 
elemi iskolánál egy, évi 400 frt fizetés és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szol-
gálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket, a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz czímezve, 
legkésőbb folyó évi julius hó 20-ig, Zólyomvár-
megye kir. tanfelügyelőségénél nyújtsák be. Állami 
iskolánál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Ezen állomásra csak ág. hitv. ev. vallású 
és kántori képes ítéssel is bíró tanítók pályázhat-
nak, miután a kinevezendő tanító helyben és a 
tanórákon kívül a kántori teendők és egyházi 
énektanítás végzésére is kötelezve lesz, a miért 
részére hiványilag s 30 fr t ra rúgó díjazás van 
biztosítva. Beszterczebányán, 1898 évi junius hó 
20-án. Zólyomvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 

(106/h—III—2) 
A kádártai (Veszprémmegye) reform, kántor-

tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
400 frt, 21 és '/J méter fa, 888 D-öl házikert, mely-
nek értéke 45 frt, jó lakás. Kötelesség: az elemi 
és ismétlő-iskola tanköteleseinek egyházkerületi 
tanterv szerint, tanítása, templomban és temetés 
alkalmával énekvezéri teendők. Kérvények reform, 
lelkészi hivatalhoz küldendők julius 20-ig (u. p. 
Veszprém-Rátóth). (638—II—2) 

Gróf Károlyi Gyula örököseinek N.-Szénás ura-
dalmához tartozó György-Kirá lyság gazdaságá-
ban létesítendő tanítói állásra ezennel pályázatot 
nyitok. Javadalmazás: háromszáz forint készpénz, 
egyszobás lakás, szabad fűtés és a tiszt asztalánál 
való élelmezés. Ezzel szemben köteles az illető 
tanító a helybeli iskolában ós a 6 kilométerre levő 
józsefszállási iskolában a tanköteles gyermekeket 
oktatni, egyik nap egyik helyen és viszont. Köteles: 
a. mennyiben tanítási ideje engedi, az uradalomban 
ellenőri teendőket végezni, magtári ki- és bemérések, 
készpénz-fizetések, cséplés stb., stb., mindig azonban 
a tanítói teendők teljes épségben tartásával; — a 2 
gazdaság közt való közlekedésre az uradalom egy 
lovat kordét tart az illető kényelmére. Pályázhat-
nak jól végzett, róm. kath., erőteljes, egészséges, 
nem házas egyének; czimezvén a folyamodványt 
gróf Károlyi Tibor ő excellentiája vagyongondnok 
gróf úr nevére és beadván azt hozzám f. évi julius 
16-ig. Az állás elfoglalandó esetleg aug. 1-én, leg-
később szept. 15-én. N.-Szénás, 1898. jun. 10. Dáni 
József, uradalmi tiszttartó. 

(551--III—3) 
A g á v a i (Szabolcsmegye) ev. ref. egyház pályá-

zatot nyit orgonistái és 6. oszt. fitanítói állomásra. 
Fizetése: 1. 444 o. é. forint az egyház pénztárából, 
három-havonkint előre fizetve; 2. tandíj, egy-egy 
finövendéktől 1 véka gabona és 40 kr, azaz : egy 
véka gabona és negyven krajczár; tanítványok száma 
60 ; ez a szülék által fizettetik aratás után; 3. 
ismétlő-iskolásokért a községi pénztárból 12 forint 
50 k r ; 4. temetési stólák a tiszántúli egyh. kerület 
határozata szerint fizettetnek. Csupán fiúkat tanít. 
Ezeken kívül lakás: 2 szoba, konyha, kamra és 
kert. Gáva, 1898 junius 27. Baráth Imre, ev. ref. 
lelkész. (669—II—1) 

Bácská i reform, kántortanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetés: 100 frt államsegélylyel, 
400 frt, lakás, kert. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Kérvények a lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Posta Bély, Zemplénmegye. (671—11—1) 

Mozsgón (Somogym., Szigetvár mellett) az álla-
milag segélyezett községi népiskolában az osztály-
tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalom: évi 
400 frt, egy bútorozott szép szoba, fűtéssel. Tan-
nyelv : magyar. Pályázati határidő julius 24. Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. Okmányolt kérvények 
az iskolaszékhez intézendők. Lejthényi Kálmán, kör-
jegyző és iskolaszéki elnök. (602—IV—2) 

Beczefa-Zsibótl ref. kántortanító fizetése. Tisz-
tességes lakás, 720 • - ö l házikert, 300 • - ö l kender-
föld, munkálja Zsibót. Minden lélektől (310) 42 kr ; 
minden tankötelestől 1 fr t 5 kr, 2 nyolczada csöves 
kukoricza, 1 csibe. 4 öl kemény hasábt'a. tizt.-Mihály-
tól Szt.-György napig minden tanköteles 2 db fát 
visz naponkint, melyből az iskola is füttetik. Ének-
szós halott után -55 kr. Búcsuztatós 1 fr t 5 kr. 
Ismétlők tanításáért 21 frt. 12 frt kamat. 80 frt 
államsegély. Őröltetés. 5696 • - ö l jó föld, munkál-
ta t ja és adóját fizeti a tanitó. Pályázati kérvények 
az iskolaszéki elnökséghez küldendők julius 30-ig. 
Beczefa, u. p. Nagy-Peterd. Baranyam. (680—I—1) 

Pal ló s ! — (Zólyommegye) fél óra Besztercze-
bányától, hol gyermekeit csekély kiadásokkal a 
tanító nevelheti — r. kath tanítói állomásra julius 
20-ig pályázat nyittatik. Oktatási nyelv: magyar-tót. 
Összes jövedelme 400 frtra vehető. Folyamodványok 
50 kros bélyeggel nagytekintetü magy. kir. erdő-
igazgatósághoz Beszterczebányára czímezve, lvubányi 
Alajos esperes-tanfelügyelőhöz Tájóra (Zólyommegye) 
küldendők. Esetleg kópezdész is pályázhatik. 

( 6 7 9 - 1 - 1 ) 
Pályázat a c súz i államilag segélyezett r. kath. 

iskola másodtanítói állásra. Fizetés: államsegély-
ből 375 frt. Hitközségtől: lakbér, fajárandóság és 
pótkert czímén 70 frt. Kötelesség: egy csoport 
vezetése, ismétlők tanítása. Előny a kántori teen-
dőkbeni segédkezés. Kérvények julius 20-ig az isk.-
székhez intézve, főtiszt. Horváth Vendel iskolaszéki 
elnök úrhoz küldendők. Csúz (Komáromm.), 1898 
jun. 28. Sümegh István, isk.-széki jegyző. (064-1-1) 

Kérek polg. leányiskolámhoz polg. isk. tanítónőt. 
Fizetés 500 frt s lakás vagy 50 frt. Német, franczia 
kívánatos, zongoratanításból mellékjövedelem. Ok-
mányok, arczképek Freund Bernát igazgatóhoz kül-
dendők N.-Bicsére (Trencsénmegye) augusztus 20-ig. 

(665 - I H - 1 ) 
Jánosgyarmat (Barsmcgye) község róm. kath. 

kántortanítói állomására pályázat hirdettetik. Határ-
idő julius 28. Megfelelő lakáson és mellékhelyisé-
geken kívül ötszázötven forinttal javadalmazva, quin-
quennium biztosítva. Tannyelv: magyar-német. Ál-
lomás elfoglalandó augusztus 31. Dr. Lányi József, 
plébános, iskolaszéki elnök. (675—III—1) 

A nádszegi róm. kath. népiskolánál egyenként 
400 forintyi fizetéssel, esetleges korpótlékkal és 
egy szoba használatával díjazott két tanítói állás 
üresedvén meg, betöltése végett ezennel pályázat 
hirdettetik. A kellőleg fölszerelt folyamodványok 
folyó évi julius 20. napjáig a nádszegi iskolaszékre 
czímezve, Morvay Lipót tanfelügyelő, zsigárdi 
(Pozsonymegye) plébánoshoz nyújtandók be. Nád-
szegen, 1898 junius 20. Iskolaszék. (677—II-1) 

A bo ldogasszonyfai róm. kath. iskolánál folyó 
évi szeptember 1-én elfoglalandó osztálytanítói állásra 
augusztus elsejéig pályázat hirdettetik. Kötelme: 
egy tanteremben az oktatást vezetni, az ismétlők 
oktatásában és kántoriakban segédkezni. Tannyelv: 
magyar; a német nyelvben is jártasok előnyben 
részesülnek. Fizetés: egy bútorozott szoba fűtéssel 
és tisztogatással és 330 frt, havi előleges részletek-
ben. A kérvények Somogy-Szent-Lászlóra az iskola-
széki elnökséghez intézendők. (663—1-1) 



Pályázat az alsó-szeli-i ág. hitv. ev. másodtanítói 
állásra. Javadalom: 250 frt az egyházi pénztárból, havi 
részletekben; tandíjakból 60—70 f r t ; kertért 6 frt, 
1 ' / j öl tűzifa a saját használatára és egy bútorozott 
szobából álló lakás. Kötelesség: I—III. osztály és 
hetenkint egyszer ismétlősök oktatása. Tannyelv: 
magyar. Az állomás szeptember 1-én foglalandó el. 
Jelentkezések alulírotthoz intézendők. Rásó Mihály, 
ev. lelkész. ( 6 6 2 - 1 - 1 ) 

A mándoki (Szabolcs m.) ref. másodtanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Javadalma: lakás és ker-
ten kivüi tandíjból: 300 forint, államsegély: 100 
forint Kötelessége: az I.—II. o. tanítása, az ének-
vezér akadályoztatása esetén templomi és temetési 
szolgálat. Tanítók, tanítónők és óvónők is pályáz-
hatnak. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Mándok, 1898. május 29. Porzsplt József, ref. lelkész. 

(643 - I I - 2 ) 
Az emödi (Borsodmegye) újonnan szervezett 

áll. segélyezett izraelita felekezeti elemi iskolánál 
800 korona, szabad lakással díjazott okleveles 
nőtlen tanítói állás szeptember elsejére betöltendő. 
Pályázók képesítési okmányaikat julius végéig 
alólirotthoz küldhetik, útiköltség csak az acceptált-
nak megállapodás szerint téríttetik meg. Schreiber 
Mór, iskolaszéki elnök. (628—III—2) 

B a k o n s z e g i reform, egyház hatosztályú leány-
iskola tanítóságára julius 20-ig pályázatot hirdet. 
Javadalom: Készpénz különfélékből 70 frt 50, kr. 
Tandíj az egyháztól 300 frt. Rozs 716 klg. Árpa 
620 klg. Föld 19 kis hold. Legeltetési jog 4 részlet. 
Fa 1 öl. Szalma 1 szekér. Elegendő őrlés. 3'A hold 
őszi termés behordása. Földadót egyház fizet. Lakás 
kerttel. Kötelesség: Hatosztályú leányiskolát egy-
házkerületi tanterv szerint vezetni. Vasárnapi isko-
lás leányokat oktatni, fiu- és leánynövendékeket 
fanemesítésre, konyhakertészetre faiskolában taní-
tani Állomás szeptember l-ig elfoglalandó. Pályá-
zók fanemesítésben, énekkarvezetésben való képes-
ségük felől nyilatkozzanak. — Pályázat Bakonszeg, 
u. p. B.-Újfalu (Bihar) a ref. lelkészhez küldendő. 

( 6 7 0 - 1 - 1 ) 
Borsodmegyei Bóta fiókegyházban a rk. kántor-

tanítói állomásra julius 20-ra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme: alkalmas lakáson kívül féltelek föld, 
3 vékás kert, 150 frt államsegély, 70 frt készpénz, 
550 lélek után párbér, stóla, tandíj, 21 méter fa, 
kőszén; czélszerü kezelés mellett az 500 frtot is 
meghaladja. Kérvények Sátára (Borsodm) Makra 
Péter plébános czimére küldendők. (654—1—1) 

Szent-Borbáson (Somogyin.) a községi elemi 
iskolához egy férfitanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. A tanító javadalma 400 (négyszáz) frt, továbbá 
két szobából, egy konyhából és egy kamrából álló 
lakás a kertilletménynyel. — Csak róm. kath. val-
lású tanító pályázhatok, ki a kántori teendőkkel is 
megbizathatik; mert kötelessége a kántori teendő-
ket is elvégezni, litániákat tartani, körmeneteket 
vezetni. — Pályázók kellően felszerelt folyamod-
ványukat folyó évi julius 27-ig alulírt iskolaszéki 
elnökhöz küldjék. Tannyelv: horvát-magyar.Lakócsa, 
1898. junius 27. Erdélyi János. (661-11—1) 

Az őrségi egyházmegyében — Szen tgyörg y -
v ö l g y é n — második rendes tanítói állomásra 
pályázatot hirdetek. Évi javadalom 400 forint, 
negyedévi részletekben előre fizetve, — egy szobás 
emeleti lakás, bútorzattal, — egy öl tűzifa vagy 
5 frt . Kötelessége az alsó 3 osztály vezetése, — 
9 hónapon keresztül. — Az állomás szeptember 
1-én elfoglalandó. Csak ev. reform, vallásúak alkal-
maztatnak. Szállítási költséget az egyház viseli. 
Oklevéllel ellátott kérvények f. évi augusztus l-ig 
Egyh.-Rádóczra (Vasmegye) Somogyi Gyula esperes-
hez küldendők. (672—1—1) 

Az inke i (Somogymegye, p. helyben) községi nép-
iskolánál a tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: természetbeni lakás, kert, 300 frt 
készpénz, ismétlő-iskolások után fejenkint 50 kr. 
és kántori teendők végzéseért minden pár után 
1 felöntő gabona (templom nincs). Megjegyeztetik, 
hogy azon esetben, ha az állás okleveles tanítóval 
töltetik be, az iskolaszék állami segélyért folyamo-
dik, hogy a tanító fizetése 400 frtig kiegészíttessék. 
Kizárólag róm. kath. vallásúak és a magyar nyelvet 
tökéletesen bírók pályázhatnak. A községben mint-
egy 5—6 uri gyermek magántanításáért várható 
mellékjövedelem mennyisége tekintetében a pályá-
zók forduljanak bizalommal az iskolaszéki jegyzőhöz, 
ki a kellő informátiót megadandja. A kellően fel-
szerelt folyamodványok legkésőbb julius 30-ig az 
iskolaszék elnökéhez beküldendők. Az állás szep-
tember 1-én elfoglalandó. Báró Szegedy Sándor, 
iskolaszéki elnök. (653—1 -1) 

Krassó-Szörény megyében fekvő Cs ik lovabánya 
a szabadalmazott osztrák-magyar államvasuttársaság 
magyar-német népiskolájánál a tanítói, illetve tanító-
női állomás megüresedvén, annak betöltésére a 
pályázat ezennel közhírré tétetik. Az ezen állomás-
sal egybekapcsolt javadalmazás 350 frt évi fizetés, 
30 ürméter kemény hasábfa, szabadlakás, illetve 
80 frt lakbér és az orgonázási szolgálatért járó 
60 frtnyi jutalomdíjból áll, mely utóbbi összeg a 
csiklovabányai róm. kath. templom-pénztár által 
fizettetik. Ezen állomás egy évig ideiglenes leend 
és csupán megfelelés esetén — a próbaév lefolyta 
után fog az illető kineveztetni. — Pályázók, ille-
tőleg pályázónők ezen állomásra, tartoznak saját-
kezüleg írt bélyegtelen folyamodványaikat legkésőbb 
folyó évi augusztus hó lő^ik napjáig a szab. osztr.-
magy. államvasuttársaság oraviczai főtiszttartósá-
gához beterjeszteni és a tanítói pályára való kép-
zettségüket tanítói oklevéllel igazolni. Feltétlenül 
megkívántatik a magyar és német nyelv teljes 
birása, azonfelül egy hitelt érdemlő erkölcsi bizo-
nyítvány, keresztlevél ós az orgonázásbatu jártas-
ságról szóló bizonyítvány csatolása. Oravicz;ífirr898. 
évi junius 25-én. A főtiszttartóság. (652 - III—1) 

Pályázat a bökönyi ev. ref. egyház előkönyörgő-
tanítói állomására. Javadalma: szép lakás 3 hold 
kerttel és 240 frt államsegélylyel kiegészített 400 frt. 
Csak okleveles ev. ref. vallású egyének pályázhat-
nak s a kellően fölszerelt pályázati kérvények f. évi 
julius 20-ig Balogh József ref. körlelkészhez (Gesz-
teróden, u. p. Bököny, Szabolcs m.) küldendők. 

( 5 8 9 - 1 - 1 ) 
Fes t -mácsa i róm. kath. népiskolánál tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : rendes tanítói 
fizetés 300 frt, ismétlő-iskola tanításért 50 frt, lakás-
pótlék és kertjárandóság czimén 40 frt, 3 öl tűzifa 
természetben vagy pedig megváltva 35 frt, szemé-
lyes pótlék — mindaddig, míg a korpótlókra igényt 
nem tarthat — 25 frt, nőtlen tanítók részére egy 
szoba és előszobából álló lakás. Köteles a községi 
faiskolát is kezelni — a miért a tiszta jövedelem 
felét kapja — s szükség esetén a kántorságban 
segédkezni. Kérvények julius hó 14-ig az iskola-
széki elnökséghez küldendők. Bazsanth János, isk.-
széki jegyző. (651 -I—1) 

Gyékényes (Barsvm.) tót és magyar ajkú álla-
milag segélyezett elemi iskolához önálló tanító 
kerestetik ; jövedelme 400 frt készpénzben. Szokott 
kapni 8 méter fát évenként megújítandó kérvényre. 
Lakása: két szoba, kamra és istálló, van kis házi-
kertje is. A kérvények a gyékényesi iskolaszékre 
czimezve, az alsó-győrődi plébániai hivatalhoz (u. p. 
Nagy-Kálna) küldendők. Pályázat napja julius 19-ike; 
megjegyzem, hogy csak okleveles egyén pályázhat. 

( 6 5 5 - 1 - 1 ) 
639* 
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A g e s z t i (Somogyin.) róm. kath. osztály-tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése polgári évre : 
havi rész'etekben a hitközségtől 250 frt ; az állam-
hoz 150 frt segélyért folyamodva van, bútorozott 
szoba, fűtés, szobatisztogatás, ágynemű nincs. Köte-
lessége az egyik tanterem növendékeit, úgy az 
ismétlő-iskolát tanítani, kántori teendők minden 
ágában segédkezni. Mellékes jövedelemre a volt 
tanító rá ment 100—160 frtra. Okleveles egyének 
pályázhatnak, kik zongorát tanítani képesek. Kér-
vények főt. Yisnyey Ignácz, iskolaszéki elnök úrhoz 
eredeti okmányok mellékletével küldendők julius 
17-ig. Az állomást augusztus 15-én köteles a meg-
választott betölteni. A tannyelv: magyar. Varga 
Ferencz, kántortanító. (649—1—1) 

Az őrségi egyházmegyében — Szécs i -Szent-
lászlól ev. ref. leányegyháznál — rendes tanítói 
állomásra pályázatot hirdetek. Évi javadalom 400 frt, 
negyedévi részletekben előre fizetve, minden tan-
köteles gyermektől egy szekér felvágott fa, melyből 
a tanterem is fűtendő. Lakásul 2 padlós szoba, 
konyha takaréktüzhelylyel, kamara, pincze, gazda-
i-ági épületek, kert, széles udvar kúttal. Az elöljá-
róság a 400 frt helyett hajlandó pénz és termény-
beli járandóságot is adni, — 2 hold szántófold ós 
6 hold legelővel, melynek adóját az egyház fizeti. 
Kötelessége az ösezes növendékek oktatása s teme-
tések alkalmával fungálni, melyért külön stóla 
fizettetik. Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Oklevéllel s szolgálati bizonyítványnyal ellátott 
kérvények augusztus l-ig Egyh-Rádóczra (Vasm.) 
Somogyi Gyula espereshez küldendők. Szállítási 
költséget az egyház fizeti. (673—I—1) 

Betöltendő az oro:liázi áll. polgári leányiskolá-
nál egy, évi 500 frt fizetésből és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott segédtanító-
női állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okle-
veles polgári iskolai kézimunka-tanítónők, képesítő 
okle\ éllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
i:-mereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 
1898. évi julius hó 10-ig Békésvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministeriumtól. Budapest, 1898 junius 
23-án. A minister meghagyásából: Madách, ministeri 
tanácsos. (113/h—I—1) 

Betöltendő a ga lgócz i állami polgári fiúiskolá-
nál egy, évi 500 frt fizetésből és szabályszerű lakbér-
ből álló illetményekkel javadalmazott segédtanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó azon oki. 
polg. isk. tanítók, kik a mennyiség- és természettudo-
mányi szakra vannak képesítve, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratok-
kal felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 189 
évi" julius hő 20-ig Nyitravármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministeriumtól. Budapest, 1898. junius hő 
24-én. A minister meghagyásából: dr. Morlin, 
osztálytanácsos. (114/h—I—1) 

A kézdiszent lé leki (Háromszékm.) róm. kath. 
iskolához, 400 fr t évi fizetés, 25 forint lakáspénz és 
rendes kert-illetménynyel javadalmazott tanítónői 
állomásra folyó évi julius 15-ig pályázat hirdet-
tetik. Markaly Antal, plébános. (690-11—1) 

Az alsó-nánai ev. leányegyház német-magyar 
tannyelvű iskolájához f. évi szeptember 1-ére másod-
tanító vagy tanítónő kerestetik. Javadalmazás 300 frt, 
1 l/a öl fa és lakás. Kelt Apáthiban, 1898 junius 
25-én (u. p Mórágy, Tolnám.). Krácher György, 
lelkész. (659—IV—lj 

K o r d é l l á z á n (Zólyomm.) róm. kath. tanítói állo-
másra julius 2 t-ig pályázat nyittatik. Oktatási nyelv 
magyar-tót. Összes jövedelme 400 frt, 60 m' fával. 
Folyamodványok 50 kr bélyeggel, nagytekintetű 
magy. kir. erdőigazgatósághoz Beszterczebányára 
czimezve, Kubányi Alajos esperes-tanfelügyelőhöz 
Tajóra (Zólyomm.) küldendők. Esetleg képezdész is 
páijázhatik. (681— I— 1) 

T i r k á n y b a (Komáromm.) két róm. kath. tanító 
kerestetik. Az egyiknek fizetése 350 frt és külön 
bútorozott szoba. A másiknak 130 frt, élelmezés a 
főtanítónál, külön bútorozott szoba, fűtés és taka-
rítással. Kötelesség: egy osztályt tanítani, tanít-
ványait a templomba vezetni, rájok felügyelni. 
Pályázhatnak nőtanítók is. Kérvények főtisztelendő 
Németh Vilmos plébánoshoz. (686—1—1) 

A dörl r. kath. iskola segédtanítót keres. Fizetés 
300 frt, lakás, fűtés. Kötelessége a három alsó osztály 
tanítása és ismétlőké. Kántorságban segítés. Tanító-
nők, óvónők is pályázhatnak. Határidő augusztus 20. 
Dór. (Sopronm.) Domonkos István, plébános. 

(683-1—1) 
Heresznyére (Somogymegye, posta Vizvár) oki. 

róm. kath. tanító vagy tanítónő kerestetik. Java-
dalma : 350 forint, bútorozott szoba fűtéssel, ágy-
nemű nélkül. Kötelme a felsőbb osztály és az 
ismétlők tanítása. Kántorság nem szükséges. Az 
állomás szeptember elsején elfoglalandó. Ritter 
Benedek, főtanító. (660—1 — 1) 

A gombai r. kath. iskolához segédtanító keres-
tetik. Fizetése tíz hóra 2u0 frt, havi előlegekben, 
élelmezés, lakás, fűtés és szobát akarítás. Köteles-
sége egyik tanteremben a három alsó osztályt és 
az ismétlő fiukat oktatni, a kántorságban segéd-
kezni. U. p. Marczali, Somogymegye. Imrey József, 
főtanító. . ( 6 5 7 - 1 - 1 ) 

A felsö-clomonyai kincstári római katholikus 
kántortanítói állomásra pályázat. Pénz: községtől 
80 frt. Kincstártól 107 fr t 50 kr. Stóla 60 frt. Pár-
bér 20 köb. vegyes élet 80 frt ért. A kegyúrtól 
tiTniényváltság 37 frt 50 kr. Szabad fajzás. Fél 
telek föld. Négy sertés makkoltatása a kincstári 
erdőben. Jó lakás, új melléképületek, házi- s gyü-
mölcsös kert. 10 frt az alapokból. Az adókat tanító 
fizeti. Tannyelv : magyar és tót. Pályázati idő folyó 
évi julius 31-ig. A pénzügyministerhez irott folya-
modványok Benkő József espereshez Jenkére kül-
dendők, Ungmegye. (682—1—1) 

A szabadkai községi polgári fiúiskolánál ürese-
désben lévő : a mennyiség- és természettudományi 
tárgyak tanításával kapcsolatos két rendes, úgy 
szintén a rajz és szépírás tanításával kapcsolatos 
egy segédtanítói székre 1898. évi ju ius hó 15-ig 
terjedő terminussal ezennel pályázat nyittatik. A 
mathematica-természettudományi tárgyak tanításá-
val kapcsolatos két rendes tanítói szék javadalma-
zása egyenkint 1600 korona alapfizetés, 100 korona 
ötödéves korpótlék és 240 korona lakbérátalány. 
A rajz és szépírási segédtanítói székhez fűzött 
javadalmazás 1200 korona fizetés és 240 korona 
lakbérátalány. Csak az illető szakra képesített 
folyamodók vétetnek figyelembe; kik is felhivatnak, 
hogy kellőleg felszerelt és bélyegeit kérvényeiket 
fenti határnapig alulirotthoz küldjék be. Szabadka, 
1898. évi junius hó 20. Vojuich Máté, s. k. iskola-
széki elnök. ( 6 9 1 - 1 - 1 ) 

A somogy-nemeskls fa ludl református tanító-
ságra pályázat hirdettetik. Fizetés az egyháztól 
224 frt, államsegély — melyért az egyház újból 
kérelmezett — 176 f r t ; lakásul egy szoba. Oklevél-
lel ellátott kérvények augusztus 20-ig az iskolaszék 
elnökségéhez küldendők. (692—III—1) 
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Zala-Szántói római kath. segédtanítói állásra 
pályázat nyittatik. Fizetése: 350 forint, vasárnapi 
tanításért 21 frt, bútorozott szoba fűtéssel. Köte-
lessége az I. és IF. osztályt, úgy az ismétlőket taní-
tani s a kántori teendők minden ágában segíteni. 
Csak okleveles féríitanítók pályázhatnak. Kérvé-
nyek julius hó 20-áig főtisztelendő Hajba Mihály 
iskolaszéki elnök úri oz küldendők. Az állás szep-
tember 1- én elfoglalandó. Nyers Imre, főtanító. 

(689 -1 -1 ) 
Dévényujfa lus i (Pozsonyin.) róm. kath. tót-

magyar tannyelvű iskolához egy tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése államsegélvlyel 400 fr t 
és 4 méter tűzifa. A kántori teendőkben jártas 
előnyben részesül. Oklevéllel felszerelt folyamodvá-
nyok f. é. julius 20-ig a dévényujfalusi plebánia-
liivatalhoz beküldendők. (674—II —1) 

Pályázatot hirdetek bécz i reform. IV. osztályú, 
három szobás lakáson kívül 691 koronára felszámí-
tott rendes kántortanítói állomásra. Folyó évi szep-
tember 1-én elfoglalandó. Pályázati határidő 1898 
julius 31. Pályázók — egyházkerületi tanító — 
választási törvény értelmében felszerelt kérvényei-
ket belső-somogyi esperesi hivatalhoz Homokszent-
györgyre (postahely) terjeszszék. Barakonyi Kristóf, 
ref. esperes. (678—1—1) 

Pályázati hirdetmény. Az a l só-szombatfa lv i 
intézeti állami elemi iskolánál 240 f r t fizetés és 
lakással egybekötött tanítónői állás megürülvén, arra 
a nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. ministerium 
31.868. Il/J.. számú rendelete értelmében ezennel 
pályázat nyittatik. Azok, kik ezen állásra pályázni 
akarnak, kérvényeiket folyó évi julius 31-ig a törvény 
által előírt okmányokkal felszerelve, az alsó-szombat-
falvi intézeti állami elemi iskola iskolaszéki elnök-
ségéhez küldjék be. Pálífy Elek, iskolaszéki elnök. 

(944 —III—1) 
Pályázat. V e z e k é n y (Hevesm.) községi róm. kath. 

jellegű iskolájánál megüresedett tanítói állomásra 
pályázatot hirdetek. Javadalom évi 400 frt fizetés, 
kerttel lakás. Okmányokkal felszerelt kérvények 1898 
augusztus 1-éig alulirt iskolaszéki elnökhöz külden-
dők Vezekényre (u. p. Tarna-Szt.-Miklós) 1898 junius 
30. Makay Félix, iskolaszéki elnök. (695/a—I —1) 

A saághi (Temesm.) 3 osztályú magyar-német 
tannyelvű községi iskolánál a 11-ik osztályra pályázat 
nyittatik. A tanító évi fizetése 250 frt készpénz, 
30 mérő tiszta buza. 10 mérő tengeri szemekben, 
7 öl kemény hasábfa beszállítva, melyből a tanterem 
is fűtendő és lakás, mely 1 szoba és 1 konyhából 
áll. Ez állomásra esak okleveles tanítók pályázhat-
nak. A megválasztott tartozik a finövendékeket a 
tornászaiban és ismétlő-iskolában tanítani, továbbá 
szükség esetén a helybeli róm. kath. templomban 
a kántori teendők körül segédkezni, a miért is az 
orgonalásban jártasak egyenlő minősítés mellett 
előnyben részesülnek. A kellően bélyegeit és okmá-
nyolt kérvények f. évi julius hó 28-ig beküldendők. 
Az elnökség. (696-1—1) 

A pr iv igye i róm. kath. elemi leányiskolánál 2 
tanítónői állomás üres. Egy az I. osztály részére 
355 frtnyi és egy a II. és III. osztály részére 405 frtnyi 
évi fizetéssel. Mindakét állomás ideiglenes. Az elő-
adási nyelv magyar és tót. A folyamodványok okmá-
nyokkal együtt az iskolaszéki elnökhöz augusztus 
hó 12-éig benyújtandók. Juriss Mihály, iskolaszéki 
elnök. (700—II—1) 

A czinkotai ev. egyház tanítót keres. Javadal-
mazása 400 frt törzsfizetés, 80 frt lakbér, vagy e 
helyett egy bútoros szoba fűtéssel ós egy kert haszon-
élvezete. Pályázni óhajtók felkéretnek, hogy folya-
modványaikat folyó évi julius végéig Jezsovies Pál 
lelkészhez Czinkotára — Budapest mellett — küldjék. 

(708—1—1) 

Betöltendő a gáttájai állami elemi iskolánál 
egy, évi 400 fr t fizetésből és szabályszerű lakbér-
ből álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czimezve, legkésőbb 1898 julius hó 20-ig Temes-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Temesvár, 1898 julius 1-én. Láng István, kir. 
s.-tanfelügyelő. (116/h—I —1) 

Pályázat a komárvárosi segédtanítói állásra. 
Fizetése: 12 hóra 300 frt, bútorozott szoba fűtéssel. 
Kötelmei: az I. és II. osztály, valamint az ismét-
lősök oktatása, a kántorátusban segédkezni, illetve 
azt önállóan végezni; miért is a kántortanítónál 
havi 10 forintért élelmezést kap, takarítással. Mellék-
jövedelem mintegy 40 frt. Kérvények főt. Méhes 
Kálmán iskolaszéki elnök úrhoz Kis-Iíomáromba 
küldendők. Pályázati határidő augusztus 10. D. M., 
kántortanító. (695—1—1) 

Az igrámi (Pozsonym.) róm. kath. tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Javadalma: 400 forint 
előleges havi részletekben, esetleg korpótlék, búto-
rozott szoba, fűtés, kiszolgáliís. A mint kántori 
állás is lesz, ehhez mért jövedelem és lakás. Csakis 
okleveles s orgonálásban jártas, nőtlen tanítók 
pályázhatnak. A folyamodványok julius 20-ig az 
iskolaszékhez küldendők ; addig személyesen is kell 
bemutatkozni. Roszipál, plébános. (694—1—1) 

A nagy -kovács i i róm. kath. magyar-német tan-
nyelvű iskolához okleveles segédtanító kerestetik. 
Fizetés: 350 frt, egy öl fa, egy bútorozott szoba, 
ágynemű nélkül. Az állomás szeptember 1-én fog-
lalandó el. Az iratok julius 24-ig hozzám külden-
dők. Nagy-Kovácsi (Buda mellett) 1898 junius 28. 
Angeli Márton, plébános. (684—III—1) 

A köbölkuti állami elemi iskolához e lap f. évi 
23-ik számában hirdetett pályázat julius hó 20-iki 
határidővel megujíttatik. Kolozsvártt, 1898 junius 27. 
Kozma Ferencz, kir. tanfelügyelő. (115/h—I—1) 

Ózdra (Borsodm.) a róm. kath. iskolához okleve-
les v. képezdét végzett segédtanító kerestetik. Fize-
tése 180 frt tiz hóra, melyet a község pénztára 
havonkint utólag pontosan fizet; a kántornál koszt, 
külön szoba, ágynemű és mosáson kívül. Kötelessége a 
mindennapi és ismétlő-iskolások szorgalmas tanítása, 
templomba kisérése és tavaszkor az oltás oktatása 
és ha képes, a kántorságban való segédkezés. Kér-
vények főtisztelendő dr. Dambrovszky Imre iskola-
széki elnök úrhoz julius 31-ig küldendők. Ózd, lá98 
julius 1. Boskó József, kántor. (699—1 — 1) 

A pozsony-szöl lös i kath. népiskolánál osztály-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 400 fr t 
és szoba. Oklevéllel felszerelt folyamodványok f. é. 
julius végéig a plebániahivatalhoz inté/.endők. 

A torbágyi (Pest mellett) róm. kath., német-
magyar tannyelvű népiskolánál üresedésben levő osz-
tálytanítói állásra julius hó 23-iki határnappal 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: 400 frt készpénz 
a község pénztárából, havi részletekben pontosan 
fizetve; egy bútorozott szobából álló lakás. Köte-
lessége : az alsó két osztályt önállóan vezetni, az 
ismétlő-iskolásokat oktatni. A kántortanítót kántor-
ságban helyettesíteni köteles. Folyamodványok főt. 
Neumayer Ferencz helybeli plébános úrhoz külden-
dők. Állomását szeptember 1-én tartozik elfoglalni. 
Temetések után 15 frtnyi mellékjövedelemre szá-
míthat. Rosenbach János, főtanító. (701—II—1) 
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A kocsolai (Tolnám-) róm. kath. népiskolánál 
két tanítói állásra pályázat hirdettetik. Az egyik 
állás javadalma 300 frt havi részletekbe, bútorozott 
szoba (ágynemű nélkül), fűtés. A másiké 150 frt, 
bútorozott szoba (ágynemű nélkül), fűtés és élelmezés. 
Mindkét állomásnak 100—100 frt tal való felemelésére 
államsegély van kérelmezve. Kötelmeik : az iskolaszék 
által kijelölendő osztályban s az ismétlősöket taní-
tani s a kántorságban segédkezni. Tannyelv magyar-
német. Kérvények julius 31-éig az iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Hábel Yincze, kántortanító. 

( 6 9 8 ' a - l - l ) 
Veszprémmegyei Nagy-Kamond fiókközség róm. 

kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma : páfbér, föld, rét, fa, gabona s szolgál-
mányokban, pénzértékben 400 frt . Van két szobás 
jó lakás melléképületekkel, kert. Folyamodványok 
az iskolaszékhez czimezve, Illa Antal karakói plé-
bánoshoz (u. p. Jánosháza) küldendők. Választáson 
1898 julius 20. délelőtt személyes megjelenés kiván-
tatik. (693-1 -1) 

Tószegre (Pestm.) róm. kath. segédtanító keres-
tetik. Havi tiz forint és teljes ellátás. Az állomás 
szeptemberben elfoglalandó. Cservenyicz Pál. 

(715—II—1) 
Egy okleveles kántortanító-segédre van szükségem, 

ki a kántorságban jártas, nem ha iköteles, jó hangja 
van. Fizetése egy polgári évre: háromszáz frt, euy 
szoba ; bútorzat, fűtés, világítás és mosás nélkül. 
Szorgalma által szép mellekjövedelemre számít-
hat. Kötelessége mind az, mit a k.-tanító, ki őt 
fizeti, teljesíteni. Állását évközben el nem hagyhatja, 
mit szerződésileg írásban lesz kikötve. Állását 1898 
évi aug. hó 28-án köteles elfoglalni. Személyes 
megjelenés előnyös. Kérvények alulírotthoz külden-
dők. Pápán, 1898 junius 25-én. Hannig Gyula, 
kántortanító. (650 -1—1) 

A l iptó-dovallói róm. kath. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik f. évi augusztus hó U-ére. 
Jövt lelme : kincstárból 51 f r t 40 kr. Hívektől 3 
mérő árpa : 9 f r t ; 24 hold 405 Qj-öl föld .haszonélve-
zete kataszteri becslés szerint 50 fr t 90 kr, tényleg 
haszonbér után körülbelül 200 f r t ; 41 ürköbméter 
puha tűzifa házhoz szállítva, melyből 13 méter 
tanterem fűtésére szolgál: 36 fr t 90 k r ; a fa kiál-
lítási költségét fizeti a kántortanító méterenkint 
18'A krral. Állami segély 138 frt . Stóla 6 frt . 
Ostyasütésért 6 frt. Misealapítványokból 3 frt. 
Kényelmes lakás két házikerttel s gazdasági épüle-
tekkel. A folyamodványok Liptó-Ujvárra Dörner 
István kerületi tanfelügyelőnek beküldendők. 

(647-1 -1 ) 
Somogy-Szakács iba róm. kath. segédtanító 

kerestetik. Fizetése egy polgári évre 300 frt. Köte-
lessége : felsőbb osztályt önállóan vezetni, az ismét-
lőket oktatni és a kántori teendőkben segédkezni. 
Az állás augusztus hó 1-én elfoglalandó. Szabó 
Géza, főtanító. (713—1—1) 

A ravai (udvarhelymegye, u. p. Erdő-Szt.-György) 
unitárius népiskolánál a tanítónői állomásra hirde-
tett pályázat határideje meghosszabbíttatik julius hő 
20-ig. Fizetés államsegélyből 400 f r t készpénz és 
lakás, mely a míg az egyházközség a tervbe vett 
építést megtehetné, egy haszonbérelt bútorozatlan 
szobából fog állani. Bővebb felvilágosítást készség-
gel nyújt az iskolaszék, a hová a pályázati folya-
modvány is intézendő. (705—I—1) 

Erdö'bényére (Zemplénmegye, postahely) oki. 
ref. tanítót, vagy tanítónőt keresünk. Kötelessége: 
I—II. osztály tanítása. Fizetése: 400 frt, teljesen 
államsegélyből, pontosan kiszolgáltatva. Megfelelő 
lakás. Gyermekektől iskola fűtésre hordott fa felma-
radó része. Felszerelt pályázati kérvények jul. 22-ig 
küldendők Szőllősy József lelkészhez. (703—1—1) 

A szanyi (Sopronm.) róm. katholikus népiskolá-
jánál üresedésben lévő három osztálytanítói állásra 
pályázat nyittatik. Kötelesség a beosztott osztályának 
önálló vezetése s a kántori teendőkbeni segédkezés. 
Fizetés évi 300—300 frt, havi előleges részletekben, 
lakásul egy bútorozott szoba. Okmányolt kérvények 
julius hó 30-ig az iskolaszéki elnökséghez czimezve 
beküldendők. Tannyelv magyar. Szany (u. p. és 
vasúti állomás helyben), 1898 junius hó 25-én. Köz-
ségi elöljáróság. (645 —III—1) 

Pályázat. Temes-Moravicza és Dézsánfa lva köz-
ségekben, és pedig külön-külön mindenik községben 
a f. évi julius hó 10-étől a f. évi szeptember hó 
15-éig nyári menedékház állíttatik. Ezen menedék-
házak vezetésére szükségelt óvónők végett ezennel 
pályázat hirdettetik és fölhivatnak mindazon képe-
sítéssel biró óvónők vagy pedig magasabb osztályú 
óvónőképző-intézet hallgatói, hogy kellőleg felszerelt 
folyamodványaikat az alulirott temes-moraviczai 
körjegyzőhöz czimezve, legfeljebb a f. évi julius ho 
10-éig nyújtsák be. Az óvónő fizetése e két hónapra 
80 frt leend. Temes-Moraviczán, 1898. évi junius hó 
29-én. Kresztits Lázár, körjegyző. Pellinger Márton, 
temes-moraviczai községi biró. Czeller Miklós, dézsán-
falvai községi biró. (676—1—1) 

A miskolcz i nőipariskolánál másodtanítónői ál-
lásra pályázat hirdettetik. Javadalom 4u0 frt évi 
fizetés, 100 fr t lakbér, vagy természetbeni lakás ; 
oly kikötéssel azonban, hogy ha netalán a város 
viszonyai e tekintetben változnának, a város fél-
évi felmondással élhet. Pályázhatnak, kik női ipar-
iskolai oklevéllel birnak. Az okmányokkal felszerelt 
kérvények 1898 julius hó 15-éig Pataky Sándor 
iskolaszéki elnökhöz küldendőkbe. Miskolczon. (666) 

Pályázat a s zokolya i ref. Il-od tanítói állásra. 
(Hont.) Fizetés: egyháztól 300 frt, 100 frt állam-
segély kilátásban, egy szoba fűtéssel. Kötelesség: 
az elöljáróság által kiszabott osztályok vezetése 
8 hónapig. Nők is pályázhatnak. Határidő julius 31. 
Nagy István, ev. ref. lelkész. (710—1—1) 

Szent-péteruri (Zalam.) róm. kath. népiskolánál 
államilag segélyezett osztálytanítói állomásra julius 
16-ig pályázat nyittatik. Fizetése 400 írt, és egy 
szoba fűtéssel. Kötelmei: egy osztály vezetése, az 
ismétlősök tanítása és a kántorságbani segédke-
zés. Oklevéllel ellátott kérvények az iskolaszékhez 
czimezve Bertalan Titusz plébánoshoz küldendők. 
Állomás szeptember elsején elfoglalandó. Boda 
Gyula, főtanító. ( 7 U _ I _ l ) 

Balsán (Szabolcsm.) a reform, egyház orgonista-
tanítói állomása szeptember 1-én betöltendő. Java-
dalma : az iskolától különálló 3 szobás lakáson 
kívül 400 frt, évi négy részletben előzetesen fizetve 
és 60 frt különböző czímeken. Oklevéllel felszerelt 
kérvények julius 31-ig Rácz Kálmán lelkészhez 
(posta : Szabolcs) küldendők. (711—III—1) 

Bereg-Badaló reform, nőtlen másodtanítót keres. 
Fizetése: 400 frt, havonkint előre, egy szoba; 
20 frtnyi mellékjövedelem. Tanítja az I., Il-ik osz-
tályt, ha a gazdasági ismétlőben segédkezik egy 
hold földet kap. Kérvények julius 20-ig ref. lelkész-
hez küldendők Megbízásából: Kiss Endre, reform, 
tanító. (702—1—1) 

Pályázat a go lop i reform, orgonista-tanítóságra. 
Fizetése: pénzben 218 frt 45 kr. Féltelek = 16 hold 
föld, rét, melyekből az egyház egy nyomást három-
szor, egyet egyszer megszánt, bevet, terményeket, 
trágyát kihordatja. Rozs 9'A köböl. Fa l 'A öl. 
Bor l ' / j hordó. Tandíj : 50 forint. Temetési s tóla: 
10 frt. Kert. Kényelmes lakás, 2 deszkázott szobá-
val, konyha, kamara, melléképületekkel. Jelentkez-
hetnek okleveles egyének julius 25-ig, Réthy Pál, 

I ref. lelkésznél Golopon (u. p. Tálya, Zemplénm). 
Az állás elfoglalható szept, 5-én. (716—1—1) 
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A nagyméltóságú m. kir. pénzügyi-ministerium 
főigazgatás alatt álló „Gizela" bánya kincstári fiárva-
házban Zólyom-Lipcsén (a várban) legújabban 
szervezett segédtanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Az intézet alapszabályai értelmében: 20. §. A segéd-
tanító köteles a reája bizott család növendékeit az 
igazgató fővezetése alatt s utasítása szerint nevelni 
s vezetni úgy az iskolai, mint a házi munkában. E 
ezélból a segédtanítónak saját családbeli növendékei-
vel egészen együtt kell élnie, azaz velük együtt lakni, 
velük közösen étkezni, mindennemű mezei, kerti s 
egyéb munkát a növendékekkel közösen teljesíteni 
s azokat a munkában saját példája s útmutatásával 
gyakorlatilag oktatni (azonban mindig szem előtt 
tartva, hogy az árvaházban a munka nem ezél, 
hanem csak eszköze az erkölcsi nevelésnek), a tan-
órákban az igazgató által reája bizott osztályban és 
tantárgyakban tanítani; s végre az erkölcsiségre, 
rendre, pontosságra, tisztaságra és szorgalomra 
szigorú őrködés mellett, gyengéd szeretettel bánni 
növendékeivel. 21. §. Egy segédtanító fizetése ; laká-
son, étkezésen, mosáson ós szolgálaton felül 200 frt, 
egy évi sikeres működés után 300 frttól 500 frtig. 
22. §. Segédtanítóul csak nőtlen egyén alkalmazható 
s köteles egész életmódját az intézet nevelési s házi 
rendjéhez alkalmazni. 23. §. Mindenik segédtanító 
évenkint 14 napi szabadságidőt vehet ki az igazgató-
val egyetértőleg megállapítandó időben. Az intézetből 
való végleges eltávozás 3 havi kölcsönös felmondáshoz 
van kötve. Az intézet tan- ós nevelési nyelve kizárólag 
magyar. A pályázni kivánó oki. elemi, esetleg polgári 
iskolai tanítók a „Gizela" árvaház alólirott felügyelő-
bizottsági elnökéhez intézett s okmányokkal kellően 
felszerelt, 50 kros bélyeggel ellátott kérvényeiket, 
közzétételtől 4 hét alatt Zólyom-Lipcsére küldjék 
be. Zólyom-Lipcsén, 1898. Csipkay Károly, a felügyelő-
bizottság elnöke. (707—1—1) 

A székesfej érvári egyház második tanítói 
állomására. Díjazás : 300 fr t államsegély, 100 frt az 
egyháztól, tandíjak összege 100 frt, összesen 500 frt. 
Okleveles tanítók kérvényüket folyó julius 20-ik 
napjáig az esperesi hivatalhoz Enyéngre (Vdszprém-
vármegye) terjeszsaék be. Székes-Fejérvár, 1898 juliue 
4-én. Pálffy Károly, főgondnok. Tatay Imre, lelkész. 

( 7 1 4 - 1 - 1 ) 
Berente i kántortanítói állomásra augusztus 5-ig 

pályázat hirdettetik. Jövedelme: 156 frt készpénz, 
14 köböl gabona, 36 fr t tandíj, 6 méter tűzifa, 
141 frt államsegély. Postahely: Sajó-Szent-Péter. 
Leskó László, ref. lelkész. (724—1—1) 

Tarna-Szt.-Miklós (Hevesm.) róm. kath. iskola 
kezdő osztályához segédtanító kerestetik. Évi fizetése 
140 frt, mellékjövedelem 60 frt és ellátás (mosás, 
világítás és ágyneműn kívül), a kántori teendőkben 
jártasság megkívántatik. Tarna-Szt.-Miklós, 1898 
julius 3-án. Dutkay Pál, kántortanító. (723—1—1) 

Azonnali belépésre keresek egy, esetleg önállóan 
is végezni tudó róm. kath. kántorsegédet, tanítani 
nem kell. Fizetése: 150 f r t és ellátás, de mosás, 
világító, ágynemű nincs. Személyesen jelentkezők-
nek előny. Jász-Arokszál lás . Nagy Lajos, kántor. 

( 7 2 0 - I I - 1 ) 
Szám 3659-898/11. ai. Pályázat. A Csikvármegye által 

fentartott csik-szerdai polgári leányiskolánál üre-
sedésben levő, s 700 frt rendes fizetéssel javadal-
mazott rendes tanítónői állásra, a nyelvtan és törté-
nelmi szakcsoportra ezennel pályázat hirdettetik. 
Az énektanításra képesített a választásnál előny-
ben fog részesíttetni. Pályázati határidő 1898. évi 
julius hó 31-ike, mely időig a kellően felszerelt kérel-
mek az iskolaszék elnökéhez küldendők be. Csik-
Szereda, 1898. évi junius hó 30-án. Alispán helyet t : 
Mihály Ferencz, főjegyző. (117/h—III - 1) 

A pápócz i (Vasm.) róm. kath. népiskolához égy 
osztálytanító kerestetik. Fizetése iskolai évre 302 frt, 
havi részletekben előre fizetve, lakás és fűtésre 
két méter tűzifa. Kötelessége a templomi és iskolai 
teendőkben segédkezni, esetleg önállóan is végezni. 
Kérvény, oklevél julius végéig beküldendő az iskola-
székhez. Kempf Antal, iskolaszéki jegyző. 

(722—1—1) 
A s zücs i i (Hevesm.) r. k. fiókegyház önálló tanítói 

állomására pályázat hirdettetik. Jövedelme : a szor-
galmi időre 400 frt és 2 szoba, konyha, kamrából 
álló lakás, melléképület és házi kerttel. Kötelessége 
a reá bízandó osztályt vezetni és az ismétlősöket 
tanítani. Az állomás szeptember 15-éig elfoglalandó. 
Okmányolt kérvények augusztus 5-éig alulírotthoz 
küldendők. Rózsaszentmárton (u. p. Apcz), 1898 
julius 5. Hajdukovieh Ödön, lelkész. (718—11—1) 

A s z u c s á n y i (Túróczm.) izr. hitközség népisko-
lájában az egyik tanítói állomás szeptember 1-én 
betöltendő. Fizetés egyelőre 400 frt és 50 fr t lak-
béráltalány. Nőtlen pályázók magyar és német nyel-
ven írt folyamodványaikat a képesítő oklevél, szü-
letési bizonyítvány ós esetleges eddigi működésüket 
tanúsító igazolványok másolataival alulírott iskola-
széki elnökhöz küldjék be augusztus 10-ig. Schulz 
Lajos, iskolaszéki elnök. (719—II—1) 

A vép i (Vasm.) róm. kath. népiskolánál két osz-
tálytanítói állomásra julius hó 24-ig pályázat hir-
dettetik. Mindenik tanítói állomás javadalma : 4o0 frt 
fizetés, természetben lakás, fűtés és tisztogatás. 
A melyik tanítóra az ismétlő-osztály vezetése rábiza-
tik, még külön 20 frt tiszteletdíjban részesül. A 
kántori teendők minden ágábani segédkezés meg-
kívántatik. Személyes megjelenés előnyben részesül 
Az elnökség. (721—II-1) 

Pályázat. A lugosi izraelita hitközség hatosz-
tályú elemi leányiskolájánál f. évi szeptember 1-től 
betöltendő három tanítónői állásra a következő fel-
tételek mellett pályázat hirdettetik: 1. Két tanítónő, 
a ki az egyesített I. II. és III. IV. osztályt veze-
tendi, évi 400 (négyszáz) forint rendes fizetést és 
100 (száz) forint lakbérilletmónyt kap. 2. A harma-
dik tanítónőtől, a ki az V. VI. osztályban nyer 
alkalmazást, polgáriskolai tanítóképesítés kívánta-
tik ; ennek fizetése évi 500 (ötszáz) forint és 100 
(száz) forint lakbérátalány. 3. Mind a három tanítónő 
alkalmaztatása egyelőre ideiglenes. 4. A pályázat-
ban résztvehetnek oly izr. vallású okleveles tanító-
nők, kik az előirt tárgyakban, valamint héber olvasás-
és hittanban, továbbá női kézimunkákban sikeresen 
oktatni képesek. 5. Kellőleg felszerelt kérvények f. 
évi julius hó 25-éig alulirt iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. Lúgos, 1898 julius 1-én. Dr. Klein Jakab, 
iskolaszéki elnök. (717—II—I) 

Pályázat a tót-pelsőczi ág. hitv. ev. anyaegyház 
kántor-orgonistai állására. Kötelességek: orgona-
kisérettel vezetni az éneket istentisztelet, úrvacsora-
08ztás és esketésnél; végezni a temetések kántori 
részét; tanítani az egyházmegye által előirott 
sz. énekekre a helybeli állami népiskola ev vallású 
növendékeit s ellátni egy egyházi jegyző összes 
teendőit. Fizetés : készpénzben 412 frt. Rozs 14 60 
hectoliter. Búza 4'60 hectoliter. Oífertorium: kará-
csony, húsvét és pünkösd II. ünnepén. Gyónópénz 
Ve része, melyért a szükséges ostyát szolgáltatja. 
Szabadlakás a mellette elterülő kert használatával 
s temetési és esketési stóla. Az egyház ezen állo-
más után is fizet évi járulékot az egyetemes e. nyug-
díjintézetbe. Mindazok, a kik ezen állomást elnyerni 
óhajtják, küldjék be kellően felszerelt folyamodvá-
nyukat alulirotthoz augusztus hó l-ig. Kelt Tót-
Pelsőczön, 1898. évi julius 2-án. Kuzma Adolf, ev, 
lelkész. ' ( 7 1 5 - I I I - I ) 
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Tisza-abádi reform, egyház pályázatot hirdet 
harmadik tanítói állására. Evi javadalma 460 frt. 
Lakás nincs. Kötelességei: az első osztályú vegyes-
iskola önálló vezetése, ismétlősök tanítása. Szükség 
esetén tanítótársait hivatalos teendőikben helyette-
síti. Pályázati kérvények aug. 14-ig alólirotthoz be-
adandók. Állás szept. elsején elfoglalandó. Takács 
Károly, iskolaszéki elnök. (725 - T—1) 

A tolna-ozorai róm. kath. népiskola I. flu- és 
II. leányosztályához oki., esetleg képezdész tanító, 
illetve tanítónő kerestetik. Fize'ésfik 350 350 frt, 
egy-egy szoba szükséges bútorzattal. Határidő 1898 
augusztus l-e. Kérvények az iskolaszék elnökségé-
hez küldendők. (709— II—1) 

Ág. hitv. ev., magyar, pusztai tanító községbe 
keres alkalmazást. Czím: Magyar. Kis-Csákó. 
Posta: Nagy-Szénás . Békésmegye. (658—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Beregmegye cs.-papi pusztára 4 gyermekem mellé 

g j p n e v e l é t ^ 
keresek, ki azokkal elemi iskolát végeztessen, fizetés 
egy évre 200 frt, trljes ellátás. Buz inkay László, 

u. p. Mezö-Kászony. (630—11—2) 

Egy 

a kántorságban teljesen jártas 
képezdész, a nyári szünidőre állást keres. Levelek 
a „vágás" - i plébániára (u. p. Bögöz, Udvarhely-
megye) küldendők. (685—I—1) 

E S ^ m l i l L ^ M l H E T . 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai tanítónőkópző-intézettel 
kapcsolatosan szervezett Országos Fclsöncp- és Polgári Iskolai Tanítónö-
vizsgáló-Bizottság Szabályzata megjelent. 

Ezen szabály öt fejezetből áll, még pedig: 
I. A vizsgáló-bizottság és tagjainni: hatásköre. 

II. A képesítő vizsgálatok nemei. (Szakcsoportok és azok tárgyai.) 
III. A képesítő vizsgáidra való bocsátás és jelentkezés. 
IV. Vizsgálati eljárás. (írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgálat.) 

V. Képesítő okiratok, vizsgálati díjak. 
Ezen szabályzat ára 20 kr, s a megrendelés alkalmával ezen Ö3szeg s 

azonfelül, portóra 5 kr, vagyis összesen 25 kr küldendő minden füzetért be. 
B u d a p e s t , 1898 julius 6-án. 

A m. kir. tud.-egyetem i nyomda igazgatósága. 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

íváa e> zu % I D ®?P Svjö) ® 
im m m ^ r m m t y te 4 / } p ) mw p n 

J H L 
T T 

e l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre 5 frt. Félévre 2 frt 5 © kr. Negyedévre 1 frt 25 kr. 

v v 

Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek fy\ 
ezen igazgatósághoz küldendők be. jj^ 

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

Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. u>\> 

Budapest, 1898. Nyomatott, a, m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvány nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázat i hirdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI. KER., PODMAMCZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOL4-TÉR 3. 

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

r 
Arvangy. 

Az elhagyatott árvákról gondoskodni, 
az ő szomorú, sötét sorsukat enyhíteni, 
az elvesztett szülei szeretetet némileg 
pótolni, úgy egyes gazdag embereknek, 
mint a társadalomnak elengedhetetlen 
kötelessége. 

Nálunk is történt e téren már dicsé-
retes tevékenység, ár faházak, szeretet-
házak és egyéb jótékonysági intézetek 
eléggé hirdetik, hogy a magyar nemzet 
szivében van könyőrület, felebaráti jó-
indulat. 

•A sok jótett mellett azonban a czél 
még közel sincs elérve. A meglevő árva-
házak nem elegendők befogadni a sors 
üldözöttéit, s a kiket befogadnak, azok-
nak is igen nagy része nincs megmentve 
az elzülléstől, s azt tapasztaljuk, hogy 
az árvaházi tartás nem csepegteti az 
árvák igen nagy részének szivébe a 
hálát, a munkavágyat, a becsületet, a 
vallásosságot; e helyett lépten-nyomon 
látjuk a rút hálátlanságot, mely a bol-
dogok elleni gyűlöletben nyilatkozik 
meg, a dologtalanság bűnös ú t jára viszi 
őket, a becsületérzést rongygyá tépik, 
a vallásosságot pedig kigúnyolják. 

Ezt a szomorú állítást, a nyert tapasz-
talatok után mondhatom. Tanulmányoz-
tam az árvaházakat, vizsgáltam a kikerült 
árvák életviszonyait s az imént jelzett 

szomorú tapasztalatot nyertem, melyből 
azt kell következtetnem, hogy az árva-
ügyben nem czélszerüen kezeljük a jóté-
konyságot és a jótékonyság nem végez 
a nyomorból való kiszabadításnál teljes 
egészet. 

Már pedig fölötte fontos társadalmi, 
mondhatnók nemzeti kérdés, hogy az 
árvaügy a legjobban és a legkivántabb 
módon legyen megoldva. 

Minthogy Fejérmegye az ón indít-
ványomra egy árvaházat épít és, ú j 
nyomon haladva, szakítani akar az eddigi 
rendszerrel, talán nem végezek fölös-
leges munkát, ha e tekintetben néze-
temet, melyet Fej érmegye elfogadott, 
közzé teszem. 

Mielőtt azonban saját véleményemet 
adnám elő, előbb elmondom azokat a 
megjegyzéseket, a melyek kimutatják 
a mostani árvaügy kezelésének igen 
sarkalatos hiányait. 

Az árvaházakba 6 éves korukban veszik 
föl az árvákat; ez időkorig szegények 
ide-oda hányódva, bizony erkölcsileg 
nagyon megvannak mételyezve, s mikor 
aztán bekerülnek az árvaházakba, melyek 
ez időszerint, mind nagy városokban 
vannak, a mit az árvaház raj tuk javít, 
egy egyszeri kimenetel, egy őrizetlen 
óra, a nagyvárosokban összetorlódni 
szokott rossz alkalom, mind lerontja. 

Lapunk 27-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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így az árvaházak nagy városokban 
való telepítése elhibázott. 

Az árvaházaknak ma a legnagyobb 
részben kaszárnyaszerű berendezésűk van, 
gépies ott a mozgás, mely külsőleg idomít, 
belsőleg azonban érintetlenül hagyja 
az árvát, Keggeltől estig megvan szabva 
minden óra, így napról-napra ugyan az a 
foglalkozás a gyermek kedélyét unottá, 
szárazzá teszi, a kedélyesség ki van zárva, 
ezért alig várja az árva, hogy szaba-
duljon, mert inkább börtönnek tekint i 
az árvaházat, és büntetésnek, mint jóté-
konyságnak és áldásnak. 

Ezt a ka szám 1/asz er üséget kell lerontani, 
a szabadabb mozgást és a foglalkozás-
ban a változatosságot kell létrehozni. 

Az árvaházakban, legtöbbnyire, bent 
van az iskola, így az árvák elkülönítve 
a társadalomtól neveltetnek, tanít tat-
nak. Ennek az az eredménye, hogy az 
árpák az árvaházból kilépve,nem találják 
bele magukat a társadalmi élet köve-
telményeibe, szögletesek, idegenkedők, 
igaztalanok és sok tekintetben önzők 
lesznek. Meg kell tehát szüntetni az árva-
házakban az iskolákat. 

Végül azt találtam, hogy az árva-
házi alkalmazott nagy magasságban 
van az árvák fölött, — a viszony igen 
feszélyezett; inkább úr, mint gondozó, 
inkább parancsoló, mint nevelő. Szeretet-
teljes szellemet kell az árvaházakba bevinni. 

íme, rövid vonásokban, az árvaházak 
baja. Most előadom az árvaházra vonat-
kozó saját nézetemet, a mely szerint 
épül és a mely szerint vezetni fogják 
„Fejérmegye árvaházát." 

Hogy elkerüljék a nagyvárosban szük-
séges drága és pedig nagyon fölösleges 
külsőségeket, elhatározta a megye, hogy 
az árvaházat nem Fej érváron, hanem 
Marton-Vásáron állítja fel, még pedig 
oly módon, hogy az „rusticus árvaház" 
legyen. József kir. berezeg ő fensége 
volt szives 6 kat. hold területet aján-
dékozni az árvaház részére, így megvan 
adva a lehetőség, hogy a konyha-, 

gyümölcs-, virágkertészet és szőllő-
mívelés oly módon kezeltessék, hogy 
abban az árvák kellemes és hasznos 
foglalkozást nyerjenek. 

Minthogy minden elhagyatott árva 
szegény és egyenlő, ezért odatörekszik 
a megye, hogy helyes módszer mellett, 
biztos keresetforrást nyisson az árvák 
előtt, ezért a főelv: „munkával munkára 
nevelni" és úgy a fiú-, mint a leány-
árvákat mezőgazdasági munkásokká, házi 
cselédekké képezni. 

Ezért az árvaházi igazgatóságra okle-
veles tanítót alkalmaz, de minden 15 
fiú mellé egy földmives iskolát végzett 
egyént állít felügyelő és munkavezetőül, 
a leányoknál pedig felügyelőül óvó-
képzőt végzett nőket alkalmaz. 

A kaszárnyaszerüséget azzal kerüli 
el, hogy az árváknak szabadabb mozgást 
ad. 6 —14 éves korukig lévén ott az 
árvák, így erejükhöz mért munkára 
kiadják (például konkolyirtás, szőllő-
válogatásra, krumpliszedésre, stb.) s oly 
változatos foglalkozásuk leend, mely 
kedélyüket frissen tartja, élénkségüket 
emelni fogja. 

Iskolát bent nem állít, hanem a nyil-
vános iskolába járnak az árvák, hogy ott 
pajtásokat, jóakaratú barátokat irrár 
gyermekkorban szerezzenek, egyszers-
mind elsajátítsák a simulékonyságot, a 
kölcsönös engedékenységet és a szük-
séges társadalmi ügyességet és életre-
valóságot. 

Hogy pedig a szeretet lelke vezesse 
az egész árvaházat, azon leszünk, hogy 
ne nagy igényű, inkább rusticus haj-
lamú igazgatót állítsunk az árvaház 
vezetésére, ki nem restel az árvákkal 
együtt étkezni, együtt foglalkozni; ki 
nem a külső dekórumban, de a benső 
önérzetben támadt boldogító tudatban 
találja büszkeségét. 

Nehéz lesz ilyet találni, de majd 
keresünk és ha lehet, rávezetjük arra a 
térre, a melyen mi óhajtjuk vezetni új 
rendszerű árvaházunkat. 
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Vájjon, az így papírra te t t terv, fog-e 
sikerülni; be tudjuk-e az árvák lelkébe 
ültetni a hálát a ve t t jóért, a munka, 
szorgalom érzetét: nem tudjuk, de azon 
fogunk törekedni. 

Végül megemlítem, hogy a mit az 
árvaházi kert, a felhasznált termény után, 
jövedelmez, és a mit az árvák keresnek, 
az mind tőkésíttetik, s midőn az árva 
elhagyja az árvaházat, a részére já ró 
összeg a megyei árvaszéknek adatik át, 
hogy az kamatoztassa, s nagykorúsága 
elérése után neki egy összegban kiadja. 
Elhalt árva ily vagyonát árvatársai 
öröklik. Az árvaházból kikerült árvák-
kal az összeköttetés folyton fentartatik. 

Yasadi Iialo'jh Lajos. 

E g y e s ü l e t i é le t . 
A mult hét a tanári és tanítói gyűlések 

nagy hete volt. Gyűléseztek: a „tanítóképző-
intézeti tanárok országos egyesülete", a pol-
gári iskolai egyesület, a „délmagyarországi 
tanítóegyesület", az „orsz. izr. tanítóegye-
sület", az „orsz. középiskolai tanáregyesü-
let", a „kath. tanítóképző tanárok országos 
egyesülete" és a „pestmegyei tanítótestület". 
A „délmagyarországi tanítóegyesület" nagy-
gyűlése külföldi (belgrádi) kirándulással is 
össze volt kötve, mely minden tekintetben 
sikerült és Szerbiában becsületet szerzett a 
magyar tanítóságnak. Kilátás van arra, hogy 
a szerb tanítók e látogatást a jövő év folya-
mában viszonozni fogják a magyar fővárosban, 
a hol úgy a tanítóság, valamint a fővárosi 
polgárság szives, barátságos fogadtatásban 
fogja őket részesíteni. 

Tudósításainkat a lefolyt gyűlésekről az 
alábbiakban közöljük, sajnálkozásunkat fejezve 
ki a fölött, hogy térszűke miatt közleményein-
ket ezúttal a szokottnál rövidebbre kellett 
fognunk. 

A Délmagyarországi Tanítóegyesület, 
hazánk e legrégibb és legerőteljesebb tanító-
testületeinek egyike — melynek közgyűlésé-
ről a mult évben is részletesen számoltunk 
be, sőt részletesebben, mint ezúttal, midőn az 
aktualitások egész sora foglalja el lapunkat — 

folyó hó 4., 5. és 6-án tartotta nagy- és köz-
gyűlését a vendégszerető Pancsova város falai 
közt. Folyó hó 4.-e az érkezések, ismerkedés, 
választmányi ülés és a város nevezetességei 
megszemlélésének napja volt. A reggeli hajóval 
érkezett meg, a vallás- és kö '.oktatásügyi 
minister képviseletében, Halász Ferencz oszt.-
tanácsos Baumgarten műszaki tanácsossal és 
Franki István segéd fogalmazóval. Velők ér-
kezett Győrsziget érdemes esperes-plébánosa: 
Buschek Antal a ,Győrvidéki Tanítóegyesület" 
tiszteletbeli tagja. A hajóállomáson a minister 
képviselőjét Steinbach Antal kir. tanácsos tan-
felügyelő és a helyi bizottság alelnöke: Martin, 
felső keresk. isk. igazg. üdvözölték. Még a 
délután folyamában is érkeztek számosan 
Or30va felől. Dílután tartották meg a választ-
mányi ülést s este volt az ismerkedő a Wei-
fert-féle sörházban. Szokatlan, még a tevékeny 
helyi bizottságot is meglepő nagy számban 
jelentek meg az egyesület tagjai, úgy hogy 
a nagygyűlés megnyitásakor a vendégekkel 
együtt már 850-en voltak. A nagygyűlés a 
Trombita-szálló nagytermében, Pancsova leg-
tágasabb helyiségében, 5-én 8V2 órakor vette 
kezdetét. Schenk elnök mindenekelőtt a minister 
képviselőjét: Halász Ferencz oszt.-tanácsost 
üdvözölte meleg szavakban, mire Halász oszt.-
tanácsos a következő, nagy lelkesedéssel 
fogadott beszédet mondotta: 

„Tgen tisztelt Közgyűlés! Dr. Wlassics 
Gyula vallás-és közoktatási m. kir. minister úr ő 
excellencziájának képviseletében és megbízá-
siból van szerencsém az igen tisztelt Tanító-
egyesületet a legmelegebben üdvözölni. Igen 
tisztelt Közgyűlés! Önök velem együtt bizo-
nyára mélyen átérezik, hogy a magyar nem-
zeti állam konszolidácziójának egyik legfon-
tosabb alapfeltétele a jó népnevelés; az is 
közös meggyőződésünk, hogy a népnevelésnek 
minden izében nemzeti irányúnak kell lennie, 
mert, miként dr. Wlassics minister a közok-
tatási tanác? összülését megnyitó klasszikus 
beszédében kifejtette: a magyar államnak 
nincs más szilárd talpköve, mintha e földön 
a m igyar nemzeti kultura a saját fajsidyában 
biija fölényét minden más kultura felett. — 
Nemzeti irányúnak Icell lennie népoktatásunk-
nak, mert, nem csak a mi soknyelvű hazánk-
ban, hanem a nagy faji és nyelvi egységeket 
alkotó nyugati államokban is igyekeznek köz-
oktatásukban a nemzeti jelleget előtüntetni. 
Nemzeti irányúnak kell tehát lennie nép-

28* 
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oktatásunknak, oly értelemben, hogy ennek 
hatása alól az ifjúság, mint a magyar szent 
haza és a koronás király rendíthetetlen hive 
lépjen át az életbe, a hol, mint a magyar 
állam szabad polgára, jogaival tudatosan élni 
tudjon és kötelességeit híven teljesítse. így 
fogva fel a népnevelés nagy jelentőségű nem-
zeti feladatát, részemről nem csak természe-
tesnek, de sőt szükségesnek tartom, hogy a 
népnevelő ennek teljes tudatával birjon s ez 
benne önérzetet keltsen. Az ily önérzettel 
biró néptanító kötelességét hiven és lelki-
ismeretesen teljesíti, mert jól tudja, hogy a 
gondjaira bizott ifjúságnak egész jövő bol-
dogulása függ az ő munkálkodásától. A 
magyar népoktatási törvény megalkotásával 
egyidőre esik a Délmagyarországi tanítóegye-
sület megalakulása. Jogos önérzettel tekinthet 
vissza az egyesület harmincz évi működésére, 
mert hogy a Tisza-Maros szögén a hazafias 
szellem s a magyar nyelv terjedése oly örven-
detes föllendülésben van, e szép siker eléré-
sében nagy része van a délmagyarországi 
néptanítók hazafias működésének, s ezért 
Önöket illeti első sorban az érdem koszorúja. 
0 excellencziája, a közoktatási minister úr 
felhatalmazott, hogy a „Délmagyarországi 
tanítóegyesület" tagjainak hazafias működé-
sokért és a felmutatott szép eredményekért 
őszinte köszönetét és elismerését tolmácsoljam. 
Végül, igen tisztelt közgyűlés, benső érzelem-
mel, mint az önök véréből való vér, én is a 
legmelegebben üdvözlöm Önöket és Isten 
áldását kivánom a „Délmagyarországi tanító-
egyesület" működésére és annak minden 
tagjára!" 

Halász oszt.-tanácsos e lendülettel és meleg-
séggel elmondott szavai, mint említők, nagy 
lelkesedést keltettek; a tetszészaj leesillapulása 
után az elnök üdvözölte még Pancsova város 
polgármesterét, Steinlach Antal és Sebesztha 
Károly kir. tanácsos tanfelügyelőket, Ruschek 
esperes-plébánost, a „Gromon Dezső-egyesület" 
küldöttségét és a „ Néptanítók Lapja11 szerkesz-
tőjét. Mattanovich pancsovai polgármester, 
Ruschek esperes-plébános, a „Gromon Dezső-
egyesület" titkára és Ujváry Béla, a „Nép-
tanítók Lapja" szerkesztője, a kit a közgyűlés 
nagy óváczióban részesített, megköszönték az 
üdvözlést és az egyesület működésére Isten 

áldását kérték. Ezek és egy rövid, de tar-
talmas elnöki megnyitó után, elhatározták, 
hogy Wlassics ministerhez üdvözlő sürgönyt 
küldenek és kezdetöket vették az előadások. 
Szentgyörgyi Lajos a „nemzeti őserő"-ről tartott 
szabad előadást a következő, elfogadásra 
ajánlott tételek alapján: „1. Mivel a nemzeti 
őserő azon hatalmas tényező, mely az idő 
romboló hatásainak legbiztosabban ellentáll s 
így legcsalhatatlanabb biztosítéka további fen-
maradásunknak: az legyen elengedhetetlen 
kötelességünk, életczélunk a jövőben is, hogy 
azt a gondjainkra bizott fiatalság körében 
tudatosságra emeljük, szívébe kitörülhetetlenül 
bevéssük s meggyőzzük őket arról, hogy a ki 
annak szolgálatában áll, hazafiúi kötelességet 
teljesít. 2 A „Délmagyarországi Tanítóegye-
sület" tehát nemcsak hálás örömmel üdvözli 
jelenlegi tanügyi kormányunknak ama egyedül 
helyes nemzeti irányú munkásságát, mely 
szerint a faj magyarságot, mint honalapító s 
államfentartó vezérelemet a kultura első fokára 
emelni törekszik: hanem egyúttal ez ünne-
pélyes pillanatban szent fogadást tesz arra, 
hogy hü vezéreit követve, ezen nemzeti irány-
nak az általános tudatba való hozása, népsze-
rűsítése és teljes sikere körül ezentúl még 
fokozottabb mértékben közreműködni haza-
fiúi kötelességének tartja." E tételeket a nagy-
gyűlés, Janda Ferencz helyeslő hozzászólása 
után, egyhangúlag elfogadta. A második 
előadás Molnár József pancsovai közs. iskolai 
tanítóé voltaköv. czímen: „a volt határőrvidék 
tanügye a magyar nemzeti állam szolgálatá-
ban." Molnár József lelkesen, szónoki hévvel 
és tehetse'ggel fejtegette a kérdést s érdekesen 
mondotta el a határőrvidéki tanügy történetét 
is, de, a mi a jelenlegi állapotokat illeti, 
általában kissé sötét szineket használt. Ez 
fölszólalásra késztette úgy Steinbach Antal 
torontálinegyei, valamint Sebesztha temesmegyei 
tanfelügyelőt. Steinbach Antal, Torontálmegye 
érdemekben gazdag, nagy népszerűségnek és 
közszeretetnek örvendő tanfelügyelője, jelezte, 
hogy az állapotok a múlthoz képest örven-
detesen javultak és a nemzetiségi iskolákban 
a magyar nyelv sikeresen taníttatik. Ugyan-
erről tett tanúságot Sebesztha kir. tanácsos 
tanfelügyelő is. A legilletékesebb helyről 
származó mindkét nyilatkozatot a nagygyűlés 
örömmel és megelégedéssel vette tudomásul 
és elfogadta Molnár József következő tételeit: 
„1. A volt határőrvidéken az összes népiskolák 
államosítandók. 2. A határőrvidéken egy állami 
tanítóképző-intézet állíttassák föl, melynek a 
tanítóképzésen kívül az a főczélja, hogy 
magyar és német anyanyelvű tanítójelöltek, a 
szerb, román nyelvet alaposan elsajátítsák és 
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viszont a szerb, román és német anyanyelvűek 
a magyart 3. Az összes iskolák — most már 
államiak — osztottak és 6 osztályúak legyenek. 
4. A volt határőrvidéken szervezzen a minis-
ter kerületi tanfelügyelői állásokat, melyek 
természetesen a megyei kir. tanfelügyelő alá 
tartoznak. 5. Szerkesztessék a volt katonai 
határőrvidék iskolái számára egy tisztán 
magyar történelmi olvasókönyv, melyből az 
ott népiesen előadott történeti események és 
lelkesítő epizódok alapján a gyermek szive 
lángoló hazaszeretetet és ragaszkodást tanul." 
Ezután Bányai Ernesztin a kisdedóvó-intézet 
és a népiskola egymáshoz való viszonyát 
fejtegette, majd Ónody Gusztáv az utilitáris 
nevelési rendszer ellen beszélt. Révai Károly 
temesvári tanító a névmagyarosítás ügyét 
ajánlotta a nagygyűlés figyelmébe s indít-
ványára meg fogják keresni a nagym. kor-
mányt, hogy az eljárást egyszerűsítse, sőt a 
kötelező bélyeg eltörlése által díjtalanná is 
tegye. Truppéi Károly fehértemplomi polg. 
isk. tanító a „védegyesület"-nek lapunkban is 
ismertetett czélját fejtegette. Lemle Miklós 
egy általa összeállított könyvecskét mutatott 
be, mely a magyar honpolgár életviszonyainak 
összes adatait tartalmazza, születésétől egész 
haláláig s melynek segítségével az anyakönyvi, 
életrajzi adatok a tanügy szolgálatában álla-
nának. Az eszme jó és megérdemli, hogy 
végrehajtassék. Gramma Döme és László Elek-
nek vegyesajkú népiskolák számára írt képes 
ABC-je és olvasókönyvének ismertetése után 
(melyről mi irodalmi rovatunkban fogunk 
szólni) a nagygyűlés, melynek túlságosan hosz-
szú tárgysorozatáról három tárgyat levettek, 
13A órakor véget ért. Gyűlés után mintegy 
120-an lakomára gyűltek össze, a melyen föl-
köszöntőket mondottak: a királyra, Wlassics 
ministerre és képviselőjére: Halász Ferencz 
oszt.-tanácsosra, a megyei tanfelügyelőkre, a 
„Néptanítók Lapja" szerkesztőjére, a papságra, 
az elnökségre, a nőkre stb. Halász Ferencz 
oszt.-tanácsos az egyesület virágzására és az 
egyesület minden egyes tagjának jóvoltára 
ürítette poharát, Ujváry Béla főreálisk. igaz-
gató és szerkesztő meg a nagy föladatot 
végzett he l j i bizottságot és e bizottság nagy-
érdemű elnökét: Mattanovich polgármestert 
és Martin igazgatót éltette. (Ez a bizottság 
valóban megérdemli a nyilvánosság előtt való 
elismerést is, mert 900 embert elszállásolni, 
kirándulásra vinni és mindezt általános meg-
elégedésre megcselekedni, nem csekély föladat.) 
— A lakoma után megalakult a kisdedóvók 
külön szakosztálya, mely elnökének Gopcsa 
Rózát választotta. Este a társaság a „pol-
gári ilövöldé"-be ment ki, a ho l j hangver-

senynyel összekötött tánczmulatság volt. 
Annyian voltak ott, hogy a hangversenyt is 
csak a társaság egy része hallgathatta, a 
tánczban is csak kevesen vehettek részt. 
Megjelent itt Rónay főispán és a megyei 
alispán is. — Másnap reggeli 7 órakor már 
újból együtt voltak az egyesület tagjai a 
közgyűlési teremben, a hol folytatták a nagy-, 
illetőleg megtartották a közgyűlést. Előter-
jesztették az évi, a pénztári, a számvizsgálói 
és az egyesületi közlönyre vonatkozó jelen-
téseket. Majd megtartották a tisztújítást, a mi 
nagy élénkséggel folyt le. Elnökké, három 
évre, újból nagy lelkesedéssel (most már negyed-
ízben) Schenk Jakab fehértemplomi igazgatót 
választották meg, a ki meghatott hangon 
mondott köszönetet megválasztásáért. Alel-
nökökké Molnár Józsefet és Janda Ferenczet 
választották. A közgyűlés után a vendégek és 
az egyesület tagjai a hajóállomáshoz siettek, 
a hol három hajó várt rájuk. A helyi bizott-
ság eredetileg két hajót rendelt meg, de az 
utolsó napokban a jelentkezők száma 600-ról 
900-ra szaporodott s így három hajóra volt 
szükség. így is nagyon szorosan voltunk. A 
hajók csak déltájban érkeztek meg Belgrádba, 
a hol az állomáson a távollevő kultuszminister 
nevében Lovcsevics államtitkár és a belgrádi 
tanítóegyesület fogadta a magyar tanítókat és 
üdvözölte a minister képviselőjét: Halász 
oszt.-tanácsost, valamint a melléje rendelt 
Franki István ministeri s.-fogalmazót. Az 
egyesület tagjai ezután a várost, a gyönyörű 
„Kalimegdán" sétateret, néhány községi isko-
lát és a várat nézték meg; Halász osztály-
tanácsos Franki segédfogalmazó kíséretében 
pedig a szerb kultuszministeriumban és a 
követségen tettek látogatást; Halász osztály-
tanácsos az előbbi helyen átadta minis-
tere üdvözletét, a mit Lovcsevics államtitkár 
távirati úton közölt Gyorgyevics ministerrel. 
Ebédre a magyar tanítók és belgrádi tár-
saik a Kolarácz-féle vendéglő tágas termében 
gyűltek egybe. Lehettek, a belgrádiakkal együtt, 
ezeren. A zenekar a magyar vendégeket a 
Rákóczi-indulóval fogadta, a mi nagy lelkese-
dést keltett, de leírhatatlan volt a lelkesedés 
és a „zsivióK-zás, midőn a Sztankovics-féle 
vegyes énekkar, mely nemrég Debreczenben 
járt és ott barátságosan fogadtatott, magyar 
szöveggél, szabatos kiejtéssel és szabatos élőadás-
ban Kölcsey „Himnusát" énekelte el. Valóban 
nagy hálával tartozunk szerb testvéreinknek 
e gyöngéd figyelemért, a melyet soha sem 
fogunk feledni. A szerb kormány bőkezűsé-
géből adott ebéd emelkedett hangulatban 
folyt le. Az első felköszöntőt Lovcsevics állam-
titkár mondotta a magyar királyra, Halász 
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Ferencz oszt.-tanácsos pedig Sándor szerb 
királyt éltette. Az éljenek és a zsiviók egybe-
olvadtak, a lelkesedés határtalan volt és a 
barátkozás a két szomszéd nemzet néptanítói 
közt meleg és őszinte. Schenk egyes, elnök a 
szerb tanítókat éltette, majd Halász Ferencz 
oszt.-tanácsos a szerb reformministert: Gyor-
gyevicset, Lovcsevics államtitkár pedig Wlassics 
Gyula dr. magyar vallás- és közoktatásügyi 
ministert. Közben a Sztankovics-féle vegyes 
énekkar magyar és szerb népdalokat énekelt; 
a magyar népdalokat egytől-egyig magyar szö-
veggel. Lakoma után a magyar társaság a 
szerb közlekedésügyi ministerium által ren-
delkezésére bocsájtott külön vonaton Topcsi-
derbe rándult ki, a honnét visszaérkezve, a 
társaság a három hajóra sietett, a melyek 
Zimonyba vitték át. Zimonyban megnézték és 
megkoszorúzták az ezredévi emléket s esti 9 óra-
kor visszamentek Pan csóvára, a honnan az egye-
sület tagjai és a vendégek hazautaztak. Elismerés-
sel és dicsérettel kell még megemlékeznünk 
Faragó belgrádi követségi tanítóról, aki Bel-
grádban nemcsak kalauzolta magyar kartársait, 
hanem a ki ügyes összekötő kapocs volt a bel-
grádi tanügyi körök és a pancsovai helyi 
bizottság közt is. — így végződött a Dél-
magyarországi Tanítóegyesület XXXII. köz-
gyűlése. Elismerés érte a vezetőknek: az egye-
sület elnökségének és a két kir. tanfelügye-
lőnek: Steinbach Antal és Sebesztha Károly 
kir. tanfelügyelőknek. 

$ A Polgári Iskolai Országos Egyesület 
közgyűlése. A polgári iskolák reformja ügyé-
ben nagyjelentőségű közgyűlést tartott Buda-
pesten, e hó 3-ik és 4-ik napján, a polgári 
iskolai országos egyesület. Gondos előkészítés 
után megállapította a kontemplált 7 osztályú 
polgári iskola tanítástervére vonatkozó javas-
latot. Ha egyéb fontos kérdést nem tárgyalt 
volna, ezért az egy munkálatért is megilletné 
az elismerés, mert, mint legilletékesebb tes-
tület nyilatkozott a reform leglényegesebb 
pontjáról. Elaborátuma bizonyára megérdemlett 
figyelemben fog részesülni a döntő foramokon. 
Lad Károly, elnök, vezetése alatt a gyűlés 
utasításához képest, küldöttség jár t tisztelegni 
Wlassics Gyula minister úrnál s telj.es biza-
lommal fordult hozzá, mint a polgári iskolai 
ügy jóakaratú, lelkes támogatójához. A minis-
ter úr nagy figyelemmel kiséri az egyesület 
működését s a küldöttségben jelenvoltakhoz 
több rendbeli kérdést intézve, megmutatta: 
mennyire szivén viseli az ezen új gyakorlati 
középiskola szerencsés megalkotására irányuló 
munkásságot. A reform létesítése a kvalifika-
cziónális törvény módosítását is föltételezi; 
erre nézve már megtörtént az első lépés. Az ' 

egyesület igazgató-tanácsa nevében Völenszky 
Gyula titkár terjesztette elő s ennek alapján 
el is fogadták a közgyűlésen a 7 osztályú 
polgári iskola tanítástervét. E reformjavaslat 
szerint az alsó négy osztály az ismeretekből 
befejezett egészet nyújtana, hogy így a növen-
dékek a pályaválasztás emez egyedül meg-
felelő korszakában, a 14-ik életév betöltésekor, 
a tudományokból biztos fundamentumot rak-
hassanak le. A polgári iskola legsajátosabb, 
legkarakterisztikusabb irányzata az V., VI., 
VII. osztály képzésében nyerne kifejezést. A 
középosztálynak nem diplomára törekvő tag-
jait ez az iskola lenne hivatva általános 
műveltséggel ellátni s egyrészről magyar nem-
zeti, másrészről reális irányzatot követne. 
Szóba került a közgyűlés alkalmával a Heves-
megyei Tanítótestületnek a polgári iskolák 
átalakítására vonatkozó javaslata. Senki sem 
vette ezt pártfogásába; sőt általános volt az 
a nézet, hogy ez indítvány tájékozatlanságra 
vall. Baranyai Gyula fölszólalása folytán 
kimondották, hogy az egyesület résztvesz a 
Pedagogium jubileumán. Györfy J . javaslatára 
pedig elhatározták, hogy az elnökség egy 
fölmerült eset alkalmából kérdezze meg az 
országos gépész-egyesület elnökét: mely ren-
delet alapján írta hivatalos minőségben azt 
az állítást, hogy a polgári iskola 4 osztályát 
végzett tannló csak egy évi ipargyakorlat, 
illetve tanulás után vehető föl a budapesti 
állami középipariskolába, holott oda a reál-
iskolai IV-ik osztályt végzettek a szünidei 
ipartanulással töltött 2 hónap után fölvétetnek. 
Az elnökség referált ama megnyugtató nyilat-
kozatokról is, melyeket a fizetési, illetve díj-
osztályokba való sorozásnál mutatkozó sérelmek 
megszüntetése tárgyában a küldöttség egyrészről 
Wlassics minister úrtól, másfelől a pénzügy-
ministeri államtitkártól hallott. Dr. O. J. 

± A tanítóképzö-iutézeti tanárok orsz. 
egyesülete julius 4-én és 5-én tartotta meg 
közgyűlését Budapesten. Az ország minden 
részéből számosan jelentek meg, még róm. 
kath. tanítóképzőkből is, bár azok zöme éppen 
ebben az időben Egerben ülésezett. A minis-
terium képviseletében Axaméthy Lajos dr. min. 
tanácsos, Keményt Imre dr. kir. tanácsos tanfel-
ügyelő s Radnai Rezső dr. jelentek meg, az elől 
említett üdvözlőbeszédet is tartott. A közgyű-
lésen dr. Kiss Áron Brassai Sámuelről, mint 
pedagógusról, Péterfy Sándor pedig Szathmáry 
Györgyről tartottak igen sikerült emlékbeszé-
deket, de a legfontosabb volt a tanítóképző-
intézetek reformjának alapos megvitatása, 
melyet a választmány nagy gonddal s mint-
egy két évig tartó munkával készített elő. 
A főelőadó s a tervezet kezdeményezője 
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Nagy László volt, ezenkívül egyes fejezeteket 
Somogyi Géza, Krausz Sándor, Felméri Albert, 
Ujváry Mihály, Groó Vilmos és Scherer Sán-
dor adtak elő. A javaslatokban számos radi-
kális eszme volt, úgy a felvételi vizsgálatok 
eltörlése, a képző-intézetek önálló szervezése és 
szakszerű felügyelet, a tanítóképesítés államo-
sítása, a tanítótestületek autonómiájának meg-
szilárdítása s a tanárok tekintélyének emelése. 
Az egyesület a becses munkálatot életbelép-
tetés végett a ministeriumhoz küldi föl; 
egyúttal fölkéri a ministeriumot, hogy a római 
katholikus tanároknak belépését a nyugdíj-
kötelékébe igyekezzék kötelezővé tenni. Az 
indítványok során Peres Sándor javaslatára 
kimondották, hogy az egyesület az országos 
bizottság tagjai sorába lép. Az egyesület 
eddigi elnöke Péterfy Sándor ismételt egyhangú 
megválasztatását sem fogadván el, helyébe 
Kovács János lépett. Az egyesület tagjai az 
Istvánfőherczeg szállóban és a zugligeti Fáczán 
vendéglőben társas összejöveteleket is ren-
deztek. 

A A kalh. tanító- és tanítónöképzök 
tanárai országos egyesületté alakultak Eger-
ben. A kongresszust Vincze Alajos egri érseki 
róm. kath. tanítóképzőint. igazgató hivta 
egybe. Korelnök lett Mócsy Antal orsz. kép-
viselő, jegyző Dreisziger Ferencz. Elkészítet-
ték az alapszabályokat, majd kimondták a 
megalakulást. Ezután a tisztikart alakították 
meg. Elnök let t : Vincze Alajos, alelnökök: 
Mócsy Antal és Nogelli János, t i tkár : Drei-
sziger Ferencz, pénztáros: Háller Kristóf. 
Sürgönyileg üdvözölték a püspöki kart, az 
egri érseket és Wlassics ministert. Ezután 
áttértek a programm tárgyalására. 

O Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye hiva-
talos tanítótestülete XXVI. közgyűlése. 
Újpesten, julius hó 6-án, az állami polgári 
leányiskola díszes tornatermében gazdag tárgy-
sorozattal tartotta Pest-Pilis-Solt-Kiskunvár-
megye hivatalos tanítótestülete f. é. közgyű-
lését, melyen a székesfőv. tanférfiak sorából 
is többen vettek részt. A község elöljárósága 
megvendégelte a tanítókat, de a gyűlésre — 
egyéb elfoglaltsága miatt — nem jöhetett 
el. Az állami isk. gondnokság részéről Hielt 
Vincze plébános és Tótli József kir. tanf. 
jelentek meg, kik mellett zajos éljenekkel 
tüntettek. E testület egyike a legnagyobbak-
nak : 500 tagot számlál kebelében, kiknek 
körülbelül egyharmadát láttuk a közgyűlé-
sen. Gosztonyi JózsefJ elnök, melegen üdrözlé 
a jelenlevő vendégeket és kartársakat, kik 
közül Göőz József dr. emelt szót a Néptaní-
tók Lapja képviseletében s áldást kivánt eme 
hazafias érzéstől mélyen áthatott egyesület mun-

kásságára. Elnök indítványára nagy lelkesedés-
sel küldtek üdvözlő táviratot Wlassics minis-
ter úrhoz. Ugyancsak az elnök megnyitóját 
az erkölcsi nevelésről tartott felolvasással 
egészítette ki. A titkári jelentést Benedek 
Sámuel, főjegyző, mutatta be. Ugyanő érteke-
zett „A nemzeti iskola és a szoczializmus" 
cz. tételről. Tanulságos felolvasásában a szo-
czializmus ellenszeréül azt ajánlá, hogy 
„teremtsünk magyar nemzeti szocziális iskolát; 
neveljük a népet s annak fiait hazafiságra és 
munkásságra." Szocziális iskola alatt az előadó 
olyant ért, mely „kohója a nemzeti életnek, 
az egységes társadalomnak; megszünteti a 
sablonos és lélekölő tanítások s bölcselkedé-
sek uralmát, biztosítja a gyakorlati felfogás 
függetlenségét; előtérbe helyezi a szív-, kedély-, 
jellemképzést s a gyakorlati irányt. E végett 
„olvasmányokban rá kell mutatni a szorgal-
masan és becsülettel teljesített munka méltó 
jutalmára. Alkalomadtán a gyakorlati életből 
merített esetből, pl. a napihirekből ragadva 
ki egy-egy tanulságos esetet, szerkeszszen a 
tanító egy-egy elbeszélést az érdem, a be-
csület, a jól végzett munka jutalmának 
illusztrálására. Szükségesnek tartja legalább 
a népoktatásügy államosítását, a tanításdíj 
eltörlését, szegénysorsuak számára ingyen 
tankönyvek s tanszerek kiosztását." Az „Or-
szágos Nemzeti Szövetség" czélját és eléré-
sének módozatait Pákay György ismertette. 
Különösen kiemelte, hogy e hazafias föladat 
megoldásában a tanítók mily nagy sikerrel 
működhetnek közre. Például fölhozta az erzsé-
betfalvi tanítónőket, kik házról-házra járva 
nagy sikerrel csináltak propagandát e nagy-
jelentőségű nemzeti törekvésnek. El is hatá-
rozta a közgyűlés, hogy az Orsz. Nemzeti 
Szövetség eszméje érdekében a legszélesebb 
körű akcziót indítja meg. Az Orsz. Nemzeti 
Szövetség küldöttjei (Barthos Andor kúriai 
biró stb.) örömmel látták a tanítók fogékony-
ságát a nemzeti törekvések iránt. Bertalan 
Jolán „Az egységes tanítóképesítés és a ta-
nítói oklevél értéke" cz. felolvasást tartott. 
— Vitális Mártonné az elemi iskolai női 
kézimunkatanítás reformjáról értekezett. Nem 
a kiállítási, szembeszökő, de a gyakor-
lati és hasznos munkákra kiván súlyt fek-
tetni. Szerinte már az I-ső osztályban is 
kellene kézimunkát tanítani, mert a növen-
dékek az óvókból kerülnek oda, ennél-
fogva könnyebb s inkább csak Fröbelszerü 
foglalkozásokra már ezek is képesek. Óhajtja, 
hogy a közoktatási ministerium az egyes 
vidékek női kézimunkáiról és háziipará-
ról készíttessen szines képeket, melyeknek 
különösen a más vidékről odakerült ilj 
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tanítónők vehetnék nagy hasznát. Gut-
tenberg Pál „A kézügyességi oktatás (paeda-
gogiai slöjd) a nevelés szolgálatában" czímü 
tételről értekezett. A Tóth József-féle árva-
alapról szóló pénztári jelentés után kimon-
dotta a közgyűlés, hogy a „ Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottsága" üléseire, mint 
örökös tag, képviselőül Gosztonyi Józsefet 
küldi ki. Ez alkalmat megragadta Hajós 
Mihály arra, hogy az Országos Bizottság 
üdvözletét tolmácsolja. Az indítványok során 
elfogadták Szikszay Gábor ama javaslatát, 
hogy az Országos Bizottság kéressék föl a 
nagymélt. közoktásügyi ministeriumhoz inté-
zendő kérvény fölterjesztésére az 1892. évi 
37.290. sz. rendelet bizonyos időre leendő 
fölfüggesztése végett, mivel annak idején sok 
tanító — gyakran saját hibáján kívül — 
nem léphetett be azonnal az orsz. tanítói 
nyugdíj-alapba. Virágh László a megyei tauító-
gyülések idejét alkalmasabb időre kivánta át-
helyeztetni, hogy szünidő alatt ne jár jon a 
tanító gyűlésekre. Javaslatával a központi 
választmány fog majd foglalkozni. Tormássy 
Sándor az egyesület története megírásáért 
részére megszavazott tiszteletdíjból 20 frtos 
pályadíjat tűzött ki. A jövő évi közgyűlés 
helyéül Kis-Pestet választották. E szép rend-
ben lefolyt és tanulságos közgyűlést társas-
ebéd követte. Dr. Gööz József. 

A Az orsz. izr. tanítóegyesület f. hó 
5-én tartotta meg közgyűlését Budapesten. 
Kornfeld Gyula elnök felolvassa megnyitóját. 
Üdvözli a kormány képviseletében megjelent 
dr. Axaméthy Lajos ministeri tanácsost, a ki 
biztosítja az egyesületet a tanügyi kormány 
nagyrabecsüléséről. Megjelent még Ember 
János székesfővárosi segédtanfelügyelő. Löwy 
Izidor javaslatot terjeszt elő a létező izraelita 
iskolák fönmaradásat és a szükséges új isko-
lák fölállítását czélzó intézkedések tárgyában. 
Fölpanaszolja, hogy a zsidóiskolák vesznek, 
pusztulnak. A ministeri jelentések szerint 
évről-évre kevesebb a számuk. Ecseteli egy-
egy zsidóiskola államosításából keletkezett 
bajokat.(P) Hét pontban terjeszti be javaslatait, 
melyeknek legfőbbjei: hogy a két orsz. iro-
dához ez ügyben emlékiratot terjeszszenek be, 
valamint a kormányhoz és az izr. közalaphoz 
is. Végül egy zsidóiskola-szervező bizottságot 
kiván és a vallási tárgyaknak nagyobb tért 
a zsidó-iskolákban. A közgyűlés elfogadta e 
javaslatokat, a mihez a „Pesti Hírlap" (az 
izraeliták közt tudvalevőleg nagyon elterjedt 
kormánypárti lap) a következő megjegyzése-
ket fűzi: „A zsidó tanítóegyesület a jóté-
konyság terén és saját egyesületi tőkéje 
szaporításával nagy érdemeket szerzett magá-

nak. De ha ma letárgyalt tárgysorozatát 
végignézzük, nem mondhatjuk el ugyanazt 
róla kulturális szempontból. Arról volt ugyanis 
szó mai közgyűlésükön, hogy több zsidó 
iskolára van szükség és hogy állítsanak föl 
kisebb községekben is zsidóiskolát, más 
oldalról pedig a már meglévőket védjék meg 
az államosítás, az elközösítés ellen. Mély ke-
servvel panaszolta el előadó szónokuk, 
hogy a ministeri jelentések szerint minden 
esztendőben kevesebb lesz a zsidóiskola. 
Nos tehát mi azt mondjuk minderre, hogy 
ha a papok siránkoznak a felekezeti iskolák 
kevesbedése miatt, ám tegyék. De ha tanítók 
teszik, a kiknek pedagógiai képzettségük van 
és viszonyainkat is kell hogy ismerjék, akkor 
ezek nem kivánják őszintén kulturális erős-
bödésünket." A gyűlés második tételét, a 
zsidó nőnevelés kérdését, Altmann Mór (Nagy-
Kanizsa) adta elő. A napirend utolsó pontja 
Csajági Bernát előadása volt az izr. iskolák 
mellé állítandó jótékony- és továbbképző 
intézmények szervezése tárgyában. A köz-
gyűlést másnap, f. hó 6-án folytatták. A tit-
kári jelentést egyhangúlag tudomásul vették. 
Ezután Csukássi alelnök hosszas indokolás 
kapcsán indítványozta, hogy az egyesület 
vagyonából hasítsanak ki 20,000 frtot egy 
özvegy-segélyalap létesítésére, az iudítványt 
a,zonban a közgyűlés nern fogadta el. Léderer 
Ábrahám nevére alapítványt tettek egy sze-
gény tanító fiának megjutalmazására, a mihez 
maga Léderer Ábrahám is 10 fr t tal járul 
évenkint. Ezután dísztagokat választottak, 
köztük dr. Axaméthy Lajos ministeri taná-
csost. Barna Jónás referálta ezután a köz-
ponti választmány utolsó előterjesztését az 
egyesületi kiadványok kibővítésére s indítvá-
nyozta, hogy a közgyűlés bizza meg a vá-
lasztmányt új reál-elemi iskolai tankönyvek 
szerkesztésével és kiadásával. Ezt elfogadták. 
A Szántó Eleázár-alapítvány cz. irodalmi ösz-
töndíjat egyhangúlag Kuthi Zsigmond deb-
reczeni leányiskolái igazgatónak Ítélték oda. 
Tisztviselőknek újból megválasztották a ré-
gieket közfelkiáltással. Elnök let t : Kornfeld 
Gyula, alelnökök: Csukássi Fülöp, Beif Jakab, 
szerkesztő: Barna Jónás. 

S Az egri főegyházmegyei róm. kath. 
tanítóegyesület miskolezi köre Horváth József 
új hutai tanító 25 éves tanítói működésének 

j jubileuma alkalmából köri gyűlését Ujhuta 
| község róm. kath. iskolájában tartotta meg e 

hó 5-én. Jelen volt Hídvégi Benő kir. tan-
felügyelő is. A jubilánsban nemcsak a jó 
pedagógust, hanem a magyar állameszme lel-
kes harczosát, a magyarosítás lelkes apostolát 
is ünnepelték. Mióta Horváth József Űjhután 
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működik, a tiszta tót eredetű lakosság szív-
ben-lélekben és nyelvben egyaránt büszkén 
vallja magát magyarnak. Ennek adott elismerő 
kifejezést az elnöklő apát-esperes: Jllarsejovszky 
Ferencz köri elnök is, szép szavakban mél-
tatván a jubiláns érdemeit. A gyűlés szent 
misével kezdődött. Igen sikeres gyakorlati 
tanítást tartott Siroky Imre miskolczi tanító, 
méhészeti előadást pedig Balogh Lajos felső-
hámori tanító. Jeles pályamunkáikért pálya-
díjat nyertek Siroky Imre és Nagy Gyula 
miskolczi tanítók. A gyűlés után társas-ebéd 
volt, a melyen megjelent a jubiláns számos 
tisztelője és barátja Borsodmegye minden 
részéből. Ebéd után a diósgyőr-vasgyári fiatal 
munkás-zenekar zenéje mellett a fiatalság 
tánczra perdült. 

T 5 

Mikor és hogyan pörgessünk? 
(Mézszüret.) 

A virágok kelyheiben képződő édes nedv, 
melyet a méh fölszürcsöl és kaptárába gyűjt, 
még nem méz. E nektária a méh mézgyomrá-
ban bizonyos folyamatok útján válik mézzé, 
melyhez a méh fulánkmirigyei által kiválasz-
tott hangyasavnak is hozzá kell járulnia, hogy 
a méz — miután még a kaptár hangyasavval 
telített légkörének és a méhek további érlelő 
(elpároltató, sűrítő) funkcziójának behatása 
alatt konzerválódott — kellemes élvezetű és 
hosszú éveken át eltartható legyen. Az így 
megérlelt mézzel tele sejteket a méhek finom, 
vékony viaszlemezekkel vonják be. 

Az okszerű méhész csak érett állapotban 
levő mézet szed el kaptáraiból, vagyis akkor 
kezd pörgetni, mikor a méhek a mézes lépek 
befödéséhez fognak. A frissen begyült méz 
még híg, s kipörgetve, sokára jegeczedik 
csak meg, sőt meg is savany od hátik, ha jól 
kezelve nincs. A viaszréteggel még be nem 
vont mézes lépeket csak kenyszerítő esetben 
pörgessük ki, pl. ha a rajzás megakadályozása 
czéljából minden vagyonától meg akaijuk 
fosztani a méhcsaládot. Az ilyen higabb mé-
zet aztán — habár épp oly kellemes ízü, mint 
az érett méz — inkább saját háztartásunkra, 
valamint később a méhcsaládok esetleges szük-
ségből való etetésére használjuk föl, míg el-
adásra olyan mézet pörgessünk, melynek 
befödését a méhek már megkezdték. A frissen 
begyült, s higan pörgetett méz is — ha tiszta 
edényben, jól befödve (hogy idegen anyag 
hozzá ne jusson), száraz, hűvös helyen áll — 
szintén évekig is eltartható. 

Atalában akkor pörgessünk tehát, mikor a 
mézzel telt sejteket viaszréteggel bevonni kezdik 

a méhek; vagy a rajzás megakadályozása 
czéljából előbb is. 

A méz elszedésekor azonban az időjárásra, 
a hordási viszonyokra, a fiasításra és előre-
látással a betelelésre is figyelemmel kell 
lennünk. 

A virágok kelyheiben olyankor képződik a 
legtöbb nektária, mikor a gyakori langy és 
nem tartós esőket meleg, napsugaras idő 
váltja föl, a talaj állandóan nedves, szelek 
nem járnak, éjjelenkint pedig nagy harmat 
van. Ilyenkor oly gazdagon hordanak a méhek, 
hogy a kipörgetett és a kaptárba üresen 
visszahelyezett lépekben pár óra múlva már 
ismét csillog a méz. A pörgető folytonosan 
zakatolhat tehát. A mézürben levő ' összes 
keretek, s a költőtér minden mézes lépe ki-
pörgethetők, sőt némelyek a fiasításos keretek 
fölső széleinek sejtjeiben található mézet is 
kiürítik, hiszen csakhamar ismét megtöltik 
azokat a méhek. A födött fiasításnak nem 
árt, ha a pörgetőbe jut is ; a fiatal méhek 
azért szépen kikelnek. A födetlen fiasítás 
azonban a gép sebes forgása következtén 
megsérül, a méhpondró a méz közé pörög és 
a méz tisztátalan lesz. Födetlen fiasításos 
keretből nem szabad tehát a mézet kipörgetni. 

Minél több mézet szedünk el a méhektől, 
annál fokozottabb szorgalomra serkennek, úgy, 
hogy kedvező hordási viszonyok közt, ott, 
hol a gyümölcs-, akácz-, hársfa, fehér lóhere, 
repcze, tisztesfű stb. legjobban mézelő növé-
nyek virágzása egymást váltja föl, egy-egy 
erős, népes méhcsalád — ha nem rajoztatjuk 
— egy nyáron 50 — 60 kgr. mézfölösleget is 
a d ; sőt volt már eset, hogy egy erős méh-
törzstől 100 kgr. mézet lehetett pörgetni egy 
nyáron. 

Pörgetés alkalmával a legszebb befödélezett 
mézes lépeket tegyük félre (mind dolgozás lép 
legyen), hogy a méhek téli mézszükségletét 
minden eshetőségre biztosítsuk, valamint a 
netán bekövetkezhető mostoha időjárás alkal-
mával legyen — kivált a gyöügébb családo-
kon segítendő — mihez nyúlnunk. 

Telelésre — a dohányvirág-, fenyő- és 
mézharmatméztől eltekintve — minden méz 
alkalmas; de azért repczemézet lehetőleg 
mégse adjunk télire méheinknek (e czélra 
tehát repczemézes lépeket ne is tegyünk félre), 
mert hamar megczukrosodik, s télen — eset-
leg vízszükséget szenvedvén a méhek — nem 
oldhatnák föl azt, s e miatt nagyon nyugta-
lanok lennének. 

A mézes kereteket lehetőleg reggel szedjük 
él a kaptárokból, a mikor a méhek fürgén 
sietnek a hordásra, s a nép zöme alig vévén 
észre a háborgatást, de meg mivel a munkára 
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repülőkkel a kaptár népe egyre fogy: a mézes 
keretek elszedésével könnyebben boldogulunk. 
Déltájon, vagy kivált este felé, mikor a nép 
jó részt honn van, ingerültebbek a mébek, s 
a munka nehezebben megy. 

A kipörgetendő lépeket a keretbakra 
akasztjuk, s mikor már egy kaptárból mind 
ki van válogatva, sorjában kézbe vesszük, a 
méheket a keret egy erős megrántásával a 
kaptárba zudítjuk és ha még néhány méh 
maradt volna a lépeken, azokat egy szál 
lúdtollal szépen besöpörjük a kaptárba. 

Ilyen alkalomra kitűnő szolgálatot tesz a 
söprőgarat, mely a kaptár ajtajára illő és 
fordítóval odaszorítható fakeretből és erre 
szögezett bádoggaratból áll, melynek meilső 
oldala csuklóra jár. A lépről a garatba rázott 
vagy söpört méhek a sima bádogon a kaptár 
fenekére siklanak és szépen bevonulnak. Ha 
netán fölzúdulna a család, a garatcsuklóra 
járó mellső oldalát fölhajtjuk és a kaptár 
zárva van. Pár perez múlva lecsöndesül a nép, 
mire ismét bátran folytathatjuk a munkát. 
E garat a rajoknak kaptárba való belakolá-
sára is kitűnő eszköz. 

A méhektől letisztított mézes lépeket egy 
készen álló gyermekkel egyenkint beküldjük, 
vagy erre alkalmas, eltolható födéllel záródó 
ládikába téve, mikor ez megtelt, bevisszük. 

A pörgetést mindenesetre zárt helyen végez-
zük, ügyelve arra, hogy egyetlen méh se 
juthasson oda, mert különben csakhamar 
egész sereg becsődülne és ebből veszedelem 
támadna a telepen. 

A mézes sejteket záró viaszlemezt a füde-
lező késsel vékonyan lenyessük és a tisztán 
jól kimosott pörgetőbe illesztve, ennek köze-
pes sebességű forgatásával kiürítjük. Ha új 
lépekből pörgetünk, lassan hajtsuk a gépet, 
mert különben megsérülnek a sejtek. A pör-
gető csapja alá tett edényre kétszeresen borí-
tott tüllt kössünk, hogy a méz minden, leg-
apróbb viasztörmeléktől megszürödjék. A 
megtelt edényben fölverődő némi habot pár 
óra múlva lefölözzük, az edényt szűrt 
mézzel föltöltjük és szorosan bedugjuk, vagy 
pergamennel bekötjük és száraz; hűvös helyre, 
a hol a nap nem éri, elteszszük. így pörgetve és 
kezelve, határtalan ideig eltartható a méz. 

A kipörgetett lépeket eső-, vagy patak-, 
esetleg kútvízzel meghintve, helyezzük vissza 
a kaptárokba; ezzel annál nagyobb tevékeny-
ségre ösztönözzük a méheket. 

Ha alkalmas idő jár, s a méhlegelő gazdag, 
egy hét múlva ismét pörgethetünk. A mint 
azonban csökken a hordás, hagyjunk föl a 
további pörgetéssel, míg ismét kedvező mé-

zelés áll be, nehogy az időjárás netán mosto-
hára fordulván, méhcsaládaink létét kocz-
káztassuk. 

(Pancsova.) Nagy János. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfeliigyelöségnek.) 
F. é. ápril hó 2-án 12.029. sz. a. kelt kör-

rendeletem kapcsán a tankerületében teljesített 
iskolalátogatások alkalmából fölmerült utazási 
költségekre vonatkozólag vezetendő utazási 
napló mintáját ./• alatt idezárva a tanfel-
ügyelőségnek oly fölhívással adom ki, hogy 
ezen utazási-naplót f. év szeptember hó 1-étől 
kezdve vezesse és minden év augusztus hó 
31-én zárja le, — a benne föltüntetett távol-
ságokat az államépítészeti hivatal által hite-
lesíttesse, a költségek végösszegét a tan-
felügyelőség útiátalányával együtt a napló 
végén tüntesse ki — s az utazási naplót 
ekkép az 1896. évi 71.321. sz. a. körrendelet 
szerint fölvett iskolalátogatási jegyzékekkel 
együtt az év szeptember hava 15-éig ter-
jeszsze föl. 

Az 1896. évi 71.321 sz. a. kiadott iskola-
látogatási jegyzék megfelelő számú példányát 
a tanfelügyelőségnek idezárva szintén meg-
küldöm. Budapest, 1898. évi junius 22. 

A minister meghagyásából: 
Dr. Axaméthy Lajos 

ministeri tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Kinevezte : Palágyi Lajos irót a hódmező-

vásárhelyi áll. polg. fiúisk.-hoz a XI. fiz. oszt. 
III. fokozatába segédtanítóvá. 

Áthelyezte: Knaute Rezső szombathelyi 
államilag segélyezett, Farkas Iván Zsigmond 
hódmezővásárhelyi és Harsány Mária nagy-
károlyi áll. polg. isk. r. tanítót, ill. tanítónőt 
a körmendi áll. polg. isk.-hoz és az igazgatói 
teendőkkel Knaute Rezsőt bizta meg; Bösznev 
Valéria nagy-bányai áll. polg. leányisk. tanító-
nőt jelenlegi minőségében a szilágy-somlyói 
áll. felső leányiskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: özv. Klementné-
Kriszt Klementina budapesti munkaképfelen 
óvónőnek évi 430 fr tot ; Ariánné-Istvánfi 
Amália putnoki munkaképtelen óvónőnek évi 
300 f r to t ; Schvarcz József mohácsi munka-
képtelen izr. tanítónak évi 400 f r to t ; Steiner 
Dávid babocsai izr. tanítónak évi 330 frtot; 
Eszenyi Sándor n.-váradi közs. tanítónak évi 
760 frtot. 
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Vasárnap délután Mnn. 
— Negyedik vasárnap. — 

Loszkay elhatározta, hogy Tókáékhoz többé 
nem megy. Sőt azt vélve, hogy a ravasz 
„ kolo mpos " -t úgy sem sikerül j obb útra térítenie, 
el akarta magával hitetni, hogy lesz annyi 
lelki ereje, hogy Mariska képét szivéből 
kitépi. A könyvekben, a tanulásban akart 
vigaszt és kárpótlást keresni, de ez sem 
ment úgy, a mint gondolta. Az iskolában jól 
folyt a tanítás. Észrevette, hogy a gyermekek 
nagyobb figyelemmel csüngnek ajkain. Ez 
örömet szerzett neki. Mikor kedden az isko-
lából hazaérkezett, a kiabiró várt reája otthon. 
Idézést hozott a bírótól, hogy jöjjön a hely-
ségházába. A kisbíró nem tudta megmondani, 
hogy a biró miért hivatja. 

Loszkay nemsokáig tépelődött s csakhamar 
beállított az öreg bíróhoz. 

„Fogadj' Isten, tanító úr, kutya van ám a 
kertben", válaszolt a bíró az ő üdvözletére. 

„Lehet, de nem én hivtam oda", felelt 
Loszkay. 

„Hiszen maga rettenetes szoczialista, ta-
nító úr!" 

„Biró uram is az!" 
„Már mint én?" kérdezte álmélkodva a biró. 

„No ezt még senki sem merte a szemembe 
mondani." 

„Megmondanám a plébános úrnak, meg a 
főispán úrnak is, hogy szoczialista." 

„Még a minister úrnak is ?" kérdezte 
gúnyolódó hangon a biró. 

„Akár neki is. Mert az én tudományom 
szerint, mindenki szoczialista, a ki a társa-
dalmi állapotok megváltoztatásán vagy javítá-
sán közreműködik." 

„Akkor Tóka Mihály, Sipos András, Csiz-
madia Antal, Máté és még sok más jó atyafi 
egy sorban vannak a minister úrral, a fő-
ispán úrral, a plébános úrral és jó magammal." 

„Bocsánat, biró úr, nem úgy áll, mert a 
nevezett polgárok nem szoczialisták, hanem 
anarkisták." 

„Nem értem, kedves tanító úr, igazán nem 
tudom, hogy fogjam fel a szavait; legyen 
szives egy kissé bővebben megmagyarázni a 
dolgoknak mibenlétét." 

„Szívesen, biró uram! Azok az emberek, a 

kikben nincs hazaszeretet, a kik Istent és az 
egyházat megtagadják, a kik semmi tekintélyt 
sem akarnak maguk fölött elismerni, azok 
nem arra törekszenek, hogy a törvényes 
uton javítsanak az állapotukon, hanem a rend 
fölforgatásával, a jog és igazság mellőzésével, 
erőszakosan akarják az általuk kitűzött czélt 
elérni; ezek, az ilyen gondolkozású emberek, 
nem szoczialisták, hanem anarkisták." 

„Hát akkor parolát rá, tanító uram, 
már most értem, nagyon helyes; én vasárnap 
délutánra ide, a helységházára hivatom a pol-
gárokat, megmondjaezt nekik szemtül-szembe ?" 

„Meg én!" 
„Aztán beszél majd azokról a hasznos dol-

gokról, a mikről ott Tókáéknál szólt?" 
„Beszélek!" 
A helységházán sokkal többen voltak, mint 

Tókáéknál. A belépő tanító meglátta mind-
azokat az ismert arczokat, a melyekhez 
Tókáéknál hozzászokott, de kétszer annyi új 
embert vett észre — csak egy hiányzott: Tóka 
Mihály. A belépő tanítót üdvözlettel, fejbólin-
tással fogadta a gyülekezet, a biró eléje ment 
és karonfogva vezette az asztalhoz. 

Loszkay egy csomót húzott ki a zsebéből. 
Valami újságnak lapjai voltak abban. Nagy 
szemeket meresztettek az atyafiak, mikor 
látták, hogy ugyanazt az újságot teszi a 
tanító az asztalra, a melyből Tóka szokott nekik 
magyarázgatni. 

„Ha szívesek lesznek meghallgatni, akkor 
egy pár dolgot olvasok föl ez újságokból. Itt 
van az ezen évi május hónap 21-ik napjáról való 
szám. Ebben egy czikknek felirata: Magyar-
ország becsülete. Magyar nyelven van írva, de 
nem magyar szívvel, nem magyar tisztességgé . 
Jóleső örömmel jegyzi fel, a mit Bécsben 
egyik népgyűlésen az „Arbeiter-Zeitung" 
(Munkások újsága) szerkesztője mond. Abból 
a beszédből ezeket olvasom fél: „A magyar 
kormány nemcsak megvetni való, hanem 
oly műveletlen és rövideszü is, hogy nem 
tudja, hogy Ausztriában az üldözés megerő-
sítette a szoczialdemokracziát. A nyolcz-
vanas években minket is üldözött az akkori 
kormány. Es most utólag köszönetet mondunk 
annak a gaznépnek, mert akarata ellenére 
szolgálatot tett nekünk." No hát, atyámfiai, 
úgy-e kendteknek is tetszik ez a beszéd? 
Ezek a kedves bécsi és ausztriai többi néme-
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tek minden magyar embert egy kanál vízben 
szeretnének megfojtani. Irigységükben dühvel 
esnek neki szegény Magyarországnak, dühtől 
tajtékzik a szájuk, hogy Magyarországon van 
az embereknek betevő falatjuk, sőt hogy az 
ország kereskedelmi és ipari tekintetben is 
föllendül. El sem titkolhatják mérgüket, hogy 
Magyarország ma már, hála a kormány böl-
cseségének, nem Ausztria fejős tehene. Most 
azonban srófot akarnak kötni Magyarország 
nyakára a kvóta fölemelésével és azt addig 
akarják csavarni, mig mindnyájunkat meg-
fojtottak — 42 százalékot akarnak reánk 
erőszakolni; ezek a mi jó szomszédaink, ezek 
a kendtek jóbará t ja i ; erre hivatkozik magyar 
ember és kendtek felejtve multat, felejtve 
jelent, tapsolnak a németnek, mivel a magyart 
a sárgaföldig meggyalázza." 

„Tapsoljon nekik a mennydörgős ménykü!" 
kiálta Kerekes. 

„Sohasem volt nekünk jó barátunk a német!" 
szólt Szakáll Ferkó. 

„De tartottak másutt is népgyüléseket, arról 
is szól ez az újság itt . Genfben is „megveté-
sét fejezte ki a munkásgyülés a magyar 
munkástörvény szerzői iránt." A mihez a 
magyar szerkesztő ezt a gondolatot fűzi: „íme 
így nyilatkozik a művelt külföld az itten ural-
kodó állapotokról. Mindenütt és mindenfelé 
terjed Magyarország gyalázatának a hire." 
Es ezt a szerkesztő örömmel konstatálja és 
kendtek ezt nagy örömmel veszik tudomásul." 

„Örül neki az istennyila!" szólt haragosan 
Galambos. 

„Csakhogy az önök kedves lapja nem em-
lítette még, hogy az olasz kormány miféle 
törvényeket hozott, hogy korlátozza az egye-
sülési jogot, hogy szorítja meg a sajtósza-
badságot — persze erről nem magyarázgat-
nak kendteknek, hogy csak azt higyjék, hogy 
széles a világon éppen a magyar ember a 
legnyomorultabb — hogy gyűlöletet szítsanak 
kebelükben önhazájuk, testvéreik, szüleik iránt." 

„Tudják-e azt, hogy Németországban a biro-
dalmi államtitkár a Hivatalos Közlönyben 
f. évi junius hónap 26-ik napján egy rende-
letet bocsájtott ki, melyben világosan ki van 
mondva, hogy a hivatalnokoknak szocziál-
demokrácziai törekvésekben való részvétele 
össze nem egyeztethető a hivatalos esküvel 
fogadott hivatalbeli kötelességekkel és hogy 
azért olyan hivatalnokok, kik ilyenféle néze-
teknek adnak kifejezést, meg nem türetnek a 
szolgálatban P Továbbá meg nem engedhetönek 
mondja ki a rendelet, hogy foglalkozá-
sos ágitátoroknak hivatalnokok gyülekezetében 
alkalom adassék, izgató, az államkormányt és 
különösen a feljebbvaló kenyéradó-hatóságokat 

lealázó beszédekkel az együttműködést, egyet-
értést aláásniok. A ki ilyen ágitátorok által 
befolyásoltatja magát, nem várhatja, hogy 
azzal a bizalommal ajándékozzák meg, a 
mely egy ilyen felelősséggel járó állás alkal-
mazásában elengedhetetlen. A józanabb elemek 
kötelessége, hogy a szolgálati fegyelmet lazító, 
a hivatalnoki kar érdekeit megkárosító befo-
lyásokkal szemben állást foglaljanak és összes 
komolysággal azon legyenek, hogy a hivatal-
noki kar iránt a jelenlegi bizalom megtar-
tassák." 

„Vájjon a művelt külföld fog-e népgyűlése-
ken Olaszország és Németország ellen hatá-
rozatokat hozni és fogja-e azokat az elvtár-
sakkal közölni? Van eszük a kendtek mes-
tereinek, hogy az ilyesmit elhallgassák. Más-
különben se higyjék, hogy a lapjuk, a maguk 
újságai a kendtek javára szolgáló jó tanácsokat 
adnak. Bizonyítom ezen állításomat. Ezen a 
czimen: „Érik a buza", a folyó évi junius 18-ik 
számban a többek között ezt mondja: „Czél-
szerü és őket megillető követeléseikre nézve 
a munkaszerződés megkötése előtt jöjjenek 
egymással megállapodásra és a szerződésbe 
pontosan foglalják be azokat. Ne felejtsék el 
a munkaadót a szerződés megkötése előtt 
figyelmeztetni, hogy: Nem lesz addig nyuga-
lom Magyarországon, mig az általános válasz-
tási jogot törvénybe nem iktatják /" A szerző-
dés megkötéséhez szükséges megállapodás oly 
általános, hogy a szegény munkás azt sem 
tudja, mit tegyen vele. Miféle követeléseket 
támaszszanak ? Miért nem tanítja erre őket 
a bölcs mester?" 

„Mert mi azt úgy is tudjuk — vágott 
közbe Máté — minekünk csak két föltételünk 
van : a munkabér és a munkaidő." 

„De fogadok bárkivel, hogy kendtek itt, a 
hogy együtt ülnek, sem a munkabérre, sem 
a munkaidőre nézve nem tudnának egymás 
közt megállapodásra jutni. Az egyik ennyit, 
a másik annyit akarna és az önök tudatlan-
ságából eredő egyenetlenkedése hajtja a munka-
adó malmára a vizet. Bezzeg, jól és világosan 
tudta ő kifejezni azt a követelést, a mi neki, a 
lapszerkesztőnek válik hasznára. Hogy nem 
lesz nyuga'om Magyarországon, míg az álta-
lános választási jogot törvénybe nem iktatják: 
azt elhiszszük, de nem a kendtek szivéből, 
nem a szegény munkás ember lelkéből kél 
ez a vágy vagy óhajtás — mert ő arra nem 
is gondol, és ő veszi annak az általános 
választási jognak legkevésbbé hasznát. Azért 
az általános választási jog törvénybe iktatá-
sával sem fogják ám Szakáll Ferkó bátyán-
kat a képviselőházba küldeni, sem pedig 
Kerekes gazdát, vagy akárkit maguk közül, 
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hanem háladatosságból megválasztják majd 
azokat az önzetlen férfiakat, a kik az önök 
jogaikért küzdöttek és fognak küzdeni a kép-
viselőházban is." 

„A ki szerződést köt, az kösse meg úgy, 
hogy önmagának, meg családjának legyen 
belőle haszna; a szerződés megkötése előtt 
kérdezze meg a munkaadót, hány napra ad 
neki munkát? Fogja-e majd őszkor is mun-
kára hívni ? Ad-e neki télen is valami kere-
setet? Ezek, kedves atyámfiai, a legfontosabb 
kérdések és ezek szerint irányíthatják a többi 
pontokat." 

„Az se legyen a kendtek legnagyobb gondja, 
hogy „a pártlap terjedjen" és a napi fárad-
ságos munka után nem nagy okosság volna, 
a hogy kendtektől kívánják, hogy „a hová 
idegen munkásokat visznek aratásra, az elv-
társak fáradhatatlan agitáczióval igyekezzenek 
őket megnyerni a szoczializmusnak." A nehéz 
napi munka után inkább pihenjenek és ne 
izgassák magukat agitálással. A szoczializmus 
azon fajtája, melyet állami és társadalmi haladás-
nak nevezünk, az magától is terjed, ahhoz nem 
kell erőszak és rábeszélés, az a fattyuhajtás 
pedig, a melylyel kendteknek mézes-madza-
got húznak a szájukon, a melylyel kendteket 
ámítják, a melylyel az önök elvtársai éppen 
úgy kihasználják a kendtek helyzetét, mint 
akár a tőkepénzes, akár az uzsorás — az 
pusztuljon, rothadjon." 

„De mégis csak több hatalmunk lesz, ha 
meglesz az általános választási jogunk, mint 
most; félnek majd tőlünk az urak, aztán 
inkább tesznek értünk valamit" — szólt Rigó. 

„En nem bánom, ha ma adják meg azt a jogot, 
ha ma iktatják törvénybe, de én a munkás-
nép, a kisiparos, a kisbirtokos üdvét nem a 
választási jog megnyerésében találom — de 
erről nem szólok többet. Jó lesz még a hitel-
ről megemlékeznünk. 

Az önök újsága f. é. május hó 21. számá-
ban így szól: „Tagadhatatlan, hogy a hitel s 
még hozzá az olcsó hitel nagyon szép dolog. 
De van-e, a ki azt hiszi, hogy a „kis embert" 
az ő még a legkedvezőbb esetben is korlá-
tolt hitele majd arra képesítheti, hogy az ő 
mezőgazdasági vagy ipari törpe üzemét úgy 
alakítsa, hogy a vállalkozóval versenyezhessen ?" 

Nagy tévedés és szándékos félrevezetés van 
ebben, úgy mint a czikk többi részében is. 
A mezőgazdaság nem szorúl a versenyképes-
ségre. Ha Eszterházy gróf ötvenezer méter-
mázsa búzát termel, Csizmadia Antal pedig 
csak 30 métermázsát, azért ez utóbbi ugyan-
azon áron adhatja el, mint az előbbi. A gabna 
nem esik azon versenytárgyak sorába, a 
melynél alkudozni lehet, akár a petróleum-

lámpa megvételénél, akár a fali óránál. Ha 
olcsó a buza, akkor Eszterházy grófé is olcsó, 
ha drága, akkor Czizmadia komáé is drága. 
A ki megfelelő hitelt kap — és kap minden 
tisztességes, megbízható ember — az ne 
törődjék azzal, hogy a hitelező majdan a vá-
lasztásoknál valami szívességre kéri — a fő-
dolog, hogy a hitel rajta és családján segítsen. 
A kendtek oktató mesterei is mindenben a 
saját hasznukat nézik — kövessék e tekintet-
ben nemes példájukat." 

„De az nem az igazi szabadság" — jegyzi 
meg Rigó. 

„Hát akkor nyomorogjon Rigó koma, ne 
vegyen föl hitelt; menjen inkább az uzsorás-
hoz. Élt egyszer Norvégiában egy Stockmann 
nevü orvos. Történetét szinműben írta meg 
Ibsen Henrik. Megrendeljem Rigó komának? 
Nagyon szép história!" 

(Budapest.) Szép József. 

Tanítók tanácsadója. 
L. A. Istvánfalu. 1. Ha vállalkozott rá s 

fizetést is kap érte, a szünidőben is köteles 
róla gondoskodni. 2. Várja be a minister úr 
intézkedését; mi nem sürgethetjük meg. Azt 
hiszszük, hogy a kegyuraság tartozik az épü-
letet javíttatni. 

P. J. K.-Szemere. Ezt nem tőlünk, hanem 
a tanfelügyelő úrtól kell kérdezni. 

A. B. C. A női kézimunka tanításáért nem 
jár külön fizetés. 

Fiatal tanító. 1. A magántanulók vizsgá-
lati díját az iskolaföntartó hatóság állapítja 
meg. 2. Bélyegmentesek. 3. A kiállításért 
nem kell fizetni. 

Grueszku I . Számtalanszor megmondtuk 
már, lapunk utóbbi számaiban is volt róla 
szó, hogy az oki. tanítóknak is van önkén-
tességijoguk, még pedig a véderő-törvényhez 
kiadott Utasítás értelmében. 

D . . ó. Figyelemre méltó eredmény. Vala-
mely megfelelő alakban megérdemli a nagyobb 
nyilvánosság elé bocsátást. 

M . . . k István. Semmi értesülésünk sincs 
még, hogy kezdők számára az idén lenne 
ilyen tanfolyam. A nyugdíjügyben — állító-
lag beterjesztett s útközben eltévedt okirato-
kat — keresse, mert ezek nélkül a ministe-
rium nem intézkedhetik a nyugdíjalapba való 
fölvétel ügyében. Az ügy sürgős, mert a 
mulasztás hátrányára leend. A helybeli plé-
bánián kellene keresni. 

Sipos Imre. Csak 1880. évi január 1-től 
fogva számíthatják nyugdíjjogosultságát, mert 
ekkor igazolhatta, hogy oki. tanító és 21 éves. 
Mostanáig 56% esnék. 
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Ii. J. Csacza. Egyhavi fizetéshez joga van 
a szünidőben is, ha félévnél tovább tanított. 

Boócz 0. A polg. isk. magánvizsgálatokat 
ministeri szabályzat rendezi, melyet 20 krért 
az egyetemi nyomdában meg lehet szerezni. 
Ott megtalálja a kérdezett pontokra nézve a 
részletes útbaigazítást. 

T. Gyula. Nyugdíjára nem lesz hátrányos 
befolyással. A többire nézve, ha lesz alkal-
munk közelebbi informáczió-szerzéshez, annak 
idején tudatni fogjuk. 

F. K. Egerbegy. Igazgatója Sarcsevits 
Teréz. VII. Damjanics-utcza 35. sz. 

T . . . k. Félreértés van a dologban, melyet 
csak levél utján lehet tisztázni. 

Szentmártoni B. A Paedagogium (tehát 
nem „Paedagogia") igazgatóságánál megkap-
hatja az útbaigazítást. 

B. Önöknél helyben van a kir. tanfelügye-
lőség, ne sajnáljon odafáradni, ott részletes 
fölvilágosítást kaphat. 

Falusi tanító. Ne sürgesse, a maga rendes 
útján majd elintézik. Még nem multa idejét. 

T. Sáudor. Természetes, hogy megszakított-
nak vették szolgálatát, mert annak idejében 
kellett volna igazolni. A megnevezett 3 
bizonyítvány alapján lehetne próbát tenni. 

1984. I). Elemi iskolai bizonyítványok 
bélyegmentesek. A fizetés „leszállítás" talán 
új tanítói állás szervezése folytán történt. A 
kir. tanfelügyelő útbaigazíthatja. Mi nem 
ismerjük az ottani viszonyokat. 

Szór.íu A. Ha állomását elfoglalta, akkor 
veheti igénybe az avval járó jogokat. 

S. H. Nem volt helyes az eljárás. Ugyanazon 
hónapra 2 tanítónak nem adhat a község 
ugyanazonegy állás betöltéséért fizetést. Ez oly 
egyszerű dolog, a mit még csak vitatni sem kell. 

M. G. Igen, beszámíttatnak, ha fulytonos 
a szolgálat. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása. A magyar autonom vám-

tarifa tervezetének munkálatával lepte meg a 
világot a m. héten a m. kereskedelmi minister. 
A minden eshetőségre való komoly készülő-
désnekjele ez a tervezet, melynek megvitatására 
a minister f. hó 14-re értekezletet hivott egybe. 
— A spanyol-amerikai harcztéren a mult héten 
a szerencse az amerikaiaknak kedvezett. Cervera 
tengernagy megkisérlette a santjágei öbölből 
való kijutást s e közben tengeri ütközetre 
került a sor, melyben az amerikai aczél-
ágyúk könnyű győzelmet arattak a spa-
nyolok régi szerkezetű hajói fölött. Maga 
Cervera is fogságba esett. Madridban ez 
a Hiob-posta, természetesen, nagy izgatott-

ságot keltett és, a meddig lehetett, titkolták 
is, mert a forradalom kitörésétől tartottak. 
A spanyol kormány egyébiránt el van tökélve 
arra, hogy a legkisebb mozgalomra fölfüg-
geszti az alkotmányt. Santjágó még tartja 
magá t ; a megadásra való fölszólítást a spa-
nyolok visszautasították: inkább hősi halált 
akarnak halni, semhogy átadják a várost, a 
melyet egyébiránt szárazon is, vizén is túl-
nyomó haderő fenyeget. — Óriási hajósze-
rencsétlenség hire foglalkoztatta a m. héten a 
közvéleményt. Egy franczia gőzhajótársaság 
„Bourgogne" nevü személyszállító gőzöse, mely 
uton volt New-Yorkból Havreba, e hó 5 én 
hajnalban öt órakor összeütközött a Cromar-
tyshire nevü angol gőzhajóval. A Bourgogne 
elsülyedt. A Bourgogne pusztulása a század 
legnagyobb tengeri katasztrófája. Összesen 
814 ember volt a hajón, még pedig 539 utas 
és 223 tiszt és hajóslegény. Elpusztult össze-
sen 632 ember, míg 182 megmenekült. A 
menekültek közt 102 hajótiszt és hajóslegény 
volt, míg az utasok közül csak 30. A Bour-
gogne maga 6 millió frankra, szállítmánya 
pedig 15 millió frankra volt biztosítva. A 
biztosító- és viszontbiztosító-társaságok tehát 
összesen 21 millió frankot tartoznak fizetni. 

— Fiumei tanítók Mezőhegyesen. A 
fiumei tanítók, a kiknek budapesti fogad-
tatásáról lapunk m. számában irtunk, Szegedet 
és Mezőhegyest, Magyarország e páratlanul 
álló mintagazdaságát ií megnézték. Bemu-
tatták nekik sorra a gazdasági telep összes 
nevezetességeit. A kirándulók igen szíves 
vendéglátásban részesültek. A tiszteletükre 
adott ebéden számos felköszöntőt mondtak 
magyar és olasz nyelven Dirányi ministerre, 
kit táviratilag is üdvözöltek s a gazdaság 
vezetőire. 

— Jubileum. Nyéken (Sopronm.) Ermesz 
Ferencz főtanító 25 éves jubileumát tartották 
meg. Meleg szavakban üdvözölték ő t : Szabó 
Károly kir. tanácsos tanfelügyelő, a köz-iégi 
iskolaszék elnöke, a loóki plébános, a helybeli 
káplán (volt tanulója). A kir. tanfelügyelő az 
ünnepeltnek 100 korona jatalomdíjat adott 
át a magyar kormány részéről a magyar nyelv 
sikeres tanításáért. 

— Művészi körút az Eötvös-alap javára. 
Zilahi Gyula, a budapesti Nemzeti Színház 
kitűnő művésze, a ki már a mult évben is 
szép összeget juttatott művészi körútja jöve-
delméből az Eötvös-alapnak, az idei szünet 
alatt is körúton van, hogy ezúttal is gyara-
pítsa a tanítóság közvagyonát. Már eddig 
megfordult, vagy még csak ezentúl fog meg-
fordulni a következő városokban: Karczag, 
Szarvas, Orosháza, Ó-Bdcse, Versecz, Mező-
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hegyes. Félegyháza, Kis-Kőrös, Szentes, Békés-
Csaba, Zenta, Becskerek, Batonya, Makó, Halas, 
Kalocsa, Baja. Pécs, Kaposvár, Mohács, Sziget-
vár. Nagyon kérjük e városokban lakó t. kar-
társainkat, hogy Zilahi Gyula kitűnő művé-
szünket törekvéseiben és jótékonyczéld vállal-
kozásában támogassák, mivel ezzel saját 
közvagyonuknak: az Eötvös-alapnak érdeké-
ben dolgoznak. Zilahi Gyula előadásai oly 
magas művészeti színvonalon állanak, hogy 
azok, a kik t. kartársaink buzdítására hall-
gatják meg ez előadásokat, még külön is 
hálásak lesznek majd irántuk a figyelmezte-
tésért. 

— Követésre méltó példa. Nem első eset, 
hogy a székes-fővárosi tanítók kisebb körei 
egy-egy érdemes kartársukat azzal tisztelik 
meg, bogy az „Eötvös-alap" 20 frt örökös 
tagsági díját maguk között összegyűjtvén, 
kartársuk nevére az „Eötvös-alap" pénztárába 
befizetik. Ez történt legutóbb is a „szomba-
tosok társaságáéban, midőn a tanítók egyik 
büszkeségét, a nagy munkásságot kifejtő 
Ember János székes-fővárosi kir. segédtan-
felügyelőt ünnepelték nevenapján. A kartársi 
szeretetnek ez a szép megnyilatkozása jól-
eső örömmel tölt el bennünket s reméljük, 
hogy még többször is adhatunk hirt tisztelt 
olvasóinknak a kartársi szeretet és összetar-
tás ilv kedves nyilvánulásáról. 

— Megjutalmazott tanítók. Aközoktá^ügyi 
minister a föl dm ível és ügyi m. kir. minister 
hozzájárulásával Malcay Zoltán aradi. Büttel 
Károly és Kovács Károly budapesti, Gregorics 
István és Kaszap István bajai, Gomlicrt János 
csáktornyai, Stojka József dévai, Palástiig ]stván 
kúnfelegyházai, Windt Józsefiglói, Cseke Ferencz 
és Fridrik Árpád kolozsvári, Székely Béla és 
Weinberger Ede lévai, Léhoczky Vilmos losonczi. 
Hermán János m.-szigeti, Gegány Zsigmond 
modosi, Toka Károly sárospataki, Nagy Elek 
székely-keresztúri, Kollár András és Kovács 
Sándor znióváraljai áll. tanítóképző-intézeti nö-
vendékeknek, a gazdaságtanban s főleg annak 
gyakorlati részében az 1897/98. tanév folyamán 
tanúsított szorgalmuk és tett előmenetelük 
megjutalmazásául egyenként egy darab húsz-
koronás aranyat adományozott. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra újabbban adakoztak: Neményi- féle 
asztaltársaság 3 frt 63 k r ; Kárpáthy János 
50 kr ; Borbély József 50 kr ; Nagyné Csorba 
Mária gyűjtése 5 frt (ehhez járultak: Pintér 
Ede 1 f r t ; Nagy Ölön 1 f r t ; Bajnócziné S. 
Emerika 1 f r t ; Szávay Ella 1 f r t ; Nagyné-
Csorba Mária 1 frt = 5 frt); Bézga János 
gyűjtése 1 frt (ehhez járultak: Marc Hedvig 
50 kr ; Bézga János 50 kr = 1 f r t ) ; Fodor 

Dániel gyűjtése 3 fr t (ehhez járu l tak: Fodor 
Dániel 50 k r ; Kovács Dénes 50 k r ; Happé 
Lipót 50 kr; Péntek Farkas 50 k r ; Chriostyczi 
Árpád 50 kr ; Uy Bálint 50 kr = 3 f r t ) ; 
Szócska Mihály gyűjtése 1 frt 60 kr (gyűjtötte 
a dólliai al-esperességhez tartozó borzsaviczi 
gör. kath. tanítók értekezletén); Szűcs Dániel 
2 f r t ; a győri egyházmegyei ág. hitv. evang. 
tanítóegyesület 10 f r t ; Káray István gyűjtése 
1 fr t 50 kr (ehhez járultak: Káray István 
50 kr ; Molnárné P. Anna 50 k r ; Kuncs 
Mátyás 50 kr = 1 frt 50 kr); Keviczky 
Ferencz gyűjtése 1 frt 70 kr (ehhez járul tak: 
Keviczky Ferencz 25 k r ; Sághy Lázár 25 k r ; 
Munil Vilmos 10 k r ; Gyovay István 10 k r ; 
Plaveczky József 20 kr ; Bú Mihály 20 k r ; 
Hatvan Endre 25 kr; Sterkné 10 k r ; Muszliné-
Vezy Erzsébet 10 kr ; Stancz József 5 k r ; 
Orbán Béla 10 kr = 1 frt 70 kr); Druizner 
György (Sopron) 3 fr t ; Tergina Gyula kir. 
tanfelügyelő gyűjtése 2 frt 65 kr (ehhez 
járultak: Kukuszi Erzsébet 30 kr ; Kunta 
György 15 kr; Klivinyi István 20 kr; Gönczy nc 
20 k r ; Tófhné 20 k r ; Szöginé 20 kr ; Nagyné 
20 kr ; Kövessy 20 k r ; Kováts István 50 kr ; 
Egyedi Sándor 50 kr = 2 frt 65 kr); Kádár 
József gyűjtése 8 frt 30 kr (ehhez járultak : 
Szalczer Viktória 1 f r t ; Takács József 50 kr; 
Wolfmann Dávid 10 kr-; Kohlmann Károly 
20 kr ; Fritz István 50 kr; Zajos Kálmán 
20 kr ; Verzsenyi Béla 20 kr; Lipesey Janka 
20 kr ; Sárdi Ilona 20 kr; Soós Amália 20 k r ; 
Gerstmann Ölön 20 kr ; Budai Elek 50 k r ; 
Merlmer Mária 50 kr ; Orbán Endre 20 k r ; 
Kádár József 50 k r ; Szabó Lajos 50 k r ; 
Jakab József 50 kr ; Debreczeni Károly 50 k r ; 
Dán Benő 20 k r ; Pál Ferencz 20 k r ; Nagy 
Géza 20 kr; Heger Czeczilia 50 kr ; Mossóczy 
Sándorné 50 kr = 8 frt 30 kr); újpesti polg. 
leányisk. tantestülete 2 f r t ; Both Péter gyűjtése 
3 frt 50 kr (ehhez járultak: Roth Péter 1 f r t ; 
Trzmadel János 1 f r t ; Galántha Géza 50 kr ; 
Bomonyi Orbán 50 kr; Schönbein Mór 50 kr = 
3 frt 50 kr) Eddigi gyűjtésünk: 1678frt — kr. 

— Árvafiúk ingyen fölvétele. A balaton-
füredi Erzsébet-szeretetházba ez évi augusztus 
hónapban mintegy 10 árvafiú fog fölvétetni; 
a pályázatnál a következők tar tandók szem 
előtt: növendékeküla teljesen árva és vagyon-
talanok vétetnek föl első sorban, s csak ezek 
hiányában vétetnek föl másodsorban félárvák. 
A kérvények az igazgató-tanácshoz intézendok 
s vagy a tanács elnökéhez, dr. Segesdy 
Ferencz kir. járásbiró úrhoz, vagy Kanovics 
György igazgatóhoz küldendők augusztus l-ig. 
A kérvényekhez következő okmányok mellék-
lendők: a) családi értesítő (nem pedig kereszt-
levél), b) szegénységi bizonyítvány, c) orvosi 
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bizonyítvány a fiú testi és szellemi épségéről 
s az újraoltásról, d) netáni iskolai bizonyít-
vány. A kérvények s mellékletek bélyegte-
lenek, a mennyiben szegény árva iráut téte-
tik a kérvényezés. Csak oly árvák vétetnek 
föl, kik hat évesek elmultak, de 10. élet-
évöket még nem töltötték be és magyar 
honosak. 

— Tanítók gyermekeinek tandíjmentes-
sége. A vall. és közoktatásügyi minister a 
köv. rendeletet intézte a kir. tanfelügyelőségek-
hez : „Az áll. el. felső-nép, polg., közép- és 
felső-keresk. isk.-ban a tanügyi pályán működő 
szülők, tanítók, tanítónők és tanárok gyer-
mekeinek tandíjmentessége ügyében 1892. 
évi november hó 10-én 43.072. szám alatt 
kelt rendeletet azzal egészítem ki, hogy az 
idézett rendeletben megnevezett tanítók és 
tanárok gyermekei, — ha magántanulásuk 
indokolt és ha jó előmenetelt tanúsítanak, — 
a tandíj fizetése alól szegénységi bizonyítvány 
bemutatása nélkül abban az esetben is föl-
mentendők, ha mint magántanulók lesznek 
vizsgálatot az elemi iskolánál." 

— Szeretett volt tanítványaimhoz! Meg-
hatva olvastam úgy a hozzám, mint megbízott-
jukhoz, legidősebb tanítványomhoz : Tóth Sándor 
perlaki áll. iskolai igazgató úrhoz, működésem 
25-ik évének betöltése alkalmával a haza 
minden részéből írt kedves és szeretettől ára-
dozó leveleiket és sürgönyeiket. Minden levél 
új és új kedves emlékeket varázsolt a messze 
s közel múltból lelkem elé: mikor még Önök 
if jú tűzzel készültek a csáktornyai tanítókép-
zőben szép pályájukra, én meg tiatalabb lélekkel 
fűztem oly sok reményt Önökhöz! . . . Bol-
dognak érzem magamat, hogy reményeimben 
nem csalatkoztam és szerencsésnek tartom 
magamat, hogy büszkelkedhetem Önökben! 
Leveleiket és az Önök összegyűjtött filléreiből 
nekem vett drága aranytól lat elteszem, jól meg-
őrzöm s utódaim által is megőriztetem örök 
emlékeül az Önök hálás szivének s követendő 
példájául a tanítványi szeretetnek. Nem áll 
módomban, mert nagyon sokan vannak Önök, 
kik megemlékezésük által junius 19-ikét a 
tanítványi szeretet ünnepévé tették •— hogy 
mindegyiküknek külön-külön íq'ak. Fogadják 
tehát mindnyájan együtt s külön mindegyikük 
e helyen, soha nem keresett, nem várt, de 
igen jól eső megemlékezésükért szivem leg-
hálásabb köszönetét! Csáktornya, 1898. junius 
hó 28. ;Szerető tanítójuk: Margitai József. 

— Érdekes pályamű. A „Köztelek" 100 
korona pályadíjat tűzött ki „a parasztgazda-
ságok számára legmegfelelőbb trágyatelep és 
trágyakezelés" czímű közleményre. A pálya-
díjat Cs. Péterffy József gazdasági ösztöndíjas 

áll. tanító (Debreczen) nyerte. Ez a gyakor-
lati munka, mely a kisgazdák számára van írva s 
mint ilyet a gazdasági ismétlő-iskolai tanítók 
nagyon jól használhatják, a földmívelési minis-
terium támogatásával a „Köztelek" kiadásában 
legközelebb meg fog jelenni. Fölhívjuk rá a 
tanítóság figyelmét; az érdeklődők forduljanak 
vagy a szerzőhöz Debreczenbe, vagy a „Köz-
telek" szerkesztőségéhez (Bpest, Üllői-út 25. sz.) 

— (íyülések. A „szepesi tanítóegyesület" 
1898. évi julius 19. és 20. napjain Szepes-
váralján tartja XLY1I. közgyűlését. 

— Halálozások. Uhlárik Béla, felső-mote-
siczi áll. elemi tanító életének, 25-ik évében 
junius hó 23-án meghalt. — Schmidt Rezső 
tordai kir. tanfelügyelőségi tollnok, életének 
36-ik évében elhunyt. Áldás emlékükön! 

A szerkesztő postája. 
Br. Gy. Avasüjfalu. 1. Az iskolaépítkezésre 

vonatkozó utasítás és tervek Wodiáner F. és fiainál 
kaphatók (VI., Andrássy-út 21. szám ) 2. Fiz. kiég. 
ügye m^g nem érkezett föl. — V. V. Iskolaszéki 
gondnok. Dena. Ez ideig nem érkezett föl. — L. 
M. Kézdi-Aliuás. 22.518. sz. a. van ; megsürgettük. 
— E. F. A. T. Már utalványozva van 35-0ö4. sz. a. 
— Anonim. L. P. Ide még érkezett föl ; sür-
gettesse meg iskolaszéke útján a közigazgatási 
bizottságnál. — V. J. Szováta. Innen már elküldték 
az utalványt ; tudakozódjék az adóhivatalnál. — 
B. I. Lonád. Nincs módunkban. Hiszen, kérem, a 
mi szerkesztőségünk nem tudakozó-intézet! — O. 
Nincs módunkban a belügyministeriumnál tudako-
zódni ; várja meg, majd megkapja, — R. G. 
K.-Pántély. Ruhák és könyvek nem foglalhatók le ; 
a fizetés csak bizonyos százalókig. — D. J. ilczö-
berény. A tanfelügyelőség is ; iskolaszék, politikai 
hatóság és kir. közjegyző. — O. M. Huszt-Baranya. 
Újból kell kérni. — K. J. Károlyi Erdőd. A szer-
kesztőségnél ugyan hiába reklamálja a lapot, az a 
kiadóhivatal dolga! — O. P. Új fehértó. 5 évre visz-
szamenőleg nem adják ; egyébiránt ad ják be mielőbb 
folyamodványukat, még erre az évre megkap-
hat ják . — H. J. Nándorhegy. Nem tud juk ; 
czímnek elegendő a lap neve, legfölebb még 
IV. ker. — O. K. Makó. Melléknév és mint 
mondatrész: jelző. — O. I. Ége. Okmányaira 
i t t szükség van, de velünk azt közlik, hogy nem-
sokára vissza fogja kapni. — A. J. Dabrony. B. 
Torontál-Vásárhely. A földjövedelmet megállapító 
kataszteri birtokív beérkezte előtt nem intézhetik 
el ; ezért késik. Sürgessék meg ezt a közig, bizott-
ságnál. — S t D. Babócsa. Úgy értesülünk, hogy, 
mire e sorok megjelennek, meg kell kapnia. — B. 
J. N.-Becskerek. Nem lévén általános érdekű, nem 
közölhetjük. Helyi lapba való. 

Tartalom: Árvaügy. Vasadi Balogh Lajos. — 
Egyesületi élet. — Mikor és hogyan pörgessünk ? 
Nagy János. — Hivatalos rész. — Sziinóra: Vasár-
nap délután falun. Szép József. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 
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Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A békés-csabai ág. hitv. evang. egyház három 

tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhat-
nak tót és magyar nyelvben teljesen jártas ág. hitv. 
evang. tanítók és tanító-jelöltek. A tanító a téli 
hónapokban tót nyelven istentiszteletet vezetni 
köteles. A pályázatok julius 20-ig alulírotthoz kül-
dendők. Javadalom; két szobából álló lakás, 350 f r t 
készpénz, havonkint előre fizetve. Minden tanulótól 
egy frt. Ismétlő-iskola minden növendéke után az 
egyház egy frtot fizet. Békés-Csaba, 1898 junius 18. 
Szeberényi Lajos Zs., igazgató, lelkész. (583 - IV—4) 

A g logovácz i (Aradmegye) róm. kath, iskola 
I-ső osztályú tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Ezen állomással járó javadalmazás : 400 frt készpénz, 
negyedévi előleges részletekben, 15 frt írószeráta-
l.íny, 34 köbméter kemény tüzi-hasábfa, melyből a 
tanterem is fűtendő, szabad lakás kerttel, ennek 
hiánya esetén 80 frt lakbér. A tanító kötelessége 
leend: a reá bizott osztályt vezetni, vasárnapi 
iskolát tartani és egyházi funktióknál segédkezni, 
azért az énekben és orgonálásban jártasak előny-
ben részesülnek. A tannyelv magyar-német. A kér-
vények f. é. julius hó 20-ig az iskolaszék elnökéhez 
czímzendők. A megválasztott tanító csakis egy év 
sikeres működés után fog állásában véglegesíttetni. 
Személyes megjelenés okvetlen megkívántatik. Az 
állomás f. é. szeptember hó 1-én foglalandó el, 
mely naptól a fizetés is folyósíttatik. Frank János, 
isk. elnök. Remlein Antal, isk. jegyző. (626 —III—3) 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerium 1897. évi decz. hó 24-én 75.279. szám 
alatt kelt rendelete folytán, betöltendő a Garam-
Berzencze községében újonnan szervezett állami 
elemi iskolánál egy, évi 400 frt fizetés és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szol-
gálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket, a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz czimezve, 
legkésőbb folyó évi julius hó 20-ig, Zólyomvár' 
megye kir. tanfelügyelőségénél nyújtsák be. Állami 
iskolánál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Ezen állomásra csak ág. hitv. ev. vallású 
és kántori képesítéssel is bíró tanítók pályázhat-
nak, miután a kinevezendő tanító helyben és a 
tanórákon kívül a kántori teendők és egyházi 
énektanítás végzésére is kötelezve lesz, a miért 
részére hiványilag 3 30 frtra rúgó díjazás van 
biztosítva. Beszterczebányán, 1898. évi junius hó 
20-án. Zólyomvármegye kir, tanfelügyelőségétől. 

(106/h—III—3) 
A gáva i (Szabolcsmegye) ev. ref. egyház pályá-

zatot nyit orgonistái és 6. oszt. fitanítói állomásra. 
Fizetése : l. 444 o. é. forint az egyház pénztárából, 
három-havonkint előre fizetve ; 2. tandíj, egy-egy 
finövendéktől 1 véka gabona és 40 kr, azaz: egy 
véka gabona és negyven krajezár; tanítványok száma 
60; ez a szülék által fizettetik aratás után; 3. 
ismétlő-iskolásokért a községi pénztárból 12 forint 
50 kr ; 4. temetési stólák a tiszántúli egyh. kerület 
határozata szerint fizettetnek. Csupán fiúkat tanít. 
Ezeken kívül lakás : 2 szoba, konyha, kamra és 
kert. Gáva, 1898 junius 27. Baráth Imre, ev. ref. 
lelkész. ( 6 6 9 - I I - 2 ) 

Balsáu (Szabolcsin.) a reform, egyház orgonista-
tanítói állomása szeptember 1-én betöltendő. Java-
dalma : az iskolától különálló 3 szobás lakáson 
kívül 400 frt, évi négy részletben előzetesen fizetve 
és 60 frt különböző czímeken. Oklevéllel felszerelt 
kérvények julius 31-ig Rácz Kálmán lelkészhez 
(posta: Szabolcs) küldendők. (711 —III—2) 

niozsgón (Somogym., Szigetvár mellett) az álla-
milag segélyezett községi népiskolában az osztály-
tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalom: évi 
400 frt, egy bútorozott Bzép szoba, fűtéssel. Tan-
nyelv : magyar. Pályázati határidő julius 24. Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. Okmányolt kérvények 
az iskolaszékhez intézendők, Lejtliényi Kálmán, kör-
jegyző és iskolaszéki elnök. (602—IV—3) 

Kérek polg. leányiskolámhoz polg. isk. tanítónőt. 
Fi.-.etés 500 fr t s lakás vagy 50 frt. Német, franczia 
kívánatos, zongoratanításból mellékjövedelem. Ok-
mányok, arczképek Freund Bernát igazgatóhoz kül-
dendők N.-Bicsére (Trenesénmegye) augusztus 20-ig. 

(665 - III—2) 
Jánosgyarmat (Barsmegye) község róm. kath. 

kántortanítói állomására pályázat hirdettetik. Határ-
idő julius 28. Megfelelő lakáson és mellékhelyisé-
geken kívül ötszázötven forinttal javadalmazva, quin- 
quennium biztosítva. Tannyelv: magyar-német. Ál-
lomás elfoglalandó augusztus 31. Dr. Lányi József, 
plébános, iskolaszéki elnök. (675—III—2) 

A nádszeg i róm. kath. népiskolánál egyenként 
400 forintyi fizetéssel, esetleges korpótlékkal ós 
egy szoba használatával díjazott két tanítói állás 
üresedvén meg, betöltése végett ezennel pályázat 
hirdettetik. A kellőleg fölszerelt folyamodványok 
folyó évi julius 20. napjáig a nádszegi iskolaszékre 
czimezve, Morvay Lipót tanfelügyelő, zsigárdi 
(Pozsonymegye) plébánoshoz nyújtandók be. Nád-
szegen, 189 S junius 20. Iskolaszék. (677—II—2) 

Az eraődi (Borsodmegye) újonnan szervezett 
áll. segélyezett izraelita felekezeti elemi iskolánál 
800 korona, szabad lakással díjazott okleveles 
nőtlen tanítói állás szeptember elsejére betöltendő. 
Pályázók képesítési okmányaikat julius végéig 
alólirotthoz küldhetik, útiköltség csak az acceptált-
nak megállapodás szerint téríttetik meg. Schreiber  
Mór, iskolaszéki elnök. (628—111—3) 

Szent-Borbáson (Somogym.) a községi elemi 
iskolához egy férfitanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. A tanító javadalma 400 (négyszáz) frt, továbbá 
két szobából, egy konyhából és egy kamrából álló 
lakás a kertilletménynyel. — Csak róm. kath. val-
lású tanító pályázhatik, ki a kántori teendőkkel is 
megbizathatik; mert kötelessége a kántori teendő-
ket is elvégezni, litániákat tartani, körmeneteket 
vezetni. — Pályázók kellően felszerelt folyamod-
ványukat folyó évi julius 27-ig alulírt iskolaszéki 
elnökhöz küldjék. Tannyelv: horvát-magyar.Lakócsa, 
1898 junius 27. Erdélyi .János. (661 - I I—2) 

Krassó-Szörény megyében fekvő Cs iklovabánya 
a szabadalmazott osztrák-mugyav állam vasúttársaság 
magyar-német népiskolájánál a tanítói, illetve tanító-
női állomás megüresedvén, annak betöltésére a 
pályázat ezennel közhirré tétetik. Az ezen állomás-
sal egybekapcsolt javadalmazás 350 frt évi fizetés, 
30 ürméter kemény hasábfa, szabadlakás, illetve 
80 frt lakbér és az orgonázási szolgálatért járó 
60 frtnyi jutalomdíjból áll, mely utóbbi összeg a 
csiklovabányai róm. kath. templom-pénztár által 
fizettetik. Ezen állomás egy évig ideiglenes leend 
és csupán megfelelés esetén — a próbaév lefolyta 
után fog az illető kineveztetni. — Pályázók, ille-
tőleg pályázónők ezen állomásra, tartoznak saját-
kozüleg írt bélyegtelen folyamodványaikat legkésőbb 
folyó évi augusztus hó 15-ik napjáig a szab. osztr.-
mngy. államvasuttársaság oraviczai főtiszttartósá-
gához beterjeszteni és a tanítói pályára való kép-
zettségüket tanítói oklevéllel igazolni. Feltétlenül 
megkívántatik a magyar és német nyelv teljes 
bírása, azonfelül egy hitelt érdemlő erkölcsi bizo-
nyítvány, keresztlevél és az orgonázásbani jártas-
ságról szóló bizonyítvány csatolása. Oraviczán, 1898. 
évi junius 25-én. A főtiszttartóság. (652-III—2) 
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A kézdiszent lé leki (Háromszékm.) róm. kath. 
iskolához, 400 frt évi fizetés, 25 forint lakáspénz és 
rendes kert-illetménynyel javadalmazott tanítónői 
állomásra folyó évi julius 15-ig pályázat hirdet-
tetik. Markaly Antal, plébános. (690-11—2) 

Az alsó-nánai ev. leányegyház német-magyar 
tannyelvű iskolájához f. évi szeptember 1-ére másod-
tanító vagy tanítónő kerestetik. Javadalmazás 300 frt, 
l ' / j öl fa és lakás. Kelt Apáthiban, 1898 junius 
25-én (u. p Mórágy, Tolnám.). Krácher György, 
lelkész. (659—IV - 2) 

Dévényúj fa lus i (Pozsonyin.) róm. katli. tót-
magyar tannyelvű iskolához egy tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése államsegélylyel 400 f r t 
és 4 méter tűzifa. A kántori teendőkben jár tas 
előnyben részesül. Oklevéllel felszerelt folyamodvá-
nyok f. é. julius 20-ig a dévényúj falusi plébánia-
hivatalhoz beküldendők. (674—II—2) 

Pályázati hirdetmény. Az a l só-szombatfa lv i 
intézeti állami elemi iskolánál 240 frt fizetés és 
lakással egybekötött tanítónői állás megürülvén, arra 
a nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. ministerium 
31.868. IJ/l. számú rendelete értelmében ezennel 
pályázat nyittatik. Azok, kik ezen állásra pályázni 
akarnak, kérvényeiket folyó évi julius 31-ig a törvény 
által előírt okmányokkal felszerelve, az alsó-szombat-
falvi intézeti állami elemi iskola iskolaszéki elnök-
ségéhez küldjék be. Pálífy Elek, iskolaszéki elnök. 

(644—III—2) 
A pr iv igye i róm. kath. elemi leányiskolánál 2 

tanítónői állomás üres. Egy az I. osztály részére 
355 frtnyi és egy a II. és 111. osztály részére 405 frtnyi 
évi fizetéssel. Mindakét állomás ideiglenes. Az elő-
adási nyelv magyar és tót. A folyamodványok okmá-
nyokkal együtt az iskolaszéki elnökhöz augusztus 
hó 12-éig benyújtandók. Juriss Mihály, iskolaszéki 
elnök. (700—II—2) 

A nagy-kovács i i róm. kath. magyar-német tan-
nyelvű iskolához okleveles segédtanító kerestetik. 
Fizetés: 350 frt, egy öl fa, egy bútorozott szoba, 
ágynemű nélkül. Az állomás szeptember 1-én fog-
lalandó el. Az iratok julius 24-ig hozzám külden-
dők. Nagy-Kovácsi (Buda mellett) 1898 junius 28. 
Angeli Márton, plébános. (684—III—2) 

A torbágyi (Pest mellett) róm. katli., német-
magyar tannyelvű népiskolánál üresedésben levő osz-
tálytanítói állásra julius hó 23-iki határnappal 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: 400 frt készpénz 
a község pénztárából, havi részletekben pontosan 
fizetve; egy bútorozott szobából álló lakás. Köte-
lessége : az alsó két osztályt önállóan vezetni, az 
ismétlő-iskolásokat oktatni. A kántortanítót kántor-
ságban helyettesíteni köteles. Folyamodványok főt. 
Neumayer Ferencz helybeli plébános úrhoz külden-
dők. Állomását szeptember 1-én tartozik elfoglalni. 
Temetések után 15 frtnyi mellékjövedelemre szá-
míthat. Rosenbach János, főtanító. (701—11—2) 

A szanyi (Sopronm.) róm. katholikus népiskolá-
jánál üresedésben lévő három osztálytanítói állásra 
pályázat nyittatik. Kötelesség a beosztott osztályának 
önálló vezetése s a kántori teendőkbeni segédkezés. 
Fizetés évi 300—300 frt, havi előleges részletekben, 
lakásul egy bútorozott szoba. Okmányolt kérvények 
julius hó 30-ig az iskolaszéki elnökséghez czimezve 
beküldendők. Tannyelv magyar. Szany (u. p. és 
vasúti állomás helyben), 1898 junius hó 25-én. Köz-
ségi elöljáróság. (645-III—2) 

Bácskái reform, kántortanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetés: 100 frt, államsegélylyel 
400 frt, lakás, kert. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Kérvények a lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Posta Bély, Zemplénmegye. (671—II—2) 

Tószegre (Pestm.) róm. kath. segédtanító keres-
tetik. Havi tiz forint és teljes ellátás. Az állomás 
szeptemberben elfoglalandó. Cservenyiez Pál. 

(715-11-2) 
Azonnali belépésre keresek egy, esetleg önállóan 

is végezni tudó róm. kath. kántorsegédet, tanítani 
nem kell. Fizetése: 150 f r t és ellátás, de mosás, 
világító, ágynemű nincs. Személyesen jelentkezők-
nek előny. Jász-Árokszál lás . Nagy Lajos, kántor. 

(720 - II — 2) 
Szám 3659-898/11. ai. Pályázat. A Csikvármegyeáltal 

fentartott cs ik-szerdai polgári leányiskolánál üre-
sedésben levő, s 700 frt rendes fizetéssel javadal-
mazott rendes tanítónői állásra, a nyelvtan és törté-
nelmi szakcsoportra ezennel pályázat, hirdettetik. 
Az énektanításra képesített a választásnál előny-
ben fog részesíttetni. Pályázati határidő 1898 évi 
julius hó 31-ike, mely időig a kellően felszerelt kérel-
mek az iskolaszék elnökéhez küldendők be. Csik-
Szereda, 1898. évi junius hó 30-án. Alispán helyet t : 
Mihály Ferencz, főjegyző. (117/h-Il l 2) 

A szűcs i t (Hevesm.) r. k. fiókegyház önálló tanítói 
állomására pályázat hirdettetik. Jövedelme : a szor-
galmi időre 400 frt és 2 szoba, konyha, kamrából 
álló lakás, melléképület és házi kerttel. Kötelessége 
a reá bízandó osztályt vezetni és az isniétlősöket 
tanítani. Az állomás szeptember 15-éig elfoglalandó. 
Okmányolt kérvények augusztus 5-éig alulírotthoz 
küldendők. Rózsaszentmárton (u. p. Apcz), 18^8 
julius 5. Hajdukovich Ödön, lelkész. (718—II—2) 

A s z u c s á n y i (Túróczm.) izr. hitközség népisko-
lájában az egyik tanítói állomás szeptember 1-én 
betöltendő. Fizetés egyelőre 400 frt és 50 f r t lak-
béráltalány. Nőtlen pályázók magyar és német nyel-
ven írt folyamodványaikat a képesítő oklevél, szü-
letési bizonyítvány és esetleges eddigi működésüket 
tanúsító igazolványok másolataival alulírott iskola-
széki elnökhöz küldjék be augusztus 10-ig. Schulz 
Lajos, iskolaszéki elnök. (719-11—2) 

A vép i (Vasm.) róm. kath. népiskolánál két osz-
tálytanítói állomásra julius hó 24-ig pályázat hir-
dettetik. Mindenik tanítói állomás javadalma : 400 frt 
fizetés, természetben lakás, fűtés és tisztogatás. 
A melyik tanítóra az ismétlő-osztály vezetése rábiza-
tik, még külön 20 frt tiszteletdíjban részesül. A 
kántori teendők minden ágábani segédkezés meg-
kívántatik. Személyes megjelenés előnyben részesük 
Az elnökség. (721—II-2) 

Pályázat. A lugosi izraelita hitközség hatosz-
tályú elemi leányiskolájánál f. évi szeptember 1-től 
betöltendő három tanítónői állásra a következő fel-
tételek mellett pályázat hirdettetik : 1. Két tanítónő, 
a ki az egyesített I. II és III. IV. osztályt veze-
tendi, évi 400 (négyszáz) forint rendes fizetést és 
100 (száz) forint lakbérilletményt kap. 2. A harma-
dik tanítónőtől, a ki az V. VI. osztályban nyer 
alkalmazást, polgáriskolai tanítóképesítés kívánta-
tik ; ennek fizetése évi 500 (ötszáz) forint és 100 
(száz) forint lakbérátalány. 3. Mind a három tanítónő 
alkalmaztatása egyelőre ideiglenes. 4. A pályázat-
ban résztvehetnek oly izr. vallású okleveles tanító-
nők, kik az előírt tárgyakban, valamint héber olvasá.s-
és hittanban, továbbá női kézimunkákban sikeresen 
oktatni képesek. 5. Kellőleg felszerelt kérvények f. 
évi julius hó 25-éig alulírt iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. Lúgos, 1898 julius 1-én. Dr. Klein Jakab, 
iskolaszéki elnök. (717-11—2) 

A tolna-ozorai róm. kath. népiskola I. fiú- és 
II. leányosztályához oki., esetleg képezdész tanító, 
illetve tanítónő kerestetik. Fizetésük 350—350 frt, 
egy-egy szoba szükséges bútorzattal. Határidő 1898 
augusztus l-e. Kérvények az iskolaszék elnökségé-
hez küldendők. (709—II—2) 
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Pályázat a tót-pelnöczi ág, bitv. ev. anyaegyház 
kántor-orgonistái állására. Kötelességek : orgona-
kisérettel vezetni az éneket istentisztelet, úrvacsora-
osztás és esketésnél; végezni a temetések kántori 
részét; tanítani az egyházmegye által előirott 
sz. énekekre a helybeli állami népiskola ev vallású 
növendékeit s ellátni egy egyházi jegyző összes 
teendőit. Fizetés : készpénzben 41'2 frt. Rozs 14 60 
hectoliter. Búza 4'60 hectoliter. Offertorimn : kará-
csony, húsvét és pünkösd II. ünnepén. Gyónópénz 
'/e része, melyért a szükséges ostyát szolgáltatja. 
Szabadlakás a mellette elterülő kert használatával 
s temetési és esketési stóla. Az egyház ezen állo-
más után is fizet, évi járulékot az egyetemes e. nyug-
díjintézetbe. Mindazok, a kik ezen állomást elnyerni 
óhajtják, küldjék be kellően felszerelt folyamodvá-
nyukat alulirotthoz augusztus hó l-ig. Kelt Tót-
I'elsőczön, 1898. évi julius 2-án. Euzma Adolf, ev. 
lelkész. ' ( 7 1 5 - I I I - 2 ) 

Betöltendő a magyar- igeni állami elemi isko-
lánál évi 400 fr t fizetésből, 100 fr t helyi pótlékból 
és szabályszerű lakbérből álló illetményekkel java-
dalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okieves tanítók képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1898, évi 
julius hó 25-ig Alsófehérvármegye kir. tanfelügye-
lőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkal-
mazott tanítók előnyben részesülnek. Miután ezen 
állással — a hitközségtől nyerendő külön díjazásért 
— az ev. ref. vallású kántori teendők végzése is 
össze van kötve, csakis ev. ref. vallású tanítók 
pályázhatnak. A kinevezendő tanító állását f évi 
szeptember hó 1-én tartozik elfoglalni. Alsó-Fehér-
vártnegye kir. tanfelügyelőségétől. Nagy-Enyed, 
1898 julius hó 3-án. Dr, Szabó Mihály, kir. tan-
felügyelő. (118 'h—l- l ) 

Betöltendő a maros-ssent-benedeki állami 
elemi iskolánál évi 400 frt fizetésből ós szabad lakás-
ból álló illetményekkel javadalmazott rendes taní-
tói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
oki. tanítók képesítő oklevéllel, képesítő bizonyít-
ványnyal, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket iga-
zoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- ós közoktatásügyi ministeriumhoz czímezve, 
legkésőbb 1898. évi julius hó 25-ig Alsó-Fehér-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Alsó-Fehérvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 
Nagy-Enyed, 1898. évi julius 3. Dr. Szabó Mihály, 
kir. tanfelügyelő. (120'h-I—1) 

Bihar-Nagy-Bajomi ref. első vegyes osztály 
orgonista-tanítói állomására pályázat hirdettetik. 
Fizetés: lakás kerttel, 26 mm. magtári buza, 6'5 mm. 
árpa, négy darabban 17 kis hold 373 Cj-öl szántó-
föld ; temetéseknél orgonázásért 1 frt . Esetleges 
mellékjövedelem remélhető. Kötelesség: jelenleg az 
első vegyes osztály tanítása, fentartva, hogy más 
osztály vezetésére is alkalmazható; vasár- és ünnep-
napokon délelőtt, délután és kiyánatra temetések-
nél orgonázni. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Révész Mihály, ref. lelkész. (739—II—1) 

Teklafaluban a községi népiskolánál az osztály-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetéi: 
360 frt, bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége: az 
egyik tanteremben tanítani és a kántoriakban segéd-
kezni. Pályázók kérvényeiket augusztus 27-ig küldjék 
az iskolaszékhez. Megbízásból: Grundmann János, 
főtanító. (373—II—1) 

A nagyvárad i orthodox zsidó polgári fiúiskolá-
nál a mennyiségtan és természettudományi szak-
csoportból tanári állás üresedvén, meg annak szept. 
hó l-én leendő betöltésére ezennel pályázat hirdet-
tetik. E szakra képesített egyének — vallásfelekezeti 
különbség nélkül — kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
felhivatnak, hogy kellően felszerelt folyamodványai-
kat alulírott elnökhöz legkésőbb julius hő 31-ig 
beküldjék. Az állás javadalmazása évi 800 frt fizetés 
és 50 frt évi lakbélátalány. Ugyanitt üresedésbe 
jö t t a razjtanári állás is. melyre szintén pályázat 
hirdettetik. Az állás javadalmazása 800 frt évi fizetés 
és 50 frt lakbérátalány. A megválasztandó köteles 
25 heti óra keretén beliil a szabadkézi rajzot, a 
mértant és mértani rajzot a polgári fiú- ós leány-
iskolában tanítani. Kellő képesítéssel biró egyének 
— felekezeti különbség nélkül — szíveskedjenek 
ebbeli kellően felszerelt folyamodványaikat alulírott 
elnökhöz legkésőbb julius hó 31-ig beküldeni. Az 
állás szeptember l-én foglalandó el. Mindkét állás-
nál tetemes összegű mellékjövedelemre van kilátás. 
Nagyváradon, 1898 julius hó 1. Schwartz Antal, 
iskolaszéki elnök. (744—II—1) 

Pályázat. A birdai ev. tanítói állás betöltendő. 
Lásd e lap 21—24. számait. Binder Jenő, ev. lelkész. 

(743 —IV—1) 
A kajali (Pozsonyra.) róm. kath. iskolánál tanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése a községtől 
300 frt, államsegély 100 frt havi részletekben. 
Bútorozott szoba fűtővel. Kérvények az iskolaszékre 
czímezve és főt. Hübner János úrhoz Hidaskürtre 
julius hó 21-ig küldendők. (742 1 -1) 

A bogártelki ev. ref. egyház kántortanítói állo-
mására pályázat nyittatik. Javadalma: 3í'20 hl. rozs, 
értéke 124 frt; 37"20 hl. csőstörökbúza, értéke 37 fr t 
20 k r ; 12 km. tűzifa,, értéke 9 fr t 60 kr ; 2'A hold 
szántó, 'tt hold rőt, '/» hold kert haszonélvezete, 
tandíj, temetési díj, lakás, házikert. A szántófölde-
ket az egyház termő erőben tartja, szántja, minden 
termést beszállít. E javadalmak értéke összesen 
313 frt 8 kr, melyhez jő az állam részéről 112 frt 
segély. A rozsot, csőstörökbúzát és fát, ha a tanító 
kivánja, az egyház kész az itt jelzett összegekkel 
megváltani, s azt az egyház pénztárából fizetni évne-
gyedes előleges részletekben. Pályázati határnap 
1898 augusztus l . Folyamodványok kolus-kalotai 
esperes nt. Deesi Gyula úrhoz küldendők Gyaluba. 

(741-1-1) 
Szi lágy-Bagos i ref. egyház orgonista, kántor-

fitanítói állomására pályázat hirdettetik augusztus 
hó 10-ig. Fizetés 450 frt, tisztességes cseréppel fedett 
lakás és melléképületek. Államosítás kérelmezve van. 
Pályázat ref. lelkészi hivatalhoz (u. p. Szilágy-
Nagyfalu). (740 —III —1) 

A raáűi (Szabolcsmegye) államilag segélyezett 
ref. kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Évi fizetése: lakás, kerten kívül 400 frt s temetési 
stóla. Oklevéllel birók augusztus l - ig pályázhatnak. 
Az állás szeptember l-én elfoglalandó. Raád (u. p. 
Kemeese.) Zsindely Jenő, ref. lelkész. (733—1—1) 

Zala-szentl' iszlói osztálytanítói állomásra julius 
23-iki határnappal pályázat hirdettetik. Evi fizetés : 
2^0 frt, havi előleges részletekben; bútorozott 
szoba fűtéssel. Csak okleveles tanítók pályázhatnak. 
Tanítási nyelv : magyar. Kérvények Kintli György, 
plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

( 732 -1 -1 ) 
Pályázat. Ipo lynyék (Ilontm.) osztálytanítói 

állásra. Jövedelem : 4i'0 frt és lakás tanévre. Köte-
lezettség : egy osztály önálló vezetése. A válasz-
tásnál a katholikus kántorságban jártasnak előnye 
van. Határidő: augusztus 5. Tihanyi Endre, iskola-
széki elnök. ( 7 2 9 - 1 - 1 ) 
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(Tolnám.) tótkeszi- i magyar, róm. kath. elemi 
iskolához oszt.-tanító kerestetik 200 frt fizetés, szoba 
fűtéssel, kellő bútorozással, és élelmezés mellett. 
Iskolaév: szeptember 15-től junius 15-ig. Tar-
tozik a templomi teendőkben, kántorságban segéd-
kezni; isinétlő-iíkolásokat is tanítani. Pályázati idő 
augusztus 10-ig. Folyamodások, eredeti okmányok-
kal, az iskolaszéki elnökséghez küldendők. Az évi 
fizetés havonként előlegben fizettetik. (736—1 - 1 ) 

Betöltendő a verespataki állami elemi iskolánál 
évi 4(0 frt fizetésből, 100 f r t helyi pótlékból és 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állomás.'- Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó oki. tanítók képesítő oklevéllel, 
képesítő bizonyítványnyal, eddigi szolgálataikat, val-
lásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képessé-
geiket iga-zoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. 
kir. vallás- és közokt ministerhez czímezve, legkésőbb 
1898. évi jul. hó 25-ig Alsó-Fehérvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Alsó-
Fehérvármegye királyi tanfelügyelőségétől. Nagy-
Enyed, 1898 julius 3. Dr. Szabó Mihály, kir. tanfel-
ügyelő. (119/h—I —1) 

Az izsai' (Komáromm.) róm. kath. népiskolánál 
350 frt készpénz, 2 méter tűzifa, egy szobából álló 
lakással díjazott tanítói állás f. é. szeptember 1-én 
betöltendő. Kötelmei: egyik tanteremben a min-
dennapiakat, az ismétlőket pedig felváltva tanítani, 
rs szükség esetén a kántorságban segédkezni. 
Kérvények ft. Czenczik János plébános úrhoz f. 
hó 22-ig küldendők. (728-1 — 1) 

A megfelelő lakáson és kerten kívül szántóföld, 
réthasználatából, terményfizetésből, tandíj és teme-
tési stólából álló s mintegy 600 - 650 frtra értékelhető 
javadalmazással egybekötött somogy-görgeteg i 
ev. ref. tanítói állomásra a kellőleg felszerelendő 
pályázati kérvények, 1898 julius 25-ig, a görgetegi 
ev. ref. lelkészi hivatalhoz beküldhetők. (667—1—1) 

A szerencsi g. kath. é-tanítói állomás julius 16. 
szombaton reggeli 9 órakor pályázat útján lesz 
betöltve. Javadalma: lakás és kerten kívül állam-
segélylyel 400 frt. Bányay, esperes. (734— 1 — 1) 

A mernyei róm. kath. iskolába képesített osztály-
tanító szükségeltetik. Javadalma : szoba, fűtés, 300 frt, 
ismétlőkért 20 f r t ; a 400 forintrai kiegészítés 
kéretett. Kántorságban jártasnak kell lenni, önállólag 
•íegédkezni. Határidő julius 20. Somogymegye. Az 
iskolaszék. (730- 1 — 1) 

A t i sza-vezsenyi evang. reform, egyházban 
megüresedett fiútanítói állomás ideiglenes betöltése 
czéljából, mely állással a templomi és temetési 
kántori teendők is egybe vannak kötve, pályázat 
hirdettetik. Évi fizetése az egyház pénztárából havi 
előleges részletekben 400 frt, lakás és a temetési 
stóla. Csak okleveles tanítók pályázhatnak. A 
pályázók kérvényüket f. évi augusztus elejéig küld-
jék a lelkészi hivatalhoz. A megválasztandó tanító 
állását szeptember 1-ére tartozik elfoglalni s csakis 
egy évi sikeres működés után fog állandósíttatni. 

(738-1 1) 
Csehbrézói ágost. hitvall. evang. egybáz-káutor-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Tanítási nyelv: 
magyar-tót. Fizetés: mintegy 600 frt, részben kész-
pénzben, részint földekben s terményekben; lakás 
és kert. Okieves tanítók irományaikat julius 25-ig 
küldjék Csehbrézóra (Nógrádm., u. p. Pollár.) 
Viczián Lajos,' lelkész. (748—II—1) 

Zsigárdi reform, egyház másodtanítót keres. 
Fizetése — oklevelesnek — 87 frt, államsegélylyel 
400 frt, egyszobás lakás legszükségesebb bútorral. 
Pályázati határidő augusztus 12. (751—1 — 1) 

A kővágó-örs i (Zalain.) róni. kath. elemi nép-
iskolánál a 2-od tanítói állás a, augusztus 15-ig 
pályázat, hirdettetik. Fizetése: 'a*' \i?egély 340 frt. 
a hitközségtől 60 irt'; lakásul az iskolaépületben egy 
kis szoba a legszükségesebb b u r o k k a l és fűtés-
hez 1 öl fa. Csak nőtlen, oklevelí's tanító válasz-
tatik meg. Tanítónők is pá lyázha t V. Kérvények a 
plébániára küldendők. (752 l — 1) 

A d iósdi (Fehérm., Budapest melleit) róm. kath. 
magyar-német tannyelvű iskolánál niásodtanítói állo-
másra augusztus 9-iki határnappal pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: 375 frt, egy bútorozott szoba. 
Kötelessége: I —II. osztályt önállóan, ismétlősöket 
hetenkint egyszer tanítani, kántori teendőkben díj-
talanul segédkezni. Folyamodványok iskolaszékre 
czímezve, alulírotthoz küldendők. Diósd, 1898 julius 2. 
Wunder János, kántortanító. (731—II—1) 

A bonyhádi magyar-német tannyelvű ev. nép-
iskolához segédtanító kerestetik. Évi fizetés : 120 frt, 
élelmezés a kántortanítónál, egy bútorozott szoba 
tisztogatással és a szükséges fűtőanyaggal. Köte-
lessége : az I—II. osztályt tanítani és kántori 
teendőkben segédkezni. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Folyamodványok augusztus hó 20-ig 
alulírotthoz küldendők. Gráf József, lelkész. 

(746—III —1) 
Betöltendő a nagypacza l i állami elemi iskolá-

nál évi 400 frt fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1898. évi julius hó 25-ig Szilágy vármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Csak 
ev. ref. vallású kántortanító pályázhat, ki a kántori 
teendők végzéséért külön évi 220 frtnyi díjazásban 
részesül. Szilágyvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 
Zilahon, 1898 julius hó 4-én. Dr. Petri Mór, kir. 
tanfelügyelő. ' (121/h—1-1) 

Az ú jv idéki izraelita népiskolánál nyugdíjazás 
folytán megüresedet 600 frt évi fizetés ós 100 frt 
lakbéráltalánynyal javadalmazott rendes tanítói 
állomás betöltése iránt f. é. julius hó 31-ig ezennel 
pályázat hirdettetik. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okieves tanítók felkóretnek, hogy oklevelük-
kel, eddigi működési bizonyítványokkal és családi 
állásukat igazoló okmánynyal felszerelt kórvényüket 
alulírott hitközségi elöljárósághoz beküldeni szíves-
kedjenek. Az állás f. é. szeptember 1-én lesz elfog-
lalandó és megkívántatik az alkalmazandó tanítótól, 
hogy a magyar nyelven kívül a német és héber 
nyelvben is jártas legyen. Kelt Újvidéken, 1898 
junius hó 29-én. A hitközség elöljárósága. Dr. Kohn 
Ármin, elnök. Fischer Jakab, jegyző. (750—1 — 1) 

A somogy-csurgói róm. kath. népiskolánál a 
másodtanítói állásra pályázat nyittatik. Fizetés tan-
évre: teljes ellátás és 100 frt, 40 frtnyi fizetéseme-
lésre is számíthat. Kántorságban segédkezni tarto-
zik. Csurgó, 1898 julius 6. Nagy János, főtanító. 

( 765 -1 -1 . ) 
Sasköváraljai (Bars) róm. kath. magyar-tót 

népiskolánál tanítói állomásba pályázat nyittatik 
julius 31-ig. Javadalma: 300 fit készpénzben, azon-
felül lakás (szoba, konyha, kamra, istálló), kert, rét, 
legeltetés és fa. Folyamodványukat kellően fel-
szerelve ós iskolaszékre czímezve alulírottnál nyújt-
sák be. Kovácsovszky Róbert, garam-mindszenti 
plébános. (754-1—1.) 
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Magyarfalvára jPozsonym.) képesített tanító 
vagy tanítónő keresgetik. Fizetése: egy polgári évre 
300 frt, havi előleges részletekben, 50 frt korpótlék, 
20 frt faátalány és, egy bútorozott szoba. Tanítási 
nyelv: tót -magyr ,Kötelessége: az I. osztály és az 
ismétlősök tanítá. , rKántorságban jártas némi mellék-
jövedelemre sz_ nthat. Kérvények a róm. kath. 
iskolaszékhez julius hó 31-ig küldendők. Az állás 
szeptember 1-en elfoglalandó. Pauer Lipót, kántor-
tanító. (783 - II—1) 

Egy nyári menedékházvezetőnő kerestetik julius-
augusztusra. Fizetése havi 10 frt, egy szobás lakás, 
közös konyha. Kérvények a felügyelő-bizottsághoz 
intézendők Závodra, posta Lengyel, Tolnamegye 
julius 10-ig. (781-1—1) 

A garam-szent-kereszt i róm. kath. népiskola 
másodtanítói állomására pályázat hirdettetik. A 
tanító fizetése 400 frt, szabad lakás, kert és 12 öl 
fa, melyből a tanterem is fűtendő. Tanítási nyelv : 
magyar-tót. Kötelessége: kántort akadályoztatása 
esetén helyettesíteni. Folyamodványok julius 31-ig 
főtisztelendő Vetzel István elnök úrhoz benyújtandók. 

(780—1—1) 
Németpróna m.-városi (Nyitram.) róm. kath. 

népiskolánál I. fioszt. tanítói állomásra pályázat 
n., ittatik. Javadalmazása : 400 frt a hitközségi pénz-
tárból, 100 frt ipariskolai tanításért — heti öt óra —, 
2 szoba, konyha és kamrából álló lakás; 4 öl tűzifa 
és 600 Q-ö l szántóföld. Mellékjövedelem beíratási 
díjból és esetleg zongora ós zenekezelésből kilátásba 
helyeztetik. Tannyelv: német-magyar. Pályázók 
kellő okmányokkal felszerelt kérvényeiket augusztus 
l-ig az iskolaszék elnökéhez intézzék. Az állomás 
szeptemher 1-én elfoglalandó. Németprónán, 1898 
julius 6. Wohlland József, plébános, iskolaszéki elnök. 

( 7 6 8 - 1 - 1 ) 
Sándor f (Nyitravm.) r. kath. népiskolánál tanítói 

állomás betöltendő. Fizetése 300 frt, 8 méter tűzifa 
és egy bútorozott szoba. 100 fr t államsegély kére-
tett, elnyerés esetén a tűzifa elesik. Folyamodvá-
nyok iskolaszék elnökére czímzendők. (764—I—1) 

Tót-Megyerre a r. kath népiskolához három osz-
tálytanító kerestetik. Javadalmazásuk egyenként 
400 frt és 2 szobából álló közös lakás a legszüksé-
gesebb bútorral. Ezen összegből 8 frt lesz leszá-
mítva fűtésért. A fizetés ötödrészét államsegély 
képezi. Folyamodhatnak julius 30-ig okleveles nőt-
len tanítók, kik kötelesek lesznek 1—1 osztály ve-
zetésén kívül á gazdasági ismétlő-iskolában is díj-
talanul tanítani és a kántori teendőkben szükség 
esetén segédkezni. Az egyik tanítónál szükséges, 
hogy gazdasági póttanfolyamot végzett legyen. A 
tannyelv magyar, de tót nyelv némi birása elő-
nyös. Iskolaszék. (763—I—1) 

Egy a román határon levő nem nyilvános jelleggel 
felruházott magániskolához egy, a magyar és német 
nyelvben teljes jártassággal biró keresztény vallású, 
okleveles tanító kerestetik. Fizetés megállapodás 
szerint. A szükséges okmányokkal felszerelt pályá-
zati kérvények, magyar és német nyelven fogal-
mazva, julius hó végéig a komandói fürészte lep 
igazgatóságához , u. p. Kovászna , Erdély, inté-
zendők (697—II—1) 

A bátorkeszi róm. kath. elemi népiskolánál 
megüresedett, tanítói állásra aug. 10-ig pályázat 
hirdettetik. Fizetés : egy szoba téli tüzelővel, 300 frt, 
100 fr t államsegély kéretett, melynek kiutalvá-
nyozása remélhető. 50—60 forint mellékkeresetre 
számíthatni. Kötelesség : egy tanteremben minden-
napiakat és az ismétlősöket tanítani, a kántorság-
ban segédkezni. Okleveles tanítók és tanítónők 
kérvényeiket alulirthoz küldjék. Bátorkesz, 1898 
julius 6-án. Meiszermann lgnácz, esperes-plébános. 

(766-1—1) 

A bodrogszentes i ev. ref. egyház kántortanítói 
állomására pályázat hirdettetik. Javadalma : 178 
frt államsegély; föld-, termény-, tandíj-, stólából 
333 f r t 90 kr. Az állomás aug. 25-ig betöltendő. 
Pályázati határidő aug. 1. Bodrogszentes, (u.p. Király-
Helmecz. Zemplénmegye). Miskolczy Endre, lelkész. 

(760-11—1) 
Az a lsópetényi (Nógrádmegye) kántortanítói 

állomásra julius hó 20-ra pályázat hirdettet ik. 
Javadalma: szabad lakáson kívül 6 hold szántó-
föld, melyet a község mivel, minden pár után egy 
véka rozs és 25 kr (van 120—130 pár), 2 kocsi 
széna, 5 bécsi öl keményfa, minden tanoncztól 
1 frt, vallásalapból 19 frt, deputatum 20 frt . A 
kik ezen állomást elnyerni óhajtják, képesítő 
okleveleik és netán eddigi szolgálati bizonyít-
ványaikat az alulírotthoz küldjék be és a kitűzött 
napon a helyszínén megjelenjenek. Tanítási nyelv : 
magyar-tót. Stóla: nagy temetés 50, kicsi 25, 
minden versbúcsuztató 10 kr, nagymisóről 20 kr 
jár. Nézsa, 1898 junius 30-án. Trabalka János, 
esperes. (713 —II—l) 

A e sákberényi (Fehérmegye) ev. ref. egyház 
szeptember 1-én elfoglalandó kán tortanítói állomásra 
pályázatot hirdet. Évi javadalom : hivatalos becslés 
szerint, háromszáz forintot ér. Pályázatok nagytisz-
teletü Szűcs János ev. ref. esperes úrhoz Enyingre 
(Veszprémmegye) augusztus 1-éig beküldendők. 
Márton Miklós, ref. lelkész. (761—1—0) 

Felsö-Segesdre (Somogy megye") róm. kath. nép-
iskolánál egy osztálytanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése: 100 frt, államsegélylyel 400 frt, 
lakás fűtéssel. Kötelessége: egyik tanteremben úgy 
a mindennapi, mint az ismétlőket tanítani, és 
kántori teendőket végezni. Kérvények kellőkép 
felszerelve aug. l-ig az iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. (767—1—1) 

Az ördögkuti (Szilágymegye) reform, négy-
osztályu iskola tanítói állásra augusztus 5-ig pályá-
zatot hirdetek. Fizetés: 400 frt, melyből 381 f r t 
államsegély; lakás, kert. Tanulók száma 20. Iskola 
államosítása küszöbön. Folyamodványok Ördögkutra 
alulirthoz küldendők. Kusztós G-yula, lelkész. 

(784-1—2) 
A györte lek i (Szatmárm.) ev. ref. második tanítói 

állomásra pályázatok julius 31-ig beadandók. Fizetés, 
évnegyedenként előre kiszolgáltatva, 400 f r t ; lakásul 
ideiglenesen egy szoba. Tanítani fogja az I—Il-ik 
elemi osztályt. Okleveles ev. ref. tanítók pályázati 
okmányaikat küldjék be a győrteleki lelkészi hiva-
talhoz. (782-1—1) 

A szent-Iőrinczi (Vas.) róm. kath. isskolánál 
üresedésben levő osztálytanítói állásra folyó évi 
augusztus hó l-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
300 frt, 30 fr t fűtés és tisztogatás czímén; egy 
szobából álló lakás. Kötelmei: egyik tanteremben 
oktatni és a kántoriakban segédkezni. Az állomás 
szeptember hó elsején foglalandó el. Folyamodvá-
nyok a szent-lőrinczi iskolaszék elnökéhez intézen-
dők, u. p. Szent-Kereszt, vasúti állomás is. 

(792-1—1) 
A szerepi reform, leánytanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Javadalmazása: 130 fr t 80 kr., 16 mázsa 
10 kilogram kótszerbúza, 7 mázsa 40 kilogram árpa, 
vagy a terményeknek folyó ára az egyház pénztá-
rából; 15 kis hold, 1060 öl szántó- s legelőföld, vagy 
146 frt évi haszonbére. Lakás három szobával, mel-
léképületekkel, kerttel. Az iskola hat osztályú; 
tanítványok száma 70—80. Téli hónapokon vasárnap 
az ismétlő-iskolásokat is tanít ja . Pályázhatnak 
augusztus 15-ig tanítók, tanítójelöltek, tanító- s 
óvónők is. Pályázatok Szerepre (Biharmegye) Fodor 
Sándor ev. ref. lelkészhez küldendők. (757—I—1) 
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Kis-Kun-Majsán a római katli. városi fiúis-
kolánál egy, 400 f r t évi fizetéssel, 50 f r t lakbérrel, 
•A hold külterületi földhaszonélvezetével javadal-
mazott ; továbbá az ágasegyháza- és maris-pusztai 
iskoláknál egyenként 300 frt fizetéssel, lakás, fűtés-
sel és 1 hold kert földhaszonélvezetével javadalma-
zott két tanítói állás lesz betöltendő. Pályázati 
kérvények a képviselőtestülethez czimezve f. é. 
augusztus 15-éig nyújtandók be. Kis-Kun-Majsán, 
1898 julius 4-én. Elöljáróság. (758—II—Íj 

A ny íregyház i ág. evang. egyház egy városi 
segéd- s esetleg egy üresedésbe jövő tanyai tanítói 
állásokra, — továbbá : az egyház felügyelete alatt 
álló Hugyaj-Zsindelyes-pusztai kántortanítói, — vasár-
és ünnepnapokon délelőtt énekléssel (harmonium 
mellett), ima és egyházi elmélkedés előolvasással, 
Hugyajban (•/* órányira az iskolától) istentisztelet-
tartás kötelezettségével járó állásra pályázatot hir-
det. Az első két állomás évi 400 f r t készpénzfize-
tés és természetbeni lakás élvezetével van össze-
kötve. A tanyai állomáson a tanterem fűtésére a 
gyermekek részéről beszolgáltatandó pénzösszeg 
fordíttatik. A hugyaj-zsindelyesi kántortanítói állás 
javadalmai : természetbeni lakás, fűtőanyag, mely-
ből a tanterem is fűtendő, készpénz 250 frt, egye-
bekből 100 frt. A tannyelv magyar. A tanyai és 
Hugyaj-Zsindelyes-pusztai állomások ideiglenesen 
egy próbaévre töltetnek be. — Felhivatnak az ág. 
ev. okleveles tanítók, miszerint kellően felszerelt 
kérvényeiket (az állomás megnevezésével), álulírthoz 
folyó év julius 25-ig terjeszszék be. Nyiregyháza, 
1898 julius 6. Bogár Lajos, iskolaszéki elnök. 

(762-11—1) 
A sopron-szováti róm. kath. osztálytanítói állo-

másra az 1898/9. tanévre pályázat hirdettetik. Fize-
tése : 300 frt, havonként fizetve, külön szoba fűtés-
sel. Kötelessége: III—IV. osztályt és az ismétlő-
iskola fiúit tanítani, a kántoriakban segéd-
kezni. Okleveles férfitanítók hiányában, oki. nő-
tanítók is pályázhatnak. Az állás szeptemberben 
betöltendő. Kérvények ftdő Paár József plébános, 
iskolaszéki elnök úrhoz Bágyogra küldendők. Oross 
Gábor, főtanító. (790-11—1) 

A mura-vidi (Zalamegye) róm. kath. iskolánál 
a Il-od tanítói, illetőleg tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 400 frt készpénz, havi előle-
ges részletekben, egy hold szántóföld és egy szobá-
ból álló lakás a szükséges bútorzattal. Választás 
augusztus hő 7-én leend. Kérvények főt. Golub János 
plébános iskolaszéki elnök úrhoz augusztus hő 6-áig 
küldendők. A megválasztott állását szeptember hó 
1-én tartozik elfoglalni, mely naptól fog fizetése 
folyóvá tétetni. Golub János plébános, iskolaszéki 
elnök. (776-1—1) 

Vámoshoz tartozó Szabadi fiókközségben a r. kath. 
tanítói állásra julius 31-éig pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: 1. 9 kat. hold s 1185 [ jö l szántó-
föld o rét, melyből a község egy holdat megszánt. 
2. 328 Q51 kert . — 3. Párpénz s harangozási 
díj körülbelül 24 frt. — 4. Párgabona körülbelül 
25 p. mérő. — 5. Körülbelül 96 kéve rőzse. — 6. Tan-
díj 95 frt. — Lakás: egy szoba, zárt konyha, 
kamara, istálló s színből áll. Folyamodványok főt. 
Fellner Ferencz esp.-plébánoshoz Vámosra, u. p. Kis-
bajcs küldendők. Kántori teendőkben jártasak előny-
ben részesülnek. (753—I—1) 

A lovász-patonal római katholikus iskola osz-
tálytanítói állására pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
évi háromszáz forint, évnegyedenként előre kifizetve, 
egy szobából álló lakás, négy méter tűzifa, az óvóda 
vezetéseért négy hónapon át havonként husz forint 
külön díjazás. Pályázhatnak nők is. Kérvények főt. 
Móroez Antal plébános úrhoz küldendők. Az isko-
laszék. (777—III—1) 

I Tó-Almás (Pestm.) elhalálozás folytán megürült 
I önálló róm. kath. okleveles tanítói állomásra pályá-

zat hirdettetik. Fizetés : 300 f r t ; 2 öl tűzifa udvarba 
szállítva; ismétlő-iskola tanításért 25 f r t ; 2 szoba, 

; konyka, kamra, pincze és kertből álló lakás. Utó-
lagos államsegély. Köteles: tanítótársaival együtt a 
gyermekeket vasár- és ünnepnapon a templomba 
követni. Tannyelv: magyar. A kérvények julius 
végéig Porubszky József plébánoshoz küldendők. 

(717-1—1) 
Az egerlövöi Il-ik tanítói állásra pályázatot hir-

detek. Fizetése: Lakás (kerttel), 25 köböl rozs, 
180 frt tandíj ; 156 f r t államsegély; stóla 15 frt. 
Kötelessége: a III. IV. osztályok és az ismétlősök 
tanítása, templomi és temetési szolgálat. A ki ének-
kart vezetni képes, előnyben részesül. A körülmé-
nyekhezképest az 1899 szept. 1-én nyugalomba vonuló 
öreg érdemes tanítónk 800 frtos állására előléptet-
hetjük. Egerlövő, 1898 julius 6. Sólyom Barna, 
ev. ref. lelkész. (769-1—1) 

A nándori r. kath. tanítói állásra 400 frt fizetés, 
2 szoba, konyha, kamrából álló lakással, aug. 10-ig 
pályázat nyittatik. Kérvények Szirmák Béla, iskola-
széki elnökhöz intézendők. Nándor, vasúti állomás, 
1898 julius 9-én, u. p. Mohora. (807 -1—1) 

Alulírt mellé 10 hónapra, szeptember 1-től római 
kath. segédtanító kerestetik: Fizetése: ágynemű, 
mosás, világítás nélkül, élelmezés és havi 17 frt, 
bútorozott szoba zongorával. Előnyben részesül, ki 
a kántorságban némileg jártas. Posta helyben. 
Becsk , Hevesm. Zachar Gyula, ktanító. (808—1—1) 

Pályázat a t i sza-ughi (Jász-Nagy-Kun-Szolnok-
megye) ev. ref. kántortauítói állomásra. Javadalma : 
pénz, föld, termény és tandíjakból 409 frt. Ebből 
tisztán tanítói 285 frt. Ez államsegélylyel 400 frtra 
fog kiegészíttetni. Okleveles tanítók pályázhatnak. 
Orgona van. Pályázati kérvények aug. 10-ig Szabó 
László, ev. ref. lelkészhez küldendők. Az állomás 
szept. 1-én elfoglalandó. (810—1—1) 

A farkasdi ref. egyházban (Nyitram.) két tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése 380 frt, ismét-
lők egyik osztálya tanításáért 20 frt, lakásul külön 
szoba fűtéssel. Ref. vallású férfitanítók, vagy eset-
leg ref. képezdészek pályázhatnak, jelentkezvén fel-
szerelt kérvényeikkel folyó julius hó végéig a lel-
késznél. ( 798 -1 -1 ) 

Hevesen r. kath. segédkántortanítóságra pályá-
zat hirdettetik. Teendői: az I. fiosztálya vezetése, 
kántorságbani segédkezés, tehát az orgonálásban 
jártasnak kell lennie. Javadalma : A kántornál élel-
mezés, bútorozott szoba ós harmonium, fűtés, taka-
rítás ; mosás és világítás helyett 10 frt. Készpénz 
150 frt havi előleges részletekben. Külön jövedelem 
nincs kizárva. Kérvények Hevesre, Puchlin Kázmér 

. plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. Heves, 
1898 julius 7. (797 -1—1) 

A t emes-gyarmathai róm. kath. iskola III. 
II. és 1. osztályai képesített tanító vagy tanítónővel 
betöltendők. Járulékaik: 200 fr t készpénz, 10 frt 
irodai és 5 fr t lakástisztítási átalány; 2460 liter 
buza, 12 méter beszállított hasábfa; 2 szobából álló 
lakás, konyha, éléskamra, padlás ; a III. osztálylyal 
jár még házi kert, a II. osztálylyal pedig külső 
pótkert. Az előadási nyelv német és magyar. A 
megválasztott tartozik ismétlő-iskolát is tartani és 
állomását ez év szeptember 1-jére elfoglalni. A kel-
lőleg felszerelt folyamodványok julius 24-ig az isko-
laszéki elnökséghez intézendők. (770—II—1) 

Balaton-henyei református kántortanítói állásra 
szept. elsejére pályázat nyittatik. Kötelessége : I— 
VI. osztály és ismétlősök tanítása, énekvezetés. 
Javadalmazása a hivatalos felvétel szerint: 623 f r t 
75 kr. Pályázók jelentkezzenek Raksányi Károly 
lelkésznél, julius végéig. (796—11—1) 



- v: Ii — 

Betöltendő a feketemezöi állami elemi iskolánál 
évi 400 frt fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásu-
kat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a 
magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minis-
terhez czimezve, legkésőbb 1898. évi julius hó 2r)-ig 
Ungvármegye kir. tanfelügyelőségénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előny-
ben részesülnek. Ungvár, 1898 julius 4-én. Laub  
Sándor, kir. s.-tanfelügyelő. (122/h—I—1) 

Betöltendő a német-gladnai állami elemi iskolá-
nál évi 400 frt fizetés és szabad lakás, illetmények-
kel javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 
1898. évi augusztus hó l-ig Krassó-Szörényvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskolák-
nál már alkalmazott és róm. kath. kántori teendők 
teljesítésére képes tanítók előnyben részesülnek. 
Krassó - Szörényvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 
Lúgos, 1898 julius 8-án. Sándor Lajos, kir. s.-tanfel-
ügyelő. (124/h—I—1) 

Betöltendő az i g a z f a l v i állami elemi iskolánál 
évi 400 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott r. tanítónői állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítónők, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közokt. ministerhez czimezve, legkésőbb 
1898. évi augusztus hó l-ig Krassó-Szörényármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskolák-
nál már alkalmazott ev. ref. vallású tanítónők előny-
ben részesülnek. Krassó-Szörényvármegye kir. tan-
felügyelőségétől. Lúgos, 1898 julius 9-én. Sándor 
Lajos, kir. s.-tanfelügyelő. (125/h—I—1) 

Betöltendő a töketerebesi állami elemi iskolánál 
egyenkint évi 500 forint fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott egy 

rendes tanítói és egy rendes tanítónői állomás. Az 
ezen állomások elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
és tanítónők képesítő oklevéllel, eddigi szolgálatai-
kat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkai és orvosi bizonyít-
ványnyal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. 
évi julius hó 31-ig Zemplénvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. Zemplénvármegye kir. tan-
felügyelőségétől. Kelt Sátoralj a-Ujhelyben, 1898 
julius hó 9-én. Nemes Lajos, kir. tanácsos, tanfel-
ügyelő. (120/h —I—1) 

A gordisai ref. kántor-tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: minden pár fizet 17'2 liter 
búzát és 5 itcze bort. Párszám: 100. Az egyháztól 
•1 öl tűzifa, 14 magyar hold szántó- és 1 hold rét-
föld. Tandíj : mindenik növendéktől 17'2 liter ten-
geri, 1 csirke és 62 kr. Növendék : 10—12. Alkal-
mas lakás, melléképületekkel és kerttel. Ismétlő-
iskolásokért 21 frt. Pályázati kérvények aug. 15-ig 
Tóth András gondnokhoz küldendők; u. p. Dráva-
Szabolcs, lí aranyamegye. (788 — 1—1) 

Rajeoz város (Trencsénm.) evang. tanítót keres. 
Fizetése készpénzben 400 f r t államsegélylyel, laká-
son és 2 kerten kívül. Állomás szept. l-jén elfog-
lalandó. Kérvények Krizsán János lelkészhez julius 
31-ig Predmér-^zúlyora -küldendők. (795 - 11—1) 

Betöltendő a bá lványos-vára l ja i állami elemi 
iskolánál évi 400 frt fizetés és szabályszerű lakbér-
ből álló illetményekkel javadalmazott rendes tanító-
női állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó oki. 
tanítónők, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket,esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czimezve, legkésőbb 1898. évi julius hó végéig 
Szolnok-Dobokavármegye királyi tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítónők előnyben részesülnek. Szolnok-Doboka-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Deés, 1898 julius 
hó 3. Sitnó, kir. tanfelügyelő. (123 h—I—1) 

A városlődi (Veszprémmegye, posta- és vasút-
állomás) r. kath. népiskolához két tanítói állomásra 
julius 24-ikére pályázat hirdettetik. Javadalmazá-
saik: külön bútorozott szoba fűtéssel és 300—300 
forint, havi előleges részletekben. A negyedik 100 — 
100 frt államsegélyért a kérvény folyamatban van. 
Kötelességeik : a reájok bízandó osztályokat taní-
t an i ; a gyermekeket templomba, körmenetekre 
vezetni s ott reájok ügyelni; kántorságban segéd-
kezni. Tannyelv magyar-német. Az állomások szept. 
nyolczadikán elfoglalandók és tanév közben el nem 
hagyhatók. Az eredeti okmányokkal felszerelt kér-
vények julius 23-ra az iskolaszéki elnökséghez kül-
dendők. (811—1-1) 

A szent-péterfai (Vasm., posta Monyorókerék) 
r. kath. iskolához képesített vagy képezde végzett 
osztálytanító kerestetik, a ki egyúttal a kántori 
teendőkben is segédkezni tartozik. Tannyelv : Ma-
gyar. Fizetése: polgári évre 300 frt, havi előleges 
részletekben, bútorozott szoba, ágyneműn kívül, és 
fa. Pályázati határidő julius 31. Kérvények az 
iskolaszékhez küldendők. (794—1—1) 

Darányba a kántorságban jártas, okleveles ref. 
II. tanító kerestetik. Kötelesség: a reá bizandó 
osztályok, ismétlők (fejenként 50 kr) tanítása. Fi-
zetés : 400 frt s egy szoba. Határidő: augusztus 15. 
Elfoglalandó: szept. 1. Iskolaszék. (793— III—1) 

D é v é n y , (Pozsonyin.) két r. kath. osztálytanítói 
állásra augusztus 10-ig pályázat hirdettetik. Fizetés : 
II. oszt. 300 frt, butorozott szoba, fűtés. III. oszt. 
100 fr t és államsegély 300 frt, két szoba, konyha, 
pincze és fűtés. Tannyelv: német-magyar, vasár-
napi iskolát tartani, a kántorságban segédkezni 
kötelesek. (799 -II—1) 

S o b á r a r. kath. osztálytanító kerestetik. Fize-
tése: 300 frt (100 frt államsegélyért kérvény be-
adatott, ezzel lenne 400 frt), csinos butorozott szoba 
fűtéssel. Kötelessége : kisebbeket és ismétlőket ta-
nítani, kántorságban segédkezni. Felszerelt kérvé-
nyek augusztus 15-ig főtisztelendő Somogy Baka 
Lajos iskolaszéki elnök űrhöz, Veszprém, Nagy-
Szőllős, küldendők. Domby, főtanító. (800 —II—1) 

Modertárnai (Barsm.), róm. kath. káutortanítói 
állomásra pályázat. Jövedelme : 320 frt államsegély-
ben, 1002 Q;öl szántóföld 25 frt értékben, 25981 ]öl 
rét 30 fr t ért., 4500 í öl legelő 8 frt, 1500 [ _ öl 
erdő, 63 [ jöl házikert 9 f r t ; 35 ürköbméter tűzifa 
20 fr t értékben, melyből a tanterem fűttetik, teni-
plompénztárból 31 frt, tandíj 42 frt. Van szoba, 
konyha, éléskamra, sertésól, istálló. Tannyelv tót-
magyar. Folyamodványok iskolaszékhez julius 25-ig 
beküldendők. (791—1—1) 

S z é c s é n y i (Nógrádm.), r. kath. elemi iskolánál 
önálló tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalma: 
400 fr t államsegély és 100 fr t lakbér, havi előleges 
részletekben fizetve. Kérvények julius 23-ig, a róm. 
kath. iskolaszékre czimezve, nyújtandók be. A meg-
választott állását szeptember 1-én tartozik elfoglalni, 

(773 - l - l ) 
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Maliádi (Csepelsziget) ref. leánytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Készpénzfizetés : 174 frt, 8 méter 
fa, 18 hold föld. Tandíj minden növendék után 
25 liter buza és 40 kr. Tankötelesek száma 80. 
Lakás : 2 szoba, konyha, pincze, istálló. Nyugdíj-
alapul 403 frtra van felvéve, de rámegy 550 frtra. 
Org. názni tudók előnyben részesülnek. A kérvények 
augusztus 3-ikáig nyújtandók be Ádám Imre lel-
készhez. A megválasztott szeptember elsején fog-
lalja el állását. (816—1—1) 

A vadker t i reform, népiskolánál a Il-od tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 300 frt 
havi részletekben előre, bútorozott szoba ágynemű 
nélkül, 6 ni.-mázsa kőszén fűtéshez. Ezen javada-
lomnak 100 frt tal való felemelésére államsegély 
van kérelmezve. Véglegesítés esetén, ha kántori 
teendőket teljesit, jól tudja orgonán az éneket 
kisérni, az egyháztól 50 fr t kántordíjat, 2 szobát, 
egy konyhát, kamrát, szükséges melléképületeket s 
félhold területű konyhakertet nyer az említett 
készpénzen felül javadalmazásul. Kötelessége: az I-ső, 
11-ik elemi osztályok önálló vezetése, a kántorság-
ban segédkezni. Tannyelv: magyar. Csak okleveles 
tanítók pályázhatnak. Pályázatok augusztus 14-ig 
alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők. Vadkert, 
Pestm. Kiss Adolf, lelkész. (806- II—1) 

A l i s sza i (Fogarasm.) községi tanító, esetleg 
vezértanítói 400 frt , és másik tanító, esetleg tanító-
női 300 fr t évi fizetés, lakás, tűzifa és kerttel java-
dalmazott állomásokra ezennel f. évi augusztus hó 
l- ig pályázat nyi t tat ik. A pályázóktól kívántatik a 
magyar és román nyelv teljes birása. Az iskolaszék 
megbízásából: Sztaniszláv Euszták, jegyző. (805-1-1) 

A turzovka i (Trencsénm.) központ i és k l i n v ö l g y i 
róm. kath. népiskoláknál egy-egy tanítói állomásra 
julius 31-ig pályázat hirdettetik. Tanítási nyelv 
a tót, de a magyar nyelvbeni tökéletes jártasság is 
kívántatik. — Á k ö z p o n t i iskolához megválasztott 
tanító köteles az 1. és Il-ik osztályt vezetni és az 
ismétlő-iskolában vasárnaponkint felváltva tanítani. 
Jövedelme: 350 f r t készpénz, 15 f r t failletmény és 
egy szobából álló lakás. (Ezen állomásra csak 
nőtlen tanítók pályázhatnak). — A k l i n v ö l g y i 
iskolához megválasztott tanító köteles az osztatlan 
iskolát önállóan vezetni. Jövedelme: 400 f r t kész-
pénz. 30 frt tűzifa-átalány, melyből a tanterem is 
fűtendő. Lakása: két szoba, konyha, kamra, pincze, 
faszin és egy kis konyhakert. A kellően felszerelt 
folyamodványok főtisztelendő Tordy János, alesperes-
plébános és iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. 
Turzovka, 1898 junius 30. A róm. kath. iskolaszék. 

( 8 0 9 - 1 - 1 ) 
Vecsésen (Pestmegyében) két róm. kath. tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetés 400 frt , 
lakbér nincs, sem pedig lakás. Német nyelvismeret 
kívánatos. A megválasztott az ismétlő-iskolában is 
tartozik külön díjazás nélkül tanítani. Kérvények 
julius végéig a vecsési iskolaszéki elnökhöz külden-
dők. _ r ( 8 1 7 - 1 - 1 ) 

(Abaújmegye) P á l h á z a ev. ref. leányegyház 
iskolatanítói állomásra pályázatot hirdet. Állam-
segélyt kap 220 fr tot , az egyház ad 230 frtot. Van 
két szoba, kamra, pitvar, konyha, a templom körül 
gyümölcsös kert és temetési stóla. Kötelessége: 
templomi szolgálatokat végezni; határidő folyó évi 
augusztus 1-sőig jelentse magát a radványi lelkésznél 
(u. p. Pálháza). (745—1—1) 

Az j . -hodosi leánytanítói állásra pályázati 
határidő julius 31. Fizetés: 240 f r t készpénz, 15 hold 
föld, 1 öl fa, lakás kerttel. Reform, vallású okleve-
les tanítók vagy tanítónők a községi iskolaszékhez 
adják be kérvényeiket. Utolsó posta Szalárd, Biharm. 
Az állomás augusztus 25-én elfoglalandó. (789-1-1) 

A tiszakerületi ág. hitv. evang. egyházkerület 
eperjes i tanítóképzőjébe, a jövő tanévre szóló fel-
vételi folyamodványok, úgyszintén a jótéteményes 
helyek, valamint a szeptemberi magán- és képesítő-
viszgákért szóló kérvények legkésőbben f. é. aug. 
hó 10-ig az igazgatóságnál nyújtandók be. Eperje-
sen, 1898 julius hő 4-én. Perényi Vilmos, igazgató. 

( 7 2 6 - 1 - 1 ) 
Fertö-Szt . -Miklósra két okleveles segédtanító 

kerestetik. Az egyiknek polgári évi fizetése a köz-
ség pénztárából, havi részletekben előlegesen fizetve, 
306 for in t ; a másiknak, havi részletekben a főtanító 
által előlegesen fizetve, 300 for int ; közös bútorozott 
szoba. Kötelesség: a mindennapi iskolában rende-
sen, az ismétlő-iskolában felváltva tanítani és a 
kántorságban, a főtanító utasítása szerint, segédkezni. 
Pályázati határidő julius 31. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. A r. k. iskolaszék. (775—1—1) 

Pályá>át a k ö v á g ó - e ö r s i (Zalam.) ág. hitv. ev. 
másodtanító állásra. Javadalom: 200 frt , teljes 
ellátás a rendes tanító asztalánál, külön szoba, annak 
tisztogatása, fűtése, hozzá fa. Kötelesség : I—III. osz-
tály oktatása magyar nyelven. Állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Jelentkezések alulírotthoz küldendők. 
Esetleg nőtanító is pályázhat. Czuppon Sándor, ev. 
esperes-lelkész. (774—11—1) 

T u r c s i s c s e i államilág segélyezett községi isko-
lánál férfitanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 400 frt készpénz, mi havi részletekben a 
perlaki kir. adóhivataltól veendő fel, és egy szobá-
ból álló lakás. Kérvények f. é. augusztus 10-éig 
benyújtandók, az állás szeptember elsején elfog-
lalandó. Okleveles tanítók okmányaikat Vlasits 
György községi iskola elnökéhez küldjék Muraköz-
Turcsiscse. Iskolaszék. (788—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Három fiam mellé okleveles ág. evang. vallású 

I M P l i á z i - t a i & í t o É H i 
keresek . Feltételeimet pályázókkal közlöm. Pályá-
zatok arczképpel mellékelve ju l ius 2 2 - i g hozzám 
küldendők. V e p r o v á c z , (Bácsmegye.) 

( 6 6 8 - 1 - 1 ) L E L B A C H KÁROLY. 

Kct elemi tanuló fiamhoz, német n y e l v b e n jártas 
okleveles tanító-nevelőt 

keresek. Fizetés havi 20 frt, teljes ellátás. 

A d a m e c z I m r e , 
V i t y a , posta Garaás, ( S o m o g y m e g y e . ) (812-1-1) 

Mil leniumi k iá l l í tá s i é remmel k i tünte tve , leg-
olcsóbb o r g o n á k a t és l i a r m ó u i u i i i o l i a t épít, 

saját tanulmányú rendszere szerint (3 évi jótállás) 
K I E P S Z E L I S T V Á N , Beszterczebányán. 

Árjegyzék bérmentve. (727—1—1) 

Előkelő uri házhoz , 9 é v e s fiú mel lé 

okleveles, németül is beszélő tanító 
azonnal keres te t ik . Te l jes e l látás , kü lön szoba, 
h a v i 25 forint. B i z o n y i t v á n y - m á s o l a t o k , aján-

la tok Györ-Asszonyfára , (698—1—1) 
I J n n i i T jf~,*a i d f c u fö ldbirtokos úr 

" g Jr - • ^ « • J n e v é r e küldendők. 
Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L A S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tau felügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, ^a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetés! á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, TI. KER., PÖDMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOL4-TÉR :S. 

K é z i r a t o l c a t n e m a d u j a k v i s s z a . 

A tanítónőképző-intézetek fölvételi 
vizsgálata. 

Tevékeny közoktatásügyi ministerünk 
ismét egy lényeges reformot léptetett 
életbe, midőn a jelen évben elrendelte, 
hogy a budapesti állami felsőbb nép- és 
polgári iskolai tanítónőképző-intézetben 
a szokásos fölvételi vizsgálatok ne tar-
tassanak meg. 

Régóta óhajtották ezt a reformot a 
szakférfiak és még inkább a szülők. Nem 
pedagógiai okokból, hanem gyakorlati 
szempontból. Hiszen tudta mindenki, 
hogy az állami tanítónőképző-intézetek 
aj taján seregestőlkopogtattak mindenkor 
s talán soha sem volt eset arra, hogy 
csak annyian jelentkeztek volna a föl-
vételre, mint a mennyi számára hely 
volt; ellenkezőleg, nem ritka volt az az 
eset, hogy 150—200 leány kért bebo-
csátást oly helyre,ahol 25— 30 volt föl-
vehető. És az ilyeneknek mind el kellett 
jönniök a fölvételi vizsgálatra és mivel a 
nagyobbrész vidéki, és serdülő leányt 
magában messze útra bocsátani nem lehet, 
a pályázók szülőinek, a kiknek nagyobb-
része bizonyára nem tartozott a vagyo-
nosok közé, 30 —50 frtot, sőt sok esetben 
jelentékenyen nagyobb összeget is el 
kellett költenie, igen gyakran hiában. 

A sürgetések és panaszok hatása 
alatt a közoktatatásügyi ministerium 

már régebben két reformot léptetett 
életbe: egyik az volt, hogy a tanfel-
ügyelőknek jogot adott arra, hogy a 
pályázók közül a gyengébb képesítésüek 
kérvényét egyszerűen visszaküldje és 
így őket az utazás költségeitől megkí-
mélje; a másik, hogy a felvételi vizsgálatok 
idejét a tanév kezdete helyett a meg-
előző tanév végére helyezte át oly inten-
czióval, hogy a fölvételi vizsgálatokon 
megbukottaknak elég idejük legyen más 
intézetben keresni helyet. Sőt mindezek-
hez újabb időben szórványosan meg-
engedték azt is, hogy a jelöltek esetleg 
lakóhelyükön levő rokon intézeteknél is 
tehessenek fölvételi vizsgálatot. Mindez 
azonban csak enyhítése volt a bajnak, 
nem orvoslása. Az első jelentékeny 
orvoslást az említett rendelet hozta meg, 
de csak egyetlen intézetre nézve. 

Hogy a reform a budapesti állami 
felső nép- és polgári iskolai tanítónő-
képző-intézetben üdvös volt, azt fölös-
leges is bizonyítani. Az ide folyamodó 
jelöltek mind okleveles tanítónők, a 
kiknek bizonyítványát tanfelügyelő vagy 
ministeri biztos is ellenjegyezte és így 
annak fölüWrirálása bizonyos fokig eddig 
is helyte l i i volt. Maguk az intézet 
tanerői is líabozás nélkül örömmel fogad-
ták a fölvételi vizsgálat eltörlését. 

Jelentékeny kérdés azonban, hogy e 
reformnak kiterjesztése a többi képző-

Lapnnk 29-ik számához két melléklet van csatolva. 
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intézetekre, még ha társadalmi szem-
pontból nagyon óhajtandó is, helyes és 
teljesen megokolt volna-e pedagógiai 
szempontból ? 

A tanítóképző-intézeti tanárok országos 
egyesületének tagjai, és ez a legille-
tékesebb itélő, nagy többséggel a föl-
vételi vizsgálat eltörlése mellett nyilat-
koztak. Főérvük az, hogy egyik tan-
intézet tartozik tisztelettel viseltetni a 
másik intézet bizonyítványa iránt. 

Az elv általános pedagógiai szem-
pontból helyes, de a gyakorlatban két-
ségtelen, bogy az elemi iskolai tanítónő-
képző-intézetek helyzete e tekintetben 
egészen más, mint a magasabb fokú 
intézeteké. A tanítónői oklevél kétség-
kívül megbízhatóbb, mint a polgári 
iskolai bizonyítvány, vagy éppen vala-
mely magán nőnevelő-intézet évi érte-
sítője. Ismeretes minden szakférfiú előtt, 
hogy az ily bizonyítványok között mily 
nagy százalék a megbízhatatlan és hogy 
még ettől eltekintve is, a polgári isko-
lákban az osztályzásban egymástól 
nagyon eltérő mértéket alkalmaznak. 
A közoktatásügyi tanács a ministerium 
megbízásából két izben revideálta a 
tanítóképző-intézetbe jelentkező növen-
dékek Írásbeli dolgozatait és később a 
polgári leányiskolái növendékeknek az 
ezredéves kiállításra küldött munkála-
tait, a Mária Dorothea-egyesület taní-
tónői szakosztálya vizsgáltatta meg ós 
az eredmény mindegyik esetben az volt, 
hogy sok, igen sok polgári leányiskola 
van még hazánkban, a hol a kitűnő 
és jeles osztályzatok adása nem törté-
nik kellő komolysággal. 

A fölvételi vizsgálatok megtartásának 
tehát jelen viszonyaink között komoly 
pedagógiai alapja van. És ehhez hozzá-
járul még egy más elvi fontosságú ok: 
a személyek megismerése. A bizonyít-
ványból a tanár csak azt látja, hogy a 
jelentkező jól tanult, de nem látja, hogy 
megvan-e a jelöltnek kellő testi és lelki 
ruganyossága, mely a tanítói pályán 

sokkal fontosabb, mint a magolás és 
szorgalom, nem is említve az óvónő-
képző-intézeteket, a hol az élénk tempe-
ramentum, jó zenei hallás csaknem el-
tagadhatlan föltételek. 

Mindennek daczára értjük és teljesen 
méltányoljuk a tanárok szavazatát a 
fölvételi vizsgálat ellen. 

A fölsorolt bajokat és hiányokat ugyan-
is a szokásos fölvételi vizsgálatokon 
orvosolni nem lehet. Pár nap, vagyis iga-
zabban szólva, pár óra alatt 100 —150 
idegen leány közül igazságosan válo-
gatni, a legkitűnőbb képző-intézeti tanár 
sem lesz képes, annál kevésbbé, mert 
a juniusi meleg napok már ő magukat 
is kifárasztották és még inkább, mivel 
14 —15 éves leánykáknál egészen ter-
mészetes, hogy a szokatlan vizsgálatnál 
lényegtelen okok is teljesen megzavar-
ják őket. 

Összegezve tehát az ellentétben álló 
két érvcsoportot és hozzávéve a tagad-
hatatlan társadalmi bajt és a tanárok 
és gyermekek esetleges fölösleges zak-
latását az előrelátható kitűnők formális 
megvizsgálásánál: elmondhatjuk, hogy 
még pedagógiai szempontból is helye-
sebb a két rossz közül a kevésbbé 
rosszat választani, azaz helyesebb az 
elemi iskolai tanítónőképző-intézetekben 
is végleg eltörölui a fölvételi vizsgálatot. 

Mivel azonban a pedagógusnak a 
bajok gyökeres orvoslását sohasem szabad 
teljesen szem elől tévesztenie: szükséges, 
hogy a fölvételi vizsgálat eltörlése ese-
tén, a fenmaradt bajok enyhítése végett, 
némely intézkedések lépjenek életbe, 
különösen szükségesaek tart juk, hogy a 
képzőintézet tantestületének meg legyen 
diskrecziónális joga, hogy egyes inté-
zetek növendékeit fölvételi vizsgálatra 
hivhassa be, különösen a nem-magyar 
ajkuakat és a magánúton készülőket; 
szükséges továbbá, hogy az orvos és 
pedig hatósági orvos, a fölvételi kér-
vényhez melléklendő bizonyítványában 
pontosan feleljen oly kérdésekre is, 
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melyek a leendő tanítónő életpályájára 
fontosak. 

A gyökeres orvoslása azonban mind-
ezeknek a bajoknak két nagy föltétel-
től függ. Egyik az, hogy a leányiskolák, 
különösen a nem állami polgári leány-
iskolák színvonala a jeleni éginél nagyobb 
fokra emelkedjék és a másik, hogy 
megváltoztassák a törvény, mely már 
14 éves gyermekeknek is megengedi, 
hogy tanítónőképző-intézetbe jussanak és 
így oly nagy Ítélőképességet föltételező 
tárgyakat, minők a nevelés tanai, ne 
csak bemagoljanak, hanem meg is ért-
sék. De ezek nagy kérdések. Reméljük, 
hogy e tekintetben is javulni fog jövő-
ben a helyzet és reményünk kiterjed-
het még arra is, hogy a női munka-
képesítés örvendetes fejlődésével a tanító-
női pálya a nőknek kevésbbé lesz 
kenyérkereset és mindinkább hivatás. 

Ezért az eddigi használt mankót, 
a fölvételi vizsgálatot, el kell törölni. 
Akadály az, nem segítség. 

(Budapest.) György Aladár. 

— a£XOe 

A magyar beszédre való szok-
tatásról. 

(A- z e l s ő ó r a . ) 

En nem értem a gyermekek anyanyelvét, a 
gyermekek meg egy szót sem beszélnek 
magyarul. Olyan községbe jutok a nyáron, a 
hol iskola soha sem volt. 

A legnehezebb esetet vettem föl példának. 
E becses lap 25. számában elmondtam 

röviden, hogy miként használnám föl a gyüle-
kezés idejét, a bizalomra való serkentés és a 
magyar beszédre való szoktatás eszközéül. 

Az óra nyolezat üt, be kell mennünk az 
iskolába. Ha az iskolának csengettyűje van, 
ezzel jelezzük az iskolaszobába való gyüleke-
zést; ha nincsen, tapsolunk, erre a gyerme-
kek figyelnek, mi azonnal mondjuk s egyszerre 
mutatjuk is; „Gyermekek, jertek! Gyermekek, 
jertek! Gyermekek, jertek/" Kezünkkel az 
irányt mutatjuk, hivogatólag intünk, elindu-
lunk. A gyermeksereg mozgásunkat követi, 
eljön velünk az iskolaszobába. 

Egyik gyermek sem tudja még, hogy hova, 
melyik helyre üljön. Az elültetést így végez-
zük : Kezünkkel a gyermeket s azután a 

helyet mutatva, mondjuk: „Pista, János, Jóska, 
Imre, Mariska, Emma, Erzsi! (Hogy melyik 
gyermek mely évfolyamba való, azt már a 
beíráskor kellett megtudnunk. Beíráskor a 
gyermekkel olvastatok, iratok. Miután a köz-
ségben iskola sohasem volt, alig lesz 5—8 
olyan gyermek, a ki valamicskét írni és 
olvasni tudna. Természetes dolog, a korra 
való tekintet nélkül, egy osztályba foglalom 
az írni és olvasni nem tudó gyermekeket. Az 
idősebbek 1—2 hónap múlva a 6—7 évese-
ket úgy is el fogják hagyni s akkor már 3 
csapatom lesz, a kesclók, a haladok és az 
osvasni, írni tudók csapatja) 

A míg a gyermekeket elültetem, eltelik 
V2 óra. Mikor mindegyik a helyén ül, én is 
leülök a tanítói asztal mellé a gyermekekkel 
szembe. A gyermeksereg lesi a tanító arczát, 
várja a történendőket. A tanító szemét, arczát 
megszállja az igaz, benső vallásosság érzete, 
két kezét lassan előre nyújtja s a fölállást 
jelezve, mutatva, föláll, égre tekint, kezeit 
imára teszi n össze. A gyermekek mindezt 
utánozzák. Ok is kezeiket lassan előre nyújt-
ják, fölállanak, majd, a mint a tanító bácsi 
mutatta, imára készen állanak. Mikor vala-
mennyi gyermek áll, kezeit imára kulcsolta 
és a tanító vallásos ihletsége megérintette 
lelköket, ájtatos, nem nagyon erős, de tisztán 
csengő hangon mondjuk: „Istenem, szeretlek." 
Újra: „Istenem, szeretlek!" Harmadszor i s : 
„ Istenem, szeretlek!" 

A mi eddig történt, az a gyermekseregnek 
új. Az új dolog mindig érdekes, figyelmet, 
szivet lekötő. Ha igaz a tanító vallásos érzü-
lete, a gyermekek meg fogják őt érezni. Ez 
kell nekünk az első órán. A dolog megérzése 
nyitja meg az értelem ajtaját. A gyermekek 
a legelső esetben megérzik az Isten bűvös, 
csudás, égi erejét; megsejtik hangunk saját-
szerű rezgéséből, hogy az „ Istenem, szeretlek!" 
nem embernek szól. Legelső törekvésünk ne 
is az „Istenem, szeretlek!" imának a begya-
korlása legyen, hanem magának a dolognak, 
a vallásos megérzésnek a fölkeltése. Tapasz-
talásból állítom, hogy nem az ima szavai, 
hanem első sorban a mi szemünkből sugárzó 
erő, hangunk bűvös rezgése kelti föl és ápolja 
azt az isteni, hódolatra, alázatosságra vezető 
érzést, a melyet az emberi szó formailag 
megköt. A természetes beszéddel kifejezett 
ima sokkal közelebb áll a lélekhez, bensőbb, 
tisztább, hatásosabb, mint az, a melyet mes-
terséges szóvd fejezünk ki. Nekünk tehát 
előbb a természetes beszéd módján kell igazán 
imádkoznunk és imádkoztatnunk. Étinek lefo-
lyása: a) A szemünkbe, arezunkra szálló vallásos 
ihletség. b) Kezeink előrenyujtása. c) Lassú 

28* 
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fölemelkedés, d) Tekintetünk Isten felé. e) 
Hangunk sajátos igaz rezgése, f) Lassú leülés 
és a kezeknek lassú lebocsátása. Ennek így 
kellene történnie, valahányszor imádkozunk és 
imádkoztatunk. Hogy a mi imádkozásunk 
puszta gépiesség, a legtöbb esetben álpáthosz, 
azt nem fogja tagadni senki, a ki a dolgot 
tiszta szemmel látja. A gyermek boldog, a 
mikor a tanító lelkének bűvös erejét megérzi; 
kellemesen elandalítja a tanító mozgása, sze-
mének fénye. Szárnyára veszi a gyermeket 
isteni képzelete, a mely édesen, kedvesen 
elrengeti-elringatja. A gyermek szive az a 
csudás erő, a mely a tanító bűvös hatására 
fölszáll az ismeretlen világba, a hol oly édes, 
oly kedves a lét. 

Lássuk már most, mit is tettek velünk 
eddigelé a gyermekek. Bementek a tanító 
bácsival az iskolaszobába. Mindegyik elfoglalta 
a számára kijelölt helyet. Megérezték a val-
lásosság isteni érzését. Ezalatt a következő 
magyar szó- és mondatképeket hallották: 
Gyermekek, jertek! Pista, János, Jóska, Mariska, 
Emma, Erzsi. Istenem, szeretlek! 

A mikor az imádkozást bevégeztük, hozzá 
fogunk a foglalkozáshoz. Az 5—8 írni és 
olvasni tudó gyermekkel leiratj uk a palatáb-
lára, vagy az irkába a fent említett magyar 
szó- és mondatképeket, a kezdőcsoporttal 
pedig megkezdjük az iíva-olvasási előgyakor-
latot. 

Hát ezt hogyan tegyük a gyermek anya-
nyelvének a használata nélkül ? 

Szemléltetési képeink vannak. A tanító föl-
mutatja pl. a tyúk képét s utánozza a hang-
j á t : kot-kot-kot-kotkodács, kot-kot-kot-kotkodáes; 
majd a ruczáét szintén hangjának utánzásával: 
tas-tas-tas, tas-tas-tas; a csirkéét csip-csip-csip 
hangoztatással s így tovább. 

A kezdők csoportja kellemesen, mulatva 
szokja meg így a magyar szóhangokat és egy-
bekapcsolásukat. Maga sem tudja, mint tanulta 
meg az a, cs szóhangok helyes hangoztatását. 

Mielőtt a tulaj donképeni irva-olvasáshoz 
kezdenénk, meg kell adnunk a) azokat a 
magyar szóhangokat, a melyek a gyermekek 
anyanyelvéből hiányzanak, b) azoknak a szó-
hangoknak a magyaros hangoztatását, a 
melyek a gyermek anyanyelvében ugyan 
megvannak, de nem magyarosan hangoz-
tatják és c) rá kell szoktatnunk a gyer-
mekeket a szóhangoknak magyaros összekö-
tésére, a szóbeli hangsúlyozásra. Természetes 
dolog, ennek nem szabad tanításszerüen 
folynia, hanem a gyermekek sajátos öntevé-
kenységének segítségével. A gyermek velünk 
együtt tegyen, szóljon, beszéljen arról, a mi 
őt korhoz mérten érdekli. 

A szerb gyermeknek nincsen ty-je, erről 
az ő nyelve, füle nem tud, e hang reá nézve 
nem létezett, míg tőlünk nem hallja. A tót 
gyermek így van az é, ö, ő szóhangokkal, a 
sváb gyermek gőzös helyett kézös-t ejt. Első 
kötelességünk legyen tehát a játékon nyugvó 
mondókákkal a nem-magyar ajkú gyermekek-
kel a magyar szóhangok érzését, hangoztatá-
sát megadni. 

A haladás későbbi fokán a gyermekek 
már nemcsak azt fogják mondani: csip-
csip-csip, hanem ezt: „Csirke mondja: csip-
csip-csip"; vagy: „Kacsa mondja: tas-tas-
tas"; vagy: „Tyúk azt mondja: kotkodács." 

így telik el az első V2 óra. A második 
félórában a kezdőkkel rajzoltatunk, az 5 — 8 
haladóval olvasunk. E helyen most nem 
beszélek arról, mint kell a gyermeket a raj-
zolásnál helyes test- és kéztartásra szoktatni, 
hanem elmondom, mi legyen az első félórá-
ban a rajzolás anyaga. A tanító bácsi egy 
hosszabb függélyes vonalat húz a táblára, a 
vonal felső végére egy kis karikát s azután 
magára, majd a vonalra mutatva mondja : 
„Tanító bácsi. Tanító bácsi." A hosszabb 
vonal mellé rajzol több kisebb függélyes 
vonalat, mindegyiknek a felső végére kis 
karikát s azután az elsőre mutatva, mondja: 
„Jóska", a másodiknál „Pista", a harmadik-
nál „János" stb. A gyermekek így személye-
sítenek ; ezalatt képzeletök édesen foglalkozik; 
nem is gondolnak arra, hogy ők tulajdonképpen 
a függélyes vonalak rajzolásában gyakorolják 
magukat. 

íme, tisztelt tanítótársaim, így folynék le 
az első óra. Ha a jó Isten éltet, egy fél év 
alatt kiadom az ezen szellemben szerkesztett 
irva-olvasási útmutatómat; vázlata készen van, 
csak ki kell dolgozni. 

(Eperjes.) Lány Mihály. 

A nép nyelvének tanulmánya. 
A műveltség gyors haladása rohamosan 

pusztítja a népélet minden eredet', ősrégi és 
természetes Lyilvánulását. A vasút gyorsan ós 
olcsón elviszi a legkisebb faluba a gyáripar 
termékeit, melyek azonnal kiszorítjás a hasz-
nálatból a nép maga készítette ruháit, esz-
közeit, szerszámait. Az iskola, az irodalmi 
nyelv terjesztésével, lassanként átalakítja a 
nép eredeti nyelvét, mely századokon keresz-
tül természetesen fejlődött minden erőszakos 
hatástól menten. 

Nem kárhoztathatjuk a nép életének e 
lassú átalakulását, hisz ez is természetes fejlő-
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dés, a mai műveltség és gazdasági hala-
dás szükségszerű következménye. A tudo-
mányra nézve azonban nagy kár, hogy nem 
sietünk megmenteni a mult beszédes hagyo-
mányait, míg a rohanó és pusztító jelen nyom-
talanul el nem söpri őket. A népies foglal-
kozások egyszerű eszközei a múltról beszél-
nek, a mult emlékét őrizik meg, és sok kez-
detleges szerszám történeti kútfővé válik a 
hozzáértő tudós kezében. A nemzeti művelt-
ség haladása megköveteli, hogy tagjainak 
minél nagyobb tömege váljon a tudás, a mű-
velődés osztályosává. Ma már nem eléged-
hetünk meg avval, ha a nép fia írni és olvasni 
tud, s habár messze vagyunk Angliától, Skan-
dináviától, a hol a szegény munkásember 
szabad idejében a tudomány nehezebb pro-
blémáival foglalkozik, a tudás nálunk sem 
lehet egyes osztályok kiváltsága. S a tudo-
mány terjedésével az egységes irodalmi nyelv 
lassanként el fogja nyomni a nép sajátságos, 
szines nyelvét. S ha a nemzeti művelődésnek 
haszna lesz is belőle, a nyelvtudomány kárát 
vallja, hacsak idejében meg nem mentjük 
mindazt, a mi még megmenthető. 

Ma még legnagyobb ellensége a nép nyel-
vének a tudatlanság, mely benne romlott, 
elkorcsosodott nyelvet lát, s arra törekszik, 
hogy a nép nyelvéből a „hibákat" kiirtsa. E 
tudatlanság ellen kell megvédenünk a nép 
nyelvét ; s ez első sorban azoknak a föladata, 
a kik a néppel folyton érintkeznek, s szellemi 
fejlődésükre állandó hatást gyakorolnak: a 
papoké és tanítóké. Minden nyelv a nép ajkán 
fejlődik, s életmódja, műveltsége változásával 
a nyelv is változik, néha bővül és gyarapszik, 
máskor szavakban és nyelvtani alakokban 
szegényedik. Idegen népekkel érintkezve az 
idegenszerűség káros hatása is jelentkezhetik 
a nép nyelvén; ez ellen azonban, a mennyire 
lehet, küzd az ép és romlatlan nyelvérzék. 

Az egyes vidékek nyelve között is sok 
tekintetben különbség van: az egyik vidék 
szavait a másik nem ismeri vagy pedig más 
jelentésben használja; a közös szavakat is 
máskép ejtik az egyik helyen, mint a másikon ; 
különbség van a névszók és az igék ragozásá-
ban, a mondatok alkotásában, a szórendben, 
egyes szólásmódok használatában stb. E különb-
ségek alapján osztjuk a magyar nyelvterületet 
egyes nyelvjárásokra, melyek között nincs 
ugyan olyan nagy különbség mint a német, 
franczia vagy angol nyelv dialektusai között, 
hogy a kölcsönös megértést megnehezítenék, 
de eléggé jelentékenyek arra, hogy az eltérés 
első hallásra is észrevehető legyen. S nem-
csak a nép fiainak beszédén veszszük észre 
a nyelvjárási különbségeket, hanem meg-

figyelhetjük a műveltebb körök beszédén 
is. A hangok képzésének módjáról, a hang-
hordozásról, a használt szavakról könnyen 
megismerhetjük a dunántúli, szegedi, debreczeni 
vagy székely embert. 

E nyelvjárási különbségek részben régi 
sajátságok, melyeket az illető vidék nyelve 
századokon át megőrizett, részben pedig ú j 
fejlődés eredményei. Az egymással ritkán 
vagy nehezen érintkező népesség ajkán külön-
böző módon változhatik a közös nyelv, s 
hosszabb idő elteltével mind nagyobb és 
nagyobb lehet a különbség az egyes vidékek 
nyelve között. Az egyik vidék megőrzi a 
nyelvnek régibb sajátságait (szavait, nyelvtani 
alakjait), míg a másik helyen újakkal helyet-
tesítik. Ily módon két vidéknek eredetileg 
egyforma, közös nyelve idő multán mind job-
ban eltér egymástól. Hatással lehet új nyelv-
járások keletkezésére az idegen népekkel 
való érintkezés is, és még inkább az, ha ide-
gen népfajok tanulják meg az illető nyelvet. 

A nyelvjárások tanulmányának első sorban 
a nyelvtudomány látja hasznát. A nép nyelve 
igen sok régi szót, szólás módot s nyelvtani 
alakot őrizett meg, melyet a közbeszéd és 
az irodalmi nyelv elfelejtett s ma már nem 
is ismer. így pl. a kányának bese nevét, 
melyet a régi irodalomban is csupán a Jor-
dánszky-kódex őrizett meg, megtaláljuk mint 
ma is élő szót a szlavóniai magyarok 
nyelvében. A Nádor-kódexnek is van egy 
egyetlen egyszer előforduló szava: gorzsa, 
melynek jelentése nem világlik ki az illető 
mondatból, s nem is értenők, ha Herman 
Ottó meg nem találja a bodrogközi halászok 
nyelvében, a hol a gorzsa patkószeges facsák-
lyát jelent. (Az Ecsedi láp mellett garzsa 
alakban ismerik, korzsa, kerzsa, gerzsa alak-
ban pedig a székelyek használják s náluk 
görcsös bot, mankó a jelentése.) így világítja 
meg a mai népnyelv a mult rejtélyeit. De 
nemcsak egy-egy fontos adatból, ismeretlen 
szóból merít hasznot a nyelvtudomány; érté-
kes rá nézve a népnyelvnek minden, bármily 
csekélynek látszó adata. A magyar nyelvnek 
aránylag kevés a történeti emléke, s a meg-
maradt irott emlékek írásmódja is oly töké-
letlen, hogy a múltba tekintve, majdnem 
mindig sötétben tapogatózunk. A nép nyelve 
azonban mindenütt megőrzött valamit a múlt-
ból, s ha a mai nyelvjárásokat teljesen ismer-
jük s ha egymással összehasonlítva vizsgál-
hat juk őket, a múltnak számos titkát fejthet-
jük meg. Fontos még az is, hogy a nép 
nyelvének ismerete a nyelv természetes fej-
lődésének, változásának törvényeit világítja 
meg. 
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Nem csekély hasznát láthatja a nyelvjárá-
sok tanulmányozásának az irodalom is. Nem 
is szólva arról, hogy a nép szellemének köl-
tői formában történő megnyilatkozásai, a 
mesék, dalok, balladák, közmondások stb. 
gyűjtése együtt jár a nyelvjárás tanulmányo-
zásával, pusztán a nép nyelvének ismerete is 
jótékony befolyással van az irodalmi nyelvre. 
Szavakkal és szólásokkal, magyaros fordula-
tokkal és találó kifejezésekkel gyarapszik az 
irodalmi nyelv, ha időről-időre szülőanyjá-
hoz, a nép nyelvéhez fordul, hogy fölfris-
süljön. 

Yégül nem csekély hasznot hajt a nyelv-
járások ismerete a néprajznak is, hisz 
nyelvében tükröződik legjobban a nép gon-
dolkozásmódja, beszédében tárja föl egész 
lelki világát. Természetes tehát, hogy annak, 
a ki a nép lelkét akarja megismerni, első 
sorban nyelvét kell tanulmányoznia. 

Nálunk a nyelvészek körén kívül csak 
igen kevesen érdeklődnek komolyan a nép 
nyelve iránt. A néppel érintkező műveltebb 
osztályok legföljebb a föltűnő furcsaságokat 
figyelik meg s mosolyognak, mulatnak rajtuk. 
Arra azonban alig gondolnak, hogy ezek a 
furcsaságok figyelemre és följegyzésre méltók, 
hogy gyakran a múltnak tanulságos emlékei, 
melyekből a nyelvész fontos következtetéseket 
vonhat le a magyar nyelv múltjára vonat-
kozólag. Az érdeklődésnek ez a hiánya az 
oka, hogy nyelvjárásainkat ma sem ismerjük 
eléggé s táj szavaink sincsenek teljesen össze-
gyűjtve. Ha sikerülne fölkelteni az érdeklődést 
a nép nyelve iránt a nemzet minden rétegé-
ben, még ma is sok, rövid idő múlva veszendőbe 
menő kincset, lehetne megmenteni a tudomány 
számára. 

Sokan azért nem mernek a nép nyelvével 
foglalkozni, mert azt hiszik, hogy ez csakis 
a szakavatott nyelvtudós föladata. Pedig a 
nyelvjárások megfigyelésével, tanulmányozásá-
val foglalkozhatik minden müveit ember, ha 
elfogulatlanul és kellő érdeklődéssel fordul 
a nép nyelve felé. A megfigyeléshez és föl-
jegyzéshez nem kell több nyelvészeti szakis-
meret, mint a mennyit a tanítóképző vagy a 
középiskola nyújt, az adatok földolgozása és 
tudományos értékesítése úgyis a szakemberek 
föladata. A gyűjtés terén legtöbbet várhatunk 
azoktól, a kik folyton a nép körében élnek, s 
a kikkel szemben minden elfogultság nélkül, 
a maga természetességében élnek nyelvükkel. 
Ha idegennel beszél a nép fia, mindig bizal-
matlan vagy elfogult; s vagy nem áll vele 
szóba, vagy arra törekszik, hogy beszéde 
minél választékosabb, úriasabb legyen, mert 
szégyenli a maga parasztos egyszerűségét. A 

beszélőnek ez az elfogultsága sok járatlan 
gyűjtőt megtréfált már, és sok oly szó, vagy 
kifejezés került népnyelvhagyományaink közé, 
a mit a maga körében sohasem használ a nép. 
A tanító, a pap, a jegyző, a gazdatiszt a 
legalkalmasabb gyűjtők, ha megvan bennük 
a kellő érzék és kedv e föladathoz. Csak arra 
kell ügyelniök, hogy ne akarjanak többet 
tenni, mint a mi a gyűjtő föladata. 

Erre a tudományos és hazafias föladatra 
óhajtanok megnyerni a magyar tanítókat, a 
kik az iskolában s az iskolán kívül egyaránt 
érintkezve a néppel, könnyen elvégezhetik a 
gyűjtésnek másra nézve oly fáradságos 
munkáját.*) 

(Budapest.) Balassa József. 

„Egy új szollő-alany." 
Midőn e becses lap f. évi 20-ik számában 

Tahy János kartársam fenti czím alatt megírt 
közleményét olvastam s oda értem, a hol azt 
mondja : „Egy új szőllő-alanynyal állok elé, 
. . . ez új alany az eperfacsemete, mely nem-
csak ellenáll a peronospora pusztításainak, de 
dús gyökerével és nagy termőképességével, 
különösen lugas szőllőnek, bátran ajánlható," 
— önykénytelenül elmosolyodtam. 

Mint gyümölcsészettel foglalkozó, nem hihet-
tem az eper- és szőllő-oltvány életrevaló-
ságában, mert szerény botanikai ismeretemmel 
sem tudtam az eper és szőllő közti, oly közeli 
rokonságot megállapítani, mely a nemesítés-
nél elkerülhetlenül szükséges. A kezdő gyü-
mölcsésznek, nemkülönben minden botanikus-
nak, ismernie kell a növények párosításának 
ama természetalkotta törvényét, miként csakis 
rókonfajok nemesíthetők. Különösen a gyü-
mölcsészetről szólva, még a rokonfajoknál is 
meg kell különböztetni a közeli és távoli 
rokonságot, nehogy a nemesített fa termé-
kenysége és tartóssága korlátoltassék. A 
helytelenül összeválasztott alany és nemes 
ágból nyert fa, alig fordul termésre, már 
terméketlenné válik s hamarosan el is pusztul. 

Az eper és szőllő nemesítése épen ezen ered-
ménytelenségre vezet, ha — a mi alig követ-
keztethető — megfogamzik is. 

Gyümölcsészetíleg a szőllő a bogyófélék; 
az eper pedig a szemcsészek osztályába tar-

*) Hogy az érdeklődőket tájékoztassuk, mit és 
hogyan kell tenniök, a „Magyar Nyelvőr'1 juniusi 
és juliusi füzetében részletes utasítás jelent meg, 
mely tájékoztat ja a gyűjtőt a teendők iránt. A kik 
levelezőlapon e folyóirat szerkesztőségéhez fordul-
nak (Budapest, VII., Erzébet-körút 7.J, megkapják 
díjtalanul e részletes utasítást. 
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tozik. Egyes gyümölcsészek ugyan e két osz-
tályt egjbe is szokták venni, mivel azonban 
nem a fajrofeonságból következő összeneme-
síthetés czéloztatik. 

Növénytanilag véve a dolgot, a szőllő (Vitis 
vinifera) a „csillagviráguak" 9-ik rendjébe, az 
„Ernyős növények" közé; az eper (Morus 
alba, M. nigra) pedig a „sziromtalan" növé-
nyek közé tartozik. Ez tehát Tahy kartársam 
ajánlatát kétséget kizárólag nem bizonyítja, 
sőt inkább a kételyt támogatja. 

Közgazdaságilag kiváló becscsel birna e 
fölfedezés. Megszűnnék a filloxera, meg a 
peronospora. Egy csapásra két legyet. Kiirtanók 
egyszerre a bánatot, örömet fakasztanánk a 
pusztulásnak induló s elpusztult szőllősgaz-
dák szivében. Újra víg lenne a hegy, s az 
onnan jövő szüreti-dal összeölelkeznék a róna 
ama édes danájával, mely a mi alföldi szüre-
telő szép lányaink ajkairól szállana tova. 0, 
de ez csak idea! 

Föltéve, hogy sikeres a nemesítés és az 
esetleges hajtás nem szárad le, honnan 
higyjem azt, miként az eperbe oltott szőllőt 
a peronospora nem bántja? Miért nem 
bántja? . . . talán azért, mert, a mint az 
epergyökerét nem szereti a filloxera, úgy a 
levelét nem kedveli a peronospora? Igaz, 
hogy a gyökér eper, de a beleoltott már 
szőllő! Vagy talán az alany természetéből 
ad a nemes, a szőllőrésznek is? 

Ez nem fogadható el. Ha meg igen, akkor 
nem érdemes ily bort termeszteni. Hiszem, 
hogy Tahy kartársam hallott az eperbe oltott 
szőllőről, de borából bizonyosan nem ivott. 
Ügy lehet ő az eperbe oltott szőllő vei, mint 
én az akáczba oltott rózsával. Hallottam róla, 
sőt bizonyítgatták is. Titokban megpróbáltam, 
kezdettem remélleni, de ennél tovább nem is 
haladtam. Az Alföldet nagyon szereti az 
ákácz, vadrózsa meg nincs. Kertem összes 
gyomszerü ákácz-sarj hajtásait — miket előbb 
kérlelhetlenül pusztítottam — most becsülni 
kezdettem s „okszerű kezelés" alá vettem. 
Szemeztem, oltottam, de biz ákácz-rózsafám 
nem lett. Pedig az ákácz is, meg a rózsa 
is tövises! Igaz a bor is ital, meg a víz is, 
mégis más-más az ize. 

Én az eperfát nem ajánlom szőllő-alanyul, 
sőt nem ajánlom kartársaimnak sem, ajánlani, 
nehogy mosolyogjanak rajtuk. Kutattam, kérde-
zősködtem — elismert, tisztelt szaktekintélyek-
nél — s mindenünnen ama választ nyertem, 
hogy téves ez állítás. így „javítani" nem 
lehet. Az epret csak hagyjuk fának nőni. 
Jobb lesz annak a levele — ha a ragya nem 
bántja — a selyembogaraknak, mint töve szóllő-
alanynak. Nem mászkálunk mi magas törzsű 

szőllőfákon ! A mostani saját fajára nemesített, 
vagy direkt nevelt szőllőket permetezzük csak 
tovabbra is szorgalmasan, mert „Morus Vitis "-ék 
nem rokonságoskodhatnak annyira össze, hogy 
róluk igyunk gyöngyöző „rizlingit!" 

(Kis-Királyhegyes.) Beney Antal. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Iíöszöuetét nyilvánította: Varga Alajos 

ügyvéd, baranyavármegyei tb. főügyésznek 
azon alkalomból, hogy a mohácsi áll. polg. 
fi- és lányisk.-nak értékes tudományos folyó-
iratokat adományozott; a beszterczei magán 
műkedvelő daloskörnek, mely a beszterczei 
áll. el. népisk.-nak 120 frt értékű harmoniu-
mot ajándékozott ; a rimaszombati takarék-
pénztárnak azon alkalomból, hogy az ottani 
iparostanoncziskolának 120 frtot adományozott. 

Jelen állásában megerősítette: Szerbu 
Sofrán fényesi közs. el. isk. taní tó t ; Nadu 
Szilárd jeszelniczai községi isk. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: FÖldesné, szül. 
Czigler Teréz, egri izr. munkaképtelen tanító-
nőnek évi 360 frtot ideiglenesen; Lachmann 
Venczel, munkaképtelen egbelli r. k. tanítónak 
évi 296 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Török László volt batizi ev. ref. tanító 
özv., szül. Biró Erzsébetnek évi 150 frtot és 
4 kiskorú árváinak együtt 100 frtot, mind-
össze 250 fr tot ; néh. Baumann János lengyeli r. 
kath. kántortanító özvegye, szül. Moszbacher 
Annának évi 178 frt 40 kr és 2 kiskorú 
árvájának együtt 59 frt 46 krt; néh. Egyed János 
volt új-dombovári felső-leperd pusztainyugdíj, 
el. isk. tanító özv., szül. Kovács Teréznek évi 
125 f r to t ; néh. Sztraka József nyug. kasszai 
rk. tanító özv., szül. Laczkovics Katalinnak 
évi 150 fr tot ; néh. Propper Ferencz volt 
kolozsvári polg. isk. rajztanár özv., szül. 
Bilich Florentinának évi 480 fr tot ; néh. 
Mestyán János csikós-töttösi ág. ev. nyug. 
volt tanító özv., szül. Bübl Paulinának évi 
150 frtot és Ödön nevű árvájának évi 25 fr tot ; 
néh. Patho Pál volt duna-mócsi r. k. tanító 
özv., szül. Bitter Rózának évi 150 frtot, 4 
kiskorú árvájának összesen 100 fr tot ; néh. 
Takács József t.-sülyi r. k. volt tanító, Lajos 
nevű árvájának évi 50 f r to t ; néh. Kornfeld 
József volt beremendi r. kath. tanító özv., 
szül. Bruszt Jankának évi 216 frt 34 krt és 
Anna nevű kiskorú árvájának évi 36 frt 5 k r ; 
néh Orbán István hedrahelyi ev. ref. tanító 
özv., szül. Fekete Katalinnak és 3 árvájának 
évi 466 fr t 5 krt. 
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A cl iaosz . 
Mi is az a chaosz ? 
A chaosz nagy-nagy zűr-zavar. 
A zűr-zavar pedig nem más, mint nagy 

gabalyodás, melyből aztán időjártával egy 
felsőbb lény rendező keze segítésével kiala-
kult az „Isten kalapja", sok-sok időnek utána 
pedig hazánk, a „bokréta", rajta. 

Leve tehát minden a chaoszból, máskép: 
a nagy zűr-zavarból, azaz: a nagy gabalyo-
dásból. 

Ma is minden u. n. vívmány a chaoszból 
származik. 

A tanügyi világban is némely kérdésekben 
nagy zür-zavar uralkodik mostanában, várva 
egy felsőbb, egy kiválasztó kéz rendezését. 

Ilyen kérdések egyike: hogy mi is a czélja, 
föladata tulaj donképen a népiskolának ? Es 
miféle hivatás az a néptanítói? A szőllőneve-
lése-e, borászkodás-e, tejgazdasági-e, selyem-
tenyésztési-e, méhészeti-e, stb., stb., vagy mi 
a csoda ? Hogy nein az embernevelés a föladata, 
hogy a tanítónak nem a neveléstudomány a 
főevangeliuma, azt látom a sokféle „tan-
folyam "-ból, a melyekre az iskolai év 
végén és a nagy-szünidőben özönlik a 
tanítóság; pedig a melyeknek nem tárgyai 
sem a neveléstudomány, sem a tanítási 
módszertan. Csak azt szeretném tudni: mi 
alakul ki ebből a rettenetes, ebből a zűr-
zavaros tanügyi gabalyodásból ? A hivatásos 
pedagogusok, a kik a neveléstudományt való-
ságosan tudománynak tekintik, olyannak, a 
melynek tanulmányozása, müvelése és alkal-
mazása egy egész embert és egész életet 
kiván: a „tanfolyam-epidemia" ily nagymérvű 
fölötlésére bizonyosan a hajukat tépik, ha 
van nekik. A kia'aknlást csak sejti az ember. 
Én azt hiszem például, hogy azok a kurta 
tanfolyamok majd csak — Tollyás Dánieleket 
produkálnak, de szakembereket nem, és hogy 
a tanítókat elvonják tulajdonképeni hiva-
tásuktól és az iskolától. 

És mintha a tanító-egyesületek is rohan-
nának bele a zűr-zavarba. A gyűlések tárgy-
sorozatában elvétve talál csak az ember egy-
egy neveléstani értekezést tudományos alapon. 
1898. januártól mostanig 52 tanítógyülés 
tárgysorozatát jegyeztem föl, különböző vár-
megyékből. De, t. olvasóm, azokban a neve-

léstudomány fehér holló. A „szoczializmus" 
és a „gazdaság" foglalják le az időt. Pedig 
én pl. el nem hiszem, hogy a tanítóság holmi 
fölolvasásokkal, nagyhangú, frázisos prédiká-
cziókkal ellensúlyozni tudná ezt a társadalmi 
kérdést. Kenyeret és jogot tud-e vájjon a 
tanító adni a népnek ? Az egykori jobbágy-
sági eszmét is vájjon agyonértekezhették-e ? 
Mindaddig nem lett rend és nyugalom, a míg 
a jobbágyokat is be nem vették az „alkot-
mány sánczai"-ba. Mi is az a szoczializmus ? 
Az általános jóllét kérdése, tehát — kenyér-
kérdés. Kár tehát erre gyűléseinkben az időt 
pazarolni. A kormányzás, a törvényhozás föl-
adata ez. 

Vannak nekünk egyéb égető kérdéseink is 
a tanügy terén. Én pl. a tanítói gyűléseket, 
illetőleg egyesületeket, „ped. társaság "-oknak 
szeretem tekinteni, s mint ilyenek, foglalkoz-
zanak csak tanügyi, de ne társadalmi nagy 
kérdésekkel. Nem lehetne-e pl. gyűlésekre 
olyan programmot állítani össze, hogy teszem : 
az egyik a tasttan, másik a lélektan, harma-
dik a neveléstan, aztán általános, gyakorlati 
tanítás- és módszertan és végre^ a nevelés 
története köréből tart előadást. Ugy, hogy a 
ped. tudomány minden ágából kapjon vala-
mit a közönség. És aztán, ha egy kiváló dol-
gozat akad, azt az egyesület nyomassa ki ! 
Gyülekezünk, költekezünk, éljenezünk, jegyző-
könyvi köszöneteket szavazunk és aztán vége. 
Hatás nincs, nyom nincs, a vívmány a nagy 
hűhóhoz képest elenyésző csekély. Megy minden 
a régi módon iskolában, széltében, hosszában. 

Pedig mennyi kérdés vár eldöntésre! így 
a tanév vége elénk tolja a záró-vizsgálatot. 
Korszerű is, aktuális is, gyakorlati is. Egy 
időben sok tinta folyt el a kérdés körül: Az 
iskolai záró-vizsgálatok szükségesek-e ? nem-e ? 
írtak, beszéltek ellene is, mellette is, de 
eldöntve nem lett. Azaz: nem vitte a tanítóság 
a legfőbb fórum — a közoktatási kormány 
elé, és maradt minden a régiben. És hogy a 
nagy zür-zavarból mi az igazság? . . . Nem 
bontakozott ki. Hát tessék ezt újra napirendre 
hozni, kongresszus elé vinni, eldönteni és a 
közoktatási kormánynyal szentesíttetni. 

Az évzáró vizsgálattal kapcsolatban fölmerül 
egy másik kérdés is : a vizsgálati jutalmazások, 
jutalmak. Egyik iskolában osztanak ki jutal-
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m a t . . . helyes-e ? A másikban nem, — helyes-e? 
Kant, a híres bölcselő, elveté a jutalmazást, 
mert szerinte a gyermekek akkor csak juta-
lomért, kitüntetésért dolgoznak. Dr. Kiss 
Áron szerint pedig: „A jól alkalmazott juta-
lom a kitűnni vágyás érzetét magasabbra 
fokozza." Felméri is szükségesnek ta r t j a ; 
Bárány Ignácz pedig azt mondja: annál jobb 
az iskola, mennél kevésbbé szorul a jutalma-
zásra. Egyik lapszerkesztőnk pedig (a ki if jú-
sági iró is) éppen az erre érdemteleneket akarja 
megjutalmazni, természetesen — könyvekkel! 
Az egyik tábor a bűnök anyjának nevezi a 
jutalmazást, ezek a bölcselők; a másik tábor 
nem egészen görbe szemmel néz rá; a har-
madik meg minden jót tőle vár. íme, a nagy 
chaosz, a nagy gabalyodás! Tessék elválasz-
tani a vizet a földtől és döntést hozatni a 
nagy kérdésben. 

Es hát vájjon a „magoltatás", a szószerinti 
tanulás száműzve van-e az iskolákból? No 
lám, a záróvizsgálat éppen ezt kultiválja. 
Olyan folyékony, hosszú előadásokat hallunk 
szószerint a könyvből már az alsó osztályúak -
tól is, hogy egy-egy ilyen beszéd becsületére 
válnék Apponyi Albertnek is. Ah, igen! Mert 
hát a ki vizsgálaton nem tud így berregni, 
kelepelni szószerint a könyvből, az — elég-
telen ; de a tanító is — elégtelen a laikus 
közönség szemében. Beszélj erről. . . . beszélj 
arról! Es a tanuló berreg, darál oly gyors 
nyargalással, hogy a hallgató figyelő eszének 
bicziklin kell a futó szavalmány után szágul-
dania. Hát vájjon így kell csakugyan? Es ha 
nem így, akkor miért tűrjük ezt a butaságot, 
ezt a butító rendszert? Csináljunk döntést 
ebben is, hogy száműzve legyen a biflázás. 

Egy időben az a kérdés is kavargott a 
levegőben: kell-e tankönyv a népiskolában, 
vagy csupán olvasmányok alapján tárgyaljuk 
a reáliákat? És a mi megragad így a gyer-
mek emlékezetében, az marad meg. Természe-
tesen, ez értelemmel való tanulás lett volna! 
Nos, és hol állunk? . . . Gyártják és enge-
délyezik a reáltankönyveket, de a jó olvasó-
könyv? . . az nincs! A nyelvtanból sza-
bályokat darálnak le a gyermekek, a szám-
tanból is szabályokat, sőt még képleteket is, 
éppen ezért egy egyszerű összeadási föladványt 
sem birnak a maguk erejéből megoldani. 
Mert a szabály csak a záró vizsgálatig marad 
meg bennök, aztán mintha csak kifújták 
volna az emlékezetből. Hol a megértetés ? 
Tanítunk kamatszámításai szabályokat, sőt a 
mi nevetséges: képleteket! Pedig hát nép-
iskolában, de másutt sincs „kamatszámítás". 
Számítás van csak. Olyan formán volna akkor 
zsemlyeszámítás, csirkeszámítás, krumpliszá-

mítás i s? ! És kellenek talán népiskolában az 
arányok, viszonyok, aránylatok? Hát nem 
észszerűbb-e az egységrehozatal? Tudok érett-
ségizett embereket, a kik bizony elfeledték a 
kamatszámítási képleteket, de azért ki birják 
számítani az időt is, tőkét is, százalékot is meg a 
kamatot is. Egységre hozzák le, a paraszt-
számítást veszik elő, mert ez világos, érthető 
és — megmarad! A népiskola elemi iskola! . . . 
Ez a szó kizár minden tudományos módszert, 
rendszert és tárgyalást. 

Éppen így vagyunk a többi tantárgygyal 
is. Csak addig tudnak a gyermekek, a míg 
iskolába járnak. Miért? Mert a megértetést 
elhanyagoljuk, könyvszerint bevágatjuk. Nos, 
hát döntsük el azt is : kell-e tankönyv az 
elemi iskolában vagy nem? 

Lám, hiszen annyi megoldatlan és eldön-
tetlen tanügyi kérdésünk van, hát mit kap-
kodunk mi akkor más kérdések után ? Miért 
nem a középiskolai tanárok feszegetik a nagy 
kor- és társadalmi kérdéseket? . . . Talán nem 
értenének úgy hozzá, mint mi ? 

Nem tudom, mi késztette ministerünket ama 
bizonyos rendeletének kiadására, melyet a 
tanító-egyesületekhez a munkaprogram mra 
vonatkozólag intézett, de én azt hiszem, elta-
laltam az intenczióját. A magja az, hogy — 
„varga, ne tovább a kaptafánál!" Nem kell 
tehát azt a rendeletet félremagyarázni és 
sértődve fogadni, megszívlelésre méltó az 
nagyon is. 

Méstolli M. 

Vasárnap délután falun. 
— Ötödik vasárnap. — 

Örömmel tapasztalta Loszkay, hogy minél 
jobban hatol be a társadalmi kérdések lénye-
gébe, annál világosabban tárul föl lelki szemei 
előtt az emberiség összeségének egyenlő 
czélokért való örökös küzdelme, melyben a 
fegyverek változnak ugyan, változik a küzdelem 
megokolásának a neve, de az eszme minden 
időben és minden helyen ugyanaz. Ezen gon-
dolatban megnyugvást talált a maga sorsa 
iránt és tőle telhetőleg igyekezett a meg-
nyugvás nemesítő érzelmét polgáitársai szivé-
ben is fölkelteni. 

Jól esett látni, hogy a mai vasárnap dél-
utánra nemcsak az ismert alakok jelentek meg, 
hanem jöttek még a szomszéd faluból is. 

„Ugy-e, kedves atyámfiai" —kezdé a tanító — 
„a minap abban maradtunk, hogy ma meg-
vitatjuk: vájjon mit kérhetünk a kormánytól 
és a társadalomtól." 

„Hogy mit kérjünk, azt mi tudjuk" — vágott 
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közbe Sipos Antal — „hanem, hogy mi módon 
kapjuk azt meg ? azt mutassa meg a ta-
nító úr." 

„Azt, azt!" kiálták többen. 
„Azt is megmutatom — viszonzá Loszkay 

— csakhogy nem úgy, hogy mi módon, hanem: 
mi jusson, mi jogon ? Mert azt hiszem, hogy 
mi nem könyöradományok után áhítozunk, 
nem mint alamizsnát kérjük, a mit elérni 
akarunk, hanem mint bennünket jogosan 
megillető fizetést." Ha azt mondjuk: „Mind-
nyájan emberek vagyunk, mindnyájan egyenlők 
vagyunk; legyen tehát minden embernek 
egyenlő része a földi javakból, akkor csak 
egy szépen hangzó, tetszetős mondást mon-
dunk, mely közelebbről megnézve, valótlannak 
bizonyul." 

„Már pedig az nem valótlan, hanem az 
igaz, az úgy van!" — szólt Márton Gyula. — 
„A mi az egyik embert megilleti, ugyanaz 
megilleti a másik embert is, azért, mert 
ember az ember." 

„A négyéves gyerek is ember, a nyolczvan-
éves aggastyán is ember. Ember az éjszaki 
sarkvidéken élő eszkimó, úgymint az afrikai 
szerecsen, az ausztráliai pápua; ember a viruló 
hajadon, meg a sorvadásban sinlődő asszony 
is. Ha ezeket egyenlően akarjuk részesíteni a 
földi javakból, akkor szükségleteiket is egyen-
lőkké kell tennünk, kényszerítenünk kell a 
négyéves gyereket, hogy ugyanazokban lelje 
örömét, a mikben a 80 éves aggastyán, az 
eszkimó azokat élvezze, a miket a szegedi 
paprikagyáros, a nubiai szerecsen egy pohárba 
mártsa a tortáját Pálfy gróffal; a fiatal ember 
járja a tánczot a viruló hajadonnal, aztán a 
sorvadásban sinlődő asszonnyal — ha az 
egyenlőség elvét ilyen értelemben akarjuk 
keresztülvinni, akkor a legnagyobb jogtalan-
ságot, szörnyű igazságtalanságot követjük el, 
mert a kényszer, hogy valamit természetünk 
és akaratunk ellenére tegyünk, az a leg-
kegyetlenebb jogfosztás. Ellenben ha azt mond-
juk : minden ember munkára van teremtve és 
hivatva, egyik sem élósködhetik a másik rovására, 
minden munkáért fizetés jár, hasonló munkáért 
hasonló fizetés jár — akkor az egyenlőség 
elvét összekapcsoltuk a jogosság és méltányos-
ság elvével és ezen alapon megtaláljuk a leg-
különbözőbb fajtájú, korú és tehetségű emberek 
munkásságának értékmérőjét. Ezen az alapon 
a négyéves gyermeknek is van hivatása és 
szükségletet elégít ki. Gyönyörűséget szerez 
szüléinek, reménynyel tölti el szivüket; a 
gyönyörűség és a remény ép oly hasznosak 
az emberi szervezetre, mint az étel és ital. 
A 80 éves aggastyán örökségbe adja az ő 
tapasztalatait fiainak és unokáinak és ezek a 

tapasztalatok megkönnyítik nekik az életet. 
Es ha az öregapa jó tanácsokat, élettapasz-
talatokat adhat át gyermekeinek, unokáinak, 
miért nem adhatná nekik a netán gyűjtött 
vagy (mát is?" 

„Éppen arra törekszünk, hogy ne adhassa 
át, hanem, hogy az közös vagyon legyen, a 
melyből mindenkinek jut — ez az igazság!" 
kiáltá Sipos. 

„Hiszen ju t abból mindenkinek, mert senki 
sem hagyja pénzét, jószágát használatlanul 
heverni, hanem forgalomba hozza, és a mint 
forgalomba hozza, már mindenkinek jut belőle. 
De ha azt kérnők, hogy a gyűjtött vagyont 
ne adhassa át az apa a fiának, ha ezt tör-
vénybe írnák, akkor az apa nem is gyűjtene 
többé, nem gondoskodnék fiairól. A fiúnak 
magának kellene ott kezdenie, a hol az apa 
kezdette. De ha a fiú ügyetlenebb, gyengébb 
testalkatú, mint az apa, úgy, hogy még a maga 
nélkülözhetetlen szükségleteit sem tudná meg-
szerezni, akkor az a fiú a társadalomnak válnék 
terhére és az egyenlőség elve így sem volna 
végrehajtva. Aztán az ilyen törvénynyel elfoj-
tanák az emberben a legszentebb, a legneme-
sebb emberi érzelmeket, gépekké sülyednénk, 
eszmény nélkül élnénk, az érzelem alacsonyabb 
fokára sülyednénk, mint a milyenen az állat 
van, mely szereti, gondozza kicsinyeit. Érzel-
meink elfajzásával értelmünk is elfajulna. — 
Ne kívánjunk olyasmit, a mivel a természetes 
rendet fölforgatjuk! Hanem igenis kívánjuk, 
kérjük, hogy az állam, a kormány gondos-
kodjék arról, hogy minden munkabíró ember 
kapjon munkát és munkájáért megfelelő fizetést. 
Ha pedis* a munkás munkája közben, vagy a 
hosszas munkálkodás által munkaképtelenné, 
keresetképtelenné lett, akkor is jáq'on ki a 
fizetése, hogy ő is, meg családja is megélhessen." 

„Ez már okos beszéd" — szólt Rigó — 
„csakhogy ki kérje? hogyan kérjük?" 

„Én is aszondom, hogy okos beszéd, — írja 
meg a tanító úr a kormánynak" — jegyzé 
meg Szakáll Ferkó. 

„Továbbá: kérjük meg szép illedelemmel, 
hogy ha külföldi ember — folytatá a tanító 
— gyárat vagy ipartelepet, vagy bármiféle 
jövedelmi forrást nyit meg nálunk — akkor 
a kormány úgy adja meg neki az engedélyt, 
ha munkásai legalább felerészben magyar 
emberek. A mely területen gyárát fölépíti, 
ugyanott építsen annyi munkáslakást, a liány 
munkást a gyárában foglalkoztatni akar. De 
ez a követelés minden munkaadóra szólna, 
akár mezőgazda, akár kereskedő, akár iparos 
az. Mert bármiféle munkás az ő munkájává 
a közjónak tesz szolgálatot, kiki a maga tehet-
sége szerint, a kőaprítóra éppen olyan szük-
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sége van az államnak, mint a betűszedőre; 
a vasúti őrre, mint a vasúti igazgatóra. 
Az államfentartás szükséglete szempontjából 
minden munkás egyenlő." 

„Szép beszéd, nagyon jó, Isten ügyese!" — 
szólt az öreg Gergely bácsi. 

„A kisbirtokoson, a kisiparoson olcsó hitel 
által kell segíteni. Kérni kell a kormányt, bogy 
olyan hitelbankot hívjon életbe, a honnan a 
megszorult mezőgazda a községbeli elöljáróság 
útján szükségleteinek megfelelő pénzkölcsönt 
kapjon s ezt a kölcsönösszeget az évi termés 
arányához képest, törleszsze. Ha t. i. nagyobb 
a termés, akkor többet törleszt, ha kisebb, 
akkor kevesebbet; de semmi ingatlan vagyonát 
lekötnie ne kelljen." 

„Kérni kell a kormányt, hogy a jég- és tűz-
kárbiztosítást törvényesen rendezze; nehogy 
jégverés vagy tűzkár koldusbotra juttassa a 
kisgazdát, a kisiparost. A törvényes rendezés 
úgy történjék, hogy minden visszaélés, bár-
miféle csalás előre ki legyen zárva; ekkor 
nem a törvényes kényszer, hanem minden-
kinek a magánérdeke fogja a biztosításra 
serkenteni az embereket. 

„Kérni kell a kormányt, hogy küldjön a 
községekhez hivatalos jelentést a gabnaárak-
ról, különösen a nyári hónapokban és őszkor, 
így a polgárok sok minden kételytől, gyanú-
sítástól lesznek megmentve. Mert a kétely 
és gyanúsítás igen rossz tanácsadók, helyte-
lenül hatnak erkölcsünkre, bizalmatlanságot 
ébresztenek ember és ember közt; a kor-
mánynak pedig föladata a közerkölcsiséget 
előmozdítania." 

„Csakhogy, mire hozzánk érkezik az a 
hivatalos jelentés, addig már más ára lehet 
a gabnának, mert az száll, meg esik, mint a 
vízpára" — jegyzé meg Rigó. 

„Hát a sürgöny mirevaló volna?" — kérdé 
Hegedűs. 

„Lám, kedves atyámfiai, most a maguk 
eszétől rájöttek, hogy olyan emberi intézke-
dés, mely mindenkit kielégítsen, lehetetlen; 
nincs az a hatalom ezen a földön, a mely 
oly tökéletes állapotokat tudna teremteni, 
hogy senkinek ajaka panaszra ne nyiljék. A 
társasélet, az állami együttlétei mindenha 
megkívánja, hogy más polgártársaink ügyeit 
is tekintsük, és legyen annyi erkölcsi erőnk, 
hogy a közjó érdekében vessük alá magun-
kat a magasabb követelményeknek." 

„Ühüm, most kilyukad a szeg a zsákból! 
ezt prédikálják maguk az iskolában, meg a 
templomban, evvel akarják a szabad gondol-
kodást elnyomni" — szólt Bálint. 

Minden szem Bálint felé fordult. Sokan 
dünnyögték: „Ügy van, úgy van!" de a leg-

nagyobb rész feszült figyelemmel várta a 
tanító feleletét, ki így szólt: 

„Bálint gazda, nem a maga istenadta j ó 
esze szerint beszéit, hanem a hogy emléke-
zetéből a szájába jött. Hiszen ez az elv, hogy 
a közjó érdekének vessük alá magunkat, a 
kendtek ügyének használ legjobban. Ha kend-
tek valamit elértek, nem azáltal érték-e el, 
mivel párttá alakultak ? és a munkaadó nem 
köteles-e a párt czéljaira szolgáló járulékok-
hoz éppen úgy megfizetni a maga részét, 
mint a munkás ? Mikor a mult hetek-
ben az árverés (auctió) kérdését tárgyal-
tatta a kereskedelmi ministerium, mindenki 
elismerte, hogy ezt a kérdést a közjó érde-
kének megfelően oldották meg, ámbár 
nagyon sok befolyásos ember más irányban 
szerette volna ezt a kérdést megoldani. Az 
a sok befolyásos ember kénytelen magát a 
közérdeknek alávetni. A közerkölesiség, a 
vallás elvei és tanításai ugyanannyi előnyt 
biztosítanak a szegénynek, mint a gazdagnak 
és a ki ezeket magától elveti, önmagát káro-
sítja." 

Mindnyájan helyeselték Loszkay fölfogását, 
nézetét; de Bálintban ez csak fokozta az 
ellenmondási hajlamot, ki is pattintotta e 
szavakat: „A vallás tanításaiból nem harap-
hat az éhes ember!" 

„Persze, hogy nem" — válaszolt nyugod-
tan a tanító — „de azt megengedik mind-
nyájan, hogy a szoczialista tanai sem csilla-
pítják ám az éhséget! Az általános és titkos 
választási jog mellett is éhen halhat az ember 
és a nagy tőke megszűnésével megszűnnek 
ám a nagy vállalatok és velük a munkaerő 
szükséglete. Ha egy közös kasszában egye-
sülne az egész tőke, akkor is távol esnénk 
mi falusiak a központtól." 

„Hiszen látják" — folytatá a tanító — 
„a mit kérni lehet, a mi elérhető, a mi a tör-
vényes kereten belül megengedhető és mégis 
üdvös és hasznos, és mégis inkább biztosí-
tékot nyújt, hogy mindig lesz a jóindulatu 
munkásnak mit aprítania a tejbe, azt én fői-
említettem. De van még más dolog is, a mit 
kérni lehet, szabad." 

„Halljuk csak, halljuk!" — kiálták a jelen-
levők. 

„Én még azt is szeretném, ha a kormány 
minden esztendőben 10 — 20 alföldi magyar 
szegény gyereket valami iparágra kitaníttatna, 
hogy azok akármely gyárban vagy iparmű-
helyben munkavezetők is lehessenek. Ezáltal 
megszűnnék a nagyiparosoknak az a panasza, 
hogy a magyar munkásnak csak nyers ereje 
van, de értelme nincs." 
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„Hát ez se utolsó beszéd", mondá Rigó és 
a többiek is helybenhagyólag bólintottak. 

„Volna még a társadalomhoz is több kéré-
sünk, mert mindent a kormány nem tehet 
és ne is tegyen. Gondoskodjanak a munka-
adók arról, hogy bizonyos központokon legye-
nek kórházak nemcsak a munkások, hanem 
általában a nép számára, hogyha valaki meg-
betegszik, hogy jó és gyor3 ápolásban része-
süljön és ne verje magát adósságba, a mivel 
az orvost és a patikát fizeti. Azért nem kell 
mindent ingyen kérni, a ki felépül, megint 
keres, fizesse meg apránként a kórházi szük-
ségleteket." 

„Hát ezek mind igazán szép dolgok, de 
hogyan fogjuk mindezeket tudtára adni a 
téns uraknak, hogy hát, ha ezeket teszik, 
akkor mi nyugodalmasan dolgozunk?" — 
kérdé Bangha. 

„Tegyék hozzá, hogy nemcsak nyugodal-
masan dolgoznak, hanem becsületes emberek-
hez illően, jó keresztény hivők módjára fog-
nak pihenni is és a vasár- és ünnepnapokon 
az Isten szolgálatában töltik idejük egy részét; 
a másik részét pedig úgy, hogy összejönnek 
és a társadalom által alapított olvasóteremben 
jó könyveket olvasnak és nemcsak a párt-
lapjukból vesznek hírt a világ eseményeiről, 
hanem egyéb újságokból is ; mert semmi sem 
ártalmasabb a lélekre, mint az egyféle gon-
dolatoknak egyoldalú befogadása, a hogy 
kendtek ezt eddig tették. 

„Hogy azokat, a miket én kérésökre aján-
lottam, hogyan és kitől kérjük? ennek a 
megbeszélését halaszszuk a jövő vasárnap 
délutánra. De megmondom előre, hogy nagyon 
jó lesz a plébános urat a magunk ügyének 
megnyerni, mert ő tanult, okos és jó ember 
és nagyon sok összeköttetése van; ő rája 
jobban hallgatnak, és ő jobban is tudja az 
utakat, a melyen a mi ügyeinket elintézhetik." 

„Hát menjünk el hozzá, kérjük meg", — 
mondá az öreg Gergely bácsi. 

„En is azt mondom — menjünk el hozzá", 
• szólt Szarka. 

„Én meg azt ajánlanám — kedves atyám-
fiai — hogy ne ő hozzá, hanem az ő gazdá-
jához — a jó Istenhez menjünk. — Jöjjön 
el minden ember vasárnap a misére; majd 
észreveszi a plébános úr a jelenlétüket, aztán 
majd tovább beszélhetünk a teendőkről." 

„Jól van, helyös! megteszszük!" — kiál-
ták a távozó tanító után. 

CBudapest.) Szép József. 

E g y e s ü l e t i é le t . 
$ Az „ungvármegyei néptanítóegye-

sület" f. évi közgyűlését Ungvárt a megyeház 
nagytermében tartotta meg. E közgvülés 
programmjának 1-ső pontja az újonnan Ung-
megyébe kinevezett Laub Sándor kir. tanfel-
ügyelő üdvözlése volt. Torma János elnök 
kijelölte a 4 tagu küldöttséget, mely küldött-
ség meghívta a kir. tanfelügyelőt a közgyű-
lésre, kit megjelenése alkalmával az egyesület 
tagjai éljenzéssel fogadtak. Elnök üdvözölte 
az új tanfelügyelőt szép és lelkes beszéddel, 
melyre a kir. tanfelügyelő válaszolva meg-
köszönte a nagy ovácziót. — Budai István, 
zavatkai állami tanító, fölolvasást tartott „Mit 
tehet a tanító a szoczializmus terjedése ellen?" 
czímmel. Ezután Takács László egyesületi 
főjegyző, olvasta föl szépen összeállított évi 
jelentését; majd a könyvtár és pénztárvizsgáló 
bizottság jelentéseit hallgatták meg. Elhatározta 
a közgyűlés, hogy az „Országos Tanítói 
Bizottság"-ba 50 frt lefizetése mellett tagnak 
lép be. A gyűlés végén Pékh György nyugdíj-
ügy tárgyában nyújtott be indítványt, Grigássy 
Károly pedig indítványozta, hogy fejezze ki 
forró köszönetét az egyesület Ungvármegye 
törvényhatóságának, az iskolarend védelme 
tárgyában hozott szabályrendeletéért. Mindkét 
indítvány elfogadtatott. Gyűlés után közebéd 
volt a Pannónia vendéglőben, hol számos föl-
köszöntőt mondottak. Torma elnök a királyra, 
Takács dr. Wlassics ministerre (kihez a gyűlés 
üdvözlőtáviratot is küldött), Budai Laub kir. 
tanfelügyelőre, a tanfelügyelő az egyesület 
tagjaira, Grigássy a jelen volt hölgyekre 
ürítette poharát. (— y. —ly.) 

n Az őrségi ev. ref. tauító-testület ez 
évi rendes közgyűlését f. hó 8-án Ori-Szent-
Péteren (Vasmegye) tartotta meg. A testület 
elnöke : Németh Gyula, felsőőri tanító buzdító, 
lelkes megnyitó beszédében különösen kiemelte 
és szivére kötötte a testület tagjainak, hogy 
mi a hivatása, nemzeti és vallási szempontból, 
egy magyar néptanítónak itt az ország szélén. 
Ezután következett az elnöki jelentés, mely 
tudomásul vétetvén, egyes pontjaira az intéz-
kedés megtétetett. Ezt követte a testület fő-
jegyzőjének, Darab Lajos egyházas-rádóczi 
tanítónak: „Ideálizmus pályánkon" czímű 
munkájának fölolvasása, mely elnökileg körö-
zendőnek határoztatott, érte jegyzőkönyvi elis-
merés nyilváníttatott és a franczia sarczalap 
kamatjából tiszteletdíjjal jutalmaztatott. Ez-
után következett egy igen czélszerü osztály-
könyv ismertetése Németh Gyula elnök által, 
mit a testület egyhangúlag elfogadott s az 
egyházmegyei közgyűlésre már föl is terjesztett 
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elfogadás végett. Pályadíj akul kitüzettek 
Chernel György kir. kamarás s országgyűlési 
képviselő által szabadon választható tételre 
30 frt. (Első díj 20 frt, második díj 10 frt.) 
A franczia sarczalap 10 frt kamatja a követ-
kező tételre tüzetett k i : „Miképpen segítheti 
a tanító ref. felekezetünknél a lelkészt bel-
missiói működésében ?* Csak egyesületi tagok 
pályázhatnak. Birálók a lelkészi karból: Fülöp 
József körmendi és Szakáll János k.-rákosi 
lelkészek; a tanítói karból: Darab Lajos 
egyházas-rádóczi és Vikár Géza senyeházi 
tanítók. Egyesületi pénztárnokká megválasz-
tatott : Kalmár Péter hidas-hollósi tanító. A 
Szathmáry-síremlékve a gyűlés folyamán a 
testület tagjai 2 frt 50 krt gyűjtöttek. Ezek 
után következtek az indítványok, igazolások, 
s végül a jövő évi közgyűlés helyéül Körmend 
városát jelölte ki a közgyűlés. 

A A „nagy-szalontai ev. ref. egyházm. 
tanítóegyesület" julius 8-án tartotta évi 
rendes közgyűlését Nagy-Szalontán. A köz-
gyűlést Kis Gábor elnök tartalmas beszéddel 
nyitotta meg, melyben az 1848-iki 1 örvények 
szentesítésének évfordulója alkalmából hódolat-
teljes szavakkal emlékezett meg Fölséges 
királyunkról, ki a nemsokára fölállítandó 10 
szobor által tanít bennünket arra, hogy miképen 
kell szeretni az édes magyar hazát. Majd a 
testületi szellem élénkítéséről mondott néhány 
buzdító szó után, a szoczializmus ellenszereit 
ismertette. Az elnöki jelentés nevezetesebb 
pontjai: egyesületünk az Orsz. Bizottságba, 
valamint a magyar ev. ref. tan. orsz. egye-
sületbe belép s képviseletével elnökét bizza 
meg. A mult évben különösen egyes körök 
igen élénk munkálkodást fejtettek ki, szem 
előtt tartva, hogy az elmélet mellett ne felejt-
kezzünk meg a gyakorlati dolgokról sem; sőt 
figyelmünket terjeszszük ki az iskolán kívül 
föllépő káros jelenségekre is : mint a milyen 
a szoczializtnus. Az elnöki jelentés után Kis 
István szalontai tanító tartotta meg korszerű 
értekezését: „A szövetkezetekrőlAz értekezés-
ben fölvetett időszerű eszmék a közgyűlés 
általános tettszésével találkoztak. Az elnök 
bezáró szavai után a segélyegyesület 40 éves 
jubiláris közgyűlése vette kezdetét. Varga 
Károly elnök megnyitó beszéde után Hajdú 
József olvasta föl alkalmi ódáját. Ezután Szőke 
János segélyegyesületi főjegyző az egyesület 
történetét olvasta föl, melyből meggyőződ-
hettünk arról, hogy a lefolyt 40 év alatt segély-
egyesületünk adományaival mennyi könnyet 
törölt le az özvegyek s árvák szemeiből. Az 
elnöki jelentés után még egy szép jelenet 
következett: Balog István veterán egyesületi 
tag régebben kelt levelének fölolvasása, melyben 

100 koronát tesz le örök alapítványul, az 
egyesület alapszabályaival megegyező nemes 
ezélra. A segélyegyesületi ügyek rövid elin-
tézése után a tisztújítás a legszebb rendben 
folyt le; újból a régi tisztikart választották 
meg. (-P. L.) 

Tanítók tanácsadója. 
Sell. Fölvehető-e oly tanuló a polg. iskola 

IV. osztályába, ki a gymnasium Ill-ilc osztá-
lyában három tantárgyból (latin, magyar, 
földrajz) megbukott? Igen, fölvehető a közokt. 
min. 1889. évi 6364. sz. rendelete alapján, 
ha az illető növendék egyrészről a polg. isk. 
és gymnasium I —III. osztályai között mutat-
kozó tantervi különbözetből, továbbá más-
részről a polgári iskola harmadik oszt. 
magyarból és földrajzból fölvételi vizsgálatot 
tesz. E fölv. vizsg. engedélyt a kir. tanfel-
ügyelőtől kell kérni. Eme vizsgálat csak a 
polg. iskola szempontjából ejtetik meg, ennél-
fogva nem vonja maga után a középiskolá-
ban nyert elégtelen érdemjegy javítását. 

N. L. Mihelyt más állomást fogadott el, 
nincs joga előbbi helyén fizetést követelni. 
Nem is lenne egyenes, őszinte eljárás, hogy 
XU évi fizetését fölvegye, holott ön jól tudja, 
hogy szeptember havában már másutt fog 
működni. Nyíltan kell az ily dologban eljárni. 
Ha lemondását pl. augusztus l-re elfogadják, 
csak julius havára vegye föl az esedékes fize-
tést. Nagyon természetesen, új állásán pedig 
csak augusztus 1-től fogva kaphatja a jöve-
delmet, mikorra át kell oda költöznie. 

1898. Czélszerünek tartjuk, hogy újra 
kérelmezze, mert vagy megengedhető továbbra 
is az a mellékfoglalkozása, akkor a közig, 
bizottság megújítja az engedélyt s ez meg-
nyugtató lehet önre nézve, vagy nem enged-
hető meg, akkor pedig úgy is elvonják az 
eddigi engedélyt. Még az utóbbi esetben is 
megvolna az aí erkölcsi nyeresége, hogy 
nem elvették hiv. hatalommal az engedélyt, 
hanem új kérelmét nem teljesítették. 

X. —Y. A nyugalmazott tanító özvegye ellátást 
férjének nem nyugdíja, hanem fizetésének ará-
nyában kap. E szerint a tanítói fizetés alapján 
állapítják meg úgy a tanítónak saját nyugdíját, 
mint özvegyének ellátását. 

B. (í. B. 1. Nem nősülhet. 2. Nem tudjuk, 
meddig kell várni. 3. Nem a mi feladatunk, 
hogy a katonai hatóságnál az ön folyamod-
ványa után szaladgáljunk. Ön 20 éves fiatal 
ember létére jobban megteheti, mert hiszen 
saját ügye. 

W. ti. Nem tartjuk lehetségesnek. 
Igazság. Nem szükséges. 
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Magánügy. 1. Jog szerint csak 1888 óta 
tartjuk beszámíthatónak. 2. Korpótlék czímén 
nem nyerhetné meg. Ha magániskolája haza-
fiság szempontiából is oly nagy missiót teljesít, 
miként ön állítja, akkor folyamodjék a kir. 
tanfelügyelő útján államsegélyért. 

K. J. 1. Persze, kell folyamodni. Hogyan 
tudhatná másként a ministerium, hogy vala-
kinek esedékessé vált az özvegyi segélye. 
Lapunk tanácsadójában már többször benne 
volt: miként kell az özvegyi segélyért beter-
jesztendő kérvényt fölszerelni. Keresse ki. 
2. Az özvegy félévig férje fizetését és lakását 
kapja ; erre az időre nem kap nyugdíjat. 
Ezért folyósítják az özvegyi segélyt félév 
múlva. Ez oly magától érthető, hogy tuda-
kozni sem kellene. 

Szkalos S. 1. 4 tényleges szolgálatban el-
halt tanító özvegyének segélydíja folyósításaért 
a kérvényhez mellékelni kell a következőket: 
a) A tanító -— valamint családtagjai — szü-
letéséről szóló bizonyítványok, továbbá házas-
ságlevele. (Ezt egybefoglalhatja a családi érte-
sítő). b) A tanítói szolgálatokról szóló bizo-
nyítványok. e) A nyugdíj fölvételi és befize-
tési könyvecske, d) A szolgálat utolsó évéből 
a tisztán tanítói jövedelmet igazoló díj levél 
illetőleg kimutatás, e) A férj elhunytáról anya-
könyvi kivonat, f ) A férj haláláig való együtt-
élést igazoló lelkészi bizonyítvány. (Abban az 
esetben, ha együtt nem éltek, hiteles alakban 
igazolni kell, hogy az elválásra melyik fél 
adott okot.) — 2. A nyugdíjban levő s most 
meghalt tanító özvegyének segélypénzért való 
folyamodása hasonlít az előbbi esethez. 3. Har-
madik kérdésére válaszunk az, hogy minden 
oly szolgálati s képesítési bizonyítvány mel-
léklendő, mely a kérelem támogatására 
alkalmas. 

Böszörményi R. Folyamodjék azonnal. 
Folyamodása előtt senkit sem vehetnek föl; a 
halogatás pedig kárára leend. A beteg kollega 
helyettesítéseért nem kell pénzt követelni, ha 
csak huzamosabb időre nem terjed a helyette-
sítés. Ha okvetetlenül díjat kiván ezért, legföl-
jebb a törvényes minimumot (300 írtnak a 
helyettesítés idejére eső részét) mondhatnók 
méltányosnak. Kisebb iskoláknál az iskola-
fentartó hatóságok szegénysége miatt sem 
igen lehet minden helyettesítést pénzzel meg-
fizettetni. A hol 2—3 tanító van, ott egymás 
szívességére nagyon is rá vannak utalva a 
kartársak. Zokon is veszik, ha nem hajlandók 
hivatalos ügyekben egymással szívességet 
tenni. 

jászkerekegyháza. Nem köteles. Paragra-
phust ugyan nem ismerünk reá vonatkozólag; 
de ezt tartjuk természetes felfogásnak. 

Papp L. A polg. isk. tanítói testületnek 
joga van az elemi isk. V-ik oszt. tanulót, ha 
a polg. isk. 11-ik osztályába s az elemi Vl-ik 
osztályt végzettet, ha a polg. isk. III-ik osz-
tályába akar lépni minden tantárgyból, t. i. a 
polg. isk. I-ső, illetve Il-ik osztálya tantárgyai-
ból fölvételi vizsgálatnak alávetni. Mi Buda-
pesten azt az usust követjük, hogy ha hely 
van, az elemi Vl-ik osztályt végzettet vizsgálat 
nélkül is fölveszszük a II-ikba, ha a szülő bele-
egyezik. Külön készület nélkül bármely elemi 
isk. V-ik vagy Vl-ik oszt. végzett tanuló 
megbukhatik, mert a két iskola tanterve 
között nagy a külömbözet. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A ministerek a népért. Négy minister 

intézkedéséről számolunk be, melyet a jég-
verés sújtotta földművelő népért tettek. Az 
első a földművelési minister. 0 intézkedett, 
hogy azokon a vidékeken, a hol a kis gazdák 
termése elpusztult, az elpusztított vetés helyére 
állami segítséggel alkalmas nyári vetemény 
kerüljön. A kárvallott megyéktől külön-külön 
bekérik a jelentéseket és ezek alapjan Fejér-
és Veszprémmegye károsult népe szamára már 
ki is utalta a minister kellő mennyiségben a 
muhart, kölest ós hajdinát. Ezenkívül elren-
delte, hogy azokon a szerencsétlen vidékeken, 
melyeket a jég teljesen elvert, őszi és tavaszi 
vetőmig-kölcsönt 03zszanak ki. Erre a czélra 
jelentékeny összeg áll a minister rendelkezé-
sére. Miután a felhőszakadás is nagy károkat 
tett, a minister utasította mindenütt mérnö-
keit, hogy a károsultaknak tanác-csal szolgál-
janak. Ezenkívül, hogy a népnek keresete 
legyen, az állami vízszabályozási munkákat is 
újra megkezdeti már e hónap 20-án és gondja 
lesz arra, hogy e munkálatoknál első sorban 
a kárvallottak jussanak kenyérhez. A kereske-
delmi minister azt rendelte el, hogy a vasúti 
és földmunkákat minél nagyobb terjede-
lemben kezdjék meg. A pénzügyminister 
megsürgette mindenfelé a károk fölbec-i-
lését, a végből, hogy az erről tett jelentés 
alapján le lehessen írni az adót. Azokban a 
községekben, hol nagy az inség, föl fogják 
függeszteni az adóvégrehajtást is. A belügy-
minister pedig gondoskodott, hogy ott, a hol 
szükséges, esetleg készpénzzel is segítsék a 
nyomorba jutot t embereket. 

— Wlassics Uyula dr. , vallás- és közok-
tatásügyi minister úr ő nagyméltósága, a 
nyarat családjával együtt Fenyő házán tölti, 
a hol a m. heten Bánffy Dezső b. minister-
einök tett látogatást szeretett ministerünknél. 
A közoktatásügyi minister úr szeptemberig 
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nem ad általános kihallgatást; helyette Zsi-
linszky államtitkár úr fogad. 

— Yilág folyása. A spanyol-amerikai 
harcztéren a hadiszerencse végleg elfordult 
a spanyol fegyverektől: Santiago de Kuba 
megadta magát s most már diplomacziai 
és spanyol kormánykörökben határozottan 
foglalkozni kezdenek a békekötés gondolatá-
val. A spanyol lapok ugyan ellene vannak a 
békekötésnek, de azért valószínű, hogy az euró-
pai diplomaczia is siettetni fogja a békés megol-
dást, a mit az amerikaiak is szívesen vennének, 
mivel csapataikban Kuba szigetén kiütött és 
ter jed a sárgaláz. A kérdés csak az, hogy meny-
nyivel elégesznek meg az amerikaiak ? Don Kar-
losz, a trónkövetelő, résen áll és a békekötés ese-
tére el van tökélve a polgárháború megindítá-
sára. Erre való tekintetből a spanyol kormány 
ideiglenesen fölfüggesztette egész Spanyol-
országban az alkotmánybiztosította személyi 
jogokat. — Az osztrák minister elnök békítési 
igyekezetei hajótörést szenvedtek s most már 
teljesen oszladozóban van a remény, hogy 
odaát a rendes parlamenti viszonyok létre-
jöhessenek. Ez visszahatással lesz az osztrák-
magyar kiegyezési ügyre is és f. hó 14-től 
már folynak is a tanácskozások az önálló 
magyar vámtarifa ügyében. Az országos szak-
értekezleten Dániel báró minister és Vörös 
László államtitkár elnökölnek. 

— A „Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága" nyári közgyűlését f. é. augusztus 
hó 20-án, Szent-István napján, d. e. 8 órakor 
a Magyar Tudományos Akadémia I. emeleti 
fölolvasó termében tartja. Tárgyak: 1. El-
nöki megnyitó és elnöki előterjesztések. 
2. Titkári jelentés. 3. A tanítóegyesületi élet 
fejlesztése. Előadó: Nagy László. 4 Tanítói 
(tanítónői) oklevél és az egyetem. Előadó: 
Volenszky Gyula. 5. A nyugdíj szabályzat 
revíziója. Előadó : Ember János. 6. A fölvételi 
vizsgálatok eltörlése a képzőkben. Előadó: 
Peres Sándor. 7. Pénztárosi jelentés. 8. Eset-
leges indítványok. — Az Eötvös-alap orsz. egye-
sület ugyanekkor tar t ja ülését s azok, a kik 
bármelyik gyűlésre vasúti kedvezményes jegye-
ket vagy kedvezményes lakást óhajtanak, 
ebbeli szándékukat Hajós Mihály titkárnál 
jelentsék be. (I. ker., Krisztina-körút 97. sz.) — 
Augusztus 21. a népoktatási törvény életbelépte-
tésének 30. évfordulója alkalmából az Eötvös-
alap országos egyesülettel egyetemben fog az 
Orsz. Bizottság testületileg Ercsibe zarándokolni 
br. Eötvös József sírjához. Kéljük kartársain-
kat, hogy ezen kegyeletes aktuson minél töb-
ben szíveskedjenek résztvenni. Mindazok, kik 
Ercsibe szándékoznak menni, szintén a titkár-
nál jelentkezzenek, hogy a hajón is mérsékelt 

árú jegyeket kaphassanak. Jelentkezési határidő 
minden dologban: augusztus 5-ike. 

— Kérelem. Nagyon kérjük az iskolaszé-
kek elnökeit, iskolaszéki gondnokokat és álta-
lában kérünk mindenkit, hogy pályázati hir-
detési díjakat és élő fizetéseket ne ezímezze-
nek a szerkesztőségre. Lapunkban már 
számtalanszor olvasható volt és olvasható 
állandóan a hirdetési rovatban, hogy ezek a 
pénzek a kiadóhivatalt illetik s ha a szer-
kesztőségre czímeztetnek, nekünk fölösleges 
munkát és, a mi rosszabb, a hirdetés megje-
lenésében késedelmet okoznak. Közönségünknek 
tehát a maga érdekében van, hogy kérelmün-
ket teljesítse. Mi ezennel kijelentjük, hogy 
pályázati hirdetési és előfizetési díjakat ezentúl 
nem fogunk elfogadni, hanem a küldőnek a 
posta által visszakiildetjük. Már csak azértis szük-
séges így eljárnunk, mivel a szerkesztőségnek 
pénzküldeményeket a posta hetenkint csak két-
szer (kedden és pénteken) kézbesít s mi (a szer-
kesztőség) nem vagyunk hajlandók a hirdetés 
későbbi megjelenéseért a felelősséget elvál-
lalni. Nem sok az, a mit kérünk, mindössze 
annyi, hogy a szerkesztőségre czímezzék azt, 
a mi a szerkesztőséget illeti, a kiadóhivatalra 
azt, a mi ez utóbbira tartozik, t e h á t : a pályázati 
hirdetések szövegét és díját, az élőfizetési össze-
geket és reklám ácsiókat. Újból kijelentjük, 
hogy elmaradt lapszámokért hozzánk érkező 
reklamácziókat a papirkosái-ba dobunk. 

— Kitüntetett tanítók. A felső-nógrád-
megyei magyar közművelődési egyesület 1898. 
évi junius hó 29-iki közgyűlésén azon idegen-
ajku iskolák tanítóit, kik a magyar nyelv taní-
tásában magukat különösenkitüntették.jutalom-
díjban részesítette. Petrivalszky Károly málna-
pataki, Szivált András kornai, Gyuris János 
ipoly-rónyai, Jankó Gyula ozdini ág. hitv. ev. 
tanítók 30—30 frt tal jutalmaztattak. 

— A budapesti m. kir. állami ipariskola 
végzett tanulói eddig visszatartott végbizo-
nyítványaikat az igazgatóságtól átvehetik sze-
mélyesen, megbízottjuk által, vagy posta út ján. 

— A Brassóinegyei Tanítótestület a 
Szathmáry-síremltkre, illetőleg alapra 26 frt 
75 krt gyűj tö t t ; ezt az összeget már lapunk 
m. számában nyugtatványoztuk s most közöl-
jük az adakozók neveit. A brassói kör gyűj-
tése: belv. fiutanító-testülete 1 f r t , belv. leány-
tinító-testülete 1 f r t ; polg. leányisk. tantes-
tülete 2 f r t ; polg. vegyes tanítótestülete 
50 k r ; ó-brassói tanítótestülete 50 k r ; Gott-
liebné Cz. Janka 50 k r ; Thomas Mari 50 k r ; 
Ütős Sándor 30 k r ; Balázs Péter 3 fr t 20 k r ; 
összesen 9 frt 50 kr. A négyfalusi kör gyűj-
tése: Kövér Lázár 20 k r ; Törölt Irén 30 k r ; 
Gáspár Gyula 30 k r ; Perényi Róza 25 k r ; 
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Vajna József 50 k r ; Vajna Józsefné 50 k r ; 
Havass Lajos 50 k r ; özv. Székely Anta lné 
50 k r ; Köncsey Viktorné 30 k r ; Clausnitzer 
Erzsébet 30 k r ; Wollanka Matild 30 k r ; Papp 
János 30 k r ; Killyéni Endre 50 k r ; Bede 
Dániel 50 k r ; Pallos Veronka 40 k r ; Had-
nagy Benedek 40 k r ; Petonszky Anna 30 k r ; 
Moór Vilma 30 k r ; Csulaka Józsefné 20 k r ; 
Häger András 30 k r ; Häger Andrásné 30 k r ; 
Kovács Mihály 30 k r ; összesen 7 f r t 75 kr. 
A háromfalusi kör gyűjtése: tatrangi áll. isk. 
tanítótestület 1 f r t ; M. M.-né távirótisztné 
60 k r ; a zajzoni áll. isk. tanítótestület 60 k r ; 
a pürkereczi áll. el. isk. tanítótestület 1 f r t ; 
dr. Adorján Jenő 80 k r ; összesen 4 f r t ; 
krizbai kör gyűjtése: Paed Ferencz 50 k r ; 
Neumerker Gyula 25 k r ; Szilágyi Márton 25 k r ; 
Padi Ferenczné 20 k r ; Thamó Anna 1 f r t ; 
Vikos Julia 50 k r ; Szemerjai Károly 50 k r ; 
Szabó Gergely 30 k r ; Barcsay Albert 50 k r ; 
Kathaczky Béla 50 k r ; Horváth László 50 k r ; 
Barcsayné-Szénássy Etelka 50 k r ; összesen 
5 f r t 50 kr. 

— A Szathmáry-síremlékre, i l letőleg 
alapra a következők adakoztak: Cseh Gyula 
gyűjtése (a pápai ev. ref. egyházmegye espe-
resi hivatala által körözött iven) 80 k r ; 
Pálffy Boldizsár gyűjtése 3 fr t (ehhez 
adakoztak: Pálffy Boldizsár 50 k r ; Szabó 
Ilona 50 k r , Keller Anna 50 k r ; Ekkert 
Irma 50 k r ; Greisinger né-Kerecsényi J . 50 k r ; 
Nemayer Mária 50 kr — 3 fr t ) ; Friedmann 
Márton 50 k r ; Schäfer Mihály gyűj tése a 
sióvidéki ág. hitv. ev. tanítói körben 3 frt 
27 k r ; Csongrádvármegyei tanító-egyesület 
(Alföldi tan.-egy.) 10 f r t ; Bakonyvidéki ev. 
tanító egyesület 1 f r t ; Farkas Károly gyűjtése 
1 f r t 5 kr (ehhez ad t ak : Csecsei Gyula 10 k r ; 
Salamon Márton 10 k r ; Elizner Sándor 
10 k r ; Jánossy Ferencz 10 k r ; Bálány Gyula 
5 k r ; Bukovszky Berta 10 k r ; Németné-Incze 
Róza 20 k r ; Gaáll Sándor 20 k r ; Erdős 
Gábor 10 k r ; Farkas Károly a postai költ-
séget = 1 fr t 5 k r ) ; Bökényi Dániel gyűj-
tése 10 f r t (ehhez ad tak : Deák Gyula 30 k r ; 
Sztodolnik Péter 20 k r ; Pataki Ferencz 20 k r ; 
Dombay Katalin 20 k r ; Szíjártó Irén 20 k r ; 
Sz.-Szebenyi Erzsébet 20 k r ; Lámor István 
20 k r ; Marikovszky Aranka 20 k r ; N. N. 
30 k r ; leányisk. II. oszt. növ. 44 k r ; I I I . oszt. 
növ. 64 k r ; IV—VI. oszt. növ. 2 f r t ; fmisk. 
I. a. oszt. növ. 25 k r ; III. oszt. növ. 94 kr ; 
IV—VI. oszt. növ. 1 f r t ; Bökényi Dániel 

1 f r t 23 k r ; Szabó Ágoston 1 í r t ; Szabó 
Arentius 50 kr — 1 0 f i t : Dr. Petri Mór gyűjtése 
2 f r t (ehhez ad t ak : Dr. Petri Mór 1 f r t ; 
Balogh Sándor 50 k r ; Titli József 50 kr = 
2 frt.) Eddigi gyűjtésünk: 1.711 f r t 85 kr. 

A szerkesztő postája. 
K. F. A.-Maróth., A mi tőlünk telt, megtettük. • -

Sz. S. Mező-Túr. Újból ajánlottuk s hiszszük, hogy 
nem sikertelenül. — B. L. Ullcs-Kriván. Újból kell 
folyamodni. — Sz. Gy. Molvány. Budapesten lehe-
tetlen, mert itt már minden hely be van töltve. 
Hogy „milyen úton-módon" ? Folyamodnia kell 
érte, csakhogy ezúttal már alkalmasint minden-
ünnen elkésett. Mi közöltük a fölvételi hirdetése-
ket; sziveskedjék kikeresni a lapból. — Cs. A. 
Felső-Hidegpatak. Beérkezett, de nem hiszszük, 
hogy egyhamar volna terünk ilyen közleményre. 
Az aktualitásoké az elsőség. — Sz. L. Szász-Fellak. 
Beszámítják, ha ugyan már akkor volt oklevele. 
Hivatalból kapja meg. — J. Gy. Makó. Illetékes 
helyen ajánlottuk. — L. K. B. A lap homlokán 
állandóan olvasható, hogy „kéziratot nem adunk vissza". 
Ettől nem térünk el. A „közlendők" közé teszünk 
minden közölhető czikket, de hogy a közölhető 
czikk meg is fog jelenni, arra nézve garancziát 
nem vállalunk. Legszívesebben gyakorlati, aktuális 
czikkeket közlünk; irtózunk és óvakodunk az álta-
lánosságoktól, hosszú lére eresztett közhelyektől, 
sallangós frázisoktól (mint p.: „az új ezredévben a 
tanítóságnak kell újból meghódítania e hazát", „a 
fehér asztalnál folytatták a zöld asztalnál fölvetett 
kérdések megvitatását", a „nemzet napszámosai" 
stb,), általában az — üres szalmacsépléstől. — R. K. 
Fibis. 1. Lehet ; a közelebbieket a polg. isk. tan.-
vizsgáló bizottság elnökségétől tudhatja meg: I., 
Győri-út 9. szám. 2. Sem kéziratot, sem kefe-
lenyomatot nem fogadnak el, hanem csak a kinyom-
tatott munkát. Ezt rendesen a kiadó terjeszti be s 
ő tudja a továbbiakat. — Érdeklődő. Nem. — D. 
I. Császárfalva. A szerkesztőség bizony nem fogja 
önnek az elmaradt lappéldányokat megküldeni, 
mert ez a kiadóhivatalra tartozik. — L. J. Lippa. 
Folyamodjék; mi a körülmények közelebbi ismerete 
nélkül határozott választ nem adhatunk. Sok függ 
a kir. tanfelügyelő úr jelentésétől. — if. S. Nagy-
Károly. Az elengedésért a pénzügyi bírósághoz 
folyamodhatik. — D. M. Kun-Madaras. 1. Kérdezze 
meg az iskolaföntartójától. 2. Hát mi azt hogy 
tudjuk, kérem, hogy Klingenberger Jakab hol lakik? 
— Mogyoród. 1. Kérvényére 50 kros bélyeg kell, 
mellékletekre 15 — 15 kros. 2. Mellekelhet eredeti 
okmányokat is, hiteles másolatokat is. 3. Csütörtö-
kön ; de szeptemberig egyáltalán nem fogad. — 
P. L. Magyarád. Rekíám-czikkeket mi nem közöl-
hetünk. — Kecskemét. Nyugdíjban nem részesülő 
tanítók segélyezésére a minister 10.000 frtot vett 
föl a költségvetésbe ; az illető ebből kérjen segélyt; 
folyamodványát a vallás- és közokt. ministerre 
czímezze s bizonyítványaival fölszerelve a tanfel-
ügyelőség útján terjeszsze föl. 

Tartalom: A tanítónőképző-intózetek fölvételi 
vizsgálata. György Aladár. — A magyar beszédre 
való szoktatásról. Láng Mihály. — A nép nyelvének 
tanulmánya. Balassa József. — „Egy új szőllő-alany." 
Beney Antal. — Hivatalos rész. — Szünóra s A 
chaosz. Béztolli M. — Vasárnap délután falun. 
Szép József. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: JJjváry Béla. 

Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Első melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 2 9 . számához. 

A m. kir. tud. -egyetemi n y o m d a igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

. — 8 4 Á DFL J 3ES O - " ^ " S S É 3 lE S : E L 
Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 

a) Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
2 frt 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy P. AIÍC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 77« iv, kötve,' bolti ára 14 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanitásálioz tanitók számára. 8", 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár .1. II. olvasókönyv. 8°, 9'/» iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, netto ára 16 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára20kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13 Vj iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, T/t iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvliö/. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8", 
9'/s iv, kötve, bolti ára 2-"> kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 35 kr, netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8", 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Ileke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8", 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12V> iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartal'is István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartaliis 1. Éneklő AHO I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő AlíC V. évf. 8", 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus 1. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Xagy J. Vezérkönyv az énektanitásban. I. füzet. 
8", 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

I)r. Széli Ii. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8", 16'Aiv, kötve, b. ára 50, n.ára40kr. 

I)r. Széli L. Egészségtan. 8", 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák 11. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. C. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss cs Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8", 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr, netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr, netto ára 60 kr. 

b) Német nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, javitott 
kiadás. 8°, 7'A iv. kötve, b. árn, 15 kr, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 7 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk, 55 db. Tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 60 kr, n. ára 50 kr. 

Gáspár .1. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16'A iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'A iv, kötve, 
bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy IJ. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 45 kr, 
netto ára 36 kr. 

Nagy t . Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 
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Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásához, 8°, 27 'A iv, kötvf, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 2 6 72 iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'A iv, 
kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
2 frt 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 
számára, x", 2 iv, kötve, b. ára 15, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. IrásbeU mozgatható betűk. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 
ajkúak sz. 1. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. 11. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- ós értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 18'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára ö°, 8'A iv, kötve. b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, ll'/s iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, nttto ára 54 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Dr. Emcriczy ós Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földraj ztanitásban. tanitók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, l3/t iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

d) Sáros- és Szepesmegyei tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 
osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'A iv, 
kötve, balti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr. netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8", 8'A iv, kötve,b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 26 iv. kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
l'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kfitve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23'A iv, kötve, boiti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 75A iv, kötve, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 
bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 
8", 9'A iv, kötve, boiti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 
8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-
mára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és órtelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12 iv, kötve. b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., 11. osztály számára. 
ö°, 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 40 kr, n. ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8", l'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 20 kr, n. ára 16 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 2ti'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dl". Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8", 
27'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 
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f ) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti á.ra 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és órtelemgyakor-
latok tanításához. 8", 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák 1. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, 
netto ára 6 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajknak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8", 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára 
8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, ll'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 32 kr. netto ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8", 28'A iv, kötve. b. ára 60. n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrujzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák B. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Műszák B. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 8", 
9'/a iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8", 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6V2 iv, kötve, b. ára 20, n. ára 16 kr. 
Margitai J. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve. b. ára 30, n. ára 24 kr. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
2 fr+ 50 kr, netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára, 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr, netto ára 20 kr. 

i ) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy 1'. Falitábla. 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, 

netto ára 2 frt. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 

bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8", ll'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, 
netto ára 24 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. 1. rész. ö°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
S". 8 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
•28'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Valkovszky. Magyarország története. 8", 4'A iv, 
kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 60 kr, 
netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. III. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8", 5'A iv, kötve, bolti ára 
15 kr, netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolákszámára. 11. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 12'A iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8", 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, ü iv, kötve, bolti ára 
8 kr, netto ára 6 kr. 



4 

Maszák H. Útmutató a rajztanifásban. Nagy 8°, 4'/« 
iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8", 17'A iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leáuyiak. VI. oszt. sz. Nagy S>°, 21'A iv, 
fiizve, bolti ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8", 
13'A iv, fiizve, bolti ára 1 frt 2l> kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára, ö", 
77» iv, fűzve, bolti ára 70 kr, netto ára 56 kr. 

III. Tanitó- és tanitónöképezdék számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tauitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12Va iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 2 : kr, netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 227, 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartalus I. Vezérköuyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára •"> frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és miiformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8", 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázratok a zene történelméből. 8", 24'A 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9 '/< 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr. netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, d'/a iv, fiizve, bolti 
ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47< 
iv. bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11 Vj iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/» iv, 
bolti ára 1 frt 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8", 5 iv, 
bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Percs-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakát vezető nők számára. 8°, 
12'A iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Roboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8", 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 
8", 3 iv, fűzve. (1879.17284. s?. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazcl. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8", 1V< iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tantorv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8", 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dók szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., nétto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, V» iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, l'A iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. 35527. sz. a.) Bolti ára tí kr., n. ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8", 2 iv, fűzve. 
(18*7. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
52258/1890.) 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. Bolti ára 15 kr., netto 
ára 12 kr. 

VI . Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 
tanitónők képesitési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanitónők képesitési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz.r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án lUOOO. sz. r.) Bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. ós 1876.'évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasitás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasitás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasitás tót „ „ „ „ 20 kr. 

román „ „ „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto 
I ára 13 kr. 



Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
meknienedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-ez. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számara a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékháza-
kat vezető dajkák képesitése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanitónö-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, V/s ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 20 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. '/< iv. (18ö8. 
17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (18S8. 17358. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
V» iv. (l<-89. 14539. sz. r.) Netto ára 5 kr. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. - IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára _'5 kr. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.; Netto ára 
25 kr. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
25 kr. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 25 kr. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

VI I . Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 

Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

Bj minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alap vagyon cvi jövedelemről szólószámadás 

(kapcsolatban az utasitással. az 1868. évi XXXVUI. 
t.-cz. !J8. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló C) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Nyilvántartási napló T)J minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek reszére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről Bj minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 

Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 
javitó-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösítvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2'/j kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvóiiőképző-intézetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve, 12 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedó vóiiöi oklevél. Kisdedóvónői képesitö vizsgá-

latra bocsátottak Számára. Bj minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló. 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, '/= kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kísdcdóvoiiából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. an\ a-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesitö 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sitö bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 

IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ára 1 '/i kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'/i 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv),b.ára 2'A kr., n.ára 2kr. 
Osztálynapló (bei- és küliv), bolti ára 2 '/*, netto ára2 kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b. ára 4 kr., n.ára3 kr 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'/j kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l'/s kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesitö vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat ;i képesitö vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesitö vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. mankamesternöi képesitö vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Értesítő tanítóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl. 

Kizárólag a tanítóképző-intézetek részére ingyen. 

XI . Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 

Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l'/s kr 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr 



X I I . Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 ltr. 
Népiskolai (elemi) bizonyitvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyitvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztályijai megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári liuiskolai bizonyitvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polg .ri leányiskolái bizonyitvány. 1 péld.netto ára2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyitvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára 1 'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyitvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Tanitóképezdei bizonyitvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitóiiőképezdei bizonyitvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamesternöi bizonyitvány. I péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- ós polgári isk. tanitóí oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyitvány. 1 péld. n. ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz : Mennyiség- es természettud. szakcsoportra. 
Ugyanaz s Zenészeti szakcsoportra. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-

csoportra. Egy-egy pld. netto ára 60 kr. 

X I I I . Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (díszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1»96. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

X I V . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére: Bolti ára Nctto ára 

1. Érettségi bizonyitvány . . . . 
2. Bizonyitvány 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv . 
6. Kimutatás éretts. vizsg., kül-v. beliv 
7. Osztály-névkönyv 

X V . N ő i keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 

Bizonyitvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1691— 

5925S/90. sz. r., módosítva 1893. év 20685. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

X V I . Tanfe lügye lő i keze lés i nyomtatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előauó-iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 

5 kr. 4 kr. 
5 » 4 n 
4 r> 3 r> 
4 » 3 D 
4 » 3 n 
5 n 4 » 
5 n 4 n 

Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta 1 ív netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. I iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 2 kr. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 3 kr. 
Tanitóí változási jelentós. XI. m. 1 iv netto ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv netto 

ára l'/j kr. 

X V I I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 

Felvételi és oszt. napló, bel- és küliv, bolti ára 
4 kr, netto ára 3 kr. 

Mulasztási napló, bel-és küliv,bolti ára 4 kr,n.ára3kr. 
Haladási napló, bel- és küliv,bolti ára4 kr, n.ára 3 kr. 
Mulasztási kimutatás, 1 iv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 

T a n e s z k ö z ö k . 

1. Szemlélet i képek.* 
I-ső, 11-ik, IH-ik és IV-ik szállítmány. Egy-egy 

szállítmány (10—10 kép) bolti ára 0 frt 50 kr, 
netto ára 5 frt 85 kr. — Az egyes szállítmány tar-
talmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

2. Természetrajzi é s gazdászati sz inezet t 
táblák. 

Az emberi test boneztana (5 szinezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 

A hazai mérges növények (12 szinezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Az ehető és mérges gombák (12 szinezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Kétöntüzés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lciitermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Rasch-fé le természetrajzi táblák. (16 drb 

szinezett tábla; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva ós 4'/< ivre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, szerb és vend nyelven, bolti ára 80 kr, 
netto ára 70 kr. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 50 kr, netto ára 45 kr. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. Szerb 
Utasitás nem kapható. 

5. Gönczy P. Utasitás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°,7''4 iv. fűzve, bolti ára75 kr.,n.ára 60kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 1 t'rf 20 kr. n. ára 1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle számvetö-készülék az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 18 frt. 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

9. Bopp. Méter-mértékek gyűjteménye, netto 
ára 5 frt. — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

Kogutovicz és Társa-féle fali térképek. 
Magyarország fali térképe, vászonra húzva, bolti 

ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
hegy- és vízrajzi fali térképe, vászonra húzva, 

* Az I-ső szállítmány, sajtó alá rendezés miatt, ez idő szerint 
I nem kapható. 



7 

bolti ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
folyóhálózati fali térképe, vászonra huz\a és 
léczekkel ellátva, bolti ára 14 frt. netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt. István halálakor (1038-ban), 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel. bolti ára 9 frt. 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1847-ben, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt — Magyarország a praginatica 
sanctio előtt (1720-ban), fali térkép, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
— Magyarország I. Mátyás király halálakor, 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 f r t 50 kr. Léczekkel bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 f r t — Magyarország 1863-ban a 
török uralom legnagyobb kiterjedésében, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel. bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 f r t — A római birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában, l'ali térkép, vászonra húzva, 
bolti ára 7 f r t 50 kr, netto ára 6 f r t 50 kr. 
Léczekkel, bolti ára 9 fr t , netto ára 8 frt. — 
Graeczia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
7 f r t 50 kr, netto ára 6 f r t 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 f r t . — Osztrák-Magyar 
monarchia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
5 fr t 75 kr, netto ára 4 f r t 75 kr. — Léczczel, 
bolti ára 7 frt , netto ára 6 frt . — Európa fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 f r t 25 kr, 
netto ára 5 frt. Léczekkel, bolti ára 7 frt 25 kr, netto 
ára 6 frt 25 kr. - Európa fali térképe. (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ára 
7 fr t 50 kr., netto ára 6 f r t 50 kr. — Léczekkel, 
bolti ára 9 frt . netto ára 8 frt. — Afrika fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 50 kr, netto 
ára 5 f r t 50 kr. Léczekkel, bolti ára 7 fr t 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. — Palesztina fali térképe, 
vászonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ára 
7 frt, netto ára 6 frt. Léczekkel, bolti ára 8 frt, 
netto ára 7 frt. — Föld képe fali térképe (öt 
része), féltekében, vászonra húzva, szöveggel, bolti 
ára 8 frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 10 frt 50 kr, netto ára 9 frt 50 kr — 
Európa liegy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt. Léczczel ellátva, 
bolti ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. — 
Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. -
Léczczel ellátva, bolti ára 16 frt, netto ára 15 frt. 
— Európa a népvándorlás korában, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczczel ellátva, bolti ára 9 frt, netto 
ára 8 frt. — Európa a keresztes hadjáratok ide-
jében, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto 
ára 6 frt 50 kr. — Léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt — Európa a renaissance s 
Mátyás király korában, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Európa a 
reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. — Léczczel 
ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korá-
ban (1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 
50 kr. netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Ázsia fali térképe, 
vászonra húzva, bolti ára 9 frt, netto ára 
8 frt. Léczczel ellátva, bolti ára 11 frt, netto 
ára 10 frt. — Dél-Amerika fali térképe. \ ászonra 
húzva, bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 8 frt 25 kr, netto ára 7 frt 
25 kr. 

Gönczy-féle fali térképek. 
Észak-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 60 kr. 

— Dél-Amerika fali tér-épe, netto ára 3 frt 
60 kr. — Ausztrália fali térképe, netto ára 
3 frt 60 kr. 

K o g u t o v i c z é s Társa-fé le k é z i a t laszok . 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. számára, 

bolti ára 60, netto ára 50 kr. — Kis atlasz. A pest-
megyei elemi iskolák számára, bolti ára 35, netto 
ára 32 kr. — Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 
11 térképpel, bolti ára 30, n. ára 28 kr. — Földrajzi 
iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, n. ára 
90 kr. — Történelmi iskolai atlasz, gymnasium, 
reáliskola, felsőub leány-, felső keresk. iskolák, 
tanítóképző-intézetek és polgári iskolák számára ; 
fiizve, bolti ára 2 frt 50 kr, n. ára 2 frt 25 kr ; 
kötve, bolti ára 3 frt, n. ára 2 frt 70 kr. 

K é z i térképek. 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, n. ára 

15 kr. — Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön színezve), b. ára 15. n. ára 12 kr. — Magyar-
ország hegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Palesztina kézi térképe, bolti 
ára 18, n. ára 15 kr. — Európa a magyarok honfogla-
lása és a frank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 15, n. ára 12 kr. —Európa a keresztes hadjáratok 
idejében, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a 
renaissance és Mátyás király idejében, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Európa a reformáczió idejében, 
bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 15. n. ára 12 kr. — Osztrák-magyar monarchia 
politikai kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Osztrák-magyar monarchia hegy- és vizrajzi 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika 
kézi térképe, n. ára 15 kr. — Ausztrália kézi tér-
képe, n. ára 15 kr. — A térképpel való ábrázolás 
alapfogalmai, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Dudapest 
fő- és székváros tervrajza, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Budapest és környéke, bolti ára 10, n. ára 9 kr 
— Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10, 
n. ára 9 kr. — Európa hegy- és vizrajzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr, — Afrika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Planiglo-
busok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 
9 kr. — A föld öt része (Mercator-féle projectió-
ban) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 

M e g y e i kézi t érképek . 
Arad, Baranya, Bács-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, 

Pozsony, Somogy, Szathinár, Temes, Torda-
Arauyos, Torontál, Vas, Zala megye, egy példánya 
bolti ára 15, n. ára 10 kr. — Abauj, Csongrád, 
Hajdú, Torna, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Komárom, Nógrád, Mosony, Tolna, Szetten, Sop-
ron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya bolti 
ára 10, n. 9 kr. — Alsó-Fehér, Nyitra megye, 
egy-egy példánya bolti ára 15, n. ára 12 kr. 

S z e m l é l e t i k é p e k 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt Fiume látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto árá 4 frt 50 kr. Árvaváralja lát-
képe, felhuzatlanul. bolti ára 3 frt, netto ára 
2 irt 75 kr. Ugvanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 

i ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr Ugyanaz : felhúzva 
! táblapapirra, bolti ára 3 frt 5u kr, retto ára 
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3 frt 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul, bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 frt 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Vajda-Hunyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A jáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. 

B ) Kath. népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8*, 
6'/« iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Német nyelven. 8°, 5'/J iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk II. oszt. 

számára. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 27, n. ára 22 kr. 
Német nyelven. 8°, 10'Aiv, kötve, b.ára 25, n.ára 21 kr. 
Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. osztálya számára. 8°, Í6'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 41, n.ára 34 kr. 
Tót nyelven. 8", 16'/« iv, kötve, b.ára 48kr,n.ára 40 kr. 
Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. oszt. 

számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, n. ára 52 kr. 
Német nyelven. 8°, 19'/» iv, kötve, bolti ára 64 kr, 

netto ára 53 kr. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'/« iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15'/« iv, kötve, b.ára 37kr, n.ára 31 kr. 
Német bel űző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 

fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 32 kr. n. ára 27 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 

számára. 8°, 15'/> iv, kötve, b. ára 41 kr, n. ára 34 kr. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 

összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12 'A iv, kötve, b. ára 47 kr, n. ára 39 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-

mára. 8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, n. ára 21 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-

tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 18 kr, n. ára 15 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-

tálya számára. 8°, 6'/i iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8", 6'A iv, kötve, b ára 21 kr, n. ára 18 kr. 
Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 

II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

1 frt 31 kr. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót n elven, i teljes példány = 12 lap, ára 1 frtló kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8", 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8", Hiv,kötve, b.ára27kr,n.ára22 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr. netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8", 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák 111. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Szerb iskolák számára. 

HfpKÓKHOE n l í H Í E 3 A OyilOTpEKAENIE EEpKIHH^X N A p Ó A -

N h i \ x ovMHAHipz. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'A iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

I I 3 I ^ | f & A T H p A nspKinlANAAHOE OynpAJKNENÍE KX O V n O -

TPEBAENÍIO KZ CAAKÉHOCÉpKCKM\X HApúANMXZ O y N H -

AHipAxz. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 103A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

H 3 Z HaCOCaÓkA HEpKOMAMAANOE O^npAlKHÉNÍE KZ OVnO-

TpEKAÉNÍÍO BX EAAKÉNOCEpKCKHXZ NApÓANWXX OyMH-

AiMjta\x. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3' s iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KathxhcYcx maauh cö NESniTEHArco Gv"hÓaa kz KÁp-
AOKii/k. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8", 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

BocTO'UiorL B'tpoHciioB'liAaniíi KarHxncicB 3a Bume 
yiemmice pa3pe,te v EorociiacaeMoS Enapxiii Raq-
Koií. (A Báesmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

Cpta,HÍH KaraxHcict. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Majma Kanixncicb. (Kis Katekizmus.) 8°, l'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 

KatHXÍ í ÍCX MHKX, CAS CKgpTZ MzpTSpHCHpE A P ^ T Kp t -
AÍNVÍ0C7, nEH'rpS ckoaaeae heSniÍte pO.WSHÉipií. (Kis 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, n. ára 12 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, továbbá 
községek- és körjegyzőségeknek a netto árösszeg előleges beküldése mellett, portómentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „Á kir. tul.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
UlolsA postái is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1898. évi julius hó 15. A m Mr tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 

II. l l r . t u d - e g y e t e m i kÖDyvnyomils . 



Folytatása a második mellékletnek a Népt. Lap. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Magyarfalvára (Pozsonym.) képesített tanító 

vagy tanítónő kerestetik. Fizetése: egy polgári évre 
300 frt, havi előleges részletekben, 50 frt korpótlók, 
20 frt faátalány és egy butorozott szoba. Tanítás: 
nyelv : tót-magyar. Kötelessége: az I. osztály és az 
ismétlősök tanítása. K i ntorságban jártas némi mellék-
jövedelemre számíihat. Kérvények a róm. kath. 
iskolaszékhez julius hó 31-ig küldendők. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Pauer Lipót, kántor-
tanító. (783—11—2) 

A felsö-ireghi osztálytanítói állomásra f. é. aug. 
7-ig pályázatot hirdet az iskolaszók. Javadalma: 
a) egy szobából álló lakás, \>) fűtés és bútorok, 
használati értéke 25 frt, c) élelmezés czímén a 
kántortanító által egy polgári évre fizetendő 150 
forint, d) a hitközségi pénztárból 175 frt, ej ismétlő-
iskolások oktatásáért 25 frt, f ) kert- ós lakpótlék 
czímén 25 fit, összesen 400 frt. Kötelessége: egy 
osztályt önállóan vezetni, az ismétlősöket oktatni, 
a kántortanító betegsége vagy hivatalos elfoglalt-
sága esetén a kántori teendőkben is segédkezni, és 
az iskolaszék jegyzőkönyvét vezetni. Az állomás 
szept. 1-én foglalandó el és évközben hasonló állo-
mással föl nem cserélhető. Tannyelv : magyar. A 
kellőleg fölszerelt okmányok aug. 7-ig Felső-Ireghre 
(Tolnamegye) a r. kath. iskolaszékhez intézendok. 

(787-1-1) 
Szegeden Keméndyné Drucker Irma ningán 

felső nőnevelő- és tanintézetében egy polgári isko-
lára képesített tanítónői állásra pályázat nyittatik. 
Javadalmazása: évi 400 frt, teljes ellátás, külön kis 
szobával. Ezen állomás elnyerését óhajtó polgári 
iskolai képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleg külön képes-
ségeiket igazoló iratokkal, fényképeikkel felszerelt 
kérvényeiket augusztus hó 10-ig czímemre külden-
dők. Óvónő vagy menházra képesítéssel biró nő is 
nyerhet intézetemben mint házikisasszony alkal-
mazást 150 frt évi fizetés, teljes ellátással. Bővebb 
fölvilágosítást ád ezen állomásról Keméndyné. 

( 8 8 6 - 1 - 1 ) 
Az ipacsfai ref. kántortanítóságra pályázat hir-

dettetik. Javadalom: tisztességes lakás, két szoba, 
kamra, konyha, Vt holdnyi kert, két hold föld, adó-
ját haszonélvező fizeti. Egyházpénztárból 40 frt, 
községpénztárból 20 fit, minden gyermektől 14 lit. 
bor 10 krral, 11 lit. csőskuboricza 25 krral, egy 
csirke 25 krral, egy söprű 5 krral számítva. Van 30, 
32 gyermek. Temetési stóla. 250 frt államsegélyért 
a kérvény illető helyre felterjesztetett. Állomás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázati kérvények 
augusztus 15-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Posta: Harkány (Baranyam.) (883—1—1) 

A székelyhidi ev. ref. egyház kisebb fitanítói 
állásának javadalma egy iskolai évre : aj készpénz 
az egyháztól 150 frt; b) az elébe járó iskolaköteles 
növendékektől fejenként 2 frt 50 kr tandíj; c) 6 kat. 
hold és 249 öl részint szántó, részint kaszáló föld, 
adóját egyház fizeti; haszonbére jelenleg 60 frt; 
d) egy öl tűzifa beszállítva; e) az udvarra nyiló egy 
szobából álló lakás. Kötelessége : az I. Il-ik osztály 
tantervszerinti vezetése. Pályázók okmányaikat 
augusztus 10-ig az ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldjék. 

(887—II—1) 
A ranki (Abaujm., fürdőhely) ág. h. anyaegyház 

osztatlan, magyar-tót tannyelvű népiskolájánál meg-
üresedett kántortanítói állásra 520 frt javadalmazás-
sal október l-re pályázat hirdettetik. A javadalmat 
képezik: földbér, munkaváltság, párbér, tandíj, tűzifa, 
stb. Kántori teendők tótul végeztetnek. Bővebb fel-
világosítással szolgál (u. p. Herlány) Osztermann 
Pál, alesperes. ' (892-1—1) 

1898. évf. 29. sz . -hoz. 

A piricsei (Szabolcsin.) róm. kath kántortanftói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 2 szobás 
lakás, konyha, kamara, istálló, szántóföld 20 kat. 
hold 530 •-öl . Belsőség 467 f -öl. Készpénz: Eger-
ből 222 frt 41 kr. Párbérből mintegy 5 köböl gabona, 
mely 4 írtjával számítva s egy véka után 20 kr = 
24 frt. A pilisi dohányosoktól párbér fejében mintegy 
8 frt. Stolából 7 frt. Földbirtok javadalmi haszon-
élvezetéből 60 frt. Az állomás jövedelmének 400 frtig 
államsególylyel való kiegészítésének ügye folya-
matban van. Oklevél és szolgálati bizonylatokkal 
fölszerelt kérvények a nyírbátori róm. kath. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Áz állomás azonnal elfoglal-
ható. A megválasztott kötelessége mindennapi és 
ismétlő-iskolások tanítása, a kántori teendők végzése. 
Orgonálásra nincs szükség. Nyírbátor, 1898 julius 12. 
Nóvák Adorján, lelkész. (881—1—1) 

A kisbárl róm. kath. iskolához osztálytanító 
kerestetik. Évi fizetése 300 forint, butorozott lak-
szoba, fűtéssel és szobatakarítással. Tannyelv ma-
gyar. Pályázhatnak okleveles tanítónők is. Az 
iskolaszékhez czímzett, kellően felszerelt kérvény 
augusztus 6-ig alulirotthoz küldendő. Kisbár-Apáti 
(Somogym.) Hankóezy Miklós, plébános. (890—1—1) 

A tardosi (Szabolcsm.) anyaegyházban róm. kath. 
k.-tanítóságra aug. másodikáig pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : Egertől évi 170, tandíjból 25, ismétlő-
sökért 30 frt, 50 frt korpótlék (ha arra illetékes) 
s tanítói fizetéB kiegészítésekónt 65 frt 50 kr. állam-
segély kérelmezve van. Párbérből 13 köböl rozs és 
16 frt, stólából 15, misealapítványból 6 forint. 
Szántóföldje van 5 katasztr. hold jó minőségű s 
11 kis hold legelő, 2 szobás jó lakás, kamra, istálló, 
1 rékás házikert. Az állás azonnal elfoglalandó. Az 
oklevél s aug. másodikán a személyes jelenlét meg-
kívántatik. Kérvények Tardosra, Kilczin Gábor 
lelkészhez, u. p. Tisza-Lök, küldendők. 

(898-1—1) 
Sopronmegye szárföldi róm. kath. osztálytanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetése 300 frt, buto-
rozott szoba fűtéssel. Okleveles tanítónak 1Ö0 frt 
államsegély kérelmeztetik. Mellékjövedelemre szá-
míthat. Kérvények iskolaszékhez czimezve, aug. 
l-ig Boros Sándor plébánoshoz küldendők. 

(898/a—I—1) 
Az iháros-berényi r. kath. iskolánál a segéd-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma egy 
tanévre: 120 frt készpénz, élelmezés, külön szoba, 
tisztogatás, fűtés, világítás és mosás. Ágynemű nem 
adatik. Pályázhatnak oklevéllel biró tanítók, esetleg 
képezdót végzett tanítójelöltek. A pályázni kívánók 
kérvényeiket Szépudvary József főtanítóhoz, Iháros-
Berény (Somogym.), küldjék. Posta helyben. 

(897-1-1) 
A katymári róm. kath. kültéri dalmát-magyar 

tannyelvű iskolánál üresedésben levő tanítói állásra, 
melylyel az ismétlősök oktatása is kapcsolatban van, 
pályázat nyittatik. Az ezen állás javadalmazása, 
havi előleges részletekben, évi 400 frt készpénz-
fizetés és az iskolánál megfelelő lakás, 518 Q-öles 
házikerttel. A pályázat határideje f. évi augusztus 10, 
mely napig a katymári róm. kath. iskolaszékre 
czímzendő kérvény ft. Tormásy Gábor, esperes-
plébános úrhoz Katymárra (Bácsm.) küldendő. A 
megválasztott tartozik állását f. évi szeptember 1-én 
elfoglalni, mely naptól fogva húzza fizetését is. A 
róm. kath. iskolaszék. (802—III—1) 

Pályázat a véczkei róm. kath. kántortanítói 
állásra, melynek jövedelmét a hitközség termények-
ben, tűzifában, oszporában, temetési díjakban, tan-
díjban és egy 5 hold 984 Q-öl tagosított birtok 
haszonélvezetében szolgáltatja, 212 frt becsértékben. 
Állami segély 188 frt. Jó lakás, szép kert. Véczke. 
1898 julius 13. Az iskolaszék. (894 1 1j 
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A boldogasszonyfal róm. kath. iskolánál folyó 
évi szeptemberl-én elfoglalandó osztálytanítói állásra 
augusztus elsejéig pályázat hirdettetik. Kötelme: 
egy tanteremben az oktatást vezetni, az ismétlők 
oktatásában és kántoriakban segédkezni. Tannyelv : 
magyar; a német nyelvben is jártasok előnyben 
részesülnek. Fizetés : egy bútorozott szoba fűtéssel 
és tisztogatással és 350 frt, havi előleges részletek-
ben. A kérvények Somogy-Szent-Lászlóra az iskola-
széki elnökséghez intézendők. (895—I—1) 

A kopacseli (Fogarasm.) román-magyar tan-
nyelvű községi iskolánál lakás, ffités, kertilletmény 
és 300 frt fizetéssel összekötött vezértanítői állo-
másra idei augusztus 10-éig pályázat hirdettetik. 
Felszerelt kórvények az iskolaszékhez küldendők. 

(885-1-1) 
Pályázat a nagy-rhédei (Hevesm, Gyöngyös 

mellett) r. kath. iskolánál tanítói állásra. Fizetés : 
államsegélylyel 400 frt, egy bútorozott szoba és 
fűtés. Felszerelt kérvények az iskolaszékhez kül-
dendők aug. 14-ig. (896—1—1) 

A vöröstemplomi községi szerb-magyar tan-
nyelvű elemi iskolánál betöltendő rendes tanítónői 
állásra pályázat nyittatik. Javadalmazás: 400 frt 
évi fizetés, szabad lakás, ennek hiányában évi 100 frt 
lakbér, négy öl hasábos tűzifa és 5 frt irószer-áta-
lány. A kellőleg felszerelt kérvények 1898. évi 
augusztus hó 10-ig Temesvármegye kir. tanfelügye-
lőjénél nyújtandók be. Temesvár, 1898. évi julius 
hó 16. Láng István, kir. s.-tanfelügyelő. 

(134/h—I—1) 
Rovne, trencsénmegyei községhez tartozó satinai, 

vrchriekai és szemetesi államilag segélyezett 
róm. kath. hegyi iskolákra pályázat nyittatik. Java-
dalmazásuk egyenkint: hitközségtől 100 frt, államtól 
285 frt. Az iskolák távolsága a községtől 2—3 óra. 
Lakás és iskola egyelőre paraszt-házakban vannak 
elhelyezve. Okleveles, magyar-tót nyelvű pályázója 
folyamodványaikat augusztus hó 17-ig küldhetik be. 
Sztrányavszky József, iskolaszéki elnök. 

(901—1—1) 
Az abai (Fejérm.) reform, másodtanító fizetése: 

800 korona, egy szobából álló lakás. A szorgalom-
idő szeptember 15-től május 15-ig tart. Pályázhat-
nak okleveles, képezdevégzett férfi- és nőtanítók, 
óvónők is. Kérvények augusztus 20-ig lelkészhez 
intézendők. Aba (Fejérm.) 1898 julius 16. Labanoz 
László, iskolaszéki jegyző. (907—1—1) 

A tornai községi óvodánál pályázat hirdettetik. 
Fizetése a dajkatartás kötelezettségével 420 frt. 
Lakás, fűtés és világítás. Pályázati határidő juL 26. 
Az állomás augusztus 1-én elfoglalandó. Kérvények 
Möhler Károly, plebános-elnökhöz küldendők. 

(9U-I—1) 
A sárosdi plébániához tartozandó Szolgaegyháza 

fiókközség róm. kath. népiskolájához önálló tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetés 350 frt, 
lakásul egy bútorozott szoba fűtéssel. Némi mellék-
jövedelemre számítani lehet. Az állomás szeptem-
ber hó 1-én elfoglalandó. Mindazon okleveles vagy 
képezdevégzett tanítók, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, felszerelt kérvényeiket az iskolaszékhez 
czimezve, f. évi augusztus 15-ig alulirthoz küldeni 
szíveskedjék. Sárosd (Fejérm.) 1898 julius 15-ón. 
Yarsó József plébános, iskolaszéki elnök. (908—1—1) 

Balaton-Magyaródra a róm. kath. iskolához 
segédtanító kerestetik. Fizetése 150 frt, szoba, fűtés 
és a főtanítőnál reggeli, ebéd és vacsora. Köteles-
sége az I. II. osztályok és az ismótlősök tanítása 
s a kántorságban való segédkezés. Oklevelesek hiá-
nyában képezdészek is pályázhatnak. Az állás szept. 
1-én foglalandó el. A kérvények főtisztelendő Méhes 
Kálmán plébános úrhoz küldendők. Kiskomárom, 
(Zalam.) (910—1—1) 

A jaszenovoi róm. kath. államilag segélyezett 
tanítói állásra augusztus 10-ig pályázat nyittatik. 
Jövedelme : 400 frt, lakás és kerten felül. Tanítási 
ilyelv: magyar-tót. Pályázhatnak okleveles óvónők 
is. Folyamodványok Riedl Lajos iskolaszék elnöké-
hez Tót-Próna (Turóczm. ) küldendők. (860-1-1) 

A tót-prónai róm. kath kántoitanítói állásra 
augusztus 10-ig pályázat nyittatik. Jövedelme 394 frt, 
lakás és kerten felül. Tanítási nyelv: magyar-tót. 
Folyamodványok Riedl Lajos iskolaszék elnökéhez 
Tót-Próna (Turóczm.) küldendők. (859-1—1) 

A szilasbalhási róm. kath. elemi népiskolához 
egy okleveles osztálytanító kerestetik. Fizetése egy 
tanévre 300 frt a hitközségtől és 73 frt államsegély, 
egy bútorozott szoba fűtéssel és tisztogatással. Köte-
lessége a két alsó osztályt önállóan vezetni. A róm. 
kath. iskolaszékhez czimzett kérvények 1898. évi 
augusztus 7-ig a szilasbalhási iskolaszéki elnökhöz, 
Magyar Yincze, küldendők. A megválasztottnak úti-
költsége megtéríttetik. Csak okleveles tanítók, illetve 
tanítónők pályázhatnak. (899—11 — 1) 

Reform, önálló segédtanítóság, IL, III. fiu-osztály. 
Fizetés 400 frt, lakás fűtéssel. Útiköltség 5 frt. Pá-
lyázhatnak férfi- és nőtamtók. Pályázatok augusz-
tus 15-ig beküldendők. Ó-Morovicza (Bácsmegye) 
1898 julius 15. Hetesy Viktor, ref. lelkész. 

(913—1-1) 
Pályázat a makói ev. ref. egyházban egy tanítói 

állásra. Fizetés 500 frt, szabadlakás, (két kis szoba, 
konyha, éléskamra, konyhakert), 20 frt takarítási 
díj, 40 frt fűtési átalány, melyből a tanterem is 
íutendő. Egy évi ideiglenesség — s kivánt ered-
mény felmutatása után állandósíttatik. Felszerelt 
kérvények f. évi augusztus 10-ig beküldendők az 
ev. ref. egyháztanács elnök.-égéhez. (882—II—1) 

Pályázat demecseri (Szabolcsm.) róm. kath. 
kán tortanítói állomásra. Javadalmazása: bárom szoba, 
konyha, kamrából álló jó lakás, istálló, házikert, 
15 katasztrális hold szántóföld és 4 hold rét, 100 frt 
készpénz, párbér mintegy húsz köböl gabona, 
14—16 frt pénz, stóla 40 frt, tandíj 30 frt, ismét-
lősök oktatásáért 10 frt. Kötelessége a mindennapi 
és ismétlő tanköteleseket tanítani, junius hóban 
népösszeirást teljesíteni, kántori teendőket végezni. 
Oklevél és egyéb okmányokkal felszerelt kérvé-
nyek augusztus 8-ig (választás napja) Demecserbe 
(posta, vasút helyben) róm. kath. plébánia-hivatal-
hoz küldendők. Személyes megjelenés előnyben 
részesül. (835-11—1) 

A gebei (Szatmárm., u. p. helyben) evang. reform, 
egyházközség kántortanítói állomásának javadalma 
következő: I. nyolczvankilencz frt, melyből 59 ok-
levélhez kötött; 2. ötven hektoliter gabona mag-
tárból kimérve ; 3. tizenkilencz és fél katasztr. hold 
szántóföld, adóját egyházunk fizeti; 4. három öl 
kemény tűzifa, beszállítva; 5. minden tankötelestől 
egy véka csőstengeri, csirke ; 6. lakás, kerttel, gyü-
mölcsössel ; végre stóla. Az állomás szeptember else-
jén elfoglalandó levén, pályázatok it augusztus 20-ig 
elfogad, 1898 julius 14. Szigethy Gyula, lelkész-elnök. 

(914-11-1) 
A gyomai ev. ref. iskolánál egy tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Fizetés : 220 frt 16 kr, 3122 lit. 
búza, 3122 lit. árpa, 100 frt lakbér, évnegyedenkint 
előre fizetve. 2 öl tűzifa. (Nyugdíjra lakbéren 
kívül 580 frtban felvéve). Kötelessége a központi 
fiúiskola I-ső osztályát vezetni; de esetleg más 
osztály vezetését is tartozik elfogadni. Pályázni 
szándékozó okleveles ref. tanítók felszerelt kérvé-
nyeiket augusztus 10-ig alulírotthoz adják be; 
zártan, pályázat felírással ellátva. A megválasztott 
szept. l-re állását tartozik elfoglalni s egy évi sikeres 
működés után állandósíttatik. Gyoma (Békésm.)' 
Kálmán Farkas, lelkész, isk. elnök. (912 — 11 — 1) 
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A rátonl államsegélyes községi iskolához oklev. 
tanító kerestetik. Fizetése 300 frt, szép új lakás, 
gyümölcsös és veteményes kerttel. Az énekvezér-
ségért 80 frt, kepe és föld haszonélvezete. Harmónia-
jártasság szükséges. Folyamodások okmányokkal 
felszerelve augusztus 12-ig az elnökhöz küldendők. 
Szilágym., u. p. Kraszna. Ráton, 1898 julius 11. 
Vass Lajos, iskolaszéki elnök. (900—I—1) 

A bátaszékl községi iskolánál 400—400 frtnyi 
törzsfizetéssel és 100—100 forint lakbérrel szervezett 
két új tanítónői állásra és ezen állások betöltése 
folytán esetleg megürülő 300—300 forint törzs-
fizetéssel, 100—100 forint lakbérrel és 9—9 forint 
meszeltetési átalánynyal javadalmazott, más két 
tanítónői állásra julius 31-ig pályázat hirdettetik 
oly feltétellel, hogy azon nem várt esetben, ha a 
magas ministerium által az újonnan szervezett két 
tanítónői állásra javadalmaképen felajánlott évi 
400—400 forint államsegély elmaradna, az új állások 
fizetése a lakbéren kívül csak 300—300 frt leend. 
A fizetés havi-, a lakbér évnegyedes részletekben 
előre történik. Az állások szeptember hó 1-én elfog-
lalandók. A pályázati kérvényben megemlítendő, 
hogy az illetők mely állásra pályáznak. A meg-
választott tanítónők kötelesek az iskolaszék által 
kijelölt osztályokat önállóan vezetni és az ismétlő-
iskolát tanítani. Tannyelv : magyar-német. A kellően 
felszerelt folyamodványok a községi iskolaszék 
elnökéhez, Bátaszék, (Tolnám.) julius hó 31-ig bezá-
rólag küldendők. (889—1—1) 

A szepetneki (Zalam., posta helyben) róm. kath. 
népiskola osztálytanítói állomására augusztus 15-ig 
pályázat hirdettetik. Fizetése polgári évre, havi 
előleges részletekben fizetve, 360 frt, bútorozott 
szoba, fűtés és tisztogatással. Kötelessége az iskola-
szék által kijelölt tanteremben a mindennapi tan-
köteleseket s az ismétlő-iskolások egy részét tör-
vényszabta módon tanítani. Pályázók kérvényeiket 
kellően felszerelve, alulirt iskolaszéki elnökhöz 
küldjék. Berkovits József, plébános. (906—II—1) 

Tolna-Kónyiban két r. kath. tanítói állomásra 
pályázat nyittatik. Az egyik tanító fizetése 400 frt, 
bútorozott szoba, fűtés és tisztogatás. Kötelme: 
egyik tanteremben tanítani, esetleg megnyitandó 
gazdasági ismétlősök tanítása. A másiké 200 frt, 
élelmezés, bútorozott szoba, fűtés, tisztogatás. 
Kötelme : egyik tanteremben működni ; a kántorság 
minden nemében segíteni, esetleg önállóan — még 
a szünidőben is, ha szükséges — működni, ismét-
lősöket tanítani. Tanév 9 hónap, szept. 1-től. Tan-
nyelv magyar. Okleveles tanítók aug. 10-ig az 
iskolaszék elnökségéhez küldjék folyamodványai-
kat. Horváth János, k.-tanító. (903—1—1) 

Pályázat. A zirci apátság kegyurasága alatt álló 
s az előszállási plébániához tartozó nagykará-
csonyszállási (s vele kapcsolatban a ménes-
majori) vándortanítói állomásra pályázat nyittatik. 
Ez állomással járó évi jövedelem a következő: 
készpénz (negyedévi részleiekben s utólagosan 
fizetve) 200 frt; 9.36 mtm. búza, 7.so mtm. rozs, 
6.20 mtm. árpa, 2 drb. birka, 2 drb tehéntartás, 
8 drb. sertéstartás, 2 hold tengeri, 1 hold kender-
káposztás, 24 kgr. só, 8 méter tűzifa, lakás és kert; 
összesen 525 frt 41 kr. értékben. A pályázók sze-
mélyesen jelentkezzenek az előszállási plebániahiva-
talban f. évi augusztus hó 15-ikéig, magokkal 
hozván ft. Vajda Ödön, zirci apát úr ő nagyságához 
intézett, sajátkezüleg írt folyamodványukat, keresz-
telő leveiöket, az egyház előtt kötött házasságról 
szóló kivonatot, képesítési és szolgálati bizonyít-
ványukat. Kelt Előszálláson (Fehérmegye. Vasúti 
állomás), 1898. évi julius 15. (.893—II 1) 

A torontál-tordal községi népiskola második 
osztályú tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Az 
állás javadalma: évi 400 forint készpénz, havi elő-
leges részletekben fizetve és szabad szalmafütés. 
Lakásul: két szoba, konyha és kamara. Kötelesség: 
a második osztályú növendékeket, valamint az 
ismétlősöket tanítani. A pályázni óhajtó római 
katholikus tanférfiak szabályszerűen okmányolt 
bélyeges kérvényüket folyó év augusztus hó 15-ig 
a községi iskolaszékre czimezve, nyújthatják be. 
Torontál-Torda, 1898 julius hó 15. Bezdán József, 
róm. kath. plébános, községi iskolaszéki elnök. 

(902-11—1) 
Bihar-nagy-bajomi orgonista-tanítói fizetés ki-

tüntetéséből tévedésből 140 frt készpénz kimaradt. 
(Lásd előző 28-ik számot!) Révész Mihály, ref. lelkész. 

(905—1-1) 
Pozsony-Taksonyi ág. ev. iskolai tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Tannyelv magyar. Pályázhat-
nak okleveles tanítók. Tanulók száma 25—30. Fize-
tés a hitközségtől 300 frt, államsegélylyel kiegé-
szítve 400 frt. Lakás : egy bútorozott szoba fűtéssel. 
A szabályszerű bizonyítványok id. Németh Jájios 
gondnokhoz küldendők mielőbb (Pozsony-Taksonyra.) 

(921—II—1) 
A dobronaki (Zalam.) róm. kath. népiskolánál 

egy osztálytanítói állomásra augusztus hó 7-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 400 frt lakással, 
bútorozott szoba, tisztogatás és fűtésre elegendő fa. 
Ha az ismétlő-osztály vezetése is rábizatik, még 
külön körülbelül 30 frt. Kötelessége egy osztályt 
tanítani és a kántori teendőkben segédkezni. Kellő 
okmányokkal felszerelt kérvények főt. Strausz 
Flórián plébános úrhoz küldendők. (928—1—1) 

A n.-nyárádi róm. kath. segédtanítói állomásra 
augusztus hó 20-ig pályázat hirdettetik. Évi jöve-
delem : 360 frt, havi részletekben (ötödéves korpót-
lék nélkül), egy öl fa ós az iskolaépületben a szük-
séges bútorokkal — ágyneműn kívül — felszerelt 
kis szoba. Tannyelv: német-magyar. A megválasztott 
állomását szeptember hó 1-én elfoglalja. Tartozik 
az alsóbb osztályokat önállóan vezetni és a kántori 
teendőkben segédkezni. A folyamodványok a róm. 
kath. iskolaszéki elnökhöz küldendők. (925—1 1) 

Nyilvános polgári fiúiskolámon két állomás betöl-
tendő, egyenkint évi 600 frt készfizetéssel. Tanképe-
sített férfiak küldjék okmányokkal rendszeresen 
fölszerelt folyamodványaikat Landesmann Lipót 
igazgatóhoz Szabadkára. (926—III—1) 

Bujákra (Nógrádm.) kath. tanítóságra pályázat 
aug. 10-ig. Javadalma: lakás, 400 frt. Kötelezettsége: 
ismétlőket is tanítani, kántorságban segédkezni. 
Kossitzky Lajos, plébános. (923—I—1) 

A karczagi ev. reform, egyház elemi fiúiskolá-
jánál egy rendes tanítói állásra pályázat nyittatik. 
Javadalma évi 500 frt készpénz-törzsfizetés és 50 frt 
lakbér, az egyházi pénztárból évnegyedenként előre 
fizetve. Egy évi sikeres működés után állandósít-
tatik. Orgonázásban jártasok előnyben részesülnek. 
Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. A megvá-
lasztott köteles a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
A) tanterve szerint vezetni a reá bízott osztályt. Ev. 
ref. vallású okleveles tanítók kellőleg felszerelt 
kérvényöket 1898. évi augusztus 6-ikáig bezárólag 
nyújtsák be alulírotthoz. Karczag, 1898 julius 18. 
Hajnal Elek, ev. ref. lelkész s isk.-széki elnök. 

(924-11—1) 

H I R D E T É S E K . 
Eladó egy nyolcz változatú új orgona. Bővebb 

felvilágosítást ad Schuller János , Borsod, KXezö-
Csáth. (879-11-1) 
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Egy oki. tanítónőt 
keresek, ki egy 10 éves, 4 elemi osztályt végzett 
kis leányt a polgári 1-sö osztály tantárgyaiban 
kiképezzen, és a kisebb 3 gyermek nevelését tel-
jesen vezesse. Kívántatik magyar anyanyelven kívül 
a néinet nyelvnek teljes ismerete, zeneképesség és 
franczia nyelvben jártasság. Fizetése egy évre 
4 0 0 Irt é s t e l j e s el látás. Az állás augusztus 
hó 1-én elfoglalandó. Ajánlatot a bizonyítványok 

( l - l ) kíséretében kér (735) 

I V l á i ' l í u s Z s i g m o n d , Kisbér 

Vidékre izraelita nevelíínőt keresek 

11 éves l e á n y o m számára a III. polg. isk. osz-
tályból teendő magánv iz sgára v a l ó e lőkész í tés 
czéljából. Előnye van annak, a ki már több éve 
mint nevelőnő működik. Zongoratanítás és franczia 
nyelv kívántatik. Évi fizetés 350 frt. Bizonyítványok 

és arczkép 
R O T H I G N Á C Z , F r é t á n , u. p . I l l a v a 

(I—1) kéretnek. (818) 

PUSZTA-KÁRÓL YHÁZÁra egy 7 éves fiú és 
5 éves leány mellé ev. vallású okleveles 

nevelőnő 
kerestetik, ki a német nyelvet is birja. Fizetése: 
400 korona, teljes ellátás, útiköltség megtérítése. Az 
állás szeptemberben foglalandó el. Kérvények bizo-
nyítványokkal felszerelve küldendők Töpler Károly 

bérlőnek, u. p. Jánosháza, Vasm. (820-1-1) 

Okleveles izr. tanítót keresek 
gyermekek mellé, a ki a magyar , német és héber 
nyelvben alapos jártassággal bir, és képes azokat 
az elemi és polgári iskolákra sikerrel előkészíteni. 

Évi fizetés 2 0 0 forint és teljes ellátás. 
Az állás szeptember hó 1-én foglalandó el. 

Működési bizonyítványodat kellően felszerelt kér-
vények legkésőbb f. évi augusztus hó 10-ig 
alulírotthoz beküldendők. (779_i_i) 

Zala-Apáti, 1898. évi julius hó 6-án. 
Schwarzenberg Izidor, földbirtokos. 

Okleveles, 6—8 évi praxissal biró, németül és 
zongorázni tudó, lehetőleg római katholikus 

nevelőnő 
kerestetik 4 gyermek mellé, kik közül a legidősebb 
a III. polgárira tanítandó. Fizetése : 300 frt s teljes 
ellátás. Füzesi Márton, tanító. Nyustya, Gömör-

megye. (755—1—1) 

Magyar, 
keresztény vallású nevelőnő 

kerestetik vidékre. Kívántatik elemi oktatás, német 
nyelv, zongora. Teljes ellátás. Fizetés 400 frt. Aján-
latok Schrikker Imréhez, Ágoston, utolsó posta 
Lepsény. (927-1-1) 

1898/9. iskolai évre 
izraelita nevelőnő 

kerestetik, ki egy leányt a polgáriskola III-ik, 
egyet az I-ső osztályra előkészítse, a németben kellő 
jártassággal birjon. Fizetése teljes ellátás és 150 frt. 
Megkeresések Tibold-Darócz (Borsodm.) Veisz-
man Ignácz úrhoz küldendők. (858—1—1) 

A „sárospataki irodalmi kör" következő népiskolai kiadványait 
szerencsém a t, tanítói kar jóakaratú pártfogásába ajánlani: 

Nagy Sándor: Magyar ABC- és olvasókönyv. III. kiadás 
Ijlakláry Pap Miklós: Magyar nyelvtan. II. javított kiadás 
Arvai J.: Ó- és új-testamentomi szent történetek. XI. kiadás 
Géreoz Károly: Földrajz. V. kiadás 
Radácsy György: A szent történetek rövid foglalata és a keresztyén egyház története. XIII. 

Magyarország története. XVIII. kiadás 
Búza János : Természetrajz. V. kiadás. 49 ábrával 
Mitrovics Gyula : A ker. hit- ós erkölcstan rövid foglalata 
Orbán József: Kézikönyv az egyetemes történelem tanítására. IV. kiadás 
Dezső Lajos : Számtani feladatok I. II. osztálynak 

— — „ „ ü l . IV. „ Il-ik javított kiadás 
— - Olvasókönyv II. osztálynak. III-ik kiadás 
— „ a III. IV. „ III-ik „ 
— — „ az V. és VI. „ 
— — Tanterv a népiskolák számára 

Zsindely István: Természettan. II. kiadás. 26 ábrával 
Val lás tevö kathekizmus 

Megrendeléseket szívesen fogad 

M) T R é C i A I Y I BERTALAN 
k ö n y v k e r e s k e d é s e S á r o s p a t a k o n . 

' W W ^ ' W W W f wwwwwwww* 
Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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van 

21 kr; 
40 kr. 
33 kr. 
30 kr. 

14 kr. 
20 kr. 
34 kr. 
20 kr. 
37 kr. 
17 kr. 
35 kr. 
24 kr. 
50 kr. 
80 kr. 
30 kr. 
30 kr. 
6 kr. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 29 . számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A somogy-nemeskisfaludi református tanító-

ságra pályázat hirdettetik. Fizetés az egyháztól 
224 frt, államsegély — melyért az egyház újból 
kérelmezett — 176 frt; lakásul egy szoba. Oklevél-
lel ellátott kérvények augusztus 20-ig az iskolaszék 
elnökségéhez küldendők. (692-III—2) 

A méhteleki (Szatmárm.) ev. ref. egyház ének-
vezér-tanítói állomására pályázatot hirdet. Fizetés : 
tizenkilencz mm. 60 kii. (20 köböl) tiszta búza, — 
három fordulón egy-egy hold szántóföld, mit az 
egyház szánt, tanító magvával elvet, trágyát ki-
hordja, kapál s arat, — két hold és 760 öl kaszáló, 
mit tanító műveltet, 600 öl kenderföld, ezt is 
szántja az egyház, — nyolcz nagy darab marhára 
legeltetési jog, értéke 40—50 frt, — tandíj 55 — 60 
gyermektől egyenként egy forint, egy véka zab, egy 
csirke; ismétlők tanításáért a községi pénztárból 
tizenöt írt, nyolcz frt regalekamat az egyház pénz-
tárából, — öt öl fa beszállítva, — egyszázöt forint 
államsegély, — két szobás lakás, egyik padlózott, 
konyha, kamara, istállók, — kis konyhakert, köz-
ségi faiskola 600 öl, mit tanító kezel. Stóla a meg-
határozott módon. A földek adóját az egyház fizeti. 
Kötelesség: mindennapi és ismétlő-iskolások taní-
tása a tiszántúli ev. ref. egyházkerület tanterve 
szerint. A szokott időben — kanonikus órákon — 
s lelkész akadályoztatásakor isteni-tisztelet végzése. 
Pályázati határidő julius 31. Oklevéllel s egyéb 
melléklettel felszerelt pályázat az ev. ref. lelkészi 
hivatalhoz, u. p. Mikola, küldendő. Állomás szeptem-
ber l-re elfoglalandó. (759-1—1) 

A felsö-diósi róm. kath. tót-magyar tannyelvű 
népiskola I. osztályához okleveles tanító kerestetik. 
Javadalmazása: az 1898/9-iki tanév végéig a köz-
ségi pénztárból 300 frt. Jedlicska Pál esperes-ple-
bánostól 50 frt; ugyanettől számíthat a tanító a 
tanév alatt 50—60 forintra, ha kész lesz másolással 
s fogalmazással segédkezni. A tanítónak van csinos 
g bútorozott szobája. Kötelessége: az I. osztályú 
tanulókat tanítani s időnkint az ismétlő-iskolában 
oktatni. A pályázók augusztus 15-ig terjeszszék 
be kérvényeiket Jedlicska Pál espereshez (Felső-
Diós, Pozsonyvármegye.) (772—1—1) 

Balsán (Szabolcsin.) a reform, egyház orgonista-
tanítói állomása szeptember 1-én betöltendő. Java-
dalma : az iskolától különálló 3 szobás lakáson 
kívül 400 frt, évi négy részletben előzetesen fizetve 
és 60 frt különböző czímeken. Oklevéllel felszerelt 
bérvények julius 31-ig Rácz Kálmán lelkészhez 
(posta ! Szabolcs) küldendők. (711—III—3) 

Mozsgón (Somogym., Szigetvár mellett) az álla-
milag segélyezett községi népiskolában az osztály-
tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalom: évi 
400 frt, egy bútorozott szép szoba, fűtéssel. Tan-
nyelv : magyar. Pályázati határidő julius 24. Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. Okmányolt kérvények 
az iskolaszékhez intézendők. Lejthényi Kálmán, kör-
jegyző és iskolaszéki elnök. (602—IV—4) 

Kérek polg. leányiskolámhoz polg. isk. tanítónőt. 
Fizetés 500 frt s lakás, vagy 50 frt. Német, franczia 
kívánatos, zongoratanításból mellékjövedelem. Ok-
mányok, arczképek Freund Bernát igazgatóhoz kül-
dendők N.-Bicsére (Trencsénmegye) augusztus 20-ig. 

(665-III-3) 
Jánosgyarmat (Barsmegye) község róm. kath. 

kántortanítói állomására pályázat hirdettetik. Határ-
idő julius 28. Megfelelő lakáson és mellékhelyisé-
geken kívül ötszázötven forinttal javadalmazva, quin-
quennium biztosítva. Tannyelv: magyar-német. Ál-
lomás elfoglalandó augusztus 31. Dr. Lányi József, 
plébános, iskolaszéki elnök. (675—III—3) 

Kraasó-Szörény megyében fekvő Csiklovabánya 
a szabadalmazott osztrák-magyar államvasuttársaaág 
magyar-német népiskolájánál a tanítói, illetve tanító-
női állomás megüresedvén, annak betöltésére a 
pályázat ezennel közhirré tétetik. Az ezen állomás-
sal egybekapcsolt javadalmazás 350 frt évi fizetés, 
30 ürméter kemény hasábfa, szabadlakás, illetve 
80 frt lakbér és az orgonázási szolgálatért járó 
60 frtnyi jutalomdíjból áll, mely utóbbi összeg a 
csiklovabányai róm. kath. templom-pénztár által 
fizettetik. Ezen állomás egy évig ideiglenes leend 
és csupán megfelelés esetén — a próbaév lefolyta 
után fog az illető kineveztetni. — Pályázók, ille-
tőleg pályázónők ezen állomásra, tartoznak saját-
kezüleg írt bélyegtelen folyamodványaikat legkésőbb 
folyó évi augusztus hó 15-ik napjáig a szab. osztr.-
magy. államvasuttársaság oraviczai főtiszttartósá-
gához beterjeszteni és a tanítói pályára való kép-
zettségüket tanítói oklevéllel igazolni. Feltétlenül 
megkívántatik a magyar és német nyelv teljes 
birása, azonfelül egy hitelt érdemlő erkölcsi bizo-
nyítvány, keresztlevél és az orgonázásbani jártas-
ságról szóló bizonyítvány csatolása. Oraviczán, 1898. 
évi junius 25-én. A főtiszttartóság. (652-III—3) 

Az alsó-nánal ev. leányegyház német-magyar 
tannyelvű iskolájához f. évi szeptember 1-ére másod-
tanító vagy tanítónő kerestetik. Javadalmazás 300 frt, 
1V» öl fa és lakás. Kelt Apáthiban, 1898 junius 
25-én (u. p Mórágy, Tolnám.). Krácher György, 
lelkész. (659—IV—3) 

Pályázati hirdetmény. Az alsó-szombatfalvi 
intézeti állami elemi iskolánál 240 frt fizetés és 
lakással egybekötött tanítónői állás megürülvén, arra 
a nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. ministerium 
31 868. 11/1. számú rendelete értelmében ezennel 
pályázat nyittatik. Azok, kik ezen állásra pályázni 
akarnak, kérvényeiket folyó évi julius 31-ig a törvény 
által előírt okmányokkal felszerelve, az alsó-szombat-
falvi intézeti állami elemi iskola iskolaszéki elnök-
ségéhez küldjék be. Pálify Elek, iskolaszéki elnök. 

(644—III—3) 
A nagy-kovácsli róm. kath. magyar-német tan-

nyelvű iskolához okleveles segédtanító kerestetik. 
Fizetés: 350 frt, egy öl fa, egy bútorozott szoba, 
ágynemű nélkül. Az állomás szeptember 1-én fog-
lalandó el. Az iratok julius 24-ig hozzám külden-
dők. Nagy-Kovácsi (Buda mellett) 1898 junius 28. 
Angeli Márton, plébános. (684—III—3) 

A szanyi (Sopronm.) róm. katholikus népiskolá-
jánál üresedésben lévő három osztálytanítói állásra 
pályázat nyittatik. Kötelesség a beosztott osztályának 
önálló vezetése s a kántori teendőkbeni segédkezés. 
Fizetés évi 300—300 frt, havi előleges részletekben, 
lakásul egy bútorozott szoba. Okmányolt kérvények 
julius hó 30-ig az iskolaszéki elnökséghez czímezve 
beküldendők. Tannyelv magyar. Szany (u. p. és 
vasúti állomás helyben), 1898 junius hó 25-én. Köz-
ségi elöljáróság. (645—III—3) 

Szám 3659-898/11. ai. Pályázat. A Csikvármegye által 
fentartott csik-szerdai polgári leányiskolánál üre-
sedésben levő, s 700 frt rendes fizetéssel javadal-
mazott rendes tanítónői állásra, a nyelvtan és törté-
nelmi szakcsoportra ezennel pályázat hirdettetik. 
Az énektanításra képesített a választásnál előny-
ben fog részesíttetni. Pályázati határidő 1898. évi 
julius hó 31-ike, mely időig a kellően felszerelt kérel-
mek az iskolaszék elnökéhez küldendők be. Csik-
Szereda, 1898. évi junius hó 30-án. Alispán helyett: 
Mihály Ferencz, főjegyző. (117/h—III -3) 

Zsigárdl reform, egyház másodtanítót keres. 
Fizetése — oklevelesnek — 87 frt, államsegélylyel 
400 frt, egyszobás lakás legszükségesebb bútorral. 
Pályázati határidő augusztus 12. (751 —II— 2) 
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A nyíregyházi ág. evang. egyház egy városi 
segéd- s esetleg egy üresedésbe jövő tanyai tanítói 
állásokra, — továbbá: az egyház felügyelete alatt 
álló Hugyaj-Zsindelyes-pusztai kántortanítói, — vasár-
és ünnepnapokon délelőtt énekléssel (harmonium 
mellett), ima és egyházi elmélkedés előolvasással, 
Hugyajban (V4 órányira az iskolától) istentisztelet-
tartás kötelezettségével járó állásra pályázatot hir-
det. Az első két állomás évi 400 frt készpénzfize-
tés és természetbeni lakás élvezetével van össze-
kötve. A tanyai állomáson a tanterem fűtésére a 
gyermekek részéről beszolgáltatandó pénzösszeg 
fordíttatik. A hugyaj-zsindelyesi kántortanítói állás 
javadalmai : természetbeni lakás, fűtőanyag, mely-
ből a tanterem is fűtendő, készpénz 250 frt, egye-
bekből 100 frt. A tannyelv magyar. A tanyai és 
Hugyaj-Zsindelyes-pusztai állomások ideiglenesen 
egy próbaévre töltetnek be. — Felhivatnak az ág. 
ev. okleveles tanítók, miszerint kellően felszerelt 
kérvényeiket (az állomás megnevezésével), alulírthoz 
folyó év julius 25-ig terjeszszék be. Nyíregyháza, 
1898 julius 6 Bogár Lajos, iskolaszéki elnök. 

(762-11-2) 
A sopron-szováti róm. kath. osztálytanítói állo-

másra az 1898/9. tanévre pályázat hirdettetik. Fize-
tése : 300 frt, havonként fizetve, külön szoba fűtés-
sel. Kötelessége: III — IV. osztályt és az ismétlő-
iskola fiúit tanítani, a kántoriakban segéd-
kezni. Okleveles férfitanítók hiányában, oki. nő-
tanítók is pályázhatnak. Az állás szeptemberben 
betöltendő. Kérvények ftdő Paár József plébános, 
iskolaszéki elnök úrhoz Bágyogra küldendők. Oross 
Gábor, főtanító. (790—II—2) 

A lovász-patonai római katholikus iskola osz-
tálytanítói állására pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
évi háromszáz forint, évnegyedenként előre kifizetve, 

• egy szobából álló lakás, négy méter tűzifa, az óvóda 
vezetéseért négy hónapon át, havonként husz forint 
külön díjazás. Pályázhatnak nők is. Kérvények főt. 
Mórocz Antal plébános úrhoz küldendők. Ajz isko-
laszék. (777—III—2) 

Balaton-henyei református kántortanítói állásra 
szept. elsejére pályázat nyittatik. Kötelessége : I— 
VI. osztály és ismétlősök tanítása, énekvezetés. 
Javadalmazása a hivatalos felvétel szerint : 623 frt 
75 kr. Pályázók jelentkezzenek Raksányi Károly 
lelkésznél, julius végéig. (796—11—2) 

Rajecz város (Trencsénm.) evang. tanítót keres. 
Fizetése készpénzben 400 frt államsegélylyel, laká-
son és 2 kerten kívül. Állomás szept. l-jén elfog-
lalandó. Kérvények Krizsán János lelkészhez julius 
31-ig Predmér-8zúlyóra küldendők. (795-11—2) 

A tiszakerületi ág. hitv. evang. egyházkerület 
eperjesi tanítóképzőjébe, a jövő tanévre szóló fel-
vételi folyamodványok, úgyszintén a jótéteményes 
helyek, valamint a szeptemberi magán- és képesítő-
viszgákért szóló kérvények legkésőbben f. é. aug. 
hó 10-ig az igazgatóságnál nyújtandók be. Eperje-
sen, 1898 julius hó 4-én. Perényi Vilmos, igazgató. 

(726-11-2) 
Darányba a kántorságban jártas, okleveles ref. 

II. tanító kerestetik. Kötelesség: a reá bízandó 
osztályok, ismétlők (fejenként 50 kr) tanítása. Fi-
zetés: 400 frt s egy szoba. Határidő: augusztus 15. 
Elfoglalandó: szept. 1. Iskolaszék. (793-III—2) 

Dobára r. kath. osztálytanító kerestetik. Fize-
tése: 300 frt (100 frt államsegélyért kérvény be-
adatott, ezzel lenne 400 frt), csinos butorozott szoba 
fűtéssel. Kötelessége : kisebbeket és ismétlőket ta-
nítani, kántorságban segédkezni. Felszerelt kérvé-
nyek augusztus 15-ig főtisztelendő Somogy Baka 
Lajos iskolaszéki elnök úrhoz, Veszprém, Nagy-
Szőllős, küldendők. Domby, főtanító. (800—II—2) 

Dévény, (Pozsonym.) két r. kath. osztálytanítói 
állásra augusztus 10-ig pályázat hirdettetik. Fizetés: 
II. oszt. 300 frt, butorozott szoba, fűtés. III. oszt. 
100 frt és államsegély 300 frt, két szoba, konyha, 
pincze és fűtés. Tannyelv: német-magyar, vasár-
napi iskolát tartani, a kántorságban segédkezni 
kötelesek. (799-II—2) 

A vadkerti reform, népiskolánál a II-od tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 300 frt 
havi részletekben előre, butorozott szoba ágynemű 
nélkül, 6 m.-mázsa kőszén fűtéshez. Ezen javada-
lomnak 100 frttal való felemelésére államsegély 
van kérelmezve. Véglegesítés esetén, ha kántori 
teendőket teljesít, jól tudja orgonán az éneket 
kisérni, az egyháztól 50 frt kántordíjat, 2 szobát, 
egy konyhát, kamrát, szükséges melléképületeket s 
félhold területű konyhakertet nyer az említett 
készpénzen felül javadalmazásul. Kötelessége: az I-ső, 
Il-ik elemi osztályok önálló vezetése, a kántorság-
ban segédkezni. Tannyelv: magyar. Csak okleveles 
tanítók pályázhatnak. Pályázatok augusztus l-l-ig 
alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők. Vadkert, 
Pestm. Kiss Adolf, lelkész. (806- II-2) 

Az egerlövöi Il-ik tanítói állásra pályázatot hir-
detek. Fizetése: Lakás (kerttel), 25 köböl rozs, 
180 frt tandíj; 156 frt államsegély; stóla 15 frt. 
Kötelessége : a III. IV. osztályok és az ismétlősök 
tanítása, templomi és temetési szolgálat. A ki ének-
kart vezetni képes, előnyben részesül. A körülmé-
nyekhezképest az 1899 szept. 1-én nyugalomba vonuló 
öreg érdemes tanítónk 800 frtos állására előléptet-
hetjük. Egerlövő, 1898 julius 6. Sólyom Barna, 
ev. ref. lelkész. (769-11—2) 

A sarudi (Hevesmegye) r. kath. népiskolánál 
üresedésben levő harmadik önálló tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 1. Lakás ter-
mészetben, mely áll két szobából, konyha és élés-
kamrából és istálló. 2. Évi 400 frt készpénzfizetés, 
évnegyedenként 100 frtos részletekben, a községi 
pénztárból. A faiskola kezeléseért és az azzal egy-
bekötött gyakorlati oktatásért évi tiz forint ugyan-
azon pénztárból. Kötelessége: 1. A három osztály 
közül azon osztályt önállóan vezetni és tanítani, 
melyet részére az iskolaszék kijelöl. 2. Az ismétlő-
iskolások egyik osztályát külön díjazás nélkül 
vezetni és tanítani. 3. Az iskolásgyermekeket ren-
desen a templomba vezetni és reájok felügyelni. 
4. A faiskolát gondozni és a fakezelésből gyakor-
lati oktatást adni. Ez érdembeni jártasságát iga-
zolni köteles. Pályázók kellőleg felszerelt kérvé-
nyüket julius hó 30-ig a sarudi plébániai hivatal-
hoz czimezve küldjék. Az állomás szeptember első 
napjaiban elfoglalandó. Pályázhatnak okleveles nép-
tanítók, okleveles tanítónők és olyan okleveles óvó-
nők, kik két év alatt a tanítónői oklevelet meg-
szerzik. Ilyen óvónőnek véglegesítése csak a tanító-
női oklevél megszerzése után adatik meg. A férfi-
pályázók közül az orgonálásban jártas előnyben 
részesül. Sarudon, 1898 julius 4. Újhelyi Lajos, 
esperes-plebános, iskolaszéki elnök. (801—1—1) 

Krivoszud-Bodovkai (Trencsénm.) ág. h. ev. 
leányegyházközségi államilag segélyezett népiskola 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Tannyelv: 
tőt. Évi fizetés, lakáson, fűtésen kívül: 400 forint. 
Okleveles tanítókon kívül pályázhatnak oki. tanító-
nők s óvónők. Pályázatok augusztus 10-ig Krizsan 
Miloszlav helyettes lelkészhez küldendők. K.-Sztan-
kócz, p. Túrna. (803—II—1) 

A Felsö-Barczikai (Borsodm.) reform, egyház 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése : 400 
forint, évnegyedenkinti fizetve, és lakás. Pályázók 
folyamodványaikat aug. 10-ig alulirotthoz küldjék 
be. Csak okleveles tanítók pályázhatnak. Kereszes 
János, ref. lelkész. (804—11—1) 
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Pályázat a tót-pelsöczi ág hitv. ev. anyaegyház 
kántor-orgonistái állására. Kötelességek: orgona-
kisérettel vezetni az éneket istentisztelet, úrvacsora-
osztás és esketésnél; végezni a temetések kántori 
részét; tanítani az egyházmegye által előirott 
sz. énekekre a helybeli állami népiskola ev. vallású 
növendékeit s ellátni egy egyházi jegyző összes 
teendőit. Fizetés: készpénzben 412 frt. Rozs 14'60 
hectoliter. Búza 4'60 hectoliter. Offertorium : kará-
csony, húsvét és pünkösd II. ünnepén. Gyónópénz 
'/« része, melyért a szükséges ostyát szolgáltatja. 
Szabadlakás a mellette elterülő kert használatával 
s temetési és esketési stóla. Az egyház ezen állo-
más után is fizet évi járulékot az egyetemes e. nyug-
díjintézetbe. Mindazok, a kik ezen állomást elnyerni 
óhajtják, küldjék be kellően felszerelt folyamodvá-
nyukat alulirotthoz augusztus hó l-ig. Kelt Tót-
Pelsőczön, 1898. évi julius 2-án. Kuzma Adolf, ev. 
lelkész. (715—III -3) 

Bihar-Nagy-Bajomi ref. első vegyes osztály 
orgonista-tanítói állomására pályázat hirdettetik. 
Fizetés: lakás kerttel, 26 mm. magtári buza, 6'5 mm. 
árpa, négy darabban 17 kis hold 373 [l]-öl szántó-
föld ; temetéseknél orgonázásért 1 frt. Esetleges 
mellékjövedelem remélhető. Kötelesség: jelenleg az 
első vegyes osztály tanítása, fentartva, hogy más 
osztály vezetésére is alkalmazható; vasár- és ünnep-
napokon délelőtt, délután és kívánatra temetések-
nél orgonázni. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Révész Mihály, ref. lelkész. (739-11 -2) 

Teklaíaluban a községi népiskolánál az osztály-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
360 frt, bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége: az 
egyik tanteremben tanítani és a kántoriakban segéd-
kezni. Pályázók kérvényeiket augusztus 27-ig küldjék 
az iskolaszékhez. Megbízásból: Grundmann János, 
főtanító. (737—II—2) 

A nagyváradi orthodox zsidó polgári fiúiskolá-
nál a mennyiségtan és természettudományi szak-
csoportból tanári állás üresedvén, meg annak szept 
hó 1-én leendő betöltésére ezennel pályázat hirdet-
tetik. E szakra képesített egyének — vallásfelekezeti 
különbség nélkül — kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
felhivatnak, hogy kellően felszerelt folyamodványai-
kat alulírott elnökhöz legkésőbb julius hó 31-ig 
bekiildjék. Az állás javadalmazása évi 800 frt fizetés 
és 50 frt évi lakbérátalány. Ugyanitt üresedésbe 
jött a razjtanári állás is, melyre szintén pályázat 
hirdettetik. Az állás javadalmazása 800 frt évi fizetés 
és 50 frt lakbérátalány. A megválasztandó köteles 
25 heti óra keretén belül a szabadkézi rajzot, a 
mértant és mértani rajzot a polgári fiú- és leány-
iskolában tanítani. Kellő képe.-ítéssel biró egyének 
— felekezeti különbség nélkül — szíveskedjenek 
ebbeli kellően felszerelt folyamodványaikat alulírott 
elnökhöz legkésőbb julius hó 31-ig beküldeni. Az 
állás szeptember 1-én foglalandó el. Mindkét állás-
nál tetemes összegű mellékjövedelemre van kilátás. 
Nagyváradon, 1898 julius hó 1. Schwartz Antal, 
iskolaszéki elnök. (744—II—2) 

Szilágy-Bagosi ref. egyház orgonista, kántor-
fitanítói állomására pályázat hirdettetik augusztus 
hó 10-ig. Fizetés 450 frt, tisztességes cseréppel fedett 
lakás és melléképületek. Államosítás kérelmezve van. 
Pályázat ref. lelkészi hivatalhoz (u. p. Szilágy-
Nagyfalu). (740—III—2) 

Csehbrézól ágost. hitvall. evang. egyház-kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Tanítási nyelv: 
magyar-tót. Fizetés: mintegy 600 frt, részben kész-
pénzben, részint földekben s terményekben; lakás 
és kert. Okieves tanítók irományaikat julius 25-ig 
küldjék Csehbrézóra (Nógrádm., u. p. Pollár.) 
Viczián Lajos, lelkész. (748—II—2) 

Pályázat. A birdal ev. tanítói állás betöltendő. 
Lásd e lap 21—24. számait. Binder Jenő, ev. lelkész. 

(743—IV—2j 
A diósdl (Fehérm., Budapest mellett) róm. kath. 

magyar-német tannyelvű iskolánál másodtanítói állo-
másra augusztus 9-iki határnappal pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: 375 frt, egy bútorozott szoba. 
Kötelessége: I—II. osztályt önállóan, ismétlősöket 
hetenkint egyszer tanítani, kántori teendőkben díj-
talanul segédkezni. Folyamodványok iskolaszékre 
czimezve, alulirotthoz küldendők. Diósd, 1898 julius 2. 
Wunder János, kántortanító. (731—II—2) 

A bonyhádi magyar-német tannyelvű ev. nép-
iskolához segédtanító kerestetik. Évi fizetés: 120 frt, 
élelmezés a kántortanítónál, egy bútorozott szoba 
tisztogatással és a szükséges fűtőanyaggal. Köte-
lessége : az I—II. osztályt tanítani és kántori 
teendőkben segédkezni. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Folyamodványok augusztus hó 20-ig 
alulirotthoz küldendők. Gráf József, lelkész. 

(746—III-2) 
Egy a román határon levő nem nyilvános jelleggel 

felruházott magániskolához egy, a magyar és német 
nyelvben teljes jártassággal biró keresztény vallású, 
okleveles tanító kerestetik. Fizetés megállapodás 
szerint. A szükséges okmányokkal felszerelt pályá-
zati kérvények, magyar és német nyelven fogal-
mazva, julius hó végéig a komandói fűrésztelep 
igazgatóságához, u. p. Kovászna, Erdély, inté-
zendők. (697—II-2) 

A bodrogszentesi ev. ref. egyház kántortanítói 
állomására pályázat hirdettetik. Javadalma : 178 
frt államsegély; föld-, termény-, tandíj-, stólából 
333 frt 90 kr. Az állomás aug. 25-ig betöltendő. 
Pályázati határidő aug. 1. Bodrogszentes (u.p. Király-
Helmecz. Zemplénmegye). Miskolczy Endre, lelkész. 

(760—11-2) 
Az alsópetényi (Nógrádmegye) kántortanítói 

állomásra julius hó 20-ra páiyázat hirdettetik. 
Javadalma: szabad lakáson kívül 6 hold szántó-
föld, melyet a község mivel, minden pár után egy 
véka rozs és 25 kr (van 120—130 pár), 2 kocsi 
széna, 5 bécsi öl keményfa, minden tanoncztól 
1 frt, vallásalapből 19 frt, deputatum 20 fit. A 
kik ezen állomást elnyerni óhajtják, képesítő 
okleveleik és netán eddigi szolgálati bizonyít-
ványaikat az alulirotthoz küldjék be és a kitűzött 
napon a helyszínén megjelenjenek. Tanítási nyelv : 
magyar-tót. Stóla: nagy temetés 50, kicsi 25, 
minden versbúcsuztató 10 kr, nagymiséről 20 kr 
jár. Nézsa, 1898 junius 30-án. Trabalka János, 
esperes. (713—II—2) 

Kis-Kun-Majsán a római kath. városi fiúis-
kolánál egy, 400 frt éri fizetéssel, 50 frt lakbérrel, 
'/t hold külterületi földhaszonélvezetével javadal-
mazott; továbbá az ágasegyháza- és maris-pusztai 
iskoláknál egyenként 300 frt fizetéssel, lakás, fűtés-
sel és 1 hold kert földhaszonélvezetével javadalma-
zott két tanítói állás lesz betöltendő. Pályázati 
kérvények a képviselőtestülethez czimezve f. é. 
augusztus 15-éig nyújtandók be. Kis-Kun-Majsán, 
1898 julius 4-én. Elöljáróság. (758—II—2) 

A temes-gyarmathal róm. kath. iskola III. 
II. és 1. osztályai képesített tanító vagy tanítónővel 
betöltendők. Járulékaik: 200 frt készpénz, 10 frt 
irodai és 5 frt lakástisztítási átalány; 2460 liter 
buza, 12 méter beszállított hasábfa; 2 szobából álló 
lakás, konyha, éléskamra, padlás ; a III. osztálylyal 
jár még házikert, a II. osztálylyal pedig külső 
pótkert. Az előadási nyelv német és magyar. A 
megválasztott tartozik ismétlő-iskolát is tartani és 
állomását ez év szeptember 1-jére elfoglalni. A kel-
lőleg felszerelt folyamodványok julius 24-ig az isko-
laszéki elnökséghez intézendők. (770—II—2) 

29* 
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Gégényben (Szabolcsmegye) a reform, egyház 
kántortanítói állomása.szeptember elsején betöltendő. 
Javadalma, lakáson kívül, 24 köböl rozs, 83 frt 
készpénz, harmadfél-öl kemény tűzifa, 20 kata-
strális hold tagosbirtok, tehermentesen, melyért 240 
frt haszonbért fizetnek. Szőllő és gyümölcsös. Stola-
átlag 15 frt. Tandíj legkevesebb 60 gyermek után : 
1 véka rozs és 50 kr. Díjlevél értéke legalább 600 
frt. Oklevéllel felszerelt pályázatok augusztus l-ig 
Vas Mihály lelkészhez küldendők. 

Gégényben (Szabolcsmegye) a reform, egyház 
második tanítói állomása szeptember elsején betöl-
tendő. Javadalma, lakáson kívül, 400 frt készpénz, 
államsegélyből. Ismétlő-iskoláért 20 frt a községtől. 
Esetleg faiskola kezeléseért némi tiszteletdíj. Köte-
lesség : a két, esetleg három ölső osztálynak veze-
tése s szükség esetén a kántor helyettesítése. A 
községben magántanuló úri gyermekek is vannak. 
Oklevéllel felszerelt pályázatok augusztus elsőig Vas 
Mihály lelkészhez küldendők. (819—I—1) 

Lorántházán (fczabolcsmegye) a reform, egyház 
(600 lélek) kántortanítói állása szeptember elsejéig 
betöltendő. Javadalma, lakáson kívül: 19 hold szán-
tóföld, 500 Cöl szőllő, 15 köböl rozs, 3 köböl búza, 
4 öl kemény tűzifa. Tandíj legkevesebb 50 gyer-
mek után fejenként: 1 véka rozs és 40 kr. Cselé-
dek-, zsellérektől 35 frt, ismétlősökért 15 frt. Állam-
segély fizetéspótlékul 206 frt. A földekért adót, 
ártért egyház fizeti; egyháztagok 2 hold földet 
megmunkálnak. Véglegesítés egy próbaév után. 
Oklevéllel felszerelt pályázatok augusztus l-ig. 
Urbán Dezső, ó-fehértói lelkészhez küldendők, mi-
után a lorántházai lelkészi állás betöltés alatt áll. 
(Czím : Ó-Fehértó, Szabolcsmegye.) (756-1-1) 

Hódmezö-Vásárhelyen 4 külterületi községi 
népiskolához rendes tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetés: évi 400 frt, havonként előre fizetve, 
lakás, fűtőanyag és '/« holdnyi kert, esetleg e 
helyett 10 frt kárpótlás. Tanítónők és óvónők is 
pályázhatnak. A megválasztott tanítók mindaddig, 
míg a város állandó iskolát nem emeltet, kötelesek 
megelégedni tisztességes ideiglenes lakással. Az 
állomások f. évi szeptember 15-ig elfoglalandók. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények dr. Wilheim 
Arnold iskolaszéki elnökhöz julius hó 25-ig külden-
dők be. Fodor Lajos, jegyző. (771 —II—1) 

Iszka-Szent-György (Sz.-Fej érmegye) r. kath. 
magyar t.-ny. iskolájában segédtanító kerestetik. 
Fizetése : 300 frt a templom pénztárából pontosan 
fizetve. Külön kijáratu csinosan bútorozott szoba és 
kellő mennyiségű tüzelőanyag. A kántorságban 
jártas előnyben részesül. Pályázati határidő jul. 23. 
Horváth Sándor, plébános. (823—1—1) 

A rozsnyói ágost. hitv. evang. kerületi polgári 
leányiskolában rendszeresített második zongora-
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Kötelességei: 
a tantervben megállapított óraszámban tanítani, az 
internatusi felügyeletben, sorrend szerint résztvenni, 
s általában az intézeti szabályokhoz magát alkal-
mazni. Javadalmazása: az intézetben való teljes 
ellátás, fokozatos előléptetéssel, egyelőre évi 250 frt. 
Próbaidő: egy év. A kellően, arczképpel is felsze-
relt ág. hitv. evang. pályázók kérvényei folyó évi 
augusztus l-ig alulírotthoz beküldendők. Rozsnyó, 
1898 julius 8. Terray Gyula, isk. e. elnök. 

(821-E-I ) 
Az ó-tural ág. hitv. evang. egyház három 

okleveles tanítót keres és pedig kettőt Dubrava 
irtványon levő iskola számára, egyet pedig a hely-
beli városi alsóbb osztályok oktatására. Fizetés: 
400 frt, lakás és két öl fa. Okleveles, tót nyelvben 
jártas tanítók f. évi julius hó 30-ig jelentkezzenek 
az ev. lelkészi hivatalnál Ó-Turán (Nyitramegye.) 

(815—11—1) 

A szárazpataki róm. kath. tót-magyar tannyelvű 
népiskola I. oszályához okleveles tanító kerestetik. 
Javadalmazása: az 1898/9. tanév végéig a községi 
pénztárból 400 frt. A pályázók kérvényeiket folyó 
évi augusztus 19-ig terjeszszék be Horváth László 
szárazpataki plébánoshoz (Pozsonyvármegye.) A taní-
tónak kötelessége az I. osztály tanulóit tanítani, s 
az ismétlő-iskolában oktatni. Lakása egy szoba az 
iskola-épületben. Mellékes jövedelemre számithat. 

(822 I 1) 
Felsö-Gellérre ev. reformált vallású másod-

tanító kerestetik. Javadalom: egy szobás lakás, 
400 frt készpénz, melyből 295 frt államsegély. Ok-
mányokkal felszerelt pályázati kérvények augusztus 
10-ig Gyalókay Béla lelkész czímére Felső-Gellér, 
utolsó posta Bogya, Komárommegye, küldendők. 
Nők is pályázhatnak. Az állás szeptember 1-én el-
foglalandó. (814-1 - 1) 

A Kis-Becskerek községi iskolánál megüresedett 
tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. Fizetés : 
400 frt készpénz, 16 km. kemény tűzifa, melyből a 
tanterem is fütendő, egyelőre a lakás felépítéséig 
60 frt lakbér és 229 Q -öl pótkert. A tanító a reá-
bízott osztályt vezetni, a kántort szükség eseten 
helyettesíteni, ünnepek alkalmával az egyházi funktiók-
nál segédkezni köteles. A kérvények f. évi julius 
hó 30-ig bezárólag a községi iskolaszéki elnökhöz 
czimezve beküldendők. Községi Iskolaszék. 

(747 —III—1) 
Felsö-Szúcsi r. kath. népiskolánál megüresedett 

tanítói állomásra f. évi augusztus 1-ére pályázat 
hirdettetik. Fizetése készpénzben: 425 frt o. é. 
Lakása áll: egy nagy szoba, kamara és konyhából, 
ehhez járul elegendő tűzifa és konyhakert. Pályáz-
hatnak csak okleveles tót és magyar nyelvben jártas 
tanítók és tanítónők. Folyamodványok julius 28-ig 
Aleithner József plébános s iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. (813—II—1) 

Az avas-vámfalusi állami iskolánál szervezett 
3-ik tanítói állásra pályázat nyittatik. Gör. kath. 
vallású és oly tanítók, kik a gyümölcstenyésztésben 
s kertészetben jártassággal birnak, előnyben része-
sülnek. A nagymélt. vallás- és közokt. minister úrhoz 
intézett, kellően fölszerelt és fölbélyegeit kérvények 
augusztus l-ig nyújtandók be, Kováts Béla szatmár-
megyei kir. tanfelügyelőhöz Szatmáron. 

(127/h—I—1) 
A lászlófalval ref. egyház okleveles kántortanítót 

keres. Fizetése : az egyháztól 300 frt, 1 köböl gabona, 
13 méter fa. Vallástanításért, s a kanonikus órákon 
való papolásért kap 100 frtot negyedévi részletek-
ben. Államsegély 68 frt. Temetés 60 kr. Mindennapi 
iskolások száma 35, ismétlősöké 10. Az állomás 
szeptember elsején elfoglalandó. (U. p. Sajószent-
péter, Borsodm.) Kökényesdi Pál, ref. lelkész. 

(829-1-1) 
Tatán a IV-ik tanítói állomásra pályázat hirdet-

tetik. Javadalma: 350 frt az egyházi pénztárból, 
50 frt államsegély; lakás, fűtés, takarítás. Pályá-
zatok augusztus 10-ig a ref. lelkészi hivatalhoz inté-
zendők. Állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 

(830—11—1) 
33/1898. ein. Pályázati hirdetmény. A gyulai 

államilag segélyezett s jelenleg gymnasiummá-ala-
kulás stadiumában levő polgári fiúiskolánál meg-
üresedett latin - magyar és történelmi tanszékre 
pályázatot hirdetek. Ezen állás javadalma évi 800 frt 
fizetés és 200 frt lakáspénz. A megválasztandó tanító 
állását f. évi szeptember 1-én tartozik elfoglalni. 
Oklevéllel s szolgálati bizonyítványokkal felszerelt 
pályázati kérvények f. évi augusztus l-ig hozzám 
nyújtandók be. Gymnasiumi képesítéssel birók előny-
ben részesülnek. Gyulán, 1898 julius 10-én. Jantsovits 
Emil, iskolaszéki elnök. (833—U—1) 
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SaJÓ-Kazinczva (Borsodm., u. p. Barczika) nép-
iskolai Il-od tanító kerestetik. Fizetése: 76 frt 
tandíj, 324 frt államsegély és 100 frt lakpénz. Ezen 
500 frton felül nőtlen egyszobás lakást kap ingyen 
az iskolánál Kötelessége : két alsó osztály tanítása 
s az éneklésben felváltva közreműködni. Pályázatok 
augusztus 10-ig alulírotthoz küldendők. Állást szep-
tember 1-én elfoglalandó. Doktor Gyula, ev. ref. 
lelkész. r (831—II—1) 

Nagyidán (Abaújm.) ref. egyház kántórtanítői 
állomás szeptember l-ig betöltendő. Javadalma: 
lakáson kívül államsegélylyel 400 frt készpénz a folyó 
évre. Január 1-től azonban az iskola állami lévén, 
mint állami tanítónak fizetése leend : lakáson kívül 
az államtói 4U0 frt, egyháztól kántorságért 100 frt 
és 5 kath. hold szántóföld haszonélvezete. Oklevéllel 
felszerelt pályázatok augusztus l-ig a lelkészi hiva-
talhoz küldendők. (832—1—1) 

35/1898. ein. Pályázati hirdetmény. A Gyula 
városa által föntartott egyik óvódánál egy 400 frt 
évi fizetéssel és szabad lakással javadalmazott óvónői 
állás üresedésbe jővén, ezen állásra pályázatot hirde-
tek. Az oklevéllel, stb. fölszerelt pályázati kórvények 
nálam f. évi augusztus l-ig adandók be. A megvá-
lasztandó óvónő állását f. évi október 1-én tártozik 
elfoglalni. Gyulán, 1898 julius 10-én. Jantsovits Emil, 
f. ü. b. elnök. (833-11—1) 

34/1898. ein. Pályázati hirdetmény. A Gyula 
városa által fentartott tanyai iskolák egyikénél a 
400 frt évi fizetéssel és szabad lakással és kert-
használattal javadalmazott elemi tanítói állás üre-
sedésbe jővén, fölhívom azon okleveles tanító urakat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy pályázati 
kérvényeiket nálam f. évi augusztus l-ig benyújtani 
szíveskedjenek. A megválasztandó tanító egyelőre a 
p.-eperjesi iskolánál fog alkalmaztatni s állását folyó 
évi okt. 1-én elfoglalni köteles. Gyulán, 1898 julius 
10-én. Jantsovits Emil, iskolaszéki elnök. 

(833—II—1) 
A nagysarlói ev. ref. felekezeti iskola 3-ik ta-

nítói állására. Fizetés: 1. Egy szép szobából álló 
lakás. 2. 400 frt, havi részletekben. 3. 24 frt fapénz, 
melyből a tantermet is tartozik fűttetni. 4. 5 frt 
fütőpénz. Kötelessége : Az ev. ref. elemi 2-ik és'3-ik 
osztály szakszerű vezetése s a kántor akadályoztatása 
esetén a templomi ének vezetés. Kellően fölszerelt 
kérvények f. évi augusztus 5-ig az esperesi hivatal-
hoz küldendők Nagy-Sarlóba. Juhász Pál, esperes. 

(838—II—1) 
Sárosd [község (Fehérmegye) róm. kath. népis-

kolájánál a segédtanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Évi fizetés: 305 frt készpénz, s lakásul egy 
bútorozott szoba fűtéssel. Szép mellékjövedelemre 
számíthat. Kötelessége leend az egyesített I. és II. 
osztály, s a vasárnapi ismétlő-iskola vezetésén 
kívül a kántori teendő kbeni segédkezés is. Mind-
azon okleveles vagy képezdevégzett, s az orgoná-
lásban is jártas tanító urak, kik az állást elnyerni 
óhajtják, okmányokkal felszerelt kérvényeiket az 
iskolaszékhez czímezve jul. 31-ig alulirotthoz kül-
deni szíveskedjenek. Závodszky István kántortanító, 
iskolaszéki jegyző. (880 — 1—1) 

A garbóoz-bogdányi (postahely) ref. tanítói 
állomásra pályázatot hirdetek aug. 10-ig. Jöve-
delme, a 134 frt államsegélylyel együtt, 400 frt. 
Az állomás szeptember 1-én betöltendő. Ifj. Kiss 
Lajos, ref. lelkész. (878—1-1) 

A vas-dobrai (Neuhaus) r. k. iskola I. osztályára 
augusztus 14-ig pályázat nyittatik. Fizetés: 360 frt, 
bútorozott szoba és elegendő tűzifa. Kötelesség: az 
ismétlőtanítást is felváltva tartani és a kántoriakban 
segédkezni. Tannyelv német-magyar. Az iskolaszék. 

( 8 7 3 - 1 - 1 ) 

Nádaskára (Kassa mellett) róm. kath. jellegű és 
tót-magyar tannyelvű iskolába okleveles tanító 
vagy tanítónő kerestetik; családos tanító kívána-
tosabb. Kötelessége a mindennapiak, ismétlők okta-
tása és a hittan tanítása. Javadalma: államsegély-
ből 320 frt, iskolafentartóktól 80 frt, nagy kert 
és két hold szántóföld, kényelmes új lakás, gazda-
sági épülettel. Pályázati határnap aug. 11. Felső-
Olcsváron. Kováts Tamás, plébános. (857— II—1) 

A székelykeresztúri községi állandó gyermek-
menháznál a vezetőnői állás szeptember elsejé-
vel betöltendő. Felhivatnak az ezen állásra pályázni 
kivánó képesített menházvezetőnők, hogy kellően 
felszerelt kérvényeiket a székelykeresztúri községi 
állandó gyermekmenház felügyelő-bizottságára czí-
mezve alulírottnál adják be. Fizetés: 200 frt és 
50 frt lakásbér. Székeíy-Keresztúron, 1898 julius 11. 
Kovács Géza, áll. isk. igazgató, felügyelő-bizottsági 
jegyző. (868-1-1) 

A nagy-kolcsi ref. egyház tanítói állomására 
Néptanítók Lapja 24—25. számában hirdetett fel-
tételek mellett a pályázati határidőt julius 28-ig 
meghosszabbítja. (866 II—1) 

Priekopára (Turóczm.) ev. iskolához okleveles 
tanító kerestetik. Fizetése 400 frt. Jelentkezhetni 
Kontsek Antal lelkésznél Záturőán, p. Márton. 

(863-1-1) 
Pályázat Törtei (Pestmegye) községben reform, 

tanítói állomásra. Javadalom: 400 frt (államsegély). 
Lakbérre: 30 forint. Okleveles pályázók fölszerelt 
kérvényüket augusztus 13-ig ref. lelkészi hivatal-
hoz küldjék. (865-1-1) 

A puszta-szent-imrei (Pestm.) tanítói állomásra 
folyó év augusztus 15-ig a főtiszt, főegyházmegyei 
hatóság pályázatot hirdet. Javadalma: a) 350 frt, 
előleges negyedévi részletekben a „Császka"-alapból; 
b) 507 lélek után stóladíj ; c) minden egyes tényleg 
iskolába járó tanuló után egy-egy forint tandíj ; d) 
az iskolával egyfedélalattkényelmes és tágas úri lakás : 
3 szoba, konyha, mosókonyha, éléskamara, félszer, 
istálló, közel egy hold jól bekerített házikert. A 
kántori teendőben való jártasság megkívántatik. 
Az ismétlő-iskoláért külön díj nem jár. A megvá-
lasztott állását folyó év szeptember 10-ig t.irtozik 
elfoglalni, de azt az iskolai év befejezése előtc el 
nem hagyhatja. Folyamodók folyamodványa.ikat a 
főtiszt.főegyházmegyei hatósághoz Kalocsára (Pestm.) 
küldjék. (874-11-1) 

Nagy-Kerekiben (Biharm.) a hat osztályú ref. 
leánytanítóságra, okleveles tanítók, augusztus 10-éig, 
a lelkészi hivatalhoz pályázhatnak. Fizetés: lakás, 
két padolt szoba, konyha, kamra, pincze, évnegye-
denként előre fizetendő 500 frt. Kötelességei: az 
egyházmegye szabályrendeletei szerint. Az állomás 
szeptember l-ig elfoglalandó. Szabó'Károly, lelkész. 

(877-11—1) 
Duna-Adony (Fejérm.) róm. kath. iskolájánál 

három tanítói állomásra pályázat nyittatik. A bel-
városi osztálytanító, ki kántorsegéd is, jövedelme 
400 frt havi utólagos részletekben; egy szoba és 
egy öl tűzifa. A külsővárosi két oszt. tanító fizetése 
egyenként 200 frt, egy-egy szoba, egy-egy öl tűzifa, 
élelmezésük a főtanítónál Képesített vagy esetleg 
képezdevégzett róm. kath. tanítók kérvényeiket 
julius hó 31-ig bezárólag az iskolaszékre czímezve 
Csöngedy Gyula plébános, iskolaszéki elnöknek 
küldjék be. _ (872—1—1) 

Pályázat a kismányal ref. egyház kántor-tani tói 
állására. Javadalom : kétszobás csinos lakás, kamra, 
istálló, kert és 70 forint államsegélylyel kiegészített 
400 forint. Csak okleveles tanítók pályázhatnak s 
a kellően felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
szeptember elsejéig Veres Ede esperes úrhoz kül-
dendők Búcsra (Esztergommegye). (867—1—1) 
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A bittsiczai (Trencsónmegye, Zsolna mellett) 
államilag segélyezett evangelikus felekezeti iskola 
tanítót keres. Javadalmazása: 400 forint évi fizetés 
és két szobából és konyhából álló természetbeni 
lakás. (A zsolnai adóhivatalnál kiutalványozott évi 
állami segély 363 forint.) A tót nyelvben való 
teljes jártasság kivántatik. Az állomás azonnal 
elfoglalandó. Evangélikus okleveles tanítók és taní-
tónők s ezek hiányában képesített óvónők is pályáz-
hatnak. A szükséges okmányokkal felszerelt kór-
vények augusztus hó l-ig Budatinba, Hibbjan János, 
zsolnai szórvány-egyház gondnokához küldendők. 

(845-1—1) 
Versecz thjf. város községi, magyar tannyelvű 

óvódánál óvónői állás lemondás folytán megüre-
sedvén, arra pályázat hirdettetik. Az állással egybe-
kötött javadalmazás: 475 frt készpénzfizetés és 
szabad lakás. Az ezen állomás elnyeréseért pályázó 
okleveles óvónők képesítő bizonyítványnyal, eddigi 
szolgálataikat, valamint a német nyelv ismeretét 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket legkésőbb 
f. évi julius hó 31-éig nagyságos Seemayer János 
kir. tanácsos, iskolaszéki elnök úrhoz nyújtsák be. 
Az állás f. évi szeptember hó l-jén foglalandó el. 
(A kérvények, valamint a mellékletek kellő bélyeg-
gel látandók el.) (846—II—1) 

Pályázat az albertii (Pestmegye) ágost. hitv. 
ev. egyház 3-ik tanítói állomására. Javadalom: 
383 frt készpénz, tandíj 20 frt, 1 öl fa — 17 frt. 
Lakás és 'A hold kert, illeték-váltsága 100 frt, 
összesen 520 frt. Nőtlen tanító ezenfelül használ-
hatja az eddigi egyszobás bútorozott lakást díj-
talanul. A megválasztott tanító köteles az I—II. 
osztályokat és a gazdasági ismétlő-iskolát vezetni 
s a kántor-tanítóknak szükség esetén segédkezni. 
Pályázhatnak okleveles tanítók, kik a gazdasági 
ismétlő-iskola tanítására is képesítéssel bírnak. 
A megválasztott a próbaév elteltével véglegesít-
tetik. A folyamodványok aug. 10-ig alóíirotthoz 
küldendők. Dobronyovszky Gyula, ev. lelkész. 

(847-11—1) 
A hidas-kürti nyilvánossági joggal felruházott 

izr. magán-iskolánál megürült tanítói állásra ezennel 
pályázatot hirdetünk. Pályázhatnak oly okleveles, 
nőtlen tanítók, kik a magyar-német-héber tan-
tárgyakat sikeresen oktatni képesek. Javadalmazás 
300 ' frt, 50 frt lakbérilletmény és 100 frt héber-
oktatásért. Pályázni óhajtók szíveskedjenek kellő 
bizonyítványukat és eddigi működési korukat alul-
írotthoz legkésőbb aug. l-ig beküldeni. Útiköltség 
csak a megválasztottnak (10 frt) téríttetik meg. 
Drechsler Lipót, Hidas-Kürt, via Diószeg. 

(842-1-1) 
A vörsi (Somogym.) r. kath. magyar tannyelvű 

elemi népiskolánál, az oszt.-tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Ezen állás javadalma: 300 frt készpénz, 
havi előleges részletekben, lakás, fűtés és 28 frt 
alapítványi pénz. Kötelme : az I. és II. vegyesosz-
tály vezetése, és a kántorságban segédkezés. Mivel 
10Ó frt államsegélyért folyamodva van, csak okle-
veles férfitanítók pályázhatnak. Pályázati határ-
idő : aug. 1. Kérvények az iskolasz. elnökhöz kül-
dendők. (825—1—1) 

Gróf Károlyi István györgy-teleki (Temesmegye, 
Margitfalva) pusztájára tanító kerestetik. Fize-
tése : 400 frt; egy évi próba után véglegesítéssel 
100 frtnyi személyi pótlék, 5 frtnyi irodai átalány. 
24 m. botfa, miből az iskola is fűtendő. Lakása: 
2 szoba, konyha, kamara, padlás. 400 Q kert. A 
megválasztott a gazdaságban segédkezni tartozik. 
Csépléskor pedig napidíj fejében felhasználható. 
Ha az uradalom érdéke kívánja, más gazdaságba 
áthelyezhető. Folyamodványok aug. l-ig a német-
bencseki plébánia-hivatalhoz kéretnek. (827-1-1) 

Kath. s.-tanító kerestetik. Kötelessége: az első 
osztályt tanítani és a kántorságban segédkezni. 
Fizetése : havonkint 12 forint és teljes ellátás ; az 
állomás szeptember elsején elfoglalandó. Zemplénm. 
Tállya. Pusztay Mihály, orgonista-tanító. (828-1-1) 

Veszprém-Rátóthi r. kath. népiskolához okle-
veles nőtlen osztálytanító kerestetik. Fizetése: 
egész évre államsegélylyel 400 forint, bútorozott 
padlós szoba. Kötelessége : egyik osztályban taní-
tani, igmétlősöknél és kántorságban segédkezni. 
Állás szeptember elsején elfoglalandó és évközben 
nem változtatható. Folyamodványok augusztus 13-ig 
az iskolaszékhez küldendők. (826—1—1) 

A negyedi ev. ref. főtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. A javadalma készpénz, szántóföld, rét, 
fa, széna, stóla, tandíj czímen 1328 koronát tesz 
ki a lakáson kívül. A felszerelt kérvények jul. 30-ig 
nagys. Veress Ede espereshez Búcsra, (Esztergom-
megye) küldendők. (854 —1—1) 

Csendlakon (Vasm.) a r. kath. iskolánál egy 
osztálytanítói állás töltendő be. Fizetése: 400 frt, 
egy csinos szobával és fűtéssel. Kötelessége: egy 
osztályt önállóan vezetni, az ismétlő-oktatásban és 
kántorságban felváltva segédkezni. Jó képzettség-
gel bírónak szép mellékjövedelemre lehet kilátása,. 
Határidő augusztus 15. Az állás azonnal elfogla-
landó. Az iskolaszék. (853—I—1) 

A muraosányl (Zalam.) izr. elemi iskolánál 
üresedósken levő tanítónői állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: 200 frt készpénz és teljes ellá-
tás. Tannyelv: magyar, de megkívántatik a német 
nyelv teljes bírása is, valamint a női kézimunka 
tanítás. Szabályszerűen felszerelt kérvények alul-
írotthoz küldendők. Spiegl Albert. (852—II—1) 

A szuloki r. kath. német-magyar elemi iskolánál 
osztálytanító kivántatik szept. l-re. Fizetése: 350 
forint, bútorozott szoba fűtéssel, takarítással. Köte-
lessége : az osztályban önállóan tanítani. Nők is 
pályázhatnak. Kérvények eredeti okiratokkal aug. 
10-ig alulírotthoz küldendők. Szulok, Somogym. 
Reiner Gyula, plébános. (857—1—1) 

Perbálra (Budapest mellett) kath. oki. németül 
és magyarul beszélő tanító, végzett képezdész pályáz-
hat. Járandósága: bútorozott, fűtött szobán kívül, 
300 frt. Eredeti okmányok beküldésekor bővebben 
értekezhetni az isk.-széki elnökséggel. (850-1-1) 

Köbölkútra (Esztergomm.) kath tanító kereste-
tik. Fizetése : 300 frt, csinos szoba, bútorzattal, két 
öl tűzifa. Ismétlőkért 25 frt; 100 frt államsegélyért 
lépések tétettek. Választott orgonálni tudjon. Vas-
útállomás helyben. Határidő augusztus 1. Iskola-
szék. (849—1—1) 

Buosányban (Nyitram.) segédtanítói állomásra 
augusztus hó 7-re pályázat hirdettetik. Fizetés egy 
tanévre: 300 frt. készpénzben, bútorozott szoba fű-
téssel. 100 frt államsegélyért lett folyamodva. Csak 
oklevéllel birók pályázhatnak. Kérvényüket az 
iskolaszékre czímezzék. Tanítási nyelv: magyar-tót. 
Lédeczy Lajos, kántor, főtanító. (848—I—1) 

Betöltendő ev. elemi okleveles tanítói állomások 
nógrádmegyei K i s -L ibercse , Tót - Ke lecsény , 
Kis-Falú filiákban. Kellékek : magyar-tót nyelv s 
egyházi énekek tudása. Tankötelesek száma falun-
ként 24-30. Államilag 400 frtra kiegészített állo-
mások. Jelentkezés Alsó-Sztregován Henrici Ágoston 
lelkésznél. (870-1-1) 

Szerepre (Biharm.) a községi óvónői állásra 
pályázat hirdettetik. Okmányolt kérvények alóíirott-
hoz 1898. évi augusztus hó 6-ig bezárólag küldendők. 
Javadalmazása: évi 300 frt; lakás: két szoba, konyha, 
kamara, zöldségeskert. A dajka külön díjaztatik. 
Fodor Sándor, felügyelő-bizottsági elnök. 

(871-1-1) 
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Szalacsi (Biharm.) ev. reform, leánytanítóság 
évi javadalma: készpénz 70 frt. Föld: 6 katasz-
trális hold 1223 •-81, mely földek adóit az egyház 
fizeti és azokat — a negyedik forduló kivételével 
— az egyház szántatja. Tandy : minden gyermek-
től (100-on felül) 1 véka gabona, 1 véka esős ten-
geri és 42 krajezár. Lakás kerttel, mely 1 kataszt. 
hold 765 C-ölet foglal el. Kötelesség: I-VI. osz-
tály vezetése. Felszerelt pályázatok Nagy Imre 
lelkészhez intézendők augusztus 7-ig. Választott 
állását szeptember l-én elfoglalni köteles. Nőtlen 
tanító egy év alatt tartozik megnősülni. (876-1-1) 

A szemlaki (Aradm.) ág. h. ev. I—III. osztályú 
német-magyar tannyelvű tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés : szabad lakás kerttel; 300 frt 
készpénz, ebből 50 fit kántori fizetés; 25 hektoliter 
rozsos buza, 52 [ öl káposztáskert. Stóla bűesűzta-
tós temetésnél 50 kr., énekszós 20 kr., esketés 10 kr. 
Kötelessége : I—III. osztályt az esperességi tanterv 
szerint tanítani, minden 3-ik héten a kántori funk-
eziókat német-magyar-tót nyelven végezni. Német-
magyar-tót nyelvet birók előnyben részesülnek. 
Felszerelt kérvények f. év aug. 10-éig a lelkészi 
hivatalhoz beküldendők. Molnár Endre, egyh. jegyző. 
Szemlak (Aradm.) 1898 julius 12. (856—II—1) 

Szent-Benedek (Pestmegyében, utolsó posta 
Úszód) reformált egyház kistanítói állomására pá-
lyázat hirdettetik. Kötelessége : az első, második, 
esetleg harmadik elemi vegyesosztály vezetése az 
egyházkerületi tanterv szerint. Kanonikus órákon — 
szükség esetén egyébkor is — lelkész helyett tem-
plomi szolgálat végzése. Kántori teendők — annak 
akadályoztatása esetén — templomban és temeté-
seknél, mely utóbbi esetben a stóla őt illeti. A 
szünidő — megállapodás szerinti — fele részét 
köteles itthon tölteni. Tanév közben — az egyház 
elöljárósága engedélye nélkül — más helyre nem 
pályázhat.— Javadalma: egy szoba, konyha, speiz, 
pincze s padlásból álló lakás. Egy istálló és egy 
ólból álló gazdasági épület. Házikert helyett 11 frt, 
vagy a bérlet leteltével '/< hold föld a falu köze-
lében. 400 frt készpénz, mely 33 frt 33 kros rész-
letekben, havonként utólagosan fizettetik. Ötödéves 
korpótlékot az egyház nem adhat, hanem az állam-
tól fogja kérni, ha a megválasztott erre jogosult 
lesz. Pályázatok a lelkészhez küldendők julius 30-ig. 
Az állomás szeptember elsején foglalandó el. Úti-
költségül 10 frt adatik. Bontz Gyula, ref. lelkész. 

(862-11-1 ) 
A mátisfalvai (Udvarhelym.) ev. ref. énekvezér-

tanítói állás betöltendő. Javadalma: lakás, gazda-
sági épületekkel, 195 frt 40 krajezár értékű kepe s 
kanonikaporczió, 226 frt államsegély. Folyamodvá-
nyok 1898 augusztus elsőig nt. Menyhárt András espe-
res úrhoz küldendők Kecsetbe, u. p. Székely-Udvar-
hely. (844-1-1) 

Gyula város római kath. iskolaszéke egy elemi 
iskolai tanítói állásra pályázatot hirdet. Köteles-
sége : a józsefvárosi I. fiúosztály vezetése. Fizetés: 
500 frt készpénz és 3 szobából álló lakás. Pályáz-
hatnak okleveles tanítók, és kérvényeiket az iskola-
székhez czímezve, julius 30-ig alulirotthoz nyújtsák 
be. Az állás szeptember elsőjén elfoglalandó, mely 
naptól számíttatik fizetése is. Gróh Ferencz prépost, 
plébános, elnök. (824—1—1) 

Veszprémmegyei Nagy-Kamond fiókközség róm. 
kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma: párbér, föld, rét, fa, gabona s szolgál-
mányokban, pénzértékben 400 frt. Van két szobás 
jó lakás melléképületekkel, kert. Folyamodványok 
az iskolaszékhez czímezve, Illa Antal karakói plé-
bánoshoz (u. p. Jánosháza) küldendők. Választáson 
1898 julius 27. délelőtt személyes megjelenés kíván-
tatik. (888-1-1) 

A noszvaji reform, másodkántortanítóságra aug. 
I-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: államsegély-
lyel 400 frt, 3 öl fa, temetési stólának fele. Lakásul 
a tanítói lakon különbejáratu szoba. Első tanítóval 
felváltva végezi a templomi, temetési szolgálatot; 
vezeti az I—II. osztályt. Pályázhatnak okleveles 
nőtlen tanítók, esetleg tanító- és óvónők. Pályáza-
tok Noszvajba (Borsodmegye, u. p. Bogács) ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz küldendők. (869—1—1) 

A bosorodi államilag segélyezett községi iskola 
II-od tanítói állására pályázat hirdettetik. Java-
dalma: 300 frt fizetés, 24 frt lakbér. Kellően fel-
szerelt kérvények augusztus hó 10-éig az iskola-
széknek küldendők. (Hunyadm., u. p. P.-Kalán.) 

(841 -II—1) 
A magyar-izsépi ref. egyház kántortanítói 

állására pályázat hirdettetik. Javadalma: lakáson 
kívül földben, rétben, terményekben 265 forint, 
államsegélylyel: 400 frt. Pályázati kérvények julius 
31-ig Erdélyi András ref. lelkészhez küldendők. 

(843-1—1) 
Betöltendő a sarkad! (Biharvármegye) község, 

polgári iskolánál egy, évi 700 o. é. frt fizetési 
2 szoba, konyha, kamara, pincze és veteményes kert-
helyiségből álló illetményekkel javadalmazott férfi 
rendes tanítói állás Az ezen állomást elnyerni 
óhajtó, s a mennyiség- és természettudományi szakra 
képesített okleveles polgári iskolai férfitanítók képe-
sítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismeretüket, esetleges különös képesítettsé-
güket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a 
sarkadi községi iskolaszékhez czímezve, folyó 1898. 
évi julius hó 30-ig alólirott községi iskolaszóki 
elnökhöz nyújtsák be. A megválasztott tartozik 
állását szeptember hó l-én elfoglalni, mikor fizetése 
is folyóvá tétetik. Ha ez állásra nem okleveles egyén 
választatnék meg, az illető köteles lesz 1900. évi 
julius hó l-ig oklevelet szerezni s azt az iskola-
széknek bemutatni. A megválasztott okleveles tanító 
egy évi sikeres működés, a nem okieves tanító 
szintén egy évi sikeres működés és időközben meg-
szerzett oklevelének bemutatása után, fog állásában 
megerősíttetni. Sarkad, 1898 julius 10. Kreznerich 
György, községi iskolaszéki elnök. 1834--I—1) 

A mohácsi róm. kath. népiskolánál egy kézi-
munkatanítónői állásra pályázat hirdettetik. Évi 
fizetése a róm. kath. hitközségi pénztárból 300 frt 
és 100 frt lakbér, esetleg természetbeni lakás. 
Minden öt év után — korpótlék czímén — fizetése 
50—50 írttal emelkedik, míg az 550 frtot el nem 
éri. A lakbér változatlan marad Tartozik az iskola-
szók által meghatározandó módon és mérvben vég-
zendő kézimunkatanításán felül, különösen miut 
helyettes tanítónő, a törvényes órák keretén belül 
működni. Tannyelv magyar; horvátul tudók 
előnyben részesülnek. Csakis okleveles tanítónők 
pályázhatnak, s kellően felszerelt folyamodványaik 
f. évi augusztus hó 10-éig a mohácsi róm. kath. 
iskolaszék elnökéhez beterjesztendők. Az állás f. évi 
szeptember hó l-én elfoglalandó. (837—1—1) 

Pályázat az ó-kanlzsai közs. polg. fiúiskolánál 
lemondás folytán megüresedett két tanári állásra. 
Az egyikre pályázhatnak mennyiség- és természet-
tudományi képesítésű, — itt a zenebeli jártasság-
előny, — másikra rajzra képesített, ilyen nem 
létében más polg. isk. képesítésű tanár is, ha a 
rajztanításban való jártasságát igazolja. Javadalom 
egyenkint: évi 800 frt törzsfizetés, 200 frt szállás-
pénz s 6 izben való 50 frt ötödéves korpótlék. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények f. évi aug. l-ig 
a polg. iskolaszék elnökségére czímezve, Ó-Kanizsára 
küldendők. Tóth József, iskolaszéki elnök, Laczkó 
János, iskolaszéki jegyző. (836—I—1) 



— VTIT -

A. tomaseváczi (Torontálm., volt határőrvidék) 
községi szerb magyar tannyelvű iskolániíl üresedés-
ben levő tanítói állomásra ezennel pályázat hirdet-
tetik. Ezen községi tanítói állomással a következő 
évi fizetés van egybekötve : évi 460 frt fizetés, 1 hold 
szántóföld haszonélvezete, az adót a tanító köteles 
fizetni, 3 öl kemény tűzifa, 3 öl szalma, vagy e 
helyett 54 frt tüzelőátalány, 2 frt 10 kr iroda-
átalány, szabad lakás, vagy 100 frt lakbér- Felhivat-
nak pályázni óhajtó oklev. tanítók, hogy a torontál-
megyei közigazgatási bizottsághoz czímzendő, 50 kros 
bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt folyamodvá-
nyukat f. évi julius hó 31-ig közvetlenül alulírott 
kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. A magyar nyelv-
ben való szó- és Írásbeli jártasság okmányilag iga-
zolandó. Gazdasági tanfolyamot végzett tanító előny-
ben részesül. Nagybecskerek, 1898. évi julius hó 
12-én. Torontálvármegye kir. tanfelügyelősége. 

(131/h—II—1) 
A farkasdi (Torontálvármegye, volt határőr-

vidék) községi szerb-magyar tannyelvű iskolánál 
üresedésben levő tanítói állomásra ezennel pályázat 
hirdettetik. Ezen községi tanítói állomással a követ-
kező évi fizetés van egybekötve : évi 400 frt fizetés, 
házikert, 3 öl kemény tűzifa, 1 hold föld, 3 frt 
irodaátalány és természetbeni lakás. Felhivatnak 
pályázni óhajtó okleveles tanítói;, hogy a torontál-
megyei közigazgatási bizottsághoz czímzendő, 50 kros 
bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folyamodványu-
kat f. évi julius hó 31-ig közvetlenül alulírott 
kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. A magyar nyelv-
ben való szó- és írásbeli jártasság okmányilag iga-
zolandó. A községben a gazdasági ismétlő-iskola 
életbe van léptetve, melynek vezetéséért az ezzel 
megbízandó tanító évi 50 frt külön díjazásben része-
sül. Tehát a gazdasági tanfolyamot végzett, vagy a 
gazdaság körül kellő jártassággal biró tanítók előny-
ben részesülnek. A tanfolyam elvégzését, vagy a 
gazdasági ismereteket igazoló okmányok csatolandók. 
Nagybecskerek, 1898 julius hó 12-én. Torontálvár-
megye kir. tanfelügyelősége. (132/h—II—1) 

A dolovai (Torontálvármegye, volt határőrvidék) 
községi magyar-szerb tannyelvű iskolánál üresedés-
ben levő tanítói állomásra ezennel pályázat 
hirdettetik. Ezen községi tanítói állomással a követ-
kező évi fizetés van egybekötve : évi 500 frt fizetés, 
3 öl kemény tűzifa, 5 frt irodaátalány és 100 frt 
lakbér. Felhívatnak pályázni óhajtó okleveles taní-
tók, hogy a torontálmegyei közigazgatási bizottsághoz 
czímzendő, 50 kros bélyeggel ellátott, kellően föl-
szerelt folyamodványukat f. évi julius h i 31-ig köz-
vetlenül alulírott kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák 
be. A magyar nyelvben való szó- és Írásbeli jár-
tasság okmányilag igazolandó. Nagy becskerek, 1898 
julius hó 12-én. Torontálvármegye kir. tanfel-
ügyelősége. (133/h—II—1) 

Beliczára (Muraköz) róm. kath. iskolához II. 
tanítói vagy tanítónői állásra f. évi augusztus hó 
10-ig pályázat hirdettetik. Fizetés: államsegélyből 
400 frt. Kérvények Berk Felix, iskolaszéki elnök, 
plébános czímére küldendők. (840 —I—1) 

A laposi (Sárosmegye.) ev. egyház kántortanítói 
állására pályázatot hirdet. Fizetése: készpénzben 
264 frt 90 kr, államsegélyben 62 frt, egyéb járu-
lékokban 73 frt 10 kr; 2 szobából, 1 konyhából álló 
lakáson, gazdasági épületeken s a templom körüli 
kertnek használatán kívül. Kötelessége: az elemi és 
ismétlő-tanonczok oktatása s az egyházi funkczió 
körüli mindennemű kántori teendő. Ezen állomást 
elnyerni óhajtók kellően fölszerelt folyamodványukat 
alólirott lelkészhez küldjék be szeptember l-ig. 
Laposon, 1898 julius 11-én. Halmi Aladár, ev. lelkész. 

(861-1—1) 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerium 1898. évi julius hó 2-án 39.851. sz. a. 
kelt rendelete folytán betöltendő a Kis-Pest köz-
ségben üresedésbe jött állami elemi iskolánál egy, 
évi 600 frt fizetés és 150 frt lakbérből álló illetmények-
kel javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óhajtó oki. tanítók képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvisme-
reteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a nagyméltóságú 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz 
czímezve, legkésőbb folyó évi augusztus hő l-ig 
pest-pilis-solt- és kis-kúnvármegyei kir. tanfelügye-
lőséghez (Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 3. sz , 
II. emelet, 4. ajtó) nyújtsák be. Állami iskolánál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Ezen 
állomásra a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerium f. évi április hó 20-án 18.533. 
szám alatt kelt rendelete alapján csak férfitanítók 
pályázhatnak. Budapesten, 1898. évi julius hó 13-án. 
Pest-Pilis-Solt- és Kis-Kúnvármegye királyi tanfel-
ügyelősége. (128/h—I—1) 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerium 1898. évi junius hó 13-án 31.419. sz. a. 
kelt rendelete folytán betöltendő az Új-Pest köz-
ségben üresedésbe jött állami elemi iskolánál egy, 
évi 600 frt fizetés és 180 frt lakbérből álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a nagym. 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz 
czímezve, legkésőbb folyó évi augusztus hó l-ig 
pest-pilis-solt- és kis-kúnvármegyei kir. tanfelügye-
lőséghez (Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 3. szám, 
II. emelet, 4. ajtó) nyújtsák be. Állami iskolánál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Ezen 
állomásra a nagymélt. vallás- ós közoktatásügyi 
m. kir. ministerium f. évi április hő 20-án 18.533. 
szám alatt kelt rendelete alapján csak férfitanítók 
pályázhatnak. Budapesten, 1898. évi julius hó 13-án. 
Pest-Pilis-Solt- és Kis-Kúnvármegye kir. tanfel-
ügyelősége. (129/h—I—1) 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministerium 1898. évi julius hő 8-án 44.269. sz. 
a. kelt rendelete folytán betöltendő az UJ-Pest 
községben üresedésbe jött állami elemi iskolánál 
egy, évi 600 frt fizetés és 180 frt lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvé-
nyeiket a nagym. m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi minister úrhoz czímezve, legkésőbb folyó 
évi augusztus hó l-ig pest-pilis-solt- és kis-kun-
vármegyei kir. tanfelügyelőséghez (Budapest, VIII, 
Szentkirályi-utcza 3. szám., II. emelet 4. ajtó) 
nyújtsák be. Állami iskolánál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. Ezen állomásra a 
nmtgu m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministe-
rium f. é. április hó 23-án 18.533. sz. a. kelt rende-
lete alapján csak férfitanítók pályázhatnak. Buda-
pesten, 1898. évi julius hó 12. Pest-Pilis-Solt- és 
Kis-Kunvármegye kir. tanfelügyelősége. 

(130/h—I—1) 
Turócz-thuránl róm. kath. államilag segélyezett 

kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : 400 frt, lakása törvényszerű. Folyamodvány 
turócz-szucsáni plébánia-hivatalhoz. Pályázati határ-
idő augusztus 21. Személyes megjelenés kívántatik. 

(839-1-1) 
Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A. lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : 
BUDAPEST, TI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. 

K é z i r a t o k a t n e m a c i n i x b : v i s s z a . 

KIADÓHIVATAL: 
MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

r 

Ujabb törekvések. 
A városi lakosság elsatnyulásával 

óriási mértékben terjedő idegesség 
intenzivebb testi nevelésre sarkalja a 
népiskolát. Manapság már teljes tudatá-
ban vagyunk annak, bogy a testnek a 
lélekkel való összhacgzatos fejlődését 
csupán csak tornával a népiskolában 
elérnünk lehetetlen. 

Lássuk tehát a testi nevelés érdeké-
ben napirenden levő azon újabb törek-
véseket, melyekkel a népiskolai testi 
nevelést megoldani kivárjuk. 

A gyermekjátékok első sorban a nép-
iskolába valók. Nincsen ma már kultúr-
állam, melynek népiskolai tantervében 
a gyermekjátékok no képeznék a testi 
nevelés egyik alkotó részét. Sőt a mai 
pedrtgogusok nagyobb része a gyermek-
játékokat tartja éppen annak a váznak, 
a melyre a népiskolai testi nevelést föl 
kell építeni. Népiskolai tantervünkben 
(rendeleti úton) a gyermekjátékoknak 
előkelő helyet biztosítottak és hiszszük, 
hogy a népiskolai tanterv revíziója 
alkalmával a gyermekjátékokra építik 
föl a népiskolai testi nevelés egész 
rendszerét. 

Az atlétikának a népiskolai tanterv-
keretébe való beleillesztése szintén líjabb 
törekvés. Ez az angol nevelési rendszer 
a tornászás hazájában, magában Német-

országban talál újabb időben legerősebb 
talajra. Sőt Francziaországban az atlé-
tikát a torna elé helyezik, mivelhogy 
az angol nevelési rendszert ma már 
többre becsülik a németnél. A tavaly 
Havre-ban megtartott nevelésügyi kon-
gresszus a népiskolai atlétikának szük-
séges voltát kimondotta és az évenkint 
legalább egyszer megtartandó versenyek 
(olympiák) mellett foglalt állást, A nép-
iskolába fölveendő atlétikai anyag a 
következő: síkfutás, birkózás, laptázás, 
korcsolyázás, úszás. Nálunk az atlétikának, 
mint az elemi népiskolai nevelés egyik 
faktorának terjesztésében bizonyos exklu-
zivitás uralkodik, mely körülmény a 
szakférfiak (tornatanítók) egyoldalú kép-
zésére vezethető vissza. A főváros több 
elemi népiskolája udvarán létesül ugyan 
tél idején néhány korcsolyapálya, azon-
ban még édes-kevés äZj 3/ mit e téren 
föl m utat h atunk. 

Az iskolai sétákat és kirándulásokat több 
állam fölvette már a népiskolai oktatás-
nevelés munkarendjébe. így Német-, 
Franczia-, Angolország, Schweitz több 
kantonja és legújabban Olaszország. A 
iegtöbb helyen legalább havonkint két, 
egy-egy terjedő iskolai sétára 
kötelezik ( tályokat, mely séták 
szellemi ariy^gaAmár előre meg van 
állapítva. 'Eqpk^sz iskolai séták tehát 
a m e l l e t a gyermek fizikumát 

Lapuiik 30-ik számához egy melléklet vittt, cy^Holva. 
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fejlesztik, ismeretkörének bővítésére is 
szolgálnak. Az iskolai kirándulások 
eszméje még nem oly általános termé-
szetű ugyan, de azért e téren is haladás 
észlelhető. Francziaország, Schweitz, de 
különösen Olaszország mutat föl e téren 
szebb eredményeket. Az olaszországi 
„Club Alpino Italiano" 1898-ban csinos 
kirándulási tervezetet dolgozott ki a 
nagyobb olasz városok népiskoláira való 
tekintettel. Nálunk e téren még misem 
történt. Én részemről a tanítók turista-
egyesületét tartanám annak a tényező-
nek, a mely e tekintetben a kezdemé-
nyezés térére léphetne. Nagyon szép és 
üdvös munkásság várna itt reája. 

A kitelepítések, melyek szintén a gyer-
meki szervezet erősbítését czélozzák, a 
népiskola részéről teljes méltánylást 
érdemelnek. Ezt a kérdést azonban 
majdnem minden államban társadalmi 
úton oldják meg. Legszebb eredménye-
ket a társadalmilag roppant gazdag 
Észak-Amerika képes fölmutatni. Az 
Egyesült-Államok Chautauqua-ykt (ejtsd: 
csatakvá) az emberi alkotás csodájának 
mondják, mely vadregényes vidéken 
20 ezer iskolás - gyereket képes befo-
gadni. És hány ilyen Chautauqua-ja 
van Amerikának! Mindmegannyi való-
ságos kis állam az államban. Nagyon 
figyelemreméltók a dán kitelepítések is, 
hol a városi gyerekeket cserébe falura 
telepítik a vakáczió tartamára. Míg 
tehát a városi gyerek a falun üdül ós 
erősödik, addig a falusi a nagyvárosok 
látnivalóit, múzeumait, képtárait, állat-
seregleteit látogatja, ismereteit bővíti 
és sok szögletességről leszokik. Hatósági 
úton ezt a kérdést csak Páris városa 
oldja meg az iskolai villák fölállításával. 
Az első iskolai villát 1895-ben állítot-
ták föl Saint-Germain-en-Laye gyönyörű 
erdejében. Azóta már több ily épületet 
emeltek. Ide a párisi gyengeszervezetű 
iskolás-gyerekeket telepítik ki 21 — 28 
napra. Minden villa egyszersmind iskola 
is, rendes fölszereléssel, párisi tanítók-

kal. A gyermekek teljes ellátásban 
részesülnek. 

Csodálatos, hogy székes-fővárosunk, 
mely a kontinens egyik leggazdagabb 
fővárosa, nem utánozza e tekintetben 
Páris szép példáját. Pedig itt vannak 
a gyönyörű budai hegyek, sőt a sváb-
hegyi, zugligeti és lipótmezei iskolák 
is megvannak és így sokkal kevesebb 
költséggel járna e valóban gyönyörű 
eszme megvalósítása, 

(Budapest.) Szabó Lajos. 

w 
Hazánk javító-nevelés iigye. 

Nincsen hazánkban oly intézmény, a mely 
oly elhagyatott, oly mostoha gyermeke lenne 
a társadalomnak, a melyről oly kevés és oly 
téves fogalmai volnának, mint a javító-nevelés 
ügye. Pedig mily fontos missiót van hivatva 
teljesíteni ez alkotás, mennyi kötelességek 
várnak e téren úgy az államra, mint a tár-
sadalomra é3 jótékonyságra, megtudjuk akkor, 
ha 1. összehasonlítjuk röviden javító-nevelés-
ügyünket a külföld e nemű javító-intézeteivel, 
2. ha föltárjuk főbb vonásokban hazánkban e 
téren való elmaradottságát. 

Francziaország 27 fiu- és 20 leány-javító-
intézetében 6526 fiu és 1545 leány nevelte-
tik ; Anglia 282 javító-intézetében évenkint 
31.033 fiu- és közel 10.000 leánynövendék 
nyer elhelyezést; Belgium nagyszabású, tisztán 
ál lami5javító-intézetébenl530fiú- és 460 leány-
növendék tar tózkodik; Németország híresebb 
8 állami jivító-intézetében évenkint átlag 
1953 fiu és 176 leány részesül javító-
nevelésben. 

Nem folytatom! Mily elszomorító hazánk 
javító-nevelés ügye e hatalmas adatokkal szem-
ben, ha megtudjak, hogy hazánk 4 javító-
intézete — bár évenkint közel 10.000-re 
megy a 10 —16 éves ifjú elitéltek száma — 
mégis csak 360 fiút és 30 leáuyt fogad-
hat be. 

Nem kevésbbé elszomorítók a nagyközönség 
tájékozatlansága és téves nézetei a javító-
intézetekről. De nem is csoda! Szaklapjaink 
nincsenek s ha a napilapokban jelennek is 
meg ismertető czikkek, ezek legnagyobb részét 
nem alapos szakismeret, nem az intézmény 
tanulmányozása, de fölszinesség és szenzáczió-
hajhászat jellemzik. E hó elején is előkelő 
napilapok küldtek ki kiskorú vagy a javító-
nevelés-ügygyel teljesen ismeretlen riportere-
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ket, kik azután pár órai itt idözésükröl 
hasábokra terjedő zöldebbnél-zöldebb közle-
ményeket bocsátottak világgá. Volt ezekben 
szó: hideg-vizes zuhanyról, éjjeli ágyhozkötés-
ről, gyakori vágatásokról (á la : középkor), 
úgy, hogy nem tudtuk, hogy nevessünk-e e 
sületlenségeken vagy elszomorodjunk annak 
fölgondolásakor, hogy ime a nagyközönség 
ezekből merít majd tájékozódást és ismeretet. 
De, hogy a javító-nevelés ügyét előbbre 
vigyék, irántok érdeklődést vagy rokonszenvet 
keltsenek, arról mélységesen hallgattak. 

Az aszódi javító-intézet 14 éve áll fönn. Ez 
idő alatt 701 növendéket fogadott be kebelébe 
és 521 növendéket bocsátott ki. E kibocsá-
tottak között van tanító, tanítójelölt, anya-
könyvvezető, földbirtokos, kereskedő, iparos, 
földmíves stb. 71'60%-ban, míg a többi rész 
-elzülött s visszament bűntársai közé, folytatva 
régi bíínös életmódját. E sűrű visszaesések 
okaira reá mutatni s ezt megakadályozni, 
illetve kevesbíteni tűztem ki jelen közlemé-
nyem czéljául. 

Mint említem, hazánk legnagyobb és leg-
régibb javító-intézetébe 14 éves fönnállása 
óta 701 növendék fogadtatott be. E 701 nö-
vendéknél a szülők foglalkozása a következő: 
értelmiségi 91 = 12-92%, föld- vagy ház-
birtokos 12 = 1 '77%, iparos vagy kereskedő 
190 = 27'08°/o, földmívelő 72 — 10-26V«, 
napszámos, szolga v. cseléd 310 = 44'24°/o, 
foglalkozásnélküli (csavargó) 12 = r77%>, 
ismeretlen foglalkozású 14 = 1'96%. 

Tanulmányozva ez adatokat, ama elszomorító 
körülmény ötlik szemünkbe, hogy 310 (44 '24%) 
-oly növendék van köztük, kiknek szülői 
szegény szolgák, cselédek, napszámosok. 
Tekintve azon körülményt, hogy az innen 
kikerülő és iparos-segédekké fölszabadított 
növendékeink, nem találva rögtön munkát, 
szülőikre sem támaszkodhatnak, — mert hiszen 
ezek inkább tőlük várnak segítséget és gyá-
molítást, — mindensegítség hiján vannak. Nincs 
az életben senki, a kihez forduljanak, kény-
telenek elzülleni. Állításom bizonyítására 
szolgáljon e kimutatás is. 

A szülők élnek: 275 = 39'29°/o, csak az atya 
él 94 = 13 '45%, csak az anya él 195 = 27'79Vo; 
a szülők elhaltak: 137 = 19'47%. 

Tehát 60'71°/o-kánál vagy senkije sincs a 
növendéknek, vagy félárva, vagy a mi még 
rosszabb rá ja nézve, mostohával bir. Mit tegyen 
hát az ilyen növendék, a ki telve munkakedv-
vel és a j ó iránti lelkesedéssel kerül ki inté-
zetünk falai közül ? Munkát néha hetekig 
nem kap, segítője, gyámolítója nincsen, éhen 
és tétlen csavarogja a főváros (mert az elzü-
lötteknek 90%-a fővárosi) utczáit. Ekkor jön 

a régi j ó pajtás, a k i jelenleg betörésekből és 
lopásokból tartja fönn magát. Egy kis meg-
vendégelés, pár biztató szó, néhány lopott 
forintnak fitogtatása . . . . és a j ó szán-
déknak vége. 

Mit tegyünk tehát, hogy ezt megakadályoz-
zuk ? Utánozzuk a külföldet! ! Alakítsunk 
segélyző és elhelyező intézeteltet a kikerült javító-
intézeti növendékek részére, melyek alapításuk 
intencziójához képest megtartsák az i f jú t a be-
csület ú t ján és megmentsék az elzülléstől az 
által, hogy őt foglalkozásának megfelelőleg 
helyhez segítsék és addig is segélyezzék. 
Például álljon előttünk Anglia, melynek 
számtalan — csupán e czélra alakult — j ó t é k o n y 
intézete van s ezek között a legtekintélyesebb-
nek, a „Reformatory and Refuge Union i<-nak 
élén maga a walesi herczeg áll. Ezek nélkül 
a javító-nevelés ügye hézagos ós sikertelen, 
mert bár módot adunk a növendékeknek, 
hogy a kenyeret megszerezhessék, de alkal-
mat nem nyujtunk reá, hogy azt meg is 
kereshessék. 

Emberbarátok, a jótékonyság és a társa-
dalom vannak hivatva e mélyen érzett hiányon 
segíteni, e fájó sebet begyógyítani. Vajha 
szavamat meghallanák! 

(Aszód.) Tahy János. 

e£X)C§e 

Az irva-olvasás tanítása idegen 
ajkú népiskoláinkban. 

Állami iskolában vagyok. Az első osztályt 
vezetem. Tanítványaim valamennyien idegen 
ajkúak, kisdedóvóba nem jártak, s 80-an 
vannak. Nemzetiség szerint a létszám 73-ada 
sváb, W a d a szerb, Vä-ada román. Növendé-
keim magyarul semmit sem tudnak s így 
csak jelek által közelíthetek hozzájok. „Tiz-
parancsolat"-om a tanügyi törvény, „hiszek 
egy Isten "-em a ministeri tanterv. Ezeket 
kell követnem mindenek fölött. 

A ministeri tanterv alapján jó eleve elké-
szített és alaposan átgondolt helyi tantervem 
szerint fokról-fokra haladva s a magyar irást-
olvasást tanításom központjává téve, odaadó 
szorgalommal teljesítem hazafiúi szent köte-
lességemet s főtörekvésem az, hogy engemet 
tanítványaim megérthessenek. E czélból pél-
dát veszek a legnagyobb nevelőtől, magától 
a nagy természettől s ezen nagy mester pél-
dája szerint végezve tanulmányaimat, nem-
csak a fölött őrködöm, hogy szabályai ellen 
ne működjék semmi, hanem szemmel tar tva 
növendékeimet, ügyelek, figyelek minden moz-
dulatukra s kémkedve lesem el gyönge ész-

3* 
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beli tehetségűknek első fölvillanásait s e köz-
ben, mint már tavaly is említettem, felköl-
töm irántam bizalmukat. 

Ha a bizalomfelköltés megtörtént, tanítvá-
nyaim megismertek s egyszersmind megtanul-
ták magyar neveiket kimondani, akkor meg-
kezdem a legfontosabb tantárgynak, a magyar 
irva-olvasásnak, tanítását. Ez nálam körül-
belül a 4—5. órában történik s eljárásom 
a maga természetes egyszerűségében a követ-
kező : 

1. hét. 1. leczke. 4. óra. Helyi tantervem 
szerint tanítandó anyag: a nyomtatott kis „«". 

Eljárásom. 
I. Kezembe veszem a fali olvasótáblát; föl-

mutatom a gyermek előtt s megnevezem : 
„fali ólvasótábla". A fölmutatott és megneve-
zett tárgy nevét utánmondatom mindaddig, 
míg a gyermekek valamennyien nem tudják, 
azaz: míg a tá rgy fogalma (neve) a gyermek 
lelkébe nem vésődik. 

II. Fölfüggesztem a fali olvasótáblát az 
iskolatáblára s mondom a gyermekeknek: „én 
a fali olvasótáblát az iskolatáblára függesztettem." 
Megjegyzem, hogy mikor ezt mondom: „én", 
jobb kezem mutatóujját a mellemre; mikor 
ezt mondom: „a fali olvasótáblátjobb kezem 
mutatóujját a mellemről a fali olvasótáblára, 
s végül mikor ezt mondom: „az iskolatáblára", 
ugyancsak jobb kezem mutatóujját a fali 
olvasótábláról az iskolatáblára irányzóm. A 
„függesztettem"' szó jelentményét újból muta-
tom, vagyis a cselekvést ú jból magyarázom. 
A mondat egyes szavait a gyermekekkel után-
mondatom, úgy, hogy a gyermekek a szava-
kat mindig abban a pil lanatban ejtsék ki, 
mikor a tárgyat mutatom és a cselekvés sze-
mök előtt végbemegy. Ha az egyes szavakat 
(fogalmakat) lelkök mélyébe vésték, a teljes 
mondatot utánmondatom és betanítom. 

III. Leveszem a fali olvasótáblát az iskola-
tábláról s e közben alkalmazom a fönnebbi 
kézmozdulatokat. Mondom a gyermekeknek: 
„Levettem a fali olvasótáblát az iskolatábláróV' 
A „levettem" cselekvésszó átértetése után a 
mondatot a fönnebbi módon begyakoroltatom. 

IV. A fali olvasótáblát a gyermek kezébe 
adom s mondom: „N. N. függeszd a fali olvasó-
táblát az iskolatáblára/" Hogy a gyermek 
parancsomat hibátlanul teljesíthesse, mimikai 
kézmozdulatokkal vagyok segítségére. Ha paran-
csomat teljesítette, intek neki s mondom: 
„Mondd utánnam fiam: A fali olvasótáblát az 
iskolatáblára függesztettem". A gyermek utánnam 
mondja, i smét mondom: „Mondjátok mind-
nyájan, a mit N. N. mondott."' Ha a kérdéses 
mondatot az összessel utánmondattam, föl-

teszem a kérdés t : „Mit csinált N. N.?" — 
„ A fali olvasótáblát fél függesztette!" „ Hová füg-
gesztette?" — „Az iskolatáblára!" A kérdése-
ket többször ismételem. 

V. Az iskolatáblára függesztett fali olvasó-
táblán mutatópálczámat minden irányban 
végig húzgálom s közbe m o n d o m : „ A fali 
olvasótáblán betűk vannak."' A mondatot kar-
ban mondatom és betanítom. Ha mindnyájan 
tudják, akkor mondom: „A fali olvasótábla 
fehér, a betűk feketék." A fehér és fekete 
színeket külön is, vászon- és posztódarabkákon, 
behatóan szemléltetem s aztán a mondatot 
betanítom. Ha a gyermekek a mondatot hibát-
lanul megtanulták, lassan, vontatva, kellő 
hangsúlyozással kérdem tő lük : „Mik vannak 
a fali olvasótáblán?" — „Milyen szinű a fali 
olvasótábla?" — Milyen szinűek a betűk? 
(Megjegyzem itt, hogy czélszerünek tartom a 
betűket külön is, p. o. mozgatható betükár-
tyákon a gyermekeknek bemutatni, de ez el-
járást azért mellőztem, mer t az országban 
még mindig igen sok iskola van, a hol a 
mozgatható betükártyák, a betüszekrények s 
más egyéb tanszerek is ismeretlenek s ezen, 
igazán szomorú körülménynyel számolnom 
kellett.) 

VI. Mutatópálczámat a nyomtatot t kis , i í l 

alá teszem s mondom: „Gyermekek/" „Néz-
zetek ide! „Mit láttok itt?" — „Betü...tiu 

„Ennek a betűnek a hangja i!" „Mondjátok 
utánnam mindnyájan „i". Mondjátok addig, 
míg a pálczámat alatta tartom." így n i : 
„i ". A „tart'\ .,tartom", „tartani" ige és 
igenév jelentményét közben magyarázom s 
az „i" begyakorlására vonatkozó eljárást addig 
folytatom, míg a nevezett betű alakja és 
hangja a gyermek emlékezetébe nem vésődik. 

VII. Ha az „i" betűt hangoztatva begya-
koroltattam, pálczámat ismét alája teszem s 
mutatva megmagyarázom, melyik a betű al ja , 
melyik a betű törzse, melyik a betű teteje 
s azután mutatom és mondom: „Ez itt az 
„i" betű alja." (Utánmondatom, betanítom.) 
„Ez itt az „i" betű törzse (dereka)." (Utánmonda-
tom, betanító m.) „ Ez itt az ,.i" betű teteje." (Után-
mondatom, betanítom.) „Gyermekek! az „iu 

betű fölött pont van." A pont még az „i" betű-
höz tartozik! „Mi van az „i" betű fölött 
N. N. ?",,Pont„Mely betűhöz tartozik a pont ?" 
— A pont az „i" betűhöz tartozik. 

VIII. Összefoglalás s a tanul tak ismétlése. 
„Mi van az iskolatáblán N. N.?" — „Fali 
olvasótábla /" — (Itt még megelégszem, ha a 
gyermek nem is éppen teljes mondatban ad 
feleletet, de már később, ha az első nyelvi 
nehézségeken túlesett, a teljes mondatban 
való feleletet megkövetelem). „Hói van a fali 
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olvasótábla ?" „Az iskolatáblán". Igen, az iskola-
táblára van függesztve. „Hová van a fali 
olvasótábla függesztve N. N. ?" „Az iskolatáb-
lára van függesztve!1' „Mi van az iskolatáb-
lára függesztve N. N.? „A fali olvasótábla !" 
MUyen szinű a fali olvasótábla N. N. ?" „A 
fali olvasótábla fehér". „Mik vannak a „ fali 
olvasótáblán?" — „Betűk". „Milyen szinűek a 
betűk?" „Feketék". — „Ismersz-e már közülök 
valamit?" „Ismerek". „Melyiket?" A gyermek 
mutatja. „Hogy hívjuk azt a betűt?" „Azt a 
betűt „i"-nek hívjuk". — „Hangoztassátok az 
„i" betűt mindnyájan/" „Jól van!" „Menjetek 
helyeitekre s üljetek le!" 

Ilyen nálam az első betüismertetés. A gyer-
mek minden nagyobb megerőltetés és lelki-
zavarodás nélkül, egészen természetes úton 
fogalmat alkot magának a „betü"-ről, a „fali 
olvasótáblá"-ról, az „iskolatáblá"-ról, a „mutató-
pálczá"-ról, a „függesztem", „tartom", „leve-
szem" igékről, a „függeszteni", „tartani", 
„levenni" igenevekről, a „fehér" és „fekete" 
színekről, megismeri a nyomtatott kis „i"-t s 
tudja, hogy az olyan betű, a melynek a neve 
is, a hangja is egyforma. 

A következő irva-olvasási órákon tovább 
haladok s e mód szerint apródonkint az összes 
nyomtatott alakú magánhangzókat megismer-
tetem. Ha a gyermekek ezeket jól tudják, 
áttérek a nyomtatott alakú mássalhangzók 
ismertetésére s betüről-betüre haladva, össze-
fűzöm, illetve összeolvastatom azokat a magán-
hangzókkal. Magától értetődik, hogy az idő 
alatt, míg a nyomtatott alakú kis betűket 
olvastatom, növendékeimmel az irás előgya-
korlatait az ez idő szerint érvényben levő 
pedagógiai és didaktikai elvek szerint a leg-
nagyobb alapossággal végeztetem úgy, hogy, 
ha majd az irott alakú betűk Íratására és 
olvastatására kerül a sor, azokat minden fönn-
akadás nélkül 2 hónap alat t elsajátíttassam. 

Ha növendékeim az irott alakú kis betűket 
irni s az irott és nyomtatott alakúakat olvasni 
tudják, akkor áttérek az irott és nyomtatott 
alakú kis betűknek együttesen való íratására 
és olvastatására. E czélra IV2 hónapot for-
dítok s már április és május hónapokban a 
nagy betűket iratom és olvastatom. Eljárásom 
eredménye az, hogy a tanév végére az egész 
tananyagot elvégeztem s idegen ajkú növen-
dékeim magyarul helyesen beszélnek, irnak 
és olvasnak. 

Meglehet, hogy eljárásomat egyik-másik 
szives olvasóm kissé különösnek találja s 
megütközik azon, hogy az irva-olvasás taní-
tásánál nem az irott alakú kis betűket veszem 
kiindulásom pontjául, ezeknek azonban egye-
lőre az a válaszom, hogy csak a didaktika és 

a természetesség elvének hódolok akkor, a 
midőn a nyomtatott alakú kis betűkkel kez-
dem tanításomat. Kéziratban levő „ábéczés 
könyvem" szerkesztésénél is ezt az irányt 
követtem s figyelemmel voltam mindazon 
pedagógiai és didaktikai elvekre, a melyek-
nek helyessége felől gyakorlati tapasztalataim 
meggyőztek. En bizton merem állítani, ha a 
magyar tanítóság irányelveimet az idegen 
ajkú gyermekek taní tásánál hi ven követi, 
nemzeti nyelvünk térfoglalása és helyes hasz-
nálata Kárpátoktól Adriáig minden rangú, 
rendű hazánkfia hajlékában biztosítva van. 

(Eötvösfalva.) Balla Balázs. 

HIVATALOS RÉSZ.*) 
K Ö R R E N D E L E T . 

(36.808. sz. Yalamennyi kir. tanfeliigyelőségiiek, 
melynek kerületében állami tanítóképző-intézet van.) 

A . . . . i állami tanítóképző-intézet igazgató-
sága a kántorképesítő vizsgálatra vonatkozó-
lag a következő kérdésekre nézve kért ér tesí tést : 

1. fizetendő-e díj a kántorképesítő vizsgá-
latokért, s ha igen, mennyi? 

2. kik ír ják alá a képesítő bizonyítványt, 
esetleg a vizsg. szabályzatban megnevezette-
ken kívül ? 

3. az illetékes egyházak részéről meghivan-
dó-e valaki e vizsgálatokra, s ha igen, kik 
hivandók meg ? 

Ennek kapcsán a kir. tan felügyelőséget az 
egyöntetű eljárás biztosítása végett a követ-
kezőkről értesítem. 

ad 1. A vizsg. szabályzat 28. §-a szerint a 
rendes tanítói képesítő vizsgálati díjon felül 
a munkamesternői és tornatanítónői vizsgálat 
díja intézeti növendékektől 5, magánúton 
készülőktől 10 frt. 

A vizsg. szabályzat intencziója e szerint 
világosan az, hogy a rendes tanítói képesítésen 
felül és azzal kapcsolatban, vagy annak alap-
j á n tartott más képesítő vizsgálat után külön 
díj jár. Ilyen képesítő vizsgálatnak tekintendő 
a kántorképesítő vizsgálat is, s a fizetendő 
mindennemű díjak dolgában ugyanazon meg-
ítélés alá esik, mint a munkamesternői és 
tornatanítónői képesítés a vizsg. szab. 28. §-ának 
értelmében. Yagyis a kántorképesítő vizsgá-
latért intézeti növendékek 5, magánúton 
készülő jelöltek 10 frtot fizetnek. 

ad 2. A vizsg. szabályzat 27. §-a szerint a 
tanképesítő bizonyítványt a kir. tanfelügyelő, 

*) A hivatalos közleményeket egész terjedelmük-
ben a vallás- és közoktatásügyi ministerium szer-
kesztésében és Lampel Ii. (Wodianer P. és Fiai) 
kiadásában megjelenő Hivatalos Közlöny közli. (Ára 
egy évre 2 frt 50 kr.) 
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a képző-intézet igazgatója és a zenetanár 
ír ják alá. Ha azonban a kántorképzést nem 
az intézeti zenetanár egymaga vezette, hanem 
ministeri megbízással más szaktanító is vett 
benne részt, s ez a képesítő vizsgálaton is 
examinált: a dolog természetéből és a vizsg. 
szabályzatnak a rendes tanítói képesítésre 
vonatkozó intézkedéseiből is következik, hogy 
a kántorképesítő bizonyítványt ez esetben az 
intézeti zenetanáron kívül az a szaktanító is 
aláírja, a ki a képzésben és képesítésben 
résztvett. 

ad 3. Az illetékes egyházak képviselteté-
sére nézve a kántorképesítés a rendes tanítói 
képesítés vallásvizsgálataival esik egy megíté-
lés alá. Ha a vallásvizsgálatok megtartásáról 
az illetékes egyházak — esetleges maguk 
képviseltetése végett — értesíttetnek, a mint 
ez tényleg gyakorlatban van: akkor a kántor-
képesítő vizsgálatokra vonatkozólag ez az 
eljárás annyival inkább kivánatos, mivel a 
kiállított kántorképesítő bizonyítványoknak 
foganata az életben első sorban is az egyház-
hatóságoktól tügg. Az egyházi kiküldött 
jelentése — minden intézkedési jog nélkül — 
természetesen nem kötelező s hiányzása sem 
lehet akadálya a vizsgálat szabályszerű 
megtartásának. Ha az egyházi kiküldött je len 
van, a vizsg.-ügyiratok és a képesítő bizo-
nyítvány aláírására is fölkérendő, a képesítő 
vizsgálat azonban és a róla kiállított bizo-
nyítvány az ő aláírása nélkül is érvényes. 

Budapest, 1898. évi julius 14. 
A minister helyett: 

Zsilinszky, államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyi lvánította: Ruttkai Ráth 

Péter országgyűlési képviselőnek, a ki a ru t t -
kai áll. el. isk. tanerők jutalmazására 300 
fr tot adományozott ; özv. Mészáros Károlyné, 
szül. Ribáry Máriának, a ki a FMKE-nek 
Bagony községben állítandó óvoda czéljaira 
beltelket adományozott ; Czinege Ferencz 
gyöngyös-patai r. kath. t an í tó nyugdíjaztatása 
alkalmával a tanítói pályán eltöltött félszáza-
dot meghaladó buzgó szolgálataiért; gróf Esz-
terházy Ferencznek, a ki a kis-szőllősir. ka th . 
iskola fölépítéséhez 800 f r t értékű építési 
anyagot adományozott. 

Kinevezte: Papp Sándort, a veszprémmegyei 
tankerület önálló vezetésével megbízott kir. 
segédtanfelügyelőt ezen vármegye kir. t an -
felügyelőjévé ; Mészáros Károly pápai polgár-
mestert és Sült József kir. tanácsos, kir. köz-
jegyzőt a pápai áll. tanítóképző-intézeti igaz-

gatótanács r. tagjaivá, Kende Ádám ügyvédet 
pedig pót tag jává ; Kocsuba Róza oki. polg. 
isk. tanítónőt a nagy-szebeni áll. polg. leány-
isk.-hoz a XI. fiz. oszt. 3. fokozatába segéd-
tanítónővé ; Hang Kornélia oki. polg. isk. 
tanítónőt a breznóbányai áll. polg. lányisk.-hoz 
a XI. fiz. oszt. 3. fokozatába segédtanítónővé; 
Lak Gizella oki. óvónőt az abrudbányai áll. 
óvóhoz óvónővé. 

Tanítói árvaházba való fölvételét elren-
delte : néh. Kricsfalusy Miklós csománfalvai 
gör. kath. volt tanító Mária nevű kiskorú 
árvájának a debreczenibe; néh. Balogh Pál 
balkányi ev. ref. volt tanító Sándor nevű kis-
korú árvájanak a hódmező-vásárhelyi áll. 
óvónőképző melleit létesítettbe; néh. Kardos 
Győző sziget-szent-miklósi ev. ref. volt tanító 
Margit és Ferencz nevü árváinak a debre-
czenibe. 

Nyugdíjat engedélyezett: Schnellbach Ká-
roly a"ad-szt.-mártoni közs. tanítónak évi 476 
f r to t ; Glósz Adolf munkaképtelen nagy-koval-
lói r. kath. tanítónak évi 230 f r to t ; Berke 
Péter füzesgyarmati ev. ref. munkaképtelen 
tanítónak évi 300 f r to t ; Lemle Károly tékesi 
munkaképtelen ág. ev. tanítónak évi 270 
f r to t ; Trávany Avakum turiai munkaképtelen 
gör. kel. tanítónak évi 480 f r t o t ; Stickl János 
györgy-szabadi ág. ev, tanítónak évi 320 f r t o t ; 
Kecskeméthy József kis peterdi munkaképtelen 
ev. ref. taní tónak évi 250 f r t o t ; Kohn Ferencz 
újvidéki munkaképtelen izr. tanítónak évi 
350 frtot. 

Segély-, i l l . gyámpéuzt utalványozott: 
néh. Varga Lukács szabadkai közs. tanító özv., 
szül. Elme Borbálának 330 f r to t ; néh. Drago-
mir István hosszufalusi nyugdíjazva volt gör. 
kel. el. isk. tanító özv., szül. Popa Pantilimon 
Zsuzsannának évi 242 f r t 50 k r t ; néh. 

JSotha József szucsáki nyugalmazott ev. ref. 
tanító özv., szül. Bányai Karolinának évi 
100 f r t o t ; néh. Petrusz J ános szolyvai áll. 
el. isk. igazg.-tanító özv., szül. Szopcsák Anná-
nak és 3 kiskorú árvájának évi 300 f r t o t ; 
néh. Jjakatos György rábakovácsi r. kath. volt 
tanító özv., szül. Barabás Katalinnak évi 210 
frtot. 

± A „Néptanítók Lapját" eddig Ujváry 
Béla főreáliskolai cz. igazgató ideiglenes minő-
ségben szerkesztette. A vall ís- és közoktatás-
ügyi minister most Újvári/ Béla igazgatót, 
„szerkesztői minőségében eddig kifejtett sikeres 
munkásságának elismerése mellett'', a „Néptaní-
tók Lapja" szerkesztőjévé a VII. fizetési 
osztály 3. fokozatába végleges minőségben 
kinevezte. 
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Emlékezés. 
(Tompa Mihály halálának 30-ik évfordulóján.) 

Tompa Mihályról ritkábban emlékszünk meg, 
mint azt az ő költészete megérdemelné s 
korunknak arra szüksége volna. Mintha mind-
nyájan, a kik őt szeretjük, avatottabb kézre 
várnánk! 

Hogy erre az avatott kézre nem várunk 
hasztalan, az bizonyos. Lesz idő, a midőn 
nemcsak a legolvasottabb költők egyike leend 
Tompa Mihály, hanem az okszerű nevelésnek 
hathatós tényezője. 

Minél inkább eltelik a világ a testi örömek 
kevéstartalmu élveivel, árinál inkább meg-
győződik mulékonyságukról s a szomjazó 
lélek nemesebb táplálék után epedez. 

Ez a helyzet, ez az időszak fogja föltárni 
azt a bámu'atos gazdagságot, azt a csodaszerü 
lelki mélységet, érzelmi tisztaságot és erkölcsi 
erőt, a mi Tompa költészetében kiváló szép-
ségek között egyesül. 

Erkölcsi megújulásunk alapigéit és elveit 
zárja magában e nemes, nyugodt és salak-
talan költői megnyilatkozás. Ez a drága örökség, 
a mely meglepően sokat foglal magában 
abból, a mit az emberszív valaha sejtett és 
érzett ; a mit az ember törekvéseiben nagy-
nak, nemesnek, magasztosnak, üdvösnek tart 
a legjobb erkölcsű, legtisztább érzésű, legszebb 
szellemű és legromlatlanabb kedélyű egyének 
köztapasztalata. 

Véleményem szerint Tompa költészete mind-
azt magában foglalja, a mire a mai társadalmi, 
családi és egyéni élet renesszansz-koránalc 
szüksége van. 

Ugyanazért ezt a dús örökséget nem fogja 
holt kincsnek tekinteni az újraszületni törekvő 
erkölcsi érzelem, hanem átveszi azt, rendel-
tetését elősegíti: közkincscsé teszi. 

Az iskolai kézikönyvek máris szívesen 
idéznek egyes darabokat vagy részeket Tompa 
összes költeményeiből, de az még mindig a 
legkevesebb, a mit e tekintetben tehetünk. Az 
irodalmi művek — j ó l fölhasználva— általában 
elsőrendű nevelő eszközök; Tompa költészete 
pedig kiválóan gazdag és alkalmas eszköz a 
nevelésre. Ezt az erőt ha fölismertük, érté-
kesítenünk kell, még pedig megfelelő módon 
és buzgósággal. 

A megfelelő mód a leglényegesebb kérdések 

egyike. Közmívelődési és pedagógiai kérdés 
egyformán. Megoldásának föltétele, hogy a 
közönség kivétel nélkül könnyen jusson a 
művek birtokába. Ez azonban még nem minden. 
Meg kell azt kedveltetni is. S ennek egye-
düli eszköze: a szakszerű fejtegetés. Magára 
hagyva még a felnőtt is csak elvétve fog eme 
szellemi kincsek öntudatos birtokosává lenni, 
i f jú még kevesebb, gyermek pedig aligha. 

Ha tehát azt akarjuk, hogy Tompa költe-
ményeinek olvasgatásából a míveltségre és 
erkölcsi világra óhajtott haszon háruljon, meg 
kell értetni az olvasókkal mindazt, a mit az 
irott szó magába zár. Csak az esetben fog az 
a gondolkozásra, érzelemre és akaraterőre 
jótékony hatást gyakorolni. 

A szépművek magasabbfokú élvezésének 
nagy akadályai vannak. I lyenek: ha az olvasó 
nem jól fogja föl a műben rejlő alapeszmét, 
nem ösmeri föl a forma szépségét s nem veszi 
észre a kettő közötti összefüggést. 

Ezt az akadályt legyezni hivatottak az 
iskolák, a fölolvasások, szabad lyceumok, 
mindenek fölött a tanár- és tanítóképző-inté-
zetek. 

A mily arányban sikerül emez akadályt 
elhárítani, annak megfelelőleg sikerül költőin-
ket megértetni, remek alkotásaikban gyönyört 
találni; általában pedig megkedveltetni a hazai 
irodalmat annyira, hogy ne kelljen mindany-
nyiszor az áldozatkész hazafiságra apellálni, 
valahányszor valamely nagybecsű munka köz-
kelete't kívánjuk előidézni. 

Hogy pedig a föntebb elsorolt tényezők 
sikereihez minél kevesebb kétség férjen, el 
kell találnunk az irodalmi művek ismertetését, 
azaz, azt a módszert, a melynek mesterkéletlen, 
józan, egészséges és gyakorlati alkalmazásától 
a legszebb eredményeket várha t ják . 

Az irodalmi művek tárgyalása tehát az 
iskolai életnek legfőbb föladata. S ha ügy-
buzgó tanférfiaink számtalan ívet teleírtak a 
tantervek módosításáról, főleg pedig egyes 
tanintézetnek — szerintök — czélszerübb 
fejlesztéséről: a nagy írók helyes ismerteté-
séről s műveik módszeres magyarázasáról 
egész t intatar tókat kellett volna már kiirniok. 

Igen, mert a jeles írók értelmezése nálunk 
még nagyon kezdetleges. Úgy a közép- és 
szakiskolákban, valamint a képző-intézetekben 
a tanulók vajmi egyformán foglalkoznak az 
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irodalom-történelemmel. Sőt, míg az idegen 
müvek tárgyalása szerkezeti és tartalmi fej te-
getésekben részesül, a nemzeti irodalom ismer-
tetése a legtöbb esetben csak néhány jeles 
író életrajzának elmondására, néhány neve-
zetes mű elszámlálására s keletkezésük éveire 
szorítkozik. Magával a művel a legkevesebbet 
szokás foglalkozni. A legszebb művekből is 
jó, ha töredékeket ösmer a tanuló. Elvezettel 
olvasni azonban nem tud, valamint nem tud 
számot adni arról a benyomásról, a melyet 
lelkére az elolvasottak gyakoroltak. Annál 
kevésbbé tud ítéletet alkotni__ azokról. Vörös-
marty és Petőfi, Zrínyi és Ányos Pál, Kisfa-
ludy Sándor és Tompa Mihály neveinek hal-
lása nem keltenek föl lelkében érzelmeket és 
eszméket vagy, ha keltenek, azok egymástól 
semmiben sem különböznek. Az irodalom-tör-
ténet nálunk csupa merő történet s arra szol-
gál, hogy az emlékező tehetséget gyakorolja. 

Ez a tény eléggé világosan jellemzi tanügyi 
viszonyainkat s érthetően kijelöli a reform-
törekvések irányát. 

Misem tölthet el bennünket nyomasztóbb 
aggodalommal, mint az a szomorú tapasztalat , 
hogy a népoktató intézetek az egyes tantár-
gyakat népszerűsítő módszereivel semmit sem 
törődnek. Fokozza ez aggodalmat az egyes 
olvasmányok kezelésében divatos, vagy mond-
juk : megrögzött mutató eljárás. 

Tompa Mihály halálának évfordulója; eme 
mélységes gondolkozású, dús képzelődésű és 
mindig őszintén nyilatkozó költőmüvésznek, 
ezeken kívül annak a férfiúnak megdicsőülé-
sére vonatkozó kegyeletes megemlékezés 
pillanatai, a kinek emberszeretete homályt 
soha nem kapot t : a legalkalmasabb időpont 
arra nézve, hogy oly mozgalomnak a meg-
indítását sürgessük, mely az irodalmi becses 
művek kimerítőbb magyarázgatását szorgal-
mazza. E t tő l a mozgalomtól nemcsak a felsőbb-, 
de az alsóbbfokú, sőt népiskolai oktatás 
előnyös megváltozását is indokoltan remél-
hetnők. 

Napjainkban az alsóbb- és felsőbbfokú 
iskolák igen kevéssé támogatják egymás t ; a 
családi nevelést még kevésbbé, a gyakorlati 
élet szükségleteitől pedig éppen távol állanak. 

Legyenek tehát a jó l megválasztott olvas-
mányok magyarázgatásai azok a kapcsok, a 
melyek intézeteinket a nevelve-oktatás által 
összefűzik! Az oly ismeret-anyag, mely az 
értelmet míveli, az Ítéletet gyakorolja, a szivet 
nemesíti, a jellemet alakítja, oly közjav, a 
melyben mindenkit gondosan részesíteni kell. 

Valamennyi iskola növendékeinek javára 
válik, ha a költői művekkel lehetőleg kime-
rítően foglalkozik. Ugy azonban, hogy azok 

tárgyalásánál ne czifra, szónokias, fölszines 
szóáradatot halljon, hanem gondolkozni tanul-
jon ; a jelen társadalom követelményeiről 
tudomást nyerjen s a szív életének megneme-
sítését gyakorlatilag végezze. 

A milyen természetesek, közvetetlenek, egy-
szerűek és őszinték a nagy költők, olyanok-
nak kell lenniök azoknak a tanítóknak is, a kik 
müveik fejtegetésére vállalkoztak. 

Ezen fejtegetésekre már sok-sok kidolgozott 
példánynyal kellene bírnunk, de alig néhányra 
hivatkozhatunk. Greguss Ágost kiváló sikerrel 
működött e téren, legnagyobb becsű Lehr 
Albert Toldija, a mely páratlanul és követők 
nélkül áll irodalmunkban. Hogy a tanító- és 
tanárképzők mily sikerrel, mennyi reményre 
jogosítólag járnak el, nincsenek adataink. Az 
irodalmi kitűnő müvek kimerítő tárgyalására 
szaklapjaink nem sok anyagot szolgáltat-
nak. Á szülők, az iskolafelügyelő tényezők 
általában nincsenek a tekintetben tájékoztatva, 
mennyi előkészültség áll rendelkezésükre azok-
nak, a kikre iskoláinkban a szellemi és 
érzelem-tőkék türelmes, intelligens és kitartó 
kezelése bízatott. 

Tanterveink is tel jes általánosságokban 
szeretnek mozogni, minek következtében az 
irodalom-történet tanítása legtöbb esetben a 
tetszőlegesség hullámzásának van alávetve. 

Az egyes iskolák rendeltetése bizonyára több 
korlátot és kimerítőbb útmutatásokat igényelne. 

Űgy a költőket, valamint a költeményeket 
ki kellene jelölni, hogy az által mintegy meg-
állapíttassék az a színvonal, a melyre bizonyos 
osztályoknak a nemes érzelmek, az értelmi 
erő, az általános eszmék magaslatán föl kell 
emelkedniök. 

Ezen megállapodás nélkül az iskola nem 
nevelhet s átalános míveltségről beszélni — 
jámbor óhajtás. 

Tompa Mihály költészete minden izében a 
magyar ember tulajdonságainak, természetének, 
erkölcsi és értelmi mivoltának hű kifejezője. 
Idegen inspiráczió alatt sohasem ál lot t ; annál 
inkább meghatotta, megihlette szellemét mindaz, 
a mit az édes hazaföld nyújt s a mivel e szép 
terület tulajdonosai felruházták. 

Eme szellemi légkörbe tehát bele kell vezé-
relni mindenkit, a ki magyar. Ha beleéli 
magát, megszokja ez eszme- és érzelem-világot, 
azontúl ez az illető: igaz magyar lesz. Osztozik 
mindazon érzelmekben, melyek a költőt föl-
lelkesítették, azaz, e lőt tünk áll a nemzeti közjav 
egyik ú j örököse. 

Nagy embereink halhatatlansága szellemük 
és érzelmeik emez átöröklésében nyilvánul. A 
ki azonban élvezettel olvasni nem tanult vagy 
a ki csak azért olvas, hogy az idő egy részét 
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némi kellemes szórakozás között töltse e l : 
arra nézve a nagy szellemekkel való érint-
kezés továbbképző hatással nem lehet ; ő a 
nemzeti közvagyonból erőt, fölvilágosodott-
ságot, megújhodást nem meríthet. Az oly 
emberekben a nemzeti közczélok iránti önzet-
lenség és szilárdság sohasem biztos. Köny-
nyen vezetőre találnak akár valamely hatalom 
képviselőjében, akár valamely pártlapban 
vagy — mondjuk — oly regényben, a mely 
lázító durvaságokkal, mesterkélt érzelmekkel 
s hamisan értelmezett viszonyokkal czélzatosan 
megtömött . 

Az ember lelki mivoltára üdvösebb hatást 
— a közös isteni tiszteletet kivéve — talán 
semmisem gyakorolhat, mint, a költészet. 
A nagy poéták lángesze örök tűz és örök 
böleseség. 

Van-e közöttünk valaki, a ki nem érezte, 
nem tapasztalta, hogy Tompa költészete is 
ilyen ? 

Legyünk tehát azon, hogy a ki csak olvasni 
tud hazánkban, az gyönyörködni Í3 tudjon 
eme nagy poéta müveiben! 

Igyekezzünk Tompát népszerűsíteni. A nép 
szereti a józan észt, a világosságot, a termé-
szetest, tehát szeretni fogja Tompa műveit is, 
ha fölfogását helyesen előkészítjük. 

Ha az a kis fiu vagy kis leány, a ki el-
hagyja az elemi iskolát, magával visz néhány 
szép költeményt, a melyet alaposan megértett, 
azokat később önkénytelenül ismételni fogják 
ajkai. S a midőn eme szavak vissza-vissza-
csengenek füleibe, ki tudja, mikor mit fognak 
azok eredményezni ? Nem tudhatni, nem kel-
tenek-e valamely nagy eszmét, magasztos 
gondolatot, nemes érzést vagy olyasvalamit, 
a mi őt a köznapiság fölé emeli; olyasmit, a 
mi őt valamely nagy föladat dicső megoldására 
képesíti ?! 

A kik Tompát buzgón olvasgatják, e napon*) 
bizonyára szeretettel tesznek őszinte vallomást 
arról, hogy lelki életüknek a Tompa költé-
szete már eddigelé is hathatós nevelő mestere 
volt 

(Budapest.) Kerékgyártó lilék dr. 
3 

Vasárnap délután falun. 
— Hatodik és utolsó vasárnap. — 

A teremtő Isten csodálatos módon úgy 
a lkot t i az emberi lelket, hogy, ha egy irány-
ban, egy dologgal foglalkozik, akkor ez az 
irány, ez a dolog tölti be egész lényét, valóját; 

*) Tompa Mihály tudvalevőleg 1868 julius 30-án 
halt meg. 

e szerint gondolkodik, itél, érez és akar. De 
ha rövidebb-hosszabb időre elvonják ettől az 
i ránytól ; ha más, ha énjére kedvezőbb kilá-
tásokat mutatnak, akkor csakhamar elfelejti, 
elfordul az előbbi iránytól, és ha az ú j hom-
lokegyenest különbözik is a régebbitől : 
ennek hódol. Ha nekünk, embereknek, ez 
nem is tetszik, de a teremtő Isten ezt így 
látta jónak. 

A kik még pár nappal előbb gúnyt űztek 
mindabból, a mit az emberek milliói szentnek 
t a r t a n a k ; a kik rá se hederítettek a vasár-
napi misére hivó harangszóra; sőt alig hal-
lották, vagy ha hallot ták is, teljesen érzéket-
lenek, közömbösek voltak i ránta: azok ma, 
be sem várva a hivó harangszót, a templom 
elé gyülekeztek, aztán áhítattal imádkoztak 
és véges-végig hallgatták a misét, majd 
vidáman beszélgetve mentek csoportosan 
haza felé. 

Csak egy ember volt, a ki magát nem 
érezte jól e napon: Loszkav, a t a n í t ó ; mert, 
bár nagy sikert ara tot t vasárnap délutánjaival, 
megható, szép eredményt ért el ve lük : de a 
fő, a legeslegfontosabb, a reá nézve egyedül 
mértékadó: Tóka Mihály nem jelent m e g ; bizony 
n e m ; sem a gyűlésekbe, sein a templomba 
nem jöt t . 

Ped ig az ő megtérésétől függöt t Loszkay 
boldogsága. 

Mariskát már hetek óta nem lát ta, persze, 
nem is igyekezett vele találkozni. Most is, 
mise után, haza ment, hogy könyveiből új 
eszméket merítsen és elűzze a bántó gondola-
tokat, érzelmeket. A sekrestyés ébresztette 
föl elmélkedéséből: a plébános úrhoz hítta 
ebédre. Ott először életében érezte azt a 
kellemességet, hogy a fölebbvalója nagy tár-
saság előtt megdicsérte. Ez a dicséret annál 
inkább jól esett a taní tó szivének, mert nem 
volt túlzott és ő tudta , hogy erre rászolgált. 
Ebéd közben és u tán sokat hánytorgat ták a 
társadalmi kérdéseket, Loszkayaak alkalma 
volt az értelmiség előtt, t. i. a plébános, a 
jegyző, a járási orvos ós egyéb t anu l t embe-
rek előtt helyes nézeteiről, alapos ismereteiről 
bizonyságot tenni. 

Sokáig nem maradhatott , mert az emberek 
várták a helységházán. Távozás előtt a plé-
bános magához szólította és á tadot t neki egy 
iratot meg még valamit, a miről majd a 
helységházán szerzünk tudomást, mert most 
oda kisérjük Loszkayt. 

A színültig megtel t teremben lelkes éljen-
zésekkel fogadták a tanítót, a ki szokott 
szerénységgel nyú j to t t kezet mindenkinek, 
míg a helyét elfoglalta. „Megbeszéltük a 
dolgot a plébános úrral — így kezdé — biró 
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uram is ott volt és résztvett a beszélgetésben, 
kérelmeinbet és ügyeinket szivesen magáévá 
teszi a főtisztelendő úr, csakhogy az a nézete, 
hogy ne akarjunk egyszerre mindent kérni, 
hanem időközönkint, alkalomadtán." 

„Nem kell a papra bízni ezeket a dolgo-
kat" — kiáltott a gyülekezetből egy hang — 
„forduljunk az országgyűlési képviselőnkhöz, 
ő majd inkább tudja , hogyan kell u tána járni." 

„Már mért fordulnánk a képviselőnkhöz?" 
kérdek többen. 

„Azért, mert annak kötelessége érdekünk-
ben eljárni" — felelt az előbbi fölszólaló. 

„No lám, kedves atyámfiai" — vágott közbe 
Loszkay — „milyen furcsán fogja föl tisztelt 
polgártársunk az országgyűlési képviselő föl-
adatát. Nem azért küldjük föl a képviselőt 
az országgyűlésre, hogy ő kizárólagosan a 
maga kerülete érdekeit szolgálja, még kevésbbé, 
hogy egy helység, egy községnek, vagy pláne 
egyes emberek érdekeit. Ha mi ezt teszszük, 
akkor szolgánkká alacsonyítjuk azt, a kit 
tekintélynek kell tisztelnünk, törvényhozónk-
nak kell becsülnünk, mert minden szentesített 
törvényt úgy kell vennünk, hogy a mi kép-
viselőnk hozzájárulásával jött az létre, még 
akkor is, ha esetleg ama törvény egyes szavai, 
szakaszai ellen kifogása volt is." „Hát, ha 
ellene szavazott?" 

„A szentesített törvény paragrafusokba 
van foglalva, és sohasem áll benne, hogy 
kik és hányan fogadták el? kik és hányan 
szavaztak ellene ? — a törvényt, a törvényhozó 
testület, az országgyűlés hoíta, magának a 
képviselőnek, a ki netán ellene szavazott, 
épp úgy kell azt tisztelnie és megtartania, 
mint annak- a képviselőnek, a ki mellette 
szavazott. Ne terhel jük tehát képviselőnket 
oly dolgokkal, a miket mi magunk is igen 
jól el tudunk végezni. Az a képviselő, a ki 
választóinak szolgájává válik, nem igen érezhet 
magában nagy tehetséget, hogy az ország 
javát szolgálja, mer t ez a föladata, ez a 
küldetése. Hiszen mikor ő az ország javát, a 
közjót mozdítja elő, akkor nekünk is szolgál; 
akkor tesz a mi érdekünkben legtöbbet." 

„Az igaz, úgy van!" — kiálták sokan. 
„Csak még egy példát akarok fölfogásom 

nem egészen helytelen voltamellett fölemlíteni." 
„Hall juk!" 
„Mikor az új munkástörvényt alkották, 

nagyon sok képviselő szólt ellene, megtámadta 
ezt meg azt a paragrafusát. De az ú j munkás-
törvény elfogadtatván, szentesítést nyert és 
most már az ellenzéki lapok is hirdetik 
annak üdvös voltát. E g y ellenzéki lap f. é. 
julius hó 5. számában ezeket mond ja : „Álta-
lában most, mikor az új munkástörvény 

rendelkezéseit legelőször van alkalma a 
munkásnépnek a gyakorlati életben látni, 
örömmel lehet észrevenni, hogy az ország-
szerte folytatott agitáczió munkásnépünk jó -
zanságát nem tudta megtéveszteni, mert a 
munkásnép most már maga is hangoztatja azt, 
hogy az új törvény a becsületes munkásnak 
jó ." Hát csak el nem képzelhető, hogy nem 
örül minden országgyűlési képviselő ezen 
ú j munkástörvénynek, a mikor látja, a mikor 
hallja és olvassa, hogy azok, a kiknek érdeké-
ben hozatott a törvény, legjobban vannak 
megelégedve annak intézkedéseivel?" 

„Még akkor is kell örülnie, ha ellene szavazott 
— mondá a biró — mert arra kell vigyáznia, 
hogy mi jó a választóknak, nem pedig, hogy 
neki mi tetszik." 

„De térjünk csak vissza a kérdésünkhöz. 
A z t mondtam, mi magunk is el tudjuk 
végezni ezt a dolgot és ha a főtisztelendő 
plébános úr akárhová vezet bennünket , akár 
a főispínhoz, akár a ministerhez, ott éppen 
oly szivesen fogadnak bennünket, mintha a 
képviselőnk vezetne. Mert nem azt nézik, 
hogy ki az, a ki ezt a dolgot kéri, hanem, 
hogy az, a mit kér, teljesíthető-e ? Mivel 
pedig mi nem kérünk olyan dolgokat, a me-
lyek nem teljesíthetők, hát bátran tehetjük 
meg a szükséges előintézkedéseket." 

„Hát vezessen bennünket a Tóka koma!" 
kiáltá ugyanaz a hang. 

Történt pedig — a mint az nagyon gyakran 
megesik — hogy abban a szempillantásban, 
a hogy a Tóka Mihály neve elhangzott, az 
a j tó kinyílott és Tóka a gyülekezetbe lépett. 

„Éppen jókor jösz, koma, megválasztunk 
prókátornak" — kiálta feléje intve Kerekes, 
az ő komája. 

Jó , hogy mindenki a belépő Tóka felé 
fordult , legalább nem vették észre, hogy 
Loszkay elhalványult Tóka láttán. 

„Nem vagyok én senkinek prókátora, nem 
is azért jöttem, hogy engem valaminek meg-
válaszszanak, vannak a faluban külömb embe-
rek, mint én" — viszonzá Tóka. 

„Hát minek jö t té l el Tóka koma?" 
„ Azért, a miért keetek, meg itt a többiek 

— tanulni akarok", feleié Tóka. 
„Hát csak folytassa tanító úr" — mondá 

a biró, mikor látta, hogy magán beszélgetéssé 
akar a gyűlés válni. 

„Nem szükséges, hogy éppen ma döntsünk 
ebben a mellékes kérdésben — azt sem bánom, 
ha maguk között előbb megvitatják, utóvégre 
5 — 6 ember tisztességesen végzi majd el — 
h a n e m van még egy fontos dolog, a mi mindnyá-
j u n k a t nagyon közelről érdekel — a plébános 
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úr avval a gondolattal foglalkozik, hogy egy 
segély-alapot teremtsen a mi falunk számára." 

„Segély-alapot? hát az hogy volna?" — 
kérdek többen. 

„Hát úgy, hogyha valamelyik ember it t a 
faluban önvétkén, önhibáján kívül megszorul, 
hogy 2 — 300 frttal azonnal segítsünk ra j ta 
és ő ezt az összeget kamat nélkül részletek-
ben fizeti vissza; de egy föltételhez köti a 
plébános úr" — 

„Mihez?" kérdek kíváncsian. 
„Ahhoz, hogy mindenki, a ki a faluban 

lakik, ezen segely-alap tagjává legyen." 
„A Csanyi is?" — kérdé Bálint gúnyosan. 
(Ezen a néven nevezték a faluban élő fél-

kegyelmű embert — a kis gyermekek rémét.) 
„A Sujkó Fitora is?" kérdé egy másik. 

Mindnyájan nevettek, mert a szegény Fitora 
az egész falu bolondja, kicsinynek, nagynak 
gúnytárgya 

„Jól van, j ó l ; csak gondolkozzanak tovább, 
hogy még kit lehetne a tagságtól megfosz-
tani?" — szólt komoly hangon Loszkay. 

Az atyafiak csudálkozva néztek reá, mint-
egy követelve szavai magyarázatát. Meg is 
adta, szólván: 

„Láthatják, kedves atyámfiai, hogy bár-
milyen üdvös intézményt alapítunk is, annak 
áldása nem szállhat minden emberre, akár-
hogy iparkodjunk az intézményt emberi szá-
mítás és lehetőség szerint általánossá tenni. 
Azért hiu ábránd, hazug képzelődés, ha azt 
hiszszük, hogy valaha oly társadalmi rend jön 
létre, mely minden embert egyaránt boldoggá 
tesz; önmagát ámítja, a ki abban remény-
kedik, hogy valaha minden ember, mindenre 
való külömbség nélkül testvériesen osztoz-
kodik egy közös vagyonból és egyiknek sem 
lesz többje, mint a másiknak. Csanyi meg 
Fitora köztünk fog élni, gondoskodunk róluk, 
nem engedjük, hogy éhezzenek, szomjazzanak, 
fázzanak — de a mi létesítendő könyvtarunk-
ból nem adunk nekik kölcsön könyveket, a mi 
fölolvasásainkban részt nem vehetnek." 

„Igaza van a tanító úrnak, ne bolondíttas-
suk magunkat rosszlelkü ámítóktól" — mondá 
az öreg Gergely bácsi. 

„Nem rosszlelküségtek nevezem én kedves 
Gergely bácsi ama törekvés indító okát, mely 
effélék után tör. Sőt azok a férfiak, a kik ilyen-
féle eszméket világgá bocsájtanak, nemes-
lelkü, jó emberek. De ők csak elméleteket 
állítanak, tudományos problémákat vetnek föl 
és ezeket a kisebb eszű, gyarlóbb tehetségű 
emberek ellaposítják és a nagy dobra verve 
azt hiszik: ez a valódi megváltás, így fog 
megszűnni egy csapásra minden földi nyomor, 
és a még gyöngébb eszűek tele torokkal 

kiál t ják: „Úgy van! Ez az igazi!" és az 
emberek túzok után áhítoznak, mikor verebük 
sincs" — mondá Loszkay. 

A tanító e szavai után fölállt Tóka és 
így szólt: 

„Annak a fiatal embernek ott (Loszkayra 
mutatott) több értelme és tudománya van, 
mint édes mindnyájunknak. Bátran követ-
hetjük a tanácsát. En a minap akaratom 
ellenére megsértettem, most i t t nyilvánosan 
bocsáuatot kérek. Tud-e megbocsátani ta-
nító úr ?" 

Loszkay fölkelt, oda ment Tokához, kezet 
nyújtot t neki és mondá: „Szent köztünk a 
béke." Visszamenvén helyére, bocsánatot kér t 
a megszakításért, aztán fo lyta t ta : 

„Nem azért kötötte ám ki a főtisztelendő úr az 
említettem föltételt, hogy nekem alkalmat ad jon 
példázgatásokra, hanem, hogy annál hasznosabbá, 
annál kivánatos-dbbá tegye ezt a segély-alapot 
mindnyájunkra nézve. De hogy ne szaporítsam 
a szót - Loszkay egy nagy bugyellárist húzot t 
ki a zsebéből — íme, kiteszem az asztalra az 
500 frtot, melylyel a plébános úr mint alapító 
tag kezdi meg a segély-alapot. I t t van 200 f r t , 
evvel a jegyző úr járul az alapításhoz, ezt a 
300 f r to t a járási orvos adta át, evvel a 
100 fr t tal pedig a biró úr lép be a tagok 
sorába." 

Nagy volt az ámulás-bámulás, mikor az 
atyafiak a készpénzt lát ták az asztalon — csak 
most kezdték hinni, hogy nem mesélt a ta-
nító —, hanem, hogy valóságos szép intézményt 
teremtettek. Loszkay észrevette a hatást, de 
nem akarta, hogy a hálálkodás akadályozza 
meg előadását, azért így szólt: 

„Egy ismeretlen jóitevő 2 drb államsors-
jegyet adott át szelvényestől és azt mondta, 
hogy ezeket hagyjuk, a míg érvényesek, há tha 
főnyereményt nyerünk, akkor az egész összeg 
a segély-alaphoz csatolandó. Az egyes tagok-
nak a kötelezettségét pedig úgy állapítottuk 
meg, hogy minden egyes tag 1 frtot tizet egy 
esztendőre, de azt sem egyszerre, hanem 
hetenkint 2 krajczárt, melyet, hogy a kezelés 
semmibe se kerüljön, odahoznak vagy küldenek 
az iskolába; a meddig én leszek a faluban, 
addig én fogom vezetni, minden díjazás nélkül 
a befizetéseket. A befizetett összeget minden 
héten elszállítjuk a takarékpénztárba, a hol 
mint takarékbetét a falu nevén lesz elköny-
velve. Ha ki kell venni az alapból, akkor 
3 polgár sajátkezű aláírása szükséges, hogy a 
kért összeg kiadható legyen. Az összeg évi 
kamatainak a felét az a lapí tvány-tőkéhez 
csatoljuk, a másik felét a falunkban élő oly 
szegények javára fordítjuk, a kik nem lehet-
nek a segély-alap tagjai. Egyéb mondani 
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valóm nincs — a kérdés az, helyes]ik-e ezt 
az alapot és hogy tagjaivá akarnak-e l enn i?" 

Harsány éljenzés követte e fölszólítást; az 
öreg Gergely bácsi egypár könycseppet töröl t 
le a szeméről. Mindnyájan megelégedéssel 
bólintgattak fejükkel. „Elfogadjuk!" kiálták 
„beállunk tagnak!" 

„Én mind já r t kifizetem az egész eszten-
dőre,!" kiálta Szakáll Ferkó. 

„Én is ! É n is!" kiálták többen. 
„Csakhogy most nem fogadhatom el, mert nem 

Írhatom be, hanem majd kitűzök napot és órát, 
akkor majd minden rendben megy. — Válasz-
szanak 3 embert, a kik ezt az összeget beszol-
gáltatják a takarékpénztárba, hogy minél előbb 
valósággá váljék a gondolat." 

„Hát én azt mondanám — szólt Tóka — 
hogy leghelyesebb, ha a plébános úr, a biró 
úr és a jegyző úr intézik el ezt az ügyet. É n 
magam is 100 frtot fogok holnap átadni az 
alaphoz és minden héten megküldöm a tag-
sági díjat." 

„Elfogadjuk!" „Helyes!" 

A tagok tisztességesen fizették be krajczár-
jaikat és Loszkay azokat hivségesen jegyezte 
föl. Persze, hogy hétről-hétre nagyobb volt a 
fáradság. Azonban nem tel t bele sok idő és hü 
segítő osztotta meg vele a m u n k á t : Loszkayné, 
született Toka Mariska. Együt t végezték a 
fárasztó, de szép munkát. 

(Budapest.) Szép József. 

I U 0 I) A L 0 M, 
Filléres Könyvtár, szerkeszti Pósa Lajos. 

Sokszor hangoztatták a nevelésügygyel fog-
lalkozó körök, és nem ok nélkül, azt a 
panaszt, hogy a gyermekek és if júság számára 
irott, nem iskolai könyvek többnyire oly 
luxussal vannak kiállítva s oly drágák, hogy 
szegényebb sorsú családok nem szerezhetik 
meg gyermekeik számára, s még az iskolai, 
úgynevezett ifjúsági könyvtárakból sem ju tha t -
nak a szegény falusi gyermekek kezébe, mer t 
az ifjúsági könyvtárak föntartói sem áldozhat-
nak annyit könyvekre, a mennyibe egy-egy 
pazar díszszel kiállított jó ifjúsági olvasmány 
kerül. Ezen a bajon a „Filléres Könyvtár" 
segít, mely eddigelé már 52 kötetre szapo-
rodott, s melynek majdnem minden kötete 
jó nevű, mondhatnám: kiváló Íróiaktól közöl 
kedves, mulattató, kedélyképző, hazaszeretetre 
buzdító, tanulságos és jó magyarsággal meg-
irt olvasmányokat a gyermekek és i f j ú ság 
számára. Vannak ezekben erkölcsnemesítő 
mesék prózában és versben, hazafias költemé-
nyek, történet i elbeszélések, melyek a régi 

magyar életet s a múltban szerepelt derék 
hazafiak képét rajzolják a fogékony keblű 
ifjú olvasónak; vannak leírások a természet 
világából s vannak a gyermek kedélyének 
megfelelő tréfás elbeszélések, melyek e mel-
lett emberi viszonyokat ismertetnek s a fej-
lődő gyermek képzet- és fogalomkörének, 
meg nyelvkincsének a gyarapítását is czéloz-
zák. Hála Istennek, vannak már nekünk is 
oly if júsági iróink, kik gaz das ismereteik bő 
tárházából s gazdag kedélyök bő forrásából 
keresik ki tapintatos képzel s a gyermeki 
lelket ismerő tudásukkal azt a kincset, mely 
éppen az ifjúságnak való s annak nevelésére 
alkalmatos! Nagyobbrészt ily írók töltik meg 
elmeműveikkel a „Filléres Könyvtárt." Hogy 
többet ne említsek: Jókai Mór, Mikszáth 
Kálmán, Pál Lajos, Hetyei Gábor, Bársony 
István, Benedek Elek, Gaal Mózes, Madarassy 
László, Sebők Gyula stb. nevével találkozunk 
e kis könyvek czímlapján, mint a szerzők 
neveivel. 

Kedves ajándék, kedves olvasmány lehet a 
sorozat mindegyik kötete a 9—14 éves kor-
nak. És megszerzésök sem nehéz, mert a 
szines czímlappal, kemény kötéssel ellátott, 
jó papirosra csinosan nyomatott , s képekkel 
is illusztrált egy-egy köte tnek (egyes kötet-
nek) árát csak 25 krra szabták a kiadók. — 
Igen alkalmatosak a könyvek iskolai kisebb 
jutalmak adására is, s a mit legelőbb keílett 
volna mondanom, az iskolai könyvtárak gaz-
dagítására. 

Komáromy Lajos. 

Tanítók tanácsadója. 
Kr. J. Nem veszik föl. Próbáljon az illető 

árva érdekében Budapestre a Ranolder inté-
zethez folyamodni. 

J. A. Igen, beszámítják. A nyugdíjazások 
azonban rendszerint az isk. év végén történ-
nek. Körülbelől 3 hónappal előbb kell folya-
modni. 

Vizsgázó. A Pedagogium igazgatóságához. 
Ondra Gy. Mindenesetre j ó lesz az iskola-

szék engedélyét kieszközölni. Részünkről nem 
tulajdonítunk neki oly nagy fontosságot. Az 
irás-olvasás együttes tanítása kipróbált j ó mód-
szer. A bizonyost a kétesértékű bizonytalanért 
kár elhagyni. Kísérletezésnek ez irányban leg-
inkább ott van helye, hol kevés tanuló van 
egy osztályban. 

Kérdező. Nem tanácsoljuk, hogy ön az 
illető felekezet iskolaügyébe beleártsa magát. 
A szabályellenes vagy plane törvénytelen intéz-
kedések ellen a kir. tanfelügyelő lépjen föl, 
a kinek ez hatáskörébe tartozik. 
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B. A. Ha a 60 fr tot betudták a fizetésbe s 
azt kapja is, akkor nincs ok reklamálni e miatt. 

Cs . . . i István. A megyei kir. tanfel-
ügyelő urat kellene fölkérni közbenjárásra. 
Figyelmeztetni kell őt arra is, hogy a más 
felekezeti iskolába járók hittani osztályzat 
nélkül évről-évre fölbocsáttatnak a magasabb 
osztályba. Ezt az ügyet a püspök úrnak is 
tudomására kellene juttatni. Más mód nincsen. 

D. J. Kötelezni kell az iskolaszéket, bogy 
rendes díjlevél kiállításáról gondoskodjék. A 
mellékjövedelem eleséseért nem lehet kár-
pótlást követelni, mert az — természeté-
nél fogva — nem alkotó része a tanítói 
rendes fizetésnek. Díjlevél nélkül az orsz. 
nyugdíjalapba sem léphet be. 

P. M. Nem volna jogos a követelése. Jó l 
teszi az iskolaszék, ha megtagadja. 

Leskúti. Mint más iskolaföntartó hatóság-
nak, úgy az államkormánynak is megvan a 
törvény keretein belül az a joga, hogy az 
általa szervezett állások jövedelmét megha-
tározza. Midőn ön áthelyeztetett, magasabb 
fizetésbe j u t o t t ; de ez a fizetés-emelkedés 
nem 100 frt, mert ennek ellenében 20 f r t - j -
30 f r t illetményt beszüntettek. A tényleges évi 
haszna tehát nem 100 frt, hanem 50 frt . 
Ebben jogtalanság nincsen. Ha azonban ennek 
daczára jogtalanságot lát, megpróbálhat orvos-
lást keresni közvetetlenül; esetleg személye-
sen eljárhat ügyében a ministeriumban. Az 
illető kir. tanfelügyelő bizonyosan alapos ok-
ból mondta jogtalannak az ön kérelmét, 
hiszen az ő kezén fordulnak meg a hiva-
talos iratok, melyekből úgy a ministerium 
álláspontját, mint a törvényes kereteket lát-
hatja s tudja az eljárást hasonló esetekben. 

W. J.-né Zsolna. Forduljon útbaigazításért 
Krünner Anna székesfőv. közs. elemi iskolai 
tanítónőhöz, Budapest, I. ker. várbeli községi 
elemi iskola cz. a. Krünner Anna kézimunka-
tanítási vezérkönyve az egyetemi nyomdában 
60 krért megrendelhető. Bolti ára 90 kr. 

Sz. (i. Próbál ja meg Mezőtúrról megren-
delni. Ha nem tévedünk, a szerző ott lakik. 

E . . . . Fe rencz . Az önök megyéjében levő 
polg. iskola igazgatóságához forduljon. 

F. Antal. A felsőbbség jóváhagyásával 
igen. Azonban a dolgot nem kell könnyen 
hagyni; megfelelő méltányos kárpótlást kell 
kérnie. 

M. A. 1. Az iskolai adó az állami összes 
egyenes adók 5 % - a lehet. 2. Ha szervezett 
tanítói állásról van szó, akkor igen. 

Cz. J. N.-Károly. Az illető egyház szabá-
lyai az irányadók. Mi azt hiszszük, nem volt 
helytelen az adókivetés. A tanító iránt ugyan 
nem mutat nagy kimeletet. 

Yecsey L. A legelő-illetőség haszna a 
bérbeadás u tán csonkítja a tanítói jövedel-
met? Ha igen, akkor arányos kárpótlást kell 
kérni a községtől. A másik ügyben az aktá-
kat kellene megnézni. Ezek nem állanak 
rendelkezésünkre. A kivetet t nyugdíjjárandó-
ságból megtudhatja. 

106. Ha egy iskolai évre alkalmazták, akkor 
megilleti szünidőre is az esedékes fizetés. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Lapunk felelős szerkesztője hathet i 

szabadságra távozván, a Néptanítók Lapját 
a jövő (31.) számtól kezdve György Aladár 
főmunkatársunk szerkeszti. György Aladár 
lakása: VI. Teréz-körút 43a) sz. 

— Világ folyása. Bécsben a m. hét végén 
és a f. hé t elején ministeri tanácskozásokat 
tartottak, melyek a zavaros politikai helyzettel 
foglalkoztak, illetőleg a kibonyolítás lehetősé-
gét keresték. Thun ministerelnöknek a pá r -
tokkal folytatott alkudozásai nem vezettek 
sikerre s már a cseh lapok sem igen t ámo-
gatják őt, sőt a prágai „Narodni Listy" egye-
nesen lehetetlennek mondja, hogy Thun 
ministerelnök czélt ér jen. A legközelebbi 
jövőnek világosságot kell derítenie erre a 
homályos, sőt sötétnek mondható helyzetre. 
— A spanyol-amerikai békekötésről szárnyalt 
hirek alaptalanoknak bizonyultak: marad 
minden a régiben, vagyis a háborúskodás 
tovább foly. Az amerikaiak már a mult héten 
nagy hangon azt hirdették, hogy Santiago 
után Manillának is el kell esnie; f. hó 23-ról 
pedig Honkongból azt sürgönyzik, hogy a föl-
kelők megtámadták Manillát, de visszaverték 
őket. Ötszáz embert veszítettek. A spanyolok-
nak ötven halottjuk ós sebesültjök van. A 
második támadást hasonlóképen visszaverték. 
Az amerikaiak már azzal is fenyegetőznek, 
hogy az európai Spanyolországot is meg fogják 
támadni, de hát ebből aligha lesz valami, 
mert az európai hatalmak ezt már csak mégsem 
engedhetik meg! — A mul t hét legérdekesebb 
külföldi eseménye különben a bolgár fejedelmi 
pár oroszországi látogatása volt. A kis Boris 
herczeget mutatták be keresztapjának: a 
muszka czárnak. A f. hó 23-ki pétervári dísz-
ebéden az orosz czár pohara t emelt a bolgár 
fejedelmi párra, „drága keresztöára" és Bulgária 
boldogságára. Ferdinand fejedelemerre franczia 
nyelven így válaszolt: „Fogadja felséged 
szívem mélyéből jövő köszönetemet jóindulatú 
ós szives szavaiért. Azokat a kapcsokat, a 
melyek Bulgáriát a nagy testvérnemzettel a 
faj és vallás közösségével, valamint a hazánk 
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szabadságának feledhetetlen és dicső meg-
alapítói i rán t érzett, soha meg nem szűnő 
hálánál fogva összefűzik, felséged jóindulata 
egy újabb kapocscsal szaporította, midőn 
kegyeskedett elvállalni a keresztapai tisztet fiam-
nak, a trónörökösnek és Tirnovo herczegenek az 
ortodox szentegyház kebelébe történt belépé-
sénél. A legszentebb és legdrágább kötelességet 
véltem tehát teljesíteni, midőn bemutatom a 
felséges keresztatyának az ő keresztfiát, 
Boris herczeget s úgy a magam, mint a feje-
delemasszony és egész Bulgária nevében is 
legmélyebb és legmelegebb köszönetünket 
fejezem ki a szeretetreméltó és elragadó fogad-
tatásért, a melyben részesültünk." A fejede-
lem beszédét orosz nyelven e szavakkal végezte : 
„Örömtelt szívvel emelem poharamat császári 
felséged, Alexandra Feodorovna és Mária 
Feodorovna császárné ő felsége, valamint az 
egész császári ház egészségére s a nagy 
Oroszország boldogságára." 

— A Mária Dorothea tanítónői egyesület 
alapja javára Deák Lajos, Maro<-Tordamegye kir. 
tanfelügyelője, 11 frt 21 krt küldött be hoz-
zánk, mint a megyéje állami iskoláiban begyült 
perselypénzt. A beküldött összeget ezennel 
nyugtatványozzuk és e l ju t ta t juk illető helyére. 

— Kérelem a magyar tanítósághoz! A I I . 
Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus 
Naplóját most küldjük szét. Bizalommal kérem 
kartársaimat, sziveskedjenek odahatni, hogy 
az egyesületek, tanítótestületek, iskolák 5 f r tnyi 
áron szerezzék be a 100 ívre terjedő becses 
munkát, mit Wlassics Gyula, vallás- és közok-
tatásügyi minister úr a közoktatás evangéliumá-
nak nevezett. Az 5 frt beérkezése után azonnal 
küldjük a Naplót. — A kongresszus tag ja i a 
Naplót megkapják ingyen, csak szállítási és 
csomagolási díj fejében kérünk 50 krt, mer t 
pénztárunk kimerült, sőt hiány is mutatkozik 
s a kereskedelmi minister úr portomentesség 
tárgyában beadott kérésünket visszautasította. 
Kartársi szives üdvözlettel: Budapest, 1898 
junius 29. Hajós Mihály, a II. Orsz. és Egyet . 
Tanügyi Kongr. Naplójának egyik szerkesz-
tője. (I. ker., Krisztina-körút 97. sz.) 

— Köszönetnyilvánítás. Ilentaller Lajos 
orsz. képviselő úr egy hazafias ünnepélyen 
tartott történeti fölolvasásának tiszta jöve-
delmét, 60 frtot, azaz: hatvan forintot 
a szolnoki tanítók otthonára ajánlván föl 
a rendezőség jelentése szer int ; e hazafias 
áldozat-készségért a tanítóság és a tanhatóság 
nevében nyilvános köszönetet mondok. Szolnok, 
1898 julius 21-én. Eötvös K. Lajos, kir. t an -
felügyelő. 

— Egy o r szág egy t a n í t ó é r t . Ritka szép 
példát muta t most a világnak Svájcz arra, 

hogy mikép kell megbecsülni a tanítót, a 
nemzet napszámosát s a szellemi műveltség 
első fáklyavivőjét. Aargau kanton Sulz városa 
hat hónappal ezelőtt minden ok nélkül s 
minden végkielégítés, vagy nyugdíj nélkül 
elküldte kiérdemült tanítóját . A szegény öreg 
tanító nem mert panaszkodni s a városi tanács 
azt hitte, hogy most m á r választhat fiatal 
tanítót. Kiírta a pályázatot, fölsorolta a ked-
vezményeket, de egyetlen pályázó sem akadt. 
A tanács ekkor a törvényben megengedett 
maximális fizetést ajánlott föl és azonkívül 
is több külön kedvezményt. Hiába. Egész 
Svájezban nem akadt egyetlen egy tanító sem, 
a ki a nyugdíj nélkül elbocsátott tanító állására 
pályázott volna. A tanács fűhöz-fához fordult, 
hogy megtudja apályázat meddőségének okát. 
Meg is tudta , hogy a tanító-egyesület t i l tott 
el a pályázattól mindenkit az elbocsátott 
tanító ügye miatt. A tanács erre előbb kérés-
sel, aztán fenyegetéssel akarta engedékeny-
ségre birni az egyesületet, ez azonban csak 
az esetben volt erre hajlandó, ha a tanítónak 
rendes nyugdíjat ajánl föl. A tanács ebbe 
nem ment bele, hanem ügyvédnek akarta 
átadni a dolgot, hogy az a törvényszék elé 
vigye. Csakhogy egész Svájezban nem akndt 
ügyvéd, a ki elvállalta volna ezt az ügyet! Tehát 
az egész ország ily méltóságos módon érez-
tette Snlz városával megvetését. 

— A Szathmáry-síremlékre, i l letőleg 
alapra ú j abban adakoztak: Kolozsmegyei tan-
kerületi tanító-testület gyűjtése: 31 f r t 50 kr. 
(ehhez j á ru l t ak : Apahidon: Gopcsa Margit 
1 frt 37 k r ; Ajtonban: Veres Sándor 63 kr; 
Bádokon : Tumjogí Béla ev. ref. lelkész 30 k r ; 
Török Károly 10 kr; id. Nagy Lajos 20 k r ; 
Lázár Hermann 10 kr ; i f j . Nagy Lajos 10 k r ; 
Nagy Sándor 10 kr ; Birtha Pál 30 k r ; az 
áll. isk. tanítványai 30 k r ; Bonczhidán: Laka-
tos Dénes 50 kr ; Tamás Károly 50 k r ; az áll. 
isk. I., II. oszt. növendékei 1 f r t 03 k r ; a? áll. 
isk. III., IV. és V. oszt. növendékei 1 f r t 47 k r ; 
Damosán : Bácz Imre 50 k r ; Egeresen: Pálfy 
Hona 50 k r ; Fekete Borbála 20 k r ; Gyalu-
b . n : Sigmund E nma 50 k r ; Medveczky Teréz 
50 k r ; Bocz István 50 k r ; Györgyfalván: 
Czirják I rma 50 kr ; Fekete Antal 50 k r ; 
Hidalmáson: Hangéi Ottilia 50 k r ; Csiszár 
Sándor 50 k r ; Kidében: Gáal Sándor 25 k r ; 
Farkas Teréz 25 kr; Kolozson: Batos Imre 50 kr; 
Kolozsvárt: Sólyom János 50 kr ; Graef Matild 
30 kr ; Szentgyörgyi Lajos 50 k r ;Papp Károlyné 
50 kr ; Elek Gyula 50 k r ; Adi József 50 k r ; 
Benedek József 50 k r ; Bessenyeim-Benedek 
Ilona 50 k r ; Dézsi László 30 k r ; Iszlai 
Márton 50 k r ; Mim Jánosné 50 k r ; Gunesch 
Károly 50 k r ; Turcsányi Gyula lelkész 20 k r ; 
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Kurz János 50 k r ; Schwarczel Adél 30 kr; 
Imréné-Mohl Irma 30 kr ; Vermescherné-Sála-
mon Klára 30 kr; Incze Károly 30 kr ; Vásár-
helyi Gyula kir. javítóintézeti családfő 50 kr; 
X-j-Y 2 kr ; Kis-Kapuson: Kusztos Géza és 
neje 40 k r ; Kusztos István 10 kr ; Kusztos 
Béla 10 k r ; Kusztos Sándor 10 kr ; Kusztos 
Géza 10 kr ; Kis-Sebesen: Szilágyi Márton 
50 kr ; Kolozs-Borsán: Császár Samu 50 kr ; 
az áll. isk. tanulói 12 k r ; Középlakon: Bányai 
Mihály birtokos 25 k r ; Dézsi Lőrincz 25 kr; 
Marosán Czeczilia 25 k r ; Bánffy 25 kr; Schön-
berger Dávid bérlő 10 k r ; G-yüszü Ferenczné 
6 kr ; Stein Zsigmond kereskedő 10 kr; 
Gyarmathy Mihály 5 kr ; Gális János gör. 
kath. lelkész 25 k r ; Kalota-Szt.-Királyon: 
Vincze Ferencz 10 kr ; Vincze Ferenczné 10 
kr; Cz. J. és -né 20 kr ; Magvar-Valkón: 
Köleza János 25 k r ; Kőlezáné-Gilyén Poli 
25 kr ; Magyar-Fodorházán: Nagy Endre 30 
kr; Magyar-Macskáson: Kilin György 20 kr ; 
Magyar-Légenben: Nagy Gyula 30 kr ; Magyar-
Nádason : Barázs Péter 50 kr ; Mocson: 
Bakó Béla 25 kr ; Tolán Viktor 25 kr ; Nagy 
Sándor 25 kr; Szabó Józsefné 25 k r ; Kovács 
Elek 25 k r ; B.-Slcovorán Matild 25 kr; Bene-
dek Ida 25 kr ; Binderné Lasch Jozefa 
25 kr ; Binder János 25 kr ; Benczédi 
János 25 kr ; Nagy-Idán: Juhos Miklós 
50 kr ; Septéren: özv. Szathmáry Lajosné n.-
birtokosnő 50 kr ; Ádám Sámuel 50 kr ; 
Szucsákban: id. Szigethy Miklós 50 k r ; Jakab 
Ferencz 10 kr ; Türében: Juhász József 50 kr 
= 31 frt 50 kr); Borsodvártnegye tanfelügye-
lőségének gyűjtése 28 frt 8 kr ; (ehhez járul-
tak : Hídvégi Benő 1 f r t ; Gállfy Ignácz 

1 f r t ; Gagyi Samu 1 f r t ; polgári fin-
ish. tantestülete 2 f r t ; polg. leányisk. tantestü-
lete 1 f r t ; Schlesinger Ármin 20 k r ; Révai 
Adolf 10 kr; Baumgarten Simon 10 kr; 
Bleyer Izsák 30 kr ; Zollner Albert 10 kr í 
izr. fiuislc. tantestülete 1 f r t ; Hronyccz 10 kr ; 
Gebe 10 kr ; Kulik 10 kr ; Mártonffy Anna 
10 kr ; Csiky 20 k r ; Marosy Lbjcs 20 kr ; 
Szepesik János 20 kr ; Nagy Sándor 20 kr ; 
Beregszászy Károly 20 kr ; Stángl István 20 kr; 
Gecse Ferencz 20 k r ; Hütter Nándor 20 kr ; 
Ninger Mária 50 kr ; diósgyőri gyári tanító-
testület 2 frt 35 kr ; ózdi gyári tanítótestület 
2 f r t ; Petró Erzsébet 50 kr; Siroky Imre 
20 kr ; Hamzus Kálmán 50 kr; Nagy Ber-
talan 20 k r ; Szabó Piroska 30 kr ; Póta László 
30 kr ; Nagy Gyula 10 kr ; Nagy Sándor 20 
kr ; Körösi Antal 20 kr ; Gyimóthy Károly 
20 kr ; Schwarcz Lipót 20 kr ; Komis Viktor 
20 kr ; Meskó István 20 kr; Dóbisz András 
20 kr ; Papp Mihály 20 kr ; borsodmegyei áll' 
tanító-egyesület mező- csáthi járásköre 2 frt 35 

kr ; miskolczi járásköre 1 frt 67 kr ; sajó-szt.-
péteri járásköre 5 frt 21 kr ; Kőszeghy István 
50 kr r= 28 frt 8 kr); csongrádvármegyei tan-
felügyelőség (dr. Tergina Gyula újabb gyűj-
tése) 11 frt 50 kr ; (ehhez járultak: Herczeg 
Gáspár 5 kr ; Domonics József 10 k r ; Fehér 
Ignácz 25 kr; Kubák István 10 kr ; Bfl 5 k r ; 
N. N. 50 kr; Smn 10 k r ; Dozsam 30 kr; 
Kolompár 5 kr ; Dózsa Károlyné 20 k r ; N.N. 
30 k r ; Jemes Zoltán gondnoksági elnök 1 f r t ; 
dr. Beregi József járási orvos 1 f r t ; Nagy 
Zakariás plébános 1 f r t ; ifj. Lamos Mátyás 
gőzmalom-tulajdonos 50 k r ; Turgló István fő-
szolgabíró 2 f r t ; Kassa László szolgabíró 
1 f r t ; Karczai Irma 50 kr ; Fülöp József 
50 k r ; Szcedák Antal 50 kr ; Dudás Bódog 
50 k r ; Czékus Árpád 50 kr ; Komáromyné-
Jánosy Ottilia 50 kr = 11 frt 50 kr) ; ung-
megyei ált. néptanító-egyesület (Takács László 
gyűjtése az egyesületnek f. évi junius 30-iki 
közgyűlése alkalmából) 9 frt 30 k r ; (ehhez 
adtak : Torma János elnök 1 f r t ; Répay László 
20 k r ; Boross József 20 kr ; Puza Sándor 
20 k r ; Petreczky Mihály 50 kr; X. Y. 50 kr ; 
Andrajev Mihály 10 k r ; Kudron Mihály 20 kr ; 
Petreczky Jenő 30 k r ; Tirpák Julia 20 kr ; 
Kuptsikné-Komárovits Ágnes 50 k r ; Einer 
Etelka 30 kr ; Csépes Tivadar 30 k r ; Képáza 
Cyrill 20 kr; Rudi Péter 20 kr ; Friedman 
Lipót 20 kr ; Klein Sámuel 20 kr ; Friedman 
Adolf 10 kr ; Hadházi György 10 k r ; Pauli-
sinecz János 10 kr ; Ignáczy János 20 k r ; 
Jaczkovics János 10 k r ; Varak 10 k r ; Schenk-
ner Antal 20 kr; Dobej György 10 k r ; Zsu-
rek Antal 10 kr ; N. N. 10 kr; Mihalovies 
Ferencz 20 kr; Szadváry János 20 k r ; Tóth 
János 10 kr ; Tóth György 50 k r ; Koroly 
András 20 kr; Hrábár Mihály 50 k r ; Pami-
lin Tivadar 20 k r ; Juhász János 20 kr; 
Zeffer Gizella 20 kr; Schöbet Adél 50 kr = 
9 frt 30 kr); Löwy Ph. 50 kr; Berzeviczy 
Albert dr., v. b. t. t., a képviselőház alelnöke 
20 f r t ; Mármarosi Tank. Ált. Tanífó-Egye-
sület 10 frt. Eddigi gyűjtésünk — a Hazai 
Első Takarékpénztárban elhelyezett — 1822frt 
73 kr. 

— Méhtenyésztési előadások. A méhte-
nyésztési szaktanárok folyó évi augusztus 
hónapban az alább megnevezett napokon és 
helyeken tartanakelőadásokat: 1. Tóth János, 
első kerületi: l-én délelőtt Jákóhalmán, dél-
után Jászapáthin, 2-án Jász-Szent-Andráson, 
3 án délelőtt Jász-Kiséren, délután Jász-Ladá-
nyon, 4-én délelőtt Jász-Alsó-Szentgyörgyön, 
d. u. Jánoshidán, 5-én Máttyánon, 6-án Mihály-
telken, 8-án délelőtt Jász-Felső-Szentgyörgyön, 
délután Monostoron, 9-én Jász-Fényszarun, 

1 10-én Jász-Árokszálláson, 11-én Jász-Dósán. 



16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 30. szám. 

— 2. Ábaffy József , második kerületi : 9-én 
Pécsváradon, 10-én Nádasdon, 11-én Hidasdon, 
12-én Kis-Vejkén, 16-án Mohácson, 17-én 
Német-Balyon, 18-án Bánon, 19-én Vörös-
márton, 20-án Bokrosháton és Bellyéü. — 
3. Valló János, harmadik kerület i : B-án Csor-
bán, 4-én Vazseczen, 5-én Yichodnán, 6-án 
Hybben, 7-én Dovallon, 8 án Pribilinán, 9-én 
Lipótujváron és 10-én Királylehótán. — 4. 
Rózsa János, negyedik kerület i : 10-én Bor-
kuton, 12-én Felső-Ránán, 14-én Petranán, 
15-én Alsó-Visón, 16-án Felső-Visón, 17-én 
Mojszinon, 18-án Barsán. — 5. Forgách Lajos, 
ötödik kerületi: 3-án Gerendáson, 4-én Oroshá-
zán, a kertgazdasági tanintézetnél, 5-én Tótkom-
lóson, 6-án Ambrózfálván, 8-án Gyomán, 9-én 
Szent-Andráson, 10-én Öcsödön, 11-énKondoro-
son, 12-én Pálmatéren. — 6. Abend András, 
hatodik kerületi : 8-án Deésen, 9-én Alparéton, 
10-én Aszón, 11-én Csáki-Gorbon, 12-én 
Szurdukon, 13-án Nagy-Loznán, 14-én Kis-
Nyircsen, 16-án Nagy-Ilondán és 17-én Kacz-
kon. Az elméleti előadások a körülmények 
szerint az illető helyek tanácstermeiben, eset-
leg egy iskolateremben, a gyakorlatiak pedig 
mindenkor egy arra alkalmas méhtelepen 
tartatnak meg. Budapesten, 1898 julius hó 14. 
Kovács Antal, méhészeti felügyelő. 

— Gyűlések. Az ev. ref. tanítók országos 
egyesülete ez idei nyári nagy-gyülését Buda-
pesten, f. évi augusztus hó 19-én d. e. 9 órakor 
a ref. főiskola tanácstermében fogja meg-
tartani. 

— Szíves tudomásul. Pályázati hirde-
tések szövege, hirdetési összegek és díjak a 
kiadóhivatal czímére (!., Vár, Iskolatér 3.) 
küldendők; ez állandóan olvasható a lap hom-
lokán s azért a szerkesztőség — nem lévén 
hajlandó a késedelemért felelősséget vállalni — 
a hozzá érkező hirdetési összegeket és előfizetési 
díjakat ezentúl nem fogja átvenni. Elma-
radt lappéldányokat is a kiadóhivatalnál 
kell reklamálni. Az is állandóan olvasható a 
lap homlokán, hogy kéziratokat nem adunk 
vissza. 

A szerkesztő postája. 
N. M. F. hó 15-ről kelt levele hangján nem 

épülhettünk. — K. L. Sajnáljuk, de a szerkesztőség 
számoló- és olvasógépeket nem fogadhat el és azok-
nak elajándékozásáról és elszállításáról nem gondos-
kodhatik. Az ilyesmit a tanszermúzeumnak kell 
megküldeni, nem nekünk. Kár, hogy előbb meg nem 
kérdezte: elfogadjuk-e? — Többeknek. Eredeti okmá-
nyokat, nyugdíj könyvecskéket, stb. ne tessék nekünk 
beküldeni, mert mi ilyenekről nem felelünk. Kéz-
iratokat sem küldünk vissza; a ki nekünk czikket 
küld, számoljon le azzal, hogy, ha a czikk nem jele-
nik meg, kéziratát nem kapja vissza. Ha mi ilyes-

mire vállalkoznánk, külön nyilvántartási irodát 
kellene szerveznünk, A szerkesztőség föladata: a lap 
szellemi előállítása, se több, se kevesebb. — „Ullus." 
Levelét illetékes helyen bemutattuk ; ott majd igazság 
szerint döntenek. Egyoldalú informáczióra mi nem 
nyilatkozhatunk ; nem is föladatunk. — Sz. Zs. 
Bánk. Nem hiszszük, hogy megadják: egyébiránt 
folyamodjanak. — B. A. Zombor. egyetemi tanács-
hoz kell érte folyamodnia. — „1898." Népiskolai tan-
könyvek bírálati díja — tekintet nélkül a munka 
terjedelmére — 30 frt. Csak kinj^omtatott munkát 
fogadnak el bírálatra. — Járatlan. Nincs, de neve-
lőktől az ilyet, természetesen, szigorúbban veszik. 
— Sek. J. Mohács. Már elintézték. — Y. I. Battonya. 
Tárgyalás alatt van. — Állami isk. gondnoksága. 
Pozsony-Károlyfalva. Számvevőségi tárgyalás alatt 
van. — L. J. Szilvás-Újfalu. Már elintézték. — 
V. M. /álnok. Mire e sorok megjelennek, megkapja. 
— B. L. Szöllös. Megsürgettük; legközelebb meg-
kapja. — B. I. Ratkó-Polan. Tudakozódjék a köz-
igazgatási bizottságnál. — B. Gr. Mezőlak. 1. Most 
kerül tárgyalásra. 2. Lehet. — K. E. Ublya. Ügye 
lenn van a püspökségnél,illetőleg a tanfelügyelőségnél. 
A „tényállás" leírását nem kérjük. — K. I. Istvándi. 
Ügye lenn van a nagyváradi püspöknél. — P. J. A.-
Boldogfalva. Az 1899. évi költségvetésben talán 
figyelemben részesítik. Újítsa meg a f. óv végén 
a kérelmét. — Tápió-Farnos. Okmányai a minis-
teriumban vannak; visszaadásukat a tanfelügyelőség 
útján kell kérni; számuk: 65.332/96. — K.'O. N.-
Bodak. Megsürgettük; nemsokára megkapja. — 
E. V. Ekel. 1. Igen; már nem késik sokáig. 2. Lehet, 
ha leteszi a vizsgálatokat. 3. Hitelesíthetik: a 
politikai hatóságok, a tanfelügyelőség, kir. közjegyző. 
4. Ilyen kanapé-pörbe nem ártjuk bele magunkat. 
— K. K. Darócz. Némi nehézség merült föl; meg-
sürgettük ; nemsokára megkapja. — N. A. Nyírbátor. 
A kiadóhivataltól kap értesítést és a szerkesztőségnek 
ír! Semmi közünk az egész dologhoz! Lev. lapját áttet-
tük a kiadóhivatalhoz, mint a melyre a pályázati hir-
detések tartoznak. (Miért nem méltóztatik olvasni 
a lapot?) — „Leviczky Miklós, Bereg-Szt.-Miklós" 
11 frt 30 krt, „Péter«, Déva" 7 frt 70 krt küldtek 
be szerkesztőségünkhöz, a nélkül, hogy az utalvány 
szelvényén jelezték volna: mi czélra? Älit csináljunk 
ezzel a pénzzel ? Az illetőktől haladéktalan értesítést 
kérünk. — Német Zsigmond, Seregélyes. Ön a Szath-
máry-síremlék bizottsága czímére beküldte hozzánk 
a 227. számú gyüjtőívet, a pénzt azonban (7 frt 
50 krt) eddig nem kaptuk meg s a gyűjtést miniaddig 
nem nyugtathatjuk, míg a pénz be nem érkezik. — V. F. 
Borosjenö. Ha már 1893-ban is volt oklevele, joga 
van a korpótlékhoz. - T. 1. Felső-Dobsza. Nem. 
— M. B. Szepes-Ófaln. V. B. L. ref. lelkész ; köze-
lebbi czímét mi sem tudjuk, mert nem közölte 
velünk. — E. M. Páké. A közlendők közt van, de 
nem tudjuk megmondani: mikor kerülhet rá sor. 
Az aktualitásoké az elsőség. 

Tartalom: Újabb törekvések. Szabó Lajos. — 
Hazánk javító-nevelésügye. Táhy J. — Az irva-
olvasás tanítása. Balla Balázs. — Hivatalos rész. 
— Sziinóra: Emlékezés. Kerékgyártó Elek. —Vasár-
nap délután falun. Szép József. — Irodalom. Komá-
romy Lajos. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
— A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 30, számához. 

3G.703/98. számhoz. 
P á l y á z a t . 

A kolozsvári állami tanítóképző-intézetnél meg-
üresedett segéd tanári állásra pályázat nyittatik. 
Ezen, a X. fizetési osztály 3. fokozatába tartozó 
állással évi 800 frt fizetés, szabad lakás és a köz-
tartásban teljes ellátás élvezete van egybekötve. 

A kinevezendő segódtanár teendője lesz a meny-
nyiségtan-természettudományi s egyes neveléstani 
tárgyak tanítása, továbbá a felügyeletben és az 
irodai teendők végzésében való segédkezés. 

A folyamodók kötelesek életkorukat, egészségi 
állapotukat, végzett tanulmányaikat, illetőleg a 
mennyiségtan-természettudományi szakcsoportból 
legalább is polgári iskolákra szóló tanképesítésüket, 
végül eddigi működésüket is igazolni. 

A kellően felszerelt és a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministerhez czímzett kérvények folyó 
évi augusztus hó 15-élg Kolozsvármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtandók be. 

Budapest, 1898 julius hő 18-án. 
A vallás- és közoktatásügyi 

(139/h—I—1) m. kir. ministertöl. ' 

25.733/98. számhoz. 
P á l y á z a t . 

A kolozsvári állami tanítóképző-intézetnél a X. 
fizetési osztály 3. fokozatában újonnan szervezett 
segédtanári állásra pályázat nyittatik. Ezen állással 
évi 800 frt fizetés, szabad lakás és a köztartásban 
teljes ellátás élvezete van egybekötve. 

A kinevezendő segédtanár teendője lesz a nyelv-
történettudományi szak tárgyait, de különösen a 
német nyelvtant, tanítani; továbbá a felügyeletben 
és az irodai teendők végzésében segédkezni. 

A folyamodók kötelesek életkorukat, egészségi 
állapotukat, végzett tanulmányaikat, illetőleg a 
jelzett tantárgyakra szóló legalább polgári iskolai 
tanképesítésüket, végül eddigi működésüket is iga-
zolni. 

A kellően felszerelt és a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministerhez czímzett kérvények folyó 
évi angusztus lió 15-éig Kolozsvármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtandók be. 

Budapesten, 1898. évi julius hó 18-án. 
A vallás- és közoktatásügyi 

(138/h—I—1) in. kir. ministertöl. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat a kővágó-eörsi (Zalam.) ág. hitv. ev. 

másodtanító állásra. Javadalom: 200 frt, teljes 
ellátás a rendes tanító asztalánál, külön szoba, annak 
tisztogatása, fűtése, hozzá fa. Kötelesség : I—III. osz-
tály oktatása magyar nyelven. Állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Jelentkezések alulírotthoz küldendők. 
Esetleg nőtanító is pályázhat. Czuppon Sándor, ev. 
esperes-lelkész. (774—11—2) 

A rákoskeresztúri evang. népiskola másodtanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Kötelessége a reá bizott 
osztályt önállóan vezetni. A tannyelv magyar. Az 
énekvezért akadályoztatása esetén templomi és teme-
tési kántorteendőkben helyettesíteni. Fizetése: 400 frt 
készpénz, lakás helyett 80 frt lakpénz és '/i hold 
kert helyett 12 frt, az egyház pénztárából. Pályázati 
határidő f. évi augusztus 15. Rákos-Keresztúr, lb98 
julius 15. Dubovszky Nándor, ev. lelkész s iskola-
széki elnök. (919 I—1) 

Gyarmat (Győrm.) községében az elemi népiskolá-
nál két osztálytanítói állás van üresedésben; évi 
fizetés a közsógpónztárából 270 frt egyenként, búto-
rozott szoba (ágynemű nem), világítás, fűtés és 
tisztogatással; azonkívül a kérvény a nagymélt. 
közoktatásügyi ministeriumhoz a 400 frtra való 
kiegészítésre be van adva, és kilátás is van, hogy 
az állam megadja. Kérvények Bors Pál, iskolaszéki 
elnökhöz czímzendők. Az állás szeptember 15-ón 
elfoglalandó. (712—1—1) 

Következő négy róm. kath. tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik : A radvosztkai 500 frt, kltt-
binai 500 frt, ó-beszterczei 400 frt és havre lka i 
évi 400 frt fizetés ós egy-egy szobából álló lakással. 
Tanítás nyelve magyar-tót. Pályázhatnak végzett 
képezdészek is. Pályázati határidő f. évi augusztus 
14-ike Ó-Beszterczón (Trenesónm.) Kapallay István, 
ker. tanfelügyelő. (916-1—1) 

Kiskovaíócz fiőkközség róm. kath. tanítói 
állomására pályázhatnak okleveles tanítónők is, 
esetleg óvónők. Javadalmazása: 225 frt államsegély; 
községtől 100 frt, 5 méter fa; tandíjból vagy 45 frt. 
Ünnepi kalács becsértéke 20 frt. Lakása: szoba, 
konyha, kamara, istálló. Folyamodványok folyó évi 
aug. 14-ig chropói plébániába küldendők (Nyitra-
vármegye, posta Radosócz). (915—I—1) 

Kakad (Biharm.) a gör. kath. orosz kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
szabad lakás, két kert, 29 frt, állami segély 128 frt, 
13 köblös föld, 14 köböl bér, minden iskolás gyer-
mektől 50 kr. Stóla 10 frt. Levelek a gör. kath. 
lelkészhez küldendők. (U. p. Álmosd.) (917—II—1) 

Az alsó-nánai ev. leányegyház uémet-magyar 
tannyelvű iskolájához f. évi szeptember 1-ére másod-
tanító vagy tanítónő kerestetik. Javadalmazás 300 frt, 
l'/s öl fa és lakás. Kelt Apáthiban, 1898 junius 
25-én fu. p Mórágy, Tolnám.). Krácher György, 
lelkész. (659—IV-4) 

A lovász-patonai római katholikus iskola osz-
tálytanítói állására pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
évi háromszáz forint, évnegyedenként előre kifizetve, 
egy szobából álló lakás, négy méter tűzifa, az óvoda 
vezetéseért négy hónapon át, havonként husz forint 
külön díjazás. Pályázhatnak nők is. Kérvények főt. 
Mórocz Antal plébános úrhoz küldendők. Az isko-
laszék. (777-111—3) 

Darányba a kántorságban jártas, okleveles ref. 
II. tanító kerestetik. Kötelesség: a reá bizandó 
osztályok, ismétlők (fejenként 50 kr) tanítása. Fi-
zetés : 400 frt s egy szoba. Határidő: augusztus 15. 
Elfoglalandó: szept. 1. Iskolaszék. (793-111—3) 

Krivoszud-Bodovkai (Tvencsénm.) ág. h. ev. 
leányegyházközségi államilag segélyezett népiskola 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Tannyelv: 
tót. Évi fizetés, lakáson, fűtésen kívül: 400 forint. 
Okleveles tanítókon kívül pályázhatnak oki. tanító-
nők s óvónők. Pályázatok augusztus 10-ig Krizsan 
Miloszlav helyettes lelkészhez küldendők. K.-Sztan-
kócz, p. Túrna. (803—H—2) 

A Felsö-Barczikai (Borsodm.) reform, egyház 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése : 400 
forint, évnegyedenkinti fizetve, és lakás. Pályázók 
folyamodványaikat aug. 10-ig alulírotthoz küldjék 
be. Csak okleveles tanítók pályázhatnak. Kereszes 
János, ref. lelkész. (804—11—2) 

Szilágy-Bagosi ref. egyház orgonista, kántor-
fitanítói állomására pályázat hirdettetik augusztus 
hó 10-ig. Fizetés 450 frt, tisztességes cseréppel fedett 
lakás ós melléképületek. Államosítás kérelmezve van. 
Pályázat ref. lelkészi hivatalhoz (u. p. Szilágy-
Nagyfalu). (740—III—3) 

Pályázat. A birdai ev. tanítói állás betöltendő. 
L isd e lap 21—24. számait. Binder Jenő, ev. lelkész. 

(743—IV—3) 



— II — 

A bonyhádi magyar-német tannyelv" ev. nép-
iskolához segédtanító kerestetik. Évi fizetés: 120 frt, 
élelmezés a kántortanítónál, egy butorozott szoba 
tisztogatással és a szükséges fűtőanyaggal. Köte-
lessége : az I—II. osztályt tanítani és kántori 
teendőkben segédkezni. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Folyamodványok augusztus hó 20-ig 
alulirotthoz küldendők. Gráf József, lelkész. 

(746—III- 3) 
Hódmező-Vásárhelyen 4 külterületi községi 

népiskolához rendes tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetés : évi 400 frt, havonként előre fizetve, 
lakás, fűtőanyag és '/< holdnyi kert, esetleg e 
helyett 10 frt kárpótlás. Tanítónők és óvónők is 
pályázhatnak. A megválasztott tanítók mindaddig, 
míg a város állandó iskolát nem emeltet, kötelesek 
megelégedni tisztességes ideiglenes lakással. Az 
állomások f. évi szeptember 15-ig elfoglalandók. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények dr. Wilheim 
Arnold iskolaszéki elnökhöz julius hó 25-ig külden-
dők be. Fodor Lajos, jegyző. (771 - II —2) 

A rozsnyói ágost. hitv. evang. kerületi polgári 
leányiskolában rendszeresített második zongora-
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Kötelességei: 
a tantervben megállapított óraszámban tanítani, az 
internatusi felügyeletben, sorrend szerint résztvenni, 
s általában az intézeti szabályokhoz magát alkal-
mazni. Javadalmazása: az intézetben való teljes 
ellátás, fokozatos előléptetéssel, egyelőre évi 250 frt. 
Próbaidő: egy év. A kellően, arczképpel is felsze-
relt ág. hitv. evang. pályázók kérvényei folyó évi 
augusztus l-ig alulirotthoz beküldendők. Rozsnyó, 
lb98 julius 8. Terray Gyula, isk. e. elnök. 

( 821 -11 - 2) 
Az ó-turai ág. hitv. evang. egyház három 

okleveles tanítót keres és pedig kettőt Dubrava 
irtványon levő iskola számára, egyet pedig a hely-
beli városi alsóbb osztályok oktatására. Fizetés: 
400 frt, lakás és két öl fa. Okleveles, tót nyelvben 
jártas tanítók f. évi julius hó 30-ig jelentkezzenek 
az ev. lelkészi hivatalnál Ó-Turán (Nyitramegye.) 

(815-II—2) 
A Kis-Becskerek községi iskolánál megüresedett 

tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. Fizetés : 
400 frt készpénz, 16 km. kemény tűzifa, melyből a 
tanterem is fűtendő, egyelőre a lakás felépítéséig 
60 frt lakbér és 229 QJ-öl pótkert. A tanító a reá-
bízott osztályt vezetni, a kántort szükség esetén 
helyettesíteni, ünnepek alkalmával az egyházi funktiók-
nál segédkezni köteles. A kérvények f. évi augusztus 
hó 15-ig bezárólag a községi iskolaszéki elnökhöz 
czimezve beküldendők. Községi Iskolaszék. 

(747—III—2) 
Fel3Ö-Szűcsi r. kath. népiskolánál megüresedett 

tanítói állomásra f. évi augusztus l-ére pályázat 
hirdettetik. Fizetése készpénzben: 425 frt o. é. 
Lakása áll: egy nagy szoba, kamara és konyhából, 
ehhez járul elegendő tűzifa és konyhakert. Pályáz-
hatnak csak okleveles tót és magyar nyelvben jártas 
tanítók és tanítónők. Folyamodványok julius 28-ig 
Aleithner József plébános s iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. (813-11—2) 

A nagysarlói ev. ref. felekezeti iskola 3-ik ta-
nítói állására. Fizetés: 1. Egy szép szobából álló 
lakás. 2. 400 frt, havi részletekben. 3. 24 frt fapónz, 
melyből a tantermet is tartozik fűttetni. 4. 5 frt 
fűtőpénz. Kötelessége : Az ev. ref. elemi 2-ik és*3-ik 
osztály szakszerű vezetése s a kántor akadályoztatása 
esetén a templomi ének vezetés. Kellően fölszerelt 
kérvények f. évi augusztus 5-ig az esperesi hivatal-
hoz küldeniők Nagy-Sarlóba. Juhász Pál, esperes. 

(838-11-2) 

Tatán a IV-ik tanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: 350 frt az egyházi pénztárból, 
•50 frt államsegély; lakás, fűtés, takarítás. Pályá-
zatok augusztus 10-ig a ref. lelkészi hivatalhoz inté-
zendok. Állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 

(830—II—2) 
SaJÓ-Kazinczra (Borsodm., u. p. Barczika) nép-

iskolai II-od tanító kerestetik. Fizetése: 76 frt 
tandíj, 324 frt államsegély és 100 frt lakpénz. Ezen 
500 frton felül nőtlen egyszobás lakást kap ingyen 
az iskolánál Kötelessége : két alsó osztály tanítása 
s az éneklésben felváltva közreműködni. Pályázatok 
augusztus 10-ig alulirotthoz küldendők. Állást szep-
tember 1-én elfoglalandó. Doktor Gyula, ev. ref. 
lelkész. (831-11 2) 

33/1898. ein. Pályázati hirdetmény. A gyulai 
államilag segélyezett s jelenleg gynmasiummá-ala-
knlás stadiumában levő polgári fiúiskolánál meg-
üresedett latin - magyar ós történelmi tanszékre 
pályázatot hirdetek. Ézen állás javadalma évi 800 frt 
fizetés és 200 frt lakáspénz. A megválasztandó tanító 
állását f. évi szeptember 1-éu tartozik elfoglalni. 
Oklevéllel s szolgálati bizonyítványokkal felszerelt 
pályázati kérvények f. évi augusztus l-ig hozzám 
nyújtandók be. Gymnasiumi képesítéssel birok előny-
ben részesülnek. Gyulán, 1898 julius 10-én. Jantsovits 
Emil, iskolaszéki elnök. (833—11—2) 

34/1898. ein. Pályázati hirdetmény. A Gyula 
városa által fentartott tanyai iskolák egyikénél a 
400 frt évi fizetéssel és szabad lakással és kert-
használattal javadalmazott elemi tanítói állás üre-
sedésbe jővén, fölhívom azon okleveles tanító urakat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy pályázati 
kérvényeiket nálam f. évi augusztus l-ig benyújtani 
szíveskedjenek. A megválasztandó tanító egyelőre a 
p.-eperjesi iskolánál fog alkalmaztatni s állását folyó 
évi okt. 1-én elfoglalni köteles. Gyulán, 1898 julius 
10-én. Jantsovits Emil, iskolaszéki elnök. 

(S33-II-2) 
35/1898. ein. Pályázati hirdetmény. A Gyula 

városa által föntartott egyik óvodánál egy 400 frt 
évi fizetéssel és szabad lakással javadalmazott óvónői 
állás üresedésbe jővén, ezen állásra pályázatot hirde-
tek. Az oklevéllel, stb. fölszerelt pályázati kérvények 
nálam f. évi augusztus l-ig adandók be. A megvá-
lasztandó óvónő állását f. évi október 1-én tartozik 
elfoglalni. Gyulán, 1898 julius 10-én. Jantsovits Emil, 
f. ü. b. elnök. (833-11—2) 

Nádaskára (Kassa mellett) róm. kath. jellegű és 
tót-magyar tannyelvű iskolába okleveles tanító 
vagy tanítónő kerestetik; családos tanító kívána-
tosabb. Kötelessége a mindennapiak, ismétlők okta-
tása és a hittan tanítása. Javadalma: államsegély-
ből 320 frt, iskölafentartóktól 80 frt, nagy kert 
és két hold szántóföld, kényelmes új lakás, gazda-
sági épülettel. Pályázati határnap aug. 11. Felső-
Olcsváron. Kováts Tamás, plébános. (857—II—2) 

A puszta-szent-imrei (Pestm.) tanítói állomásra 
folyó óv augusztus 15-ig a főtiszt, főegyházmegyei 
hatóság pályázatot hirdet. Javadalma: a) 350 frt, 
előleges negyedévi részletekben a „Császkau-alapból; 
b) 507 lélek után stóladíj ; c) mindenegyes tényleg 
iskolába járó tanuló után egy-egy forint tandíj; d) 
aziskolávalegyfedélalatt kényelmes és tágas úri lakás : 
3 szoba, konyha, mosókonyha, éléskamara, félszer, 
istálló, közel egy hold jól bekerített házikert. A 
kántori teendőben való jártasság megkívántatik. 
Az ismétlő-iskoláért külön díj nem jár. A megvá-
lasztott állását folyó év szeptember 10-ig tartozik 
elfoglalni, de azt az iskolai óv befejezése előtt el 
nem hagyhatja. Folyamodók folyamodványaikat a 
főtiszt.főegyházmegyei hatósághoz Kalocsára (Pestm.) 
küldjék. (874—II—2) 
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Versecz thjf. város községi, magyar tannyelvű 
óvodánál óvónői állás lemondás folytán megüre-
sedvén, arra pályázat hirdettetik. Az állással egybe-
kötött javadalmazás: 475 frt készpénzfizetés és 
szabad lakás. Az ezen állomás elnyeréseért pályázó 
okleveles óvónők képesítő bizonyítványnyal, eddigi 
szolgálataikat, valamint a német nyelv ismei-etét 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket legkésőbb 
f. évi julius hó 31-éig nagyságos Seemayer János 
kir. tanácsos, iskolaszéki elnök úrhoz nyújtsák be. 
Az állás f. évi szeptember hó l-jén foglalandó el. 
(A kérvények, valamint a mellékletek kellő bélyeg-
gel látandók el.) (846—II—2) 

Pályázat az albertil (Pestmegye) ágost. hitv. 
ev. egyház 3-ik tanítói állomására. Javadalom: 
383 frt készpénz, tandíj 20 frt, 1 öl fa = 17 frt. 
Lakás és '/* hold kert, illeték-váltsága 100 frt, 
összesen 520 frt. Nőtlen tanító ezenfelül használ-
hatja az eddigi egyszobás bútorozott lakást díj-
talanul. A megválasztott tanító köteles az I—Ú. 
osztályokat és a gazdasági ismétlő-iskolát vezetni 
s a kántor-tanítóknak szükség esetén segédkezni. 
Pályázhatnak okleveles tanítók, kik a gazdasági 
ismétlő-iskola tanítására is képesítéssel bírnak. 
A megválasztott a próbaév elteltével véglegesí-
tetik. A folyamodványok aug- 10-ig alólirotthoz 
küldendők. Dobronyovszky Gyula, ev. lelkész. 

(847— II—2) 
Szent-Benedek (Pestmegyében, utolsó posta 

Úszód) reformált egyház kistanítői állomására pá-
lyázat hirdettetik. Kötelessége: az első, második, 
esetleg harmadik elemi vegyesosztály vezetése az 
egyházkerületi tanterv szerint. Kanonikus órákon — 
szükség esetén egyébkor is — lelkész helyett tem-
plomi szolgálat végzése. Kántori teendők — annak 
akadályoztatása esetén — templomban és temeté-
seknél, mely utóbbi esetben a stóla őt illeti. A 
szünidő — megállapodás szerinti — fele részét 
köteles itthon tölteni. Tanév közben — az egyház 
elöljárósága engedélye nélkül — más helyre nem 
pályázhat. — Javadalma: egy szoba, konyha, speiz, 
pincze s padlásból álló lakás. Egy istálló és egy 
ólból álló gazdasági épület. Házikert helyett 11 frt, 
vagy a bérlet leteltével V« hold föld a falu köze-
lében. 400 frt készpénz, mely 33 frt 33 kros rész-
letekben, havonként utólagosan fizettetik. Ötödéves 
korpótlékot az egyház nem adhat, hanem az állam-
tól fogja kérni, ha a megválasztott erre jogosult 
lesz. Pályázatok a lelkészhez küldendők julius 30-ig. 
Az állomás szeptember elsején foglalandó el. Úti-
költségül 10 frt adatik. Bontz Gyula, ref. lelkész. 

(862—II—2) 
A muracsányi (Zalam.) izr. elemi iskolánál 

üresedésken levő tanítónői állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: 200 frt készpénz és teljes ellá-
tás. Tannyelv : magyar, de megkívántatik a német 
nyelv teljes bírása is, valamint a női kézimunka 
tanítás. Szabályszerűen felszerelt kérvények alul-
irotthoz küldendők. Spiegl Albert. (852—II—2) 

A dolovai (Torontálvármegye, volt határőrvidék) 
községi magyar-szerb tannyelvű iskolánál üresedés-
ben levő tanítói állomásra ezennel pályázat 
hirdettetik. Ezen községi tanítói állomással a követ-
kező évi fizetés van egybekötve : évi 500 frt fizetés, 
3 öl kemény tűzifa, 5 frt irodaátalány és 100 frt 
lakbér. Felhivatnak pályázni óhajtó okleveles taní-
tók, hogy a torontálmegyei közigazgatási bizottsághoz 
czímzendő, 50 kros bélyeggel ellátott, kellően föl-
szerelt folyamodványukat f. évi julius hó 31-ig köz-
vetlenül alulírott kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák 
be. A magyar nyelvben való szó- és Írásbeli jár-
tasság okmányiiag igazolandó. Nagybeeskerek, 1898 
julius hó 12-én. Torontálvármegye kir. tanfel-
ügyelősége. (133/h - II—2) 

A nagy-kolcsi ref. egyház tanítói állomására 
Néptanítók Lapja 24—25. számában hirdetett fel-
tételek mellett a pályázati határidőt julius 28-ig 
meghosszabbítja. (866 - II—2) 

Nagy-Kerekiben (Biharm.) a hat osztályú ref. 
leánytanítóságra, okleveles tanítók, augusztus 10 éig, 
a lelkészi hivatalhoz pályázhatnak. Fizetés: lakás, 
két padolt szoba, konyha, kamra, pincze, évnegye-
denként előre fizetendő 500 frt. Kötelességei: az 
egyházmegye szabályrendeletei szerint. Az állomás 
szeptember l-ig elfoglalandó. Szabó Károly, lelkész. 

(877—11—2) 
A szemlaki (Aradm.) ág. h. ev. I—III. osztályú 

német-magyar tannyelvű tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés : szabad lakás kerttel; 300 frt 
készpénz, ebből 50 frt kántori fizetés ; 25 hektoliter 
rozsos buza, 52Qöl káposztáskert. Stóla bücsúzta-
tós temetésnél 50 kr., énekszós 20 kr., esketés 10 kr. 
Kötelessége : I—III. osztályt az esperességi tanterv 
szerint tanítani, minden 3-ik héten a kántori funk-
cziókat német-magyar-tót nyelven végezni. Német-
magyar-tót nyelvet bírók előnyben részesülnek. 
Felszerelt kérvények f. év aug. 10-ig a lelkészi 
hivatalhoz beküldendők. Molnár Endre, egyh. jegyző. 
Szemlak (Aradm.) 1898 julius 12. (856 -II—2) 

A tomaseváczi (Torontálm., volt határőrvidék) 
községi szerb-magyar tannyelvű iskolánál üresedés-
ben levő tanítói áilomásra ezennel pályázat hirdet-
tetik. Ezen községi tanítói állomással a következő 
évi fizetés van egybekötve : évi 460 frt fizetés, 1 hold 
szántóföld haszonélvezete, az adót a tanító köteles 
fizetni, 3 öl kemény tűzifa, 3 öl szalma, vagy e 
helyett 54 frt tüzelőátalány, 2 frt 10 kr iroda-
átalány, szabad lakás, vagy 100 frt lakbér. Felhivat-
nak pályázni óhajtó oklev. tanítók, hogy a torontál-
megyei közigazgatási bizottsághoz czímzendő, 50 kros 
bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt folyamodvá-
nyukat f. évi julius hó 31-ig közvetlenül alulírott 
kir. tan felügyelőséghez nyújtsák be. A magyar nyelv-
ben való szó- és írásbeli jártasság okmányiiag iga-
zolandó. Gazdasági tanfolyamot végzett tanító előny-
ben részesül. Nagybecskerek, 1898. évi julius hó 
12-én. Torontálvármegye kir. tanfelügyelősége. 

(131/h-II—2) 
A bosorodi államilag segélyezett községi iskola 

Il-od tanítói állására pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 300 frt fizetés, 24 frt lakbér. Kellően fel-
szerelt kérvények augusztus hó 10-éig az iskola-
széknek küldendők. (Hunyadm., u. p. P.-Kalán.) 

(841—11-2) 
A farkasdi (Torontálvármegye, volt határőr-

vidék) községi szerb-magyar tannyelvű iskolánál 
üresedésben levő tanítói állomásra ezennel pályázat 
hirdettetik. Ezen községi tanítói állomással a követ-
kező évi fizetés van egybekötve: évi 400 frt fizetés, 
házikert, 3 öl kemény tűzifa, 1 hold föld, 3 frt 
irodaátalány és természetbeni lakás. Felhívatnak 
pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy a torontál-
megyei közigazgatási bizottsághoz czímzendő, 50 kros 
bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folyamodványu-
kat f. évi julius hó 31-ig közvetlenül alulírott 
kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. A magyar nyelv-
bea való szó- és írásbeli jártasság okmányiiag iga-
zolandó. A községben a gazdasági ismétlő-iskola 
életbe van léptetve, melynek vezetéséért az ezzel 
megbízandó tanító évi 50 frt külön díjazásben része-
sül. Tehát a gazdasági tanfolyamot végzett, vagy a 
gazdaság körül kellő jártassággal biró tanítók előny-
ben részesülnek. A tanfolyam elvégzését, vagy a 
gazdasági ismereteket igazoló okmányok csatolandók. 
Nagy becskerek, 1898 julius hó 12-én. Torontálvár-
niegye kir. tanfelügyelősége. (132/h—II—2) 
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A székelyhídi ev. ref. egyház kisebb fitanítói 
állásának javadalma egy iskolai évre : a) készpénz 
az egyháztól 150 frt; bj az elébe járó iskolaköteles 
növendékektől fejenként 2 frt 50 kr tandíj; c) 6 kat. 
hold és 249 öl részint szántó, részint kaszáló föld, 
adóját egyház fizeti; haszonbére jelenleg 60 frt; 
á) egy öl tűzifa beszállítva; e) az udvarra nyilő egy 
szobából álló lakás. Kötelessége : az I. Il-ik osztály 
tantervszerinti vezetése. Pályázók okmányaikat 
augusztus 10-ig az ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldjék. 

(887-II-2) 
A katymári róm. kath. kültéri dalmát-magyar 

tannyelvű iskolánál üresedésben levő tanítói állásra, 
melylyel az ismétlősök oktatása is kapcsolatban van, 
pályázat nyittatik. Az ezen állás javadalmazása, 
havi előleges részletekben, évi 400 frt készpénz-
fizetés és az iskolánál megfelelő lakás, 518 rj-öles 
házikerttel. A pályázat határideje f. évi augusztus 10, 
mely napig a katymári róm. kath. iskolaszékre 
czímzendő kérvény ft. Tormásy Gábor, esperes-
plébános úrhoz Katymárra (Bácsm.) küldendő. A 
megválasztott tartozik állását f. évi szeptember 1-én 
elfoglalni, mely naptól fogva húzza fizetését is. A 
róm. kath. iskolaszék. (802—III—2) 

Pályázat a nagy-rhédei (Hevesm., Gyöngyös 
mellett) r. kath. iskolánál tanítói állásra. Fizetés : 
államsegélylyel 400 frt, egy bútorozott szoba és 
fűtés. Felszerelt kérvények az iskolaszékhez kül-
dendők aug. 14-ig. (896—II—2) 

A szilasbalhási róm. kath. elemi népiskolához 
egy okleveles osztálytanító kerestetik. Fizetése egy 
tanévre 300 frt a hitközségtől és 73 frt államsegély, 
egy bútorozott szoba fűtéssel és tisztogatással. Köte-
lessége a két alsó osztályt önállóan vezetni. A róm. 
kath. iskolaszékhez czímzett kérvények 1898. évi 
augusztus 7-ig a szilasbalhási iskolaszéki elnökhöz, 
Magyar Vincze, küldendők. A megválasztottnak úti-
költsége megtéríttetik. Csak okleveles tanítók, illetve 
tanítónők pályázhatnak. (899—II—2) 

Pályázat a makói ev. ref. egyházban egy tanítói 
állásra. Fizetés 500 frt, szabad lakás, (két kis szoba, 
konyha, éléskamra, konyhakert), 20 frt takarítási 
díj, 40 frt fűtési átalány, melyből a tanterem is 
fűteDdő. Egy évi ideiglenesség — s kivánt ered-
mény felmutatása után — állandósíttatik. Felszerelt 
kérvények f. évi augusztus 10-ig beküldendők az 
ev. ref. egyháztanács elnökségéhez. (882—II—2) 

Pályázat demecseri (Szabolcsm.) róm. kath. 
kántortanítói állomásra. Javadalmazása: három szoba, 
konyha, kamrából álló jó lakás, istálló, házikert, 
15 katasztrális hold szántóföld és 4 hold rét, 100 frt 
készpénz, párbér mintegy húsz köböl gabona, 
14 — 16 frt pénz, stóla 40 frt, tandíj 30 frt, ismét-
lősök oktatásáért 10 frt. Kötelessége a mindennapi 
és ismétlő tanköteleseket tanítani, junius hóban 
népösszeirást teljesíteni, kántori teendőket végezni. 
Oklevél és egyéb okmányokkal felszerelt kérvé-
nyek augusztus 8-ig (választás napja) Demecserbe 
(posta, vasút helyben) róm. kath. plébánia-hivatal-
hoz küldendők. Személyes megjelenés előnyben 
részesül. (835-II-2) 

A gebei (Szatmárm., u. p. helyben) evang. reform, 
egyházközség kántortanítói állomásának javadalma 
következő: 1. nyolczvankilencz frt, melyből 59 ok-
levélhez kötött; 2. ötven hektoliter gabona mag-
tárból kimérve ; 3. tizenkilencz és fél katasztr. hold 
szántóföld, adóját egyházunk fizeti; 4. három öl 
kemény tűzifa, beszállítva; 5. minden tankötelestől 
egy véka csőstengeri, csirke ; 6. lakás, kerttel, gyü-
mölcsössel ; végre stóla. Az állomás szeptember else-
jén elfoglalandó levén, pályázatokat augusztus 20-ig 
elfogad, 1898 julius 14. Szigethy Gyula, lelkész-elnök. 

(914-11-2) 

A gyomai ev. ref. iskolánál egy tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : 220 frt 16 kr, 3122 lit. 
búza, 3122 lit. árpa, 100 frt lakbér, évnegyedenkint 
előre fizetve. 2 öl tűzifa. (Nyugdíjra lakbéren 
kívül 580 frtban felvéve). Kötelessége a központi 
fiúiskola I-ső osztályát vezetni; de esetleg más 
osztály vezetését is tartozik elfogadni. Pályázni 
szándékozó okleveles ref. tanítók felszerelt kérvé-
nyeiket augusztus 10-ig alulírotthoz adják be; 
zártan, pályázat felírással ellátva. A megválasztott 
szept. l-re állását tartozik elfoglalni s egy évi sikeres 
működés után állandósíttatik. Gyoma (Békésm.) 
Kálmán Farkas, lelkész, isk. elnök. (912 -11—2) 

A szepetneki (Zalam., posta helyben) róm. kath. 
népiskola osztálytanítói állomására augusztus 15-ig 
pályázat hirdettetik. Fizetése polgári évre, havi 
előleges részletekben fizetve, 360 frt, bútorozott 
szoba, fűtés és tisztogatással. Kötelessége az iskola-
szék által kijelölt tanteremben a mindennapi tan-
köteleseket s az ismétlő-iskolások egy részét tör-
vényszabta módon tanítani. Pályázók kérvényeiket 
kellően felszerelve, alulirt iskolaszéki elnökhöz 
küldjék. Berkovits József, plébános. (906—II—2) 

Pályázat. A zirci apátság kegyurasága alatt álló 
s az előszállási plébániához tartozó nagykará-
csonyszállási (s vele kapcsolatban a ménes-
majori) vándortanítói állomásra pályázat nyittatik. 
Ez állomással járó évi jövedelem a következő: 
készpénz (negyedévi részletekben s utólagosan 
fizetve) 200 frt; 9.3« mtm. búza, 7.io mtm. rozs, 
6.ao mtm. árpa, 2 drb. birka, 2 drb tehéntartás, 
8 drb sertéstartás, 2 hold tengeri, 1 hold kender-
káposztás, 24 kgr. só, 8 méter tűzifa, lakás és kert; 
összesen 525 frt 41 kr értékben. A pályázók sze-
mélyesen jelentkezzenek az előszállási plebániahiva-
talban f. évi augusztus hó 15-ikéig, magokkal 
hozván ft. Vajda Ödön, zirci apát úr ő nagyságához 
intézett, sajátkezüleg írt folyamodványukat, keresz-
telő levelöket, az egyház előtt kötött házasságról 
szóló kivonatot, képesítési és szolgálati bizonyít-
ványukat. Kelt Előszálláson (Fehérmegve. Vasúti 
állomás), 1898. évi julius 15. (893—II—2) 

A torontál-tordai községi népiskola második 
osztályú tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Az 
állás javadalma: évi 400 forint készpénz, havi elő-
leges részletekben fizetve és szabad szalmafűtés. 
Lakásul: két szoba, konyha és kamara. Kötelesség: 
a második osztályú növendékeket, valamint az 
ismétlősöket tanítani. A pályázni óhajtó római 
katholikus tanférfiak szabályszerűen okmányolt 
bélyeges kérvényöket folyó év augusztus hó 15-ig 
a községi iskolaszékre czímezve, nyújthatják be. 
Torontál-Torda, 1898 julius hó 15. Bezdán József, 
róm. kath. plébános, községi iskolaszéki elnök. 

(902—11—2) 
Pozsony-Taksonyi ág. ev. iskolai tanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Tannyelv magyar. Pályázhat-
nak okleveles tanítók. Tanulók száma 25—30. Fize-
tés a hitközségtől 300 frt, -államsegélylyel kiegé-
szítve 400 frt. Lakás : egy bútorozott szoba fűtéssel. 
A szabályszerű bizonyítványok id. Németh János 
gondnokhoz küldendők mielőbb Pozsony-Taksonyra. 

(921-11—2) 
A xnadari (Komáromm.) ev. ref. egyház Il-od 

tanítói állomására pályázat hirdettetik. Javadalom : 
egyháztól 300 frt, államsegély 100 frt, összesen 
400 frt készpénz, havi utólagos részletekben fizetve, 
egy bútorozott szoba fűtéssel. Az elválasztott tanító 
kötelessége az alsó 3 osztály vezetése, ismétlő fitan-
kötelesek oktatása és lelkész utasítására isteni 
tiszteletnél segédkezés. Pályázati határidő aug. 20. 
Az állomás szept. 1-én elfoglalandó. Kérvények 
nagyt. Kiss Béla, ev. ref. lelkész úrhoz küldendők. 

(962—III—1) 
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Nyilvános polgári fiúiskolámon két állomás betöl-
tendő, egyenkint évi 600 frt készfizetéssel. Tanképe-
sített férfiak küldjék okmányokkal rendszeresen 
fölszerelt folyamodványaikat Landesmann Lipót 
igazgatóhoz Szabadkára. (926—III— 2) 

A karczagi ev. reform, egyház elemi fiúiskolá-
jánál egy rendes tanítói állásra pályázat nyittatik. 
Javadalma évi 500 frt készpénz-törzsfizetés és 50 frt 
lakbér, az egyházi pénztárból évnegyedenként előre 
fizetve. Egy évi sikeres működés után állandósít-
tatik. Orgonázásban jártasok előnyben részesülnek. 
Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. A megvá-
lasztott köteles a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
A) tanterve szerint vezetni a reábizott osztályt. Ev. 
ref. vallású okleveles tanítók kellőleg felszerelt 
kérvényüket 1898. évi augusztus 6-ikáig bezárólag 
nyújtsák be alulirotthoz. Karczag, 1898 julius 18. 
Hajnal Elek, ev. ref. lelkész s isk.-széki elnök. 

(924-11-2) 
Csíkvármegye közönsége által fentartott és álla-

milag is segélyezett csík-szeredal gazdasági felső-
népiskolánál előléptetés folytán üresedésbe jött 
tanítói állásra, még pedig: mennyiség, természet-
tudományi csoportra, melylyel 700' frt fizetés és 
100 frt lakbérilletmény élvezete jár, a vármegye 
iskolaszéke ezennel pályázatot hirdet s közzéteszi, 
hogy jelzett szakcsoportra polgári iskolai oklevéllel 
biró tanítók kérésüket folyó évi augusztus hó 15-ig 
nevezett iskolaszék elnökségéhez (Csík-Szereda, vár-
megyeház) adják be. Kik ének- és tomatanításra 
képesítéssel birnak, előnyben részesülnek. Csík-
Szereda, 1898. évi julius hó 18-án. Becze Antal . 
alispán. (137/h—III—1) 

A morva-lieszkói (Trencsénmegye) ág. hitv. 
evang. egyház három tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Az anyaegyházban egy másodtanítói állásra 
alsóbb osztályú tankötelesekhez és két irtványi 
tanítói állásra. Javadalom : lakás, 400 frt készpénz 
és fűtés. A pályázatok aug. 15-ig alulirotthoz kül-
dendők. Morva-Lieszkón, 1898 julius 15-én. Laczko 
János, lelkész. (922—1—1) 

A fodorházi államilag segélyezett fiókegyházi 
róm. kath. tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: az államtól 242 frt készpénz. A 
hitközségtől 29 frt 50 kr készpénz, 29'/J pozsonyi 
mérő buza, 2'/j hold szántó, 1 öl fa, 4 öl szalma, 
melyből a tanterem is fütendő, stóla. Tannyelv: 
német. A megválasztott köteles a hitoktatást, vasár-
és ünnepnapokon pedig istentiszteletet tartani s a 
róm. kath. hivők vallási gyakorlatait vezetni. Pá-
lyázni óhajtók képesítővel felszerelt folyamodvá-
nyukat a csávosi (Torontálm.) róm. kath. plébánia-
hivatalhoz aug. 8-ig terjeszszék be. A megválasztott 
köteles állomását azonnal elfoglalni. (855—II—1) 

A surjánl államilag segélyeze tt fiókegyházi róm-
kath. tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás : az államtól 262 frt készpénz. A hitköz-
ségtől : 40 házaspár után házaspáronként 60 kr és 
fél pozsonyi mérő buza, egy hold szántó, melynek 
megmunkál tatásáért 10 frtot kap, 3 frt irodai és 
9 frt faátalány és stóla. A megválasztott köteles a 
hitoktatást, vasár- és ünnepnapokon pedig isten-
tiszteletet tartani s a róm. kath. hivők vallási gya-
korlatait vezetni. Pályázni óhajtók oklevéllel fel-
szerelt kérvényeiket alulírott iskolaszéki elnökhöz 
aug. 8-ig terjeszszék be. Megválasztott köteles 
állását azonnal elfoglalni. Csávos (Torontál), 1898 
ápril 15-én. Hegedűs Dezső, h. plébános, iskolaszéki 
elnök. (855—II—1) 

Ásványi róm. kath. 3 tanteimü iskolához egy 
segédtanító kerestetik. Fizetése: 8 hónapra 120 forint 
és élelmezés; bútorozott szoba fűtéssel. Kérvények 
iskolaszékhez intézendők. Posta Győr-Báró. (980-1-1) 

A budapesti I. ker. állami polgári iskolai taní-
tóképző-intézetnél az algebra, könyvviteltan, poli-
tikai és kereskedelmi számtan tanításának kötele-
zettségével járó rendes tanári állásra pályázat nyit-
tatik. Ezen, a VIII. fiz. osztály 3. fokozatában 1400 
(ezernégyszáz) forint évi fizetéssel és megfelelő 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott állás elnyeréséért pályázhatnak középisko-
lákra képesített okleveles tanárok. Pályázni óhaj-
tók szabályszerűen felszerelt ós a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministerhez czímzett kérvényeiket 
f. é. augusztus hó 15-ig a székes-főváros kir. tan-
felügyelőségéhez terjeszszék be. A vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. ministertől. Budapest, 1898 
julius hó 13-án. A minister meghagyásából: Dr. 
Axaméthy Lajos, ministeri tanácsos. (135/h—I—1) 

Betöltendő körösmezö-tiszatelepi állami elemi 
iskolánál évi 400 frt fizetésből és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okle-
veles tanítók képesítő oklevéllel, képesítő bizonyít-
ványnyal, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket iga-
zoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, leg-
később 1898. évi augusztus hó 10-ig Máramaros-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Máramarosvármegye kir. tanfelügyelőségé-
től. Dr. Wekerle, kir. tanfelügyelő. (136/h—I—1) 

A belgrádi róm. kath. népiskolánál üresedésbe 
jött s 800 forint évi fizetés és szabad lakásból álló 
illetményekkel egybekötött tanítói állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. A magyar, német és szerb 
nyelvet alaposan tudó pályázók a tanítói oklevél-
lel, valamint összes szolgálati bizonyítványaikkal 
felszerelt kérvényeiket f. évi aug. hó 10-éig a 
belgrádi cs. ós kir. osztrák-magyar követséghez 
(Zimony, pályaudvar, követségi postatáska) küldjék 
be. A vallás- és közoktatásügyi m. kii", ministertől. 
Budapest, 1898 julius hó 16-án. A minister meg-
hagyásából : Dr. Axaméthy Lajos, ministeri tanácsos. 

(140/h—I—1) 
A szentkirály-szabadjai (Veszprémin.) ev. ref. 

iskolához 460 frt évi fizetés és egyszobás lakással 
javadalmazott Il-od tanítói állomásra folyó évi 
augusztus hó 10-ig pályázat hirdettetik. Váczy 
Sándor, tanító. " (974_n_i) 

Szent-Tamásra (Vasmegye) egy r. k. másod-
tanító, vagy tanítónő szükségeltetik. Fizetés: 300 
frt, havi részletekben, egy tisztességes szoba búto-
rozva, téli fűtésre 1 m. öl fa felvágva és tisztogatás-
sal egybekötve. Kötelmek: egyik osztálynak és 
ismétlosöknek törvényszabta módoni tanítása, a kán-
toriakban segédkezés. Pályázati határidő aug. 10-ig. 
Kórvények ngos Legáth Kálmán apát úrhoz kül-
dendők, u. p. Molnári. (975—I—1) 

1. A lezsiachói kath. tanítói állomásra azonnal 
pályázhatnak : okleveles tanítók, tanítónők, esetleg 
óvónők. Fizetés : 400 frt, fa ós kert. Tannyelv : tót-
magyar. Turócz-Szt.-Györgyön (Znióváralja)- Fukasz 
József, iskolaszéki elnök. — 2. Alólirott a magyar 
nyelvre képesített segédtanítót keres. Fizetés : V00 frt. 
Podhorszky Flóris, turócz-szt.-györgyi kántortanító 
(Znióváralja). (973—1—1) 

Jázova-hodics r. kath. községébe tanítóállásra 
pályázat nyittatik. Javadalmazása: készpénz évi 
424 frt, lakás 2 szoba stb.; 500 Qöl kertélve-
zete; 1 tehén, 2 sertés ingyen nyári legeltethetése. 
Oklevéllel felszerelt kérvények augusztus 23-áig 
beküldendők. Ezen állás nős egyénnek, kántori 
ismerettel birónak, előnyösebb. Községi iskolaszéki 
elnökség Jázova (up. Tisza-Szent-Miklós). 

(979 II -1) 
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Fehérgyarmaton (Szatmárm.) az ev. ref. elemi 
iskolához prot. vallású tanítónő kerestetik. Fizetése : 
337 frt, 6 köböl buza, 12 köbméter kemény tűzifa, 
150 frt lakbér. Kötelessége : tanítja a III—VI-ik 
leányosztályokat a kötelezett tanterv szerint, — női 
kézimunkát tanít a II—VI-ik leányosztályokban. 
Az állás f. évi szeptember l-én elfoglalandó. Kereszt-
levél, esetleges szolgálati bizonyítvány, és oklevéllel 
felszerelt kérvény augusztus 10-ig Fehérgyarmatra 
(posta helyben) Fábián Károly lelkészhez küldendő. 

(935-11-1) 
A csetfalval községi elemi iskolánál üresedésbe 

jött tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom : 400 frt, a melyből 276 frt államsegély, az 
ev. ref. egyháztól kántori teend őkórt 30 frt, stóla, 
3 vékás kitűnő minőségű föld megszántva, 2 drb 
legeltetési jog. Pályázati határidő augusztus 15-ig 
Az állás szeptember elsején elfoglalandó. Pályázni 
csak reformátusnak lehet. Süttö József, isk. sz. elnök. 
Csetfalva, u. p. Tisza-Újlak. (968—11—1) 

Pályázat kún-szent-mártoni r. k. elemi iskolá-
hoz rendes tanítói állásra. Javadalom : 360 frt évi 
fizetés, 90 frt lakbér, 16 frt fűtési, 4 frt tisztogatási 
átalány, 10 frt kertilletmény ; ismétlők tanításáért 
20 frt. Államsegély 400 frtra kiegészítéshez folya-
matban. Okleveles r. k. tanítók felszerelt kérvényü-
ket az iskolaszékhez czímezve, Dósa Józseí plébános-
hoz aug. 20-áig nyújtsák be. Zenéhez értők előnyben 
részesülnek, miáltal mellékjövedelemre is számít-
hat. Iskolaszék. (981—1—1) 

A karvaly! (Barsmegye, posta Bartos) államilag 
segélyezett 400 frt javadalmazásu (készpénz 180 frt, 
stóla-átlag 74 frt, földek és termények alacsonyan 
becsülve 150 frt) róm. kath. tót-magyar tannyelvű 
népiskola kántortanítói állásra aug. 15-ig pályázat 
hirdettetik. Pályázhatnak okleveles, orgonálásban 
jártas tanítók. — II. Ugyanazon anyaegyházhoz 
tartozó fiókegyházakban államilag segélyezett isko-
láknál tanítói állomások betöltendők. Mindegyiknél 
a jövedelem 300 frt. Tannyelv: tót-magyar. I Bartos, 
állami segély 210 forint. II. Dallos, állami segély 
197 frt. Pályázhatnak okleveles tanítónők is. Datei 
János, esp.-pleb., kerül, tanfelügyelő. (952—1—1) 

Az Óvári (Nógrádm., u. p. Szklabonya) róm. kath. 
kántortanítói állomásra aug. hó 10-re pályázatot 
hirdetek. Javadalmazása: 2 szoba, konyha és kam-
rából álló lakás, istálló és házikert. 12 hold szántó-
föld és rét, ebből 4 holdat és megfelelő rétet a 
község trágyáz és mivel. Párbér: 30—35 p. m. rozs, 
60 forint készpénz, 4 öl fa, 1 szekér széna, tandíj 
55—60 forint, 25 -30 forint stóla, szabad legeltetés, 
100 frt államsegély. Az egész pénzértéke 500 frt. 
Morvay Lipót, esperes-tanfelügyelő, Nógrád-Varbón. 

(944-1-1) 
A rajeczi (Trencsénmegye) izr. hitközségnél egy 

osztálytanítói állás betöltendő. Pályázhatnak oly 
okleveles tanítók, kik magyar, német és héber 
tanításban jártasak. Nőtlenek előnyben részesül-
nek. Fizetése: 400 frt készpénz, és 50 frt lakbér- és 
kertilletményért. A felvétel egy próbaévre szól és 
a megválasztottnak útiköltség fejében 10 frt meg 
fog téríttetni. Bizonyítványok és ajánlatok, leg-
később augusztus 15-ig, az izr. iskolaszék elnöksé-
géhez küldendők. (930-11—1) 

A decsi ev. ref. egyház segédtanítói állomására 
pályázatot hirdet. Javadalma: 190 frt 30 kr, minden 
ismétlő-iskolástól 1 frt (van ismétlő 50—60), koszt, 
fűtés a rektornál; egy szobás lakás. Kötelessége : az 
1—3 osztály és az ismétlősök tanítása, a templomi 
szolgálatban segédkezés. Az állomás szept. l-én 
elfoglalandó, szolgálati idő 10 hó. Pályázatok 
augusztus 15-ig a lelkészi hivatalhoz Decs (Tolna-
niegye) küldendők. (942—11—1) 

A hajdú-hadházi ev. reform, egyház pályázatot 
hirdet egy nőtanítói állomásra. Kötelesség: a leány-
iskola V. és VI. oszt. növendékeinek tanítása. Ha 
ezek száma a 60-at el nem éri : a IV. osztálybeliek-
nek a női kézimunkában külön díjazás nélküli 
oktatása is Javadalom: 1. Törzsfizetés: 500 forint, 
azaz ötszáz forint. 2. Pótlék a 6-ik osztály veze-
téséért 50 forint, azaz ötven forint. 3. Lakbér: 50, 
azaz ötven forint. Az így 600 frtot kitevő fizetést 
az egyház pénztára negyedévenként előre teljesíti. 
A megválasztandó tanítónő, ha működésével arra 
érdemet szerez, széküresedés esetén magafabb java-
dalomra léptettetik elő. Fentartja egyháztanács 
azon jogát, hogy a megválasztottat esetleg más 
osztály élére helyezze át. Az állomás f. évi szept. 
l-ig elfoglalandó. Végleges megerősítés egy évi jó 
sikerű működéstől feltételeztetik. A keresztlevéllel, 
oklevéllel és eddigi alkalmaztatásról szóló bizonyít-
ványokkal felszerelt pályázatok legkésőbb augusztus 
15-ig az ev. reform, lelkészi hivatalhoz nyújtandók 
be. H.-Hadház, 1898 julius 18. Szabó Lajos, lelkész. 
Simon Károly, egyházi jegyző. (945—II —1) 

A kisújszállási ev. ref. egyház népiskolájában 
pályázatot hirdet egy kisegítő fitanítói állásra az 
1898/99. tanévre, melylyel III. ós IV. osztály taní-
tása van összekötve, évnegyedenként az egyház 
pénztárából előre fizetendő 400 forint törzsfizetés, 
50 frt lakbér javadalmazással. Pályázhatnak oki. 
ev. ref. vallású tanítók, vagy tanítóképezdei tan-
folyamot végzett tanítójelöltek. A pályázati kér-
vényhez, — melyek f. évi augusztus hó 14-ig alól-
irott iskolaszéki elnökhöz küldendők, — csatolandók 
lesznek az életkort, vallást, képesítést, netalán eddigi 
alkalmazást igazoló okmányok. Az állomás a tanév 
folyama alatt el nem hagyható, f. év szeptember 
1-ső napján elfoglalandó. Kisújszállás, 1898. év 
julius 19-én. Gulyás Lajos, ev. ref. lelkész, iskola-
széki elnök. (951—1—1) 

Haraszti (Budapest mellett) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Az állomás 
javadalma: 'A úrbéri telek föld, 3 szoba., konyha, 
kamra, pincze, istálló és szép házikertből álló lakás. 
Párbér czímén : minden házaspártól egy véka rozs 
és 26 kr. (Van közel 400 pár.) Deputatum és föld-
munkaváltság czímén 66 frt 66 kr. 2 öl kemény 
tűzifa, alapított szent misék után 26 forint, nagy 
misék után 52 kr, nagy temetéstől 1 forint, kis 
temetésért 50 kr; két darab tehénlegeltetési jog, 
malomfuvar. Mindennemű adót a kántortanító fizeti. 
Kötelme: a kántori teendők végzésén kívül, egy 
tanteremben a 3., 4., 5. és 6. osztályt tanítani. 
Tannyelv : magyar-német. A zene és német nyelv-
ben jártas pályázók felszerelt kérvényeiket főtiszt. 
Kraszna János haraszti plébános, kir. tanfelügyelő 
úrhoz az isk.-székre czímezve küldjék. Az énekpróba 
és választás f. évi augusztus 10-én délelőtt 8 órakor 
leend és személyes megjelenés kívántatik. A meg-
választott állását f. évi szeptember l-én tartozik 
elfoglalni. (948 -I—1) 

Motyóki 1 Zólyommegye) róm. kath. kántortanítói 
állomásra aug. 10-ig pályázat nyittatik. Összes jöve-
delme 400 frtra vehető, azonkívül jó lakás és fa. 
Folyamodványok 50 kros bélyeggel ellátva nagy-
tekintetü magy. kir. Erdőigazgatósághoz Besztercze-
bányára czímezve, Kubányi Alajos esperes-tanfel-
ügyelőhöz Tajóra (Zólyommegye) küldendők. Eset-
leg orgonálásban jártas képezdész is folyamodhatik. 

(963-1-1) 
Tisza-Örvényre (Hevesm.) r. kath. okL, esetleg 

képezdét végzett segédkántortanító kerestetik. Fize-
tése : 160 frt, ágynemű, mosás nélküli ellátás. Az 
állomás évközben nem változtatható. Kalocsay 
Rudolf, kántortanító. (959 II — 1) 



— VTT — 

A körmendi evang. reform, egyházban újonnan 
rendszeresített második tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés : 400 frt készpénz, lakás termé-
szetben, vagy helyi viszonyoknak megfelelő lakbér. 
Tanítani fogja 1., II., esetleg III. elemi osztályt is. 
Okleveles tanítók pályázhatnak. Állomás szept. 1-én 
elfoglalandó. Pályázati kérvények Fülöp József 
lelkész czímére. Körmendre (Vasmegye) aug. 10-ig 
küldendők. (076-1—1) 

A mátészalkai (Szatmárm.) ev. ref. tanítónői 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 350 frt 
államsegély, az egyháztól 50 frt s természetbeni 
lakás. Kötelessége : IV., V., VI., esetleg még a III. 
leányosztályok vezetése s a női kézimunka díjtalan 
tanítása. Pályázók okmányaikat aug. 12-ig küldjék 
Kincses István lelkészhez. (943—II—1) 

A zsigárdi (Pozsonymegye) róm. kath. magyar 
tannyelvű iskolához egy férfitanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetése: 400 frt, lakásul egy szoba. 
A kántori teendőkben jártas előnyben részesül. A 
kellőleg felszerelt folyamodványok folyó évi aug. 
20-ig a zsigárdi róm. kath. iskolaszékre czimezve, 
Morvay Lipót tanfelügyelő, zsigárdi plébánoshoz 
nyújtandók be. Zsigárd, Kováts Ferencz, főtanító. 

(953 — II —1) 
Csallóköz-nagyabonyi, posta Duna-Szerdahely, 

r. k. iskolánál a másodtanítói állásra augusztus 10-ig 
pályázat hirdettetik. Egy osztályt s az ismétlő-
iskolát vezeti. A templomban a gyermekekre fel-
ügyel. Nők előnyben. Fizetése: 400 frt és szoba. 
Szeptember 1-ére betöltendő. Hajószy György, 
lelkész, elnök. (960-1—1) 

Az ettyeki (Fejérm.) róm. kath. iskola egyik 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 350 frt 
készpénz, 4 méter kemény tűzifa és bútorozott szoba. 
Kántorságban jártasok előnyben részesülnek. Kér-
vények főt. Magdics István esp.-plebános úrhoz inté-
zendők aug. 6-áig. (964—I—1) 

A kopócs-apáthl ev. ref. kántortanító javadalma: 
303 frt, államsegélylyel 400 frt, új két szobás la-
kás szükségesekkel ; két úri családnál magántaní-
tásért szép mellékjövedelem. Nőtlen egyének egy 
évi próbaidő fentartása mellett azonnal elfogadtat-
nak. Kérvények Kala Tamás ev. ref. főgondnokhoz 
czímzendők, u. p. Gyüre, Szabolcsvármegye. 

(957—1—1) 
Sopron-Iiövőn egy okleveles tanító kerestetik. 

Fizetése : 300 frt, külön szoba, fűtés. Mellékjövede-
lemre számíthat. Folyamodványok aug. tizedikéig 
Kapocsi József főtanítónak küldendők. (965—I—1) 

Sopron-Szili. Két róm. kath. osztálytanító ke-
restetik. Az egyiknek tanévi fizetése, havi részletekben 
előlegesen fizetve, 300 frt. A másiknak október 
1-től május hó 10-éig havonként 15 frt, mosás, 
világításon kívül teljes ellátás a főtanítónál. Közös 
bútorozott szoba fűtéssel és takarítással. Kötelesség: 
a reábízott osztályt önállóan vezetni, az ismétlő-
iskolában tanítani és a kántorságban, a főtanító 
utasítása szerint, segédkezni. Nem oklevelesek is 
pályázhatnak. Pályázati határidő augusztus 15. 
A róm. kath. iskolaszék. (931—II—1) 

A kézdi-szászfalvi róm. kath. segédkántor-
tanítói állásra pályázat nyittatik. Évi jövedelme: 
23 kai. őszi, 28 kai. tavaszi gabona, 10 terű vegyes 
tűzifa, stóla, kézi stipendiummal 12 frt, ospora 
7 frt 9 kr., pium legatum 6 frt 12 kr., 25 frt 
tanítói alapnak 8% kamatja, 313 frt államsegély, 
egy kis veteményes kert. Tisztességes jó lakás az 
iskolával egy fedél alatt, mely áll két szobából és 
egy kamrából. Pályázók okleveles tanítók lehetnek. 
Pályázati határidő augusztus 25-ig terjed, mely idő 
alatt folyamodók felszerelt folyamodványaikat alul-
írotthoz küldjék be. Sárfalván, u. p. Kézdi-Vásár-
hely. Jankó Antal, iskolaszéki elnök. (936—1—1) 

A keéki ev. ref. I—II-dik osztályú elemi tanítói 
állomás, mely 26-ik számban hirdettetett, a 400 
forinton felül még 6 köböl gabonával is javadal-
maztatik. Pályázati határidő augusztus 20-ig. Az 
állás szeptember 1-én elfoglalandó. Keék, utolsó 
posta Demecser. Lelkészi hivatal. (956—I—1) 

A cserépfalusi ref. egyház orgonistakántor 
leánytanítóságra pályázatot hirdet. Fizetése: évne-
gyedenként fizetve, 520 frt; 30 kr temetési díj, 
3 darab marha legeltetés. Lakása a templom 
mellett, 2 szoba és kert. Az orgonázást, temetést 
a fitanítóval hetenként felváltva végezik. Okleveles 
pályázók auguszt 7-én az egyházban jelenjenek 
meg. Vasútállomás Mezőkövesd, melyhez Cserépfalu 
2 óra, u. p. Bogács, Borsodmegye. A lelkész a kér-
dezkedésre válaszolni fog. Cserépfalu, 1898 julius 18. 
Nóvák Sándor, lelkész. (937—1—1) 

A torzsai (Bács-Bodrogmegye) ág. hitv. evan. 
II. kántortanítói állásra pSAyázat hirdettetik. Jöve-
delme : párok utáni buzafizetésben összesen 
80--85 pestimérő, 17.346 O-öl szántóföld, jelenlegi 
bérlege 300 frt; készpénzben 20 frt, ismétlőiskolá-
sokért 10 frt, három szobás kényelmes lakás, 
stolák stb. Tannyelv : német-magyar. Pályázói kér-
vények augusztus l-ig Famler G. Adolf, iskolaszéki 
elnökhez beküldendők. (938—1—1) 

Az eszteregnyei (Zalamegye) községi iskolánál 
megüresedett osztálytanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése: polgári évre 300 frt, mely ado-
mánynyal 350 frtra emeltetett, 2 öl tűzifa, 
bútorozott szoba. A fizetésnek 400 írtra leendő 
kiegészítésóért az iskolaszék folyamodik. Az állomás 
szeptember 1-én foglalandó el. Kérvények augusztus 
10-ig Berkovits József plébános, iskolaszéki elnök-
höz Szepetnekre (Zalamegye), posta helyben, kül-
dendők. (949—II—1) 

A felsö-ábrányi (Borsodmegye) ev. ref. kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Az 500 frt 
körül levő fizetés részletezését lásd e lap április 
28-án, 17-ik számban. Privát-tanítás kilátásban, 
mely szép mellékkeresetet adhat. Pályázati határidő 
augusztus 25. A lelkészi hivatalhoz intézendő. 

(954-1—1) 
A lestinei ág. ev. egyháznál (Árvában) két 

tanítói állás megüresedett, mely szeptember l-ig 
betöltendő. Lestine anyaegyházban kántortanítói 
állás, 400 frt fizetéssel, részint készpénzben, részint 
terményekben. Felsőkubini fiókegyháznál államilag 
segélyezett iskolájánál tanítói állás, 400 frt java-
dalmazással. Mindkét állás tisztességes lakással és 
gazdasági épületekkel el van látva. Pályázni óhaj-
tók felhivatnak, miszerint okleveleik és más okmá-
nyaikat augusztus 15-ig alulírotthoz beküldjék. 
Skripenyi János, lelkész. (946—III—1) 

A kunszigeti (Győr mellett) róm. kath. iskolánál 
osztálytanítói állásra augusztus hó 7-ig pályázat 
nyittatik. Fizetése: polgári évre 350 frt havi rész-
letekben, bútorozott szoba ágyneműn kívül ós téli 
fűtőanyag. Kötelmei: I—II. évfolyam és az ismót-
lősök oktatása, kántorságban segédkezés. Okleveles 
ferfitanítók előnyben részesülnek, de pályázhatnak 
okleveles nőtanítók is. Bizonyítványok az iskola-
széki elnökséghez küldendők. Posta: Öttevóny. 

(984-1—1) 
A pusztaberki-i róm. kath. kántortanítói állásra 

pályázatot hirdetek. Javadalma: 242 forint állam-
segély ; öt hold szántó, két hold rétföld; két szoba, 
konyha, kamra, istálló, 1000 Q]-öl kert; 50 forint a 
községtől; párbór rozs 16 véka; tandíj 20 forint. 
Kérvények oklevéllel augusztus 15-ig nyújtandók 
be. Esetleg tanítónő választatik. Borsos-Berénke, 
Nógrádm. Lengyel Imre, plébános. (977—II—1) 
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A k l e n ó c z l ev. egyház kántortanítót és tanítót 
keres. Az elsőnek kötelessége: Ili. osztály tanítása 
és a kántoriáliák negyedik hétben végzése. Java-
dalma: 510 frt, három szobás lakás, 2u m. tűzifa 
behordva, kert, kenderföld megmíveléssel, 2 darab 
marhának legelő, stóla A tanító kötelessége: IV. 
osztály tanítása Javadalma: 300 forint, lakás vagy 
120 forint lakáspénz, féludvarhely föld = 50 forint, 
hozzá rét megmíveléssel - - 80 frt, 20 m. tűzifa 
behordva, 2 marhának legelő. Jegyzet: iskolánk 
államosítása esetén, a mi folyamatban van, az egy-
ház a két tanító javadalma esetleges csökkenésé-
ért semmiféle czím alatt kárpótlást nem nyújt. 
Szolgálat nyelve: tót-magyar. Pályázhatni augusztus 
12-ig. Argay György, lelkész. (969—II—1) 

A bereznai (Zólyomm.) fiókegyház r. kath. nép-
iskolánál a tanítói állomás betöltendő. .Tavadalma: 
400 frt készpénzben, lakása ós tüzelőfa. Tannyelv : 
magyar-tót. Pályázati határidő augusztus 7-én. Az 
állás szeptember 1-én elfoglalandó. A kellően fel-
szerelt kérvények a dobrónyai róm. kath. iskola-
székhez czímezve, főt. Novoszád György plébános 
úrhoz Dobrónyára küldendők. (950—I—1) 

Lajosmizsén egyik tanyai tanítói állomás ürese-
désbe jővén, melyre pályázat nyittatik. Javadalma : 
tisztességes lakás, évi 300 frt, 10 frt tisztogatási 
díj, 4 méteröl fa, melyből a tanterem is fűtendő, 
20 krajczár beiratási díj fejenkint. Pályázhatnak 
tanítónők is. Határidő augusztus 5. Kérvények 
főtisztelendő Járvás József elnök úrhoz intézendők. 
Ruzsinszky Alajos, iskolaszéki jegyző. (933—I—1) 

A csehi-i (Komáromm.) evang. reform, elő-
könyörgő-tanítói állásra, melynek évi javadalma: 
az egyház részéről 124 frt készpénz, negyedéven-
kint előre fizetve. Államsegélyből 276 frt. Lakás 
(egy szoba, konyha, kamara, pincze, istálló). Kert 
1200 Ql-öl. Tandíj a mindennapi iskolásoktól fejen-
kint 1 frt, az ismétlő-iskolásoktól fejenkint 50 kr. 
Temetési stóla az egyházkerületi szabályrendelet 
értelmében. Az állás folyó évi szeptember hó 
l-ére foglalandó el. Oklevéllel birók pályázhat-
nak. A kellően fölszerelt pályázati kérvények 
Búcsra (p. h. Esztergommegyében) folyó évi aug. 
15-ig Veress Ede espereshez küldendők. 

(934-1-1) 
A borossebesi ev. ref. kántor-orgonista-tanítói 

állomásra pályázat nyittatik. Pályázhatnak szép 
hangú, zeneértő, okleveles tanítók. Évi javadalma: 
190 frt, 12 köböl buza, 8 köböl szemes-tengeri az 
egyház magtárából, egy fertály föld, minden más 
vallású tanulótól havonta 50 kr., 10 frt stóla, 
magántanításért külön díj, 3 szobás lakás, kettő 
padolva s kert. Az iparos tanulók oktatásáért külön 
100 frt díjazásban részesül. Kötelessége a népiskola 
I—'VI. osztályát az egyházkerületi tanterv szerint 
szorgalmasan vezetni, az iskolát fűtőanyaggal (kivéve 
az ipariskolát) a saját költségén ellátni. Pályázati 
kérvények augusztus 8-ig Szabó József ref. lelkész-
hez küldendők (u- p. helyben). Az állomást szept. 
1-én kell elfoglalni. " (958—1—1) 

A szücsii (Hevesm.) r. k. fiókegyház önálló tanítói 
állomására pályázat hirdettetik. Jövedelme : a szor-
galmi időre 400 frt és 2 szoba, konyha, kamrából 
álló lakás, melléképület és házi kerttel. Kötelessége 
a reá bízandó osztályt vezetni és az ismétlősöket 
tanítani. Az állomás szeptember 15-éig elfoglalandó. 
Okmányolt kérvények augusztus 5-éig alulírotthoz 
küldendők. Rózsaszentmárton (u. p. Apcz), 1898 
julius 5. Hajdukovich Ödön, lelkész. (961—I — 1) 

A hetyeni ref. kántortanítói állásra vonatkozó 
s ezen lap 24-ik számában közzétett pályázat lejá-
rati ideje augusztus 15-ig meghosszabbíttatik. 

(978-1-1) 

A ballal (Hevesmegye) róm. kath. leányiskolánál 
üresedésben lévő nőtanítói állomásra pályázat hir-
dettetik. Jövedelme: 360 frt előleges havi részle-
tekben; 5 öl tűzifa, melyből iskola is fűtendő, egy 
szoba, konyha, kamra, pincze, ól. Az államtól 35 forint 
segély várandó. Kötelessége: leányiskolát vezetni, 
tanonczait mindennap templomba kisérni. ismétlő-
leányokat hetenként kétszer tanítani, óvóda felállá-
sával óvódakötelezeket szünidő alatt gondozni. 
Kérvények f. é. augusztus 20-ig Biró Sándor plé-
bános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az állomás 
f. é. szeptember 1-én elfoglalandó, mely naptól 
folyóvá lesz jövedelme. (929—I—1) 

Csernahói (posta Sátoralja-Ujhely) ev. ref. egy-
ház kántortanítót keres. Javadalom: 87 frt, állam-
segélylyel 400 frt készpénz; egy hold kert, fele 
gyümölcsös, féltelek után legeltetés és fajzási jog; 
stóla, egy padozott szoba, faiskola haszna. Lakás 
kiegészíttetik. Ötödéves korpótlék kérvényezve. 
Határidő aug. 25. Szeptember elsején elfoglalandó. 
Lelkészi hivatal. (939-1-1) 

Jaák (Vasm.) róm. kath. elemi népiskolájához 
okleveles osztálytanító kívántatik. Fizetése : évi 
350 frt; egy szoba, fűtés ós takarítással. Köteles-
sége : egy osztályt vezetni, ismétlősöket tanítani 
és a kántorságban segédkezni. Az eredeti okmá-
nyokkal felszerelt folyamodvány főt. Magyarász 
Nándor isksz. elnök úrhoz aug. 10-ig küldendő be. 
Horváth, főtanító. (940-1—1) 

Az acsai (Fejérinegye) róm. kath. iskolához egy 
segédtanítói állásra augusztus 15-ig pályázat nyit-
tatik. Jövedelme : egy polgári évre 200 frt és tel-
jes ellátás ; ágyneműn kívül bútorozott szoba, fűtés-
sel és takarítással. Teendő : egy osztályt vezetni és 
a kántorságban segédkezni. Pályázhatnak képezle 
végzettek is. Tannyelv: magyar-német. Kérvények 
nagys. Keifler János czimz. kanonok-esperes plébá-
nos úrhoz, Ácsára küldendők. (941 — 1—1) 

Mosony-Kilitibe az öreg tanító mellé okleve-
les, helyettes, kath. vall. tanító szükséges, ki a 
kántorságban is segíteni képes. Fizetése: egy tan-
évre 400 korona, havonkint utólag fizetve ; 100 kéve 
rőzse, egy bútorozott szoba, és élelmezés a kántor-
tanítónál. Tanítási nyelv : magyar. Kötelessége : a 
6. osztályt és az ismétlőket tanítani, a kántorság-
ban segíteni. Kérvények aug. hó 15-ig alulírotthoz 
küldendők. Az állás sept. 1-én elfoglalandó. Poor 
Sándor, pléb., iskolaszéki elnök. (970 II—1) 

Kézdi-polyáni római katholikus iskolánál egy 
tanítói állomás üres, erre pályázatot hirdetek. Jöve-
delme : 400 frt készpénzben. Szabad lakás, vete-
ményes kert. Nőtanítók is pályázhatnak. Szabályo-
san felszerelt pályázatok augusztus 20-ig alulírott-
hoz benyújthatók. Kézdi-Polyán, Fejér Endre, lelkész. 

(947 I - 1) 
Fehérmegyében kálozi ref. felekezeti iskola 

másodtanítóságára pályázat hirdettetik. Évi fize-
tése : az államsegélylyel együtt 400 forint, mely 12 
egyenlő részben fizettetik. Egy szoba fűtéssel. 
Tanítja az 1-ső és 2-ik elemi osztályt. Pályázhat 
okleveles férfi vagy nő. Pályázati ajánlat a kálozi 
ref. lelkészi hivatalhoz küldendő aug. 12-éig. Balogh 
Sándor, ref. lelkész. (971—III—1) 

Tisza-Kerecseny (Bereghmegye)róm. kath. kán-
tortanítói állomására pályázat hirdettetik. Jövede-
lem: 40 frt tandíj, 27 hold szántóföld, 80 frt kész-
pénz, negyedévenkint előre. 6—7 frt stóla, 10 köböl 
rozs párbér. Szóval a fizetésnek államsegélyből 
400 frtra való kiegészítése iránt az intézkedés már 
megtétetett Van 2 szobából álló lakása, konyha, 
kamara, istálló, kert. Az állomás azonnal elfogla-
landó. Felszerelt kérvények Rabecz Lajos lelkész, 
iskolaszéki elnökhöz Kopócs-Apáthiba (u. p. Gyüre, 
Szabolcsm.) küldendők. (993 -1—1) 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Folytatása a mellékletnek a Népt. Lap. 1898. évf. 30 . sz.-hoz. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A galgóczi izr. népiskolánál 300 frt fizetéssel 

és 50 frt lakbér-illetménynyel javadalmazott kézi-
munka-tanítónői állás töltendő be. Hajadon pályá-
zók, kik a törvényszabta képesítéssel birnak és a 
magyar nyelven kívül a németet is jól beszélik, 
kellően felszerelt kérvényeiket legkésőbb f. évi 
augusztus hó 15-ig alulírott elnök czímére küldjék. 
Az állás szeptember 1-én foglalandó el. A megvá-
lasztott köteles a kézimunkát tanítani és szükség 
esetén az osztálytanítót helyettesíteni. Okleveles 
tanítónők előnyben részesülnek ; kik zongorát oktatni 
képesek, szép mellékjövedelemre számíthatnak. 
Dr. Szilárd Simon s. k., isk.-széki elnök. (991-II-1) 

A törökbálinti róm. kath. fiúiskolánál egy osz-
tálytanítói állomásra pályázat hirdettetik. Az osztály-
tanító évi fizetése 375 frt. 25 frt az ismétlő-iskoláért, 
1 öl fa, szabályszerű lakás vagy ennek fejében 
évente 100 frt. Pályázni óhajtók f. évi augusztus 
20-ig az alulirt igazgatóhoz küldjék be folyamodvá-
nyaikat. A választásnál előnynyel fognak bírni 
azok, a kik a zenében, különösen az orgonálásban 
jártasok. Törökbálinton, 1898. julius 20-án. Zimándy 
ignácz. pleb., isk. igazgató. (994/a—I—1) 

A zselyki ág. h. ev. elemi népiskolánál betöl-
tendő II. rendes tanítói állomás betöltésére ismé-
telten pályázat hirdettetik. Bővebb feltételek e lap 
25., 20. számaiban. Pályázati határidő augusztus 15. 
Zselyk, posta Dipse, 1898 julius 17. Hunyadi Imre, 
lelkész. (994-1-1) 

A kusalyi (Szilágym., u. p. Diósad) ref. orgonista-
kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
tisztességes lakás, melléképületek és kerten kívül 
400 frt 87 kr. Ebből 231 frt államsegély, 40 frt 
központi tőkeképző segély, 129 frt 87 kr kepe- és 
kanonica-portio érték. Kötelességek: kántori és 
tanítói teendők, minden harmadik vasárnap délelőtt 
ós urvacsora-osztási nap délutánján szószéki szol-
gálat és egyházjegyzői teendők. Csak képezdét 
végzett ev. ref. okleveles egyének pályázhatnak. 
Oklevéllel és szolgálati bizonyítványokkal felszerelt 
kérelmek alulirt lelkészhez küldendők. Pályázati 
határidő augusztus 20. Kusaly, 1898 julius 20. Szász 
Ferencz, ev. ref. lelkész. (988—1 — 1) 

Bóta (Borsodm.) íiókegyház róm. kath. kántor-
tanítói állomására augusztus 17-re pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme: kétszobás lakás, 3 vékás kert, 
550 lélek után párbér : 100 véka rozs, 36 véka zab, 
20 frt párbérpénz, minden tankötelesért 60 kr, 
21 méter fa, 13 köblös szántó, 2 hold rét, az idei 
bőtermés ill :tő része, 44 frt munkaváltság, 27 frt 
kőszénkamat, 25 mmázsa kőszén, 54 frt államsegély, 
azonfelül 100 frt államsegély kérelmezve. Czím: 
Makra Péter, plébános. Sáta, Borsodm. 

(989-1-1) 
Fehérgyarmaton (Szathmárm.) ev. ref. segéd-

lelkész-tanító kerestetik. Fizetése: 500 frt, 3 öl 
kemény tűzifa, 6 köböl buza, minden tanítványtól 
egy csirke vagy 20 kr. egy szobából álló lakás. 
Kötelessége : tanítja a 11-ik elemi vegyes osztályt, 
lelkész akadályoztatása esetén és a hóra eanonicán 
lelkészi szolgálat. Ha segédlelkész nem pályázik, 
akkor okleveles tanító vagy tanítónő választatik a 
il-ik vegyes osztály vezetésére, s fizetése lesz 
250 frt, 6 köböl buza és 3 öl fa, 63 frt értékben, 
87 frt garantirozott reménybeli államsegély, 150 frt 
lakbér, összesen 550 frt. Az állás f. évi szept. 1-én 
elfoglalandó. Ez állást elnyerni óhajtó segédlelkészi 
vagy tanítói, tanítónői oklevéllel, keresztlevéllel, 
esetleges szolgálati bizonyítványnyal felszerelt kér-
vényét augusztus 13-ig Fehérgyarmatra (postahely-
ben) küldje Fábián Károly lelkészhez. 

(995—U-I) 

A „Néptanítók Lapja 27. számában hirdetett 
csúzi másodtanítói állásra a pályázat határideje 
augusztus 12-ig meghosszabbíttatik. (987 — 1—1) 

A csetényl reform, elemi másodtanítóságra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 400 frt, havi 
előleges részletekben; egy szobás lakás. Pályázhat-
nak okleveles ref. tanítók és tanítónők. Kérvé-
nyek okmányokkal együtt augusztus tizennégyig az 
esperesi hivatalhoz Takácsi, Veszprémmegye külden-
dők. Állás szeptember elsején elfoglalandó. (992-II-1) 

A ksinnai ág. hitv. evang. egyház részéről másod-
tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Jövedelme: 400 frt államtól, 80 írt, lakás tűzifával 
az egyháztól. Kötelessége tanterv szerint és az 
ismétlő-iskolában is tót-magyar nyelvben tanítani. 
A kántortanítót helyettesíthetők előnynyel birnak. 
Pályázhatnak tanítónők, esetleg okleveles óvónők is. 
Ajánlkozók okmányaikat Vargha János ev. lelkész-
hez Ksinnára (u. p. Zay-Ugrócz, Trencsénm.) küld-
jék be. (990-11—1) 

A kis-oroszi-i ev. ref. egyház helyettes-tanítót 
keres. Fizetése : az iskolai évre 318 frt, egy öl fa, 
temetési stóla 12—15 frt. Köteles hat oszt. és az ismét-
lősöket tanítani. Templomban harmonium mellett, 
temetéseknél éneket vezetni, kanonikus órákon prédi-
kálni. Államsegély nyerés esetén az állást állan-
dósítjuk. Pályázatokat augusztus 20-ig a lelkészi 
hivatalhoz kérjük. (Posta Duna-Bogdány.) 

(982—11—1) 
A czeglédi r. kath. iskolánál lemondás folytán 

üresedésbe jött helyettes-tanítói állásra pályázat 
nyittatik. A ki ezen, évi 400 írt javadalommal egybe-
kötött állást elnyerni óhajtja, a róm. kath. Iskola-
székhez czímzett, s kellőleg felszerelt kérvényét 
f. évi augusztus hó 15-éig ftdő Mejer László admi-
nistrator, h.-elnök úrhoz küldje. Donovitz Alajos, 
róm. kath. iskolaszéki jegyző. (9b3—I—1) 

A szombathelyi aut. orth. izr. hitközség újonnan 
alapítandó elemi iskolájához egy izraelita néptanítói 
állasra ezennel pályázatot hirdet. Az évi törzsfizetés 
500 frt és 120 frt rendszeres lakbér-illetmény. Pályá-
zók felkéretnek, hogy kérvényeiket, képesítésüket, 
eddigi működésüket, családi állapotukat és korukat, 
mégis vallási-erkölcsi életmódjukat feltüntető hiteles 
okmányokkal felszerelve, f. évi augusztus hó l-ig 
alulirotthoz beküldeni szíveskedjenek. A megvá-
lasztott tartozik úgy a 4 elemi osztály (körülbelül 
összesen 30 tanuló) tanítását, valamint a hitközség 
jegyzői teendőit elvégezni. Az alsóbb osztályoknál 
a héber tantárgyak tanításában egy segédtanító fog 
közreműködni. A választás meghívás folytán tar-
tandó próbaelőadás után fog megejtetni és a meg-
választott tartozik állását f. évi szeptember hó 1-én 
elfoglalni. Útiköltségek csakis a megválasztottnak 
fognak megtéríttetni. Szombathely, 1898 julius 15. 
Koréin Dezső, iskolaszéki elnök. Kohn Gyula, iskola-
széki jegyző. (920 -I—1) 

Betöltendő a magura-topliczai állami elemi 
iskolánál egyenkint évi 400 frt fizetésből és szabad 
lakás, vagy szabályszerű lakbérből álló illetmények-
kel javadalmazott egy rendes tanítói, és egy rendes, 
tanítónői állomás. Az ezen állomások egyikének 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók, illetve tanítónők, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, leg-
később 1898. évi augusztus hó 15-ig Hunyadvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskolák-
nál már alkalmazott vagy oláhul is értő tanítók és 
tanítónők előnyben részesülnek. Az oláh nyelv 
ismerete inkább a férfitanítótól kívántatik. Hunyad-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Déva, 1898 julius 
20-án. Réthi Lajos, kir. tanfelügyelő. (14'2/h—I—1) 
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Betöltendő a szentpéterfalval áll. elemi iskolá-
nál egyenkint évi 400 frt fizetésből és szabad lakás, 
vagy szabályszerű lakbérből álló illetményekkel 
javadalmazott egy rendes tanítói és egy rendes 
tanítónői állomás. Az ezen állomások egyikének 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók, illetve tanítónők, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásu-
kat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a 
magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minis-
terhez czimezve, legkésőbb 1898. évi augusztus hó 
15-ig Hunyadvármegye kir. tanfelügyelőségénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
vagy oláhul is értő tanítók és tanítónők előnyben 
részesülnek. Az oláh nyelv ismerete inkább a férfi-
tanítótól kívántatik. Hunyadvármegye kir. tanfel-
ügyelőségétől. Déva, 1898 julius 20-án. Réthi 
Lajos, kir. tanfelügyelő. (143/h—I—1) 

Betöltendő a fehértemplomi szerb-magyar tan-
nyelvű községi elemi iskolánál évi 600 frt fizetés és 
150 frt lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítónők, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket Temesvármegye közig, bizott-
sághoz czimezve, legkésőbb 1898. évi augusztus hó 
10-ig Temesvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Temesvár, 1898. évi julius hó 22-én. Láng 
István, kir. s.-tanfelügyelő. (141'h—I—1) 

Ráczkeresztúri (Fejérm.) államilag segélyzett 
községi népiskolánál, egy tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése 3öl frt, egy öl keményfa, egy 
butorozott szoba. Kötelessége : beosztás szerint egy 
osztályt és a fiu-ismétlőt tanítani. Folyamodványok, 
egészségi bizonyítványnyal fölszerelve, az iskola-
székre czimezve, legkésőbb augusztus 22-ig nyújtan-
dók be. Keresztes György plébános, elnök. Kócsi 
Máyer Gyula igazg.-tanító, jegyző. (1013—I —1) 

A herczegfalvai 5 osztályú róm. kath. iskolához 
osztálytanító kerestetik. Fizetése 10 hóra, havi elő-
legben, 340 frt, butorozott szoba fűtéssel. Tannyelv : 
magyar. A kántori teendőkben jártasak, előnynyel 
birnak. Az állomás szeptember 15-ig elfoglalandó. 
Folyamodások az iskolaszók elnökéhez intézendok. 
Herczegfalva, 1898 julius 23-án. Fehérmegye, posta 
és vasúti állomáshely. (1011—I—1) 

Pályázat a pápa-teszéri róm. kath. másodtanítói 
állásra. Évi fizetés 400 frt, szoba és 4 méter fa. 
Személyes megjelenés kívántatik. A folyamodványo-
kat augusztus 16-ig Gerstner Ignácz plébánoshoz 
Pápa-Teszér (Veszprémm) küldendők. A választás 
augusztus 17-én lesz. A pályázó tartozik a kántori 
teendők minden ágában segédkezni. (1012—I- 1) 

A doboz-megyeri áll. segélyezett köz.s. iskolánál 
tanítói állás töltendő be. Javadalma: 400 frt, 200 

-öl kert és bútorozott szoba. Pályázatok Csontos 
Mihály isk. elnökhöz küldendők szeptember l-ig. 
(U^p. B.-Csaba). (998-11-1) 

Új vásár (Gömörm.) ágh. ev. anyaegyház állam-
segélylyel 400 frtos fizetésű kántortanítói állására 
okleveles egyén kerestetik. Kellő bizonylatok bekül-
désével jelentkezhetni Honéczy Ödön lelkésznél. 

(1014-11—1) 
Oroszlánra (Komáromm.) evang. másodtanító 

kerestetik. Tannyelv: magyar. Fizetése: államsegély-
lyel 400 frt. Szoba legszükségesebb bútorral, konyha, 
télen tűzifa. Iskolaszék. (1015—11—I) 

Nagydobai (Szilágym.) reform, kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalom : lakás és 
kerten kívül 400 frt, ebből 256 frt pénzben, a többi 
terményben adatik. Folyamodványok augusztus 15-ig 
Viski Pál espereshez Zoványra (Szilágym.) külden-
dők. Tankötelesek száma 30—40. (1005—I -1) 

A wittkoviczi bánya- és msiohómv - társulat 
kotterbachi telepén létesített, s legkésőbb f. évi 
szeptember i-ig elfoglalandó róm. katb. tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Az állomás jövedelme : 
1. A társulati pénztárból havi részletekben fizetendő 
évi 450 frt. 2. Egy kis kert haszonélvezete. 3. Ké-
nyelmes lakás, annak fűtésére és világítására szük-
séges anyaggal. 4. Az iskolaterem tisztításáért és 
befűtéseért évi 50 frt, megjegyeztet->én, hogy a 
fűtőanyagot a társulat adja és befuvaroztatja. 
5. Kilátás van még egyéb jövedelmekre is. ' zené-
ben jártasabb okleveles tanítók előnyben részesülnek. 
A magyar, német és tót nyelvekben jártas pályázók 
kérvényeiket legkésőbb f. évi augusztus 10-ig a 
wittkoviczi társulat igazgatóságánál Kotterbachon 
(Szepesmegyében) nyújtsák be, a hol a tanító köte-
lességeiről bővebb felvilágosítás nyerhető. 

(985—II—1) 
Pályázat a bokodi ev. ref. kántortanítóságra. 

Javadalom: készpénz, az egyház pénztárából 94"33 frt: 
államsegélyből 83 frt. Tandíj, átlagosan 30 minden-
napi iskolás után 30 frt; ismétlők tanításáért 10 frt; 
vizsgálati tiszteletdíj 50 kr. 5 tagosított hold, jó 
minőségű föld haszonélvezete. közmunkával. Buza 
7'5 hektoliter; rozs 7'5 hektoliter. 6 öl fa, melyből 
1 öl cserhasáb, 5 öl rőzse, hazaszállítással (fel is 
szokták aprózni, bár a díjlevél erre az egyházat 
nem kötelezi). Stóla. Urvacsorai adakozás. Eddigiek 
hivatalos értékelése 400 frt. Újonnan átalakított meleg 
konyha, 2 szoba és kamrából álló csinos lakás, 
'/» hold kert pótléka fejében 5 frt. Ezen kívül a 
lelkész az állandó jelleggel megválasztandó tanító-
nak bokodi lelkészkedése tartamáig használatába 
bocsátja a saját javadalmához tartozó, kertileg 
használható, '/< hold körül levő, úgynevezett „Iíender-
föld"-et és — míg a tanítói gazdasági épület el nem 
készül — egy külön istállót és ólat. Kötelessége : a 
mindennapi és ismétlő-iskolások tanítása és a kán-
tori teendők végzése — ha ért hozzá — hármo-
niummal. Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kérvények Ó-Szőnyre, a tatai ref. egyházmegye 
espereséhez küldendők augusztus I8-ig. 

(1008—1—1) 
Puszta-Somorja nagyközség (Mosonm.) r. kath. 

iskolájához osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetése polgári évre: 370 frt, egy butorozott szoba, 
fűtés és takarítással. Kötelességei: a mindennapi és 
ismétlő-iskolásokat oktatni, a kántorság minden 
ágában egész éven át segédkezni. Kérvények az 
isk.-széknek czimezve, ftdő Békefy Kálmán szt-jánosi 
plébános úrhoz aug. 14-ig bezárólag beadandók. 
Választás 15-én. Nők is pályázhatnak. Az állás aug. 
30-án elfoglalandó. Iskolaszék. (1001—I —1) 

O-Lubló város r. k. jellegű elemi iskolájánál 
egy tanítói állomás üresedésbe jővén, minek betöl-
tesére ezennel pályázat bocsáttatik ki, és a választás 
megejtésóül f. ó. augusztus hó 27-ik napja tűzetik 
ki. Pályázni kivánók tartoznak kellőleg felszerelt 
folyamodványaikat az O-Lubló városi iskolaszékhez 
czimezve, f. é. augusztus hó 25-ig bezárólag főt. 
Csumitta János plébános úrnak, mint a kerületi 
tanfelügyelőnek, Új-Lublóra (u. p. Ó-Lubló) bekül-
deni. Tanítói javadalmazás: 1. Évi fizetés a városi 
pénztárból 400 frt. 2. Lakbár czímén 100 frt. 3. 
32 köbméter tüzelőfa, házhoz hordva és fölvágatva. 
A tanítótól követeltetik 3 nyelvnek (magyar, német 
és tót) alapos tudása. Ó-Lublón, 1898. évi julius 
hó 21-én. Földvári József, iskolaszéki jegyző. 

(997—II—1) 
Az izményi ev. egyház német-magyar tannyelvű 

iskolájához f. évi szeptember 1-ére másodtanító 
kerestetik. Javadalmazás 270 frt. lakás és fűtés. 
Izmény, 1898 jul. 12. (u. p. N.-Mányok, Tolnám.) 
Szabó János, lelkész. (10U6-II—1) 
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Szeged szab. kir. város községi iskolaszéke 
pályázatot hirdet a községi polgári leányiskolánál 
lendsztrepített négy I-ső díjosztályú, és két 11-od 
osztályú tanítónői iíllásra. Az I. díjosztályú tanító-
női állások a következők: 1. egy a franczia nyelv 
tanítására képesített tanítónő részére; 2. egy a 
művészi tárgyak: rajz, írás és esetleg még a kézi-
munka tanítására képesített tanítónő: 3. esy a 
nyelv- és történelmi szakcsoportra képesített tanítónő 
és 4. egy a mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra képesített tanítónő részére, üzen állások 
betöltésénél előnyben részesülnek olyan pályázók, 
kik a német és franczia nyelvek tanítására külön 
képesítéssel birnak. A második csoportnál pedig 
olyanok, kik éneket, zenét és testgyakorlást is 
tanítani képesítve vannak. A II. díjosztályú tanító-
női állások a következők: 1. egy a nyelv- és tör-
ténelmi szakcsoportra képesített tanítónő ; 2. egy a 
mennyiség- és természettudományi tárgyak tanítá-
sára képesített tanítónő részére. Az 1- díjosztályú 
tanítónői állásokkal egybekötött javadalmazás évi 
800 frt fizetés, 200 frt lakáspénz és évi 80 frt ötöd-
éves korpótlék ö.-szesen ötizlien; a II. díjosztályú 
tanítónők díjazása pedig évi 500 frt fizetés, 200 frt 
lakáspénz és évi 50 frt ötödéves korpótlék összesen 
ötizben. A korpótlékba jogosító szolgálati évek az 
itteni szolgálat kezdetétől számíttatnak. A szabály-
szerűen fölszerelt folyamodványok alulirt elnökség-
hez f. évi augusztus hó 8 ig nyújtandók be. Ezentúl 
érkező folyamodványok nem fognak tekintetbe 
vétetni. A megválasztottak kötelesek lesznek állá-
saikat f. évi szeptember hó 1-én mulaszthatlanul 
elfoglalni. Szegeden, 1898. évi julius hó 18-án. Dr. 
Lázár György, kir. tanácsos, iskolaszéki elnök. 

(1003—II-1) 
Szeged szab. kir. város községi iskolaszéke pályá-

zatot hirdet egy elhalálozás folytán megüresedett 
belterületi I. díjosztályú, és egy újonnan szervezett 
II. díjo.-ztályú el. népiskolai tanítói állásra, továbbá 
két külterületi (tanyai) rendes tanítói állásokra, 
valamint esetleg előléptető választás által még meg-
üresedő belterületi elemi népiskolai II. díj osztályú 
vagy üresedésbe jövő tanyai tanítói állásokra is. 
A belterületi rendes I. díjosztályú tanító fizetése az 
első három évben 500, a második három évben 
600, a hat év eltelte után évi 700 frt fizetés, 
150 frt lakáspénz, 20 frt irószerátalány és ötiz-
ben esedékes törvényes ötödéves korpótlék. Az 
újonnan szervezett II. díjosztályú tanító fizetése 
évi 400 forint fizetés, 150 forint lakbér, 20 forint 
irószerátalány és ötizben esedékes törvényes ötöd-
éves korpótlék. A külterületi rendes tanító fizetése 
évi 400 frt fizetés, 40 frt szolgatartási átalány, ter-
mészetbeni lakás és ötizben esedékes törvényes 
ötödéves korpótlék. Pályázók kellőleg fölszerelt kér-
vényeiket, melyekben határozottan megjelölendő, 
hogy mely állásra pályáznak, f. évi augusztus hó 
15-ig alulirt elnökségnél nyújtsák be. A később 
érkező vagy kellőleg föl nem szerelt folyamodvá-
nyok figyelembe nem vétetnek. A megválasztottak 
1898. évi szeptember hó 1-én lesznek kötelesek állá-
saikat elfoglalni. Szegeden, 1898. évi julius hó 21-én. 
Dr. Lázár György, kir. tanácsos, iskolaszéki elnök. 

(1004—II—1) 
Dejtáron (Nográdm.) egy_ róm. kath. tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetése községtől 
300 frt, havi előleges részletekben; állami segély 
65 frt; összesen 365 frt és 1 méter-öl fa. Kötelessége 
kántorságban segíteni és helyettesíteni s az iskolás-
gyermekekre az iskolában és a templomban fölügyelni. 
Kérvények ft. Neyman Károly iskolaszéki elnök úr-
hoz augusztus 20-ig intézendők. Patak (Nográdm.) 
1898 julius hó 22. (999-1—1) 

A nyltra-udvarnokl róm. kath. tót-magyar,-taut 
nyelvű iskolánál egy államilag segélyezett tanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Évi fizetése 400 frt; 
kerti.letmény 5 frt, fára 10 frt s egy szobából álló: 
lakás. A megválasztandó tanító köteles a kántori 
teendőkben segédkezni. Folyamodványok a f. évi 
augusztus hó 14-én tartandó választásig nyújtandók, 
be Kingyera Károly esperes-plebánoshoz Nyitra-
Udvarnokra. (10 9—III 1) 

Róm. kath. népiskolánknál az 189 V9. tanévre ok-
leveles, esetleg képezdevégzett, róm. kath., nőtlen 
segédtanító kerestetik. Fizetése: 350 frt, havi elő-
leges részletekben. Lakásul: csinos, padló/.ott szoba, 
fűtéssel. Ágynemű, mosás, világítás, szobatakarítás 
nem adatik. A IV., V., VI. tanfolyamú mindennapi, 
úgy az ismétlős tanköteleseket tanítja. A kántor-
ságbani segédkezés, úgy a német nyelv bírása, előny. 
Előadási nyelv: magyar. Eredeti v hiteles másolatú 
okmányokkal ellátott kérvények, melyekben kiteendő, 
hogy pályázó állását tanévben itt nem hagyja, aug. 
20. alulírotthoz küldendők. Szomajom, (Somogyvm.) 
Szandtner János, főtanító. (1000—11—1) 

A magyar-csaholyi orgonista-kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 105 frt 
készpénz, 5 h. szántó, 2 h. rét, 26 hto buza. 18 hto 
tengeri, 80 frt tandíj, 135 » Q-öl kert, 4 jószágra 
legeltetés. 2 évenként 10 frt erdő-illeték. Stóla. 
Földadót egyház fizet. Fizetés középszámítással 
460 frt. 2—3 gyermek magántiiiításáért külön díj. 
Második iskola felállítása terveztetvén, akkor fize-
tése lesz 400 frt tanítói, 200 frt kántori díj, és az 
öt>déves korpótlék. Egyházközség Tasnád mező-
város szomszédságában. Kérvények oklevéllel, vala-
mint orgonázni tudó végzett képezdészek bizonyít-
ványai is augusztus 15-ig a m.-csaholyi papi hiva-
talhoz küldendők. Szabó István, ev. ref. lelnész. 

(1010-I—1) 
A kethelyl ev. ref. leány-egvház előkönvörgő-

tanítói állomására pályázatot hirdet. Fizetés: ter-
mények és pénzben 372 frt becsles szerint; új becs-
lés eszközlése után 50-80 frt államsegély. Köteles-
sége: 1—6. osztály vezetése. Lakás és melléképáletek 
kerttel a fizetésbe fölvéve nincsenek. Pá yázati 
hatiridő augusztus 20. Kérvények a császári ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz küldendők. (1002 -III—1) 

Egy jelesen képesített, 21 éves, róm. kath. tanító, 
osztálytanítói állást keres. Levelek, Peter József 
nevére, Csik-Zsögödbe küldendők. (1007 -I —I) 

A melléklet 11 lapján 771. sz. a. hirdetett hód-
mezö-vásárhelyi 4. külterületi tanítói pályá/.-it 
határideje f. é. augusztus hó 5-éig me^hosszab-
bíttatik. (771-1—1) 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerium 1^98. évi julius hő 2-án 39.8'il. sz. a. 
kelt rendelete folytán betöltendő a Kis-Pest köz-
ségben üresedésbe jött állami elemi iskolánál egy, 
évi 600 frt fizetés és 1~>0 frt lakbérből álló illetmények-
kel javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen 
állomás elnyerését óliajtó oki. tanítók képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvisme-
reteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a nagyméltóságú 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz 
czímezve, legkésőbb folyó évi augusztus hó 10-ig 
pest-pilis-solt- ós kis-kúnvármegyei kir. tan felügye-
lőséghez (Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 3. sz., 
II. emelet, 4. ajtó) nyújtsák be. Állami iskolánál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Ezen 
állomásra a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerium f. évi április hó 20-án 18.533. 
szám alatt kelt rendelete alapján csak férfitanítók 
pályázhatnak. Budapesten, la98. évi julius hó 13-án. 
Pest-Pilis-Solt- és Kis-Kúnvármegye királyi tanfel-
ügyelősége. (128/h—II—2) 
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A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerium 1898. évi junius hó 13-án 31.419. sz. a. 
kelt rendelete folytán betöltendő az Új-Pest köz-
ségben üresedésbe jött állami elemi iskolánál egy, 
évi 600 frt fizetés és 180 frt lakbérből álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
A.Z. ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a nagym. 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz 
czimezve, legkésőbb folyó évi augusztus hó 10-ig 
pest-pilis-solt- és kis-kúnvármegyei kir. tanfelügye-
lőséghez (Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 3. szám, 
II. emelet, 4. ajtó) nyújtsák be. Állami iskolánál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Ezen 
állomásra a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerium f. évi április hó 20-án 18.533. 
szám alatt kelt rendelete alapján csak férfitanítók 
pályázhatnak. Budapesten, 1898. évi julius hó 13-án. 
Pest-Pilis-Solt- és Kis-Kúnvármegye kir. tanfel-
ügyelősége. (129/h—II—2) 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministerium 1898. évi julius hó 8-án 44;'269. sz. 
a. kelt rendelete folytán betöltendő az Új-Pest 
községben üresedésbe jött állami elemi iskolánál 
egy, évi 600 frt fizetés és 180 frt lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvé-
nyeiket a nagym. m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi minister úrhoz czimezve. legkésőbb folyó 
évi augusztus hó 10-ig pest-pilis-solt- és kis-kun-
vármegyei kir. tanfelügyelőséghez (Budapest, VIII., 
Szentkirályi-utcza 3. szám., II. emelet 4. ajtó) 
nyújtsák be. Állami iskolánál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. Ezen állomásra a 
nmtgú m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministe-
rium f. é. április hő 23-án 18.533. sz. a. kelt rende-
lete alapján csak férfitanítók pályázhatnak. Buda-
pesten, 1898. évi julius hó 13. Pest-Pilis-Solt- és 
Kis-Kunvármegye kir. tanfelügyelősége. 

(130/h—II—2) 
A ráczkevei (Csepelsziget) róm. kath. iskolánál 

egy osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Pályáz-
hatnak okleveles férfi- és nőtanítók. Évi fizetés, 
havonkénti előleges részletekben 350 frt, lakbér 
70 frt. Férfi-pályázók a kántori teendőkbeni segéd-
kezésórt 25 frt mellékdíjazásban részesülnek. Meg-
választott tartozik az iskolásokat az isteni tiszteletre 
elvezetni és ctt reájok felügyelni. Állását csak az 
iskolai év végén, egy havi felmondás után, hagy-
hatja el; úgyszintén egy évi próbaidő után végle-
gesítetik. Kérvények ft. Knezits Pál esperes-plébános 
úr, iskolaszéki elnökhöz beküldendők augusztus hó 
15-ig. (1016 —II —1) 

A negyed-i r. kath. népiskolánál tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: havi utólagos 
részletekben évi 350 frt, bútorozott szoba, egy öl 
puhafa, vagy 8 frt. A kérvények a negyedi (Nyitra-
megye) róm. kath. iskolaszékre czimezve, augusztus 
7-ig küldendők. Az állás szeptember l-jén elfog-
lalandó. (1017—1—1) 

Felsö-Oszkói másodtanító állásra egy okleveles, 
esetleg képezdevégzett tanító kerestetik. Fizetése: 
350 frt, egy csinos bútorozott szoba fűtéssel. Köte-
les : az első osztályt és az ismétlő-iskolát tanítani, 
a kántorságban segédkezni. A kérvények augusztus 
20-ig a róm. kath. iskolaszék elnökéhez küldendők. 

(1029—II—1) 

A negyedi (Nyitram.) ev. ref. egyház egyik 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése : 4^0 frt, 
egy öl tűzifa, egy szobából álló lakás. Okleveles 
tanítók s tanítónőkön kívül, tanítójelöltek s okleve-
les óvónők pályázata is elfogadtatik. A pályázati 
kérvények aug. 12-ig nagys. Veress Ede ev. ref. 
espereshez Búcsra (Esztergomm.) küldendők. 

( 1 0 2 0 - 1 - 1 ) 
A Néptanítók Lapja 29-ik számában közzétett 

karakói pályázat f. évi augusztus hó 11-ére meg-
hosszabbíttatik. (888-1-1) 

A sempthei (Nyitravm.) magyar-tót tannyelvű 
róm. kath. iskolához két tanító kerestetik. Fizetés 
egyenkint: 400 frt, 10 frt ismétlősök oktatásáért, 
10 frt fára és egy szobából álló közös lakás. Pályá-
zati határidő 1898 augusztus 20. Tanév kezdete 
szeptember 1. Iskolaszék. (1024—I—1) 

Dráva-Egyház róm. kath. iskolájánál II-od 
tanítói állásra pály ázat hirdettetik. Fizetés : 315 frt 
óvnegyedenkint előre fizetve, 5 frt kertátalány, 
3000 öl szántóföldnek november hótól való haszon-
élvezete, egy szobából álló lakás és egy öl kemény 
tűzifa. Kötelessége : a reábízott osztályokat vezetni. 
Csak okleveles tanítók pályázhatnak. Horvátul tudás 
előny. Felszerelt kérvények augusztus 20-ig az 
iskolaszékhez küldendők. Dráva-Egyház, 1898 julius 
25. (Posta: Perlak, Zala.) (1028—1—1) 

Sóskút (Fej érmegye) r. k. iskolához két másod-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma egyen-
kint 350 frt, bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége 
egy osztályt tanítani és a kántorságban segédkezni. 
Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Kórvények 
augusztus 20-ig teljesen felszerelve, az iskolaszékre 
czimezve, a községi elöljárósághoz küldendők. 

(1027-1—1) 
A városlödi (Veszprém vármegye, vasútállomás) 

róm. kath. népiskolához két tanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Évi fizetésük: 400 frt készpénz, 
külön bútorozott szoba fűtéssel Az állomások szept. 
8-án elfoglalandók és tanév közben el nem hagy-
hatók. Az eredeti okmányokkal felszerelt kérvények 
augusztus 14-éig az iskolaszéki elnökséghez kül-
dendők. (1026-1-1) 

A tószegi ev. ref. kántortanitói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: 98 frt 40 kr készpénz. Pár-
bér : 35 véka búza, 35 véka árpa. Tandíj : minden 
gyermektől 1 véka árpa, vagy I frt. Tankötelesek 
száma: 56—60. Föld: 14 cat. hold 451 j_J-öl rakodó 
kert, kenderföld, kétszobás lakás, konyha, éléstár, 
kamra, istálló, kert: 200 Q-öl, stóla czímén: 
10—12 frt. Megjegyzendő, hogy az egyház 144 frt 
államsegélyért folyamodott s ezzel a jövedelem az 
500 frtot is meghaladja. Kötelességei: az I—VI. 
osztály vezetése, a IV—VI. osztályban az összhang-
zatos éneklés tanítása, kántori teendők végzése, 
három főünnepen prédikálás, melyért külön 6 frt 
jár összesen. Lelkészt akadályozás esetén helyettesí-
teni köteles. Előnyben részesülnek, a kik az orgo-
názásban való jártasságukat igazolni tudják. Pályá-
zati határidő augusztus 15. Pályázatok Tószegre 
(Pestmegye) Tóth Bertalan lelkészhez küldendők. 

(1030—1—1) 
Zala-tárnoki (postahely) községi iskolánál üre-

sedésben levő osztálytanítói állomásra pályázat hir-
dettetik. Fizetés: évi 300 frt törzsfizetés, az ismét-
lősök után 35 40 frt; egy bútorozott szoba, elegendő 
fűtőanyaggal. Kötelességei: a felső 3 osztályban és 
az ismétlősöket önállóan tanítani, a kántori teen-
dőkben segédkezni. Oklevéllel ellátott kérvények 
augusztus 15-ig az iskolaszéki elnökséghez külden-
dők. Kelt Zala-Tárnok, 1898 julius hó 24. Mártin-
csevits Ferencz, iskolaszéki jegyző. (1022—I—1) 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban insryen. 
A. lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m acLu.xxlt v i s s z a . 

A népiskolai tanfelügyeletről. 
Hogy mily eredményt ér el a nép-

iskola a népnevelés terén, annak nagyon 
fontos tényezője a felügyelet. Ha helyes, 
pedagógiai kívánalmaknak megfelel az: 
gyengébb tanerő is maradandóbb sikert 
képes fölmutatni, mint helytelen, egy-
oldalú, szakavatatlan ellenőrzés mellett, 
képzett tanerő. Nem ázt akarom ezzel 
mondani, hogy a tanító háta mögött 
ott kell lenni egy erélyes és százszemű 
felügyelőnek, mert ellenesetben nincs 
eredmény; hanem azt, hogy a tanító-
ság egy jelentékeny °/°-a a népiskola 
által elérendő tanczélt, mindig a tan-
felügyelet milyenségéhez szokta szabni. 
Sokhelyt ugyanis kitapasztalják a fel-
ügyeletet gyakorlók gyöngéit, követel-
ményeit s a szerint tanítanak, ha taní-
tásuk merőben ellenkezik is az okos 
pedagógiával s emberi gyarlóságuk las-
sanként felülkerekedik meggyőződésü-
kön: nyugodtan magoltatnak s vizsgá-
kon elismerést, dicséretet, kitüntetést, 
sok esetben jutalmat is nyernek a tanul-
tatás szülte pillanatnyi eredménynyel. 
És ne higyjük, hogy mindez megvál-
tozik, ha a régi generácziót újabb nem-
zedék váltja föl a tanítás terén. 

Nem annyira a tanító, mint inkább 
az iskolafentartó-testület elöljáróságá-
tól, tanfelügyelettől függ az. Ott ugyanis, 

hol vizsgák alkalmával az elnök uta-
sítja a tanítót: „ne zavarja kérem, a 
gyermeket azokkal a mindenféle kér-
désekkel, hanem mondja inkább neki 
mi következik!" — s miután ismét 
kerékvágásba zökkent az imént abból 
kiesett tanuló, tovább folytatja: „lássa 
kérem, milyen szépen felel az a gyerek, 
kár őt egyes kérdésekkel kiverni az 
észjárásból" stb. Ugyan képzeljük... 
mennyire arczul van verve a nagy-
közönség előtt az a tanító s mily 
kevésre képes becsülni azután a nép 
az ő lelkiismeretes, értelmes tanítását! 
s mint tudtára van adva: „nem kell 
itt módszer, értelem; megelégszünk mi 
azzal, ha megtanulja a tanuló tanköny-
véből, a mi bele van nyomtatva elejé-
től-végéig ; ezt becsüli a nép; itt ugyan 
semmire sem fogsz menni a te peda-
gógiáddal; vagy megszokol, vagy meg-
szökök" És csoda-e, ha egy pár hely-
ről megszökvén: végre... megszokik s a 
helyett, hogy meggyőződését követve, 
tovább küzdene a balvéleménynyel s 
érvényt szerezne a helyes nevelés- oktatás-
nak — alkalmazkodik felettes hatósága 
kívánalmaihoz! Megjegyzem, hogy e 
fentírt állapot — mint .létező „tény-
dolog" — sokkal több helyt folyik, 
semhogy azt a régi idők rossz szoká-
saiból még fenmaradt kivételnek minő-
síthetnők. És mi segíthet csak ezen? 

Lapunk 81-ifc számához három melléklet van csatolva. 
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Egyedül a helyesen szervezett szakfelü-
gyeletet. 

Természetes dolog ugyanis, hogy min-
den rendű s rangú hivatalnok felelős-
séggel, számadással tartozik az általa 
végzett munkáról. Ez általános szabály 
alól mi tanítók annyivalinkább nem 
lehetünk kivételek, a mennyiben a mi 
munkánk jól vagy rosszul végzése egy 
egész generáczió szellemi és anyagi 
előhaladásának, hátramadásának vagy 
visszaesésének a szülője. 

A népiskolai közvetlen felügyelet 
— autonómiai joguknál fogva — jelen-
leg az iskolafentartó-testületek belügyei 
közé tartozván: annyiféle, ahányféle az 
iskolafentartó-testület. Ez pedig — nem 
nagy előnyére a népoktatásügynek — 
nagyon sokféle. Legszokásosabbak: a) 
iskolaszéki elnök, gondnok, iskolaszék-, 
gondnokság által teljesített iskolaláto-
gatás; félévi és záróvizsgák, a helyi 
hatóság részéről; b) esperesi, kano-
nikai, körlátogatói, ritkábban egyház-
megyei- tanfelügyelői és püspöki iskola-
látogatás az egyházi főhatóság és c) 
min. iskolalátogató és tanfelügyelői 
vizsgálat az állam részéről. 

Ha a tanító munkáját számonkérő s 
felülvizsgáló eme sokféle faktorok el-
járásának helyességéről, illetve szak-
szerűségéről van szó: nagyon indokolt-
nak, jogosnak kell elismernünk a taní-
tóság ama panaszát, hogy a tanító 
munkáját boldog-boldogtalan felülbírál-
hatja s jóváhagyó, elismerő vagy rosz-
szaló s elmaraszttaló Ítéletet mondhat 
fölötte olyan ember is, ki annyit ért a 
pedagógiához, mint „hajdú a harang-
öntéshez." 

Nem lehet tehát úgy a tanítóság, 
minta népnevelés szempontjából kívána-
tosabb valami, mint a szakfelügyelet 
megvalósítása. Sajnos azonban, hogy 
mai viszonyaink között — midőn a 
tanfelügyelet kérdésével foglalkozunk — 
a rendszer teljes megalkotását vagy 
megreparálását nem is lehet alsó fokon, 

az alapon, hanem csak fent a tanfel-
ügyelői intézménynél kezdeni, (mivel 
arra az általános államosítás szüksé-
geltetnék.) 

Hogy a tanfelügyelői intézmény újabb 
szervezést, rendezést kiván, leginkább 
megokolhatja a tény, hogy maguk a 
tanfelügyelői kar jelesei: mint Halász 
F., Sebesztha K. és Dr. Dengi J. nyi-
latkoznak e tárgyban. Mindnyájan meg-
egyeznek abban, hogy a tanfelügyelői 
állásra szakemberek alkalmaztassanak. 
Arra nézve azonban, hogy milyen minő-
sí tettségű szakemberek, elágazók a véle-
mények. Dr. Dengi J. azt kívánja, hogy 
a tanfelügyelő képesítése a legmagasabb, 
azaz egyetemi legyen. Hozzáteszi ugyan, 
hogy „arra adassék meg a lehetőség a 
tanítónak is." (De hogyan? mi módon? 
ezt nem írja.) Halász F. már nem mér 
ily magas mértékkel, hogy a néptanítók 
jelesebbjei a tanfelügyeletből ki ne 
zárassanak; hanem bizonyos szakvizsgát 
kiván. 

Mindaddig, míg a népiskolai tanfel-
ügyelettől a polgári és felsőbb leány-
iskolák, képezdék fölötti felügyelet tel-
jesen különválasztva nem lesz — a 
mire pedig egyhamar nincs kilátás — 
a mostani rendszer mellett a tanfel-
ügyelői állások csak nagyritkán fog-
nak a néptanítók jeleseiből betöltetni, 
azért, mert nincs magasabb fokú képe-
sítésűk s nagyritkán azon esetben is, 
ha szakvizsgálat kiállása folytán fog 
is betöltetni e hivatal. A szakvizsgát 
ugyanis épp úgy le fogja tenni e hiva-
talra aspiráló tanár, ügyvéd, pap, mint 
a tanító s ez esetben elébehelyezik a 
tanítónak, már csak azért is, mert a 
tanfelügyelői szakmán kívül más, maga-
sabb szakra is képesített, s ott leszünk 
a szakfelügyeletet illetőleg, hol ma. A 
népiskolai tanítónak az anyagi gondok-
kal való kemény küzdelme közepett 
egyik hatalmas tényezője a tovább-
képzésre azon remény, (legtöl bször kis-
lutriszerű hiú ábránd), hogy folytonos 
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kitartó és lelkiismeretes munkásságát 
észreveszik a hivatott körök s előbb 
tanfelügyelői tollnokká, segédtanfelügye-
lővé, majd tanfelügyelővé, léptetik elő. 
A tanítói pályán egyedül a tanfelügye-
lői állás az, mely a tehetségesebb ifja-
kat vonzaná. 

Igaza van Halász F. úrnak, midőn a 
tanítók jelesebbjeit e pályáról leszorí-
tani sem igazságosnak, sem hasznosnak 
nem tartja. De másrészről dr. Dengi-
nek is, a midőn ezt mondja: „Magasabb, 
egyetemi pedagógiai képzettséget szer-
zett polgári, felsőbb leányiskolái és 
tanítóképzői testületek munkálkodása 
fölött megfelelő értékű Ítéletet mondani 
bizonyára túlmegy a csekélyebb peda-
gógiumi képzettség rején." Vagyis, mi 
tanítók nem lehetünk szakemberek 
azon felsőbb tudománykörben, melyre 
nem készültünk s képesítést nem nyer-
tünk. Hát ez megdönthetlen igazság! 
Éppen olyan, minthogy a mi tanítói 
eljárásunkat szakszerűen elbírálni, pl. a 
népiskolában nem működött s arra 
szakra képesítést nem nyert óvó vagy 
óvónő nem lehet illetékes. 

A szakfelügyelet eszméje pedig nem-
csak hogy ki nem zárja, de sőt fölté-
telezi, hogy népiskolai tanítók munká-
ját népiskolában gyakorlati ismeretet 
szerzett szakemberek bírálják fölül. 
Hogy a néptanítók jeleseiből eddig is 
nagyon szorgalmas, munkás és hasznos 
tagjai váltak a tanfelügyelői karnak, 
tudvalevő dolog. 

Hogy a tanfelügyeletben minden in-
tézet megkapja az illetékes szakembe-
rét, én a tanfelügyelői hivatalt akként 
látnám helyes elvek szerint szervezni, 
hogy minden tankerületben vagy me-
gyében lenne egy egyetemi képzettségű 
főtanfelügyelő, ki a kerületébe tartozó 
polgári ós felsőbb leányiskolákban, 
tanító- és tanítónőképezdékben stb. 
gyakorolná a szakfelügyeletet. L-mne 
továbbá, a népiskolák számarányához, 
több-kevesebb tanfelügyelő a néptanítók 

jelesebbjei közül, kik a népiskolai tan-
felügyeletet gyakorolnák. Csak így 
látom a két ellentétes követelményt 
összeegyeztethetni. Igaz, hogy a tanfel-
ügyelet ily alapon való szervezése 
személyszaporítás nélkül el sem kép-
zelhető, mely tetemes kiadást vonná 
maga után. De másrészről az is igaz, 
hogy az ide fordított kiadás rövid idő 
után a legddsabban jövedelmező tőkévé 
válnék. Ily intézménynek pénzkérdés 
miatt szenvedni, igazán szomorú dolog 
lenne. Első pillanatra úgy tetszhetik, 
hogy ez alap a tanfelügyelői intézmény 
széttagolására vezetne, melyre pedig 
dr. Wlassics Gyula közokt. minister úr 
nem hajlandó. Éppen nem. A tanfel-
ügyelői hivatalt minden hatóság előtt 
a főtan felügyelő képviselné s a járási 
tanfelügyelők — mint tisztviselők — 
a főtanfelügyelő, mint hivatali főnök 
alá volnának rendelendők. A tanfel-
ügyelők munkakörüket mindig együtt 
állapítanák meg s az elvégzett munká-
ról mindig közös értekezleten számol-
nának be. Ily szervezet mellett nem 
lenne szükség a nagy munkával járó 
adminisztrácziót sem kivonni a tanfel-
ügyelői hivatal hatásköre alól már csak 
azért sem, mert kérdés, vájjon egy 
újabb közeg a népnevelés érdekéből e 
czélra alkalmasabb, olcsóbb lenne-e? és 
mert a tanfelügyelői hivatalt, a legkisebb 
tankerületben is, 2 — 3 személy képezné, 
kik közül egy folytonosan a lehetőleg 
egyszerűsítendő adminisztrácziót-irodai 
munkát végezné, a többi pedig fölada-
tához híven iskolákat látogatna s azok-
ról szerzett tapasztalatait dolgozná föl. 
Mint egyszerű néptanító, egyszerű sza-
vakkal igyekeztem röviden kimutatni, 
hogy miként lehetne a népiskolai fel-
ügyeletet czéljának megfelelően rendezni. 
Óhajom és minden tanító óhaja az, 
hogy népiskolák fölött néptanítókból 
lett tanfelügyelők gyakorolj ík a fel-
ügyeletet nemcsak a tanítói hivatal 
vonzóbbá tétele, tekintélyünk emelése, 
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hanem a szakfelügyelet eszméjének meg-
valósítása czéljából is! 

A tanfelügyelői hivatal üdvös hatást 
csak akkor fejthet ki, ha közegei szak-
értők, a kik személyes érintkezés alkal-
mával képesek nemcsak rendeleteket, 
hanem hasznos útbaigazítást is adui. 
Ott, a hol a tanfelügyelők a pedagógiai 
irodalomban és az oktatás intézésében 
alapos jártassággal nem birnak: egyedül 
a rendeletek tára, az adminisztráczió 
érvényesül. Ámde a betű öl, a szó 
éltet. 

(Füzes-Gyarmat.) Lázár István. 

^ 

A nyugdíjügy reformja. 
Az 1891 :XLIY. t.-cz. 15. §-a megállapítja, 

hogy az orsz. tanítói nyugdíj- és gyámalapról 
tiz év múlva ujabb részletes mathematikai mér-
leg készítendő, nyilvánlevőleg oly czélzattal, 
hogy ez az alap ezentúl a tanítókra nézve még 
kedvezőbb módon kezeltessék. 

A nevezett törvény kimondotta azt az elvet, 
hogy a tanítók teljes nyugdíjaztatásuk esetén 
utolsó fizetésüket kapják meg teljes össze-
gében. Ez — a pénzösszeget lletőleg — a 
leghelyesebb és legméltányosabb intézkedés, 
melyen tulmenni ' 'zanul nem ehet, sőt azt 
sem lehet egyelőre követelnünk, hogy ebbe az 
összegbe a lakbér és a nemrendszeresített 
javadalmazás is beszámíttassák. 

Mi volna tehá t a tanítók méltányos óhaj-
tása a nyugdíjügy reformjánál? 

A legelső és legtöbbször óhajtott kívánság 
az, hogy a teljes nyugdíj élvezetbe ne 40 
munkaév betöltése után jussanak, hanem 35, 
esetleg már 30 év múlva. A kívánság nem 
absurdum. Középiskolai tanáraink már 30 év 
múlva megkaphatják a nyugdíjat, Svédország-
ban a néptanítók is. Sőt Francziaországban 
1876 óta az 55-ik életévöket elért néptanítók, 
ha csak 25 évig szolgáltak is, teljes nyug-
díjat kapnak. Mindamellett a szakértő nagyon 
jól tudja, hogy ez a kívánság, a mi viszo-
nyaink között, még most korai. Nem 13, hanem 
legalább 30 millió forint alapra volna szük-
ség, hogy ezt teljesítsék s különösen nehézzé 
teszi ennek a reformnak megvalósítását az a 
körülmény, hogy a tanító aránylag fiatal 
korában kezdi meg működését és így teljes 
férfierejében kellene nyugdíjba mennie és 
ezt a mi viszonyaink között, midőn az állami 
tisztviselők is csak 40 évi szolgálat után 

nyugdíjaztatnak, a törvényhozó-testület nem 
szavazná meg. 

Le kell tehát mondanunk ily nagy reform-
ról, legalább addig, míg az ú j mérleg ked-
vezőbb kilátást nem nyújt. Ám hangoztassák 
a tanítók ezt az óhajt is, de ne erre fek-
tessék a fősúlyt, hanem elérhető és megvaló-
sítható reformokra. 

Elmondok ezek közül egy pár fontosabbat, 
melyek nézetem szerint a nyugdíj- és gyám-
alap valószínűnek tartható helyzetében is meg-
valósíthatók : 

1. Sürgetnünk kell, hogy a nyugdíjazásnál 
beszámítható idő kedvezőbben allapíttassék 
meg. Eddig a szolgálati idő a nőknél 20, a 
férfiaknál 21-ik életévüktől kezdve számítta-
tott . Ez a megcsonkítás a fiatal tanítóság 
működésénél egyáltalán nem helyes. Mondja 
ki a törvény, hogy mindenki akkor lesz nyug-
díjképes, midőn állását elfoglalta, vagy még 
pontosabban attól a naptól kezdve, midőn 
esküt tesz. Az eskütétel követelése az összes 
tanítókra a tanfelügyelő előtt így valósítható 
meg legjobban és ez az eskületótel felekezeti 
és nemzetiségi tanítóinknál bizonynyal nem 
formalitás. Magától érthető, hogy ennek az 
intézkedésnek visszaható ereje nem lehet. 

2. Sürgetnünk kell, hogy legalább, mint az 
állami nyugdíjazásnál már megtörtént, az 
özvegyek már akkor is kapjanak évi segélyt, 
ha térjük legalább öt éven át szolgált. E s 
ugyanez álljon a gyermekekre nézve is. 

3. Sürgetnünk kell a minimum megálla-
pítását az özvegyi segély és az árva gyám-
pénz tárgyában. Ma, midőn a tanítói fizetések 
országos átlaga már közel 600 forint és az 
ú j törvények értelmében maga a tanító 10 év 
után jogosan 400 forint nyugdíjba beszámít-
ható fizetéssel birhat az ötödéves pótlékokkal, 
bizonynyal nem lesz szerénytelen óhajtásunk, 
hogy a gyermektelen özvegy számára leg-
alább 180 forint, azaz napjára egy korona 
biztosíttassék és a gyermekeknek ezenfölül 
fejenként 30 — 30 frt. 

4. Be kell venni a törvénybe, hogy a taní tó 
a minimális nyugdíjt , azaz fizetésének 40°/o-át, 
tiz év előtt is megkaphassa, ha munkakép-
telensége szolgálat közben, vagy azzal össze-
függőleg, következett be. 

5. Sürgetnünk kell, hogy a nyugdíjalapjául 
szolgáló fizetés megállapításánál már a 2 % 
fizetésekor a tanítónak a törvényben felebbezési 
j o g biztosíttassék, hogy a nyugdíjalap keze-
lésében okleveles tanítók is résztvegyenek és 
ezek legyenek előadók a felebbezések el-
intézésénél. 

6. Eletbeléptetendőnek ta r t juk a föltételes 
nyugdíjazás intézményét is kivételes esetek-
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ben, pld. gyógyítható tartós munkaképtelenség, 
foglalkozáshiány, tanítónők férjhezmenetele 
stb. A föltétetes nyugdíj élvezetében töltött 
évek esetleg a végső nyugdíjazásnál, ha az 
illető ismét működő tanító lett, beszámítandók. 

7. A tanító ne 65-ik, hanem már 60-ik 
életévének betöltése után kérhesse nyug-
díjaztatását, ha egészséges is. 

8. Az árvák, még ha csak félárvák is, a 
szülő kérelmére, díjmentesen vétessenek be a 
nyugdíjintézet által föntartot t árvaházakba és 
onnan kikerülve, a gyámpénzt 20 éves korukig 
kapják, kivévén a férjhezmenő leányokat. 

Ezek a legfőbb reformpontok, melyek néze-
tem szerint, a nyugdíjalap jelen helyzetében 
is rázkodtatás nélkül megvalósíthatók. Nem 
annyira magára a tanítóra, mint inkább a 
nyomorultakra, özvegyekre és árvákra voltam 
tekintettel első sorban, de alig hiszem, hogy 
a taní tók józan nagy többsége ezt az állás-
pontot helytelenítené. Ma, midőn pár év alatt 
sokkal nagyobb mértékben emelkedett a 
tanítók anyagi jóléte, mint 20 éven át az-
előtt, joguk van a munkaképes tanítóknak 
bizalommal nézni a jövőbe, ha tudni fogják, 
hogy özvegyeik és árváik sorsa biztosított és 
a sorscsapása őket sem hagyja kenyér nélkül. 
Annyira biztos vagyok ebben, hogy a taní-
tóság nevében merem fölajánlani a nyugdíj-
törvény revizorainak, hogy a föntebbi pontok 
elfogadása esetén, a magyar tanítóságnak nem 
lesz kifogása az ellen sem, hogy ezek fede-
zetéül szükség esetén minden tanító, kinek 
legalább 600 forint törzsfizetése van, ezentúl 
nem 2, hanem 3 Vo-ot fizessen évente a nyugdíj-
alapba. 

Vannak azonban még kisebb fontosságú 
reformjavaslataim is. I lyenek: 

1. A törvény ne sorolja föl az egyes nép-
oktatási intézeteket taxative, nehogy a tanítók 
valamelyike akadályt találjon a nyugdíjinté-
zetbe belépésre. Idegen állampolgárság azon-
ban kizáró ok legyen. 

2. A szolgálati évekbe számíttassák be 
minden más közszolgálat, esetleg bizonyos 
korlátozásokkal. 

3. A nyugdíj kizárólag az adóhivatalnál 
fizettessék ki előleges havi nyugtákra, melyeket 
csak magyar nyelven lehessen kiállítani, és 
melyhez csak a tanfelügyelő aláírása legyen 
szükséges. 

4. Az államsegély 150.000 forintról, tekintve 
az állami iskolák folyvást növekvő számát, 
250.000-re emeltessék, vagy a kezelés költ-
ségeinek fedezése legyen az állam kiadása. 

5. A kántori fizetések és más mellékjöve-
delmek megállapításánál a tanítók szakértő 
véleménye is meghallgattassák. 

6. A tanítók nyugdíja a hat hónapon túl is 
kifizettessék az özvegynek, ha segélyigénye 
addig saját hibáján kívül nem intéztetett el. 

7 A nyugdíjazott tanítók megengedett 
mellékfoglalkozása pontosan körülírassék. 

8. Nyugdíj elvesztés esetén a feleség és 
gyermekek ne sújtassanak. 

9. A magántanítók, nevelőnők, nyelv- és 
zenetanítók külön föltételek mellett biztosít-
hassanak maguknak bizonyos részesedést a 
nyugdíjalap előnyeiben és az ilyeneknek, ha 
rendes tanítók lesznek, a nevelői pályán töl-
tö t t éveik — legalább 1 — 1%-al — beszámít-
tassanak. 

10. A tanítók, óvók és más népoktatási 
intézetekben működők orsz. egyesületeinek a 
nyugdíjalapról szóló évi kimutatás hivatalból 
megküldessék. 

Mindezek azonban kisebb, bár nem lényeg-
telen dolgok. Reménylem ezekre is rákerül a 
sor. Az a 13 millió, mely ma a magyar-
országi néptanítók legfőbb anyagi közös bir-
toka, elég erős oszlop, hogy azon építve föl-
felé emelkedjünk. 

(Budapest.) György A ladár. 

o£XK3» — 

Egy tcrményrajzi óra a gyümöl-
csösben. 

Derült délután van. A gyermekek ma még 
valamivel előbb érkeztek az iskolába. Tudják, 
hogy kirándulást teszünk. Arczukról öröm 
mosolyg. Hogyis ne ? Hiszen napsugárban 
fürödnek és üde balzsamos levegőt szívnak. 
Alig várják az imára szólító csengetyűt. — 
Elmondtuk a tanítás előtti imát és vigan in-
dultunk — párosan: a fiúk elől, a leányok 
hátul. 

Alig hagytuk el a házakat (a községet), 
egyik is, másik is kór, hogy engedjem meg 
az éneklést. — Jól van, énekeljünk t e h á t ! 
De mindenki vigyázzon az ütenyre, nehogy 
valami vad lárma legyen ének helyett. 

Megkezdtük az éneket : Szülőföldem szép 
határa. A gyermekek oly vigan, oly lelkesen 
és szépen énekeltek, hogy örömöm telt benne. 
Haladtunk zöld mező mellett és alig vettük 
észre, már a szőllőkhöz érkeztünk. Szőllőtő 
csak itt-ott látható, mert kipusztította a 
filloxera; de megvannak még a gyümölcsfák. 
Az úttól alig pár lépésre van egy gyönyörű 
cseresznyefa. Tiz-husz torokból hangzik: »Hej, 
de szép ez a cseresznyefa, de szép!" — Igazán 
szép, mondám, mintha csak hóval borí tot ták 
volna be koronáját. Gyermekeim! Álljunk 
meg itt és beszélgessünk kissé e cseresznye-
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fá ró l ! (Körbe állnak körülöttem és a fa körül.) 
Mondjátok meg, miről ismertétek meg a 
cseresznyefát? (A -virágról — mondja egyik-
másik.) — Hogyan, biszen van it t több és 
más fa is febér virággal ? — Hát csak virág-
járó l ismerjük meg a fá t? (A törzséről és leve-
leiről is.) — Ha egy fát meg akarunk ismerni, 
bizony törzsét, ágait, leveleit és virágait is 
figyelmünkre kell méltatnunk. Vedd e vesszőt 
és mutasd meg a fa részeit, I m r e ! — Mond-
já tok mindannyian e fa részeit úgy, mint 
József muta t ja! — Jól mondtátok. A fa 
részei: a törzs, az ágak és a levelek, most 
még a virágok is. — Valamit azonban kifelej-
tettetek. Ugyan mi t? — Igaz, a gyökereket. 
— De látbatjuk-e ezeket? — Hol vannak a 
gyökerek? — Mire valók a gyökerek? — 
Nemcsak azért, hogy a fát tartsák, hanem 
azért is, hogy azokon át a fa táplálékot 
vegyen a földből. A fának tehát két főrésze 
van : földalatti és földfölötti. A földalatti 
részt képezik a gyökerek, a földfölöt t i t? — 
Most nézzétek meg jól az egyes részeket és 
mondjátok meg milyenek! Milyen a cseresnyefa 
törzse, János, Erzse, István ? — Foglald 
szépen egy mondatba, mit a törzsről mondot-
tak, Ilonka! (Törzse erős és magas.) — Milyen 
a héja ? — Milyenek ágai és virágai ? — Az 
oly fát, mely olyan alakú, mint a cseresznyefa, 
magas, sudár fának mondjuk fölálló ágakkal. 
— Milyen alakja van a leveleknek? — Milyen-
nek mondjuk tehát a leveleket? (Tojásdad-
alakúnak.) Most nézzétek meg még a levél 
szélét, milyen az ? Egészen olyan, mint a 
fürész; azért azt mondjuk: a cseresznyefa 
levelei a szélén fürészéltek Virágjai kettesivei, 
hármasával állanak egy-egy csomóban. íme, 
i t t van egy csomó, nézzétek meg jó l ! Hány 
részt különböztetünk meg raj ta ? Ezek itt . . . 
szirom levélkéi, röviden: szirmok, szirmai.*) 
Ezeken belül mit láttok ? — Ezeket a vékony 
szálakat, melynek mindegyikén fölül kis 
gömböcske v a n : pornók. Kívül, a szirmok 
tövén, mit láttok ? (Kis, zöld levelkéket.) Ezek 
képezik a csészét. Ezen belül van a terme, 
íme, megmutatom . . . . — Már most sorold 
el a virág részeit, Sándor! Mondd el te is, 
K a t i ! — Mondjuk mindnyájan: a virág részei 
a szirmok, a porzók, a csésze és a terme. Már 
most halljuk, miért teremtette a jó Isten ezt 
a virágot oly szépnek, mesterinek ? Nemcsak, 
hogy gyönyörködtessen, hanem hogy hasz-
náljon is. A virágból lesz a gyümölcs, a 
jóizű, ropogós cseresznye. A porzókról a por 
a termőre száll és ebből fejlődik előbb a 
csontkeménységű mag, (melylyel a gyermekek 

*) P á r t a . 

cseresnyeéréskor játszani, lövöldözni szoktak). 
Azért nevezik a cseresznyét csont ár gyümölcs-
nek. A csontkeménységű magra azután sora-
kozik a leveses-húsos rész, a cseresznye. 

Melyek a virág részei ? — Hány szirmú a 
cseresznye virága ? — Hány lepü a csésze ? 
— Mire valók a porzók ? — Miből fejlődik a 
gyümölcs ? — Milyen gyümölcsnek nevezzük 
a cseresznyét? — Miért csontárgyümölcs a 
cseresznye ? — Csak a cseresznyének van ily 
kemény magja? — Még milyen gyümölcsöt 
ismersz, melynek ily kemény magja van ? 
Éppen azért milyen gyümölcsnek nevezzük a 
szilvát, a baraczkot és a meggyet is ? 

Tudom, hallottátok már a fák virágzása 
alatt, hogy atyátok jó időt kivánt. Mit gon-
doltok, miért? — Megmondom. Ha a gyümölcs-
fák virágzása alatt sokat esik az eső, ez le-
mossa a porzó hímporát és a terme akkor 
nem termékenyülhet és így nem is lesz 
gyümölcs. Hogy sok gyümölcs teremjen, kívá-
natos, hogy virágzás alatt jó idő legyen. 

Már most foglaljuk össze, azon sorrendben, 
a mint tanultuk, mind azt, a mit a cseresznye-
fáról mond tunk! Előtted a fa, sorold el részeit 
és mondd meg, mit tudsz mindegyikről, Berta! 
Te is, Irma, Károly, s tb! (A cseresznyefa 
részei: a gyökerek, a törzse, az ágak, a levelek 
és a virágok. Törzse erős és magas. Héja 
sima és fénylő; ágai fölállók, levelei tojás-
dadok és széleiken fürészeltek; virágja fehér, 
öt szirmú, a csésze is öt lepű. A virágból lesz 
a gyümölcs. Ezt cseresznyének nevezzük. 
Ennek magja csontkeménységű, azért csontár-
gyümölcsnek mondjuk) 

— Mikor érik a cseresznye ? — Erik-e 
ekkor már más gyümölcs is ? (A szamócza.) 
— Miért oly kedves gyümölcs a cseresznye ? 
— Hogyan élvezzük a cseresznyét ? — Milyen 
a cseresznye éretlen korában? — Szabad-e 
ilyenkor cseresznyét enni? — Miért nem? — 
Az éretlen gyümölcs egészségtelen; azért ne 
bántsátok azt ! 

Nézzetek itt körül! Milyen gyümölcsfákat 
láttok még? — Melyek hasonlítanak legjob-
ban a cseresznyefához? — Igaz, a meggy és 
spanyolmeggy leginkább hasonlítanak a cse-
resznyefához. A cseresznyefát Í3 a meggyfa 
nemesítése által nyertük. 

„Ott van egy meggyfa! Ott is! Menjünk oda!" 
— Sorold el a meggyfa részeit, Kálmán! — 
Mondd, milyenek egyes részei, Margit! — 
Milyenek a meggyfa ágai? — Miben külön-
bözik a meggyfa törzse a cseresznyefa tör-
zsétől? — Hát a meggy mily izü szokott 
lenni ? — Hogyan élvezzük a meggyet ? 

A két fa összehasonlítása és megkülön-
böztetése ! 
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Mielőtt tovább megyünk, mondok nektek 
egy kis történetet a cseresznyéről! 

Frigyes, porosz király, nagyon szerette a 
cseresznyét. Kertjében sok cseresznyefát nevelt. 
Ezt tudták a verebek i s ; ezek is szeretik a 
cseresznyét. Senki sem tudja oly jól, hol érik 
az első cseresznye, mint a verebek. E'.ek meg 
is dézsmálták a király cseresznyéit. A király 
azért nagyon megharagudott a verebekre és 
kipusztíttatta mind. 

Azonban mi történt ezután ? A király nem 
kapott cseresznyét. A fák még levelet sem 
hoztak, annál kevésbbé cseresznyét. Utána 
nézett a dolognak és azt tapasztalta, hogy a 
hernyók nagyon elszaporodtak és ezek leleve-
lezték a fákat. Ezért nincs gyümölcs. Hát 
miért szaporodtak el a h e r n y ó t ? Mert nem 
volt többé veréb, mely pusztította volna. 
Levelek nélkül a fák nem élhetnek; mert 
ezek leveleik által lélegzenek, mint mi tüdőnk 
által. A királynak tehát gondoskodni kellett, 
hogy a verebek és a többi éneklőmadarak 
elszaporodjanak. Azelőtt pénzért pusztíttatta, 
most pénzért vásárolta és ápolta. Let t is újra 
gyümölcs. A verebek újra ettek a cseresz-
nyékből ; de a király nem bántotta őket. Azt 
mondta : munkájokért csak bérüket, jutalmu-
kat viszik. A munkás pedig méltó az ő bérére 
— mondja a szentírás. 

— Ki tudja elmondani e tör ténetké t? — 
Kiről szól? — Mit szeretett a porosz király? 
— Miért pusztíttatta el a verebeket? — Mi 
lett ennek a következménye ? — Mit csinált 
azután a király ? — Lett-e újra cseresznye ? 
— Mit tanulunk ebből? — Mely madarakat 
kell kiválóan kímélnünk ? (Ezeket és ezekhez 
hasonló kérdésekre kell a gyermekeknek már 
felelni tudni, mivel a madarakról már tanul-
tak a tél folyamán. Ez igen j ó ismétlés.) 

Mikor a tanultakat a gyermekek nagyobb 
részével elmondattam, dalra gyujtot tunk újra. 
Elénekeltük: Hol jársz, kicsi méh? Úgy hang-
zott a dal, oly vigan, oly kedélyesen, mintha 
nem is tanulás mellett hangzanék, hanem 
lakodalomban. Elénekeltük kétszer is, azután 
megint folytattuk utunkat az ellenkező hegy-
oldalra. 

Kis pihenés után a kerítés mellett levő 
szilva-, alma-, körte- és baraczkfákat kerestük 
föl, melyeket az előbbi mód szerint leirtunk 
és azután egybehasonlítottunk és megkülön-
böztettünk. A mint a csontárokat soroztuk 
egymás mellé, azonképen cselekedtünk a lágy-
maguakkal és a héjas gyümölcscsel is. A szilva-
fánál meg elmondtam Fáy A. meséjét is a 
Szilvafáról és hernyókról és még nem volt 
372 óránál több. 

Most letelepedtünk a gyönyörű pázsitra, 
hol következő társalgás fe j lődöt t : 

Nemde szép, hogy a jó Is ten ennyi gyü-
mölcsfát nevel és most virágaival gyönyör-
ködtet , később pedig a legjobb gyümölcscsel 
áld bennünket? Ezért háladatosaknak is kell 
lennünk. Háladatosságunkat pedig legjobban 
mutat juk, ha a meglevő fákat kíméljük és 
ápo l juk ; a hol pedig egy kiszárad, vagy a 
hol úgyis üres hely van, oda újra ültetünk. 
A mint a gyermek sem fejlődnék egészségesen, 
ha a jó Isten nem adna melléje szülőt és 
tanítót, kik rá vigyáznak: úgy a gyümölcs-
fák sem díszlenének ápolás és gondozás nélkül. 

— De hogyan ápoljuk a gyümölcsfákat ? 
— kérdi Endre is, Pali is. 

Elmondom. A gyümölcsfák ápolása abban 
áll, hogy a korona alatt, gyökerek körül a 
földet folássuk, kapálgassuk és porhanyosítsuk. 
Ha ezt teszszük, jó l behat a napsugár és a 
levegő, mely a földben elkészíti a táplálékot, 
melyet a gyökerek fölszívnak. Továbbá kell 
a koronát alakítani. Ez abból áll, hogy a 
száraz ágakat simán lefűrészeljük, a helyet 
pedig ojtóviaszszal bekenjük. De nemcsak a 
száraz ágaktól tisztítjuk meg tavaszszal a 
koronát , hanem a fölösleges fattyuhajtásoktól 
és azon ágaktól is, melyek a koronába benő-
nek ós azt sűrűvé és alaktalanná teszik. 
Jöj jetek ide, megmutatom, mely ágakat kellett 
volna itt el távolí tani! . . . . Megmutatom. 
Azután, csak nézzetek ide, mily repedezett 
és mohos ennek a fának a törzse ! Ez beteggé 
teszi a f á t ; azért őszszel le kell vakarni és a 
törzset agyaggal kevert mészszel és híg marha-
trágyával bekenni. Ezáltal elvesznek a repe-
désekben levő rovarpeték; a fa üdébb és 
egészségesebb lesz, de meg hernyó sem lesz 
annyi. A fák ápolásához tartozik még a 
hernyózás, mit február és márczius hónapban 
kell gondosan végeznünk. Láttátok-e már , 
hogyan hernyóznak ? 

— Nekem is kellett hernyózni; nekem is t 
mondja egyik-másik fiú és én fölszólítottam, 
mond ja el a hernyózás módját. A fiúk el is 
mondták. A helyes beszédben segítségökre 
voltam. 

Már most mondd meg, miben áll a fa ápo-
l á sa? — Miért kell a földet a fa alatt por-
hanyítani? — Mi a teendő a koronával? — 
Mikor kell ezt tennünk ? — Hogyan ápoljuk 
a törzset ? — Mikor kell a törzset meg-
tisztítanunk és bekennünk? — Mivel mázoljuk 
be ? — Mi haszna van ennek ? — Mikor 
hernyózunk ? 

Trágyázni is kell a fákat. 
— Igen, mondj a ^ Nándor, atyám az egész 
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fa alját behinti trágyával; azt mondta, hogy 
így jobban terem. 

— Hogy atyád beteríti az egész fa alját 
trágyával, azt jól teszi; mert ezáltal vissza-
tartja a föld nedvességét, a mi igen hasznos; 
de trágya így nem jut a fának táplálékul. 
Mert csak a gyökereik végével képes a fa 
táplálékát fölszíni, oda pedig az így elszórt 
trágya nem ér el. 

— Hát hogyan kell a fákat trágyázni P — 
kérdi Mihály. 

— A fákat legjobb híg trágyával trágyázni, 
még pedig julius, vagy augusztus hónapokban. 
Akkor sem a tövéhez adjuk, hanem itt, nézzétek, 
a korona szélétől függőlegesen le, körülássuk 
a fát 25—40 centiméterig, vigyázva, hogy a 
gyökeret meg ne sértsük és ebbe ön t jük a 
hígított t rágyát köröskörül. Mit gondol tok : 
miért kell így trágyázni ? A hol a korona 
vége, ott végződnek a földben a gyökerek és 
így a trágyáié éppen a gyökerek végéhez ér, 
hol azok föl vehetik, fölszívhatják. A híg trágyát 
pedig marha- és embertrágyának vízzel való 
keveréssel csináljuk. Ha szárazság van, j ó a 
fa alját többször öntözni, akkor jobban fej-
lődik a gyümölcs. 

De már most hadd lássam, megjegyeztétek-e, 
a mit mondtam ? — Mivel trágyázzuk a fákat ? 
— Hogyan készítjük a h íg trágyát ? — Mikor 
kell a gyümölcsfákat trágyázni ? — Mit 
csinálunk ekkor? — Hol ássuk föl "a fö lde t? 
— Miért teszszük ezt? — Mit kell száraz 
időben tenni a gyümölcsfákkal ? — Mi haszna 
van ennek ? Most mondja el szépen, egymás-
után a trágyázás módját, János, Imre, s t b ! 

Ez alatt te l t az idő és már 4 óra elmúlt. 
Azt mondtam, mára elég volt ; menjünk haza. 
De a hányan voltak, annyi torokból hangzott 
a „ne menjünk még, ne menjünk m é g ! " 

Engedtem a kérésnek és megtoldottam az 
időt még egy félórával. Ez alatt vágtunk 
néhány vesszőt a sövényről, mialatt figyel-
meztettem, hogy törni vagy rongálni sem a 
sövényt, sem fákat vagy bokrokat nem szabad, 
mert ezzel sebet ejtünk a növényen, mi kárt 
okoz. Simán vágva a magas vesszőt, a sövény-
nek csak előnyére van. Ezért szokták is 
visszanyesni a sövényt, mire egy-kettő el is 
mondta, mint és mikor szokta atyja az élő 
kerítést visszavágni. 

A levágott vesszőnek is hasznát vettük. 
Megmutattam rajtok a lapozás, a héj alá- és a 
hasítékba való ojtást. Ez t gyakorolták is, hogy 
annak idején ügyességök legyen benne. Az 
Almamag történetének elmondásával (lásd 
Schultz I m r e : Reálolvasókönyv I. rész, 175. 
olvasmány, Nagy László: Beszéd- és értelem-
gyakorlat 153. oldal) ismertettem a fák 

szaporítása módját, mit érdekeltséggel hall-
gat tak és utána el is mondtak. 

Most már haza indultunk. Az úton beszél-
get tünk a tanultakról és én meggyőződtem 
kirándulásom jó eredményéről. Utunkban talál-
koztunk még a pitypanggal, a tátkanaffal, a 
réti foszlárral, a bankával és a bokrokon az 
őrgébicscsel, a mint jóízűen lakmározott egy 
odatüzött cserebogárból, melyekről szintén 
beszéltem. 

A községhez érve, megállunk körben. Kis 
pihenés után elénekel tük: Isten áldd meg a 
magyar t ! s ezzel befejeztük kirándulásunkat 

Másnap az iskolában olvasási óra alatt 
olvastuk Gáspár- Sebesztha olvasókönyvének 
V—VI. oszt. kötetéből a 134. és 135. olvas-
mányokat, melyeknek tartalma a tanultaknak 
ismétlésére, kiegészítésére és állandósítására 
szolgált. Es kell-e mondanom, hogy az olvasás 
is érdekes volt? Az idő és körülmények 
szerint olvastathatjuk még kiegészítésül ugyan-
ezen olvasókönyvből a 129. és 130. olvas-
mányokat, melyek az anyag, reális oldala 
mellett, az erkölcsit szolgálják, miáltal taní-
tásunk azzá válik, minek lenni k e l l : gyakor-
lativá, erkölcs- és értelemképzővé. 

Ha így tanítjuk népiskoláinkban a növény-
tant , nem lesz okunk az eredmény fölött 
panaszkodni. 

(Pécs-Bányatelep.) Sarlós Boldizsár. 

O A jégverés által nagy kárt szenve-
dett nép érdekében a kormány számos üdvös 
intézkedéseket tett . Ingyen vagy kölcsönbe 
utaltak ki muhart, kölest, hajdinát meg vető-
magvakat és utasí tot ták az állami mérnököket, 
hogy a károsultaknak díjtalanul szolgáljanak 
tanácscsal. Az adók behajtását sok helyen 
felfüggesztették, intézkedéseket te t tek egyes 
adók leírására és sok helyen megkezdették a 
vizi és közúti munkákat , hogy a kenyér nél-
kül maradt népnek foglalkozást adjanak. 

O Űj tébolydák. A belügyministerium 
megtet te az első lépéseket, hogy Békésgyulán 
és Temesvárott új tébolydákat építsenek, mivel 
a jelenlegi intézetek a sok szerencsétlent 
távolról sem képesek befogadni. 

O Galicziai határzár. Galicziában mos-
tanában több helyen voltak zsidóüldözések 
és ez alkalommal számos szegény és műve-
letlen ember menekült ki Magyarország észak-
keleti megyéibe. Ez a bevándorlás egyátalán 
nem tekinthető örvendetes dolognak és azért 
az egyes megyei hatóságok, különösen Zemplén-
és Beregvármegyében szigorú intézkedéseket 
tet tek a tömeges bevándorlás ellen. 
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Magyarország fölosztása. 
O h ! . . . Hohó! Micsoda?! Még csak az 

kellene! — hangzik itt-ott az önérzet szava 
a harcziasabb népfölkelő-tanítók ajakán, a 
mikor lá t ják a tisztelt czímet; és oda kapnak 
önkéntelenül, a hol a kard, azaz, hol pan-
ganét függeni szokott. 

Nehogy azonban valakit egy tisztelt czím 
tévesztőbe, hazafias fölgerjedésbe, sőt még 
tán a nemzeti haderőt is oktalan háborúba 
vigye, kijelentem, hogy semmiféle ellenségnek 
sincs eszeágában is fölosztani drága hazánkat. 
A ma támadó ellenséget egyébiránt nagyon 
könnyű elhallgattatni, csak be kell dugni a 
száját egy cuba-portorikóval. Tehát nincs 
mit tartani a t. olvasónak attól, hogy e czikk-
ben talán hazánknak olyanforma földarabolá-
sáról leszen szó, mint teszem Lengyelország 
fölosztása. Nem is holmi nemzetiségi aspirá-
cziók, álmok kitörőben léte felől akarom én 
itt értesíteni a nemzet leghívebb fiait és 
kioktatni a külügyi és hadügyi minis-
tereket. De még csak olyan történetpoli-
tikai értekezés sem akar ez lenni, mint a 
milyent kivágnak néha-napján a ri tka szép 
hajú tudósok. En a tisztelt czím alat t csupán 
a nagy szünidőről, a semmit-tevés kedves 
időszakában, a tanítóság egy részének legelső 
teendő dolgairól akarok egyet-mást kifecsegni. 
Nem szép tőlem ez a gonoszkodás ugyan, 
de hát — minek teremte Isten olyan köz-
lékenynek ? 

Oh, igen! A kedves nagy-vakáczió! Itt 
van, benne vagyunk. Már most leszen nagy 
becsületben előttünk a Yerédy-féle „Peda-
gógiai encyclopédia", aztán a tisztelt „ Nép-
nevelő "-nek — és a mi lapunknak is há t ! 
— pályázati hirdetései. Érdekes és tanulságos 
nyomtatvány mindannyi. Nélkülözhetetlen 
kalauzaink, eh, n e m : becses útmutatók a 
tanítóképzőből kikerült fiatalságnak és az 
állásukkal elégedetlen tanító-apáknak arra nézve, 
hogy az országnak mely részében lehetne 
nagyobb kenyér és tartalmasabb húsosfazék 
mellé letelepedni, s egy kis családi fészket 
gabalyítani. Az áldott vakáczióban tehát 
nekifekszünk a nagy szaktanulmányozásnak. 
Úgy belémerülünk a nagy búvárkodásba, 
hogy csak a füleink látszanak ki a halmaz 
tudományos gyűjteményből. 

Ha megkérdeném a nyelvész urakat, a kik 
szerint mi magyarul még olvasni sem tudunk, 
hogy mit jelent ez a szó: szünidő? Bizonyo-
san azt felelnék rá, hogy az először komisz 
egy szó, csinálta az olyan Helmeczy, ki a 
szók végét elmetszi. Egyébiránt pedig ma-
gyarra fordítva bizonyosan csendességet, t é t -
lenséget, semmittevést akar jelenteni. 

Há t tisztelt nyelvész urak, ez mi reánk 
nem áll. Nálunk éppen a nagy szünidőben 
van a legnagyobb nyugtalanság. Lázasan foly 
a mozgósítás föl a hódításra, készülődés a 
nagy népvándorlásra, a fölfedező utraindulás, 
de nem a Kongó tartományok felé, hanem 
ellenkezőleg éppen onnét s keresik a tej jel 
és mézzel folyó Kánaánt. 

Az ilyen tanítói népvándorláshoz pedig 
okvetlenül szükséges a kalauz, vagyis a „tüzes 
oszlop", avagyis a „Ped. encyclopédia". Na 
igen ! Mert ebben megbecsülhetetlen adatokat 
találunk a tanítók átlagos fizetésére nézve, 
kimutatva várinegyenkint. Kezünkbe vévén a 
tollat, már most megkezdjük Magyarország 
fölosztását a becses munka alapján. Es kelet-
kezik a papirosunkon egy ábrázolat négy 
táblázatban, a mi nem más, mint Magyar-
ország képe, megbecsülve kenyérmezők szerint. 
E szerint, és ezt jól megjegyezze különösen 
minden kölyök-mester, az első osztályba tar -
tozik, ott is a legelején áll hazánk fő- és 
székvárosa Pest-Buda. Ez a tanítóság vágyai-
nak netovábbja, az ú. n. Eldorádó. Utána 
sorakoznak a Nagy-Alföld megyéi. Ez pedig 
a Kánaán. A második osztályba sorakoznak a 
Dunántúl mezei a szőllőtermő boltozatokkal. 
Ezek a tanítói élet sivatagában az oázok. A 
harmadik táblába osztódik Magyarország ' 
északi része, i t t csak pihenő pontok vannak. 
Es a legutolsó táblázatba kerül az erdélyi 
felföld. Ide már csak a tisztán ideálizmusból 
táplálkozók készülnek, az ú. n. elszánt em-
berek. I t t vannak a kongó tartományok, 
ezeknek is a legutolsója Szolnok-Dobokamegye, 
a hol a tanítók átlagos fizetése 199 frt. Mert 
há t a megyék közt is van elsőség. A ki elég 
fiatal hozzá, az ilyen uti kalauzt bizonyosan 
készít. Hogy aztán még részletesebben és 
pontosan tudjuk az egyes állásokhoz kötöt t 
koldustarismya tartalmát, elénk állítjuk a 
„világos felhő"-t, vagyis a pályázati hirdeté-
sek tudományos gyűjteményét. 
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Azután ? . . . Na, hát azután lemásoljuk az 
oklevél- és okmánytárunkat hetvenhét pél-
dányban, is ha csak ötven forinttal találjunk 
is jobb állásokat a miénknél, elutaztatjuk kér-
vényeinket a szélrózsa minden irányába. Egy-
egy zsírosabb állást személyesen is körülta-
nulmányozunk, és ha csak egy akkorát is, 
mint a kisujjam, de felhajszolunk egy pro-
tektor félét, mert így az állás elnyerése jobban 
— több mind bizonyos. Es ha elnyertük ? . . . 
H á t talán még ugyanazon vakáczióban folya-
modunk máshova, mindig fölebb és fölebb, 
végre az emberi kor legvégső határa idejéig 
csak eljutunk vágyaink Csimbórasszójára. Innét 
van az, hogy így a nagy szünidőben annyi az 
üresedés. Mikor lesz vége ? . . . Majd ha az 
egyenlő munka után a fizetés is egyenlő lesz. 

A tanítóság más része pedig, már hogy a 
fiatalabbja, a kiknek még a kenyérmezőre 
kevés a gondjuk, turisztikai szempontból 
darabolja föl drága hazánkat. Ezek a Bércz-
mászó Aurélok azonban legtöbbet vasúton 
gyalogolnak, avagy foghijas paripán (biczikli) 
száguldanak szét az országban, versenyt 
rohanva a széllel. Szél ellen a köszörű, meg-
bicsakolja magát. 

A harmadik rész fürdők szerint osztja föl 
Magyarországot. Ezek kétfélék, és ped ig : 
beteg tanítók és mágnás-mesterek. Beteg 
tanító kevés van, mert hát mersékletes életre 
szorít bennünket ez az áldott haza; s a mióta 
meg az egészségtant is taní t juk és kneipolni 
vagyunk kénytelenek, hát kutyabajunk. — 
Mágnás-mesterek is kevesen vannak, de — 
vannak. A tulajdon két szememmel láttam 
már egynehányat. A látásuk valami hizlaló, 
boldogító érzést támaszt az emberben. Lát-
tukra a reménységünk kopasz ága egyszere 
kisaijadzik és nekilombosodik, hogy hát ime, 
mégis van, van és van köztünk is gazdag, 
tehát lehetünk még mi is olyanok, ha — 
elég fiatalok vagyunk hozzá. Az bizony, sze-
gények ! Ne busuljatok szegények! Még 

•jobban is lesztek — szegények. 
Mindenki mozog tehát, senki sem tétlen-

kedik a nagy szünidőben. Nekem is mozognom 
kell. Fogom is a feredő-ruhámat, lesétálok a 
kedves Zala folyómhoz, hanyatt fekszem a 
par t já ra s hosszan elnézem a felhők járásá t . 
Ha eluntam, haza sétálok, mert hát — brrr ! 
köztünk mondva: a víztől iszonyodom. Rop-
pant erős ital az. A vizi betegség is csúnya 
nyavalya. Aztán még a vízbe is feküdni ? 
Bolondság az egész vízgyógymód is szerintem. 
A bor meg a vakáczió, igen! Ez a kettő, a 
mi ér a világon. Nagyszerű gondolat t ehá t 
a szőllőnövelést fölvenni az embernevelés, a 
pedagógia tárgyai közé. Talán a vakácziónö-

velést is jó volna bevenni. Pé ldáu l : tiz 
hónapi munkaszünet, két hónapi szorgalomidő. 
Tekintettel a mezőgazdaság roppant fontos-
ságára, az eszme gyakorlatias voltánál fogva 
a népoktatási törvény reviziójakor figyelembe 
veendő. Istenem, de boldog lenne akkor a 
magyar! 

(Andrnshida.) Héztolli M. 

A fiisti fecske 1898-iki érkezése* 
Huszonháromezer és kilenczszáz kérdői ip 

indult tavaszkor szerte az országban, hogy a 
maga idejében hirt hozzon legkedvesebb 
szárnyas barátunk érkezéséről és tegye lehe-
tővé a madárvonulás lényegének az eddiginél 
jobb megközelítését. A lapoknak körülbelül 
egy negyedrésze érkezett vissza, kerekszám-
ban ötezerhétszáz, és meghozta a hirt. Lehetne 
ezt a számot keveselni, az arányt rossznak 
mondani; de áll az, hogy soha és sehol, a 
mióta és a hol a madárvonulás megfigyelés 
tárgyát alkotja, ennyi adat nem állott a tudo-
mány rendelkezésére és bizonyos az, hogy 
nagy lesz ennek a tanulsága. 

A visszaérkezett szám legnagyobb részét 
Magyarország tanítóságának köszöni a tudo-
mány, és köszönöm én, a ki a kérést intéztem. 

Nem arról van szó, hogy az adatok min-
den tanulságát itt e lőadjam; nem is tehetném, 
mert a teljes földolgozás éven át folytatott 
munkát k é r ; de a mi már most is tömören 
előadható, az álljon itt. 

Az idei tavasz aránylag koráu kezdődött s 
ehhez képest alakult a fecske fölvonulása is. 
Márczius 10-ig csak egyes szórványos adatok 
jö t t ek ; de az első is már Krassó-Szörényből, 
tehát délről. A legkésőbbi, még vonulásiak-
nak vehető adatok május 2-áról szólnak és 
részben a Szepességre, tehát északra esnek, 
így a vonulás tünete 54 napig tar tot t . Azt a 
kérdést, hogy mikor tetőzött a tünet , ez a 
kis számsor jelezi, a mely részben öt napról 
öt napra mutatja ki az adatok számát, ebben 
a vonulás fejlődését. 

Márczius 10-én Q O ada 
15 „ 27 » 
20 „ 100 » 
30 „ m » 

, » . 3 1 " Április 1 „ im r> , » . 3 1 " Április 1 „ 390 n 
2 » 312 n 

és a többi. 

Április 3-án 153 adat 
n 4 •n 113 n 
n 5 5J 94 
r> 6 n 156 » 
n 7 n 183 7) 
» 8 Y> 205 ii 
n 9 n 168 5? 

Ebből a sorozatból tisztán kivehető, hogy 
a vonulási tünet márczius 30-án érte el tető-
zését 431 adattal s ez némi csökkenéssel 
tartott április 2-ig, 312 adattal. Nyomban 
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szembetűnik azonban április 5-ike, a mely 
napon az adatszám hirtelenül 94-re száll alá, 
hogy azután megint emelkedjék és 8-án a 
205 adatszámot érje el. E jelenségnek oka 
oka pedig az, hogy április 4-én köszöntött be 
az országos nagy eső és lehűlés, mely reá-
hatott a vonulás menetére. Az adatsorok még 
több ily ingadozást is mutatnak, a melyek az 
időjárással kapcsolatosak s bizonyítják a 
madárvonulásnak a meteorologiai tünetekkel 
való szoros összefüggését. oo 

A legnagyobb figyelmet érdemli azonban 
az országos középnap alakulása. Az 1891-ig 
ismeretes történeti adatokból, mint középső 
napot, az ornithologiai módszer április 5 — ff-ik 
napját adta; a mostani nagy megfigyelés 
eredménye ez: 

Legkorábbi nap márczius 10-ike. 
Legkésőbbi „ május 2-ika. 
Időköz : 54 nap. 
Közép : április 5—6-ika. 

Tehát ugyanaz a szám, illetőleg dátum, a mit 
a történeti adatok is szolgáltatnak. 

Fentartom magamnak, hogy a vonulási irány-
ról és egyéb viszony finomabb mozzanatai-
ról annak idejében e helyen beszámolják. 
Most azonban új kéréssel járulok Magyar-
ország tanítóságának szine elé, mely a követ-
kező : e lapok mai száma azt a kérdőlapot 
viszi széjjel, a mely a füsti fecske őszi gyüle-
kezésére és eltűnésére vonatkozik; töltsék ki és 
küldjék be ezt a tanító urak, úgy mint a 
tavaszit, különösen azok, a kik az utóbbit 
tényleg beküldték; mert csak akkor lesz tel-
jes az a kép, a mely a füsti fecske vonulá-
sának mozzanatait egybefoglalja, hogyha a 
hazajövetel és a távozás fejlődésének menetét 
birjuk. Tegyék meg a magyar tndományosság 
érdekeben! 

(Budapest.) Herman Ottó. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyilvánította: Pátrubány Ger-
gely és nejének, a kik a mező-bodoni állami 
elemi iskola részére 3 hold 771 Q-ö l terü-
letet adományoztak ; a „Rimaszombati Takarék-
pénztárnak", a mely az ottani óvoda és elemi 
iskola részére 200 frtot adományozott. 
( Kinevezte: dr. Koch Ferencz kolozsvári áll. 
tanítóképző-intézeti r. és egyetemi cz. ny. 
rendkívüli tanárt, a budapesti áll. polg. isk. 
tanítóképző-intézethez r. tanárrá a VIII. fize-
tési oszt. 3. fokozatába; Révész Emil homonnai 
államilag segélyezett polg. és felső-kereske-
delmi isk. helyettes tanítót ugyanezen isk.-hoz 
a X. fizetési oszt. 3. fokozatába r. tanítóvá; 

Eichner Zsigmond pancsovai áll. polg. és felső-
kereskedelmi isk. helyettes tanítót a turócz-
szt.-mártoni .áll. polg. és felső-kereskedelmi 
isk.-hoz a X. fizetési oszt. 3. fokozatába r. 
tanítóvá; Kintner Róza oki. polg. isk. taní-
tónőt a csáktornyai áll. polg. leányisk.-hoz a 
XI. fizetési oszt. 3. fokozatába s.-tanítónővé; 
Puszter János oki. polg. isk. tanítót a XI. 
fizetési oszt. 3. fokozatába áll. polg. isk. 
s.-tanítóvá és szolgálattételre a brassói áll. 
felső-kereskedelmi isk.-val kapcsolatos inter-
nátushoz a nevelői és felügyelői teendők ellá-
tására rendelte. 

Nyugdíjat engedélyezett: Bruchné Schle-
singer Zsótia nagykőrösi ideig], munkaképte-
lennek talált izr. tanítónő részére egy év 
tartamára 180 f r to t ; Román Demeter mária-
radnai munkaképtelennek talált g. kel. tanító 
részére évi 360 fr tot ; Matyes Balázs kapruczai 
munkaképtelennek talált gör. kel. tanító részére 
évi 250 frtot; Csoszeszkó György petrisi 
munkaképtelennek talált g. kel. tanító részére 
évi 280 frtot; Kracsun Szilárd lippai g. kel. el. 
isk. munkaképtelennek talált tanító részére évi 
460 frtot; Máris Demeter szorossági munka-
képtelennek talált g. kel. tanító részére évi 
230 f r to t ; Bambach János csákovai közs. 
tanító részére évi 420 fr tot ; Csimó Nándor 
bessenyői r. kath tanító részére évi 320 fr tot ; 
Maiarik Márton nagy-herestyéni tanító részére 
évi 300 fr tot ; Reszler Jakab moóri nyugdí-
jazott izr. tanító részére évi 350 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Kontor Zsigmond volt apagyi róm. kath. 
nyugalmazott tanító özv, szül. Nagy Mária 
részére évi 210 f r to t ; néh. Jurán Ferencz 
nyug. laczkovai róm. kath. tanító özv., szül. 
Kozsig Leopoldina és kiskorú árvái részére 
évi 120 fr tot ; néh. Kari József csabrendeki 
áll. el. isk. igazgató-tanító Margit nevű utó-
szülött árvája részére évi 33 frt 33 krt. 

I R O D A L O M . 
Képes ABC és Olvasókönyv a vegyesajkú 

népiskolák számára. í r t ák : Gramma Döme és 
László Elek; átnézte: Sebesztha Károly. A 
népiskolai tankönyv-irodalom gazdag tárházá-
ban nem első — de minden bizonynyal egyike 
a legsikerültebb Gramma-féle termékeknek 
ezen B Képes ABC.11 Az első részben a kis, 
a második részben a nagy betűket ismerteti, 
az egyes betűk alá foglalt szó-, mondat- és 
olvasmány-gyakorlatokkal. A népiskola tanter-
vének teljesen megfelel, mert felöleli mindazt, 
a mi az irva-olvasás tanítására nézve meg-
kívántatik. Módszeres eljárásának előnyei, 
hogy olyan betüalakoka^ vesz a tanítás sor-
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rendjén, a melyek nemcsak több szó alkotására 
alkalmatosak, hanem a melyeknél az írott és 
nyomatott alak közt feltűnő hasonlóság van 
és a melyeknek íratásuk is könnyű; a kis 
betűkön végig, vagyis az összes magánhangzók 
megismertetésén keresztül érvényesíti a tagol-
tatási eljárást, a mennyiben az egész olv. 
anyag tagjaira van osztva; s végül, hogy 
a már ismertetett betüalakok gyakorlására 
kiváló gond van fordítva a később következő 
olv. és írásbeli gyakorlatoknál. Mégis főelőny 
és nagy — haladásra mutató — újítás az 
ABC-ben az, hogy minden egyes betüalakhoz 
kis szemléltető képecskét alkalmaz, nemcsak, 
hanem az egyes fogalmakat és cselekvéseket, 
továbbá a milyenségeket, azok fokozatát, a 
színeket, alakokat és irányokat stb., mind 
képekkel szemlélteti, a mely körülmény nemcsak 
az illető dolgoknak az emlékezetben van 
állandósítását és megrögzítését segíti lénye-
gesen elő, de az olvasási kedvet és hajlamot 
is előnyösen emeli, fokozza és erősíti. Az 
alkalmazott szemléltető képecskék eléggé jól 
és szépen sikerültek; a mi homályos és nem 
egészen tiszta ezekben, azt az első lenyo-
másnál előfordulni szokott hibáknak ta r tom; 
egy pár kijavításra váró észrevételemet azon-
ban ide ik ta tom: A 14. lapon a tinónak 
nevezett kép tulajdonképen tehén; a 28. lapon 
a hintó-hinta; a 36. oldalon a farkas és róka 
neve egymással föl van cserélve a képek alatt; 
az 51. oldalon az „Ede és Emil kártyáznak" 
cz. kép kihagyandó; az 59. oldalon „a rucza 
a tavon van" aláirás helytelen; a 65. oldalon a 
függőleges és ferde vonalak fel vannak cserélve; 
ugyanott az ögyenes név mellé mindenféle 
irányú egyenest kellene alkalmazni, mert így 
megtörténhetnék, hogy a gyermek csak a vízszin-
test nevezné egyenesnek. Kevésbbé sikerült 
képeknek s így megjavít tandóknak tartom a 
19. lapon a dob, 20. lapon a dió, 24. lapon az 
erdő, a 33. lapon a forrás, 41. lapon a pék 
süt, 48. lapon a folyó, stb. Az ABC külső 
kiállítása dicséretére válik a temesvári Polatsek-
féle könyvkereskedésnek mint kiadónak és a 
budapesti „Kosmos" müintézetnek. A könyv 
ára 30 kr. Jó lélekkel ajánlhatom ez új 
terméket, az ABC-ét tanító t. tanító urak 
figyelmébe, különösen a vegyesajkú iskolai 
használatra. Nyereség ez az ABC irodalom 
terén, a melynek használatba vétele lényegesen 
könnyíti a magyar beszéd tanulását és a 
magyar nyelv szeretetét. J. M. 

E g y e s ü l e t i é le t . 
O A magyarországi állami tanítók orszá-

gos egyesületének választmánya f. hó 19-e'n 

d. u. 4 órán kezdődőleg Budapesten a magyar 
tanítók kaszinójában (József-körút 8) ülést tart. 

tfr A „szepesi tanítóegyesület" julius hó 
19-én tartotta meg Szepesváralján XLVII. 
közgyűlését. A közgyűlést „A branyiszkói üt-
közet11- ről tartott szép és lendületes történelmi 
próbatanítás előzte meg, melyet Simó Géza 
iglói polg. isk. tanító mutatott be az elemi 
iskola V. és VI. osztályú növendékeivel. Pont-
ben 9 órakor nyitotta meg Dobó Adolf egye-
sületi elnök a közgyűlést. A himnusz elének-
lése után melegen üdvözölte a gyűlés tiszte-
letbeli elnökét gróf Csáky Zénó főispánt, 
Szepesváralja közönségének képviselőjét dr. 
Szilvássy Andor polgármestert, dr. Hajnóczy 
József kir. tanfelügyelőt, a papságot és a 
fővárosi tanügyi sajtó képviselőjét Szabó Lajost. 
Az évi jelentesből, melyet Karoliny Mihály 
főjegyző olvasott föl, kitűnt, hogy az egye-
sületnek 304 tagja és 618 for n t vagyona 
van és hogy 20 fr tot küldött az „Eötvös-
alapnak". A helyi körök jegyzőkönyvei egész-
séges buzgó együttműködésről tettek tanú-
ságot. Ugyancsak Karoliny Mihály olvasta föl 
az „Eötvös-alap" szepesi helyi gyűjtő- és 
kezelő-bizottságának évi jelentését, mely mu-
tatja, hogy vagyona 586 f r t 72 kr. Ebből 
112 fr tot küldöttek a központnak. Dobó elnök 
szívhez szóló beszédben buzdította kartársait 
az „Eötvös-alap "-ba való belépésre. Ezek után 
az értekezésekre következett a sor. Elsőnek 
Seltenreich Hugó polg. isk. tanító olvasta föl 
szép értekezését: „Mily módon szerezheti és 
tar that ja meg a tanító tanítványainak szere-
tetét ?" czím alatt. Utána Batzenberger Ferenca 
lőcsei lelkész-tanító tartotta meg értekezését: 
„A Szepesség régiségei és emlékei a haza-
szeretet szolgálatában" czimen. Előadó haza-
fias tárgyú előadása valósággal elragadta a 
hallgatóságot. Gyűlés után a F. M. K. E. 
szepesi választmányának közgyűlése követ-
kezett, melyen gróf Csáky Zénó főispán 
elnökölt, ki hazafias megnyitó beszéddel 
üdvözölte a nagyszámú közönséget. A gyű-
lésen jelen vo l t : gróf Csáky Albin, Münnich 
Aurél, Beisz Aladár alispán és a káptalan 
több tagja. A fölolvasott évi jelentésből kitűnt, 
hogy az egyesület vagyona 2236 frt . Több 
szepesi tanítót jutalmaztak meg a magyar 
nyelvben elért sikerekért. Délután 3 órakor 
bankettre gyűlt mind a két egyesület a nagy-
szálló termeibe. Áldomásokban természetesen 
nem volt hiányosság. Este pedig dallal és 
zenével egybekötött jótékonyczélúszini-előadást 
tartottak. A befolyt jövedelem felerészben az 
„ Eötvös-alap"-é, felerész a F. M. K. E.-é. 

Sz. L. 
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Tanítók tanácsadója. 
Ardeleán K. Azt hiszszük, fölvehetik. 
X. Nagyon téved, ha azt hiszi, hogy nem 

az iskolaszék, hanem a tanító van jogosítva 
megállapítani: mikor (mely időben) kell 
tanítani az ismétlő-iskolásokat ? 

Havas Antal. Értesülésünk szerint 71.547— 
1897. sz. a. a szabadkai adóhivatalhoz és 
Bács-Bodrogmegye királyi tanfelügyelőjéhez 
küldték. 

Fischer F. Az ön által jelzett szám alatt 
Hajdumegye közig, bizottságához ment. 

P. J. Ott van pl. az I. vagy IV. ker. 
községi felsőbb leányiskola. A kérdéses föl-
vétel a tanítónőképző 3-ik osztályába nem 
föltétlenül biztos. Sokszor nincs elég hely. 

Sch. P.. Véleményünk szerint megszakítás 
áll be s e miatt nem lehet folytatólagosan tagja. 

P. M. Ha a helyettes tanítónő nem felelt 
meg a kikötött föltételeknek, akkor önmagá-
ban keresse az okot, a miért elbocsátják. 
Végtére is az oklevél megszerzése lényeges 
dolog. A ki ezt ma már nem képes meg-
szerezni, az nem érdemli meg, hogy állo-
másán végleg megerősítsék. 

A. ti. Fizesse be. Az említett adatok ellen-
őrzése nem étik hatáskörünkbe. 

Sz. L. Azt az összeget tartjuk helyesnek, 
a mennyivel saját hitfelekezetök iskolai fen-
tartására kevesebbet fizetnek az állami egye-
nes adó 5%-ánál. 

Kl. H. A ki rendes tanító nem lehet, 
igazgatóvá nem nevezhető ki. Fonák helyzet 
állana elő kinevezésével, mert oki. tanítók 
ellenőrzésére vállalkoznék az, a ki maga a 
tanítóképesítő-vizsgát nem képes letenni. 
Már maga az is helytelen, hogy nem képe-
sített egyén tanítja a bittant. A rabbinak 
nincs joga valakit képesítettnek minősíteni. 
Válaszszák meg a 2 okleveles tanító közül 
egyiket igazgatónak. 

Hornyák T. Tudtunkkal a kérdezett képet 
ingyen nem kaphatja meg. Szerezze be az 
iskolaszék. Lampel Róbert könyvkereskedé-
sében kapható. 

Sz. L. 1. Polg. IV-ik osztály elvégzését 
szokták kívánni, ilyen folyamodó is több van, 
mint a mennyit fölvehetnének. Átlag körül-
belül kétharmad részét kell elutasítani. 2. A 
székesfővároshoz senkisem juthat be rendes 
tanítóul kandidálás nélkül. 3. Az elemi isko-
lában a szorzás tanításának kérdezett módját 
szabály nem szabja meg. Tanítástani szem-
pontból a mondott eljárás nem helyes. 4. Ha 
megvannak győződve ügyük igazságosságáról, 
folyamodás utján kérhetik az elvont összeg 
visszatérítését. 

B. Nem ismervén az ön egyéni képes-
ségeit, nem adhatunk közelebbi útbaigazítást. 
A háziipart valamelyik ennek tanításával fog-
lalkozó kollegától kellene elsajátítani. 

D. M. Az országos tanítói nyugdíjalapból 
nem kapja meg egészen. 

P. V. Folyamodjék. 
H. A. B. Ily rendkívüli körülmények közt 

méltányosnak tartjuk, hogy ön lássa el a 
kántori teendőket szeptember l-ig. 

P. Sz. Attól függ: miként egyeztek meg 
a termény készpénzzel való megváltásakor. 
A tűzifa hazaszállításának megtagadásáról 
volt-e akkor szó ? A kérvény a segély ügyé-
ben még nem késik el. 

Hegyaljai. Az illető polg. iskola igazgató-
sága szívesen útbaigazítja. Ott van pl. közel-
ben Miskolcz. Legjobb, ha ön, mint tanító, 
érintkezik az illető igazgatósággal. A tanári 
testület helyi megállapodása is sokat határoz 
ily kérdésben. Egyébként már az 1879. évi 
25.409. sz. közokt. min. rendelettel kiadott 
polgári iskolai tanterv gondoskodik a fölté-
telekről. 

Mártonft. Nincs megengedve, hogy foglal-
kozásként, haszonvágyból tegye. Az ügyvédek-
kel kerül összeütközésbe. Ügyvéd világosíthatja 
föl kellően. 

B. J. Stefánia G. Ha férje tagja volt az 
orsz. tan. nyugdíjintézetnek, akkor kaphat ön 
segítséget. 

Sch. P. Szőllős. Kell rá bélyeg. — Nem 
hiszszük, hogy megkapja. 

H. J. Ha oklevele van, avval kell jogát 
igazolnia. 

P. János. 1. Azt hiszszük, lehet. 2. Igen, 
a technikusok részére a keresk. ministerium 
létesített 500 frtos ösztöndíjakat. A műegye-
temen kell érte folyamodni. 3. Másik fia 
szabadasztaláért minél előbb forduljon Lakits 
Vendelhez (VI. Érsek-u. 2.) mint az Eötvös-
alap titkárához. 

ö. K. Nem ismervén a helyi viszonyokat, 
nem mondhatunk döntő véleményt. A leírás-
ból úgy látjuk, az iskolaszék álláspontja nem 
törvénytelen. 

H . . . s P. és D. Fölfogásukkal nem 
értünk egyet. Értesülésünk szerint egész törek-
vésük eltérő a közfelfogástól s maga a közokt. 
kormány is másként vélekedik. Azt több oldal-
ról támadni fogják az önök határozatát. 

K r . . . János. Az adatokból úgy látjuk, 
hogy 300 frtra van igénye. 

Sz. Béla. Zala. Az iskolaszék sürgesse 
meg a szolgabiróságnál. Ha ez sem használna, 
a kir. tani. útján a megyei közigazgatási 
bizottság elé kell terjeszteni. 

Sz. Nem volt róla hivatalos tudomásunk. 
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G. K. A zenetanári oklevél ügyében dr. 
Harrach József tanár úrhoz forduljon felvilá-
gosításért (Budapest, IV. ker., községi főreál-
iskola.) A tanítói állomások elnyeréseért a 
körülményekhez kell fölszerelni a folyamod-
ványt. Általában melléklendők: tanítói oklevél, 
keresztlevél vagy szül. bizonyítvány, esetleg 
szolgálati bizonyítvány. 

Sch. L. Simonyifalva. Hányadszor ismé-
teljük már, hogy a tanítók önkéntességi jogát 
a Véderő-törvény végrehajtásához kiadott 
Utasításban találja meg? Mondja meg ezt 
jegyzőjüknek. Miért nem őrizték meg a Népt. 
Lapja mult évi számait? Utolsó kérdésére 
az a válaszunk, hogy nincsen. 

Szabó Gy. Az óvónők is tagjai az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetnek. Ha tehát az óvónő 
később tanítónői oklevele alapján tanítónői 
állomásra menne át, már megszerzett nyug-
díjigényét nem veszti el. 

Nagy László, Solt. Nyugdíjazott tanító 
özvegye, miként közöltük, néhai férje tanítói 
fizetése arányában kiszámított összegben kapja 
az özvegyi segélyt. 

„?" 1. Á tanítónak kötelessége a mulasztások-
ról szóló kimutatásokat elkészíteni. 2. Az igaz-
gatói irodai munkát az igazgató nem oszt-
hatja szét az osztálytanítók között, hogy ő 
maga csak azt végezze, a mi a gondnoksági 
gyűlésen előfordul. Forduljon panaszával a 
kir. tanfelügyelőhöz a tanítói lakás tisztasága 
stb. érdekében. 

Györössy István. A földmívelési kormány 
a szegény sorsú tanítók és lelkészek fizeté-
sébe adott, de filoxera-kipusztította szőlők 
újratelepítésére szokott adni ingyen vagy ked-
vezményes árou szőlőoltványokat, korlátolt 
mértékben. Ezért főhatóságok útján bizonyítva 
a közs. elölj íróság által, hogy szőlőjüket a 
filoxera pusztította ki s az iskolaföntartó rá-
szorult a szőlő felújításnál az állami segít-
ségre, folyamodhatnak a földmívelési minis-
teriumhoz. Jó lesz őszszel idejekorán beadni 
a kérvényt. Az Agrárbanktól megkaphatja a 
szőlők rekonstrukcziójára vonatkozó kölcsö-
nök nyújtásának szabályait. Czím: Agrárbank 
igazgatósága Budapest. 

Pintér J . Mindenesetre méltányos, hogy 
biztosított fizetésnek már esedékes részét a 
község kiszolgáltassa, ha másként nem, előleg 
czímén. Önnek az államsegély utalványozását 
a kir. tanfelügyelőnél kell sürgetnie. Miután 
nem a tanítványok számától függ fizetésének 
összege, ennélfogva nincs joga most több 
fizetést kérni, mint mult évben, mikor keve-
sebb volt tanítványainak létszáma. 

M. M. Lázárföld. Kell. A községi jegyző 
is útbaigazíthatja. 

Brics Gergely. A tanítói fizetésül kapott 
failletményt is — ha az nem az iskola (tan-
terem) fűtésére szolgál — beszámítják a nyug-
díjigény alapjául. Folyamodjék ezért a közokt. 
ministeriumhoz. 

Iir. K. A mi nézetünk szerint kétséges: 
vájjon beszámítják-e? Folyamodjék a közokt. 
ministeriumhoz minél előbb. 

Szentainlrási Elek. Szándéka által nem 
látjuk biztosítva nyugdíjigénye emelését. Ezért 
azt nem is tanácsoljuk. 

Kun M. Tudtunk szerint nem. 
L. Pál. Nem ismerünk oly rendeletet, mely 

a tanítókat fölmentené a szóban levő köte-
lezettség alól. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Nemes Lajos kir. tanácsos, Zemplén-

vármegye érdemes kir. tanfelügyelője még 
április hó 9-én lelkes fölhívást intézett me-
gyéje tanítóihoz, fölszólítván őket, hogy a 
Szathnáry-alapra adakozzanak. A lelkes föl-
hívásnak fényes eredménye volt, a mennyiben 
a zemplénmegyei tanfelügyelőségtől, mint 
alábbi kimutatásunkból látható, már eddig 
118 frt 79 krt kaptunk s a gyűjtés még 
nincs befejezve. A bizottság nevében elisme-
résünket és köszönetünket fejezzük ki Nemes 
Lajos kir. tanfelügyelő úrnak fáradozásáért. 

— Brassai Sámuel síremléke ügyében 
Kolozsvárt külön bizottság alakult, mely most 
küldte szét a gyüjtőíveket. A nagyérdemű peda-
gognak, ki 78 évig szünet nélkül tanított az 
elemi iskolától az egyetemig és irodalmi müvei 
által a tanítók tanítója volt, méltán állíthat-
nak síremléket közadakozásból. Az adományok 
Merza Lajos nevére Kolozsvárra küldendők, ki 
esetleg gyüjtőívet is küld. 

— Yilág folyása. A hét legnagyobb ese-
ménye, hogy julius 30-án éjjel V2II órakor 
Bismarck herczeg, a világhirü volt német kan-
czellár meghalt. 1865—1890 között ő volt 
Európa egyik legkimagaslóbb alakja. Most 
83 éves volt. — A békehirek most már 
sokkal határozottabb alakot öltöttek, mint 
eddig, bár a formális tárgyalás ik még most 
sem kezdődtek meg. Az amerikaiak hir szerint 
Portoriko-szígetet egészen annektálni akarják 
és e mellett Filippini szigetekből egyet; Kubára 
nézve pedig azt kívánják, hogy az önálló 
maradjon és Spanyolország fizesse ki adós-
ságait. Legjobban tetszik a spanyoloknak, hogy 
az amerikaiak pénzkárpótlást nem akarnak és 
ezért ott a békekötésre nagy a hajlandóság. 
Don Karlos trónkövetelő ellenben állandóan 
sürgeti a háború folytatását, különben betö-
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réssel fenyeget. — A bolgár fejedelem után 
most a román király látogatott el Szentpéter-
várra, Sturdza ministerelnök és oly katona-
tisztek kiséretében, kik az orosz-török bábom-
ban is résztvettek. A Balkán fejedelmeinek 
látogatása és ezzel együtt a bolgár fejedelem 
terve, bogy Montenegróba utazik, azt a gyanút 
kelti föl, hogy az oroszok ismét készülnek 
valamire a Balkán félszigeten. — Messze kelet-
ről pedig az a hir, hogy a khinai lázadó 
vezér Lilapyan új dynasztiát kiáltott ki, de 
különben seregét több izben megverték. 

— ÍJj leány-gimnázium. Kassán a jövő 
tanévben leány-gimnázium nyilik meg. Dr. 
Gerevich Emil reáliskolai igazgató kezdemé-
nyezte és vezeti. Ez a második ilynemű 
intézet Magyarországon. Az elsőt Budapesten 
a nőképzőegylet két évvel ezelőtt kezdemé-
nyezte, jelenleg már 6 osztálya van és a jövő 
évben teljes főgimnáziummá lesz. 

— Az új tanév megkezdése előtt Eötvös 
K. Lajos, jásznagykunszolnokmegyei tanfel-
ügyelő nyomtatott körlevelet küldött szét az 
elöljáróságokhoz, iskolaszékekhez, iskolatulaj-
donosokhoz, melyben 7 pontban összefoglalva 
egészen gyakorlati modorban ismerteti a teendő-
ket az iskolaépület, felszerelés, tankönyvek, s 
órarendek tárgyában és figyelmezteti az illetőket 
többek között, hogy az iskolának hat osztályú-
nak kell lenni, hogy a tanításnak szept. 4-én 
mindenütt meg kell kezdődnie és más ily 
dolgokra. 

— A millenniumi gyümölcsfa ültetési-
bizottság (Budapest, IX., Knézits-utcza 17), 
nagyobb összeget szándékozik kiosztani jutal-
mul azok között, kik földeiken, avagy az 
utak mellett a legtöbb gyümölcsfát ültetik el. 
Egyelőre azonban még csak a jutalomalapot 
gyüjiik. 

— „Gorzsa." Seres Gáspár papi (Szabolcs 
megye) tanító a következőket írja nekünk: 
, A „Néptanítók Lapja" f. é. 29-ik számában 
Balassa József úr „ A nép nyelvének tanulmánya" 
cz. érdekes czikkében a „gorzsa" szót, mint 
patkószeges facsáklyát említé meg. Erre vonat-
kozólag azt óhajtom megjegyezni, hogy a 
gorzsa szó garzsa alakja széltire ismeretes 
ugyan az „Ecsedi láp" környékén, de ott 
nem azt jelenti, a mint a bodrogközi halászoknál, 
hanem nádvágót értenek alatta. Készítik pedig 
a garzsát eltört kaszának 3 dm.-nyi hegyibői 
olyan formán, hogy egy erős botot a végén 
meghasítanak s kasza módjára beleillesztik a 
nádvágó kést s rendesen hámról lekerült 
rézkarikával erősítik meg, rézsunt, mint a 
csoroszlyát az eke-gerendelyen. Ügy látszik 
tehát, hogy a gorzsa és garzsa két külön 

jelentésű magyar szó, de mindenik víz mellett 
élő, lápi ember eszközének a neve. 

— Jubileum. Az aradi állami tanítóképző-
intézet f. év október 29-én fogja megtartani 
fönnállásának 25 éves emlékünnepét. A ren-
dező bizottság már megalakult. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra adakoztak: Nemes Lajos, Zemplén-
vármegye kir. tanfelügyelőjének gyűjtése 
118 frt 79 kr; (ehhez járultak: Pataky József 
5 frt, Tóth Ferencz biró Rozvágy 50 kr; 
Both Emilia postamesternő 20 kr; Cseh Sze-
réna 50 kr; Fénykövy Jakab 1 fr t ; Neviezky 
István 1 frt; Koscsák János 50 kr ; György 
Mózes 50 kr; Littván Irma 50 kr; Thain 
Ida 50 kr; Kmethy Béla 50 kr; Szabó Károly 
50 kr; Lipcsey Károly 1 frt, Kovács Ödön 
1 fr t ; Marikovszky Kálmán 1 frt; Szűcs István 
nyug. tanár 50 kr; Sol'ész Miklós 10 kr; 
Sebeó'k Márton 10 kr; Boldizsár István 10 kr; 
Lipcsey Károlyné 20 kr; Barcsay Antal 50 kr; 
Markovics Mihály 50 kr; Csepka Amália 2 f r t ; 
Schönfeld Albert isksz. elnök Tolcsva 1 fr t ; 
Bothman Hermann isksz. tag 1 f r t ; Tolcsvay 
Nagy Barnabás 2 fr t ; Kolbay Gergely kath. 
lelkész 1 f r t ; Koredko Ede kath. s.-lelkész 
1 f r t ; Juhász János jegyző 50 kr; Guttman 
Sámuel isksz. tag 1 fr t ; Groszmann Ignácz 
50 kr; Grosz Sámuel isksz. tag 50 kr ; dr. 
Adonyi Gyula isksz. tag 1 fr t ; Fuchs Her-
mann isksz. tag 50 kr; Láng József isksz. 
tag 50 kr; Schönféld Emánuel isksz. tag 

'50 kr; Izr. tantestület 2 fr t ; Kiss Károly 
1 fr t ; Simkó Mária 1 f r t ; Kolyvoska F. 1 fr t ; 
Klein Móricz birtokos 10 kr, Csorna György 
1 frt 50 kr; Bányai Tekla 50 kr, Bubán 
Lipót gazdatiszt 50 kr; Nayy Adolf gazda-
tiszt 50 kr; Zálay Andor nagybirtokos 4 f r t ; 
Witek Imre 50 kr; Marikovszky János 1 f r t ; 
Neuvirth D. Anna 50 kr; Andrejkovits Pál 
50 kr; Pribék Klug Klotild 50 kr; Felhő 
János 1 f r t ; Leitrier Samu 50 kr; Szigeti 
Fülöp 30 kr; Kénig Mór 30 kr; a tanulók 
között eszközölt gyűjtésből (Homonna) 1 frt 
25 krajczár; Mirycz Endre 1 forint; Szabó 
János (Mező-Laborcz) gyűjtése 10 forint; 
Kurucz Vazul 1 f r t ; Krasznopolszky M. 1 f r t ; 
Mukranczy Károly 1 f r t ; Szénákyné Ivunczy 
50 kr; Jablonszky Kornél szt. f. r. áld. zárda-
főnök 50 kr; Santos János 50 kr; Leopold 
Swittich 1 f r t ; Duku Tivadar 50 kr ; Sváby 
István 1 fr t ; Burtay Mária 1 fr t ; Grofcsik 
János 50 kr; Mukaru Mariska 1 f r t ; Ungh-
váry Ede, postamester 1 fr t ; Hodermuszkyné-
Tóth Julia 1 fr t ; Haraszthy József 1 f r t ; 
N. N. 50 kr; Winspiler István 50 kr; Matlmj 
János 50 kr; Garul Sándor 1 f r t ; Salgó 
Antal 50 kr; Ichtvay István 50 kr ; Luchs 
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Ármin 50 kr; Luchs Ármin 50 kr; Udvardiné 
50 kr; Litovecz János 2 frt 20 kr; Kováts 
József 50 kr; Révész Emil 20 kr ; Kerekes 
György 20 kr; Krunra Gyula 30 kr ; Szamosi 
József 20 kr; Debreczeni Áron 20 kr ; Révház 
István 20 kr; Gézay István 50 kr; Schwarcz 
Mór 20 kr; Leitner Samu 20 kr ; Kálmán 
Nándor 30 kr ; Ugray Lajos 20 kr ; Szerviczky 
Ödön 1 fr t ; U. N. 1 'frb; N. M. 50 kr; 
Polák József 1 fr t ; Roth Adolf 50 kr; Stark 
Samu 50 kr; Kozma Antal, gond. elnök 1 frt; 
Iftene Gyula 1 f r t ; Grünberger Ábrahám 
50 kr ; Filep Endre 1 frt; Frisch Vilmos 
1 f r t ; Izr. hitközség 1 frt; Izr. iskola 1 f r t ; 
Tokaj-Hegyaljai takarékpénztár 2 f'rt; Win-
berger Mór 25 kr; Liberman Samu 25 kr; 
Ravasz István 50 kr; Gárdonyi József 50 kr ; 
Szokolszky Rezső 50 kr; Landesmann Miksa 
könyvkereskedő 50 kr; Fábry Károly 50 kr; 
a s.-a.-újhelyi r. kath. él. fiúisk. IV. oszt. 
tanulók 2 frt 10 kr; Kárpáti Péter 1 f r t ; Kárpáti 
László 50 kr; Kárpáti Béla 50 kr; Totin 
Mihály 50 kr; Pamitscher Ferdinánd 1 f r t ; 
Krausz Ferencz 50 kr; Argay Gusztáv 50 kr; 
Gönczy Besfolai 50 kr; Gara Irén 50 kr; 
Palusz Meláni 50 kr; Kulcsár Ferencz 50 kr; 
Grossmann Mór 30 kr; Zavatzky 50 kr; 
N. N. 1 fr t ; Janku Károly 40 kr; Szitovszky 
A. 20 kr; Bock Imre 30 kr; Vandrisku 1 f r t ; 
Tor Lajos 99 kr; Nemes Rezső 50 kr; Fazekas 
Pál 50 kr; Kurimai Sámuel 30 kr; Moskovszky 
lgnácz 50 kr; Moné Dániel 50 kr ; Tóth 
András 50 kr; Tury János 10 kr; Szabó 
Mihály 10 kr; Szabó János 20 kr ; Köleszár 
András 50 kr; Szomór Mihály 20 kr ; Fekete 
Yincze 20 kr; Kanoszi Teréz 10 kr; Török 
Antal 10 kr; Varga Ferencz 10 kr ; Soltész 
10 kr; Bobik Mihály 10 kr; Butallu György 
20 kr; Dudics György 10 kr; Papp Gyula 
10 kr; Tóth István 10 kr; Kövér József 
10 kr; Lehoczlcy Ödön 20 kr; Nagy Sándor 
20 kr; Pálóczi István 10 kr; Nagy Bertalan 
10 kr; Balázs János 10 kr; Oroszi Sándor 
20 kr; Sivák József 10 kr; Szabó József 
10 kr; Czagányi Géza 10 kr; Sipos Péter 
10 kr; Röőz Adolf 20 kr; Liptai Béla 20 kr; 
Bögönyiné 50 kr; Vágó Gyula 50 kr ; Kántor 
Lajos 25 kr = 118 frt 79 kr); Szabó Iván 
(Mező-Eörs) 30 kr; az asztalfalvai közs. és áll. 
tantestület 2 f r t ; Truppéi Károly (Fehértemp-
lom) 50 kr. Eddigi gyűjtésünk: 1944 frt 32 kr. 

— Pályázat. A csanádmegyei tanítóegye-
sület saját tagjai számára a következő kérdé-
seket tűzte ki pályázatra: 1. A vallásos és 
hazafias nevelés-oktatás fontossága. 2. A nép-
iskola tanítójának folytonos önművelődésének 
fontossága. 3. Az okszerű munkásság és az 
okos takarékosság főfontossága népünk éle-

tében. 4. A szoczialis mozgalom veszélyessége 
és tekintélyt romboló és hazafiatlan iránya. 
Pályadíj 50—50 korona. Határidő jövő év 
február 28. A részleteket az egyesület elnök-
ségétől lehet megtudni. 

— „Két férj, egy feleség" czímen Sághy 
Mihály csongrádi tanító, lapunknak is munka-
társa, kiadja tárczaczikkeit s fölkéri mindazon 
jó barátait és ismerőseit, a kik már „Szárny-
szegetten" czímű munkájára is előfizettek, 
hogy jó akaratú támogatásaikat most se 
vonják meg tőle. Egy fűzött példány ára 80 kr. 

— Halálozások. Iszlay István, nagy-ági 
állami elemi iskolai tanító, lapunknak több 
éven át volt munkatársa, a hunyadmegyei 
általános tanítótestület dévai járáskörének 
jegyzője, f. hó 16-án, hosszú szenvedés után, 
életének 49-ik, tanítói szolgálatának 16-ik 
évében meghalt. Vele Hunyadmegyének egyik 
kiváló munkástanítója szállt a sírba s halála 
általános részvétet keltett. — Elhunytak még 
ezenkívül Kocsis Imre Rékás községnek 14 
éven át közszeretben állott kántortanítója 
életének 40-iki évében, — Özv. Püspöki 
Györgyné, szül. Jánosy Mária, volt makói óvónő, 
élete 66-ik évében. Áldás legyen poraikon ! 

A szerkesztő postája. 
S. 15. Felsö-Visó. Pálos-Nagymező Barsmegyében 

van, postaállomás, írjon oda. — H. J. Csongrád. 
Kegyelemből megengedik, de szabályszerint új vizsgát 
kell tenni az osztály összes tantárgyaiból. — A. J. 
Yeszpréui. Nem közölhető. — F. M. Furád. 31.468. 
sz. a. tárgyalás alatt van, rövid idő múlva elintézik. — 
L. J. Óvári. 1. Az állami segély oklevelének meg-
szerzési időpontjától illeti meg. 2. Igen. 3. Javad, 
jegyzőkönyv szerint. 4. A mennyi megilleti. Felér-
kezése után. — Bagamér. 38.906. Megsürgettük. — 
B. M. Tilaj. Még nem. - M. K. Kis-Fülpiis. Már 
utalványozták. — V. Gr. Zalanémetfalu. 29.673. sz. 
Nemsokára rendben lesz. — K. A. Báta. 13.682. sz. 
Pár nap múlva elmegy. — Cs. J. Somogy-Szill. Meg-
mondtuk már, hogy nem tehetjük. — V. E. Szarvas. 
A lap nem a tanítóé, hanem az iskoláé. Ön kérjen 
más lapot. — „A társadal.ni érdekek ápolása az isko-
lákban," „A Calnsi tanító választásokról," „Néhány 
szó az árvaiigyhöz" nem közölhetők. — „Harmincz 
év." Esetleg közöljük. — ,H. E. Mizsla. Yalószinüleg 
még e hónapban. — F. Á. Pétervására. Megtettük. 
— H. J. Yas-Boldogasszonyfa. Rég megjelent. 

Tartalom: A népiskolai tanfelügyeletről. Lázár 
István. — A nyugdíjügy reformja. György Aladár. 
— Egy terményrajz órai a gyümölcsösben. Sarlós 
Boldizsár. — Szünóra : Magyarország fölosztása. 
Béztolli M. — Füsti fecske 1898-iki érkezése. Her-
mann Ottó. — Hivatalos rész. — Irodalom. — 
Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Első melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 31. szamához. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyeu engedélyez-
tetnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 

a) Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy 1'. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. AI5C és olvasókönyv a népisk. í. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 7V» iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betii felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. 11. olvasókönyv. 8°, 9'A iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, netto ára 16 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszed- és értelemgyakorla-
tok tanitásában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13V. iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanitásá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8", 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nnsrv L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14V« iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókiinyv a II. oszt. sz. 8°, 
'2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókiinyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, T/t iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvliö/. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8", 
9'/s iv, kötve, bolti ára 2ö kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 35 kr, netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történőt tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. líckc Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. 111., IV. évf. 8°, 
12xh iv> kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8", 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Xagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8", 16'A iv, kötve, b. ára 50. n. ára 40 kr. 

I)r. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák II. Fali raj/minták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 f r t 50 kr. 

Maszák II. Kézi ra j /minták. O. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 1er. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. .látcktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr, netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr, netto ára 60 kr. 

b) Német nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Lcdercr A. Képes ABC- és olvasókönyv, javi tot t 
kiadás. 8°, 7'/= iv. kötve, b. ára 15 kr, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik, 55 db. Tábla-
papirra felhuzva. bolti ára 70 kr, netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik, 65 db. 
Táblapapirra felhuzva, b. ára 60 kr, n. ára 50 kr. 

Gáspár ,). II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ár.i 24 kr. 

Gáspár.). IV. olvasókönyv. 8°, 16'A iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár .1. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'A iv, kötve, 
bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy Ij. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanitásához 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 45 kr, 
netto ára 36 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 
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Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához, 8°, 27'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'/! iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'A iv, 
kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanitáshoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
2 frt 40 kr. netto ára 2 frt . 

Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 
számára. 2 iv, kötve, b. ára 15, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 
ajkúak sz. 1. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanitásához. 8°, 13'/< iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kv. 

Nagy IJ. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára s°, 8'A iv, kötve. b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11'/» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, ll'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, nttto ára 54 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanitók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, l ' / i iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

d) Sáros- és Szepesmegyei tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 
osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9V1 iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. IL r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. II. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára '20 kr. 

Gáspár .1. III. olvasókönyv. 8°, ll 'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8", 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr. netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8". 8'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°. 26 iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
l'A iv. kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8", 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanitásához. 
8°, 23lA iv, kötve, boiti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Fali tábla, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 75A iv, kötve, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 
bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 
8'. 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. 11. r. 
8", 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-
mára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12 iv, kötve. b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., 11. osztály számára, 
s", 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy E. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 10 iv, kötve. b. ára 40 kr, n. ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8", 1 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy í.. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-
mára. b°, 6'A iv, kötve, b. ára 20 kr, n. ára 16 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 26'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredmény tár. 8", 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanitásához. 8", 
27'A iv, kötvo, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. Kivágott papírminták. 2ö darab alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 



f ) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13V« iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. VezérkönyT az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és 11. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák IT. 
osztálya számára. 8°, 2 '/a iv, kötve, bolti ára 8 kr, 
netto ára 6 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. 1. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára 
8°, 10'/« iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .). II. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 32 kr, netto ára 28 kr. 

Or. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'A iv, kötve. b. ára 60. n. ára 48 kr. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytér. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8", 
30 iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'/s iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák B. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

vasmegyei horvát ajkúak számára I. rész. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák IL, III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8", 4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, !>'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 6'A iv, kötve, b. ára 20, n. ára 16 kr. 
Hargitai .í. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak i 

számára. 8", 8 iv, kötve. b. ára 30, n. ára 24 kr. 
Hargitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötva, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Hargitai J. Magyar l'ali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Hargitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Hargitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr, netto ára 20 kr. 

i) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy 1'. Falitábla. 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, 

netto ára 2 frt. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Gönczy P. Vezérkönyv az AUO-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 

bolti ára 22 kr. netto ára 18 kr. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és órtelemgyakorlatok 

tanításához. 8", 11 '/s iv, kötve, bolti ára 30 kr, 
netto ára 24 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr. netto ára 24 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. 1. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
6°, 8 iv, kötvi'. bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8", 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Valkovszky. Magyarország története. 8 ,̂ 4'A iv, 
kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

bj Sáros-zemplcnmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'/> iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC ós olvasókönyv. 8", 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy 1'. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy 1'. írásbeli mozgatható betiik. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy I'. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 60 kr, 
netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. III. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Hargitai J. Hagyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8", 5'A iv, kötve, bolti ára 
15 kr, netto ára 12 kr. 

Hargitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. II évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy Ij. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy I . Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8", 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L". Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8", 2 iv, kötve, bolti ára 
8 kr, netto ára 6 kr. 
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Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 41/« 
iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17'/j iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8", 21'/3Ív, 
fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 
13'/i iv, fűzve, bolti ára 1 fr t 2(1 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8°, 
7Vs iv, fűzve, bolti ára 70 kr, netto ára 56 kr. 

III. Tan i tó - és tanitónőképezdék számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12Vk iv, fiizve, bolti 
ára 1 fr t 2"> kr, netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22 '/< 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 6 > kr. 

Bartalus I. Vezérköuyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára •"> frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és műformát. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 241/« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 91/« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr. netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aestlietika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9'/» iv, fűzve, bolti 
ára 1 f r t 80 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47< 
iv. bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11V» iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 177j iv, 
bolti ára 1 fr t 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8", 5 iv, 
bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'A iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Roboz József. Olvasó- és nyclvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 
8°, 3 iv, fűzve. (1879. 17281. sr. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, IV« iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8", 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, •/» iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, 1'/« iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 27« iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1894. 35527. sz. a.) Bolti ára 6 kr., n. ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1837. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
52258/1890.) 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. Bolti ára 15 kr., netto 
ára 12 kr. 

VI . Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 
tanitónők képesitési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanitónők képesitési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabály rendelet, az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz.r.) netto ára 16 kr. 

Utasitás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasitás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Utasitás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. ós 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasí tásain, kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasitás a polgári községek számára. (1868. XXXVIII. 
és 1876 XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasitás tót „ „ „ „ 20 kr. 

,. román „ ., „ „ 20 kr. 
községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) Fűzre, nett« 
ára 13 kr. 



Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek ós állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékháza-
kat vezető dajkák képesitése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanitónö-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, ls/6 ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 20 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára '20 kr. Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati ós magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. V« iv. (I8ö8. 
17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
'A iv. (lí-89. 14539. sz. r.) Netto ára 5 kr. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 25 kr. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 246~>6. sz. rend.) Netto ára 
25 kr. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
25 kr. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 25 kr. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
éri 71662. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

VI I . IMépisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 

Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 4 kr. 
népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Halasztási napló CJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Vyilvántartási napló T)J minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyiittes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerződés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

nett« ára 5 kr. 

Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 
javító-vizsgálatokról (kül- ós beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv nett* 
ára 2 'A kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónőképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. 25 kr. 

A kisdedóvónőképző-intézetek tanterve. 12 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. Bj minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek ós tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Egyiittes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló. 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesíti 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 

IX . Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ára l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'/> 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), b. ára 2'A kr., n.ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel- és küliv), bolti ára 2 'A, netto ára 2 kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b. ára 4 kr., n.ára3 kr 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanítók 

(tanitónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornataiiitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. muukainesternöi képesitö vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Értesítő tanitóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl. 

Kizárólag a tanítóképző-intézetek részére ingyen. 

XI . Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 

Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l'A kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 

í Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
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X I I . Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 l;r. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyitvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyitvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyitvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polír rileányiskolai bizonyítvány. 1 péld.netto ára 2 kr. 
Polgári liuiskolai bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr. netto ára l '/i kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónőképezdei bizonyitvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamesternői bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél, t péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tauitói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyitvány. 1 péld. n. ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyitvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség-1 s természettud. szakcsoportra. 
Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-

csoportra. Egy-egy pld. netto ára 60 kr. 

XI I I . Fe lsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (lt>96. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 20 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

XIV . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére: Bolti Nett0 ára 

1. Érettségi bizonyitvány . . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyitvány 5 ., 4 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 1 „ 3 „ 
4. Tanulmányi napló, kiil- v. beliv 4 „ 3 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv 4 n 3 „ 
6. Kimutatás éretts. vizsg., kül-v. beliv 5 „ 4 „ 
7. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 

X V . Női keresk . szaktanfolyami nyomtatványok. 

Bizonyitvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. I példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891 — 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

X V I . Tan fe lügye lő i kezelési nyomtatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előailó-iv. 111. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 

Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 2 kr. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 3 kr. 
Tauitói változá-j jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv netto 

ára l ' / j kr. 

XVI I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 

Felvételi és oszt. napló, bel- és küliv, bolti ára 
4 kr, netto ára 3 kr. 

Mulasztási napló, bel-és küliv,bolti ára 4 kr,n.ára3kr. 
Haladási napló, bel- és küliv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 
Mulasztási kimutatás, 1 iv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 

T a n e s z k ö z ö k . 
1. Szemléleti kópék.* 

I-sö, Il-ik, ILI-ik és IV-ik szállítmány. Egy-egy 
szállítmány (10—10 kép) bolti ára 6 fr t 50 kr, 
netto ára 5 frt 85 kr. — Az egyes szállítmány tar-
talmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

2. Természetrajzi és gazdászati sz inezet t 
táblák. 

Az emberi test boneztana (5 szinezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 

A hazai mérges növények (12 szinezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Az ehető és mérges gombák (12 szinezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
liétüntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb 

szinezett tábla; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'/< ívre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, lót, rutén, 
román, szerb és vend nyelven, bolti ára 80 kr, 
netto ára 70 kr. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 50 kr, netto ára 45 kr. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. Szerb 
Utasitás nem kapható. 

5. Gönczy P. Utasitás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°,7'mÍv, fűzve, bolti ára75 kr.,n.ára 60kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 1 frt 20 kr. n. áru 1 frt. 

7. Meißner Alfons-féle számvetö-készülék az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 18 frt. 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt . 

9. Bopp. Méter-mértékek gyűjteménye, nett» 
ára 5 frt. — .1 tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

Kogutov icz és Társa-féle fali térképek. 
Magyarország fali térképe, vászonra húzva, bolti 

ára 5 f r t 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. - - Magyarország 
hegy- és vízrajzi fali térképe, vászonra húzva, 

* Az I-ső szállítmány, sajtó ala rendezés miatt, ez iáú szerint 
nem kapható. 



bolti ára 5 frt 75 kr. netto ára 4 frt 7"> kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
folyóhálózatí fali térképe, vászonra húzva és 
Íretekkel ellátva, bolti ára 14 frt. netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt. István halálakor (1038-ban), 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 0 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1847-ben, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt — Magyarország a pragmatica 
sanctio előtt (1720-ban), fali térkép, vászonra 
huzva, bolti ára 7 frt 50 kr, ne t t j ára 0 frt 
50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
— Magyarország I. Mátyás király halálakor, 
fali térkép, vászonra huzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország 16S3-ban a 
török uralom legnagyobb kiterjedésében, fali 
térkép, vászonra huzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel. bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt — A római birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában, l'ali térkép, vászonra huzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 
Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Graeczia fali térképe, vászonra huzva, bolti ára 
7 Irt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Osztrák-Magyar 
monarchia l'ali térképe, vászonra huzva, bolti ára 
5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. — Léczczel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Európa fali 
térképe, vászonra huzva, bolti ára ü frt 25 kr, 
netto ára 5 frt. Léczekkel, bolti ára 7 frt 25 kr, netto 
ára 6 frt 2"> kr. - Európa fali térképe. (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra huzva, bolti ára 
7 frt 50 kr., netto ára 6 frt 50 kr. — Léczekkel, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Afrika l'ali 
térképe, vászonra huzva, bolti ára 6 frt 50 kr, netto 
ára 5 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. — Palesztina fali térképe, 
vászonra huzva, magyarázó szöveggel, bolti ára 
7 frt, netto ára ő frt. Léczekkel, bolti ára 8 frt, 
netto ára 7 frt. — Pöld képe l'ali térképe (öt 
része), féltekében, vászonra huzva, szöveggel, bolti 
ára 8 frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. Léczekkel. 
bolti ára 10 frt 50 kr, netto ára 9 frt 50 kr. — 
Európa hegy- és vízrajzi térképe, vászonra huzva, 
bolti ára 0 frt, netto ára 5 frt. Léczczel ellátva, 
bolti ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. — 
Európa átnézeti fali térképe, vászonra huzva, 
bolti ára 13 frt 50 kr. netto ára 12 frt 50 kr. — 
J.éczczel ellátva, bolti ára 16 frt, netto ára 15 frt. 
— Európa a népvándorlás korában, vászonra 
huzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczczel ellátva, bolti ára 9 frt, netto 
ára 8 frt. — Európa a keresztes hadjáratok ide-
jeben, vászonra huzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto 
ára 6 frt 50 kr. — Léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt — Európa a renaissance s 
Mátyás király korában, vászonra huzva. bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Európa a 
reformáczió idejében, vászonra huzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. — Léczczel 
ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a XVIII. század elején, vászonra huzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt — 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korá-
ban (1810-ben), vászonra huzva, bolti ára 7 frt 
50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Ázsia fali térképe, 
vászonra huzva, bolti ára 9 frt, netto ára 
8 frt. Léczczel ellátva, bolti ára 11 frt, netto 
ára 10 frt. — Dél-Amerika fali térképe, v ászonra 
huzva, bolti ára 7 t'rt, netto ára 6 frt. L'CZ-
izel ellátva, bolti ára 8 fr t 25 kr, netto ára 7 frt 
25 kr. 

Gönczy-féle fali térképek. 
Észak-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 60 kr. 

— D é l - A u i e r i f a l i tér! épe, netto ára 3 frt 
60 kr. Ausztrália fali térképe, netto ára 
3 frt 60 kr. 

Kogutovicz és Társa-féle kéz i atlaszok. 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. számára, 

bolti ára 60, netto ára 50 kr. — Kis atlasz. A pest-
megyei elemi iskolák számára, bolti ára 35, nett» 
ára 32 kr. — Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 
11 térképpel, bolti ára 30, n. ára 28 kr. — Földrajzi 
iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, n. ára 
90 kr. — Történelmi iskolai atlasz, gymnasium, 
reáliskola, felsőbb leány-, felső keresk. iskolák, 
tanítóképző-intézetek és polgári iskolák számára; 
fiizve, bolti ára 2 frt 50 kr, n. ára 2 frt 25 kr ; 
kötve, bolti ára 3 frt, n. ára 2 frt 70 kr. 

Kézi térképek. 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, n. ára 

15 kr. — Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön színezve), b. ára 15, n. ára 12 kr. — Magyar-
ország hegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Palesztina kézi térképe, bolti 
ára 18, n. ára 15 kr. — Európa a magyarok honfogla-
lása és a frank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a keresztes hadjáratok 
idejében, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a 
renaissance és Mátyás király idejében, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Éurópa a reformáczió idejében, 
bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15, n. ára 12 kr. —• Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 15 n. ára 12 kr. — Osztrák-magyar monarchia 
politikai kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
—® Osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika 
kézi térképe, n. ára 15 kr. — Ausztrália kézi tér-
képe, n. ára 15 kr. — A térképpel való ábrázolás 
alapfogalmai, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Budapest 
fő- és székváros tervrajza, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Budapest és környé e, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10, 
n. ára 9 kr. — Európa hegy- és vízrajzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr, — Afrika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Plauiglo-
busok (sikgömbök) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 
9 kr. — A föld ót része (Mercator-féle projectió-
ban) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 

Megyei kézi térképek. 
Arad, Baranya, Bács-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, 

Pozsony, Somogy, Szatlnnár, Tcmes, Torda-
Aranyos, Torontál, Vas, Zala megye, egy példánya 
bolti ára 15, n. ára 10 kr. — Abauj, Csongrád, 
Hajdú, Torna, Bars, Borsod, Esztergom, <Jyör, 
Komárom, Nógrád, Mosony, Tolna, Szélien, Sop-
ron, Szepcs, Veszprém megye, egy példánya bolti 
ára 10, n. 9 kr. — Alsó-Fehér, Nyitra megye, 
egy-egy példánya bolti ára 15, n. ára 12 kr. 

Szemlélet i képek 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt Fiume látképe, felhuzatlanul. bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árvaváruija lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ug. anaz: felhuzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 t'rt, netto ára 2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhuzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 5U kr, netto ára 
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3 fi t 25 kr. A magyar szent korona cs koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul, bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 fr t 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 f r t 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Vajda-Hunyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 2 fr t 50 kr, netto ára 2 fr t 30 kr. A jáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 8U kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 f r t 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 f r t 3U kr. 

B ) Kath. népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 
6'/s iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Nemet nyelven. 8°, 5'A iv, kötve,b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 5'A iv, kötve. b. ára 16. n. ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk II. oszt. 

számára. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 27, n ára 22 kr. 
Német nyelven. 8o,10 ,/siv, kötve, b .ára 25, n .ára 21 kr. 
Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. osztálya számára. 8°, 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve. b. ára 41, n .ára 34 kr. 
Tót nyelven. 8°, 16'A iv, kötve, b. ára 48kr,n .ára 40 kr. 
Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. oszt. 

számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, n. ára 52 kr. 
Német nyelven. 8°, 19'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, 

netto ára 53 kr. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17*/< iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8", 15'A iv, kötve, b .ára 37kr, n .ára 31 kr. 
Német betliző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 

fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 32 kr. n. ára 27 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 

számára. 8°, 15'A iv, kötve, b. ára 41 kr, n. ára 34 kr. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 

összelíöttet.ésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 1er, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8", 12'A iv, kötve, b .ára 47kr, n .ára 39kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-

mára. 8", 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, n. ára 21 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-

tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 18 kr, n. ára 15 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-

tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6'A iv, kötve, b ára 21 kr, n. ára 18 kr. 
Nemet. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 

II. osztálya szánkra. — Tanítók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek ós az állami iskolai gondnokságoknak, továbbá 
községek- és körjegyzőségeknek a netto árösszeg előleges beküldése mellett, portómeutesen kiihljiik meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tui.-egyetemi nyom la igazgatóságának Ttu la-
péit, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
u t o l s ó p o s l á i is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1898. évi augusztus hó 1. 

Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 
Fali olvasótábla. 1 tel jes példány - 12 lap, ára 

1 frt 31 kr. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, á m 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izraelita iskolák számára . 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8", 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, net to ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8", 11 iv, kötve, b. ára 27 kr, n. ára 22 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'/a iv, kötve, bolti 
ára 48 kr. netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

S z e r b iskolák számára. 

[JtpKOBNOE n-kHÍt 3A oynOTpEKAÉHÍE CÉpKCHHX* NAp^A" 
iiki\x o^MMHipx. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5V« iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

II3X nÉpüONAMAANOÉ OynpAÍKHEHÍf KZ oviio-
TpEKAEHMO HZ, EAASÉMOtÉpSt KM\X HApűAHWXZ OY*ll1_ 

ahi)ja\7,. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

II3Z Macoeaoka nEpKOHanáahöe oynpA;i;HÉNÍE kz ovno-
TpEKAÉHÍ'lO KX tAAKÉHOC£pKCKH\-Z tlApÓANW\X OyNII-
AH!|iA\x. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8", 3' 2 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KaTHXHc'i'cX MÁAblH ffi MEätUTCKAriO Gv'nÓ,A,A KX KÁp-
AOKii/fc. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8°, 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

BocroHHorb B'lipoiicnoBkAiiiiiíi KaTHXHcict 3a Bume 
yieuH'irce paspe.ie v Borocnacaeno8 Enapxw I>ai-
koH. (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 8'/i iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

CpkiHÍÍi KarHxiicict. (Közép Katekizmus.) 8°. o'/i iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

MaJiHÜ iíaraxHcicB. (Kis Katekizmus.) 8°, l'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára . 

KatH\ÍcÍCX MHKX, CAS CKSpTZ MZpTäpHCHpE AP«""
 l(P£" 

AÍHNÍOCZ ílENTpŐ CKOAAEAE NéSnHTE pOM«NÉt|lH. (KÍS 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8", 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, n. ára 12 kr. 

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

M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 31. számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A somogy-nemeskisfa ludi református tanító-

ságra pályázat hirdettetik. Fizetés az egyháztól 
224 frt, államsegély — melyért az egyház újból 
kérelmezett - 176 f r t ; lakásul egy szoba. Oklevél-
lel ellátott kérvények augusztus 20-ig az iskolaszék 
elnökségéhez küldendők. (692 III —3) 

Kakad (Biharm.) a gör. kath. orosz kántor-
tanítói állomásra pályázat, hirdettetik. Javadalom : 
szabad lakás, két kert, 29 frt, állami segély 128 frt, 
13 köblös (öld, 14 köböl bér, minden iskolás gyer-
mektől 50 kr. Stóla 10 frt. Levelek a gör. kath. 
lelkészhez küldendők, (ü. p. Álmosd.) (917—11 -2) 

A Kis-Becskerek községi iskolánál megüresedett 
tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. Fizetés : 
400 frt készpénz, 16 km. kemény tűzifa, melyből a 
tanterem is fütendő, egyelőre a lakás felépítéséig 
60 frt lakbér és 229 [ -öl pótkert. A tanító a reá-
bízott osztályt vezetni, a kántort szükség esetén 
helyettesíteni, ünnepek alkalmával az egyházi funkt iók-
nál segédkezni köteles. A kérvények f. évi augusztus 
hó 15-ig bezárólag a községi iskolaszéki elnökhöz 
czímezve beküldendők. Községi Iskolaszék. 

(747 —III—3) 
A katymári róm. kath. kültéri dalmát-magyar 

tannyelvű iskolánál üresedésben levő tanítói állásra, 
melylyel az ismétlősök oktatása is kapcsolatban van, 
pályáza' nyittatik. Az ezen állás javadalmazása, 
havi előleges részletekben, évi 400 frt készpénz-
fizetés és az iskolánál megfelelő lakás, 518 [ ,-öJes 
házikerttel. A pályázat határideje f. évi augusztus 10, 
mely napig a katymári róm. kath. iskolaszékre 
czímzendő kérvény ft. Tormásy Gábor, esperes 
plébános úrhoz Katymárra (Báesm.) küldendő. A 
megválasztott tartozik állását f. évi szeptember l-én 
elfoglalni, mely naptól fogva húzza fizetését is. A 
róm. kath. iskolaszék. (802- III - 3 ) 

A madari (Komáromm.) ev ref. egyház Il-od 
tanítói állomására pályázat hirdettetik. Javadalom : 
egyháztól bOO frt, államsegély 100 frt, összesen 
400 frt készpénz, havi utólagos részletekben fizetve, 
egy bútorozott szoba fűtéssel. Az elválasztott tanító 
kötelessége az alsó 3 osztály vezetése, ismétlő fitan-
kötelesek oktatása és lelkész utasítására isteni 
tiszteletnél segudkezés. Pályázati határidő aug. 2ii. 
Az állomás szept. l-én elfoglalandó. Kérvények 
nagyt. Kiss Béla, ev. ref. lelkész úrhoz küldendők. 

(962—III - 2) 
Nyilvános polgári fiúiskolámon két állomás betöl-

tendő, egyenkint évi 600 frt készfizetéssel. Tanképe-
sített férfiak küldjék okmányokkal rendszeresen 
fölszerelt folyamodványaikat Landesmann Lipót 
igazgatóhoz Szabadkára. (926—III-3) 

Csíkvárniegye közönsége által fentartott és álla-
milag is segélyezett csík-szereclai gazdasági felső-
népiskolánál előléptetés folytán üresedésbe jöt t 
tanítói állásra, még pedig: mennyiség, természet-
tudományi csoportra, melylyel 700 f r t fizetés és 
100 frt lakbérilletmóny élvezete jár, a vármegye 
iskolaszéke ezennel pályázatot hirdet s közzéteszi, 
hogy jelzett szakcsoportra polgári iskolai oklevéllel 
biró tanítók kérésüket folyó évi augusztus hó 15-ig 
nevezett iskolaszék elnökségéhez (Csík-Szereda, vár-
megyeház) adják be. Kik ének- és tornatanítási a 
képesítéssel bírnak, előnyben részesülnek. Csík-
Szereda, 1898. évi julius hó 18-án. Beeze Antal 
alispán. (137/h - III—2) 

A szentkirály-szabadjai (Veszprémin.) ev. ref. 
iskolához 460 frt évi fizetés és egyszobás lakással 
javadalmazott Il-od tanítói állomásra folyó évi 
augusztus hó 10-ig pálvázat hirdettetik. Váczy 
Sándor, tanító. " (974—II—2) 

Pályázat. A birdai ev. tanítói állás betöltendő. 
Lásd e lap 21—24. számait. Binder Jenő, ev. lelkész. 

(743—IV —4) 
A fodorházi államilag segélyezett fiókegyházi 

róm. kath. tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: az államtól 242 frt készpénz. A 
hitközségtől 29 frt 50 kr készpénz, 29'/2 pozsonyi 
mérő buza, 2'A hold szántó, 1 öl fa, 4 öl szalma, 
melyből a tanterem is fütendő, stóla. Tannyelv: 
német. A megválasztott köteles a hitoktatást, vasár-
és ünnepnapokon pedig istentiszteletet tartani s a 
róm. kath. hivők vallási gyakorlatait vezetni. Pá-
lyázni óhajtók képesítővei felszerelt folyamodvá-
nyukat a csávosi (Torontálm.) róm. kath. plébánia-
hivatalhoz aug. 8-ig terjeszszék be. A megválasztott 
köteles állomását azonnal elfoglalni. (855— II—2) 

A surjáni államilag segélyezett fiókegyházi róm. 
kath. tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás: az államtól 262 fr t készpénz. A hitköz-
ségtől : 40 házaspár után házaspáronként 60 kr és 
fél pozsonyi mérő buza, egy hold szántó, melynek 
megmunkál tatásáért 10 frtot kap, 3 frt irodai és 
9 frt faátalány és stóla. A megválasztott köteles a 
hitoktatást, vasár- és ünnepnapokon pedig isten-
tiszteletet tartani s a róm. kath. hivők vallási gya-
korlatait vezetni. Pályázni óhajtók oklevéllel fel-
szerelt kérvényeiket alulírott iskolaszéki elnökhöz 
aug. 8-ig terjeszszék be. Megválasztott köteles 
állását azonnal elfoglalni. Csávos (Torontál), 1898 
ápril 15-én. Hegedűs Dezső, h. plébános, iskolaszéki 
elnök. (855 — 11—2) 

Jázova-hodics r. kath. községébe tanítóállásra 
pályázat nyittatik. Javadalmazása: készpénz évi 
424 frt, lakás 2 szoba stb.; 500 Q-öl kertélve-
zete; 1 tehén. 2 sertés ingyen nyári legeltethetése. 
Oklevéllel felszerelt kérvények augusztus 23-áig 
beküldendők. Ezen állás nős egyénnek, kántori" 
ismerettel bírónak, előnyösebb. Községi iskolaszéki 
elnökség Jázova (up. Tisza-Szent-Miklós). 

(979 - II - 2) 
Fehérgyarmaton (Szatmárm.) az ev. ref. elemi 

iskolához prot. vallású tanítónő kerestetik. Fizetése : 
337 frt, 6 köböl buza. 12 köbméter kemény tűzifa, 
150 frt lakbér. Kötelessége: tanítja a III—VI-ik 
leányosztályokat a kötelezett tanterv szerint, — női 
kézimunkát tanít a II—VI-ik leányosztályokban. 
Az állás f. évi szeptember l-én elfoglalandó. Kereszt-
levél, esetleges szolgálati bizonyítvány, és oklevéllel 
felszerelt kérvény augusztus 10-ig Fehérgyarmatra 
(posta helyben) Fábián Károly lelkészhez küldendő. 

(935—11— 2) 
A c se t fa lva i községi elemi iskolánál üresedésbe 

jö t t tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom : 400 frt, a melyből 276 frt államsegély, az 
ev. ref. egyháztól kántori teendőkért 30 frt, stóla, 
3 vékás kitűnő minőségű föld megszántva, 2 drb 
legeltetési jog. Pályázati határidő augusztus 15-ig. 
Az állás szeptember elsején elfoglalandó. Pályázni 
csak reformátusnak lehet. Süttő József, isk. sz. elnök. 
Csetfalva, u. p. Tisza-Újlak. (968-11—2) 

A rajeczi (Trencsénmegye) izr. hitközségnél egy 
osztálytanítói állás betöltendő. Pályázhatnak oly 
okleveles tanítók, kik m;igyar, német és héber 
tanításban jártasak. Nőtlenek előnyben részesül-
nek. Fizetése: 400 f r t készpénz, és 50 frt lakbér- és 
kertilletményért. A felvétel egy próbaévre szól és 
a megvál isztottnak útiköltség fejében 10 fr t meg 
fog téríttetni. Bizonyítványok és ajánlatok, leg-
később augusztus 15-ig, az izr. iskolaszék elnöksé-
géhez küldendők. (930—II—2) 

Sopron-Lövön egy okleveles tanító kerestetik. 
Fizetése : 300 frt, külön szoba, fűtés. Mellékjövede-
lemre számíthat. Folyamodványok aug. tizedikéig 
Kapocsi József főtanítónak küldendők. (965—11—2) 
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A decsi ev. reí. egyház segédtanítói állomására 
pályázatot hirdet. Javadalma: 100 f i t 30 kr. minden 
ismétlő-iskolástól 1 frt (van ismétlő 50 — 60), koszt, 
fűtés a rektornál; egy szobás lakás. Kötelessége : az 
1—3 osztály és az ismétlősök tanítása, a templomi 
szolgálatban segédkezés. Az állomás szept. 1-én 
elfoglalandó, szolgálati idő 10 hó. Pályázatok 
augusztus 15-ig a lelkészi hivatalhoz Dees (Tolna-
megye) küldendők. ( 9 4 2 - I I - 2 ) 

A hajdú-hadházi ev. reform, egyház pályázatot 
hirdet egy nő'.anítói állomásra. Kötelesség: a leány-
iskola V. és VI. oszt. növendékeinek tanítása. Ha 
ezek száma a 60-at el nem éri : a IV. osztálybeliek-
nek a női kézimunkában külön díjazás nélküli 
oktatása is- Javadalom: 1 Törzsfizetés: 500 forint, 
azaz ötszáz forint. 2. Pótlék a 6-ik osztály veze-
téséért 50 forint, azaz ötven forint. 3. Lakbér : 50, 
azaz ötven forint. Az így 600 frtot kitevő fizetést 
az egyház pénztára negyedévenként előre teljesíti. 
A megválasztandó tanítónő, ha működésével arra 
érdemet szerez, széküresedés esetén magasabb java-
dalomra léptettetik elő. Fentartja egyháztanács 
azon jogát, hogy a megválasztottat esetleg más 
osztály élére helyezze át. Az állomás f. évi szept. 
l-ig elfoglalandó. Végleges megerősítés egy évi jó 
sikerű működéstől feltételeztetik. A keresztlevéllel, 
oklevéllel és eddigi alkalmaztatásról szóló bizonyít-
ványokkal felszerelt pályázatok legkésőbb augusztus 
15-ig az ev. reform, lelkészi hivatalhoz nyújtandók 
be. H.-Hadház, 1898 julius 18. Szabó Lajos, lelkész. 
Simon Károly, egyházi jegyző. (945 — 11 2) 

Tisza-Örvényre (Hevesm.) r. kath. oki., esetleg 
képezdét végzett segédkántortanító kerestetik. Fize-
tése : 160 frt, ágynemű, mosás nélküli ellátás. Az 
állomás évközben nem változtatható. Kaloesay 
Rudolf, kántortanító. (959-11-2) 

A mátészalkai (Szatmárm.) ev. ref. tanítónői 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 350 f r t 
államsegély, az egyháztól 50 frt s természetbeni 
lakás. Kötelessége : IV., V., VI., esetleg még a III. 
leány osztályok'vezetése s a női kézimunka díjtalan 
tanítása. Pályázók okmányaikat aug. 12-ig küldjék 
Kincses István lelkészhez. (943—II—2) 

A zsigárdi (Pozsonymegye) róm. kath. magyar 
tannyelvű iskolához egy férfitanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetése: 400 frt, lakásul egy szoba. 
A kántori teendőkben jártas előnyben részesül. A 
kellőleg felszerelt folyamodványok folyó évi aug. 
20-ig a zsigárdi róm. kath. iskolaszékre czimezve, 
Morvay Lipót tanfelügyelő, zsigárdi plébánoshoz 
nyújtandók be. Zsigárd, Kováts Ferencz, főtanító. 

(953 I I - 2 ) 
Sopron-Szili . Két lóm. kath. osztálytanító ke-

restetik. Az egyiknek tanévi fizetése, havi részletekben 
előlegesen fizetve, 300 frt. A másiknak október 
1-től május hó 10-éig havonként 15 fit, mosás, 
világításon kívül teljes ellátás a főtanítóuál. Közös 
bútorozott szoba fűtéssel és takarítással. Kötelesség: 
a reábízott osztályt önállóan vezetni, az ismétlő-
iskolában tanítani és a kántorságban, a főtanító 
utasítása szerint, segédkezni. Nem oklevelesek is 
pályázhatnak. Pályázati határidő augusztus 15. 
A róm. kath. iskolaszék. (931—II—2) 

Az e sz teregnye i (Zalamegye) községi iskolánál 
megüresedett osztálytanítói állásra pályázat hirdet-
te: ik. Fizetése: polgári évre 300 frt, mely ado-
mánynyal 350 frtra emeltetett, 2 öl tűzifa, 
bútorozott szoba. A fizetésnek 400 frtra leendő 
kiegészítéséért az iskolaszék folyamodik. Az állomás 
szeptemb. r 1-én foglalandó el. Kérvények augusztus 
10-ig Berkovits József plébános, iskolaszéki elnök-
höz Szepctnekre (Zalamegye), posta helyben, kül-
dendők. ' " (949—11—2) 

A l es t inei ág. ev. egyháznál (Árvában) két 
tanítói állás megüresedett, mely szeptember l-ig 
betöltendő. Lestine anyaegyházban kántortanítói 
állás, 100 fr t fizetéssel, részint készpénzben, részint 
terményekben. Felsőkubini fiókegyháznál államilag 
segélyezett iskolájánál tanítói állás, 400 f r t java-
dalmazással. Mindkét állás tisztességes lakással és 
gazdasági épületekkel el van látva. Pályázni óhaj-
tók felhivatnak, miszerint okleveleik és más okmá-
nyaikat. augusztus 15-ig alulirotthoz bekükljék. 
Skripenyi János, lelkész. (946—III —2) 

A pusztaberki-i róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalma: 242 forint állam-
segély ; öt hold szántó, két hold rétföld; két szoba, 
konyha, kamra, istálló, 1000 [ -öl kert ; 50 forint a 
községtől; párbér rozs 16 véka; tandíj 20 forint 
Kérvények oklevéllel augusztus 15-ig nyújtandók 
be. Esetleg tanítónő váíasztatik. Borsos-Berónke, 
Nógrádtn. Lengyel Imre, plébános. (977—II—2) 

A k lenócz i ev egyház kántortanítót és tanítót 
keres. Az elsőnek kötelessége : III. osztály tanítása 
és a kántoriáliák negyedik hétben végzése. Java-
dalma: 510 frt, három szobás lakás, 20 m. tűzifa 
behordva, kert. kenderföld megmíveléssel, 2 darab 
marhának legelő, stóla A tanító kötelessége : IV. 
osztály tanítása Javadalma: 300 forint, lakás vagy 
i20 forint lakáspénz, féludvarhely föld = 50 forint, 
hozzá rét megmíveléssel 80 frt, 20 m. tűzifa 
behordva, 2 marhának legelő. Jegyzet: iskolánk 
államosítása esetén, a mi folyamatban van, az egy-
ház a két t mító javadalma esetleges csökkenése-
ért semmiféle czím alatt kárpótlást nem nyújt. 
Szolgálat nyelve : tót-magyar. Pályázhatni augusztus 
12-ig. Argay tíyörgy, lelkész. (969—II-2) 

Mosony-Kil i t ibe az öreg tanító mellé okleve-
les, helyettes, kath. vall. tanító szükséges, ki a 
kántorságban is segíteni képes. Fizetése : egy tan-
évre 400 korona, havonkint utólag fizetve ; 100 kéve 
rőzse, egy bútorozott szoba, és élelmezés a kántor-
tanítónál. Tanítási nyelv : magyar. Kötelessége : a 
6. osztályt és az ismétlőket tanítani, a kántorság-
ban segíteni. Kérvények aug. hó 15-ig alulirotthoz 
küldendők. Az állás sept. 1-én elfoglalandó. Poor 
Sándor, pléb., iskolaszéki elnök. (970 - 11 — 2) 

Fehérmegyében ká loz i ref. felekezeti iskola 
másodtanítóságára pályázat hirdettetik. Evi fize-
tése : az államsegélylyel együtt 400 forint, mely 12 
egyenlő részben fizettetik. Egy szoba fűtéssel 
Tanítja az 1-ső és 2-ik elemi osztályt. Pályázhat 
okleveles férfi vagy nő. Pályázati ajánlat a kálozi 
ref. lelkészi hivatalhoz küldendő aug. 12-éig. Balogh 
Sándor, ref. lelkész. ' (971 — III —2) 

A ga lgócz i izr. népiskolánál 300 frt fizetéssel 
és 50 frt lakbér-illetménynyel javadalmazott kézi-
munka-tanítónői állás töltendő be. Hajadon pályá-
zók, kik a törvényszabta képesítéssel birnak és :i 
magyar nyelven kívül a németet is jól beszélik, 
kellően felszerelt kérvényeiket legkésőbb f. évi 
augusztus hő 15-ig alulírott elnök ezímére küldjek 
Az állás szeptember 1-én foglalandó ol. A megvá-
lasztott köteles a kézimunkát tanítani és szükség 
esetén az osztálytanítót helyettesíteni. Okleveles 
tanítónők előnyben részesülnek ; kik zongorát oktatni 
képesek, szép mellékjövedelemre számíthatnak. 
Dr. Szilárd Simon s. k., isk.-széki elnök. (991-11-2) 

A kis-oroszi-1 ev. ref. egyház helyettes-tanítót 
keres. Fizetése : az iskolai évre 318 frt, egy öl fa, 
temetési stóla 12 — 15 frt. Köteles hat oszt. és az ismét-
lősöket tanítani. Templomban harmonium mellett, 
temetéseknél éneket vezetni, kanonikus órákon prédi-
kálni. Államsegély nyerés esetén az állást állan-
dósítjuk. Pályázatokat augusztus 20-ig a lelkészi 
hivatalhoz kérjük. (Posta Duna-Bogdány.) 

( 9 8 2 - I I - 2 ) 
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Döbröközre (Tolnamegyé) róm. kath. segédtanító 
kerestetik. Fizetése : tisztogatás, ágynemű és mosá-
son kívül havi 15 frt és teljes ellátás Kötelessége 
egyik tanteremben taní tani és a kántorságbnn se-
gédkezni. Kérvények aug. 15-ig Kumper János kán-
tortanítóhoz küldendők (1046- 1—1) 

K i s - S z e b e n i városi kisdedóvodánál kisdedóvónői 
állás megüresedett ; javadalma: fizetés 350 frt és 
természetbeni lakás. Kérvények 1808. évi augusztus 
hó 15-éig kis-szebeni városi iskolaszék elnökéhez 
beadandók. Eiszeit Antal, polgármester, iskolaszéki 
elnök (1047—1II-1) 

Jó tenorhangú, értelmesen éneklő kántorsegédet 
keresek, ki miséket, temetéseket önállóan tud vé-
gezni. Évi fizetése : 120 frt , gyertyapénzből 60 — 70 
frt ; teljes ellátás, butorozott szoba új harmónium-
mal. (Agyneműt hozzon — mosást nem kap!) Az 
állomás augusztus végéig elfoglalandó ! K u n f é l e g y -
háza, 1898 julius 26. Csima István, főkántor. 

(1060-11-1 ) 
A k a r v a l y i (Barsm., posta Bartos) államilag se-

gélyezett, község ál tal 100 fr t javí tot t 500 fr t java-
da.lmazású (készpénz 310 f r t ; stóla átlag 74 f r t ; 
földek és termények 120 frt) róm. kath. tót-magyar 
tannyelvű népiskola kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Pályázhatnak augusztus hó 20-ig okle-
veles, orgonálásban já r tas tanítók. Datei János, 
esperes-plebános. (1059—I—1) 

Laskafalura (Baranyam.) r. k. osztálytanító ke-
restetik. Fizetése 300 frt, egy butorozott szoba, 
lakás pótlására 2 öl gyertyánfa, kert helyet t 15 frt. 
Tannyelv német-magyar. Pályázhatnak: okleveles 
tanítók, tanítónők, óvónők, képezdészek. Folyamod-
ványok augusztus 15-ig a laskafalui iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. (1058-1—1) 

A l a á z i (Trencsénmegye) ág. h. evang. tót nép-
iskolánál kántortanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. A némethoni egyletek segélyein kívül fize-
tése készpénzben, terményekben és földjövedelem-
ben 400 frtot tesz. Eddig minden évben a tanító 
a szászországi „Gotteskasten"-tól 100 frtot. más 
egyletektől pedig 50 fr tot kapott segélyül. Lakása 
két szobából, konyhából és kamrából áll, gazdasági 
épületekkel. — A pályázó folyamodványát s okle-
velét aug. végéig alulirotthoz küldje be. Svehla 
Ferencz, ev. lelkész (1056—I 1) 

K e r e s z t e s p ü s p ö k i II. oszt. tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: 350 frt, 1 öl fa. 
Egy szobás lakás, az államtól még 38 fr t segély 
biztosan várandó, magánoktatásért külön díjazta-
tik. Kántori teendőkben jártas előnyben részesül. 
Határidő augusztus 10-ig. A fizetés szeptember 
1-től folyósíttatik. Borsodmegye, Keresztespüspöki 
plébánia-hivatal. (1055 — 1 1) 

A k i s soda i államilag segélyezett községi elemi 
iskolánál megüresedett tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Évi javadalom : 400 = négyszáz forint 
készpénz ; 4 öl tűzifa ; természetben lakás és kert. 
Pályázhatnak róm. kath. vallású, okleveles tanítók, 
kik a német nyelvben jái tasak. A megválasztott 
tanító köteles hi t tant is tanítani. Kellően fölszerelt 
kérvények f. évi augusztus hó 22-ig, nt. Pontelly 
István iskolaszéki elnökhöz Szabadfalura (Temes-
megve) küldendők. (1054—I—1) 

Torna l lya i (Gömörmegye) róm. kath. tanítói 
állásra pályázat nyit tat ik. Javadalmazás: 326 f i t 
készpénz, havi részletekben. 21 frt államsegély, 
három-szobás úri lakás, melyből nőtlen tanító lakása 
mellett még 140 fr t lakbért kap ; minden növendék 
után 2 frt 40 kr, más vallásúaktól pedig 12 fr t 
tandíj és fapénz. Gymnasiumi előké.szültséggel birók 
mellékjövedelemre számíthatnak. Pályázati határ-
idő aug. 14. Felszerelt kérvények Kossuth István 
iskolaszóki elnökhöz intézendok. (1030—11—1) 

A s z a b a d b a t t h y á n y — Fejérmegye — róm. 
kath. iskolához osztálytanító kerestetik : évi fize-
tése 300 f r t ; butorozott szoba, fűtéssel és takarí-
tással; tannyelv magyar; pályázhatnak okleveles 
tanítónők is. Folyamodások aug. 15-ére az iskola-
szék elnökéhez czimzendők. (1049—I—1) 

Pályázat lelkész-tanítói állásra a s z e g h a l m i 
ev. ref. egyházban. F ize tés : tisztességes szabad 
lakás, — készpénz 500 frt , — búza 25 métermázsa, 
— árpa 12 métermázsa, mindenkor évnegyedenként 
előre fizetve. Kötelessége : a IV., V., VI. fiosztály 
vezetése a tiszántúli egyházkerület tanterve szerini, 
a rendes canonica-órákon kívül a lelkész akadá-
lyoztatása esetén az istentisztelet végezése. Kilá-
tása lehet a megválasztottnak, hogy az ismétlő- és 
ipariskolához is a község ál tal megválasztatik, — 
az elsőért 75 frt, a másodikért 100, esetleg 150 frt 
fizettetik. Csak lelkészi és tanítói oklevéllel birók 
pályázhatnak. A pályázatok augusztus húszig alúl-
irott lelkészhez adandók be. A pályázati kérvény-
hez a lelkészi és tanítói oklevél, életkorát igazoló 
keresztlevél és szolgálati bizonyítvány okvetlen 
csatolandó. Az állás szeptember elsején elfoglalandó 
és évközben el nem hagyható. Tatár János, ev. ref. 
lelkész^ _ _ (1051—III—1) 

A b ú c s i (Esztergomm.) altanítói állásra pályáza 
tot hirdetek ; fizetése : 350 frt, egy öl tűzifa fel-
vágva : 18 f r t érték, más vallású tanítványaitól tan-
díj 20 fr t , ismétlő-iskolások oktatásáért — kiket 
a főtanítóval közösen taní tanak — fele t a n d í j 15 frt. 
Egy nőtlen embernek való egyszobás lakás. Ev. ref. 
vallású, oklevéllel biró, vagy a képezdei tanfolya-
mot elvégzett pályázók kellően felszerelt kérvé-
nyeiket folyó évi augusztus 15-ig Veress Ede espe-
reshez CBúcs) küldjék be. Az állás szept. 1-én fog-
lalandó el. _ _ ( 1 0 5 3 - 1 - 1 ) 

A n a g y c z é t é n y i (Nyitram.) osztálytanítói állásra 
aug. 8-ig pályázat hirdettetik. Fizetés : 360 f r t havi 
részletekben, szoba fűtéssel. Tanít az ismétlőben is. 
Kérvények a r. kath. iskolaszékhez czimzendők. 
Tannyelv magyar. (1078—1—1) 

A v á r k o n y i (Csallóköz) róm. kath. IT. tanítói 
állomásra, melylyel 800 korona fizetés jár, a pályá-
zat aug. 20-ig meghosszabbíttatik. Feltételek e lapok 
26. számában olvashatók. Kérvények főt. Huszár 
Gyula plébánoshoz intézendok. Pályázhatnak férfiak 
és nők egyformán. Erdődy, főtanító. (1076—I — I) 

Orosz tony-baksaház i (Zalam.) róm. kath . elemi 
iskolához okleveles tanító kerestetik. Fizetése egész 
évre 350 forint o. é., 20 for int utazási költség o. é., 
butorozott szoba fűtéssel. Az állás szeptember else-
jén elfoglalandó, és évközben nem változtatható. 
Tanítónők is pályázhatnak. Folyamodványok augusz-
tus 21-ig az orosztonyi plébániára küldendők. 

(1077 - 1 - 1 ) 
A t u r o n y i ref. egyház orgonista-tanítói állomá-

sára szept. l-ig beadandó pályázat hirdettet ik. Min-
: den pár fizet egy nyolczada búzát tetézve, egy 

nyolczada csutás kukoriczát. 14 liter bort. Van 
72 pár. Az egyház ad 5 öl kemény hasáb-tüzifát. 
A község pénztára 60 frtot . Földbirtok 3 kat . hold. 
400 n - ö l kert i föld. Tisztességes lakás és ker t . — 

; Tandíjul minden gyermek fizet 3 fr t 40 kr kész-
; pénzt és egy csirkét. Ha termény helyet t a tanító 

készpénzt óhajt, az egyház a fentemlítet t összes 
I javadalmak helyett haj landó fizetni 400 f r t kész-
j pénzt a lakáson kívül. — Okleveles vagy képezdét 

végzett tanítónők is pályázhatnak. A tankötele.-ek 
száma 18. Az állomás azonnal elfoglalandó. A vidék 
regényes, levegője kitűnő, erdős hegy tövében fek-
szik a falu. Harkány fürdőhely fél órányira. — 
U. p. Szalánta, Baranya m. Lutár Sándor, ref. lel-
kész. ( 1 0 7 3 - 1 - 1 ) 
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Újvásár (Gömörm.) ágh. ev. anyaegyház állam-
segélylyel 400 frtos fizetésű kántortanítói állására 
okleveles egyén kerestetik. Kellő bizonylatok bekül-
désével jelentkezhetni Honéczy Ödön lelkésznél. 

(1014-11-2) 
A -wittkoviczi bánya- és vaskohómü - társulat 

kotterbachi telepén létesített, s legkésőbb f. évi 
szeptember l-ig elfoglalandó róm. kath. tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Az állomás jövedelme : 
1. A társulati pénztárból havi részletekben fizetendő 
évi 450 frt. 2. Egy kis kert haszonélvezete. 3. Ké-
nyelmes lakás, annak fűtésére és világítására szük-
séges anyaggal. 4. Az iskolaterem tisztításáért és 
befütéseért évi 50 frt, megjegyeztetvén, hogy a 
fűtőanyagot a társulat adja és befuvaroztatja. 
5. Kilátás van még egyéb jövedelmekre is. A zené-
ben jártasabb okleveles tanítók előnyben részesülnek. 
A magyar, német és tót nyelvekben jártas pályázók 
kérvényeiket legkésőbb f. évi augusztus 10-ig a 
wittkoviczi társulat igazgatóságánál Kotterbachon 
(Szepesmegyében) nyújtsák be, a hol a tanító köte-
lességeiről bővebb felvilágosítás nyerhető. 

(985—II—2) 
Az izményi ev. egyház német-magyar tannyelvű 

iskolájához f. évi szeptember 1-ére másodtanító 
kerestetik. Javadalmazás 270 frt, lakás és fűtés. 
Izmény, 1898 jul . 12. (u. p. N.-Mányok, Tolnám.) 
Szabó János, lelkész. (1006—II—2) 

A ke the ly i ev. ref. leány-egyház előkönvörgő-
tanltói állomására pályázatot hirdet. Fizetés: ter-
mények és pénzben 372 frt becslés szerint; új becs-
lés eszközlése után 50 - 80 frt államsegély. Köteles-
sége: 1—6. osztály vezetése. Lakás és melléképületek 
kerttel a fizetésbe fölvéve nincsenek. Pályázati 
határidő augusztus 20. Kérvények a császári ev. ref. 
lelkészi hivatalhoz küldendők. (1002 - I I I - 2 ) 

A ráczkevei (Csepelsziget) róm. kath. iskolánál 
egy osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Pályáz-
hatnak okleveles férfi- és nőtanítók. Évi fizetés, 
havonkénti előleges részletekben 350 frt, lakbér 
70 frt. Férfi-pályázók a kántori teendőkbeni segéd-
kezésért 25 frt mellékdíjazásban részesülnek. Meg-
választott tartozik az iskolásokat az isteni tiszteletre 
elvezetni és ott reájok felügyelni. Állását csak az 
iskolai év végén, egy havi felmondás után, hagy-
hatja el ; úgyszintén egy évi próbaidő után végle-
gesítetik. Kérvények ft. Knezits Pál esperes-plébános 
úr, iskolaBzóki elnökhöz beküldendők augusztus hó 
15-ig. _ r (1016-11-2) 

Felsö-Oszkói másodtanító állásra egy okleveles, 
esetleg képezdevégzett tanító kerestetik. Fizetése: 
350 frt, egy csinos bútorozott szoba fűtéssel. Köte-
les : az első osztályt és az ismétlő-iskolát tanítani, 
a kántorságban segédkezni. A kérvények augusztus 
20-ig a róm. kath. iskolaszék elnökéhez küldendők 

(1029—II—2) 
A hmvásárhe ly i ev. ref. egyház az 1898/99-ik 

tanévre egy kisegítő-tanítói állomásra pályázatoi 
hirdet. Fizetése : 500 frt készpénz, az egyház pénz-
tárából évnegyedenként előre fizetve ; a tanterem 
tisztogatására és fűtésére 48 frt. Kötelessége : egy 
III— IV. fiúosztály vezetése. Az állomás szept. 1-én 
foglalandó el. Kellően felszerelt kérvények aug. 
17-ig alulirotthoz küldendők. Hmvásárhely, l«9b 
julius 25. Pap Imre, iskolaszéki elnök. 

(1023 -II—2) 
Az államilag segélyzett ág. h. ev. népiskolákba 

Csütörtökön, B o s á c z i i r tványban, Nemes-
Fodhragyon, kerestetik egy-egy okleveles tanító 
vagy tanítónő, esetleg óvónő. TannjTelv: tót. Díjazás: 
400 frt, lakás, tűzifa. Jelentkezők küldjék bizonyít-
ványaikat alólirotthoz. Nemes-Podhragy (p. Bosácz). 
Holuby József lelkész, iskolaszéki elnök. 

(1025-II1-2) 

A belobreskal szerb és magyar tannyelvű közs 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az állo-
más járandóságai: 400 frt fizetés és tisztességes 
lakás. A magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel 
ellátott és a nagym. vallás- és közokt. ministerium-
hoz czimzett folyamodások 1898. évi aug. 31-ig a 
krassószörénymegyei közigazgatási bizottsághoz kül-
dendők. Idegen nyelvű okmányokhoz magyar for-
dítás csatolandó. (144/h—I—1) 

A raclimnai szerb és magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az állo-
más járandóságai: 400 frt fizetés és tisztességes 
lakás. A magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel 
ellátott és a nagym vallás- és közokt. ministerium-
l oz czimzett folyamodások 1898. évi aug. 31-ig a 
krassószörénymegyei közigazgatási bizottsághoz kül-
dendők Idegen nyelvű okmányokhoz magyar for-
dítás csatolandó. (145/h—I—1) 

A szerbpozse senai szerb és magyar tannyelvű 
községi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. 
Az állomás járandóságai: 400 fr t fizetés és tisztes-
séges lakás. A magyar nyelven szerkesztett, bélyeg-
gel ellátott és a nagyin, vallás- és közokt. minis 
teriumhoz czimzett folyamodások 1898. évi aug. 
31-ig, a krassószörénymegyei közigazgatási bizott-
sághoz küldendők. Idegen nyelvű okmányokhoz 
magyar fordítás csatolandó. (146/h—í-1) 

A divicsi szerb és magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az állo-
más járandóságai: 400 frt fizetés és tisztességes 
lakás. A magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel 
ellátott és a nagym. vallás- és közokt. ministerium-
hoz czimzett folyamodások 1898. évi aug. 31-ig a 
krassószörénymegyei közigazgatási bizottsághoz kül-
dendők. Idegen nyelvű okmányokhoz magyar for-
dítás csatolandó. (147/h—l-l) 

Betöltendő a baj esdi állami elemi iskolánál 
évi négyszáz forint fizetésből és szabad lakás, vagy 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott egy rendes tanítói állomás. Az ezen állo-
más elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 
1898. évi augusztus hó 20-ig Hunyadvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott vagy románul is értő tanítók 
előnyben részesülnek. Hunyadvármegye kir. tan-
felügyelőségétől. Kelt Déván, 1898 julius 27. Réthi 
Lajos, kir. tanfelügyelő. (148/h—I —1) 

Bissei ev. ref. 6 oszt. kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Fizetése: Minden pártól 17 liter 
búza és 80 kr. Minden gyermektől 2 frt 70 kr, 17 
liter csöves kukoricza, egy csirke. 6 öl tűzifa, 48 frt 
értékben. Vasárnapi iskolásoktól 20 frt. Stóla: ének-
szós halottól 46 kr, búcsúztatásért külön 1 frt. 6 
kataszt. hold szántóföld, ebből egy holdat tavaszi 
alá az egyház megszántat, a termést behordatja, 
adóját a tanító fizeti. '/< telek után járó legelő- és 
erdőilletőség. 1247 [Jöl házikert, melyet az egy-
ház egyszer megszántat. 271 Q ö l és 500 Q]öl rét. 
Két padlós szobából álló lakás, pincze, kamara istál-
lóval. Öröltetés elegendő. Párszám 120—130. Isko-
lások 30- 35. Az állomás szept. l-jén elfoglalandó. 
Pályázhat okleveles tanító vagy végzett képezdész. 
A pályázatok alulirotthoz küldendők. Bisse, u. p. 
Siklós. Nagy István, ref. lelkész. (1034-1—1) 

Ga lambokra róm. kath. segédtanító szükségelte-
tik. Fizetése : havonkint 12 frt, élelmezés, bútorozott 
szoba, fűtés és takarítással. Kántoriában jártasak, 
előnyben részesülnek. Szabó Lajos, főtanító. 

(1033—1—1) 
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A tiszáninneni, ev. ref. egyházkerület felügyelete 
alatt álló, miskolcz i felsőbb leányiskolában egy 
rendes nevelőnői tanítónői állásra, — melylyel a 
franczia nyelv és zongora elméleti és gyakorlati 
tanítása s az internátusban a negyedik lakosztály 
növendékeire való felügyelet van összekötve, — 
pályázat hirdettetik. A pályázótól megkívánja az 
iskolai elöljáróság, hogy ev. református, vagy ág. 
evangelikus vallású legyen, németül, francziául 
beszéljen, a franczia nyelv és zongora tanításában 
elméleti és gyakorlati jártassággal birjon. Előnyben 
részesülnek azok, a kiknek a franczia nyelv, zene 
és tornatanításhoz képesítésűk van. Fizetési felté-
telek : 400 frt és teljes ellátás az internátusban. 
Miskolcz, 1898 julius 10. Kun Bertalan, püspök, 
mint a felügyelő-bizottság elnöke. (984—1—1) 

A káptalanfalv i (Torontál) felekezeti iskolánál 
tanítói állásra: 300 frt készpénz, szabad lakás, 
házi és pótkert, mely utóbbinak adóját élvezője 
fizeti; 2 öl kemény tűzifa, 2 öl szalma — pályázat 
hirdettetik. A megválasztott köteles az ismétlő okta-
tást és a római kath. hívek vallási gyakorlatait 
vezetni. Határidő aug. 20. A kérvények a módosi 
plébánia-hivatalhoz intézendők. Rankov Lajos, plé-
bános. r ( 9 9 6 - I I - 1 ) 

Hidvég-Ardói református egyház tanítót keres. 
Fizetése : föld, termény, készpénzben 300 frt, állam-
segélylyel 400 frt, lakás. Pályázati határidő augusz-
tus 15. Ambrus János, reform, lelkész. (1018-1-1) 

Soroksáron (Budapest mellett) a római kath. 
elemi iskolánál egy rendes tanítói állás üresedésbe 
jővén, arra pályázat hirdettetik. Évi fizetése: 800 
korona, előleges havi részletekben; 60 korona a 
vasárnapi ismétlő-iskola tanításáért; 20 korona kerti 
általány és 160 korona lakbér, negyedévi részletek-
ben, a község pénztárából. Tannyelv : magyar és 
német. Kötelessége: az iskolaszék által reá bizott 
osztályt lelkiismeretesen és kitűnően vezetni, to-
vábbá az orgonista-tanítónak úgy a templomi tény-
kedés minden ágában segítségére lenni és a. temet-
kezéseknél segédkezni, amiért 200 koronáig terjed-
hető mellékjövedelemre számíthat. Az illetőnek jó 
zeneértőnek és erős prím-hanggal kell bírnia. Sze-
mélyes megjelenés kívánatos. Kellően felszerelt kér-
vények az iskolaszékhez czímezve, f. é. augusztus 
hó 15. napjáig főtisztelendő Zabb János, egyli. elnök 
úrnál nyújtandók be. Kelt Soroksár. 1898 julius hó 
24-kén Zabb János, egyh. elnök. Szalay Ferencz, 
iskolaszéki jegyző. (1031—1—1) 

A l éva i ev. egyház pályázatot hirdet kán tor-
tanítói állásra, melynek jövedelme : két-szobás laká-
son és kerten kívül 400 frt készpénz, 20 frt fapénz 
és stóla. — Kérvények augusztus 10-ig alulírotthoz 
küldendők. Bándy Endre, lelkész. (1032—1—1) 

A hornyáni (Trencsénm.) államilag segélyezett 
róm. kath. iskolánál tanítói állásra augusztus 11-ére 
pályázat hirdettetik. Fizetése: állami segély 142 
forint, minden tanköteles gyermek után (50 - 60) 
1 frt, '/( mérő rozs, Vi mérő árpa; öt p. m. alá 
szántóföld, 12 méter tűzifa, ismétlőiskoláért 6 frt. 
Lakása áll : 2 szoba, konyha, kamarából és kis kert-
ből. A község még 100 frtnyi államsegélyt kérel-
mez. Okleveles tanítónők is pályázhatnak. Kérvé-
nyek Aliklósy Rezső plébános úrhoz Bobothra kül-
dendők. (1035 -I—1) 

Jákó (Veszprémm.) róm. kath. iskolához 300 frt 
fizetéssel, bútorozott szobával, németül is tudó 
segédtanító kerestetik. Kérvények aug. 20-ig az 
iskolaszékhez küldendők. (1041—I—1) 

Turóoz-Szklenó község harmadik iskolára tanító 
vagy tanítónő pályázhatik, tannyelv magyar-német, 
jövedelme : államsegély 400 frt, határidő : augusztus 
hó 25-ig, folyamodványok Turek Károly, iskolasz. 
elnökhez küldendők. (1045—1—1) 

Somogy-Karádi római kath. osztálytanítói állo-
másra augusztus 20-ig pályázat hirdettetik. Fizetés : 
bútorozott szoba, fűtéssel és zongorával, polgári 
évre 300 forint havi részletekben. A fizetésnek 400 
forintrai kiegészítéseért a kérvény a ministerium-
hoz beadatott. Kötelessége egy osztály vezetése, 
ismétlő és vasárnapi iskolások oktatása, kántorság-
ban segédkezés. Megkeresések főtiszt. Neumayer 
Károly, iskolaszéki elnök úrhoz czímezendők. Az 
állomás szeptember l-jén elfoglalandó. (1038-1-1) 

A p a g y (Szabolcsin.) r. ku'h. fiókegyház (templom 
nincs) kántortanítói állomásra pályázat. Jövedelmi' 
jegyzőkönyvileg 353 frtban megállapítva. Kiegészítés 
400 frtra államsegély útján folyamatban. Az iskola-
székhez czímzett kérvények augusutus 24-ig a nap-
kori r. kath. plébániai hivatalhoz küldendők. 

(1042-1-1) 
Háromfa-agarévi róm. kath. iskolához okleve-

les oszt.-tanító kerestetik. — Fizetése 400 forint, 
csinos lakás és fűtés. — Kérvények és okmányok 
augusztus 15-ig főtisztelendő Humor Gábor plébá-
nos úrhoz Háromfa (Somogym.) küldendők. 

(1036-1—1) 
Törtelen (Pestm.) római kath. tanítónői állomás 

üresedvén, fizetés háromszáz (300) f r t ; évi faillet-
mény 20 f r t ; tandíjból 30 frt ; szabadlakás házi-
kerttel. Képesített óvodásnők is pályázhatnak, ha 
egy év alatt tanítónői képesítést megszerzik. Folya-
modások aug. 14-ig Csajka Lajos plébánoshoz kül-
dendők. (1039—1—1) 

Magyar-Peterdre ref. kántortanító kerestetik. 
Illetmények összes értéke mintegy 400 frt, mely 
származik 131 frt államsegélyből ; 90 fizető pártól 
páronkénti 1 frt 78 krból: 20 elemi iskolástól 
egyenkénti 90 krból; polgári községtől 21 forint 
ismétlőiskolai tandíjból; hitközségtől 7 köbméter 
kemény tűzifából; öt magyarhold szántóföld, egy 
hold rét és kenderföld hasznából; ezekre járó szol-
gálmányokból ; temetési stólákból. Ezenfelül tisz-
tességes lakás, melléképületek, kert, legeltetési 
jog, őröltetés Köteless lg : elemi és ismétlőiskolá-
sok tanítása, énekvezetés, kanonikus órákon s lel-
kész akadályoztatásakor — férfi-tanítótól — kate-
drai teendők. Pályázhatnak augusztus 20-ig Szösz 
József gondnokhoz okleveles tanítók, tanítónők, 
sőt okleveles óvónők is, ha egy év alatt a tanítónői 
oklevelet megszerzendik. Az állás szeptember elején 
elfoglalandó. (Posta : Rácz-Petre, Baranyam.) 

(1040—1—1) 
Abauj-Csécsbe reform, kántortanítóságra pályá-

zat hirdettetik. Jövedelem: szabályszerű lakáson 
kívül, 115 hold földből 35, életnemüekből 41, tan-
díjból 20, földmunkálás, stóla 27, készpénz 29, 
államsegély 248 frt. Pályázatok augusztus 25-ig* 
lelkészhez kéretnek. (1043—11—1) 

Egbel l (Nyitram.) osztatlan izr. nép skolájánál 
egy tanítói állomásra aug. 15-ig pályázat hirdet-
tetik. Fizetése: 400 frt, ebből 100 frt hittantanítás-
ért, ezenkívül lakás, fűtés és világítás. Az állomás 
szept. l-jén elfoglalandó. Iskolaszék. (1044—11 — 1) 

Jász-Alsó-Szent-Cryörgy községében újonnan 
rendszeresített községi óvodához az óvónői állásra 
pályázat nyittatik ; felhivatnak mindazok, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy kellőleg felszerelt 
kérvényeiket alólirott felügyelő biz. elnökhöz 1898. 
évi augusztus 15-ik napjáig adják be, később beér-
kező kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 
Az óvónő járandósága a közpénztárból előleges év-
negyedi részletekben kifizetendő évi 300 frt, dajka-
tartásra évi 60 frt, évi lakpénz 30 frt, esetleg termé-
szetbeni lakás. A megválasztandó óvónő állását 
1898. évi szeptember 1-ső napján elfoglalni köteles. 
Veress János, biz. elnök. (1048—II—1) 
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Fehérgyarmaton (Szathmárm.) ev. ref. segéd-
lelkész-tanító kerestetik. Fizetése: 500 frt, 3 öl 
kemény tűzifa, 6 köböl buza, minden tanítványtól 
egy csirke vagy VO kr, egy szobából álló lakás. 
Kötelessége : tanítja a II-ik elemi vegyes osztályt, 
lelkész akadályoztatása esetén és a hóra canonicán 
lelkészi szolgálat. Ha segédlelkész nem pályázik, 
akkor okleveles tanító vagy tanítónő választatik a 
íl-ik vegyes osztály vezetésére, s fizetése lesz 
250 frt, 6 köböl buza és 3 öl fa, 63 frt értékben, 
87 frt garantirozott reménybeli államsegély, 150 frt 
lakbér, összesen 550 frt. Az állás f. évi szept. 1-én 
elfoglalandó. Ez állást elnyerni óhajtó segédlelkész! 
vagy tanítói, tanítónői oklevéllel, keresztlevéllel, 
esetleges szolgálati bizonyítványnyal felszerelt kér-
vényét augusztus 13-ig Fehérgyarmatra (posta hely-
ben) küldje Fábián Károly lelkészhez. 

(995-11-2) 
A c se tény i reform, elemi másodtanítóságra 

pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 400 frt, havi 
előleges részletekben; egy szobás lakás. Pályázhat-
nak okleveles ref. tanítók és tanítónők. Kérvé-
nyek okmányokkal együtt augusztus tizennégyig az 
esperesi hivatalhoz Takácsi, Veszprémmegye külden 
dők. Állás szeptember elsején elfoglalandó. i992-ll-2) 

A ks innai ág. hitv. evang. egyház részéről másod-
tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Jövedelme: 400 frt államtól, 80 frt, lakás tűzifával 
az egyháztól. Kötelessége tanterv szerint és a/, 
ismétlő-iskolában is tót-magyar nyelvben tanítani. 
A kántortanítót helyettesíthetők előnynyel birnak 
Pályázhatnak tanítónők, esetleg okleveles óvónők is. 
Ajánlkozók okmányaikat Vargha János ev. lelkész-
hez Ksinnára (u. p. Zay-Ugrócz, Trencsému.) küld-
jék be. (990-11—2) 

A doboz-megyer i áll. segélyezett közs. iskolánál 
tanítói állás töltendő be. Javadalma: 400 frt, 200 
f -öl kert és bútorozott szoba. Pályázatok Csontos 
Mihály isk. elnökhöz küldendők szeptember l-ig. 
(U. p. B.-Csaba). (998-11-2) 

Oroszlánra (Komáromm.) evang. másodtanító 
kerestetik. Tannyelv: magyar. Fizetése: államsegély-
lyel 400 frt. Szoba legszükségesebb bútorral, konyha, 
télen tűzifa. Iskolaszék. (1015—11 — 2) 

Ó-Lubló város r. k. jellegű elemi iskolájánál 
egy tanítói állomás üresedésbe jővén, minek betöl-
tésére ezennel pályázat bocsáttatik ki, és a választás 
megejtéséül f. é. augusztus hó 27-ik napja tűzetik 
ki. Pályázni kívánók tartoznak kellőleg felszerelt 
folyamodványaikat az O-Lubló városi iskolaszékhez 
czímezve, f. é. augusztus hó 25-ig bezárólag főt. 
Csumitta János plébános úrnak, mint a kerületi 
tanfelügyelőnek, Új-Lublóra (u. _p. Ó-Lubló) bekül-
deni. Tanítói javadalmazás: 1. Évi fizetés a városi 
pénztárból 400 frt. 2. Lakbér czímén 100 frt. 3. 
32 köbméter tüzelőfa, házhoz hordva és fölvágatva. 
A tanítótól követeltetik 3 nyelvnek (magyar, német 
és tót) alapos tudása. Ó-Lublón, 1898. évi julius 
hó 21-én. Földvári József, iskolaszéki jegyző. 

(997—H—2) 
Róm. kath. népiskolánknál az 189S/9. tanévre ok-

leveles, esetleg képezdevégzett, róm. kath., nőtlen 
segédtanító kerestetik. Fizetése : 350 frt, havi elő-
leges részletekben. Lakásul: csinos, padlózott szoba, 
fűtéssel. Ágynemű, mosás, világítás, szobatakarítás 
nem adatik. A IV., V., VI. tanfolyamű mindennapi, 
úgy az ismétlős tanköteleseket tanítja. A kántor-
ságbani segédkezés, úgy a német nyelv birása, előny. 
Előadási nyelv: magyar. Eredeti v. hiteles másolatú 
okmányokkal ellátott kérvények, melyekben kiteendő, 
hogy pályázó állását tanévben i t t nem hagyja, aug. 
20. alulírotthoz küldendők. Szomajom, (Somogyvm.) 
Szandtner János, főtanító. (1000—11—2) 

S z e g e d szab. kir. város községi iskolaszéke 
pályázatot hirdet a községi polgári leányiskolánál 
rendszeresített négy I-ső díjosztályú, és két 11-od 
osztályú tanítónői állásra. Az I. díjosztályű tanító-
női állások a következők : 1. egy a franczia nyelv 
tanítására képesített tanítónő részére; 2. egy a 
művészi tárgyak : rajz, irás és esetleg még a kézi-
munka tanítására képesített tanítónő; 3. egy a 
nyelv- és történelmi szakcsoportra képesített tanítónő 
és 4. egy a mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra képesített tanítónő részére. Ezen állások 
betöltésénél előnyben részesülnek olyan pályázók, 
kik a német és franczia nyelvek tanítására külön 
képesítéssel birnak. A második csoportnál pedig 
olyanok, kik éneket, zenét és testgyakorlást is 
tanítani képesítve vannak. A II. díjosztályú tanító-
női állások a következők : 1. egy a nyelv- és tör-
ténelmi szakcsoportra képesített tanítónő ; 2. egy a 
mennyiség- ós természettudományi tárgyak tanítá-
sára képesített tanítónő részére. Az I- díjosztályú 
tanítónői állásokkal egybekötött javadalmazás évi 
800 fr t fizetés, 200 frt lakáspénz és évi 80 frt ötöd-
éves korpótlék összesen ötizben; a II. díjosztályú 
tanítónők díjazása pedig évi 500 frt fizetés, 200 frt 
lakáspénz és évi 50 frt ötödéves korpótlék összesen 
ötizben. A korpótlékba jogosító szolgálati évek az 
itteni szolgálat kezdetétől számíttatnak. A szabály-
szerűen fölszerelt folyamodványok alulirt elnökség-
hez f. évi augusztus hó 8 ig nyújtandók be. Ezentúl 
érkező folyamodványok nem fognak tekintetbe 
vétetni. A megválasztottak kötelesek lesznek állá-
saikat f. évi szeptember hó 1-én mulaszthatlanul 
elfoglalni. Szegeden, 1898. évi julius hó 18-án. Dr. 
Lázár György, kir. tanácsos, iskolaszéki elnök. 

(1003—II—2) 
S z e g e d szab. kir. város községi iskolaszéke pályá-

zatot hirdet egy elhalálozás folytán megüresedett 
belterületi I. díjosztályú, és egy újonnan szervezett 
II. díjosztályú el. népiskolai tanítói állásra, továbbá 
két külterületi (tanyai) rendes tanítói állásokra, 
valamint esetleg előléptető választás által még meg-
üresedő belterületi elemi népiskolai II. díj osztályú 
vagy üresedésbe jövő tanyai tanítói állásokra is. 
A belterületi rendes I. díjosztályú tanító fizetése az 
első három évben 500, a második három évben 
600, a hat óv eltelte után évi 700 fr t fizetés, 
150 fr t lakáspénz, 20 frt irószerátalány és ötiz-
ben esedékes törvényes ötödéves korpótlék. Az 
újonnan szervezett II. díjosztályú tanító fizetése 
évi 400 forint fizetés, 150 forint lakbér, 20 forint 
irószerátalány és ötizben esedékes törvényes ötöd-
éves korpótlók. A külterületi rendes tanító fizetése 
évi 400 frt fizetés, 40 fr t szolgatartási átalány, ter-
mészetbeni lakás és ötizben esedékes törvényes 
ötödéves korpótlék. Pályázók kellőleg fölszerelt kér-
vényeiket, melyekben határozottan megjelölendő, 
hogy mely állásra pályádnak, f. évi augusztus hó 
15-ig alulirt elnökségnél nyújtsák be. A később 
érkező vagy kellőleg föl nem szerelt folyamodvá-
nyok figyelembe nem vétetnek. A megválasztottak 
1898. évi szeptember hó ]-én lesznek kötelesek állá-
saikat elfoglalni. Szegeden, 1898. évi julius hó 21-én. 
Dr. Lázár György, kir. tanácsos, iskolaszéki elnök. 

(1004-11-2) 
A nyi tra-udvarnoki róm. kath. tót-magyar tan-

nyelvű iskolánál egy államilag segélyezett tanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Évi fizetése 400 frt, 
kertilletmény 5 frt, fára 10 fr t s egy szobából álló 
lakás. A megválasztandó tanító köteles a kántori 
teendőkben segédkezni. Folyamodványok a f. évi 
augusztus hó 14-én tartandó választásig nyújtandók 
be Kingyera Károly esperes-plebánoshoz Nyitra-
Udvarnokra. (1009—111 2) 
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A m a k ó i r. k. iskolaszék, ideiglenes kisegítő-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: 400 itt, 
2 öl puha tűzifa, szabad lakás. R. k. vallású, oki. 
tanítók felszerelt kérvényeiket aug. 20-ig alólirott-
hoz küldjék be. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. 
Szíjártó Antal, isk.-széki jegyző. (1065 — 1—1) 

E g r e s községben (Torontálmegye) egy állandó 
gyerinekmenedékház-vezetőnői állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazás : 200 fr t készpénz, 2 öl tűzifa, 
szabadlakás és megfelelő házikert. Pályázhatnak 
folyó évi augusztus hó 15-ig magyar, román és 
német nyelveket beszélő okleveles vezetőnők. Sze-
mélyes jelentkezés kívánatos. Felügyelő-bizottság. 

(1075 — 11—1) 
A s ü m e g v á r o s i róm. kath. elemi iskolánál segéd-

tanítói állá:, van üresedésben. Kötelessége egy osz-
tályban tanítani és a kántori teendőkben segéd-
kezni. Fizetése 200 f r t ; lakás, élelmezés a kántor-
tanítónál. Ágyneműről, mosatás és világításról maga 
gondoskodik. Kérvények az iskolaszékhez czimezve. 
nagyságos Eitner Sándor elnökhöz küldendők. A 
hely szeptember 1-én elfoglalható, tümeg. 189a 
julius hóban. Bánfi Alajos, igazgató. (1074—III-1) 

Zsemléire (Barsmegye, posta Nagy-Sáró) r. kath. 
mapyar tannyelvű kántortunítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : 12 m. holdnyi igen jó szántó-
földnek haszonélvezete, melyből 3 holdat trágyahoi"-
dáson kívül a község mivel, 2 öl udvarra szállított 
kemény hasábfa, 15 véka párbérilleték, 31 f r t kész-
pénz, 20 fr t stóla, körülbeiül 40 tanuló mindegyiké-
től 1 véka búza és 1 frt, ismétlőiskoláórt 30 frt, 
állami segély 85 frt, végre szabad lakás. Pályázók, 
kik csak katholiknsok lehetnek, kéretnek rendesen 
felszerelt kérvényeiket ez évi aug. 11-ig helybeli 
iskolaszéknél benyújtani. Választás augusztus 20-án 
lesz. (1070-1—1) 

P á h i községi (posta Kis-Kőrös) ág. hitv. ev. leány-
egyház magyar nyelvű tanítói állására pályázatot 
hirdet A tanító fizetése: lakás, kert. 300 forint, 
remélhetőleg 100 f r t államsegély; tankötelesektől 
2 : kr. egy csirke ; ismétlősöktől 50 kr tandíj. Taní-
táson kívül kötelessége: kántori, jegyzői, előimád-
kozol teendők végzése, a telepeken vallás-oktatás; 
melyekért 100 frt , 3 öl puhafa, 2 öl szalma, illetve 
10 fr t díjazás jár, temetéseknél pedig stóla. Orgona-
és magyar beszédpróba kivántatik; ideje a pályá-
zókkal közöltetik. Próbára jövők 6 — 6 forint uti-
átalányt nyernek. Pályázni óhajtók szabályszerűen 
felszerelt kérvényeiket alulirotthoz f. évi augusztus 
20-ig nyújtsák be. Sárkány István, felügyelő. 

(1069—II- l ) 
Az i z s á k i (Pestmegye) róm. kath. elemi nép-

iskolánál újonnan rendszeresített tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 400 frt, melyből 
240 f r t államsegély, 160 fr tot pedig az iskolapénz-
tár fizet; 50 f r t lakbér és 5 frt kertilletmény. 
Kötelessége egy vegyes osztályt és az ismétlősöket 
tanítani. A kántori teendőkben jártasak előnyben 
részesülnek. Pályázati határidő aug. 14. Pályázni 
óhajtók kérvényüket a kath. iskolaszékhez czimezve 
nyújtsák b.e. Az állomás szeptember hó 1-én elfog-
lalandó. Prohászka Pál, plébános, iskolaszéki elnök. 

(1066-1 -1) 
A v i t t e n c z i (Nyitramegye) róm. kath. tanítónak 

van 300 fr t ja , bútorozott szobája, fűtésre felvágott 
3 méter fája. Ha privátákat, zenetanítást elfogad, 
szép jövedelemre tehet szert. Köteles egy osztályt 
önállóan vezetni, ezenkívül vasárnap egy órán át 
tanítani, kántort lehetőleg kisegíteni. Tannyelv: 
tót-magyar. Oklevéllel ellátott folyamodvány az 
iskolaszékre czimezve augusztus 10-ig küldendő be. 

(1062-1-1) 

B á c s - B a r a c s k a községi iskolájánál egy tanítói 
állápra pályázat nyit tat ik. Fizetése: háromszáz forint, 
három öl lágy hasábfa és lakás kerttel. A fizetés-
nek 400 fr t ra való állami kiegészítése a nagymélt. 
közoktatásügyi ministeriumtól kérelmeztetik. Köte-
lessége az iskolaszék által kijelölt osztályokat 
vezetni, az ismétlő-iskolát díj nélkül tanítani. 
Előnyben részesülnek, kik a kántorságban is némi 
jártassággal bírnak. A kérvények az iskolaszékre 
czimezve, aug. 28-ig a községi iskolaszék elnökéhez 
küldendők. Holtzinger József, községi iskolaszéki 
elnök. (1068—II- 1) 

A f e h é r v á r - c s u r g ó i elemi népiskolához az 1898 — 
1899. tanévre reform, másodtanító kerestetik. Fize-
tése : oklevelesnek államsegélylyel együtt háromszáz 
forint, nem oklevelesnek kétszáz forint készpénz, 
ezenkívül bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége: az 
alsó három vegyes osztály tanítása. Nők is pályáz-
hatnak. Pályázatok aug 25-ig Szalay Benő lelkész-
hez küldendők Fehérvár-Csurgóra. (1067—1—1) 

A p o d h r a g y i ág. hitv. ev. fiókegyház tó t nyelvű 
iskolájához okleveles tanító esetleg óvónő keres-
tetik. Lakása: 1 szoba, konyha; melléképületek: 
kamra, istálló. Fizetése 300 frt (készpénz és termé-
nyek), 2 hold szántóföld, 1 kert ; 5 öl tűzifa, 
melyből a tanterem is fűtendő. Bizonyítványokkal 
ellátott jelentkezések augusztus 20-ig alulirotthoz 
küldendők. Hodzo János, isk.-sz. elnök. (1061-1-1) 

A morva- szent - jános i (Pozsonymegye) róm. 
kath. fiu- és s z é k e l y f a l v i róm. kath. vegyes isko-
lához tanítói állomásokra pályázat hirdettet ik. Fize-
té.-e egynek-egynek törvényes ötödéves korpótlékon 
kívül polgári évre 375 frt , bútorozott szoba, szüksé-
ges tüzelő-anyaggal. Kántori teendőkbeni segéd-
kezósórt némi mellékjövedelem. Tannyelv: tót-
magvar. Dobsa Mihály alesperes, ker. tanfelügyelő, 
iskoíaszéki elnök. (1093 - I I - 1 ) 

Jobbágy iba (Nógrádmegye ; posta Apcz) a róm. 
kath. iskolához szeptember elsejére okleveles tanító 
kerestetik. Javadalma: 370 frt, államsegély betudá-
sával 400 frt, lakás és kert helyett 70 f r t (esetleg 
lakás kerttel természetben). Kötelessége: iskolaszék 
által kijelölt osztályt önállóan tanítani és valláso-
sán nevelni, azonfelül ismétlősöket tanítani. Első 
tanévben szorgalmi idő alatt állását nem hagyhatja 
el. Kántorságban jár tas előnyben részesül. Iskola-
székhez intézendő, eredeti okmányokkal felszerelt 
kérvények augusztus 15-ig küldendők Bősz Emil 
plébánoshoz. 1090 —II—1) 

M é r k e n (Szatmárm.) a reform, egyház kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma 
lakáson felül 51 frt államsegély, föld-naturálék ós 
tandíjban 350 frt. Kötelessége vegyes elemi iskola 
vezetése. Oklevéllel felszerelt kérvények augusztus 
hó 20-ig ev. ref. lelkészi hivatalhoz (u. p. Vállaj) 
küldendők. (1091—III-1) ' 

K e c s k e m é t város községi iskolaszéke egy városi 
rendes és három pusztai rendes tanítói állásra 
pályázatot hirdet. A városi állás j avada lma: első 
évben lakbérrel együtt 600 frt, következő négy 
évben 700 frt, azután 800 fr t és szabályszerű kor-
pótlékok. Erre csak nők pályázhatnak, kik hangjegy 
szerinti ének és női kézimunka tanításra kötelesek. » •-.„ 
A pusztai állások javadalma 400 frt törzsfizetés,, 
szabad lakás, két hold föld haszonélvezete, melyből 
"A hold iskolai kertté alakítandó. Ez állások másjod-
fokúak, melyekből üresedés esetén 500 f r t ta l d i j a ^ ä >ÍJ>) \ 
elsőfokú állásokra léphetni. Csak férfiak pályázhat-
nak. Fölszerelt kérvények, újabb keletű, egészségi * 
bizonyítvány kiBéretében, augusztus 15-ig Dömötör -. 
Sándor iskolaszéki elnökhöz küldendők. Városi állás 
szeptember 1-én, pusztaiak október 1-én foglalandók 
el, fizetéseik is ekkor folyósíttatnak. (1078/a— II Í j 



- V 'ITT -
Szeged szab. kir. város községi iskolaszéke pályá-

zatot hirdet a községi polgári leányiskolánál rend-
szeresített igazgatónői állásra. Az igazgató-tanítónő 
javadalmazása évi 1000 frt fizetés. 200 fr t lakáspénz 
igazgatói átalány és a fizetése 10",Vának megfelelő 
5 izben esedékes évi 100 frt ötödéves korpótlék. 
A szabályszerűen fölszerelt folyamodványok f. évi 
augusztus hó 8-ig alulírott elnökségnél nyújtandók 
be. A megválasztott igazgatónő állását f. évi szep-
tember hó 1-én lesz köteles elfoglalni. Szegeden. 
1898. évi julius hó 25. Dr. Lázár György, kir. tanácsos, 
iskolaszéki elnök. (1092—1—1) 

Fókái ref. kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : lakás természetben és 751 öl 
kert; 38'A kalongya buzakepe, értéke 30 frt 80 kr ; 
58 véka (16 kupás) szemes töröbuza-kepe, értéke 
34 frt 80 k r ; munkatétel értéke 19 frt 10 kr ; 
fapénz, stóla, vászon értéke 8 frt 18 k r ; 5 hold 
798 öl szántó és kaszáló haszonélvezete, kat. tiszta-
jövedelme 20 frt 94 kr ; készpénz az egyháztól 
122 f r t ; államsegély 165 frt. Összesen : 400 frt 82 kr. 
Folyamodványok augusztus 15-ig nt. Tavaszi József 
esperes úrhoz Magyar-Péterlakára (u. p. Szász-Régen; 
küldendők. Iskolaszéki elnök. (1094-—I—1) 

Füss (Barsm.) róm. kath. népiskolájához osztály-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 
polgári évre 350 frt; bútorozott szoba; 3 öl kemény 
tűzifa, szobája és tanterem fűtésére. Tannyelv : 
magyar-tót. Kötelessége: az egyik tanteremben a 
mindennapi és az összes ismétlő gyermekek okta-
tása. Folyamodványok aug. 23-ig Kovács József 
esp.-plebánoshoz Fiissre küldendők. (1080 -I—1) 

A bars-füssi plébániához tartozó Rendve fiók-
községbeli róm. kath. tanítói állomásra a pályázat 
aug. 24-re tűzetik ki. Javadalmazása: 8 magyar 
hold szántóföld, melyet maga a tanító míveltetni 
köteles; 16'A pozsonyi mérő buza; 16'A pozsonyi 
mérő rozs és 16'A pozsonyi mérő árpa; a község 
pénztárából 118 frt, állami Segélyből pedig 64 frt 
kés-pénz; 2 öl kemény tűzifa. Lakása áll: két 
szoba, konyha, kamra és istállóból, mihez körül-
belül félholdnyi kertecske van csatolva. Tannyelv: 
tóf-n agyar. Folyamodványok Kovács József esperes-
plebánoshoz Bars-Füssre küldendők. (1081-1- 1) 

Tisza-Derzs közt-éghez tartozó Tomaj pusztai 
községi tanítói állási a pályázat hirdettetik. Java 
dalmazás 300 frt készpénz havi előleges részletek-
ben, természetbeni lakás 800 r -öl kerttel^és min-
den gyermektől 1 frt tandíj. Pályázati kérvények 
augusztus 10-ig a községi iskolaszékhez beadaudók. 
Pályázhatnak okleveles egyének. Községi iskolaszék 

(1071-1-1) 
A baczúri, kecskési , dobói ev. ker. tanítói 

állásokra pályázatot hirdetek. Ez állásokkal 300 frtnyi 
javadalom jár, lakáson és kerten kívül. Tannyelv 
tót. Pályázhatnak csak oklevelesek. Hurtay György, 
ev. lelkész. Osztroluka (1109 — III —1) 

Kopócs-Apáthiba (Szabolcsm.) róm. kath., oki., 
esetleg — nélküli — segédtanító kerestetik, havi 
13 frt fizetés, élelmezés, bútorozott szoba. Ágynemű, 
mosás nem adatik. Értekezni lehet Letfelholcz István 
kántortanítónál. Az állomás a tanév elején elfog-
lalandó. U. p. Gyüre. (1111—I—1) 

Günyii (Győrm.) róm. kath népiskolához osztály-
tanító kerestetik. Javadalma : 10 hónapra 300 frt, 
egy bútorozott szoba takarítással, és egy öl puha 
hasábfa. vagy e helyett 7 frt. Pályázhatnak nőtaní-
tók is. Oklevelesek előnyben részesülnek. Kérvények 
legkésőbb augusztus 20-áig Hohner Ferencz főtaní-
tóhoz küldendők Gönyüre. (1116 — 1 1) 

Jövő tanévre segédet keresek előnyös fizetésre. 
Kornádi (biharmegye). Kiss Sándor, rektor. 

(1104—II—1) 

Komárvárosi róm. kath. iskolához szeptember 
elsejére segédtanító kerestetik. Fizetése: 200 t'rt, 
koszt, szállás, tisztogatás. Kis-osztályt és ismétlőket 
tanítja, a temetéseknél helyettesít. Képezdét vég-
zettek is pályázhatnak. Privát-órái lesznek. Kér-
vények augusztus 20-ig Kiskomáromba (Zalamegyc) 
küldendők. Méhes, plébános. 

(1105—1—1) 
Zalamegye Zala-Lövö közös jellegű iskolánál az 

osztálytanítói állásra pályázat nyittatik. Fizetése: 
tanévre 300 frt, egy szoba fűtéssel, a 4-ik száz frt 
az államtól kéretett. Kötelessége: a mindennapi, úgy 
az ismétlők tanítása és a kántorságbani segédkezés. 
Az állomás szeptember elsején okvetlen elfoglalandó; 
a kérvények az iskolaszéki elnökséghez küldendők ; 
megjegyzendő, hogy tanítónők is pályázhatnak. 

(1107-1-1) 
Somogy-Beleznára oki., esetleg képezdevégzett 

altanítót keres, a róm. kath. iskolaszék. Évi fizetése : 
.300 frt, lakás, fűtés és tisztogatással. Reggeli, ebéd 
és vacsorából álló étkezést havonta 15 frtért kaphat. 
Mo-atás, világítás és ágynemű az illető gondja. 
Kötelme: az alsóbb két osztály és az ismétlők 
törvényszerű oktatása. A tanulók horvát, magyar 
vegyes-ajkuak, de a tannyelv magyar. Eredeti okmá-
nyokkal kellőleg felszerelt kérvények augusztus 15-ig 
hozzám Zákányba küldendők. Szép Ferencz, plébános 
és egyházi elnök. (1108-1—1) 

Csanád-Palota községben újonnan szervezett 
400 — 400 frt évi fizetés s ötödéves korpótlék java-
dalmazás mellett egy férfi- és egy nőtanítói állásra 
pályázat hirdettetik. A nötanító részeve természet-
beni lakás, a férfitanító részére pedig természetbeni 
lakás, vagy ennek ellenértékében 100 frt lakbér 
biztosíttatik. A kellőleg felszerelt kérvények alulirt 
iskolaszéki elnökséghez 1898 augusztus 28-ig nyúj-
tandók be. A választá-i ugyanez nap délelőttjén fog 
megtartatni. Csanád-Palotán, 1898 julius 24-én. 
Elnökség. (1101 — I I I - 1) 

Hevesre róm. kath. segédkántortanító kerestetik. 
Teendői: 1-ső fiosztály vezetése, kántorságbani 
segédkezés, tehát orgonálás megkívántatik Java-
dalma: 150 frt, teljes ellátás-, mosás, világítás nem 
adatik, ezért 10 frt adatik. Bútorozott szoba, abban 
harmonium. Mellékjövedelemre is számíthat. Kér-
vények Puchlin Kázmér plébános, iskolaszéki elnök-
höz küldendők. (1106-1-1) 

A szalai reform, egyház kántortanítói hivatalára 
pályázat hirdettetik. Fizetése: ha okleveles a tanító, 
százhetven forint államsegélylyel együtt 400 forint. 
A hivatal augusztus huszadikától bármikor elfog-
lalható. Jakab János, szalai ref. lelkész. (U. p. Felső-
Méra, Abauj-Tornamegye.) (1102—1—1) 

A kercsel iget i (Somogym.) államilag segélyezett 
róm. kath. iskolánál a segédtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése 9 hóra bútorozott szoba ágy-
nemű nélkül és a fűtésnek 10 frtba való beszámítá-
sával : 400 frt. Kötelesség: az alsóbb osztályban 
önállóan tanítani, az ismétlő-iskolások egy részét 
oktatni és a kántori teendőkben segédkezni. Csakis 
képesített tanítók folyamodhatnak, eredeti vagy 
közjegyzőileg hitelesített oklevél kíséretében aug. 
15-ig. A kántorságban járiasok előnynyel birnak. 
Tanév kezdete szeptember 1-seje. Az iskolaszék. 

(1079-11—1) 
Lőcse városa felsö-majori tanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Fizetés: 40U frt, lakás és 34 ürméter 
tűzifa. A pályázóknak a hazai nyelven kívül a tót 
nyelvet szóban, Írásban birniok kell. Folyamod-
ványok az iskolaszék elnökségéhez augusztus hó 
14-ig beküldendők. Lőcse, 1898 julius 27-én. Szent-
istványi Dani, iskoiaszéki elnök. 

(1052—II—1) 



Folytatása a 2-ik mellékletnek a Népt. Lap. 1898. évf. 31. sz.-hoz. 

Balaton-Magyaródi róm. kath. iskolához segéd-
tanító kerestetik szeptember l-re. Fizetése 150 frt, 
koszt, szállás. Kis-osztályt, ismétlőket tanítja, a kán-
torságban segédkezik. Képezdét végzettek is pályáz-
hatnak. Kérvények augusztus 20 ig a kis-komáromi 
plébániára küldendők. (1103 — 1—1) 

A pozsonyi congr. izr. hitközség iskolaszéke az 
elemi iskolájánál betöltendő tanítónői állásra ezennel 
pályázatot hirdet. Az állás egyelőre ideiglenes és a 
lakbérrel együtt évi 550 fr t fizetéssel jár, mely 
fizetés véglegesítéskor 600 frtra kiegészíttetik. Pályá-
zók, kik a magyar ós német nyelvet tökéletesen 
birják és a női kézimunka tanítására kellő képe-
sítést igazolhatnak, felkéretnek, hogy teljesen föl-
szerelt kérvényeiken mielőbb, de legkésőbb f. é. 
augusztus hó 15-ig alulirotthoz beterjeszszék és 
meghívás esetében próbaelőadásra megjelenjenek 
Az útiköltségek a meghívottaknak megtéríttetnek. 
Azok, kik elemi iskolánál már működnek és a 
franczia nyelv, valamint a zeneoktatásban is járta-
sak, előnyben részesülnek. Pozsony, 189 julius hó 
20-án. Dr. Lövinger Vilmos, iskolaszéki elnök. 

(1096—II—1) 
Pályázata nagybesse i reform. kántortanítóságra. 

Fizetés: készpénz, föld, terményekben 500 forint 
Kellően felszerelt kérvények aug. 21-ig alulirthoz 
küldendők. Nagy-Salló, 1 98 jul. 29. (Barsmegye). 
Juhász Pál, esperes. (1112—1—1) 

Karkócz-ra (Nyitram.) róm. kath. osztálytanító 
kerestetik. Fizetése: államsegélylyel 400 frt, egy 
szobából álló lakás. Az iskolaszékre czímzett kérvé-
nyek Pazsitny Pál lelkészhez Bucsá.nyba küldendők, 
tleidler Károly, főtanító. (1110—I —1) 

Jelen lapnak, folyó évi 27. számában közzétett 
zala-szántói segédtanítói állásra vonatkozó pályá-
zati határidő azon igazítással, miszerint nem okle-
velesek is pályázhatnak, augusztus hó 15-éig meg-
hosszabbíttatik. Nyers Imre, főtanító. (1089—I—1) 

Pályázat. Fegyverneken (Jász-Nagy-Kun-Szol-
iiokmegyében) betöltendő róm. kath. tanítói állásra 
ezennel pályázat nyittatik. Az állomás javadalma: 
800 korona évi fizetés A mennyiben ezen tanítói 
állomás eddig még saját lakóházzal nem bír, 
140 korona lakpénz. Esetleg azonban lakpénz helyett 
megfelelő lakást is kaphat természetben, a meg-
választott tanító. Egy szoba fűtésére elegendő kőszén. 
2 öl fűtőszalma, vagy kívánatra a fűtőszalma árá-
ban 2" korona. A róm. kath. iskolaszékhez intézendő 
és kellőleg felszerelendő kérvények a f. évi augusz-
tus 26-ig Fegyvernekre a plébániai hivatal czímére 
küldendők. Kelt Fegyverneken, 1898 julius hó 27-én 
Uhács Titusz, iskolaszéki elnök. (1095—I—1) 

Daróczon (Beregm.) a ref. egyház-kántortanítói 
állomása szeptember l-én betöltendő. Javadalma: 
13 köböl buza,4 köböl gabona, 5 frt 28 kr pénz, stóla 
5 frt, tandíjból 82 frt, 62 szekér tűzifa, 3 drb szarvas-
marha évi legeltetési joga 12 frt, 15 hold és 1303 r~|-öl 
szántó- és kaszálóföld egy tagban, 1 hold és 928 | l-öl 
kert, 10 — 12 igás, 8 gyalog-napszám, 3 hold erdőföld 
használási joga 3 frt, erdőalap kamatja 3 frt 42 kr. 
államsegély 52 frt. Lakás, kert, faiskola 600 CJ-öl 
használata, helyi viszonyokat illetve a javadalom 
összesen 400 frtotmeghalad Kötelezettségei: az iskolai 
növendékek törvényszerű oktatása, mindennemű 
kántori teendők, lelkész akadályoztatása esetén 
istentisztelet végzése. A pályázati kérvények okmá-
nyokkal felszerelve augusztus 20-ig Szabó András, 
lelkészhez, posta Beregszász, küldendők. 

( 1117 -1 -1 ) 
A kupi, veszprémmegyei ref. iskolához okleveles 

tanító kerestetik. Fizetés államsegélylyel 400 frt, 
2 szoba, keit. Elfoglalandó szeptember hóban. Jelent-
kezni lehet augusztus 20-ig Balla Dezső lelkésznél. 
Posta Pápa-Kovácsi. (1126—II—1) 

1. A vaál i (F^jérm.) ref. népiskolához kántor-
tanító kerestetik. Evi fizetése, lakáson kívül, kész-
pénz és terményekben 400 frtra számítható. Pályá-
zók okmányokkal felszerelt kérvényeiket ez év 
augusztus 31-ig a ref. lelkészi hivatalhoz küldjék. 
2. A v a á í i ref. népiskolához másodtanító is keres-
tetik. Évi fizetése: lakás és 410 frt készpénz Pá-
lyázók felszerelt kérvényeiket ez év augusztus 31-ig 
a ref. lelkészi hivatalhoz küldjék. (1128—1—1) 

M'-gasfalu (Hochstettnó, Pozsonym., posta hely-
ben) róm. kath. tótnyelvű II. oszt. tanítói állásra 
1898 augusztus 20-ig pályázat hirdettetik. Eddigi 
fizetése mélt. gróf Károlyi Lajos uradalmától 280 frt 
készpénz. 4 hl. buza, 6 hl. rozs, 4 hl. árpa, 12 m. selejt-
tölgyfa. Ebből f. év végéig a négyhavi járandóságot 
kapja. Azontúl, vagyis 1899. év január 1-től kezdve 
fizetését a községtől fogja kapni és pedig egy évre 
400 frt készpénzt, tizenkéthavi utólagos részletekben 
pontosan fizetve, 50 f r t lakpénz, a mely azonban, ha 
a község természetbeni lakást adna, nem követelhető, 
és két öl fa, vagv beváltva 20 frt saját használatra. 
Kötelességei: a II. osztályt önállóan tanítani, az 
egyházi szertartásoknál a kántortanítónak szükség 
esetén a plébános rendeletére segíteni, a gyerme-
kekkel templomba járni és az ismétlő-iskolát taní-
tani. Az iskolai év kezdete szeptember hó 1-je. 
Véglegesítést egy próbaév leteltével kapja. Magyar 
és tót nyelv tökéletes birása követeltetik. Zenébeni 
jártasság, úgy mint német nyelv ismerete előnyös. 
A folyamodások, oklevél és valamennyi eddigi mű-
ködési bizonyítványokkal fölszerelve, az iskolaszékre 
czímzendők. Csak oklevelesek pályázhatnak. János 
István, iskolaszéki jegyző. (1118—I—1) 

Alsó-nyánasdi római katholikus népiskolánál, 
egy harmadik tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése hitközségtől 50 fr t — államsegély 350 frt 
— egy bútorozott szoba, saját lakásának fűté-
sére 10 f r t ; fizetését havi előleges részletekben 
a legnagyobb pontossággal kapja meg. Csakis okle-
veles tanítók pályázhatnak. Némi mellékjövedelemre 
számíthat. Folyamodók kérvényeiket augusztus 14-ig 
felszerelten alulirotthoz kötelesek beadni. A meg-
választott köteles állását szeptember 7-ig elfoglalni. 
Alsó-Nyánasdon, 1898 julius 31-én. Király János, 
világi elnök. (1121—1—1) 

S p á c z a (Nagyszombat mellett) r. kath. tanító 
kere-tetik. Fizetése . 00 fi t , bútorozott szoba fűtés-
sel. Privátórák után 100 frtra bizonyosan számíthat. 
Folyamodványok az iskolaszékre czímezve külden-
dők. Az iskolaszék megbízásából Jakubéczy Gyula, 
főtanító. (H31—I—1) 

t s z t á r b a (Biharmegye) ev. ref. segédkántor-
tanítót keresek VI. osztályú fiúiskola vezetésére; 
templomban, temetéseknél a kántorság önálló vég-
zésére. Orgonázni tudók előnyben részesülnek. Fize-
tése 150 frt — ágynemű, mosás, világítás nélkül — 
teljes ellátás. Pályázhatnak okleveles, IV-ed. 111-ad 
évet végzett egyének augusztus 25-ig. Az állomás 
szeptember l-re elfoglalandó. Balogh Károly, ref. 
kántortanító. (1134—1—1) 

A k is -azari ev. ref. kántortanítói állomásra, 
pályázat hirdettetik. I. Javadalom: 367 frt államsegély; 
tandíj, mely minden gyermektől 1 véka gabona, 
40 kr ós 1 szekér fa, ekkép tandíjjal együtt 400 frt. 
Tandíjban adott fával tanterem is fütendő. Tankö-
telesek száma 15 — 18. Továbbá lakás kerttel és 
stóla. II. Kötelessége a tiszáninneni egyházkerü-
leti tanterv értelmében tanítás és kántori teendők 
végzése. Az állomás szeptember l-én elfoglalandó. 
Kérvények alulírott lelkészhez küldendők. Kis-Azar 
(posta Gálszécs). Péter Mihály, lelkész. (1120—1—1) 

Hédervárra (Győrmegye) kath. tanító kerestetik. 
Fizetése : 8 hónapra 300 fr t . Bútorozott szoba fűtés 
sei. Kérvények iskolaszéki elnökhöz czímzendők. 
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H a l a s o n a községi elemi népiskolánál ké t pusztai 
iskolai tanító-állás üresedésbe jővén, arra pályázat 
hirdettetik. Mindkét állomás jövedelme : évnegye-
denként előleges részletekben, 350 t'rt törzsfizetés, 
mely 5 évenként 10%-kal fokozódik, az iskola 
mellett 2 hold szántóföld és szabad lakás mellék-
épületekkel. Téli fűtés. Az állások f. é. szeptember 
hó 1-én elfoglalandók. Kellően felszerelt kérvények 
augusztus hó 15-ig a községi iskolaszékre czimezve, 
alulirotthoz küldendők. Vári Szabó István polgár-
mester, mint a községi iskolaszék elnöke. (1132-1-1) 

Az l í j -szt . -annai államilag segélyezett községi 
polgári fiúiskolánál üresedésben levő két nyelv- és 
történelem, továbbá egy mennyiség- és természet-
tudományi szakra egyenkint 700 f r t készpénzfize-
tésből, 30 frt iskolafűtési és 6 f r t irodaátalányból, 
végül természetbeni lakásból álló javadalmak ki-
szolgáltatása mellett egy próbaév fentartásával 
pályázat hirdettetik. A megválasztottak kötelesek 
szükség esetében egy-egy osztályban az éneket, 
rajzot és tornát is tanítani. Pályázók felkéretnek, 
hogy kellő okmányokkal felszerelt folyamodványai-
kat folyó évi augusztus hó 15-ig, mint a választás 
napjáig, a községi iskolaszékhez beküldeni szíves-
kedjenek. Új-Szt.-Annán, 1808. évi julius hó 27-én. 
Schöller Andor, iskolaszéki elnök. (llOO—II—1) 

A l ip tó -maluzs ina i róm. kath. kántortanítói 
állomásra folyó évi szeptember 19-ére pályázat 
hirdettetik. Jövedelme olvasható folyó évi junius hó 
16-án kiadott „Néptanítók Lapja" 21. számában. 

( 1 1 2 5 - 1 - 1 ) 

A J Á N L K O Z Á S O K . 
Két havi szünidőre alkalmazást keresek. Czím : 

ok leve l e s k. tan í tó poste-restante N a g y - B a j o n ^ 
(Somogymegye). (609 — 1 — 1) 

Tíz év óta működő Oki. taní tó (magyar-német), 
kántorságban tökéletesen jártas, ajánlkozik kántor-
tanítónak, esetleg kántorsegédnek, segédtanítónak. 
Szives megkeresések (tanító) poste-restante D o r o g h 
(Esztergommegye) kéretnek. (426—1— 1) 

N e v e l ő n e k ajánlkozik egy, 3 évig, működő róm. 
katb. tanító. Szives megkeresések „ Á r v a " czímmel 
Zavarra (Pozsonym.) küldendők. (491 — 1—1) 

Neve lőnek , vagy Írásbeli teendők végzésére 
ajánlkozom. Czím: „Maturans" poste-restante 
Murány. (600—1—1) 

Harmadéves tan í tó je lö l t segédtanítónak ajánl-
kozik. Czím : H e i n r i c h János, H a r k á c s (Gömörm.) 

( 1 1 2 2 - 1 - 1 ) 
Államnál jól képesített, 20 éves, róm. kath. tanító, 

tanítói állást keres. Levelek: B e l a n e c z névre 
Salánkra (Ugocsam.) küldendők. (1123—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Harmonium 
jókarban jutányosán eladó. Bővebbet „ S e g é d j e g y zö" 
Gamás (Somogymegye.) (1105/a—1 — 1) 

Okleveles, praxissal biró, németül ós zongorázni 
tudó, lehetőleg római katholikus 

g : t a n í t ó n ő 
kerestetik 4 gyermek mellé, kik közül a legidősebb 
a III. polgárira tanítandó. Fizetése : 320 frt, teljes 
ellátás, külön lakással. F ü z e s i Márton, tanító. 

(1097) N y ú s t y a , Gömörmegye. (I—1) 

Vrp A A A i. A. ^ 
®j® ®te ®fe sfe m> ®f® ej® éj® ®}$ ors ifö sf@>-\3 

Két le Anti mellé, kik a ne-
gyedik és első polgárira 

tanítandók, egy okleveles 

nevelőnő 
kerestetik, a német nyelv és 
songorá bani jártasság meg-
kívántatik. Javadalmazás : 
2ö0 J or int és teljes ellátás. 
Hagymád falva, (Biharmegye.) 

Kleszner Vilm os, 
^ 111-1) uradalmi tlazltartó. (I—1) 

W W W W efe # é ot^ <f Y ? ? ? ? T ? si® ei» <?l® ? jfe «fo>-

4 gyermek mellé, a kik a IV. polgári osztályt és 
az elemi osztályokat végzik, egy o k l e v e l e s , kereszt , 
v a l l á s ú n e v e l ő n ő kerestet ik . A német nyelv 
tökéletes bírása, a franczia nyelvben való jártasság 
és haladóknak zongorában való oktatása feltétlen 
megkívántatik. Fizetés 360 frt és teljes ellátás. 
Télen Aradon, nyáron pusztán. Ajánlatok bizonvít-
ványokkal és arczképekkel együt t : L u k á c s Grézáné 
Tót-Koinlós (Békésmegye.) (.608—111—3) 

Okleveles izraelita nevelönöt 
keresek két IV-ik elemi osztályú magántanuló es 
két kisebb gyermek mellé. Okmányok és lehetőleg 
f nykép az igények megjelölésével: Baik Gyula , 
Abony , S z a p á r y - p u s z t a ozimen küldemlők. 

(1113-1—1) 

U M e g j e l e l i t e k ! 
Bach: Praeludiumok és fugák; Hesse: Könnyű 
praelud.; 100 praelud. (Album): Harn onium-albnm. 
Kötetje ajánlottan 70 kr. „Hirdető Salon" kiadó-
hiv. Budapest, I., Fehérvári-út 28. (1115—1—1) 

O k l e v e l e s t a n í t ó t 
keresek harmadik elemi osztályú fiamhoz, magyar 
ós német nyelv alapos^ ismerete, valamint zeneok-
tatás megkívántatik. Évi fizetés 200 frt és teljes 
ellátás. Az állás szeptember hó 15-én elfoglalandó. 
Kérvények kellően felszerelve augusztus 15-ig alul-
irotthoz beküldendők. Liptó-Oszada, 1898 julius hó. 
E m e r i c z y G y ő z ő , magyar királyi íőerdész. 

(1037-1—1) 

' J 

B ú c s ú z t a t ó s k ö n y v ü n k f v 
r \ 

első része, míg a készlet tar t . kapható: Kü, 
Ulrich B é l á n á l N a g y - Körösön és p y * 
Ulrich A n t a l n á l Kis - K ú n - F é l e g y - kv* 
házán, portómentes, 1 frt 5 krért . !K>, 

(891) ( I I I -3) 

Bud="p«t.. 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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A tiszáninneni, ev. ref. egyházkerület felügyelete 
alatt álló, misko lcz i felsőbb leányiskolában egy 
rendes nevelőnői tanítónői állásra, — melylyel a 
franczia nyelv és zongora elméleti és gyakorlati 
tanítása s az internátusban a negyedik lakosztály 
növendékeire való felügyelet van összekötve, — 
pályázat hirdettetik. A pályázótól megkívánja az 
iskolai elöljáróság, hogy ev. református, vagy ág. 
evangelikus vallású legyen, németül, francziául 
beszéljen, a franczia nyelv és zongora tanításában 
elméleti és gyakorlati jártassággal biijon. Előnyben 
részesülnek azok, a kiknek a franczia nyelv, zene 
és tornatanításhoz képesítésök van. Fizetési felté-
telek : 400 frt és teljes ellátás az internátusban. 
Miskolcz, 1898 julius 10. Kun Bertalan, püspök, 
mint a felügyelő-bizottság elnöke. (984—1—1) 

A káptalanfalvi (Torontál) felekezeti iskolánál 
tanítói állásra: 300 frt készpénz, szabad lakás, 
házi és pótkert, mely utóbbinak adóját élvezője 
fizeti; 2 öl kemény tűzifa, 2 öl szalma — pályázat 
hirdettetik. A megválasztott köteles az ismétlő okta-
tást ós a római kath. hívek vallási gyakorlatait 
vezetni. Határidő aug. 20. A kérvények a módosi 
plébánia-hivatalhoz intézendők. Rankov Lajos, plé-
bános. _ ( 9 9 6 - I I - 1 ) 

Hidvég-Ardói református egyház tanítót keres. 
Fizetése : föld, termény, készpénzben 300 frt, állam-
segélylyel 400 frt, lakás. Pályázati határidő augusz-
tus 15. Ambrus János, reform, lelkész. (1018-1-1) 

Soroksáron (Budapest mellett) a római kath. 
elemi iskolánál egy rendes tanítói állás üresedésbe 
jővén, arra pályázat hirdettetik. Evi fizetése: 800 
korona, előleges havi részletekben; 60 korona a 
vasárnapi ismétlő-iskola tanításáért; 20 korona kerti 
általány és 160 korona lakbér, negyedévi részletek-
ben, a község pénztárából. Tannyelv : magyar és 
német. Kötelessége : az iskolaszék által reá bizott 
osztályt lelkii^neretesen és kitűnően vezetni, to-
vábbá az orgonista-tanítónak úgy a templomi tény-
kedés minden ágában segítségére lenni és a temet-
kezéseknél segédkezni, amiért 200 koronáig terjed-
hető mellékjövedelemre számíthat. Az illetőnek jó 
zeneértőnek és erős prím-hanggal kell bírnia. Sze-
mélyes m egjelenés kívánatos. Kellően felszerelt kór-
vények az iskolaszékhez czímezve, f. é. augusztus 
hó 15. napjáig főtisztelendő Zabb János, egyh. elnök 
úrnál nyújtandók be. Kelt Soroksár, 1898 julius hó 
24-kén Zabb János, egyh. elnök. Szalay Ferencz, 
iskolaszéki jegyző. (1031—I—1) 

A l éva i ev. egyház pályázatot hirdet kántor-
tanítói állásra, melynek jövedelme : két-szobás laká-
son és kerten kívül 400 frt készpénz, 20 frt fapénz 
és stóla — Kérvények augusztus 10-ig alulírotthoz 
küldendők. Bándy Endre, lelkész. (1032—1—1) 

A hornyáni (Trencsénm.) államilag segélyezett 
róm. kath. iskolánál tanítói állásra augusztus 11-ére 
pályázat hirdettetik. Fizetése: állami segély 142 
forint, minden tanköteles gyermek után (50 - 60) 
1 frt, '/< mérő rozs, Vi mérő árpa; öt p. m. alá 
szántóföld, 12 méter tűzifa, ismétlőiskoláért 6 frt. 
Lakása áll : 2 szoba, kjnyha, kamarából és kis kert-
ből. A község még 100 frtnyi államsegélyt kérel-
mez. Okleveles tanítónők is pályázhatnak. Kérvé-
nyek ,\Iiklósy Rezső plébános úrhoz Bobothra kül-
dendők. (1035 -I—1) 

Jákó (Veszprémm.) róm. kath. iskolához 300 frt 
fizetéssel, bútorozott szobával, németül is tudó 
segédtanító kerestetik. Kérvények aug. 20-ig az 
iskolaszékhez küldendők. (1041—I—1) 

Turóoz-Szklenó község harmadik iskolára tanító 
vagy tanítónő pályázhatik, tannyelv magyar-német, 
jövedelme : államsegély 400 frt, határidő : augusztus 
hó 2ö-ig, folyamodványok Turek Károly, iskolasz. 
elnökhez küldendők. (1045—1—1) 

Somogy-Karádi római kath. osztálytanítói állo-
másra augusztus 20-ig pályázat hirdettetik. Fizetés : 
bútorozott szoba, fűtéssel és zongorával, polgári 
évre 300 forint havi részletekben. A fizetésnek 400 
forintrai kiegészítéseért a kérvény a ministerium-
hoz beadatott. Kötelessége egy osztály vezetése, 
ismétlő és vasárnapi iskolások oktatása, kántorság-
ban segédkezés. .Megkeresések főtiszt. Neumayer 
Károly, iskolaszéki elnök úrhoz czímezrndők. Az 
állomás szeptember l-jén elfoglalandó. (1036-1-1) 

A p a g y (Szabolcsm.) r. ka'h. fiókegyház (templom 
nincs) kántortanítói állomásra pályázat. Jövedelme 
jegyzőkönyvileg 353 frtban megállapítva. Kiegészítés 
400 frtra államsegély útján folyamatban. Az iskola-
székhez czímzett kérvények augusetus 24-ig a nap-
kori r. kath. plébániai hivatalhoz küldendők. 

(1042-1—1) 
Háromfa-agarév i róm. kath. iskolához okleve-

les oszt.-tanító kerestetik. — Fizetése 400 forint, 
csinos lakás ós fűtés. -- Kérvények és okmányok 
augusztus 15-ig főtisztelendő Humor Gábor plébá-
nos úrhoz Háromía (Somogym.) küldendők. 

(1036-1—1) 
Törtelen (Pestm.) római kath. tanítónői állomás 

üresedvén, fizetés háromszáz (300) f r t ; évi faillet-
móny 20 f r t ; tandíjból 30 fr t ; szabadlakás házi-
kerttel. Képesített óvodásnők is pályázhatnak, ha 
egy év alatt tanítónői képesítést megszerzik. Folya-
modások aug. 14-ig Csajka Lajos plébánoshoz kül-
dendők. (1039—1—1) 

Magyar-Peterdre ref. kántortanító kerestetik. 
Illetmények összes értéke mintegy 400 frt, mely 
származik 131 frt államsegélyből; 90 fizető pártól 
páronkénti 1 frt 78 krból; 20 elemi iskolástól 
egyenkénti 90 krból; polgári községtől 21 forint 
ismétlőiskolai tandíjból; hitközségtől 7 köbméter 
kemény tűzifából ; öt magyarhold szántóföld, egy 
hold rét és kenderföld hasznából; ezekre járó szol-
gálmányokból; temetési stólákból. Ezenfelül tisz-
tességes lakás, melléképületek, kert, legeltetési 
jog, őröltetés Kötelesség: elemi ós ismétlőiskolá-
sok tanítása, énekvezetés, kanonikus órákon s lel-
kész akadályoztatásakor — férfi-tanítótól — kate-
drai teendők. Pályázhatnak augusztus 20-ig Szösz 
József gondnokhoz okleveles tanítók, tanítónők, 
sőt okleveles óvónők is, ha egy év alatt a tanítónői 
oklevelet megszerzendik. Az állás szeptember elején 
elfoglalandó. (Pósta : Rácz-Petre, Baranyam.) 

(1040—1—1) 
Abauj-Csécsbe reform, kántortanítóságra pályá-

zat hirdettetik. Jövedelem: szabályszerű lakáson 
kívül, 11'5 hold földből 35, életnemüekből 41, tan-
díjból 20, földmunkálás, stóla 27, készpénz 29, 
államsegély 248 frt. Pályázatok augusztus 25-ig 
lelkészhez kéretnek. (1043—11—1) 

Egbe l l (Nyitram.) osztatlan izr. nép skolájánál 
egy tanítói állomásra aug. 15-ig pályázat hirdet-
tetik. Fizetése: 400 frt, ebből 100 frt hittantanítás-
ért, ezenkívül lakás, fűtés és világítás. Az állomás 
szept. l-jén elfoglalandó. Iskolaszék. (1044 —II —1) 

Jász-Alsó-Szent-György községében újonnan 
rendszeresített községi óvodához az óvónői állásra 
pályázat nyit tat ik; felhivatnak mindazok, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy kellőleg felszerelt 
kérvényeiket alólirott felügyelő biz. elnökhöz 1898. 
évi augusztus 15-ik napjáig adják be, később beér-
kező kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 
Az óvónő járandósága a közpénztárból előleges év-
negyedi részletekben kifizetendő évi 300 frt, dajka-
tartásra évi 60 frt, évi lakpénz 30 frt, esetleg termé-
szetbeni lakás. A megválasztandó óvónő állását 
1898. évi szeptember 1-ső napján elfoglalni köteles. 
Veress János, biz. elnök. (1048—11—11 



Fehérgyarmaton (Szathmárm.) ev. ref. segéd-
lelkész-tanító kerestetik. Fizetése: 500 frt, 3 öl 
kemény tűzifa, 6 köböl buza, minden tanítványtól 
egy csirke vagy '20 kr, egy szobából álló lakás. 
Kötelessége : tanítja a íí-ik elemi vegyes osztályt, 
lelkész akadályoztatása esetén és a hóra canonicán 
lelkészi szolgálat. Ha segédlelkész nem pályázik, 
akkor okleveles tanító vagy tanítónő választatik a 
íl-ik vegyes osztály vezetésére, s fizetése lesz 
250 frt, 6 köböl buza és 3 öl fa, 63 fr t értékben, 
87 frt garantirozott reménybeli államsegély, 150 frt 
lakbér, összesen 550 frt. Az állás f. évi szept. l-én 
elfoglalandó. Ez állást elnyerni óhajtó segédlelkész! 
vagy tanítói, tanítónői oklevéllel, keresztlevéllel, 
esetleges szolgálati bizonyítvány nyal felszerelt kér-
vényét augusztus 13-ig Fehérgyarmatra (posta hely-
ben) küldje Fábián Károly lelkészhez. 

(995 -11 -2 ) 
A c s e t ény i reform. elemi másodtanítóságra 

pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 400 frt, havi 
előleges részletekben; egy szobás lakás. Pályázhat-
nak okleveles ref. tanítók ós tanítónők. Kérvé-
nyek okmányokkal együtt augusztus tizennégyig az 
esperesi hivatalhoz Takácsi, Veszprémmegye külden 
dők. Állás szeptember elsején elfoglalandó. (992-II-2) 

A ks innai ág. hitv. evang. egyház részéről másod-
tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 400 fr t államtól, 80 frt, lakás tűzifával 
az egyháztól. Kötelessége tanterv szerint és a/ 
ismétlő-iskolában is tót-magyar nyelvben tanítani. 
A kántortanítót helyettesíthetők előnynyel birnak 
Pályázhatnak tanítónők, esetleg okleveles óvónők is. 
Ajánlkozók okmányaikat Vargha János ev. lelkész-
hez Ksinnára (u. p. Zay-Ugróez, Trencsénm.) küld-
jék be. (990-11—2) 

A doboz-megyer i áll. segélyezett közs. iskolánál 
tanítói állás töltendő be. Javadalma: 400 frt, 200 
[ -öl kert és bútorozott szoba. Pályázatok Csontos 
Mihály isk. elnökhöz küldendők szeptember l-ig. 
(U. p. B.-Csaba). (998-11-2 ) 

Oroszlánra (Komáromm.) evang. másodtanító 
kerestetik. Tannyelv: magyar. Fizetése: államsegély-
lyel 400 frt. Szoba legszükségesebb bútorral, konyha, 
télen tűzifa. Iskolaszék. (1015 — 11 — 2) 

O-Lubló város r. k. jellegű elemi iskolájánál 
egy tanítói állomás üresedésbe jővén, minek betöl-
tésére ezennel pályázat bocsáttatik ki, és a választás 
megejtéséül f. é. augusztus hó 27-ik napja tűzetik 
ki. Pályázni kívánók tartoznak kellőleg felszerelt 
folyamodványaikat az Ó-Lubló városi iskolaszékhez 
czímezve, f. é. augusztus hó 25-ig bezárólag főt. 
Csumitta János plébános úrnak, mint a kerületi 
tanfelügyelőnek, Uj-Lublóra (u. p. Ó-Lubló) bekül-
deni. Tanítói javadalmazás: 1. Évi fizetés a városi 
pénztárból 400 frt. 2. Lakbér czímén 100 frt. 3. 
32 köbméter tüzelőfa, házhoz hordva és fölvágatva. 
A tanítótól követeltetik 3 nyelvnek (magyar, német 
és tót) alapos tudása. Ó-Lublón, 1898. évi julius 
hó 21-én. Földvári József, iskolaszéki jegyző. 

( 9 9 7 - I I - 2 ) 
Róm. kath. népiskolánknál az 1898/9. tanévre ok-

leveles, esetleg képezdevégzett, róm. kath., nőtlen 
segédtanító kerestetik. Fizetése: 350 frt, havi elő-
leges részletekben. Lakásul: csinos, padlózott szoba, 
fűtéssel. Ágynemű, mosás, világítás, szobatakarítás 
nem adatik. A IV., V., VI. tantólyamú mindennapi, 
úgy az ismétlős tanköteleseket tanítja. A kántor-
ságbani segédkezés, úgy a német nyelv birása, előny. 
Előadási nyelv: magyar. Eredeti v. hiteles másolatú 
okmányokkal ellátottkérvények, melyekben kiteendő, 
hogy pályázó állását tanévben itt nem hagyja, aug. 
,20. alulirotthoz küldendők. Szomajom, (Somogyvm.) 
Szandtner János, főtanító. (1000—II—2) 

S z e g e d szab. kir. város községi iskolaszéke 
pályázatot hirdet a községi polgári leányiskolánál 
rendszeresített négy 1-ső díjosztályú, és két 11-od 
osztályú tanítónői állásra. Az 1. díjosztályú tanító-
női állások a következők : 1. egy a franczia nyelv 
tanítására képesített tanítónő részére; 2. egy a 
művészi tárgyak : rajz, irás és esetleg még a kézi-
munka tanítására képesített tanítónő -, 3. egy a 
nyelv- és történelmi szakcsoportra képesített tanítónő 
és 4. egy a mennyiség- és természettudományi szak-
csoportra képesített tanítónő részére. Ezen állások 
betöltésénél előnyben részesülnek olyan pályázók, 
kik a német és franczia nyelvek tanítására külön 
képesítessél birnak. A második csoportnál pedig 
olyanok, kik éneket, zenét és testgyakorlást is 
tanítani képesítve vannak. A II. díjosztályú tanító-
női állások a következők : 1. egy a nyelv- és tör-
ténelmi szakcsoportra képesített tanítónő ; 2. egy a 
mennyiség- és természettudományi tárgyak tanítá-
sára képesített tanítónő részére. Az L díjosztályú 
tanítónői állásokkal egybekötött javadalmazás évi 
800 f r t fizetés, 200 fr t lakáspénz és évi 80 fr t ötöd-
éves korpótlék összesen ötizben; a II. díjosztályú 
tanítónők díjazása pedig évi 500 fr t fizetés, 200 frt 
lakáspénz és évi 50 fr t ötödéves korpótlók összesen 
ötizben. A korpótlékba jogosító szolgálati évek az 
itteni szolgálat kezdetétől számíttatnak. A szabály-
szerűen fölszerelt folyamodványok alulirt elnökség-
hez f. évi augusztus hó 8 ig nyújtandók be. Ezentúl 
érkező folyamodványok nem fognak tekintetbe 
vétetni. A megválasztottak kötelesek lesznek állá-
saikat f. évi szeptember hó l-én mulaszthatlanul 
elfoglalni. Szegeden, 189S. évi julius hó 18-án. Dr. 
Lázár György, kir. tanácsos, iskolaszéki elnök. 

(1003-11-2) 
S z e g e d szab. kir. város községi iskolaszéke pályá-

zatot hirdet egy elhalálozás folytán megüresedett 
belterületi I. díjosztályú, és egy újonnan szervezett 
II. díjosztályú el. népiskolai tanítói állásra, továbbá 
két külterületi (tanyai) rendes tanítói állásokra, 
valamint esetleg előléptető választás által még meg-
üresedő belterületi elemi népiskolai II. díj osztályú 
vagy üresedésbe jövő tanyai tanítói állásokra is. 
A belterületi rendes I. díjosztályú tanító fizetése az 
első három évben 500, a második három évben 
600, a hat év eltelte után évi 700 fr t fizetés, 
150 f r t lakáspénz, 20 frt irószerátalány ós ötiz-
ben esedékes törvényes ötödéves korpótlók. Az 
újonnan szervezett II. díjosztályú tanító fizetése 
évi 400 forint fizetés, 150 forint lakbér, 20 forint 
irószerátalány és ötizben esedékes törvényes ötöd-
éves korpótlék. A külterületi rendes tanító fizetése 
évi 400 frt fizetés, 40 fr t szolgatartási átalány, ter-
mészetbeni lakás ós ötizben esedékes törvényes 
ötödéves korpótlék. Pályázók kellőleg fölszerelt kér-
vényeiket, melyekben határozottan megjelölendő, 
hogy mely állásra pályáznak, f. évi augusztus hó 
15-ig alulirt elnökségnél nyújtsák be. A később 
érkező vagy kellőleg föl nem szerelt folyamodvá-
nyok figyelembe nem vétetnek. A megválasztottak 
1898. évi szeptember hó l-én lesznek kötelesek állá-
saikat elfoglalni. Szegeden, 1898. évi julius hó 21-én. 
Dr. Lázár György, kir. tanácsos, iskolaszéki elnök. 

(1004—11—2) 
A nyi tra-udvarnoki róm. kath. tót-magyar tan-

nyelvű iskolánál egy államilag segélyezett tanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Évi fizetése 400 frt, 
kertilletmény 5 frt, fára 10 frt s egy szobából álló 
lakás. A megválasztandó tanító köteles a kántori 
teendőkben segédkezni. Folyamodványok a f. évi 
augusztus hó 14-én tartandó választásig nyújtandók 
be Kingyera Károly esperes-plébánoshoz Nyitra-
Udvarnokra. (1009—111" 2) 
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A makói r. k. iskolaszék, ideiglenes kisegítő-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: 400 frt. 
2 öl puha tűzifa, szabad lakás. R. k. vallású, oki. 
tanítók felszerelt kérvényeiket aug. 20-ig alólirott-
hoz küldjék be. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. 
Szíjártó Antal, isk.-széki jegyző. (1065 — 1—1) 

Eg: e3 községben (Torontálmegye) egy állandó 
gyenuekmenedékház-vezetőnői állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazás : 200 frt készpénz, 2 öl tűzifa, 
szabadlakás és megfelelő házikert. Pályázhatnak 
folyó évi augusztus hó 15-ig magyar, román és 
német nyelveket beszélő okleveles vezetőnők. Sze-
mélyes jelentkezés kivánatos. Felügyelő-bizottság. 

(1075-11—1) 
A sümegváros i róm. kath. elemi iskolánál segéd-

tanítói állás van üresedésben. Kötelessége egy osz-
tályban tanítani és a kántori teendőkben segéd-
kezni. Fizetése 200 fr t ; lakás, élelmezés a kántor-
tanítónál. Ágyneműről, mosatás és világításról maga 
gondoskodik. Kérvények az iskolaszékhez czimezve. 
nagyságos Eitner Sándor elnökhöz küldendők. A 
hely szeptember 1-én elfoglalható. Sümeg, 189a 
julius hóban. Bánfi Alajos, igazgató. (1074- I i i - 1) 

Zsemlérre (Barsmegye, posta Nagy-Sáró) r. kath. 
mapyar tannyelvű kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : 12 m. holdnyi igen jó szántó-
földnek haszonélvezete, melyből 3 holdat trágyahor-
dáson kívül a község mivel, 2 öl udvarra szállított 
kemény hasábfa, 15 véka párbérilleték, 31 fr t kész-
pénz, 20 fr t stóla, körülbelül 40 tanuló mindegyiké-
től 1 véka búza és 1 frt, ismétlőiskoláórt 30 frt, 
állami segély 85 frt, végre szabad lakás. Pályázók, 
kik csak katholikusok lehetnek, kéretnek rendesen 
felszerelt kérvényeiket ez évi aug. 11-ig helybeli 
iskolaszéknél benyújtani. Választás augusztus 20-án 
lesz. ( 1 0 7 0 - 1 - 1 ) 

Páhi községi (posta Kis-Kőrös) ág. hitv. ev. leány-
egyház magyar nyelvű tanítói állására pályázatot 
hirdet A tanító fizetése: lakás, kert, 300 forint, 
remélhetőleg 100 frt államsegély; tankötelesektől 
21 kr, egy csirke; ismétlősöktől 50 kr tandíj. Taní-
táson kívül kötelessége: kántori, jegyzői, előimád-
kozói teendők végzése, a telepeken vallás-oktatás; 
melyekért 100 frt, 3 öl puhafa, 2 öl szalma, illetve 
10 frt díjazás jár, temetéseknél pedig stóla. Orgona-
és magyar beszédpróba kivántatik; ideje a pályá-
zókkal közöltetik. Próbára jövők 6—6 forint uti-
átalányt nyernek. Pályázni óhajtók szabályszerűen 
felszerelt kérvényeiket alulirotthoz f. évi augusztus 
20-ig nyújtsák be. Sárkány István, felügyelő. 

(1069—II —1) 
Az i z sák i (Pestmegye) róm. kath. elemi nép-

iskolánál újonnan rendszeresített tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 400 frt, melyből 
240 fr t államsegély, 160 frtot pedig az iskolapónz-
tár fizet; 50 frt iakbór és 5 frt kertilletmény. 
Kötelessége egy vegyes osztályt és a.z ismétlősöket 
tanítani. A kántori teendőkben jártasak előnyben 
részesülnek. Pályázati határidő aug. 14. Pályázni 
óhajtók kérvényüket a kath. iskolaszékhez czimezve 
nyújtsák b.e. Az állomás szeptember hó 1-én elfog-
lalandó. Prohászka Pál, plébános, iskolaszéki elnök. 

(1066—1 1) 
A v i t t encz i (Nyitramegye) róm. kath. tanítónak 

van 300 frtja, bútorozott szobája, fűtésre felvágott 
3 méter fája. Ha privátákat, zenetanítást elfoga.l, 
szép jövedelemre tehet szert. Köteles egy osztályt 
önállóan vezetni, ezenkívül vasárnap egy órán át 
tanítani, kántort lehetőleg kisegíteni. Tannyelv: 
tót-magyar. Oklevéllel ellátott folyamodvány az 
iskolaszékre czimezve augusztus 10-ig küldendő be. 

(1062-1 -1) 

Bács -Saracska községi iskolájánál egy tanítói 
állásra pályázat nyittatik. Fizetése: háromszáz forint, 
három öl lágy hasábfa és lakás kerttel. A fizetés-
nek 400 frtra való állami kiegészítése a nagymélt. 
közoktatásügyi ministeriumtól kérelmeztetik. Köte-
lessége az iskolaszék által kijelölt osztályokat 
vezetni, az ismétlő-iskolát díj nélkül tanítani. 
Előnyben részesülnek, kik a kántorságban is némi 
jártassággal birnak. A kérvények az iskolaszékre 
czimezve, aug. 28-ig a községi iskolaszék elnökéhez 
küldendők. Holtzinger József, községi iskolaszéki 
elnök. (1068—11- 1) 

A fehérvár-csurgói elemi népiskolához az 1898 — 
1899. tanévre reform, másodtanító kerestetik. Fize-
tése : oklevelesnek államsegélylyel együtt háromszáz 
forint, nem oklevelesnek kétszáz forint készpénz, 
ezenkívül bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége: az 
alsó három vegyes osztály tanítása. Nők is pályáz-
hatnak. Pályázatok aug 25-ig Szalay Benő lelkész-
hez küldendők Fehérvár-Csurgóra. (1067—1—1) 

A podhragyi ág. hitv. ev. fiókegyház tót nyelvű 
iskolájához okleveles tanító esetleg óvónő keres-
tetik. Lakása: 1 szoba, konyha; melléképületek: 
kamra, istálló. Fizetése 300 frt (készpénz és termé-
nyek), 2 hold szántóföld, 1 kert ; 5 öl tűzifa, 
melyből a tanterem is fűtendő. Bizonyítványokkal 
ellátott jelentkezések augusztus 20-ig alulirotthoz 
küldendők. Hodzo János, isk.-sz. elnök. (1061-1-1) 

A morva-szent-jánosi (Pozsonymegye) róm. 
kath. fiu- és s z é k e l y f a l v i róm. kath. vegyes isko-
lához tanítói állomásokra pályázat hirdettetik. Fize-
té-e egynek-egynek törvényes ötödéves korpótlékon 
kívül polgári évre 375 frt, bútorozott szoba, szüksé-
ges tüzelő-anyaggal. Kántori teendőkbeni segéd-
kezésért némi mellékjövedelem. Tannyelv: tót-
magyar. Dobsa Mihály alesperes, ker. tanfelügyelő, 
iskoíaszéki elnök. (1093-11 -1) 

Jobbágyiba (Nógrádmegye ; posta Apcz) a róm. 
kath. iskolához szeptember elsejére okleveles tanító 
keLestetik. Javadalma: 370 frt, államsegély betudá-
sával 400 frt, lakás és kert helyett 70 fr t (esetleg 
lakás kerttel természetben). Kötelessége: iskolaszék 
által kijelölt osztályt önállóan tanítani és valláso-
sán nevelni, azonfelül ismétlősöket tanítani. Első 
tanévben szorgalmi idő alatt állását nem hagyhatja 
el. Kántorságban jártas előnyben részesül. Iskola-
székhez intézendő, eredeti okmányokkal felszerelt 
kérvények augusztus 15-ig küldendők Bősz Emil 
plébánoshoz. 1090 —II—1) 

Mérken (Szatmárm.) a reform, egyház kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma 
lakáson felül 51 frt államsegély, föld-naturálék ós 
tandíjban 350 frt. Kötelessége vegyes elemi iskola 
vezetése. Oklevéllel felszerelt kérvények augusztus 
hó 20-ig ev. ref. lelkészi hivatalhoz (u. p. Vállaj) 
küldendők. (1091—III —1)' 

K e c s k e m é t város községi iskolaszéke egy városi 
rendes és három pusztai rendes tanítói állásra 
pályázatot hirdet. A városi állás javadalma: első 
évben lakbérrel együtt 600 frt, következő négy 
évben 700 frt, azután 800 frt és szabályszerű kor-
pótlókok. Erre csak nők pályázhatnak, kik hangjegy 
szerintiének ós női kézimunka tanításra kötelesek^, < „ ^ 
A pusztai állások javadalma 400 frt törzsfizetés 
szabad lakás, két hold föld haszonélvezete, melyből - -•. 
'/i hold iskolai kertté alakítandó. Ez állások másod- ">> ív 
fokúak, melyekből üresedés esetén 500 frttal díjazod ÍJ» <? 
elsőfokú állásokra léphetni. Csak férfiak pályázhát- " 
nak. Fölszerelt kérvények, újabb keletű, egészségi * 
bizonyítvány kíséretében, augusztus 15-ig Dömötör 
Sándor iskolaszéki elnökhöz küldendők. Városi állás 
szeptember 1-én, pusztaiak október 1-én foglalandók 
el, fizetéseik is elekor folyósíttatnak. (1078/a—II - Í j 



- V 111 -

Szeged szab. kir. város községi iskolaszéke pályá-
zatot hirdet a községi polgári leányiskolánál rend-
szeresített igazgatónői állásra. Az igazgató-tanítónő 
javadalmazása évi 1000 frt fizetés, 200 frt lakáspénz 
igazgatói átalány és a fizetése 10%-ának megfelelő 
5 izben esedékes évi 100 frt ötödéves korpótlék. 
A szabályszerűen fölszerelt folyamod\ ányok f. évi 
augusztus hó 8-ig alulírott elnökségnél nyújtandók 
be. A megválasztott igazgatónő állását f. évi szep-
tember hó 1-én lesz köteles elfoglalni. Szegeden, 
1898. évi julius hó 25. Dr. Lázár György, kir. tanácsos, 
iskolaszéki elnök. (1092—1—1) 

Pókai ref. kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : lakás természetben és 751 öl 
kert; 38'A kalongya buzakepe, értéke 30 frt 80 kr ; 
58 véka (16 kupás) szemes törőbuza-kepe, értébe 
34 frt 80 k r ; munkatétel értéke 19 f r t 10 k r ; 
fapénz, stóla, vászon értéke 8 frt 18 k r ; 5 hold 
798 öl szántó és kaszáló ha>zonélvezete, kat. tiszta-
jövedelme 20 frt 94 k r ; készpénz az egyháztól 
122 f r t ; államsegély 165 frt. Összesen : 400 fr t 82 kr. 
Folyamodványok augusztus 15-ig nt. Tavaszi József 
esperes úrhoz Magyar-Péterlakára (u. p. Szász-Régen) 
küldendők. Iskolaszéki elnök. (1094—I—1) 

Füss (Barsm.) róm. kath. népiskolájához osztály-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 
polgári évre 350 frt; butorozott szoba; 3 öl kemény 
tűzifa, szobája és tanterem fűtésére. Tannyelv: 
magyar-tót. Kötelessége: az egyik tanteremben a 
mindennapi és az összes ismétlő gyermekek okta-
tása. Folyamodványok aug. 23-ig Kovács József 
esp.-plebánoshoz Füssre küldendők. (1080 1—1) 

A bars-füssi plébániához tartozó B e n d v e fiók-
községbeli róm. kath. tanítói állomásra a pályázat 
aug. 24-re tűzetik ki. Javadalmazása: 8 magyar 
hold szántóföld, melyet maga a tanító míveltetni 
köteles; 16'A pozsonyi mérő buza; 16'A pozsonyi 
mérő rozs és 16'A pozsonyi mérő árpa; a község 
pénztárából 118 frt, állami segélyből pedig 64 fr t 
kés-pénz; 2 öl kemény tűzifa. Lakása áll : két 
szoba, konyha, kamra és istállóból, mihez körül-
belül félholdnyi kertecske van csatolva. Tannyelv: 
tót-n,agyar. Folyamodványok Kovács József esperes-
plebánoslioz Bars-Füssre küldendők. ( 1081 -1 -1 ) 

Tisza-Derzs községhez tartozó Tomaj pusztai 
községi tanítói állási a pályázat hirdettetik. Java 
dalmazás 300 frt készpénz havi előleges részletek-
ben, természetbeni lakás 800 ' -öl kerttel^és min-
den gyermektől 1 frt tandíj. Pályázati kérvények 
augusztus 10-ig a községi iskolaszékhez beadaudók. 
Pályázhatnak okleveles egyének. Községi iskolaszék 

(1071—1-1) 
A baczúri , kecskési , dobói ev. ker. tanítói 

állásokra pályázatot hirdetek. Ez állásokkal 300 frtnyi 
javadalom jár, lakáson és kerten kívül. Tannyelv 
tót. Pályázhatnak csak oklevelesek. Hurtay György, 
ev. lelkész. Osztroluka. (1109 —III—1) 

Kopócs -Apá th iba (Szabolcsin.) róm. kath., oki., 
esetleg — nélküli — segédtanító kerestetik, havi 
13 frt fizetés, élelmezés, butorozott szoba. Ágynemű, 
mosás nem adatik. Értekezni lehet Leffelholcz István 
Kántortanítónál. Az állomás a tanév elején elfog-
lalandó. U. p. Gyüre. ( 1 1 1 1 - 1 - 1 ) 

Gönyü (Győrm.) róm. kath népiskolához osztály-
tanító kerestetik. Javadalma: 10 hónapra 300 frt, 
egy bútorozott szoba takarítással, és egy öl puha 
hasábfa. vagy e helyett 7 frt. Pályázhatnak nőtaní-
tók is. Oklevelesek előnyben részesülnek. Kérvények 
legkésőbb auguszius 20-áig Hohner Ferencz főtaní-
tóhoz küldendők Gönyüre. (1116 — 1 1) 

Jövő tanévre segédet keresek előnyös fizetésre. 
Kornádi (biharmegye). Kiss Sándor, rektor. 

(1104—II—1) 

Komárváros i róm. kath. iskolához szeptember 
elsejére segédtanító kerestetik. Fizetése: 200 frt, 
koszt, szállás, tisztogatás. Kis-osztályt és ismétlőket 
tanítja, a temetéseknél helyettesít. Képezdét vég-
zettek is pályázhatnak. Privát-órái lesznek. Kér-
vények augu-ztus 20-ig Kiskomáromba (Zalamegyc) 
küldendők. Méhes, plébános. 

(1105—1—1) 
Zalamegye Zala-!LÖVÖ közös jellegű iskolánál az 

osztálytanítói állásra pályázat nyittatik. Fizetése: 
tanévre 300 frt, egy szoba fűtéssel, a 4-ik száz frt 
az államtól kéretett. Kötelessége: a mindennapi, úgy 
az ismétlők tanítása ós a kántorságbani segédkezes. 
Az állomás szeptember elsején okvetlen elfoglalandó; 
a kérvények az iskolaszéki elnökséghez küldendők ; 
megjegyzendő, hogy tanítónők is pályázhatnak. 

(1107-1 -1 ) 
Somogy-Beleznára oki., esetleg képezdevégzett 

altanítót keres, a róm. kath. iskolaszék. Évi fizetése : 
300 frt, lakás, fűtés ós tisztogatással. Reggeli, ebéd 
és vacsorából álló étkezést havonta 15 frtért kaphat. 
Mosatás, világítás és ágynemű az illető gondja. 
Kötelme: az alsóbb két osztály és az ismétlők 
törvényszerű oktatása. A tanulók horvát, magyar 
vegyes-ajkuak, de a tannyelv magyar. Eredeti okmá-
nyokkal kellőleg felszerelt kérvények augusztus 15-ig 
hozzám Zákányba küldendők. Szép Ferencz, plébános 
és egyházi elnök. (1108-1—1) 

Csanád-Palota községben újonnan szervezett 
400 — 400 frt évi fizetés s ötödéves korpótlék java-
dalmazás mellett egy férfi- és egy nőtanítói állásra 
pályázat hirdettetik. A nőtanító részérő természet-
beni lakás, a férfitanító részére pedig természetbeni 
lakás, vagy ennek ellenértékében 100 frt lakbér 
biztosíttatik. A kellőleg felszerelt kérvények alulirt 
iskolaszeki elnökséghez 1898 augusztus 28-ig nyúj-
tandók be. A választás ugyanez nap délelőttjén fog 
megtartatni. Csanád-Palotán, 1898 julius 24-én. 
Elnökség. (1101 —III — 1) 

Hevesre róm. kath. segédkántortanító kerestetik. 
Teendői: l-ső fiosztály vezetése, kántorságbani 
segédkezés, tehát orgonálás megkívántatik Java-
dalma: 150 frt, teljes ellátás ; mosás, viláyítás nem 
adatik, ezért 10 frt adatik, bútorozott szoba, abban 
harmonium. Mellékjövedelemre is számíthat. Kér-
vények Puchlin Kázmér plébános, iskolaszéki elnök-
höz küldendők. (1106-1-1) 

A szala i reform, egyház kántortanítói hivatalára 
pályázat hirdettetik. Fizetése: ha okleveles a tanító, 
százhetven forint államsegélylyel együtt 400 forint. 
A hivatal augusztus huszadikától bármikor elfog-
lalható. Jakab János, szalai ref. lelkész. (U. p. Felső-
Méra, Abauj-Tornamegye.) (1102—I—1) 

A kercse l iget i (Somogym.) államilag segélyezett 
róm. kath. iskolánál a segédtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése 9 hóra butorozott szoba ágy-
nemű nélkül és a fűtésnek 10 frtba való beszámítá-
sával : 400 frt. Kötelesség: az alsóbb osztályban 
önállóan tanítani, az ismétlő-iskolások egy részét 
oktatni és a kántori teendőkben segédkezni. Csakis 
képesített tanítók folyamodhatnak, eredeti vagy 
közjegyzőileg hitelesített oklevél kíséretében aug. 
15-ig. A kántorságban jártasok előnynyel birnak. 
Tanév kezdete szeptember 1-seje. Az iskolaszék. 

(1079—II—1) 
Lőcse városa fe lsö-majori tanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Fizetés: 400 frt, lakás és 34 ürméter 
tűzifa. A pályázóknak a hazai nyelven kívül a tót 
nyelvet szóban, Írásban birniok kell. Folyamod-
ványok az iskolaszék elnökségéhez augusztus hó 
14-ig beküldendők. Lőcse, 1898 julius 27-én. Szent-
istványi Dani, iskolaszéki elnök. 

(1052—II—1) 



Folytatása a 2-ik mellékletnek a Népt. Lap. 1898. évf. 31. sz.-hoz. 

Balaton-Magyaródi róm. kath. iskolához segéd-
tanító kerestetik szeptember l-re. Fizetése 150 frt, 
koszt, szállás. Kis-osztályt, ismétlőket tanítja, a kán-
torságban segédkezik. Képezdét végzettek is pályáz-
hatnak. Kérvények augusztus 20 ig a kis-komáromi 
plébániára küldendők. (1103 — 1—1) 

A pozsonyi congr izr. hitközség iskolaszéke az 
elemi iskolájánál betöltendő tanítónői állásra ezennel 
pályázatot hirdet. Az állás egyelőre ideiglenes és :i 
lakbérrel együtt évi 550 f r t fizetéssel jár, mely 
fizetés véglegesítéskor 600 frtra kiegészíttetik. Pályá-
zók, kik a magyar és német nyelvet tökéletesen 
bírják és a női kézimunka tanítására kellő képe-
sítést igazolhatnak, felkéretnek, hogy teljesen föl-
szerelt kérvényeiken, mielőbb, de legkésőbb f. é. 
augusztus hó 15-ig alulirotthoz beterjeszszék és 
meghívás esetében próbaelőadásra megjelenjenek 
Az útiköltségek a meghívottaknak megtéríttetnek. 
Azok, kik elemi iskolánál már működnek és a 
franczia nyelv, valamint a zeneoktatásban is járta-
sak, előnyben részesülnek. Pozsony, 189- julius hó 
20-án. Dr. Lövinger Vilmos, iskolaszéki elnök. 

(1096—II—1) 
Pályázata nagybessei reform, kántortanítóságra. 

Fizetés: készpénz, föld, terményekben 500 forint 
Kellően felszerelt kérvények aug. 21-ig alulirthoz 
küldendők. Nagy-Salló, 1 98 jul. 29. (Barsmegye). 
Juhász Pál, esperes. (1112—1—1) 

Karisócz-ra (Nyitram.) róm. kath. osztálytanító 
kerestetik. Fizetése: államsegélylyel 400 frt, egy 
szobából álló lakás. Az iskolaszékre czímzett kérvé-
nyek I'azsitny Pál lelkészhez Bucsányba küldendők. 
Heidler Károly, főtanító. (1110—I —1) 

Jelen lapnak, folyó évi 27. számában közzétett 
zala-szántói segédtanítói állásra vonatkozó pályá-
zati határidő azon igazítással, miszerint nem okle-
velesek is pályázhatnak, augusztus hó 15-éig meg-
hosszabbíttatik. Nyers Imre, főtanító. (1089—I—1) 

Pályázat. Fegyverneken (Jász-Nagy-Kun-Szol-
aokmegyében) betöltendő róm. kath. tanítói állásra 
ezennel pályázat nyittatik. Az állomás javadalma: 
800 korona évi fizetés. A mennyiben ezen tanítói 
állomás eddig még saját lakóházzal nem bir, 
140 korona lakpénz. Esetleg azonban lakpénz helyett 
megfelelő lakást is kaphat természetben, a meg-
választott tanító. Egy szoba fűtésére elegendő kőszén. 
2 öl fűtőszalnia, vagy kívánatra a fűtőszalma árá-
ban 21' korona. A róm. kath. iskolaszékhez intézendő 
és kellőleg felszerelendő kérvények a f. évi augusz-
tus 20-ig Fegyvernekre a plébániai hivatal'czímére 
küldendők. Kelt Fegyverneken, 1898 julius hó 27-én. 
Ohács Titusz, iskolaszéki elnök. (1095—1 — 1) 

Daróczon (Beregm.) a ref. egyház-kántortanítói 
állomása szeptember 1-én betöltendő. Javadalma: 
13 köböl buza,4 köböl gabona, 5 fr t 28 kr pénz, stóla 
5 frt, tandíjból 82 frt, 62 szekér tűzifa, 3 drb szarvas-
marha évi íegeltetési joga 12 frt, 15 hold és 1303 f j - ö l 
szántó- és kaszálóföld egy tagban, 1 hold és 928 [1-öl 
kert, 10 — 12 igás, 8 gyalog-napszám, 3 hold erdőföld 
használási joga 3 frt, erdőalap kamatja 3 fr t 42 kr. 
államsegély 52 frt. Lakás, kert, faiskola 600 Pj-öí 
használata, helyi viszonyokat illetve a javadalom 
összesen 400 frtot meghalad Kötelezettségei: az iskolai 
növendékek törvényszerű oktatása, mindennemű 
kántori teendők, lelkész akadályoztatása esetén 
istentisztelet végzése. A pályázati kérvények okmá-
nyokkal felszerelve augusztus 20-ig Szabó András, 
lelkészhez, posta Beregszász, küldendők. 

( 1117 -1 -1 ) 
A kupi, veszprémmegyei ref. iskolához okleveles 

tanító kerestetik. Fizetés államsegélylyel 400 frt, 
2 szoba, ke.t. Elfoglalandó szeptember lióban. Jelent-
kezni lehet augusztus 20-ig Balla Dezső lelkésznél. 
Posta Pápa-Kovácsi. (1126—II—1) 

1. A vaá l i (Fejérm.) ref. népiskolához kántor-
tanító kerestetik. Évi fizetése, lakáson kívül, kész-
pénz és terményekben 400 frtra számítható. Pályá-
zók okmányokkal felszerelt kérvényeiket ez év 
augusztus 31-ig a ref. lelkészi hivatalhoz küldjék. 
2. A v a á i i ref. népiskolához másodtanító is keres-
tetik. Évi fizetése: lakás és 410 frt készpénz Pá-
lyázók felszerelt kérvényeiket ez év augusztus 31-ig 
a ref. lelkészi hivatalhoz küldjék. (1128—1 — 1) 

Magasfa lu (Hochstettnó, Pozsonym., posta hely-
ben) róm. kath. tótnyelvű II. oszt. tanítói állásra 
1898 augusztus 20-ig pályázat hirdettetik. Eddigi 
fizetése inéit, gróf Károlyi Lajos uradalmától 280 frt 
készpénz. 4 hl. buza, 6 hl. rozs, 4 hl. árpa, 12 m. selejt-
tölgyfa. Ebből f. év végéig a négyhavi járandóságot 
kapja. Azontúl, vagyis 1899. év január 1-től kezdve 
fizetését a községtől fogja kapni és pedig egy évre 
400 frt készpénzt, tizenkéthavi utólagos részletekben 
pontosan fizetve. 50 f r t lakpénz, a mely azonban, ha 
a község természetbeni lakást adna, nem Követelhető, 
és két öl fa, vagv beváltva 20 frt saját használatra. 
Kötelességei: a II. osztályt önállóan tanítani, az 
esjybázi szertartásoknál a kántortanítónak szükség 
esetén a plébános rendeletére segíteni, a gyerme-
kekkel templomba járni és az ismétlő-iskolát taní-
tani. Az iskolai év kezdete szeptember hó 1-je. 
Véglegesítést egy próbaév leteltével kapja. Magyar 
és tót nyelv tökéletes bírása követeltetik. Zenébeni 
jártasság, úgy mint német nyelv ismerete előnyös. 
A folyamodások, oklevél és valamennyi eddigi mű-
ködési bizonyítványokkal fölszerelve, az iskolaszékre 
czímzendők. Csak oklevelesek pályázhatnak. János 
István, iskolaszéki jegyző. (1118—I—1) 

Alsó-nyánasdi római katholikus népiskolánál, 
egy harmadik tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése hitközségtől 50 frt — államsegély 350 frt 
— egy bútorozott szoba, saját lakásának fűté-
sére 10 frt ; fizetését havi előleges részletekben 
a legnagyobb pontossággal kapja meg. Csakis okle-
veles tanítók pályázhatnak. Némi mellékjövedelemre 
számíthat. Folyamodók kérvényeiket augusztus 14-ig 
felszerelten alulirotthoz kötelesek beadni. A meg-
választott köteles állását szeptember 7-ig elfoglalni. 
Alsó-Nyánasdon, 1898 julius 31-én. Király János, 
világi elnök. (1121—1—1) 

Spácza (Nagyszombat mellett) r. kath. tanító 
kere-títik. Fizetése : 00 fit, bútorozott szoba fűtés-
sel. Privátórák után 100 frtra bizonyosan számíthat. 
Folyamodványok az iskolaszékre czimezve külden-
dők. Az iskolaszék megbizásából Jakubéczy Gyula, 
főtanító. (H31—I—1) 

i . s z t á r b a (Biharmegye) ev. ref. segédkántor-
tanítót keresek VI. osztályú fiúiskola vezetésére; 
templomban, temetéseknél a kánt.orság önálló vég-
zésére. Orgonázni tudók előnyben részesülnek. Fize-
tése 150 frt — ágynemű, mosás, világítás nélkül — 
teljes ellátás. Pályázhatnak okleveles, IV-ed. lfl-ad 
évet végzett egyének augusztus 25-ig. Az állomás 
szeptember l-re elfoglalandó. Balogh Károly, ref. 
kántortanító. (1134—1—1) 

A kis-azari ev. ref. kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. I. Javadalom: 367frtállamsegély; 
tandíj, mely minden gyermektől 1 véka gabona, 
40 kr és 1 szekér fa, ekkép tandíjjal együtt 400 frt. 
Tandíjban adott fával tanterem is fütendő. Tankö-
telesek száma 15 —18. Továbbá lakás kerttel és 
stóla. II. Kötelessége a tiszáninneni egyházkerü-
leti tanterv értelmében tanítás és kántori teendők 
végzése. Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kérvények alulírott lelkészhez küldendők. Kis-Azar 
(posta Gálszécs). Péter Mihály, lelkész. (1120—1—1) 

Hédervárra (Győrmegye) kath. tanító kerestetik. 
Fizetése : 8 hónapra 300 frt. Bútorozott szoba fűtés 
sei. Kérvények iskolaszéki elnökhöz czímzendők. 



— X — 

Halason a községi elemi népiskolánál ké t pusztai 
iskolai tanító-állás üresedésbe jővén, arra pályázat 
hirdettetik. Mindkét állomás jövedelme : évnegye-
denként előleges részletekben, 350 frt törzsfizetés, 
mely 5 évenként 10%-kal fokozódik, az iskola 
mellett 2 hold szántóföld és szabad lakás mellék-
épületekkel. Téli fűtés. Az állások f. é. szeptember 
hó 1-én elfoglalandók. Kellően felszerelt kérvények 
augusztus hó 15-ig a községi iskolaszékre czímezve, 
alulírotthoz küldendők. Vári Szabó István polgár-
mester, mint a községi iskolaszék elnöke. (1132-F-l) 

Az l í j - s z t . - a n n a i államilag segélyezett községi 
polgári fiúiskolánál üresedésben levő két nyelv- és 
történelem, továbbá egy mennyiség- és természet-
tudományi szakra egyenkint 700 fr t készpénzfize-
tésből, 30 fr t iskolafütési és tí f r t irodaátalányból, 
végül természetbeni lakásból álló javadalmak ki-
szolgáltatása mellett egy próbaév fentartásával 
pályázat hirdettetik. A megválasztottak kötelesek 
szükség esetében egy-egy osztályban az éneket, 
rajzot és tornát is tanítani, l'ályázók felkéretnek, 
hogy kellő okmányokkal felszerelt folyamodványai-
kat folyó évi augusztus hó 15-ig, mint a választás 
napjáig, a községi iskolaszékhez beküldeni szíves-
kedjenek. Uj-Szt.-Annán, 1898. évi julius hó 27-én. 
Schöller Andor, isknlaszéki elnök. (1100—II—1) 

A l i p t ó - m a l u z s i n a i róm. kath. kántortanítói 
állomásra folyó évi szeptember 19-ére pályázat 
hirdettetik. Jövedelme olvasható folyó évi junius hó 
16-án kiadott „Néptanítók Lapja" 21. számában. 

( 1 1 2 5 - 1 - 1 ) 

A J Á N L K O Z Á S O K . 
Két havi szünidőre alkalmazást keresek. Czím : 

okleveles k. tanító poste-restante Nagy-Bajom 
(Somogymegye). (609—1 — 1) 

Tíz év óta működő oki. t a n í t ó (magyar-német), 
kántorságban tökéletesen jártas, ajánlkozik kántor-
tanítónak, esetleg kántorsegédnek, segédtanítónak. 
Szives megkeresések (tanító) poste-restante D o r o g h 
(Esztergommegye) kéretnek. (426—I— 1) 

N e v e l ő n e k ajánlkozik egy, 3 évig. működő róm. 
kath. tanító. Szives megkeresések „Árva" ezímmel 
Zavarra (Pozsonyin.) küldendők. (491 — 1—1) 

Neve lőnek , vagy írásbeli teendők végzésére 
ajánlkozom. Czím: „Maturans" poste-restante 
Murány. (600—1—1) 

Harmadéves taní tóje lö l t segédtanítónak ajánl-
kozik. Czím : He inr i ch János, H a r k á c s (Gömörm.) 

(1122—1 — 1) 
Államnál jól képesített, 20 éves, róm. kath. tan í tó , 

tanítói állást keres. Levelek: B e l a n e c z névre 
Salánkra (Ugocsam.) küldendők. (1123—I—1) 

H I R D E T É S E K . 

Harmonium 
jókarban jutányosán eladó. Bővebbet „ S e g é d j e g y z ő " 
Gamás (Somogymegye.) (1105/a—1—1) 

Okleveles, praxissal biró, németül és zongorázni 
tudó, lehetőleg római katholikus 

fjj t a n í t ó n ő 
kerestetik 4 gyermek mellé, kik közül a legidősebb 
a 111. polgárira tanítandó. Fizetése: 320 frt, teljes 
ellátás, külön lakással. F ü z e s i Márton, tanító. 

(1097) N y ú s t y a , Gömörmegye. (I—1) 
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Két Ivánti mellé, kik a ne-
gyedik és első polgárira 

tanítandók, egy okleveles 

nevelőnő 
kerestetik, a német nyelv és 
zonyorábani jártasság meg-
kívántatik. Javadalmazás: 
2ii0 /orint és teljes ellátás. 
Hagy mád falva, (Biliarmegyej 

Klesxner Vilmos, 
,1111) uradalmi tiszttartó. (I—1) 

eis el® cm9 -•!•' 0 te e® *to el® ej® <?i® <*'•• St© f^ -f f -f f Jy f W ^ y 

4 gyermek mellé, a kik a IV. polgári osztályt és 
az elemi osztályokat végzik, egy ok leve l e s , keresz t , 
v a l l á s ú n e v e l ő n ő keres te t ik . A német nyelv 
tökéletes birása, a franczia nyelvben való jártasság 
és haladóknak zongorában való oktatása feltétlen 
megkívántatik. Fizetés 360 frt és teljes ellátás. 
Télen Aradon, nyáron pusztán. Ajánlatok bizonyít-
ványokkal és arczképekkel együ t t : L u k á c s G ézá né 
Tót-KomlÖS (Békésmegye.) 1608—111—3j 

Okleveles izraelita nevelönöt 
keresek két IV-ik elemi osztályú magántanuló és 
két kisebb gyermek mellé. Okmányok és lehetőleg 
f nykép az igények megjelölésével: Qaik Gyula, 
Abony , S z a p á r y - p u s z t a czimen küldendők. 

(1113-1—1) 

g : M e g j e l e n t e k ! 
Bach: Praeludiumok és fugák; Hesse: Könnyű 
praelud.; 100 praelud. (Album) -. Harn onium-album. 
Kötetje ajánlottan 70 kr. „ H i r d e t ő S a l o n " kiadó-
hiv. Budapest, I., Fehérvári-út 28. (1115—1—1) 

Okleveles tanítót 
keresek harmadik elemi osztályú fiamhoz, magyar 
és német nyelv alapos ismerete, valamint zeneok-
tatás megkívántatik. Évi fizetés 200 frt és teljes 
ellátás. Az állás szeptember hó 15-én elfoglalandó. 
Kérvények kellően felszerelve augusztus 15-ig alul-
írotthoz beküldendők. L iptó-Oszada, 1898 julius hó. 
E m e r i c z y Győző , magyar királyi főerdész. 

(1037-1—1) 

Búcsúztatás könyvünk 
első része, míg a készlet tart , kapható: 
Ulrich B é l á n á l N a g y - Körösön és 
Ulrich Anta lná l K i s - K ú n - Fé legy-
házán, portómentes, 1 frt 5 krért. 

(891) ( I I I -3) 

mm^wmmmmmm 
tjud="08t. 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
Uskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A. lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 

^módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetés-knek az egész oldal egy hetveuketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKYUTCZ A 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8. 

Kié sí iratok, a t n e m a d u n k v i s sza , . 

A gazdasági ismétlő-iskoláról. 
Ismétlő-iskolázásunk az u'óbbi időben 

már teljesen pangott. A pangás okait 
mindnyájan ismerjük, azért azok bővebb 
fölsorolásába nem bocsájtkozom. E már 
tűrhetetlenné vált állapoton Wlassics 
közoktatási minister a gazdasági ismétJŐ-
islcolák létesítésével kivánt segíteni. 
Közoktatási ministerünk e szép, a 
törvényhatóságok, a tanítóság s a 
közönség osztatlan tetszésében részesült 
alkotása az 1868. évi 38. t.-cz. meg-
hozatala óta egyik legfigyelemreméltóbb 
intézménye népoktatásunknak, melyre 
általános nemzeti művelődésünk terjesz-
tésének s népüuk gazdasági kiképzésé-
nek nagyfontosságú föladatából jelen-
tékeny rész vár. 

A gazdasági ismétlő-iskolák szervezése 
az elmúlt 1897/98. tanévben indult 
meg; hozzátehetjük: szépen, biztatóan. 

Ez első tanévben közel 450 gazda-
sági ismétlő-iskola létesült, tehát jóval 
több, mint a hány gazdasági tan-
folyamot végzett tanítóval ez idő szerint 
rendelkezünk. Számos ily iskola szervezés 
alatt áll. 

A kedvező fogadtatás után Ítélve, 
bizonyára sokkal több gazdasági ismétlő-
iskola állíttatott volna föl már kezdet-
ben is, ha az illetékes tényezők annak 
mibenléte s fönt: '"tási költségeivel, 

továbbá szervezésének — mondhatom 
egyszerű — módozatával tisztában lettek 
volna. E tekintetben úgy az iskolafön-
tartó polgári községek, hitfelekezetek, 
mint a tanítóság között még mindig 
nagy a tájékozatlanság, minek első 
sorban — természetesen -— az ügy 
vallja kárát. A tájékozatlanabb kar-
társak útbaigazítására tehát legyen 
szabad a gazdasági ismétlő-iskola intéz-
ményéről egyetmást elmondani. 

A gazd. ismétlő-iskolák a 60.764/96. 
számú körrendelettel kiadott szervezet 
és tanterv értelmében szervezendők. E 
rendelet az 1868. évi 38. t.-cz. 50. §-a 
és a mezőgazdaságról szóló 1894. évi 
XII. t.-cz. 43. §-án alapul. Az előbbi 
értelmében a községek a szó alatti 
iskola fölállítása és föntartására, az 
utóbbi alapján az iskolakert kihasítá-
sára, bekerítése s fölszerelésére kötelez-
tettek. 

Már e körülmény eléggé megértetheti 
velünk, hogy a gazdasági ismétlő-iskolák 
az eddig elhanyagolt ismétlő-iskolák 
helyét vannak hivatva gyakorlati s a 
mi viszonyainknak megfelelő irányban 
betölteni. 

Tehát nejií \kü lön szakiskoláról (s 
ezzel együttskalön iskolaépület és külön 
szaktanítóktól^" hanem egyszerűen az 
eddigi isméÜo-j/skolánah gazdasági irányúvá 
való átváltoztatásáról van szó. 

Lapunk 32-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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A szervezet és tanterv Y. 15. pontja 
szerint önállóan rendszeresített s állandó 
illetményekkel javadalmazott szaktaní-
tóval biró gazdasági ismétlő-iskolák is 
fognak ugyan szerveztetni, ezek fölállítá-
sára azonban egy község sem kötelez-
hető. Ilyen a jövő tanévben mindössze 
9 lesz szervezhető, mert eddigelé csak 
ennyi, ily iskolában alkalmazható, 2 éves 
földmívesiskolai tanfolyamot végzett 
szaktanító áll rendelkezésre. 

A gazdasági ismétlő-iskolák fölállítása 
elől a községek túlnyomó része főleg a 
föntartási költségektől való félelem miatt 
zárkózik el. Ezen iskolák szervezésével 
a legtöbb községre kétségenkívül új 
kiadás hárul, ez azonban távolról sem 
oly mértékű, hogy még a szerény 
anyagi viszonyú helyekre nézve is 
valami elviselhetlennek volna mondható. 

Némely liélyen az eddigi ismétlő-iskolai 
költségekből is föntartható s számos köz-
ségben tulajdonképen csak a vezetéssel 
megbízandó szaktanító tiszteletdíja igé-
nyel új kiadást. 
' íMert hiszen tanítási helyiségül a hely-
beli iskola vagyiskolák termei vehetők 
igénybe s azok fűtése az eddigi ismétlő-
iskola részére adott fával eszközölhető. 
Bekerített s többé-kevésbbé fölszerelt fa-
iskola majdnem minden iskola mellett van, 
ez szolgálhat a gazdasági ismétlő-iskola 
gyakorlati tanítási czéljaira is. A hol 
eddig nem volt, ott annak kihasításáról 
vagy megszerzéséről a gazdasági ismétlő-
iskola fölállítása nélkül is kell gondos-
kodni. A mezőgazdaságról és mező-
rendőrségről szóló 1894. évi XII. t.-cz. 
48. §-a ugyanis kimondja, hogy „a 
községek kötelesek a határ kiterjedésé-
hez és befásítandó utak területéhez mért, 
de legalább egynegyed kataszteri hold 
nagyságú, kellően berendezett faiskolát 
föntartani, s hogy a mely községben fa-
iskola még nem volna, köteles a község a 
faiskolát a jelen törvény életbeléptetése 
után egy év alatt alkalmas helyen kije-
lölni s annak a szükséges kellékekkel 

leendő ellátása iránt intézkedniu , vagyis 
bekeríteni és fölszerelni. 

A faiskola, vagy általában a kert 
bekerítését ideiglenesen néhol a körül-
sánczolás is pótolhatja. Különben kerí-
tésül mindenütt eleven sövény ajánlható. 
Ez olcsó, díszes s a mi fő: czélszerű 
és tartós. 

A kertnek esetleg szükséges rigolozását 
a község oly időben, midőn a lakosság 
legkevésbbé van gazdasági munkákkal 
elfoglalva, községi közmunkával végez-
tetheti. A kút ásását s a nagyobb fa-
iskolákban esetleg szükséges dologházat 
a község valamelyik ezermestere olcsón, 
néhol a község által adandó legeltetési 
jog, vagy más ily kedvezmény fejében, 
vályog, vagy fafalazattal, nád-, szalma-
fedéllel szivesen s aránylag olcsón 
elkészíti. 

Úgy hiszem, hogy a gazdasági ismétlő-
iskola gyakorlati tanítási czéljaira szol-
gáló terület is sok helyen el van látva 
a legszükségesebb fölszerelésekkel; ha 
néhol az eszközök egyrésze hiányzik, 
azok beszerzését, főleg, ha évekre osztják, 
a község úgyszólván meg sem érzi. A 
mely község nagyon szegény, annak a 
földmivelésügyi minister a fölszerelési 
költségekre engedélyez bizonyos összegű 
államsegélyt; a taneszközök egy részét 
meg a vallás- és közoktatásügyi minis-
teriumtól lehet kieszközölni. 

A faiskola bizonyos részét maguk-
nak a tanulóknak kell megművelniük, más 
része lehetőleg községi közmunka útján 
végeztetendő. A kert egyes fölszabadult 
részeit a kezelőtanító, használat fejé-
ben, megtrágyáztathatja s fokozatosan 
jókarba hozhatja addig, míg az újra-
művelés, ültetés alá kerül. Ha a tanító 
nem akarná, valamelyik községi lakós 
részére adható ki, a jókarba hozatal 
kötelezettségével. 

Az elvetésre szükséges magokat lehe-
tőleg a tanulók gyűjtsék össze. A 
famagvakat (föltéve, hogy a községben 
vannak gyümölcsfák) a fiuk, a konyha-
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kerti növények magvait a leányok 
gyűjtsék. A gyűjtött famagvakból elég 
vadcsemete nő. Ha közelben erdő van, 
akkor onnan is lehet vadgyümölcsfa-
magokat s csemetéket szerezni. 

Ojtóviaszkot a tanító maga készítsen, 
illetőleg tanítványaival készíttessen. Ha 
nemes oj tógalyakhoz a községben vagy 
vidéken nem lehetne jutni, a földmí-
velésügyi ministeriumtól, illetőleg egyes 
földmíves-iskoláktól kell ilyeneket kérel-
mezni. 

Nem tartom gyakorlati embernek az 
olyan tanítót, a ki mindezen aprósá-
gokért kiadással terheli a községet. 
Ezzel a tanulóknak is rossz példát 
mutat. Az említettek elsajátítására a 
tanulóknak különben is szükségük 
van. Tanulja meg a gyermek, hogy 
kell a magot eltenni, előkészíteni, el-
vetni, a belőle kikelt csemetét ápolni, 
gondozni, kiültetni stb.; lássa, miből, 
minő munka s gondozás mellett tehetni 
szert szép, nemes fajú gyümölcsfára, 
szőllőre, a konyhában mindennap szük-
séges veteményre s hogy ügyesség, 
szorgalom, a munka iránti szeretet 
mellett kevés eszközzel mit lehet mint-
egy teremteni. 

Tudással, az ügy iránti előszeretettel, 
a rendelkezésre álló erőforrások kellő 
kihasználása mellett, annyit végeztethet 
a tanító nagyobb megerőltetés nélkül 
tanulóival s községi közmunkával, hogy 
a gazdasági ismétlő-iskola dologi szük-
ségleteire kivánt összeg kisebb helyeken 
néhány forintra redukálódik. 

A személyi kiidásokat kell a legtöbb 
helyen újnak tekinteni. A gazd. ismétlő-
iskolák vezetésével megbízott tanítók 
tiszteletdíjat is azonban több helyen 
az eddig fönnállott ismétlő-iskolai tanítói 
díj fedezi, legalább részben. A mely 
községben ily díjazás eddig nem volt, 
ott e czélra, az alkalmazandó tanerők 
számához képest, általában 50, 100, 
200 fr t szükséges. Úgy hiszem, ezek 
nem oly jelentékeny összegek, hogy 

1000—4000 lakossal biró községek 
költségvetéseit valami érzékenyen ter-
helnék. A mely község annyira szegény, 
hogy a tanító tiszteletdíját sem képes 
fedezni, az e czélra államsegélyt nyerhet. 

íme, tehát a gazdasági ismétlő-iskola 
fölállítási s föntartási költségeinek nagy-
sága még a szegényebb községeket sem 
riaszthatja vissza azok szervezésétől. 

Azt se feledjük, hogy a gazdasági 
ismétlő-iskolára fordított költségek egy 
részének meg kell térülnie. 

A konyhakertészeti termékeket sok 
helyen jelentékeny haszonnal lehet 
értékesíteni; az ojtványokat szivesen 
veszik, a gyökereztetett szőllővesszőkből 
meglehetős összeg folyhat be s a mé-
hészet és selyemtenyésztés is jövedel-
mező foglalkozás lévén, mindezek a 
gazd. ismétlő-iskola bevételeit szépen 
szaporíthatják. 5 — 6 év múlva a jól 
vezetett gazdasági ismétlő-iskola itt-ott 
annyi jövedelmet mutathat föl, hogy 
nemcsak az évi rendes kiadásokat 
fedezi, hanem tiszta hasznot is hoz. 

Szép példát mutattak erre azok a 
derék, lelkes kartársak, kik eddig 
minden segély, minden külön díjazás 
nélkül, önmagukra támaszkodva, jól 
berendezett faiskolát, szőllőtelepet, mé-
hészetet létesítettek s azokat ugyancsak 
maguk nemcsak hogy föntartották, 
hanem még számottevő jövedelmet is 
mutattak föl. Mennyivel inkább lehet 
kilátás arra most, a gazdasági ismétlő-
iskolánál, midőn a tanító ebbeli munká-
ját, törekvését a közság, a gazdasági 
egyesületek s az állam is anyagilag s 
erkölcsileg egyaránt támogatják. 

Jól tudjuk mindnyájan, mily nagy 
szükség van nálunk, mezőgazdasági 
államban a gazdálkodás minél oksze-
rűbbé tételére. Paraszt népünk, főleg a 
hegyvidéken, igen elmaradt a gazdál-
kodásban, a földet primitív eszközökkel, 
elégtelenül műveli meg. Gazdálkodási 
módja a régi, kevé3 jövedelmet hozó. 
Belsőségei, hol a legnemesebb gyümölcs 



796 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 32. szám. 

teremne, bozótok, csepőték s néhány 
véletlenál nőtt vadfa árnyékolja. Az 
alföldi kánaán azétszórt tanyainak tájé-
kai kietlenek, puszták; az ottani házak 
udvaraiuak kerítését — ha van — 
kukoriczatusa, tüske, bozót képezi. Az 
eleven sövénynek hire sincs. A köz-
ségek közterei, legelői, útmellékei, hegy-
tetői kopárak, futóhomokjai nincsenek 
megkötve. A kiveszett szőllők helyei 
puszták, a nép tehetetlenül áll a filloxera-
csapásaival szemben; csak it t-ott kez-
dik az elpusztult azőllőket rekonstruálni. 
Népünk a gyümölcsfát s általában 
semmiféle fát nem bec3ül; az ültotettet 
könnyelműen lenyesegeti, kivagdalja; 
kertészete a legegyszerűbb zöldségekre 
szorítkozik s vannak községek, hol a 
nép oly renyhe, tudatlan s gyakorlatlan, 
hogy szégyenszemre a közelbeli város 
piaczán vásárolja be e nemű szükségle-
teit, a helyett, hogy ő szállítaná oda 
ugyanazt eladásra, biztosítva ezzel ma-
gának egy jó jövedelmi forrást. 

Bizony ideje már, hogy a népat ezen 
elszomorító hátramaradotts ágából ki-
emeljük s közönyét e téren megtörve, 
benne a gazdálkodásnak minden ága 
iránt a kellő érdeklődést fölkeltsük s 
a mennyire csak lehet, szenvedélylyé 
növeszszük. 

A tennivaló sok. Közoktatásügyi 
ministerünk a földmívelésügyi miuister-
rel egyetértőleg az intézkedések egész 
sorát indította meg ez irán) ban. A 
földmívelésügyi minister a néptanítók 
kiképzése czéljából minden évben gaz-
dasági, szőllő- és borgazdasági, tejgaz-
dasági, kertészeti és gyümölcsészeti 
tanfolyamot rendez, a gazdasági ismétlő-
iskola fölállítása s föntartásához állam-
segélyt nyújt, gazdasági vándortanítókat 
nevez ki. Legújabban a gazd. ismétlő-
iskola számára tetemes költséggel olva-
sókönyvet adott ki. Ha a községek is 
meghozzák — a min nincs okunk kétel-
kedni — a maguk részéről saját érdekük-
ben a szükséges áldozatokat, csak a 

tanítóságon fog múlni, hogy az előso-
rolt intézkedéseknek a kivánt sikere 
meglegyen. 

Lehet, hogy egyik-másik kartársat a 
gazdasági oktatásnak a népiskola kere-
tében való mai berendezése nem elégíti 
ki, vannak egyesek, kik ezen iskolának 
a magyar nemzeti nevelést is kiválóan 
elősegítő missióját eléggé nem méltá-
nyolják, sőt olyanok is akadhatnak, 
kik ezen intézmény életképességét 
mostani alakjában kétségbe vonják. 
Ám akármily véleményük, előitéletük 
van is kezdetben ezen intézményről, 
azt senki sem vonhatja kétségbe, liogg az 
abban kitűzött czél nemes, üdvös, melynek 
elérése megérdemli, hogy a 'tanítóság az 
ügyet szeretettel karolja föl, mert ez 
irányú munkálkodásával — az ifjú 
nemzedék út ján — egy-egy község 
népét alakítja át. neveli oly irányban, 
melylyel az illető község jólétéuek, 
virágzásának alapját vetheti meg; ennek 
megvalósítása pedig méltó becsvágyát 
képezheti minden törekvő, igazi nép-
tanítónak. 

(Befejező közlemény következik.) 
—cz. 

e£X3® 

A néptanítók minősítéséről. 
E lapokban a fönt írtczím alatt Hackl József 

ruszti tanító tollából megjelent czikk szinte 
kikivja az embert, hogy egyes pontjaira észre-
vételeit megtegye. 

A czikk lényege az, hogy miért nem ér 
föl a tanítói oklevél az érettségi, de legalább 
a VI. osztályú bizonyítványával? 

Az író kívánsága pedig az, bogy a minister 
úr 0 nagyméltósága „emelje a tanítóságot 
azon színvonalra, mely őt megilleti, és minő-
sítse egyenlőnek az oklevelet legalább a VI. 
osztályú bizonyítványnyal." 

Hát biz ez mind szép dolog, s hozzá nem 
is túlmerész kívánság; csak az a kár, hogy 
H. J. úr szinte maga vágja bs kívánsága 
útját, midőn czikke elején így í r ; „Míg 
ugyanis az utóbbival (t. i. a VI. osztályú bizo-
nyítványával) állatorvosi és gazdasági iskolába 
léphet az itju, vagy föl van jogosítva a 
jegyzői oklevél megszerzésére, addig a nép-
tanító, teljesen érthetetlen okból, ezen elő-
nyökből ki van zárva." 
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Már most kérdem én: hol itt a követ-
kezetesség? Arra kérjük meg a minister úr 
0 nagyméltóságát, hogy nyisson utat nekünk 
más pályára? . . . 0 maga engedje meg, hogy 
a tanító: jegyző meg baromorvos lehessen?... 

Ez furcsa kívánság! De ne méltóztassanak 
rám oly gyilkos pillantásokat vetni, mert hisz 
én is a tanítói tekintély érdekében emelek 
szót: csupán más eszközt vélek czélom eléré-
sére jónak. 

Vagy csak phrazis az, a mit Hackl úr utóbb 
ír, t. i. „Pedig említettük, hogy a tanító egy 
egész nemzet jövőjére, boldogulására van 
befolyással, azért állása igen fontos." 

És ha ez az állítás nem phrazis, de való 
igazság, hogy áll meg akkor ez az állítása: 
„Vannak derék, nem ritkán jeles tehetségek, 
a k i k . . . tanulmányaikat nem folytathatják; 
hogy tehát mielőbb kenyérhez jussanak, a 
tanítás ügyének szentelik magukat." 

Dehogy szentelik! Megragadják az első 
kínálkozó alkalmat, hogy tőle megszabadul-
hassanak. Az olyan egyének „országra szóló" 
munkájában pedig úgy sem lesz köszönet, 
a kik a tanítói állást csak asilumnak nézik. 

Szívvel-lélekkel tanító legyen az, lelkesüljön 
a szent ügyért, szeresse magasztos pályáját 
mostohasága daczára is, a ki már nemzete 
javáért küzdeni áldozza életét. 

Es ha ilyen a tanító, úgy sem a jegyző, 
sem az állatorvos, sem a gazdász nem lesz 
irigysége tárgya, sem ez állások vágyainak 
eldorádója. 

Máskép kell a bajon segíteni! 
Én a következőket tartom alkalmas eszkö-

zöknek arra, hogy a tanítót a legmagasabb 
társaság is szívesen sorozza tagjai közé: 

1. Törüljék el a tanítóképzőbe való fölvé-
teli vizsgákat. Hisz mit tapasztaltunk ? 4 elemi 
osztályt végzett — sokszor iparos-segéd — 
ifjú leteszi a fölvételi vizsgát. Ha jól sikerül, 
még államsegélyt is kap. Ha szorgalmasan 
tanul, 4 év múlva okleveles tanító: kire egy 
község szellemi vezetése van bizva. 

Ez nem helyes dolog! Végre is a képző-
ben elsajátított ismeret még magában nem 
képesít arra, hogy a társasélet hullámzása 
közt biztosan helyt álljon s magát egyenlő 
műveltségű tanítónak tartsa 4—5, esetleg 
ennél is több osztályt végzett tanító-társával. 

2. Hat középiskolai osztály elvégzését kíván-
juk a tanítójelölttől, s akkor a képezdei 
cursust szállítsuk le 2 évre. 

Ha ez meglesz, úgy a 6 osztály elvégzése után 
a tanítói pályára lépő ifjú már érett elhatá-
rozással választotta életpályájának a magasztos 
pályát, s azon meg is fog maradni. Ekkor 
aztán legyen az oklevél teljesen egyrangu az 

érettségi okmánynyal, mely a tanítónak az őt 
megillető helyet biztosítja a társadalomban. 

3. Megmondom azt is, mire kérjük vezé-
rünket, minister úr 0 nagyméltósfígát. 

Arra, hogy adja meg az így képzett taní-
tónak azt a fizetést, a mit képzettsége alapján 
s nemzetnevelő nagy munkája után joggal 
megérdemel. 

Ha br. Eötvös József óta minden minis-
terünk csak felényi jóakarattal viseltetett volna 
irántunk, mint a minő nemes hévvel ügyünket 
védi és vezeti dr. Wlassics minister úr 0 
nagyméltósága, úgy ma nem kívánkoznánk el 
a tanítói pályáról, hanem a legjobb erők és 
tehetsegek sietnének a nemzeti nevelés had-
seregébe. 

Tisztes fizetés tehát az, a mi megilleti a 
nagy munkát teljesítő tanítót, kedvessé teszi 
pályáját. 

(Kaposvár.) Cságoly József. 

w 
Szózat az iskolák helyes magyar-

sága ügyében. 
1896 óta a nyelvhelyesség nagyfontosságú 

ügye mind nagyobb hullámokat ver. 
Ezt bizonyítja a többek között a pápai 

kör, mely Kapossy Luczián indítványára a 
következő kérelemmel járult az Orsz. Közép-
iskolai Tanáregyesülethez: „Kérje meg az 0. 
K. T. vezetősége a vallás- és közoktatásügyi 
ministert, utasítsa mindennemű iskolák igaz-
gatóit, testületeit, hogy mindennemű, az 
iskolai életben előforduló közleményeikben 
szigorúan tartsák meg a magyar stilus köve-
telményeit; 2. kérje meg a vk. ministert, 
hogy az iskolákban használandó kéziköny-
veknek csak úgy adja meg a jóváhagyást, 
ha azok stilus szempontjából is megfelelnek 
a magyar stilus követelményeinek s ép ezért 
e szempontból is biráltassa meg azokat; 
3. kérje meg a vk. ministert, hogy a vk. 
ministerium, melynek első sorban kötelessége 
ez irányban fölügyelni, eszközölje ki, hogy 
mikép a maga ministeriumából, úgy a többi 
ministeriumokból származó törvények, rende-
letek, törvényszéki, stb.-féle végzések magyar 
stilus szempontjából kifogástalanok legyenek, 
miért is, mind ezeket — még most — nyelvi 
szempontból egy szakember átdolgozására 
bizzák." 

E dicséretes és régen várt indítvány külö-
nösen két nagy terjedelmű szakkör nyelv-
helyességét czélozza: az iskolai- s a jogász-
stilus tisztaságát. 

Jelen soraimmal a két első pontra szán-
dékozom szerény véleményemet elmondani, 
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megjegyezvén, hogy az iskolai siilus helyes-
ségét máskép nem érjük el, csak úgy, hogyha 
e nagyfontosságú országos ügy érdekében 
tanítók s tanulók használatára egy iskolai 
antibarbarus mielőbb elkészül. 

Visszatérve a pápai kör indítványára, 
általánosan elismert tény, hogy az iskola 
nyelve megromlott,*) de tény az is, hogy 
mindkét szakkör nyelvhelyessége érdekében 
történtek fölszólalások, bárcsak általános észre-
vételek. 

A jogászstilust illetőleg annyi történt, hogy 
1890-ben Szilágyi Dezső, 1893-ban pedig 
Hieronymi Károly ministerek intézkedtek, hogy 
legalább a törvényjavaslatok nyelve szigorú 
birálat alá kerüljön. 

Mindez azonban édes keveset használt. 
Mindkét szaknál (pedagógia, jogtudomány) 
nagy és részletes munkásságra és gyökeres 
javításra van szükség, mely necsak az összes 
műszavakra, hanem a hibás kifejezésekre is 
kiterjedjen. Különösen fontos az iskola tiszta 
magyar nyelve, mely egész emberöltőre kihat, 
megrontván, vagy megjavítván nemzeti nyel-
vünket. (Mi mindent tehetne 27 ezer tanító 
s 7 ezer professzor!) 

Csak akkor nemesedik minden iskola igazán 
magyar nemzeti iskolává, hogyha a teljes és 
tiszta magyarságban is előljár. Ne elégedjünk 
meg tehát azzal, hogy nyelvünk ügyét csupán 
a stilisztika meg a nyelvkönyv egy pár szűk-
szavú fejezete karolja föl. Mit ér, ha a rossz 
képzésű s összetételű szavak egynéhányát 
példakép ismerjük s kárhoztatjuk, kell, hogy 
valamennyit kerüljük s kerültessük a hibás 
kifejezésekkel együtt. 

Vannak iskolák, a hol a tanító s tanulók 
eléggé tisztességesen beszélnek, (de hány 
helyen nem, kivált, a hol nyelvi nehézségek-
kel küzdenek!) hanem csakis az iskolában. 
Kint az életben azonban ők is az árral úsz-
nak. így egészen természetes, hogy az elemistá-
ból gimnazista, ebből jogonez vagy filozopter 
lesz, sőt tudorrá is avatják, noha nem tud 
tisztességesen magyarul. 

Elszomorító, mikor az ember ilyeneket hall: a 
tantestület határozza, miszerint... Az értékedet 
multi határozata föl lett terjesztve. A meg-
beszélt kérdés elintézést nyert. Vagy ezek: tan-
díj, tanerő, tanoncz, óvóda, képezdész, kívül-
ről tud, egyesre áll, leülni! Ott van végre 
az oktatásügy szégyenére a rút és úrhatnám 
„tanár" szó. 

Iskola s a jó nyelvű sajtó fogjanak kezet 

') A romlás okait itt nem fej tegethetem, csak 
annyit jegyzek meg, hogy nem csoda, mer t a tudo-
mány, az országgyűlés, a hírlapirodalom nyelve sem 
különb. Mit vár junk akkor más tényezőktől. 

egymással. Ne tűrjék tovább, hogy édes nem-
zeti nyelvünk éppen most, ezredévi fönállá-
sunk idején élje szégyenletes válságát. Hono-
sítsuk meg iskoláinkban azt az igaz magyar 
nyelvet, melylyel jeleseink halhatatlan müvei-
ket írták. Mellőzzük mindazokat a könyveket, 
melyeket nem irnak tiszta magyarsággal. 
Kerüljük az irodalom selejteseit, az idegen 
müveken táplálkozó világpolgárokat, a szó-
szerinti, szellem nélküli fordítókat. Ellenben 
olvasgassuk a kitűnő magyarságú írókat s 
figyeljük meg a tősgyökeres magyar népet. 
Mind e mellett ne támaszkodjunk pusztán a 
száz meg száz megkisértésnek kitett nyelvér-
zékre, ellenkezőleg tanuljunk szorgalmasan 
s kitartóan, mint a hogy a németek, a kik 
hatalmas kulturát teremtettek. 

Ha azt akarjuk elérni, — a mi pedig 
jogos — hogy az elemi-, közép-, fő- és reál-
iskolai tanítók jó magyarsággal szóljanak, 
akkor arra kell törekednünk, hogy minden 
tanító megismerje és kerülje az ö-szes korcs-
kifejezéseket és magyartalanságokat; csak ez 
esetben jön el az az idő, a mikor minden 
művelt magyar ép úgy fog öntudatosan helye-
sen beszélni, mint a hogy öntudatlanul helye-
sen beszél ma a tősgyökeres magyar nép. 
Am ez a mai általános nyelvromlásban még 
a falvakkan is alig lehetséges, a városokban 
meg a legjobb akarat mellett sem érhető el, 
mert nincs a mi útba igazítaná a tanítót, 
nincsen kézikönyv, mely a tudatosan vagy 
tudattalanul elvétett hibákat megigazítaná s 
felölelné az összes idegenszerűségeket a he-
lyes magyar jelzésekkel. 

Nem egy kartársnak csak az a baja, hogy 
nem ismeri, vagy nem alkalmazza a magyar 
nyelv természetes egyszerűségét, átható tisz-
taságát. Pedig sokszor egy-egy talpraesett, 
világos mondattal jobban oda lehet férkőzni 
a tanuló lelkéhez, mint hosszas, órákig tartó, 
de homályos magyarázatokkal. 

Harcz, szakadatlan harcz a mi életünk. 
Küzdünk a létért, küzdünk lépten-nyomon 
nyelvünkkel a nyelvünkért. Mint a sakkjáté-
kosnak minclen mozdulatára, vigyáznunk kell 
minden szavunkra, különben csatát veszítünk 
a tolakodó idegenszerűség ellen. 

Küzdés, ellenállás az élet. De ha a kenyér-
ért való harcz szükséges és jogos, a nyelv-
ért folytatott küzdelem nemcsak szükséges, 
nemcsak jogos, hanem nemes hazafiúi köte-
lesség is. 

Nehéz a magyar tanítóság helyzete. Sokat 
várnak tőle. De, a ki ad valamit szép hiva-
tására, megteszi e téren is kötelességét. 
Valamint megteszi fönkelt gondolkodású 
vezérünk, Wlassics minister úr is, ki ép úgy 
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magáévá teszi e fontos ügyet, mint a hogy 
magáévá tette a közkeletű idegen szók 
magyarosítását is. (E szótár egyik átdolgo-
zott részét czélszerű volna a tanítóknak 
szóló antibarbarushoz „Kikerülhető idegen 
szók" czímen csatolni.) 

Hiszszük és reméljük, hogy akár pályázat, 
akár megbizás útján lehetőleg nemsokára 
elkészül elemi s középiskolák számára, egy-
egy általános fő- és szakintézetek részére, 
egy-egy szak, s végül tanítók (professzorok) 
számára egy terjedelmes, e négy füzetet 
macában foglaló iskolai antibarbarus, mely 
„Iskolai Helyes Magyarság" czímen a nyelv-
helyességet az iskolai ismeretek s tudomány-
ágak összes ágazataiban föl fogja ölelni.1) 

* 
Ez iskolai antibarbarusok, vagyis nyelv-

helyességre vezető kalauzok czéljáról, hasz-
náról, készítésmódjáról a következőket emlí-
tem meg: 

Az elemi iskolai, tanítóképzőknek s taní-
tóknak szóló ,,Iskolai Helyes Magyarság" 
ezélja, hogy a különféle intézetek tanítói-
s tanulóinak biztos útmutatást nyújtson a 
nyelvhelyesség összes törvényében, hogy meg-
feleljen a helyes magyarságot illető minden 
kérdésre s hogy a tanítók, tanulók a lehetőség 
szerint eredeti s hibátlan magyarsággal közöl-
jék gondolataikat szóban és írásban. 

Igaz, hogy ez nemcsak az iskola czélja, 
hanem mindenkié, a ki magyarnak vallja 
magát, igaz, hogy az iskola csak egyik fak-
tora a magyar közművelődésnek s a tanító-
tanulóság csak egy része a nemzetnek: az 
iskolai helyes magyarság ügye mégis messze 
kiható volna, mert jótékonyan hatna a társa-
dalmi, közéleti, a hírlapi s a hivatalos nyelvre 
is, s egy-két évtized leforgása alatt olyan 
óriási eredményeket mutathatna föl, hogy 
bekövetkeznék (a fönt jelzett) az az idő, a 
mikor minden művelt magyar polgár ép úgy 
beszélne öntudatosan helyesen, mint a hogy 
öntudatlanul helyesen beszél a még romlat-
lan nyelvű magyar nép. Haszna, hogy az 
iskolából kiinduló helyes magyarság csakhamar 
megmozgatná, népszerűsítené s általánosítaná 
más téren is a nyelvhelyességnek egész magyar-
ságunkra kiható ügyét. 

A jó nyelvű tanulóból egy emberöltő mul-
tán jó nyelvű iparos, kereskedő, tisztviselő, 
orvos, ügyvéd stb. lenne. Általános a panasz, 
hogy tanuló ifjuságunk nem tud gondolkodni, 

') a) Elemi iskolai, b) középiskolai, c) főiskolai 
(bit-, jog-, bölcsészet- s orvostudományi) s d) szak-
iskolai (tanítóképzői, kereskedelmi, ipariskolai, kato-
nai, gazdasági, erdészeti stb.) autibarbarus. S végül 
az ezeket egybefoglaló egyHemes autibarbarus. 

nem tud fogalmazni, hogy kikerülve az életbe, 
bár sokat tanult s talán sokat is tud, nem 
önálló. Hiányzik belőle a magyar ész, az 
önképző kedv és tehetség. Régen kevesebbet 
tanultak, de kilépvén az élet iskolájába, 
érezve kevés tudásukat, rájöttek apránkint, 
hogy mit és hogyan kell tanulni. 

A figyelmet, gondosságot s magyar ész-
járást követelő nyelvhelyesség mind erre jó 
hatással volna. Élősegítené a helyes gondol-
kodást, a világos fogalmazást, a logikusságot, 
az egyszerűséget, természetességet, szóval 
mindazt, a mi a magy.ir faj szellemi és erkölcsi 
karakterét jellemzi. Mert a tősgyökerességben 
s nyelvhelyességben úgy van a nemzet ere-
detisége s szelleme beburkolva, mint gyümölcs-
ben a mag. S valamint egy nagyobb szabású 
épület csak úgy szép és értékes, hogy ha 
stílszerű, azonképen a nemzeti nyelv is csak 
úgy szép, úgy erős és maradandó, ha eredeti 
és nemzeti karakterű. 

Mert hiszen végeredményében a kozmo-
politizmus sem egyéb, mint nemzeti irány: 
egy-egy hatalmas nemzetnek s irodalomnak 
a többi nemzeteken s irodalmakon való uralma. 
Avagy kik ma a kozmopoliták? Nem azok, 
a kik a „művelt nyugot" .után indulnak, 
vagyis, a kiknek az angol, franczia s a német 
kultura a mintaképük ? S miért ? Mert most 
ezek a nemzetek járnak elől a népek nagy 
versenyében, a miből az következik, hogyha 
nem akarunk szellemi alárendeltjei s szolgái 
lenni egy más hatalmasabb nemzetnek, akkor 
nekünk is haladnunk kell. Haladni, építeni 
pedig csak nemzeti alapokon, nemzeti karak-
terünk továbbfejlesztésével lehet. Ha ezt nem 
teszszük, kérdés, fogunk-e tudni a már-már 
végzetessé váló idegen hatások ellen sikere-
sen védekezni. Hasonlót csak hasonlóval. Ide-
gen Iculturát csak hatalmas hazai lcidturával 
lehet lefegyverezni. 

Szabad, sőt kell tanulnunk más nemzetek-
től is, csakhogy e tanulás igazi tanulás, ne 
pedig kritikanélküli utánzás, vagy éppen ész-
nélküli majmolás legyen. Heine és Beranger 
erősen hatottak Petőfire, csakhogy legnagyobb 
dalköltőnk úgy magába olvasztotta e két költő 
lelkét, hogy vérévé vált s mire dallá for-
málta hatásukat, már Petőfi szólt hozzánk, 
rányomván egyénisége bélyegét. 

A nyelvhelyességnek ezenfelül még egyéb 
haszna is volna, segédeszközül szolgálna a 
helyesírás s fogalmazás tanításánál, a magyar 
szellem és hazafiság ébrentartásánál, megked-
veltetné itjainkkal a klasszikus magyar Írókat, 
(Petőfi, Tompa, Arany, Vörösmarty, Jókai 
stb.) élvezhetővé tenné zamatos magyarságu-
kat s fokozná kritikai képességüket. 
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Eszközei. Az iskolai helyes magyarságot 
a következő eszközökkel lehetne elérni: kitűnő 
s hibátlanul irö magyar irók művészeinek olvas-
tatásával, a tősgyökeres népnyelv megismerte-
tésével (erre nagyon alkalmasak volnának 
a kisebb-nagyobb szüneti kirándulások, tanul-
mányok. Czélszerü volna a városi tanítóknak 
s a képzőintézeti magyar nyelvi professzorok-
nak időnként az erdélyi, alföldi s dunántúli 
magyarságot fölkeresni népnyelvi adatok, meg-
figyelések s eredetiségek gyűjtése czéljából), 
a M. Nyelvőr népnyelvi gyűjtésének időn-
kénti fölolvastatásával, ugyancsak a Nyelvőr 
„Idegen csemeték s fatiyuhajtások" cz. rova-
tának ismertetésével s végül egy jó iskolai anti-
barbarus-szal (olyan kézikönyvvel, a melynek 
megjelenését jelen soraim sürgetik). Ám azok 
a nyelv eredetiségeire, az iskolai helyes 
magyarság pedig a nyelvhelyességre tanítaná 
növendékeinket. Megjegyezvén, hogy e kalauz 
pontjait úgy kellene tudnia a tanulóságnak, 
mint a legsarkalatosabb tételeket, akárcsak 
az egyszer-egyet. 

Soknak látszanak ez eszközök, de csak 
látszanak. Ha nemcsak a magyar nyelv taní-
tói, hanem minden hazai tanító első sorban 
magyar tanító lesz, a kivitel nem fog nagy 
nehézségekbe ütközni. Más mód alig lehet-
séges. 

Nem lehetetlenségek, nem képzelődések 
ezek. Erős akarattal, kitartó munkássággal 
bátran megvalósíthatók. Csak egy esetben 
volna kivihetetlen, ha a magyar tanítóság 
hazafiságában kételkednünk lehetne. Mivel 
azonban a magyar tanítói kar mindig jó és 
nagy hazafi volt, érti és magáénak vallja e 
sarktételt: „Nyelvében él a nemzet. Ez a leg-
abszolutabb igazság, a melyet a népek életé-
nek főtörvényeül kell täkintenünk. Ebben az 
egyetlen §-ban a bölcsek köve van letéve." 
Ismétlem, nem ábránd az összes iskolák helyes 
magyarságának eszméje. 

Az iskolai nyélvtisztaságnak az iskolából 
kell kiindulnia, apostolai nein lehetnek mások, 
mint azok tanítói. 

A mondottak a szépirodalmi művekből le 
az utolsó kishirdetések stílusáig, valamennyi 
irásműre egyaránt vonatkoznak. Míg azonban 
a teljes cselekvés ideje elérkezik, az iskola 
nem maradhat veszteg, neki kell megtennie 
az első lépést. 

Kivitele. 1. A javítás munkájánál azonban 
vigyázni kell. Nem szabad azt deriire-borura 
erőszakolni. 2. A korcsszavak helyettesítésénél 
is az legyen a f'őelv, a mi a közkeletű idegen 
szavak magyarosításánál: lehetőleg minden 
helyettesítés a meglévő nyelvanyagból kerüljön 
ki. Új szóképzésre nincs szükség, ellenben föl-

használandók a táj-, elavult-, rokonértelmű 
szavak, a helyes összetételek s az ügyes elvo-
nások. 3. Az „iskolai helyes magyarság"-ot 
akár egy szakember, a ki egyúttal tanító-
professzor is, akár egy 4—5 tagú bizottság 
írja meg. 4. G-ak azok vegyenek részt benne, 
a kik teljesen tisztában vannak a nagy föla-
dattal s magával a nyelvhelyesség irodalmával. 
5. Az „iskolai helyes magyarságs-ot a tud. 
Akadémia pénzbeli támogatásával a vallás- és 
közoktatásügyi ministerium adja ki, és pedig 
a tanulóknak szólót néhány krajczárért, a taní-
tóknak valót pedig ingyen. (Minden tanító 
egy-egy teljes antibarbarust kapjon, vagyis az 
összes iskolafajoknak szólót összefoglaltam A 
tanító ugyanis müveit ember, a ki nemcsak 
tanít, hanem tollat is forgat s a kitől tanácso-
kat szoktak kérni). Az Akadémia támogatását 
azért említem, mert Akadémiánk első sorban 
nyelvmívelő társaság, czélja a tudomány nép-
szerűsítése. A tudomány különben is csak 
úgy ér valamit, ha az az egész nemzet köz-
kincse, azért az ily czélokra fordított pár ezer 
forint bőségesen meghozza gyümölcseit. 6. Min-
den antibarbarus 3 részből álljon : korcsszavak, 
helyettesíthető idegen szavak s magyartalan 
mondatszerkesztések fejezetéből. Ez antibar-
barusok a tanulóknak magyarnyelvi segéd-, a 
tanítóknak vezérkönyvül szolgáljanak. 7. Az 
„iskolai h. magyarságába okvetetlenül föl-
veendők az elterjedt kézikönyvek hibái. 

Még csak azt jegyzem meg, hogy a ki azt 
hiszi, hogy túlzok, annak előállók éveken 
át gyűjtött részletes adataimmal, hogy bizony-
ságot tegyek állításom szomorú igazságáról. 

Tudva azonban, hogy e szomorú igazságo-
kat legfölebb mentegethetik, de meg nem 
dönthetik, csattanós befejezésül ideiktatom 
Zsilinszky Mihály államtitkár úr szavait: „A 
faj szeretetnek és nemzeti öntudatnak gyöngü-
lése már oly betegséget jelent, mely a halál 
csiráját rejti magában." Ám a nyelv válsága 
a nemzeti öntudat betegségét jelenti, a melyet 
okvetetlenül gyógyítani kell. A gyógyítószer 
pedig nem lehet más, mint államtitkárunk 
fölolvasásának1) eme sarktétele: „a mely nép 
élni akar, annak okvetetlenül művelődési felsőbb-
ségre kell törekednie, mert különben a népek 
versenyében elmarad és föltétlenül elpusztul 

Szent igaz: haza, nemzet, nemzeti nyelv! 
Ez legyen a czél mindenek előtt, mert ez a 
nemzet Géniusza! 

(Szeged.) Sassi Nagy Lajos. 

>) Zsilinszky Mihály ál lamti tkár úrnak a Szabad 
liczeumban t a r to t t felolvasása. 

^ — 
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A tejel» kecske. 
Ismerek egy fővárosi igen jómódú, sok 

tagból álló családot, melynek feje, nyaraló helyé-
nek megválasztása után, nagy gondot fordít 
— tejelő kecskéje beszerzésére. — „Sokkal 
jobban ügyelek fiaim egészségére, semhogy 
esetleg tüdő vészes marha tejével e baj csiráját 
csempésszem beléjük. Hogy a kecske tüdő-
vészes legyen, arra nézve nem tudok esetet, ám 
a tüdő gümőkór országszerte pusztít a szarvas-
marha állományban." 

S a családja egészségére féltékeny apának 
teljesen igaza van. A tejelő kecske a vétel-
árat fedezi a nyáron át nyújtott tejjel, habár 
húsa nem is fogyasztásra való s gyapjúját 
csakis az ázsiai fajtának lehet használni. 

Elmondunk ezen állatról egyet-mást, meg-
lévén győződve, hogy olvasókörünkben sokan 
fognak iránta érdeklődni. 

Háromféle fajtáját különböztetjük meg: az 
európait, ázsiait s az afrikait. 

Leirásába nem bocsátkozunk, hisz ismerjük 
mindannyian. Származási helye állítólag az 
Alpesekben volt, honnam szétterjedt a conti-
nensen. Szereti a magaslatokat s értékesíti az 
oly legelőt, mely se birkára, se marhára nézve 
meg nem közelíthető. 

Megeszi az oly füvet, mely mérges voltánál 
fogva, a többi állatokat megölné, minő a 
mindenütt előforduló bösövény (Pkellandre 
aquatique), vagy a szironták közé tartozó 
Aconitum napettust, hazai flóránk ezen ismert 
mérges növényit. 

Báró Nyáry Gyula úr, ki nagy barátja ezen 
tejelő jószágnak, anyagát Badgastein-ban sze-
rezte be a Windischbauer L.-féle telepről. 
Fehér szarvatlan kitűnő tejelő száni kecs-
kéit meg a svájczi mezőgazdasági egyesület 
főtitkárától kapta, Anderegg tanártól Bernben, 
s vételével, a tej hozamot illetőleg, nagyon 
megvan elégedve. 

Az afrikai kecske hazainknál kisebb, tőle 
nyerik az iparosaink által nagyrabecsült 
„kecskeszőrt" s bőréből cserzik a drága 
szattyánt, mely hogy jól fest, eleget bámul-
hattuk a millennáris banderisták lábain. 

Ázsiának legnevezetesebb kecskéje az Ana-
tóliában élő Angora kecske, szőrzete kitűnő 
posztot szolgáltat, az állat maga jó tejelő is. 
Tekintve ezen jeles tulajdonait, nálunk 1855-ben 

kisérlették meghonosítani. Úgy, a hogy meg-
élt éghajlatunk alatt, ám szőrzete nem tartotta 
meg azt a finom minőséget, melylyel hazájában 
dicsekedhetik. Pedig kár, mert vedlés idejé-
ben, közel 4 font szőrt hagy magából kifé-
sülni, melyet gyapjú módjára lehet szőni. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül a kicsiny, 
hires, cachimir kecskét, melynek pelyhe a drága 
kasmir-kendőkhöz szolgáltatja az anyagot. Ha 
adataink nem csalnak, a párisi Jardin d'accli-
matation 1816-ban próbálkozott e kecskét 
meghonosítani, de a kisérletek hajótörést 
szenvedtek. 

A kecske konyha-, vagy a virágoskertnek 
valóságos csapása, azért ki tartani akarja, jól 
vigyázzon, hogy „tilos"-ba ne szökjék, mert 
mindent letarol maga előtt. De teje könnyű 
emésztetü, tápláló, tejszínben határozottan 
gazdagabb, mint a marha teje, ezt a legújabb 
kutatások igazolják. Mint említénk, megeszik 
minden aromatikus meg mérges növ ényt, ám 
azért tején nem érezni meg ezen növények 
kellemetlen mellékize. A gyomorbajosnak e 
tej valóságos áldás s a gyermekek, ha meg-
szokták egyszer, hozzá sem akarnak nyúlni 
másféle tejhez. Érdekes, hogy az alföldön 
némely helyen, úri családoknál, mint dadát 
szerepeltetik, hol az anyatej képez hiányt. 
Az emlőjéhez szoktatott gyermeket megsze-
reti az állat, sőt megismeri a többi gyermekek 
közül, szívesen szoptatja, láthatólag örömöt 
érez, midőn a gyermek szopik nála. Teje 
légenyben s zsirban gazdag, tekintve, hogy 
hazai fajtáink tejébe is akárhányszor 8 % zsir 
foglaltatik. Az anyatejben több a czukor 
(43'64), holott a kecskéében kevesebb van 
(31*16). Am viszont az anyatejben kevesebb 
a sajtany (39*24) meg a vaj (26*66), holott a 
kecskéében az elsőbből 54*34, az utóbiból meg 
27*93 foglaltatik. 

Egy jól etetett állat az év hat hónapján 
keresztül, átlag naponta 2 liter tejet képes 
nyújtani. 

A fejés naponta kétszer, pontos időben s 
tisztán végeztessék. 

Erdély hegyes vidékén, igen Ízletes sajtot 
is készítenek az ottani kecskék tejéből s 100 
literből 15—20 kilogramm sajtot szoktak 
préselni. A tejelő kecskét vásárló, az állat 
küleméből is Ítéletet vonhat a „jó tejelő" 
megismerésére. A gyakorlati gazda azt nézi, 
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hogy a kecske füle jó fejlődött legyen, aztán 
a nyak függelékeinek jelenlétéről is sokan jó 
tejelőre következtetnek. A tőgytükre legyen 
jól kifejlődve, a csipők szélesek, a tőgy maga 
puha tapintató, hagy s rajt a csecsbimbók 
egyenlő hosszúságúak. A főfigyelem tehát a 
tőgy alkatára fordítassák, azért, mert végre is 
a jó tejelő eltartása csak abba költségbe kerül, 
mint a rossz — valasszunk tehát jót, ha nem 
legjobbat. 

Á kecske trágyáját meg a jó kertész abba 
a sorba osztályozza, a mibe a baromfi trágyát, 
így magyarázható, hogy a kert-tulajdonos 
kecskegazda bőven almoz állatja alá. A ki 
Boszniában járt, lehetetlen, hogy föl nem tiint 
neki a bosnyákok boros s vizes tömlője, 
azokat ott csupa kecskebőrből készítik. Zsir-
jával nem szolgálhat táplálék gyanánt, azért 
marha- s birkazsirral keverve, fagygyú gyár-
tásra fordítják. 

A mi tartását illeti, az nehézségbe ugyan-
csak nem ütközik. Vagy legelőre eresztjük, 
vagy istállóztatjuk állandóan. A Gellérthegyen 
sétálók gyakran vehették észre, hogy a villa 
tulajdonosai, öt-hat méter hosszúságú pány-
vára fogva, vezetik a hegyoldalba kecskéjüket 
s a kötél szeges végét a földbe szúrva, a 
legelőn hagyják állatjukat egész a fejés ide-
jéig. Az 5—6 méternyi sugárban elég táp-
lálékát nyerte, sőt egyik gazda szélmentes 
helyet talált s nyári éjszakákon künn is 
hagyta. Állatjának semmi baja sem lett, miból 
az következtethető, hogy az a szabadon tanyá-
zást nem csak eltűri, de szereti is. 

A szlavóniai szegényebb sorsú népnek „a 
lcecske a tehene" s majdnem úgy is bánik vele. 
Istállójába kötve tartja s gazdagon eteti a 
hüvelyes növények takarmányával, káposzta-
levéllel, erjesztett szőllőhajtással (mely előző-
leg nem volt peronoszpora ellen permetezve), 
szőllőtörkölyével, gumókkal vagy gyökerekkel, 
liszttel, darával, korpával, falevéllel. Takar-
mányukat leöntik a mosogatódézsa zsiros 
vizével, mert tudják, hogy arra nézve, hogy 
a vérből tej legyen elválasztható, szükséges 
a kecskét vizes eledellel bőven tartani. Ily 
tartás s háromszori napi fejés mellett, ott 
hetenként 10 —12 liter tejet nyernek, mely-
ből két kilogramm kecskesajtot készítenek. 

Az állatnak tartása tehát gazdasági, s mint 
előbb említettük, hygienikus okoknál fogva 
okadatolt. S mégis azt látjuk, hogy főleg köz-
népünk idegenkedik tőle, valami „szagát1' véli 
érezni a tejnek, a mi inkább a képzelet játéka. 

Az 50-es évek egyik jeles gazdasági, irója 
sokat ajánlogatta annak idejében a kecske tar-
tását. 

„Meg kell azt becsülni — irta — nem-

csak azért, mert Amalthe, a krétai kecske 
volt Jupiter szoptatós dajkája s letörött szarva 
lett a bőség szaruja, hanem azért, mert a 
kedves állat a középosztálybeli családi körben, 
a gyereksereg egészségének s fejlődésének biz-
tosítéka." Sőt vannak, kik azt állítják, misze-
rint a kecsketej élvezete mellett a csecsemő 
sokkal élénkebb lesz, a mi végre nem is tűn-
hetik föl nagyon csodálatosnak; tekintve, 
hogy a tudomány mai állása mellett kimutat-
hatja a kecske szervezetében azt, a mi át-
menve az emberbe, hasonló orgánumot erősíti. 

Dr. Bókai János „A csecsemők mesterséges 
táplálásáról" czímű művében azt mondja, 
hogy a mult században a kecsketej mint 
csecsemő táplálék inkább volt alkalmazásban, 
mint a tehéntej, s miután már akkor tudták 
az orvosok, miszerint a kecskén nem fog a 
gümő- vagy a „gyöngy"-kór, „fővetlen" kecske-
tejet itattak a gyermekekkel. 

„Hiteles adatok bizonyítják, írja dr. 
Bókai, hogy Francziaország szellemóriását, 
Lamartine-1, s a hires franczia irót, Karr 
Alphonse-t, anyakecske táplálta. — Ajánlja a 
kecsketejet az, hogy a kisdednek olcsó pénz-
ért, mindenkor teljesen tiszta, megbízható 
tápszert nyujthatunk, mert egy kecske eltar-
tása tudvalevőleg kevés pénzáldozatot kiván." 

Yégre a kárba veszendő takarmány érté-
kesítésére csakis a kecske képes, a mely 
bizony egy tejelő tehén eltartására nem nyúj-
tana elégséget. Igaza van dr. Bókainak, midőn 
azt mondja, ez az állat keve-et fogyaszt, 
de viszonyítva sokat produkál. A kis háztar-
tásnak tehát ez a par excellence tejelő tehene. 
Éppen ezen oknál fogva érthetetlen, hogy 
vidékenként semmibe sem veszik. 

Arra is kell gondolni, hogy van számtalan 
család, mely nem lévén milliómos, nem tart-
hat istállóiban Széli Kálmán rátoti uradal-
mából származó parádés simmenthali tehenet, 
óriási többsége a vidék munkás népnek meg 
tréfából sem dicsekedhetik nagy gazdagságával. 

Itjali Szvetozár. 

Az Eötvös-alap" kimutatása 
a pénztárába 1898. évi április hó 21-étől julius 

hó 20-áig befolyt pénzösszegekről. 
A) „Tanítók Házá"-ra adakoztak: 
Szarvastéri isk. tantestülete 2 frt 36 kr, 

IX. ker. Lónyay-utczai tantestület 4 frt 90 kr, 
ifj, Jablonszky János Szeged-f.-tanya 1 fit 30 kr, 
Kornhauser Simon Késmárk, mint perselpénzt, 
2 frt 59 kr, a m.-óvári elemi iskolák per-
selyéből 3 frt, Göndör lgnácz Eger gyűjtése 
3 frt 25 kr, (dr. Schwarz Dávid 1 frt," N. N. 
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50 kr, dr. Aszódi Dávid 1 frt 50 kit, N. N. 
25 krt), Stefkovics Károly tan. Nebojsza gyűjt. 
1 frt 65 k r ; a ,Tanítók Háza4 tőkesített 
vagyona ez által 18.182 frt 50 kr. 

B) „Eötvös-alap"-ra. 
a) Alapítványok és örökös tagsági díjak: 
Kugel Iguácz Pásztó 20 frt, Wohlmuth 

István Védeny 5 frt, özv. Kender Imréné 
Decs 5 frt, Bodnár Pál Bácsfalu 10 frt, 
Kund Vilmos Sopron 5 frt, Tom sits Antal, 
Hollosiné Mácsovits Ilona és Szentesné Vrana 
Ilona Kaposvár 5—5 frt, Bielekné Tertsik 
Kamilla Kiszucza-Új helyen 5 frt, Kremnitzky 
Magdolna Eger 20 frt, Franz János Mokrin 
5 írt, Schönviczky Gyula Koproncza 5 frt, a 
székesfehérvári róm. kath. néptanítók egye-
sületének alapító tagsági díját kiegészítő része 
65 f r t ; Ember János Budapest 20 frt, Szik-
szay Gábor Balota-Puszta 2 frt, Dózsán Pál 
Herincse 20 frt, Zilahi Gyula nemzeti szin-
házi tag alapítványához 30 frt, az iglói áll. 
tanítóképezde alapítványához 49 frt (Arányi 
Antal igazg. gyűjtése 27 ftr, BukovinszkyIstván, 
Eibele Mátyás, Fleischhakker Ede, Forberger 
Árpád, Hankó János, Kalina Samu, Klein 
Gyula, Matyasovszky Endre, Rusznyák Antal, 
Trieber Kálmán és Windt József újonnan 
képesített tanítók 2—2 frt adománya), Borsod-
megyei ált. tanítóegylet 25 f r t ; az „Eötvös-
alap" tőkesített vagyona ez által 61.373 frt 
55 kr. 

b) Pénzintézetek adományai: 
Udvarhely megyei takarékpénztár 5 frt, 

Jolsvai takarékpénztár 2 frt, Szabolcsi hitel-
bank 10 f r t ; összesen 17 frt. 

c) Adományok, gyűjtések, perselyekből és köny-
vek jövedelme: 

Berkovics József plébános Szepetnek 1 frt, 
Kámán Lajos körjegyző Tót-Szt.-Márton 1 frt, 
Niepel Lajos igaz. tan. Szobotist gyűjtése 
3 frt 20 kr, kemenes-aljai tanító-egylet ado-
mánya 3 frt 50 kr, a vasi közép ág. hitv. 
tanítók két évi járuléka 4 frt, Vlí. ker. 
Kazinczy-utczai elemi isk. perselyéből 1 frt 
38 kr, 711. ker. Wesselényi-utczai isk. per-
selyéből 3 frt 18 kr, a nm. m. kir. vallás-
és közoktatási minister úr adománya 1000 
frt, a „Budapesti iparrajztan folyam hallgatói* 
2 frt 50 kr, Göndör Ignácz Eger gyűjtése 
2 frt 50 kr (Braun József 50 kr, Hoffmann 
Sándor 50 kr, Lázár Menyhért 1 frt, Roth 
Zsigmond 50 kr). „Nagyjaink emlékezete" 
czímű füzet után 26 frt, Péterfy „Az 1848. 
évi törvényekről" czímű füzet után 36 frt 
25 kr; összesen 1084 frt 51 kr. 

d) Tagok évi tagsági díjai:*) 
Nagy Béla Nagyvárad, Técsi József Kis-

Petri, Kovács László Békés, Radoch József, 
Hlavatsek István, Schwarcz Mór, Pap János, 
Doby Antalaé, Hochsornerné Kerner Janka, 
Veszelovszky Mária és Benedek Sámuel Új-
pest, Jakab József Mező-Szilvás, Juhos Miklós 
Nagy-Ida, Kászoni Árpád M.- Örményes, Lakatos 
László M.-Sz.-Mihálytelek, Musnay Kálmán 
Kis-Fülpös, Szmodics István Igal, Sztancsek 
József Privigye, Baitz Oswald Erzsi Parácz, 
Freund Bernát, Grünberger Fülöp, Schus-
dek Sándor, Vándor Soma és Weisz Zsig-
mond Nagy-Bittse, özv. Grünhut Dávidné 
Zala-Szent-Mihály, Magyar György Du ti ko-
fáivá 11 frt, Hatvani Péter Szatmár, Mihály 
József Nagy-Teremi 3 frt, Kákosy József 
Bögöte, C^öndör Sándor Temesvár, Rosin-
ger Márton Miskolcz 4 frt, Reitzer Ignácz 
D.-Szerdahely, Péter Vilmos B.-Váralja 1 frt 
2 kr, Komesz György Maros-Szent-Anna 3 frt, 
Mészáros János Czegléd, Kéler Lajos Krom-
pach, Pilgermayer Ádám B.-Somberek, Szá-
raz Ferencz Újvidék, Szabó István N.-Kanizsa, 
Ambrisko József Csány, Franz János Mokrin, 
Kardos Sámuel Maglód 2 frt, Nagy Lajos 
M.-Vásárhely, Popp Gottfried Rendek, Telegdi 
Mártonná Zboró, Hoffer Lajos, Eördögh 
Mihály, Szeib István, Sváb Kálmán, Velinszky 
Ferencz, Auerbach Gábor és özv. Polhorszky 
Vendelné Székesfehérvár, Konetsny Gyula 
Moór 3 frt, Czanik Gyula Bodmér, Papp 
László Tisza-Kürt, Koch Hilda, Baternay 
Paula 2 frt és Kiss Endre A. Vereczke, Kiss 
Endre Badaló, Szigethy Gyula N.-Muzsaly, 
Haskó János Podhering 5 frt, Bárányi Antal 
3 frt, Török Lajos Hátmeg 2 frt, Csubirka 
László Komlós, Kecsethy Gyula Kisfalud, 
Majorossy István Ilosva, Dicső Endre Cso-
monya, Leviczky Cziril és S. Vodicska Gab-
riella 2 fr t Dombostelek, Lukács Ferencz M.-
Tarpa 4 frt, Csighy Sándor 6 frt és Madar 
Julia 2 fr t N.-Dobrony, Mihály Emma 
N.-Lónya, Balajthy István 2 frt, Markovics 
Miklós és Fekete Ernő Oroszvég, Vigváry 
Endre Botrágy 2 frt, Porcsalmy Lajos 2 frt , 
Tompa Menyhért 3 frt, Túlesik Ferencz, 
Márczy Ilona, Janiczky Eugenia, Parti Joláu, 
Sax Emil, Csontos Alajos, Kabáczy Mihály 
2 frt, Sechser Lujza, Horovicz Samu, Orosz 
József, B. Máriássy Etel, Ganovszky Gizella, 
Sárkány Kálmánné, Mészárosné-Payer Krisz-
tina, Somlyay Teréz, Sárkány Gábor, Mészáros 
János, Halász Gézáné, Gergics Erzsébet, Biró 
István, Simonkay Erzsébet, Moldován Petemé, 

*) A mely név mellett érték nincsen, annak tu la j 
donosa a rendes 1 frt évi díjat küldte be. 
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Vincze Klucsárka, Kabáczy János Sztrabicsó, 
Hnitz Mihály, Riez Mária, P. Viktor Paula, 
M. Köllner Gabriella és Nyiri Ignácz Vár-
palánka, Blazsek Lajos Klacsanó 2 frt, Jezer-
niczky Mária Izsnyéte, Knauer József Zsófia-
falva^ Rizler József F.-Viznicze, Hornyák Tiva-
dar Uj-Dávidháza, Kávay István és M. Pere-
gri ni Anna Frigyesfalva, Velenczey Lajos 
Bilke, Weltzl Ferencz, Alex Albert, Bereczky 
Sándor, Dittmann Antal, Falvay Antal, Gärt-
ner Rezső, Gerzsó Károly né, Horváth Sándor, 
Hudeö Olga, Izák Lajos, Jákobéi Margit, 
Kardeván Ida, Kardeván Vilmos, Kornfeld 
Gyula, Kurz Sámuel, Luttenberger Ágost, Lux 
Ede, Mikolik Kálmán, Mokry Eszter, Schnei-
der Viktor, Scholtz Lajos, Schulek Vilma, 
Schranz János, Tomassek Ilona és Wich-
mann Ede Budapest, Mühl Gottlieb Villámos, 
Obernyik József Szada, özv. Molnár Károlyné 
Nemes-Magasi 2 frt, dr. Kemény Andor 2 frt, 
Kemény Bertalan 2 frt, Lábos József, Marionyi 
Antal, Demeter Lajos 2 frt és Jurin Samu Rozs-
nyó, Stefkovich Károly Nebojsza, Lintner Mária 
Hejcze, özv. Benczédi Sándorné, Szalay Zsig-
mond, Tóth Imre, ZsoldosLajos és Szabó Sándor 
Halas, Orsovszky Gyula, Stoffan Lajos, Sesz-
tay János, Rubmann Andor, Horváth István, 
Pazár István és Szabó Endre Nyiregyháza, 
Erdélyi Imre Szatmár, özvegy Homolay 
Jánosné Beregszász, Fehér Jenő Szabadka, 
Lábay Gyula Zsarnócza, Kardhordó Alajos 
Kurtakesz 1 f i t 5k r , Gröber Nándor Budapest, 
dr. Erlach Sándor, Weisz Soma, Fekete János, 
Kalovits Alajos, Lányi Ernő, Biedermann 
Adolf és Hangonyi Pál Eger, Kenyeres Lajos 
Egrespatak, Báthory György Kis-Doba 2 frt, 
Havas Antal, Makay K. Béli, Berentés László, 
Plosz Gyula, Fogel Juliska, Somogyiné-And-
rássy Róza és Kovátsné-Kőrösy Helén Zilah, 
Paulovits József Békés-Csaba, Achatz János 
Durand, Asszonyi Adolf és Neupauer Mihály 
Sz.-Béla, Benre Lajos, Faith Alajos, Krenisz 
Róbert és Gattinger Márton Sz.-Olaszi, Bömisch 
Ede, Dobó Adolf, Kertscher Ede, Amler 
Antal 2 frt, Lövy Mór, Patsch Tóbiás, Sel-
tenreich Hugó, Hajts Béla, Bacsányi József, 
Solcz Inesz, Szépréthy Vilma és Kintzler 
Árpád Igló, Brosz Adolf és Dirner Samu Sz.-
Remete, Husz János Felka, Horvay Alajos 
és Kinteller Vilmos Leibitz, dr. Hajnóczy 
József, Ormossy János, Ormossy Károly, Paulik 
Péter, Wentzl Rezső és Weisz Náthán Lőcse, 
Kertscher Sándor, Szentistványi Klemma, 
Topperczer Rezső ós Kinteler Béla Késmárk, 
Küű'er Vilmos és Méhly Albert Merény, Lech-
nitzky István és Sándor Lujza Szooaolnok, 
Mück Sándor, Nickl János, Ulreich Tófor és 
Fabriczi Samu Göllniczbánya, Orosz Gusztáv 

Hollópatak, Szedélyi József Bindt, Draveczky 
Ede Sztrázsa, Müllner Mihály Majerka, Klen-
ner Samu Sz.-Váralja, Ambrózy Albert Szalók, 
Forberger Mihály Hunfalu, Scholtz Rai mond 
N.-Lomnitz, Ferko István Odorin, Kuczkó 
József Betlenfalu, Daehon István Javorina, 
Iványi Andor A.-Lendva, Borbély Gábor 
Békés, Várhelyi György Miskolcz, Lulav Mihály 
N.-Bencsek 2 frt; összesen 306 frt 07 kr. 

A b), c) és d) kimutatásokban foglalt össze-
gek, továbbá az ezen évnegyedben befolyt 1521 
frt 03 kr kamat, az egyesületek által vissza-
tartott V3 rész (60 frt 36 kr) levonásá-
val adja a II. negyedévi folyó bevételt, vagyis 
2878 frt 25 krt-, az első félévi 4397 frt 81 'kr. 

Koller Mátyás, pénztáros. 
(Budapest, VI. ker., nagymező-utcza 1. sz.) 

HIVATALOS RÉSZ.*) 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Előléptette: Eötvös K Lajos jász-nagykún-
szolnokmegyei kir. tanfelügyelőt jelenlegi 
minőségében és állomáshelyén való megha-
gyása mellett, — Gramma Döme, temesvár-
megyei kir. segédtanfelügyelőt jelenlegi minő-
ségében és állomáshelyén való meghagyása 
mellett; Kurucz Gyula bács-bodrogvármegyei 
királyi segédtanfelügyelőt, jelenlegi minőségé-
ben és állomás helyénvaló meghagyása mellett 
a IX. fizetési osztály 3. fokozatába. 

Kinevezte: Dezső Mariska oki. tanítónőt a. 
nagy-mihályi állami elemi népiskolához rendes 
áll. el. iskolához; Stöhr János oki. polg. isk 
tanítót a hódmezővásárhelyi állami polgári 
iskolához a XI. fizetési osztály 3-ik fokoza-
tába segédtanítóvá; Sztankovies Károly polg. 
iskolai tanítójelöltet a dobsinai állami polg. 
iskolához a XI. fizetési osztály 3-ik fokoza-
tába segédtanítóvá; Németh Béla polgári 
iskolai tanítójelöltet a pásztói állami polgári 
iskolához a XI. fizetési osztály 3-ik fokoza-
tába segédtanítóvá; Goldmann Antal oki. polg. 
iskolai tanítót a titeli állami polgári iskolá-
hoz a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába 
segédtanítóvá; Sághy Mihály csongrádi állami 
elemi iskolai tanítót az ottani állami polgári 
iskolához a XI. fizetési osztály 3-ik fokoza-
tába segédtanítóvá; Újfalvi István okleveles 
tanítót a mákói állami elemi népiskolához 
rendes tanítóvá; Maschl József és Dittert 

*) A hivatalos közleményeket egész terjedelműk-
ben a vallás- és közoktatásügyi ministerium szer-
kesztésében és Lampel B. (Wodianer F. és Fiai) 
kiadásában megjelenő Hivatalos Közlöny közli. (Ára 
egy évre 2 frt 50 kr.) 
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Ferencz oki. polgári iskolai tanítókat a kassai 
áll. polg. iskolához a XI. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába segédtanítókká; Bruckner Ottó 
György oki. polg. isk. tanítót a késmárki 
állami polgári iskolához a XI. fizetési osztály 
3-ik fokozatába segédtanítóvá; Kapu Jenő 
oki. polgári iskolai tanítót a miskolczi állami 
polgári iskolához a XT. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába segédtanítóvá; Fekete Benedek 
nagv-szebeni állami elemi iskolai tanítót a 
hosszufalusi állami polgári fiuiskolához a XI. 
fizetési osztály 3-ik fokozatába segédtanítóvá; 
Simcsó József polgári iskolai tanítójelöltet a 
breznóbányai állami polgári iskolához a XI. 
fizetési osztály 3-ik fokozatába segédtanítóvá ; 
Balla Mózes polgári iskolai tanítójelöltet a 
galgóczi állami polgári iskolához a XI. fize-
tési osztály 3-ik fokozatába segédtanítóvá; 
Szittyay Géza oki. polgári iskolai tanítót a 
moóri állami polgári iskolához a XI. fizetési 
osztály 3-ik fokozatába segédtanítóvá; Gallon 
Lujza oki. polgári iskolai tanítónőt a besz-
terczei állami polgári leányiskolához a XI. 
fizetési osztály 3-ik fokozatába segédtanító-
nővé; Burgliard Adél oki. polgári iskolai 
tanítónőt a komáromi áll. polgári leányisko-
lához a XI. fizetési oszt. 3-ik fokozatába segéd-
tanítónővé; König Antal okleveles polgári isko-
lai tanítót a hatvani áll. polgári isk.-hoz a XI. 
fizeési osztály 3 ik fokozatába segédtanítóvá; 
Juhász Imre oki. polgári iskolai tanítót a 
zólyomi állami polgári iskolához a XI. fize-
tési osztály 3-ik fokozatába segédtanítóvá; 
az iglói állami polgári fiúiskolához a X fize-
tési osztály 3-ik fokozatába Baesányi József, 
Hajts Béla, Löw Gyula, Simó Géza és Prochaska 
Lajos okleveles polgári iskolai tanítókat ren-
des tanítókká, s egyszersmind Baesányi Józsefet 
azigazgatóiteendőkkel megbízta; Varjú Tivadar 
polg. isk. rajztanítójelöltet a pinkafői áll. polg. 
isk.-hoz a XI. fizetési oszt. 3. fokozatába s."taní-
tóvá; Polgár Alajos polg. isk. tanítójelöltet a 
titeli áll. polg. isk.-hoz a XI. fizetési oszt. 3. 
fokozatába s.-tanítóva; Gauss Matild oki. taní-
tónőt a fiumei áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Berthótyné-Trinksz Francziska fiumei áll. el. 
isk. oki. és polg. isk. tanítónőt a turócz-szt-
mártoni áll. polg. leányisk.-hoz a X. fizetési 
osztály 3. fokozatába r. tanítónővé; Pap 
Aranka oki. polg. isk. tanítónőt a kolozsvári 
áll. polg. leányisk.-hoz a XI. fizetési oszt. 3. 
fokozatába s.-tanítónővé; Zagyva József oki. 
tanítót a kapnikbányai alsó-telepi áll. el. 
népisk.-hoz tanítóvá; Járossy Borbála oki. polg. 
iskolai tanítónőt a nagy-enyedi állami polgári 
leányiskolához a XI. fizetési osztály 3 ik fo-
kozatába segédtanítónővé; Hostyiczkj Etelka 
okleveles tanítónőt a tököli állami elemi nép-

iskolához rendes tanítónővé; Béki Dezső oki. 
polgári iskolai tanítót a nagy-szőllősi állami 
polgári iskolához a XI. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába segédtanítóvá. 

Áthelyezte: Linkh Paula és Kaszap Kor-
nél soroksári áll. el. iskolai tanítónőt, illetve 
tanítót a p.-szt.-lőrinczi áll. el. iskolához; 
Morineez Antal és Féreghy Irén tököli áll. 
el. iskolai tanítót, illetve tanítónőt a sorok-
sári áll. el. iskolához; Szakács Ilona veres-
pataki áll. el. iskolai rendes tanítónőt jelen-
legi minőségében a maros-újvári áll. el. isko-
lához ; Forstmayr Irma avas-vámfalui áll el. 
iskolai rendes tanítónőt az apai áll. el. isko-
lához ; Szathmáry Margit rákosdi áll. el. isk. r. 
tanítónőt jelenlegi minőségében a piskitelepi 
áll. el. iskolához; Sárközy Lujza herendi áll. 
el. iskolai tanítónőt a haraszti áll. el. iskolá-
hoz ; Kuhányi Gyula és Kirkovies Eugenia 
szent-lőrinczi áll. el. iskolai tanítót, illetve 
tanítónőt a tököli áll. el. iskolához; Úrik 
Antal goriczaí áll. el. iskolai rendes tanító 
jelenlegi minőségében a tőke-terebesi áll. el. 
iskolához; Kiss Mózes fiumei áll. el. iskolai 
tanítót jelenlegi minőségében az erzsébetfalvi 
tanítónővé; Pintér Lujza alsó-kubini állami 
polg. isk. s.-tanítónőt az orosházi áll. polgári 
leányisk.-hoz; Bonetta Klementin piskitelepi 
áll. el. isk. tanítónőt jelenlegi minőségében a 
fiumei áll. el. isk.-hoz; Zecha Gizella bácsi-i 
áll. el. isk. tanítónőt a rákosdi áll. el. isk.-hoz ; 
özv. Szenákyné-Kunczly Kamilla tőke-terebesi 
áll, el. isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében 
a parajdi áll. ell. isk.-hoz ; Szaljó Dénes kőrös-
révi és Juhász Lajos lessi áll. el. isk. tanítókat 
kölcsönösen; Petrus Nep. János titeli áll. 
polg. isk. s.-tanítót a hatvani áll. polg. isk.-
hoz ; Popp József galgóczi áll. polg. isk. r. 
tanítót jelenlegi minőségében az újpesti áll. 
polg. fiuisk.-hoz; Kósa Sándor tordai áll. polg. 
isk. r. tanítót a dicsőszentmártoni áll. polg. 
leányisk-hoz és egyszersmind az igazgatói 
teendőkkel megbizta; Szakmary Antal kányi 
áll. el. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
hasznos-alsó-hutai áll. el. isk.-hoz; Hetzingh 
Lajos újvidéki áll. polg. isk. r. tanítót jelen-
legi minőségében a kismartoni áll. polg. isk.-
hoz ; Takács János tőke-terebesi áll. el. isk. 
tanítót a goriczai áll. el. isk.-hoz; Ocskay János 
nagy-rőczei áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében a szegzárdi államilag segélyezett 
közs. polg. isk.-hoz; Molnár Vincze veszprémi 
és Benedek János czeglédi áll. polg. isk. r. 
tanítókat jelenlegi minőségükben kölcsönösen ; 
Jármay Hermin, Szalay Istvánné és Reich Mór 
Munkács, Bóna József Macsola, Szegedi Mihály 
éi özv. Vass Lajosné N.-Lucska, Szász Gábor 
N.-Bereg, Pékh János Váralja, Veszperényi 
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Molnár Aladár és Molnárné-Jeszenszky Jolán 
újvidéki áll. polg. isk. r. tanítót illetve, taní-
tónőt az alsó-kubini áll. polg. isk.-hoz; Nagy 
Béla kézdi-vásárhelyi áll. polg. isk. s.-tanítót 
a nagy-rőczei áll. polg. isk.-hoz; Király 
Miklós szászvárosi áll. polg. isk. r. tanítót a 
tordai állami polgári isk.-hoz; Firnstall 
Mária apai áll. el. isk. tanítónőt a kapnik-
bányai alsó-telepi áll. el. isk.-hoz.; Wesze-
lovszkyné Kacskovich Ilona balassa-gyarmati 
áll. segélyezett községi polgári leányiskolái 
segédtanítónőt jelenlegi minőségében az új-
vidéki állami polgári leányiskolához; Steier-
leinné Lassner Gizella nagy-enyedi áll. polg. 
iskolai rendes tanítónőt pedig a balassa-gyar-
mati államilag segély, közs. polgári leányisko-
lához ; Filgossy Gyula erzsébetfalvi áll. elemi 
iskolai tanítót a gyöngyösi állami elemi isko-
lához ; Kellner Fülöp nagyszőllősi állami polg. 
iskolai rendes tanítót jelenlegi minőségében 
az újvidéki állami polgári és felső kereske-
delmi iskolához; Marmula János hasznos-
alsó-hutai állami elemi iskolai tanítót jelen-
legi minőségében a mátyásföldi állami isko-
lához. 

Alapszabályt megerősítette: A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister f. évi 46.708. 
sz. a. kelt rendeletével a csikmegyei általános 
tanítóegylet alapszabályait jóváhagyta. 

Segélydíjt engedélyezett: néhai Donáth 
Ármin volt trencséni nyugdíjazott izr. tanító-
özvegye, szül. Braun Róza részére évi 275 
frt özvegyi segély és Janka nevű kiskorú árvája 
részére évi 45 frt 83 krt árvagyátnpénzt; 
Masznik János izbugya-bélai gör. kath. tanító 
özvegye, szül. Turkinyák Anna részére évi 
150 fr tot ; néh. Pásztori Endre bátyai r. kath. 
tanító özvegye, szül. Magó Zsuzsanna részére 
185 frtot; néh. Magyar Samu volt leány-
falvi ág. hitv. ev. tanító özvegye, szül. Pataky 
Emilia részére évi 163 fr t 50 krt; néhai 
Baternai László volt mező-szent-jakabi nyug. 
gör. kath. tanító özvegye, szül. Miron Anna 
részére évi 100 frtot; néhai Milde Miklós 
rákos-terebesi gör. kath. volt tanító özv., szül. 
Nyisztor Johanna részére évi 150 frtot és Nina 
nevű kiskorú árvája részére évi 25 fr tot ; 
néhai Sehwarcz János volt kis-becskereki közs. 
el. isk. nyugdíjazott tanító özv., szül. Metz 
Zsuzsánna részére évi 350 frtot; néhai Terebess 
János ungvári gör. kath. képezdei tanító özv., 
szül. Cserep Mária részére 150 frtot és István 
nevű kiskorú árvája részére 25 frtot. 

Gyámpénzt engedélyezett: néh. Páll László 
(Vazul) farnosi gör. kath. tanító Viktor nevű 
árvája részére évi 50 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Rudin János 
monó-tóháti munkaképtelennek talált g. kath. 

tanító részére évi 140 fr tot ; Loránd (Müller) 
János nagy-szebeni belvárosi r. k. munkaképte-
lennek talált el. isk. tanító részére évi 340 frtot. 

Az orsz. tanítói leányárvaliázba való föl-
vételét: néhai Matolcsy Károlyné, szül. Schrei-
ber Kornélia zilahi áll. polg. isk. volt igaz-
gató-tanítónő Kornélia nevű árvájának a kolozs-
vári áll. tanítónőképezdével kapcsolatosan el-
rendelte. 

E g y e s ü l e t i élet. 
X A somogyinegyei tanító-egyesület köz-

gyűlése f. hó 24-én Somogy várt lesz. A köz-
gyűlésen többek közt előadás lesz. „A munka 
szeretete és a szeretet munkája a tanításban" 
czím alatt. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
K. M. 1. Az iskolaszék határozata alapján 

továbbra is jogosan követeli a másfelekezeti 
tanulóktól a maga részére átengedett tanítás-
díjat, hiszen kimondotta az iskolaszék, hogy 
önnek „elismerés jeléül a más vallású tanu-
lóktól járó tandíjat mostantól fogva egészen 
átengedi". 2. Fiát adja be valamelyik polgári 
iskola harmadik osztályába. 3. Majd a hivatalos 
végzésből tudják meg: vájjon megkapják-e 
a korpótlékra vonatkozó segélyt. 

Iskolaszék Sz . . . Az iskolai rend érdeké-
ben szükséges, hogy a tantestület kebeléből 
egyik tag bizassék meg az igazgatói teendők-
kel. Határozottan sérelmes volna a tanítókra, 
ha a testületen kívül álló, nem okleveles 
egyént bíznának meg az igazgatással, miután 
Dr. K. J. r. elhagyja állomását. A tanítóknak 
úgy sincs a testület kebeléből más előlépésük, 
mint az igazgatóság; ne vegyék el tőlük az 
előlépés lehetőségét. 

B. R. A tanítók helyettesítése kérdésében 
hivatkozhatunk közokt. ministeri elvi jelentő-
ségű határozatokra. Általában a vallás- és köz-
okt. minister úr 1887. évi 15.429. sz. r. értel-
mében a tanítók a kötelező heti óra-
szám keretén belül teljesített tanítási 
teendőkért helyettesítési díjra nem 
tarthatnak igényt . . . . Egy másik ren-
delet szerint: „Tanítók a díjleoélökben meg-
állapítottakon kívül más iskoláknál tanítási 
teendők ellátására nem kötelezhetők". . . . Ha 
rövid időre terjedő helyettesítésről van szó, 
nem helyes mindjárt helyettesítési díjat köve-
telni; viszont méltánytalan dolog volna huza-
mosabb ideig tartó helyettesítéseket ingyen 
kívánni. Mint sok más dologban, az élet ebben 
is a méltányosságot ajánlja, mint legjobb 
tanácsadót. 
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L. M. Cs. — Sz. Bármily kellemetlen volt a 
kérdés megoldása, bele kell nyugodni. Ez 
azonban nem akadályozza abban a községet, 
hogy utólagosan szabályszerű eljárás mellett 
önöket rendkívüli munkájokért honorálja. 

K. S. Cs. Csak a ministerium határozata 
dönthetne. Megpróbálhat folyamodni; de nem 
biztos, hogy megkapja az államsegélyt. Némely 
esetben a közügy követeli, hogy az ily kére-
lem ne teljesíttessék. Miért is erőszakolná ily 
iskola föntartását. Jobb a helyett községi 
iskola létesítését elősegíteni. 

Sz. (i. 1. Az iskola tisztántartása az iskola-
föntartó hatóság kötelessége. 2. Nem fizetés 
csorbítás; mert a törvény 80 tanulót állapít 
meg maximumként. 3. A kir. tanf. támoga-
tásával lehetne czélt érni. 

P. (i.V. F . Tudomásunk szerint ott nincsen 
zenei szak. Az orsz. zeneakadémiához kellene 
fordulni. 

K . . . U János . Ha az illető igazgató nem 
nyújtott reményt a tandíj mentesítés ügyében, 
akkor nem igen lehet rá kilátása. 0 jobban 
ismeri a körülményeket. Bizonyára nem valami 
kiváló előmenetelű növendékről van szó, mert 
különben biztathatná avval, hogy a közokt. 
min. úr, tekintve a rendkívüli körülményeket, 
folyamodás alapján meg fogja adni a kért 
kedvezményt. 

Be l ényes D. E . A polg. isk. tanítónő heti 
órája maximumára nézve irányadóul szolgál 
az „Utasítás a polgári községi iskolaszékek 
számára az 1868. évi XXXVIII. és az 1876. 
évi XXVIII. törvényczikkek végrehajtása tár-
gyában, „mely nyomtatvány az egyetemi nyom-
dában megszerezhető. Nevezett Utasítás 44-ik 
§-a 4-ik pont ja szerint a felső nép-, polgári és 
szakiskolákban az iskolaszék rendezi be a taní-
tást, az egyes tárgyakat a tanítók készültsége 
és tanításbeli jártassága szerint, mindenesetre 
szakcsoportonként osztja meg . . . . Az 5. 
pont szerint . . . . a több tanítóval biró elemi-, 
fetső nép-, polgári- és szakiskolákban egy taní-
tóra, a népisk. törvény 65-ik §-a szerint, leg-
fölebb 30 tanítási órát lehet szabni; azonban 
ott, a hol és a midőn az anyagi körülmények 
engedik, egy tanítóra hetenkint 24—26 órai 
tanításnál többet ne szabjon az iskolaszék. Ez 
általános szabály alól vannak kivételek. Pl. 
Budapest székes-főváros községi polgári isko-
láiban a tanítónők 20—22—24 heti órára 
köteleztetnek. 

E. F . Mészkő. Díjlevele szerint évnegye-
denkint j á r a fizetés. Evvel meg kell elégednie. 

D. lí . Igen, folyamodjék érte. 
S. Forduljon megrendelésével Lampel 

Iióbert könyvkereskedéséhez. (Budapest, VI., 
Andrássy-út 21.) 

M. Szilárd. 1. A hadmentességi díj alól 
való fölmentést a tanító az 1880. évi XXVII. 
t.-cz. 3. §-a s a hozzá való Utasítás alapján 
igényli. 2. A korpótlékot a kérdezett esetben 
is meg kell kapni. 

T. K . . . . ii. A díjlevél szerint a lakás önt 
illeti; ha mégis mást is bele költöztetnének, 
folyamodjék egyházi főbb hatóságához díj-
levele sértetlen föntar tásáér t ; de a döntésig 
ön is maradjon ott. Az osztályok megállapí-
tása tekintetében is kérje a díjlevél megha-
tározásához való ragaszkodást. Kedvezőtlen 
döntés esetén forduljon a kir. tanfelügyelőhöz 
a további teendők végett s kövesse az ő 
tanácsát. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Wlass ic s m i n i s t e r üdülési czélból 

Sylt szigetére Westerlandba utazott nejével. 
Velük ment Perczel Béni országgyűlési kép-
viselő családjával. A magyar fürdővendégek 
nevében Visontai Soma országgyűlési képvislő 
és Sturm Albert szerkesztő üdvözölte a minis-
tert, kinek tiszteletére a gyógyterem épüle-
tére a magyar lobogót is kitűzték. 

— A katholikus tanítók országos százas 
bizottsága f. hó 19-én tar t ja alakuló ülését 
Budapesten a Szent István-társulat dísztermé-
ben. Ekkor állapítják meg az alapszabályo-
kat és alakítják meg a különböző szakosz-
tályokat. A bizottság rendes irodát is fog 
létesíteni. 

— A káutorképesítö-vizsgálat tárgyában 
a vallás- és közokt. minister 1898. évi 36.808. 
sz. a. a következőket rendeli e l : 1. A kán tor -
képesító-vizsgálatért intézeti növendékek 5, 
magán uton készülő jelöltek 10 forintot fizet-
nek. 2. A bizonyítványt a tanfelügyelőn és a 
képző-intézet igazgatóján kívül a zenetanár 
és az a szaktanító ír ja alá, a ki a kép-
zésben és képesítésben részt vesz. 3. Az ille-
tékes egyházak a képviseltetésre fölhivandók 
és a képviselő aláírja nevét a bizonyítvány-
nak, de az a'áirás nélkül is érvényes, vala-
mint akkor is, ha az egyház nem küldött kép-
viselőt. 

— Tanítói jubi leumok. Csantavér lakos-
sága mult hó 31-én ünnepelte Kontsek Imre 
helybeli tanító működésének 50-ik évforduló-
ját . Ez alkalomból kartársai fényes banket-
tel és fáklyásmenettel tisztelték meg a tan-
testület veterán tagját. — Negyedszázados 
jubileumát ülte meg továbbá Perényi János 
áldozár is, a szatmár-németi-i elemi és polgári 
tanítónőképző-intézetek tanára. 
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— Arany János egyetlen fia meghalt. 
Mindenki tudja , hogy Laczinak hivták és 
Petőfi egyik szép költeményét neki irta, mint 
kis gyermeknek. Az irodalommal csak i f j ú 
korában foglalkozott, de akkor írt költeményei 
miatt sajnálhatjuk, hogy később visszavonult, 
bár nagy úr le t t belőle: a földhitelintézet 
egyik igazgatója. 54 évet ért meg és csak az 
utolsó években volt komoly beteg. Áldás 
emlékére. 

— Elismerés , jutalom. A borsodmegyei 
közig, bizottság Romor Lajos és Homorné-
Scbierl Irén királdi-bányatelepi tanító, illetve 
tanítónőnek az idegen ajkú növendékekkel a 
magyar nyelv elsajátításában elért eredményért 
jegyzőkönyvi elismerését fejezte k i ; Ádámcsik 
Endre sajó bessenyői rk., Trizna Gáspár alsó-
hámori rk., Szuvák József sajó-petrii gk. és 
Szuchy Antal szuha kállói gk. tanítókat pedig 
a „Báró Yay Béla-féle magyarosító alapból" 
80—80 korona jutalomban részesítette. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra adakoztak : csongrádi áll. el. isi:, tanító-
testület (Tergina Gyula dr. kir. tanfelügyelő 
(Szeged) ú jabb gyűjtése): 12 frt 30 k r ; 
Kovács János 30 k r ; Bulla Balázs (Eötvös-
falva) G frt. Eddigi gyűjtésünk 11)62 f r t 
i)2 kr; ebből 1900 f r t a Festi Hazai Első 
Takarékpénztár 32.077/m. sz. betéti könyvében 
van gyümölcsözőleg elhelyezve. 

— Pályázat. A bács-bodrogvármegyei 
közs. tanító-egyesület a „Czirfusz Ferencz" 
alapítványból a f. hó 29-iki ülésében az I-ső 
100 koronás ösztöndíjt kiadja a megye területén 
működő tanítók vagy tanítónőknek polgári 
közép, esetleg felsőbb iskolát tanítóképző-
intézetet vagy szakiskolát hallgató szorgalmas 
és jó magaviseletű gyermekének segélyezésére. 
A pályázók gyermekeiknek születési, erkölcsi 
és 1897/8. tanévről szóló iskolai, saját részük-
ről pedig illetékességi és vagyoni bélyegtelen 
bizonyítványokkal felszerelendő kérvényeiket 
Molnár Ferencz elnökhöz Bezdánba f. hó 
25-ig nyújtsák be. 

— „Szárnyasaink," czímű illustrált baromfi 
tenyésztési és ornithologiai szaklap ez évben 
is 100 néptanítónak teljesen ingyen és 100-nak 
4 forint helyett 2 forintos kedvezményes 
áron fog megküldetni. Felhivatnak ennélfogva 
mindazon t. néptanító úrak, kik akár az 
ingyenes, akár a kedvezményes árú példányokra 
reflektálnak, hogy ezt Parthay Géza szerkesz-
tőnek : Budapest, VII. ker., Istváu-út 3 szám, 
bejelenteni sziveskedjenek. 

— Föltaláló tanító. A Nagyváradon meg-
jelenő „Szabadság"-ban olvassuk, hogy egy 
Orovetz József nevű falusi kántortanító gyan-
tákból és olajokból oly szert állított elő, mely 

a hangszerek készítésénél jelentékeny reformot 
fog előidézni. Nagyváradon a találmányt nagyon 
fontosnak tartják. 

— Nevezetes fölfedezés. Liüenfeld Leó 
német orvos sok évi kutatás után fölfedezte, 
hogyan lehet fenol, anydo-eczetsav és kénes 
oxidkloridból fehérnyét mesterségesen előállí-
tani. A fehérnye tudvalevőleg az emberi táp-
lálkozás főalkatrésze. Ha ez a találmány nagy-
ban is gyártható, fölöslegessé lesz a drága 
hús, vagy legalább olcsobbá kell lennie a ver-
seny következtében. 

A szerkesztő postája. 
L. F. Szobotis. 49.260/XI. sz. a. van. Még nem 

intézték el. — M. J. Vértes. 10.276. sz. megjött, de 
a kat. földjövedelmet megállapító jegyzőkönyv föl-
érkezóseig el nem intézhető, ezt sürgesse a közigaz-
gatási bizottságnál. — B. L. Mérk. Ide még nem 
érkezett. — G. G. Borsodinezökeresztes. Nem. — F. J. 
Madocsán. Nem érkezett meg. — K. N. Bárcza. Most 
kerül sorra, nemsokára meglesz. — F. M. Bcregh. 
1. Nincs 2. 3. A közigazg. bizottságnál tudja meg. 
4. Külön kérvényt adjon be nyugdíj rendezésért. 5. 
Kántorit vállalhat, de tanítania nem szabad. — P. To 
Erdőhegy. El van intézve. Egyebet a közigazgatási 
bizottságnál és tanfelügyelőségnól. — Közölhetők, 
de valószínűleg csak a jövő évben : „A vártetőről", 
„Gazdasági ismétlő-iskolákról1', „Még egyszer a 
magyar beszédre való szoktatásról" czím alatt be-
küldött czikkek. — Nem közölhető : „ V ilágosság a 
chaosra". — J. J. Zsitva. Kérheti, de nem követel-
heti. — K. J. Budapest. Nem. — V. Gy. Miskolcz. 
Kurcz Sámuel IV. Evang. népiskola. — N. Gy. 
Hátszeg. 1. Budapest, Hódmezővásárhely, Eperjes, 
Sepsi-Szentgyörgy. 2. Az illető tanfelügyelőkhöz, de 
erre az évre elkésett. 3. Lehet bejelentés után. 
4. Ezt már elintézték. — „lrva-olvasás tanítása 
idegen ajkú népiskolákban." Ily czím alatt több 
czikket kaptunk, esetleg egyet közlünk kózülök. — 
„Leviczky Miklós, Bereg-Szt.-Miklós* 11 frt 30 krt, 
„Péteríi, Déva" 7 frt 70 krt küldtek be szerkesztősé-
günkhöz, a nélkül, hogy az utalvány szelvényén jelezték 
voln<i: mi czélra ? Újból (most másodízben) fölszólítjuk 
az illetőket, szíveskedjenek tudatni velünk : milyen czélra 
szánták a beküldött összeget ? — M. Zs. Seregélyes. 
Sajnáljuk de még eddig nem kaptuk meg. — Magis-
ter. „A dohányzás és a gyermekek", „G. V. A," 
Nem közölhetők. — J. Gy. Lőcse. Később majd sorát 
kerítjük. — L. F. Revenues. A legtöbb árvaházba. 
A budapesti izr. árvaház az Andrássy-út végén van. 

Tartalom: A gazdasági ismétlő-iskolákról. (Első-
rész) -cz. — A néptanítók minősítéséről. Gságoly 
József. —• Szózat az iskolák helyes magyarsága 
ügyében. Sassi Nagy Lajos. — Szilnóra: A tejelő 
kecske. Igáli Szvetozár. — „Eötvö3-alap" kimutatása. 
Boiler Mátyás. Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. —- Különfélék. — Szerkesztő 
postája. 

Felelős szerkesztő: Zfjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Csíkvármegye közönsége által fentartott és álla-

milag is segélyezett csí ' i-szeredai gazdasági felső-
népiskolánál előléptetés folytán üresedésbe jött 
tanítói állásra, még pedig: mennyiség, természet-
tudományi csoportra, melylyel 700 fr t fizetés és 
100 frt lakbérilletmény élvezete jár, a vármegye 
iskolaszéke ezennel pályázatot hirdet s közzéteszi, 
hogy jelzett szakcsoportra polgári iskolai oklevéllel 
biró tanítók kérésüket folyó évi augusztus hó 15-ig 
nevezett iskolaszék elnökségéhez (Csík-Szereda. vár-
megyeház) adják be. Kik ének- és tornatanításra 
képesítéssel birnak, előnyben részesülnek. Csík-
Szereda, 1898. évi julius hó 18-án Becze Antal 
alispán. (137/h - III—3) 

A madari (Komáromm.) ev. ref. egyház Il-od 
tanítói állomására pályázat hirdettetik. Javadalom : 
egyháztól 300 frt, államsegély 100 frt, összesen 
4 >0 frt készpénz, havi utólagos részletekben fizetve ; 
egy bútorozott szoba fűtéssel. Az elválasztott tanító 
kötelessége az alsó 3 osztály vezetése, ismétlő fitan-
kötelesek oktatása és lelkész utasítására isteni 
tiszteletnél segédkezés. Pályázati határidő aug. 20. 
Az állomás szept. 1-én elfoglalandó. Kérvények 
nagyt. Kiss Béla, ev. ref. lelkész úrhoz küldendők. 

(962—III-3J 
A l es t inei ág. ev. egyháznál (Árvában) két 

tanítói állás megüresedett, mely szeptember l-ig 
betöltendő. Lestine anyaegyházban kántortanítói 
állás, 400 frt fizetéssel, részint készpénzben, részint 
terményekben. Felsőkubini fiókegyliáznál államilag 
segélyezett iskolájánál tanítói állás. 400 frt java-
dalmazással. Mindkét állás tisztességes lakással és 
gazdasági épületekkel el van látva. Pályázni óhaj-
tók felhivatnak, miszerint okleveleik és más okmá-
nyaikat augusztus 15-ig alulirotthoz beküldjék. 
Skripenyi ,lános, lelkész. (946—III—3) 

Fehérmegyében kálozi ref. felekezeti iskola 
másodtanítóságára pályázat hirdettetik. Évi fize-
tése: az államsegélylyel együtt 400 forint, mely 12 
egyenlő részben fizettetik. Egy szoba fűtéssel. 
Tanítja az 1-ső és 2-ik elemi osztályt. Pályázhat 
okleveles férfi vagy nő. Pályázati ajánlat a kálozi 
r<'f. lelkészi hivatalhoz küldendő aug. 12-éig. Balogh 
Sándor, ref. lelkész. (971—III—3) 

Pályázat lelkész-tanítói állásra a s zeghalmi 
ev. ref. egyházban. Fizetés: tisztességes szabad 
lakás, — készpénz 500 frt, — búza 25 métermázsa, 
— árpa 12 métermázsa, mindenkor évnegyedenként 
előre fizetve. Kötelessége : a IV., V., VI. fiosztály 
vezetése a tiszántúli egyházkerület tanterve szerint, 
a rendes canonica-órákon kívül a lelkész akadá-
lyoztatása esetén az istentisztelet végezése. Kilá-
tása lehet a megválasztottnak, hogy az ismétlő- és 
ipariskolához is a község által megválasztatik, — 
az elsőért 75 frt, a másodikért 100, esetleg 150 frt 
fizettetik. Csak lelkészi és tanítói oklevéllel birók 
pályázhatnak. A pályázatok augusztus húszig alul-
írott lelkészhez adandók be. A pályázati kérvény-
hez a lelkészi és tanítói oklevél, életkorát igazoló 
keresztlevél és szolgálati bizonyítvány okvetlen 
csatolandó. Az állás szeptember elsején elfoglalandó 
és évközben el nem hagyható. Tatár János, ev. ref. 
lelkész. (1051—III—3) 

Jó tenorhangú, értelmesen éneklő kántorsegédet 
keresek^ ki miséket, temetéseket önállóan tud vé-
gezni. Évi fizetése : 120 frt, gyertyapénzből 60—70 
f r t ; teljes ellátás, bútorozott szoba új harmónium-
mal. (Ágyneműt hozzon — mosást nem kap!) Az 
ál 1 más augusztus végéig elfoglalandó ! Kunfé legy-
háza, 1898 julius 26. Csima István, főkántor. 

(1060—11—2) 

Kis-Szebeni városi kisdedóvodánál kisdedóvónői 
állás megüresedett; javadalma: fizetés 350 frt és 
természetbeni lakás. Kérvények 1898. évi augusztus 
hó 15-éig kis-szebeni városi iskolaszék elnökéhez 
beadandók. Eiszeit Antal, polgármester, iskolaszéki 
elnök. (1047—II—2) 

Tornallyai (Gömörmogye) róm. kath. tanítói 
állásra pályázat nyittatik. Javadalmazás: 326 frt 
készpénz, havi részletekben. 21 f r t államsegély, 
három-szobás úri lakás, melyből nőtlen tanító lakása 
mellett még 140 fr t lakbért kap ; minden növendék 
után 2 frt 40 kr, más vallásúaktól pedig 12 frt 
tandíj és fapénz. Gymnasiumi előkészültséggel birók 
mellékjövedelemre számíthatnak. Pályázati határ-
idő aug. 14. Felszerelt kérvények Kossuth István 
iskolaszéki elnökhöz intézendők. (1050 — II— 2) 

A kethelyi ev. ref. leány-egyház előkönvörgő-
tanítói állomására pályázatot hirdet. Fizetés: ter-
mények és pénzben 372 frt becslés szerint; új becs-
lés eszközlése után 50 —80 frt államsegély. Köteles-
sége : 1—6. osztály vezetése'. Lakás és melléképületek 
kerttel a fizetésbe fölvéve nincsenek. Pályázati 
határidő augusztus 20. Kérvények a császári ev. ref. 
lelkészi hivatajhoz küldendők. (1002 -III—3) 

Az államilag segélyzett ág. h. ev. népiskolákba 
Csütörtökön, B a s á c z i i r tványban, Nemes-
Podhragyon, kerestetik egy-egy okleveles tanító 
vagy tanítónő, esetleg óvón"'. Tannyelv: tót. Díjazás : 
400 frt. lakás, tűzifa. Jelentkezők küldjék bizonyít-
ványaikat alólirotthoz. Nemes-Podhragy (p. Bosácz). 
Holuby József lelkész, iskolaszéki elnök. 

( 1 0 2 5 - I I I - 3 ) 
Abauj-Csécsbe reform, kántortanítóságra pályá-

zat hirdettetik. Jövedelem: szabályszerű lakáson 
kívül. 11'5 hold földből 35, életnemüekből 41, tan-
díjból 20, földmunkálás, stóla 27, készpénz 29, 
államsegély 248 frt. Pályázatok augusztus 25-ig 
lelkészhez kéretnek. (1043-11—2) 

Egbe l l (Nyitram.) osztatlan izr. népiskolájánál 
egy tanítói állomásra aug. 15-ig pályázat hirdet-
tetik. Fizetése: 400 frt, ebből 100 fr t hittantanítás-
ért, ezenkívül lakás, fűtés és világítás. Az állomás 
szept. l-jén elfoglalandó. Iskolaszék. (1044—11—2) 

Jász-Alsó-Szent-G-yörgy községében újonnan 
rendszeresített községi óvodához az óvónői állásra 
pályázat nyittatik ; felhivatnak mindazok, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy kellőleg felszerelt 
kérvényeiket alólirott felügyelő biz. elnökhöz 1898. 
évi augusztus 15-ik napjáig adják be, később beér-
kező kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 
Az óvónő járaudósága a közpénztárból előleges év-
negyedi részletekben kifizetendő évi 800 frt, dajka-
tartásra évi 60 frt, évi lakpénz 30 frt, esetleg termé-
szetbeni lakás. A megválasztandó óvónő állását 
1898. évi szeptember 1-ső napján elfoglalni köteles. 
Veress János, biz. elnök. (1048-11—2) 

A káptalanfalvi (Torontál) felekezeti iskolánál 
tanítói állásra: 300 frt készpénz, szabad lakás, 
házi és pótkert, mely utóbbinak adóját élvezője 
fizeti; 2 öl kemény tűzifa, 2 öl szalma — pályázat 
hirdettetik. A megválasztott köteles az ismétlő okta-
tást és a római kath. hívek vallási gyakorlatait 
vezetni. Határidő aug. 20. A kérvények a módosi 
plébánia-hivatalhoz intézendők. Rankov Lajos, plé-
bános. (996 —II—2) 

A nyitra-udvarnokl róm. kath. tót-magyar tan-
nyelvű iskolánál egy államilag segélyezett tanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Évi fizetése 400 frt, 
kertilletmény 5 frt, fára 10 t'rt s egy szobából álló 
lakás. A megválasztandó tanító köteles a kántori 
teendőkben segédkezni. Folyamodványok a f. évi 
augusztus hó 14-én tartandó választásig nyújtandók 
be Kingyera Károly esperes-plebánoshoz Nyitra-
Udvarnokra (1009—III-3) 
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Egres községben (Torontálmegye) egy állandó 
gyermekmenedékház-vezetőnői állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazás : 200 frt készpénz, 2 öl tűzifa, 
szabadlakás és megfelelő házikert. Pályázhatnak 
folyó évi augusztus hó 15-ig magyar, román es 
német nyelveket beszélő okleveles vezetőnők. Sze-
mélves jelentkezés kivánatos. Felügyelő-bizottság. 

J J (1075-11-2) 
A sümegvárosi róm. kath. elemi iskolánál segéd-

tanítói állás van üresedésben. Kötelessége egy osz-
tályban tanítani és a kántori teendőkben segéd-
kezni. Fizetése 200 fr t ; lnkás, élelmezés a kántor-
tanítónál. Ágyneműről, mosa'ás és világításról maga 
gondoskodik. Kérvények az iskolaszékhez czímezve, 
nagyságos Eitner Sándor elnökhöz küldendők. A 
hely szeptember 1-én elfoglalható. Sümeg, 1898 
julius hóban. Bánfi Alajos, igazgató. 

(1074-III 2) 
Páhi községi (posta Kis-Kőrös) ág. hitv. ev. leány -

egyház magyar nyelvű tanítói állására pályázatot 
hirdet. A tanító fizetése : lakás, kert, 300 forint, 
remélhetőleg 100 frt államsegély; tankötelesektől 
20 kr, egy csirke ; ismétlősöktőt 50 kr tandíj. Taní-
táson kívül kötelessége : kántori, jegyzői, előimád-
kozol teendők végzése, a telepeken vallás-oktatás; 
melyekért 100 frt, 3 öl puhafa, 2 öl szalma, illetve 
10 frt díjazás jár, temetéseknél pedig stóla. Orgona,-
és magyar beszédpróba kívántatik; ideje a pályí^, 
zókkal közöltetik. Próbára jövők 6 — 0 forint uti-
átalányt nyernek. Pályázni óhajtók szabályszerűen 
felszerelt kórvényeiket alulirotthoz f. évi augusztus 
20-ig nyújtsák be. Sárkány István, felügyelő. 

(1069—II—2) 
Bács-Baracska községi iskolájánál egy tanítói 

állá«ra pályázat nyittatik. Fizetése: háromszáz forint, 
három öl lágy liasábfa és lakás kerttel. A fizetés-
nek 400 frtra való állami kiegészítése a nagymólt. 
közoktatásügyi ministeriumtól kérelmeztetik. Köte-
lessége az iskolaszék által kijelölt osztályokat 
vezetni, az ismétlő-iskolát díj nélkül tanítani. 
Előnyben részesülnek, kik a kántorságban is némi 
jártassággal bírnak. A kérvények az iskolaszékre 
czímezve, aug. 28-ig a községi iskolaszék elnökéhez 
küldendők. Holtzinger József, községi iskolaszéki 
elnök. (1068—11- 2) 

A morva-szent-jáiiosi (Poz.sonymegye) róm. 
kath. űu- és szekelyfalvi róm. kath. vegyes isko-
lához tanítói állomásokra pályázat hirdettetik. Fize-
tése egynek-egynek törvényes ötödéves korpótlékou 
kívül polgári évre 375 frt, bútorozott szoba, szüksé-
ges tüzelő-anyaggal. Kántori teendőkbeni segéd-
kezésért némi mellékjövedelem. Tannyelv: tót-
magyar. Dobsa Mihály alesperes, ker. tanfelügyelő, 
iskolaszéki elnök. (1093—II-2) 

Jobbágyiba (Nógrádmegye ; posta Apcz) a róm. 
kath. iskolához szeptember elsejére okleveles tanító 
kerestetik. Javadalma : 370 frt, államsegély betudá-
sával 400 frt, lakás és kert helyett 70 frt (esetleg 
lakás kerttel természetben). Kötelessége: iskolaszék 
által kijelölt osztályt önállóan tanítani és valláso-
sán nevelni, azonfelül ismétlősöket tanítani. Első 
tanévben szorgalmi idő alatt állását nem hagyhatja 
el. Kántorságban jártas előnyben részesül. Iskola-
székhez intézendő, eredeti okmányokkal felszerelt 
kérvények augusztus 15-ig küldendők Bősz Emil 
plébánoshoz. (1090-11—2) 

Mérken (Szatmárm.) a reform, egyház kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma 
lakáson felül 51 frt államsegély, föld-naturálék és 
tandíjban 350 frt. Kötelessége vegyes elemi iskola 
vezetése. Oklevéllel felszerelt kérvények augusztus 
hó 20-ig ev. ref. lelkészi hivatalhoz (u. p. Vállaj) 
küldendők. (1091—111—2) 

Kecskemét város községi iskolaszéke egy városi 
rendes és három pusztai rendes tanítói állásra 
pályázatot hirdet. A városi állás javadalma: első 
évben lakbérrel együtt 600 frt, következő négy 
évben 700 frt, azután 800 frt és szabályszerű kor-
pótlékok. Erre csak nők pályázhatnak, kik hangjegy 
szerinti ének és női kézimunka tanításra kötelesek. 
A imsztai állások javadalma 400 frt törzsfizetés, 
szabad lakás, két hold föld haszonélvezete, melyből 
'A hold iskolai kertté alakítandó. Ez állások másod-
fokúak, melyekből üresedés esetén 500 frt tal díjazott 
elsőfokú állásokra léphetni. Csak férfiak pályázhat-
nak. Fölszerelt kérvények, újabb keletű egészségi 
bizonyítvány kíséretében, augusztus 15-ig Dömötör 
Sándor iskolaszéki elnökhöz küldendők. Városi állás 
szeptember 1-én, pusztaiak október 1-én foglalandók 
el, fizetéseik is ekkor folyósíttatnak. (1078/a—II—2) 

A baczúri, kecskési , dobói ev. ker. tanítói 
állásokra pályázatot hirdetek. Ez állásokkal 300 frtnyi 
javadalom jár, lakáson és kerten kívül. Tannyelv 
tót. Pályázhatnak csak oklevelesek. Hurtay György, 
ev. lelkész. Osztroluka (1109 - I I I —2)' 

Jövő tanévre segédet keresek előnyös fizetésre. 
Kornádi (i.iharmegye). Kiss Sándor, rektor. 

(1 i 04—II—2) 
Csanád-Palota községben újonnan szervezett 

400 400 frt évi fizetés s ötödéves korpótlék java-
dalmazás mellett egy férfi- és egy nőtanítói állásra 
pályázat hirdettetik. A nőtanító részére természet-
beni lakás, a férfitanító részére pedig természetbeni 
lakás, vagy ennek ellenértékében 100 frt lakbér 
biztosíttatik. A kellőleg felszerelt kérvények alulirt 
iskolaszéki elnökséghez 18!*8 augusztus 28-ig nyúj-
tandók be. A választás ugj'anez nap délelőttjén fog 
megtartatni. Csanád-Palotán, 1898 julius 24-én. 
Elnökség. (1Í01-III 2) 

A kercsel igeti (Somogym.) államilag segélyezett 
róm. kath. iskolánál a segédtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése 9 hóra bútorozott szoba ágy-
nemű nélkül és a fűtésnek 10 frtba való beszámítá-
sával : 400 frt. Kötelesség: az alsóbb osztályban 
önállóan tanítani, az ismétlő-iskolások egy részét 
oktatni és a kántori teendőkben segédkezni. Csakis 
képesített tanítók folyamodhatnak, eredeti vagy 
közjegyzőileg hitelesített oklevél kíséretében aug. 
15-ig. A kántorságban jártasok előnynyel birnak. 
Tanév kezdete szeptember 1-seje. Az iskolaszék. 

(1079—II—2) 
Lőcse városa felsö-majori tanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Fizetés: 400 frt, lakás és 34 ürméter 
tűzifa. A pályázóknak a hazai nyelven kívül a tót 
nyelvet szóban, írásban birniok kell. Folyamod-
ványok az iskolaszék elnökségéhez augusztus hó 
14-ig beküldendők. Lőcse, 189ö julius 27-én. Szent-
istványi Dani, iskolaszéki elnök. 

(1052- II—2) 
A pozsonyi congr. izr. hitközség iskolaszéke az 

elemi iskolájánál betöltendő tanítónői állásra ezennel 
pályázatot hirdet. Az állás egyelőre ideiglenes és a 
lakbérrel együtt évi 550 frt fizetéssel jár, mely 
fizetés véglegesítéskor 600 frtra kiegészíttetik. Pályá-
zók, kik a magyar és német nyelvet tökéletesen 
birják és a női kézimunka tanítására kellő képe-
sítést igazolhatnak, felkéretnek, hogy teljesen föl-
szerelt kérvényeiket mielőbb, de legkésőbb f. é. 
augusztus hó 15-ig alulirotthoz beterjeszszék és 
meghívás esetében próbaelőadásra megjelenjenek. 
Az útiköltségek a meghivottaknak megtéríttetnek. 
Azok. kik elemi iskolánál már működnek és a 
franczia nyelv, valamint a zeneoktatásban is járta-
sak, előnyben részesülnek. Pozsony, 189í julius hó 
20-án. Dr. Lövinger Vilmos, iskolaszéki elnök. 

(1096-11-2) 
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A kupi, veszprémmegyei ref. iskolához okleveles 

tanító kerestetik. Fizetés államsegélylyel 400 frt, 
2 szoba, keit. Elfoglalandó szeptember hóban. Jelent-
kezni lehet augusztus 20-ig Balla Dezső lelkésznél. 
Posta Pápa-Kovácsi. (1126—II—2) 

Az íVj-szt.-anuai államilag segélyezett községi 
polgári fiúiskolánál üresedésben levő két nyelv- és 
történelem, továbbá egy mennyiség- és természet-
tudományi szakra egyenkint 700 frt készpénzfize-
tésből, 30 f r t iskolafütési és 6 f r t irodaátalányból, 
végül természetbeni lakásból álló javadalmak ki-
szolgáltatása mellett egy próbaév fentartásával 
pályázat hirdettetik. A megválasztottak kötelesek 
szükség esetében egy-egy osztályban az éneket, 
rajzot és tornát is tanítani. Pályázók felkéretnek, 
hogy kellő okmányokkal felszerelt folyamodványai-
kat folyó évi augusztus hó 15-ig, mint a választás 
napjáig, a községi iskolaszékhez beküldeni szíves-
kedjenek. Uj-Szt.-Annán, 1898. évi julius hó 27-én. 
Schöller Andor, iskolaszéki elnök. (1100—II—2) 

Halason a községi elemi népiskolánál két pusztai 
iskolai tanító-állás üresedésbe jővén, arra pályázat 
hirdettetik. Mindkét állomás jövedelme : évnegye-
denként előleges részletekben, 350 frt törzsfizetés, 
ni"ly 5 évenként 10%-kal fokozódik, az iskola 
mellett 2 hold szántóföld és szabad lakás mellék-
épületekkel. Téli fűtés. Az állások f. é. szeptember 
hó 1-én elfoglalandók. Kellően felszerelt kérvények 
augusztus hó 15-ig a községi iskolaszékre czimezve, 
alulirotthoz küldendők. Vári Szabó István polgár-
mester, mint a községi iskolaszék elnöke. 

(1132—II—2) 
D o m b ó v á r i róm. kath. népiskolához egy tanító, 

ki .segédkántor is, kerestetik. Fizetése tanévre : 
120 frt, de 35 frt tal valószínű, hogy meg fog javí-
tatni, melyre a megválasztott csak az esetben tar t-
hat igényt, ha ez összeg tényleg elfogadtatik; buto-
rozott szoba fűtéssel, kántortanítónál élelmezés. Az 
ipariskolától 100 frt. Kötelessége : a rábízott osztá-
lyokat kezelni, az ismétlősöket tanítani és a kán-
torság minden néven nevezendő ágában segédkezni, 
melyhez kellemes hang és org Hálásban jártasság 
kívántatik, a választás próbaévre történik, liason-
minőségű állással ez állás tanévben föl nem cserél-
hető. A kérvények augusztus 20-ig az elnökséghez 
küldendők. Az állás szeptember I-én elfoglalandó. 

(1098—1-1) 
T a m á s f a l v a i (Torontálm.) államilag segélyezett 

községi iskolájánál az újonnan szervezett tanítónői 
állásra pályáz,it hirdettetik. Javadalmazás: az állam-
tól 400 frt ké zpénz j a község által lakbér czímén 
évi 50 frt, előleges negyedévi részletekl en, s a szük-
séglendő tüzianyag szállításra fuvar. Kötelessége : az 
iskolaszék által kijelölt osztályt s az ismétlő-iskolát 
tanítani, s a leánynövendékeket a kézimunkára 
oktatni. Pályázók kellően fölszerelt kérvényüket a 
tamásfalvai iskolaszékre czimezve, augusztus 20-ig 
adják be. Az iskolaszék. (1136—11—1) 

A tó t - szent -mártoni (Zalamegye) róm. kath. 
önálló osztálytanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése : szabad lakás, úgymint : két szoba, konyha, 
padlás, kamara, pincze és konyhakert. Készpénz: 
360 frt. Az ismétlő-tankötelesek után, melyet a 
tankötelesek személyenkint 50 krajczárjával fizet-
nek, 30fr t . Fűtőanyag: 2 'á öl hasábfa hazaszállítva, 
de felvágatni a tanító tartozik, 25 frt . A tantermek 
fűtése és tisztogatásáért évenkint 20 frt. Az ura-
dalom 2 öl tűzifát ad a tantermek fűtésére, melyet 
a tanító vesz át. Kötelessége : a felsőbb osztályokat 
önállóan vezetni és az, ismétlőket tanítani. Válasz-
tás 1898 augusztus hó 3C-án d. e. 10 órakor lesz. 
Folyamodványok főt. Jungmayer Ignácz plébános 
urhoz küldendők. (1133—1-1) 

Betöltendő a fiumei belvárosi állami elemi fiú-
iskolánál egy, évi 600 fr t fizetésből és 300 frt 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó oki. tanítók képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi 
augusztus hó 20-ig Fiume város kir. tanfelügyelőjé-
nél nyúj tsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
vagy olaszul tudó és a zenében jár tas tanítók előny-
ben részesülnek. Fiume város kir. tanfelügyelőségé-
től. Fiume, 1898 julius 31. Donáth Imre, kir. tan-
felügyelő. (149/h-I—1) 

Betöltendő a v e r e s p a t a k i állami elemi iskolá-
nál évi 400 f r t fizetésből. 100 fr t helyi pótlékból és 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítónői állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítónők képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvisme-
reteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás-
os közoktatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 
1898. évi augusztus hó 20-ig Alsó-Fehérvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyúj tsák be. Állami iskolák-
nál már alkalmazott tanítónők előnyben részesülnek. 
Nagy-E iyed, 1898augusztus 1-én. Alsó-Fehérvármegye 
kir. tanfelügyelősége. (151/h—I—1) 

Pályázat az ó -kanizsa i községi polgári fiúiskolá-
nál lemondás folytán megüresedett két tanári 
állásra. Az egyikre pályázhat mennyiség- és ter-
mészettudományi képesítésű — itt a zenebeli jár-
tasság előny,— másikra rajzra képesített, ilyen nem 
létében más polgári iskolai képesítésű tanár is, ha 
a rajztanításban való jártasságát igazolja. Java-
dalom egyenkin t : évi 800 fr t törzsfizetés, 2"0 f r t 
szálláspénz s 6 ízben való 50 fr t ötödéves korpótlék. 
Szabályszerűen fölszerelt kérvények f. évi augusztus 
20-i g a polgári iskolaszék elnökségére czimezve, 
Ó-Kanizsára küldendők. Tóth József, iskolaszéki 
elnök, Laczkó János, iskolaszéki jegyző. 

( 1 1 3 7 - 1 - 1 ) 
Az e te i ev. ref. egyházban megürült II-od tanítói 

állomásra. Díjazása: 1. készpénzben 810 (nyolczszáz-
tiz korona) ; 2. kétszeri publicatió ; 3. két szobából 
álló lakás, melynek egyikét az egyház fűtteti télen. 
Kötelessége: a három első osztályban a fiúk és 
leányok tanítása. Az énekvezér-tanító akadályozta-
tása esetén, a templomi szolgálat elvégzése. Az állás 
f. évi szeptember l-én elfoglalandó. Pályázati határ-
idő augusztus 20. A pályázati kérvények alulirott-
hoz intézendok. Ete (posta helyben, Kisbéren át). 
Rácz Károly, ev. ref. lelkész. (1142—1—1) 

A faddi ref. állandósított segédtanítóságra pályá-
zat hirdettetik. Fizetés: 300 frt, lakás fűtéssel. Köteles-
sége : I — II. osztály vezetése, kántorságban segéd-
kezés. Óvónők is pályázhatnak. Pályázati határidő 
augusztus hó 25. Fadd. Megyeresy Béla, ref. lelkész. 

(1141 - 1 - 1 ) 
Fertö-Szt . -Miklósra két okleveles, esetleg 3 vagy 

4 képezdét végzett tanító kerestetik. Az egyiknek 
polgári évi fizetése a város pénztárából, havi rész-
letekben előlegesen fizetve: 306 frt, a másiknak, havi 
részletekben a főtanító által előlegesen fizetve: 
300 f r t ; külön butorozott szoba. Kötelessége: a 
mindennapi iskolában rendesen, az ismétlőben fel-
váltva tanítani és a kántorságban, a főtanító uta-
sítása szerint, segédkezni. Pályázat i határidő augusz-
tus 25. Az állás szeptember l-én elfoglalandó. 
Posta-, távirda- és vasúti állomás. Róni. kath. iskola-
szék. (1182—I—I) 
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Tolna-Szakályba az egyik tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: tanévre 130 frt, havi 
előleges részletekben, egy bútorozott szobából álló 
lakás tisztogatás- és fűtéssel, továbbá a kántor-
tanítónál élelmezés és mosás fejében évi 20 frt. 
Kötelessége: az iskolaszék által meghatározott 
osztályt tanterv szerint vezetni, az ismétlőket taní-
tani és a kántorságban segédkezni. Tannyelv: magyar. 
Képezdevégzettek is pályázhatnak. Pályázatok aug. 
véaéiff az iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

b " (1140—II—1) 
A z sámbéki (Pestmegye) róm. kath. iskolánál 

egy tanítói állásra augusztus 20-ig pályázat hirdet-
tetik. Fizetés: 350 f r t készpénz, 50 frt lakpénz, 
30 fr t fapénz. Kötelessége: a mindennapi iskolán 
kívül az ismétlő-iskolában társaival felváltva taní-
tani, a kántorságban segédkezni. Tannyelv: magyar-
német. Kérvények az iskolaszék elnökéhez: Gózony 
Gyula plébánoshoz intézendők. (1138—1 — 1) 

Mindszent (Csongrádm.) államilag segélyezett 
— az államosítás folyamatban van — elegei kül-
területi iskolához f. évi augusztus hó 21-ig pályázat 
hirdettetik, mely napon a választás is megtörténik. 
A megválasztott tanító állomását f. évi szeptember 
hó l-én tartozik elfoglalni. A mindennapi és ismétlő-
iskolán kívül a hi t tant is köteles tanítani. Évi 
fizetés : 350 frt — esetleg ha a magas kormány az 
állásra kért segélyt megadja, akkor 400 frt, — az 
iskolaszék pénztálából havi előleges részletekben 
kifizetve. Szabad lakás: 1 szoba, konyha, kamra és 
kertből; 15 frt tis/.togattatási átalány. 6 kocsi fütős-
galma, melyből a tanterem füttetését is a tanító 
köteles eszközöltetni. Felhívatnak a pályázni óhajtó 
okleveles tanítók, miszerint szabályszerűen fölszerelt 
kérvényeiket augusztus hó 20-ig tek. Wimmer 
Károly iskolaszéki elnök úrnak czímezve, adják be. 
Mindszent, 1898. évi julius hó 31. Gelsy Péter, 
iskolaszéki jegyző. (1139—1—1) 

Fábián-Sebes tyén község külső elemi iskolá-
jánál lemondás folytán üresedésbe jött, 400 frt évi 
fizetéssel, 2 szoba és tartozékaiból álló természet-
beni lakás, az iskolához tartozó 500 CJ-öl földterü-
let szabad használata és 37 frt 50 kr fűtési áta-
lánynyal javadalmazott tanítói állás választás ú t j án 
fog betöltetni. Felhivatnak ezen állást elnyerni kivánó 
okleveles tanítók, hogy kellően felszerelt pályázati 
kérvényüket Fábián-Sebestyén község iskolaszékéhez 
(Szentesen) 1898 évi augusztus 15-ig nyújtsák be. 
Megjegyeztetik, hogy a vallástanításért ez idő 
szerint az egyházak által 45 frt tiszteletdíj van 
megállapítva. Szentesen, 1898 julius 27-én. Sulcz 
László, iskolaszéki jegyző. (1072—1 — 1) 

A t isza-sí i lyi róm. kath. iskolához segédtanító 
kerestetik. Javadalma: 300 f r t ; egy szoba. Klotzoir 
Béla, kántortanító. (1159-1—1) 

Felsö -Paty (Vasmegye) egy róm. kath. osztály-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetése: 
300 frt, havi részletekben előre; ágynemű, mosatás 
és világításon kívül, bútorozott szoba fűtéssel. 
Kötelesség: az első osztályt önállóan vezetni, kántor-
ságban és az ismétlő-iskolában segédkezni. Pályázati 
határidő aug. 31. Kérvények főtiszt. Puli György 
plébános, iskolaszéki elnökhöz czímzendők. Felső-
Paty, 1898. aug. l-én. Magyar László, főtanító. 

( 1 1 4 9 - 1 - 1 ) 
A ricsei ev. ref. kántortanítói állomásra pályá-

zatok augusztus hó 25-ig beadandók. Fizetés: 12 hold 
szántó-, kaszáló-, legelőföld jövedelem, 14 köböl 
proventbuza, hatvan tanköteles tandíja, 109 fit 
államsegélylyel 400 frt. Tisztességes'3 szobás lakás, 
melléképületek s kert. Okleveles tanítók pályázati 
okmányaikat küldjék a ricsei lelkészi hivatalhoz 
(p. Gacsály, Szatmármegye). (U7ti—1—1) 

Rákos-Palota község képviselőtestülete egy 
új óvodának felállítását határozván el, az óvónői 
állásra alulírott felügyelő-bizottság ezennel pályá-
zatot hirdet. Fel iivatnak tehát mindazon okleveles 
óvónők, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
születési bizonyítványnyal, oklevéllel, orvosi bizo-
nyítványnyal s eddigi működésüket bizonyító 
igazolványnyal felszerelt kérvényeiket folyó évi 
augusztus hó 20-áig Wagner Manó felügyelő-
bizottsági elnöknél annál is inkább adják be, mert 
a később érkező kérvények figyelembe vétetni 
nem fognak. Az óvónő javadalmazása : 400 frt fizetés, 
150 frt lakbér ós dajkatartásra évenként 150 frt . 
A felügyelő-bizottság. (1158—1—1) 

Somogy-Sz i l l mezőváros r. kath. népiskolájához, 
magyar, nőtlen, okleveles, a kántorságban teljesen 
jártas osztálytanító kerestetik. Pályázhat képezde-
végzett is ; amaz 400, emez 300 frt díjazásért polgári 
évre ; padlós bútorozott szoba, fűtés és tisztogatás-
sal. A kántorságban segédkezni, az ismétlő-iskolát 
fölváltva tanítani tartozik. Eredeti okmányokkal 
fölszerelt folyamodványt augusztus 20-ig fogad el 
az iskolaszék. Állomását időközben el nem hagyhatja. 
Tanév kezdete szeptember l-én. Csizmadia Ignácz, 
kántortanító. (H77_l__i) 

Pályázat. A német-szt . -grót i (Vasm.) újonnan 
rendszeresített osztálytanítói állomásra ezennel 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 400 frt készpénzben, 
bútorozott szoba fűtés nélkül, (egy öl fa itt 4—5 frt, 
földarabolását a község teljesíti). Nyelv: német-
magyar. Köteles: szükség esetén a kántoriakban 
segédkezni. A faiskola kezeléseért 12 frt külön 
díjazás. Pályázati határidő augusztus 23-án délelőtt 
11 órákor. Személyes megjelenés kívánatos. Német-
Szt.-Giót. Kollár József, iskolaszéki elnök. 

(1179—1—1) 
Raádi (Szabolcsmegye) ref. kántortanítóságra 

28. számban meghirdetett pályázatnál a határidő 
augusztus 25-ig meghosszabbíttatik. Zsindely Jenő, 
ref. lelkész. (1174-1—1) 

A bereg-rákosi ref. egyházban a 2-ik tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 400 frt , 
egy szobás lakás. Kötelessége: az I. Il-ik osztály s 
az ismétlősök tanítása. Pályázati határidő aug. 21. 
A kérvény a lelkészhez küldendő. (1145—I—1) 

Füleken (Nógrádvármegye) róm. kath. népisko-
lához — augusztus 25 záros határidővel — osztály-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Kötelmek : 
vezeti az első osztályt, ismétlősöket s kántorságban 
segédkezik. Javadalom: új, csinos lakás, áll : két 
szoba, konyha, kamra stb., 200 frt a községtől, 
200 fr t államsegély, havi előleges részletekben; 
ismétlősök után 1 — 1 korona. Szorgalmas egyén 
mellékkeresete biztos. Állása szeptember l-én elfog-
lalandó. Kérvények ftdő. Kapás Arnold elnök úrhoz 
intézendők. Megbizásból Benkó, iskolaszéki jegyző. 

(1144-1—1) 
A békés i ev. ref. egyház a IV-ik oszt. párhuza-

mos leányiskola (B. szakasz) tanítói állására pályá-
zatot hirdet. Fizetés : 425 f r t és 10 ) frt lakbér az 
egyház pénztárából évnegyedenként előre kiszolgál-
ta tva; ezen osztályban a női kézimunkát is taní-
tani kell. mit a tanító neje végezhet és a miért 
külön 50 frt fizetés jár. Megfelelő képesítéssel biró 
tanítónők is pályázhatnak. Kellőleg felszerelt kér-
vények, bezárólag augusztus hó 19-ig, alulirthoz kül-
dendők. Az állás f. évi szeptember l-én elfogla-
landó. Kecskeméti Ferencz lelkész, iskolaszéki elnök. 

(1143-1—1) 
Megyercs (Komáromra.) fiókközsógbe kath. tanító 

kerestetik. Fizetése : 400 frt készpénz és lakás. Tan-
nyelv: magyar. Folyamodványok augusztus 25-ig 

1 Schuster Aladár keszegt'alvai plébánoshoz külden-
! dők. (1157-1—1) 
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Olad (Vasm., Szombathely tövében) rém. kath. 
iskolához Il-od tanító kerestetik. Fizetése : egy 
évre 300 forint; bútorozott szoba, egy öl fa 
fölvágva. Kötelessége: egyik osztályt vezetni, ismét-
löket felváltva tanítani, a kántorságbin segédkezni 
Oklevél nélküliek is pályázhatnak. Kéivenyek aug 
14-ig az iskolaszéki elnökséghez küldendők. Hor-
váth Péter, iskolaszéki jegyző. (114ti—I—1) 

Pályázat a füzes -gyarmat i ev. ref. egyház egyik 
kisebb leánytanítói állomására. Javadalom: 1. 22, 
azaz huszonkét köböl buza az egyház magtárából. 
2. 15, azaz tizenöt köböl árpa ugyanonnan. 3. Kész-
pénz : 76 frt 00 kr, azaz hetvenhat frt 06 kr. 4. 
'/t telek föld haszonélvezete, az utána járó legelő-
illetőséggel, mely tesz: 30 -1200 Qj-öles holdat. A 
földadót az egyház fizeti. 5. Két szoba, konyha, 
kamarából álló lakás, melléképületekkel s konyha-
kerttel. Kötelessége : az I-ső elemi osztály vezetése, 
azonban az egyháztanács fenntartja magának azon 
jogot, hogy a megválasztott tanítót esetleg más 
osztály vezetésére is alkalmazhatja. Pályázati határ-
idő 1698 augusztus 10. Az állomás 1898 szept. l-ig 
elfoglulaiandó. Kelt Füzes-Gyarmaton (Békésm.), 
1898 augusztus 2. Szilágyi Márton, ev. ref. lelkész 
s iskola^zéki elnök. (1147 — 1—1) 

A farkasdi (Nyitram.) ref. egyházban jövő tan-
évre egy altanítóságra pályázat hirdettetik. Fize-
tése : 380 frt, ismétlők egyik osztálya tanításáért húsz 
forint ; lakásul külön szoba, fűtéssel, lief, vallású 
okleveles férfitanítók, esetleg ref. képezdészek [pályáz-
hatnak, jelentkezvén felszerelt kérvényeikkel tolyó 
augusztus hó végéig a lelkésznél. (1162 — 1 1) 

A f e l sö -regmsez i ref. kántortanítóságra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma: lakáson, kerten kívül 
mintegy 6 kat. hold szántóföld megmunkálva, 2 kat. 
hold rét, kataszteri tiszta jövedeleili szerint; 3 hold 
erdő, 12 köböl gabonanemü, tandíj, szolgálmányok, 
stóla mérsékelten számítva és 193 frt államsegély. 
A pályázati kérvények, okmányokkal fölszerelve 
augusztus 20-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Posta: Legenye-Mihályi, Zemplénmegye. Megválasz-
tott hivatalát 1898 szept. 1-én elfoglalni köteles. 

(1155-1—1) 
Glozsán (Bács-Bodrogin.) ág. evang. népiskolá-

jához tanító kerestetik. Fizetés: 310"66 frt és 60 frt 
1 ikbér. Kötelessége: az I., II., III osztályok veze-
tése. Tannyelv: tót-magyar. Kellően felszerelt kér-
vények 1898 szeptember l-ig az ág. hitv. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Dedinszky János, lelkész. 

(1165 III —1) 
Ács ra IKomárommegye) a IV-ik tanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Javadalma: 420 frt készpénz, 
havi részletekben előre fizetve ; egy szoba fűtéssel ; 
25 fr t lakás- és kertpótlek ; ismétlő-leányoktól fejen-
ként 50 kr ; halott kisérésért 25 kr. Kötelessége : a 
IV—VI. osztályú és ismétlő-leányok tanítása; kán-
tortanítónak templomi éneklésnél segédkezés Pályá-
zatok augusztus 25-ig alulirotthoz küldendők. Az 
állomás szeptember l-én elfoglalandó. Kelemen 
János ev. ref. lelkész. (1160—II—1) 

Kurd (Tolnám.) róm. kath. iskolájánál az I-ső 
osztályú tanítói állás megüresedvén, erre az iskola-
szék pályázatot hirdet augusztus 30-iki határidővel. 
Pályázhat oki. tanító, tanítónő és óvónő. A tanító 
vagy tanítónő évi díja 300 frt törzsfizetés, havi rész-
letekben ; egy szoba fűtéssel és szükséges fabutor-
zattal, a második szoba, konyha, kamra és 'A hold 
kertért 50 frt készpénz. Az óvónő ez utóbbit nem 
kapja. Kötelesség: az I. mindennapi és az ismétlő-
leányosztályokat tanítani, templomba vezetni, ott 
felügyelni ; ha férfi, a kántorságban segédkezni. 
Tannyelv: magyar és német. A folyamodványok 
főt. dr. Kelemen László esperes úrhoz, mint isk.-széki 
elnökhöz, küldendők. (1151—1—1) 

Pinczehelyre róm. kath. képezdét végzett kán-
tortanítósegédet keresek. Fizetése kilencz havi 
tanidőre : 120 frt, élelmezés, mosatás, külön szoba, 
fűtéssel és tisztogatással, ágynemű és világításon 
kívül. Az állás október elsején elfoglalandó. Hajas 
János, kántortanító. (1172-11—1) 

Tarna-Szent-Miklós (Hevesm.) róm. kath. iskola 
kezdő-osztályához, tiz hóra 200 frt és ellátás (mosás, 
világítás, ágyneműn kívül); kántori teendők végzése 
megkívántatik, ez álllomás augusztus havában elfog-
lalható. Tarna-Szent-Miklós, 1898 augusztus 3-án. 
Dutkay Pál. kt. (1173—1-1) 

A szolnoki községi elemi népiskolákhoz egy 
tanítónői állomásra, évi 400 frt fizetés és 100 frt 
lakíspénz javadalmazással, pályázat nyittatik. Ezen 
állásra pályázni kivánó okleveles tanítónők kellőleg 
felszerelt és bélyegeit folyamodásukat, a községi 
iskolaszékhez czimez.ve, alulirotthoz f. évi augusztus 
25-ig nyújtsák be. A megválasztott köteles a reá 
bizott mindennapi iskola osztályát vezetni, sorsze-
rint az ismétlő-iskolában tanítani és az állomást 
folyó év szeptember l-én elfoglalni. Szolnokon, 
(Jász-Nagykun-Szolnokmegye), 1898. év augusztus 3. 
Muhy Sándor, iskolaszéki jegyző. (1171 —I —1) 

Pályázat a fe lső-szel i i ág. hitv. ev. egyházban egy 
tanítói állásra. Tannyelv: magyar. Fizetés : 600—7U0 
forint. Bővebbet levélben. Kívántatik kitűnő jártas-
ság az orgonálásban. Egy próbaévre vállalkozók 
előnyben részesülnek. Az 5. és 6-ik elemi osztály-
bili tanítani. Jelentkezés mielőbb alulirotthoz. Felső-
Szeli, 1898 augusztus 3. Galántha mellett, Pozsony-
megye. Endreffy János, ev. lelkész. (1150 —i—1) 

Sziklás község iskolaszékétől. Pályázati hirdet-
mény. Sz ik lás (Trencsénmegye) község községi 
elemi iskola első, illetve fiosztályánál a tanítói 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Járandóság: 
a) 300 fr t évi készpénzfizetés : bj 3 frt irola-áta-
lány ; cj 4 hold rét és öiil) Qrölből álló liázikert 
haszonélvezete, melynek adóját a tanító fizeti ; d j 
16 méter tűzifa; ej kettőszobából, kony..ából, élés-
kamrából, padlásból álló szabadlakás. Köteles a 
megválasztandó tanító : a gör. keleti templomban 
vasár- és ünnepnapokon a kántori teendőket díjtalanul 
ellátni, mindaddig, míg a hitfelekezet a kántori illet-
ményeket rendezi; temetésektől -10 krajezár díj jár . 
A választás megtartására határidőül 1 98. évi aug. 
hó 21-ik napjának d. e. 10 órája Sziklás község-
házánál kitüzetik. Az okmányolt kérvények f. évi 
augn-ztus hó 18-ig Ribárovits Gyula iskolaszéki 
elnöknél beadandók. Szikláson, ls98. évi julius hó 
24-én. Ribárovits Gyula, iskolaszéki elnök. 

(1170—1- 1) 
Az ér-adonyi ref. tanítóságra a 26. számban 

meghirdetett pályázat augusztus 20-ig meghosszab-
bíttatik. Az államsegély biztosíttatik. (llsO — I—1) 

A f e g y v e r n e k i reform, leányegyház előkönyörgő 
tanítót keres, természetbeni szép lakás (eddig 24 frtot 
jövedelmező) 2100 . -ölnyi udvar és 500 frt javadal-
mazással, melyhez 470 lélek után eső stóla járul ; 
megjegyeztetvén, hogy ebből 100 fit és az udvar 
fele majd akkor, ha rendes lelkészség szerveztetik, 
a lelkész javadalmához csatoltatik, addig e pótlékért, 
mint előkönyörgő, köteles vasárnaponként isteni 
tiszteletet tartani. Állandósítása a próbaév sikerétől 
függ. Pályázhatnak református oklevelei tanítók. 
A pályázatok augusztus 21-ig alulirotthoz külden-
dők Kenderesre (Jász-Nagykun-Szolnokm.) Győri 
Lajos, ref. lelkész. (1178—II —1) 

Szamos-újlaki (Szilágym.) ref. kántort.inítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Fizetés ; 400 frt . Mely-
ből 329 frt államsegély. Folyamodványok augusztus 
végéig Viski Pál espereshez Zoványra (Szilágrm.) 
küldendők. ( 1 1 6 4 - 1 - Í j 
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Hevesmegye Karácsondon egy önálló tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. 35U frt évi fizetés, 
39 frt (ütsi-átalány, melyből az iskola is fűtendő. 
Egy szoba a legsziik-égesebb bútorokkal. Kötelesség : 
a kijelölt osztály és az ismé'lő egy osztály taní-
tása. A gyermekeket templomba vezetni s ott rá]ok 
ügyelni. 50 frt államsegély és az ismétlő-gazdasági 
i-kola tanításáért 30 frt és egy úri. háznál 2 gyer-
mek tanításáért mellékjövedelem remélhető. Fel-
szerelt kérvényed augusztus 20-ig iskolaszék elnök-
höz küldendő Pályázhatnak férfi- vagy nőtinítók. 
A hivatal szeptember elején elfoglalandó. KarácsonJ, 
1898 aug. 2. Az iskolaszék. (1163—1—1) 

I. A murakirályi róm. kath. iskolánál betöltendő 
vezértanítói állásra pályázat hirdettetik. A vezér-
tanító illetménye: készpénzben 420 frt, 2 öl tűzifa; 
2 szobából álló lakás. A pályázati határidő f. é. 
aug. 20. — IL A dráskoveczi róm. kath. népis-
kolában betöltendő más .dtanítói állásra. A tanító 
fizetése : készpénzben 400 frt. lakbér czímén 30 frt, 2 öl 
tűzifa. Ezen állásra tanítónők is pályázhatnak. A 
pályázati határidő f. é. augusztus 20. A folyamod-
ványok ftdő Mestrits Gábor plébános nevére kül-
dendők Dráskoveozre (Zalám). (918—11 — 1) 

A fehérvár-diós di (főváros mellett) róm. kath. 
magyar-német tannyelvű iskolánál a másodtanítói 
állomásra augusztus 18-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalma : 375 frt, bútoroz itt szoba. Kötelessége: 
I—II osztályt önállóan, ismétlősöket betenkint egy-
szer tanítani, kántori teendőkben segédkezni. Az 
állomás szept. 1-én elfoglalandó. Wunder János, 
főtanító (1148-1 -1 ) 

O-Lis ka (Zemplénm.) róm. kath. iskolához nőt-
len tanító kerestetik. Fizetése : 400 frt és tisztessége-
lakás. Tannyelv : magyar. A pályázat napja : aug. 22. 
Grecsei Lajos, egyházi iskolaszéki elnök. (Hál —I—1) 

A gárdonyi (Fehérm.) ref. segédtanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Tanítja I. II. osztályokat 
Fizetés : 360 frt, lakás fűtéssel, takarítással. Pályá-
zati határidő szeptember 1. Tóth Kálmán, lelkész. 

(1189-111-1) 
Moson-Újfalu róm. kath. horvát-magyar tan-

nyelvű népiskolához osztálytanító kerestetik. Fizetése: 
350 f r t ; mellékjövedelemre számithat. Van csinos 
szobája. Köt'lessége: l. osztályban tanítani s a 
kántori teendőkbensegédkezni. Az állomás szeptember 
1-én foglalandó el. Kérvények alulírott iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Vlasich János, plébános. 

(1130-11—1) 
Betöltendő a szakolczai községi felső leány-nép-

iskolánál évi 400 frt fizetés és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott segédtanítónői állomás. 
Pályázhatnak polgári iskolákra képesített vagy okle-
veles elemi iskolai tanítónők, ez utóbbiak azonban 
kötetesek a polgári iskolai tanképesítő-vizsgálatot 
a lehető legrövidebb idő alatt letenni. A folya-
modók a községi iskolaszékre czímzett s szabály-
szerűen fölszerelt folyamodványaikat legkésőbb folyó 
hó 27-éig hozzám küldjék be. Szakolczán, 1898. évi 
augusztus hó 4-én. Kropácsy István, igazgató. 

(1181-1 -1 ) 
A nagybecskerek i községi népiskolánál lemondás 

folytán üresedésben levő 400 frt fizetés és 2U0 frt 
lakbér illetménynyel járó tanítónői állásra folyó évi 
augusztus 20-ig terjedő határidőre pályázat hirdet-
te. ik. Három évi sikeres működés után az iskolaszék 
s a városi képviselőtestület határozata folytán a 
400 frt fizetés 650 frtra emeltetik. A szabályszerűen 
fölszerelt, bélyeggel ellátott kérvények a fönt kitett 
időig az iskolaszékhez czimezve, Baaden Károly 
igazgatóhoz terjesztendők be. Később érkezett, folya-
modványok figyelembe nem vétetnek. Nagy-Becs-
kereken, 1898 augusztus 4. Az iskolaszék. 

(118Ö-I—1) 

Kisújszál lás városában az újonnan szervezett 
róm. kath. kántor-t inítóságra pályázat nyittatik. 
Fi -ütése : az egri egyházmegyétől 400 frt, tisztességes 
lakás kerttel, 700 lélek után dupla stóla. Kérvényen 
Kenderesre alulirthoz küldendők. Választás helye 
Kisújszállás augusztus 16-án délelőtt 11 órakor. 
Zongorában jártasak és személyesen megjelenők 
előnyben részesülnek. Sír Lajos, lelkész, 

(1150—1-1) 
Bicskére (Fejérmegye) oki. tanító kerestetik. 

Fizetése : 180 frt, reggeli, ebéd, vacsora a főtanító-
nál; bútorozott szoba fűtéssel takarítással. Mellék-
jövedelemre számíthat. Kérvények augusztus 20-ig 
Szarka Gyula plébános úrhoz czímzendők. 

( H 9 2 - I - 1 ) 
Folyó évi szeptember elsejére keresünk okleveles 

tanítót, nőtlent, 400 frt évi fizetéssel. A német és 
héber nyelvben kimutató jártassággal birók előny-
ben részesülnek. Pályáz itok kéretnek f. hó 15-ig. 
Izraelita hitközség, Nyitra-Zsámbokrét . 

(1193—II—1) 
Csi ívánd kath. tanítói állására pályázat hirdet-

tetik. Fizetése : 400 forint és lakás. Csak okleveles 
tanítók pályázhatnak. A pályázatok Bors Pál plé-
bánoshoz küldendők Győr-Gyarmatra. 

(1191—1-1) 
Féltorony (Mosonmegye) község róm. kath. isko-

lánál másodosztályú tanítói állomására pályázat 
hirdettetik ; határidő augusztus 20. A javadal-
mazás : 350 frt és szabad lakás; kötelezettség a 
reábízott osztályt vezetni és a kántor teendőiben 
segédkezni. Tannyelv: magyar-német. Az állomás 
elfoglalandó szeptember 1-én. Bichler János, esp.-
pleb., iskolaszéki elnök. (1187-1 -1 ) 

A mesterszá l lás i róm. kath kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 300 frt tanítói. 
100 frt külön kántori fizetés, havi előleges részle-
tekben fizetve, ezután kérelmezendő 100 frt állam-
segély, 1200 lélek utáni stolajövedelem, 8'J0 ! '-öl 
földhasználata, szerény lakás, míg az új iskola föl-
épül. Kötelessége: mindennapi osztatlan és ismétlő-
iskolában tanítani, a kántori teendőket végezni 
Tanítói oklevéllel, születési és működési bizonyít-
ványnyal felszerelt kérvények augusztus 27-ig Benke 
Ferencz iskolaszéki elnökhöz küldendők. A kántor-
ságban teljes jártasság és személyes megjelenés 
kívántatik. Próba-éneklés ós választás augusztus 28-án. 
Az állomás október 1-sején elfoglalandó. (Jász-Nagy-
kun-Szoln >km.) Mesterszállás, 1898 julius 30. Posta: 
Öcsöd. Romhányi Mihály, iskolaszéki jegyző. 

(1168-1—1) 
Jablonka községben (Arvamegyeben) két tanítói 

állomás megüresedvén, ezekre pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás: évi 400 — 401 frt s az egyik iskolá-
nál lakás, kert és 5 fr t irodai átalány, a másiknál 
pedig 30 frt lakbér, 5 frt kertilletmény és 5 frt 
irodai átalány. A pályázótól a magyar és a tót 
nyelv teljes ismerete megkívántatik, valamint a 
hittan és az ismétlő-iskola díjtalan tanítása. Csakis 
róm. kath. pályázhatnak. Tanképesítési okmányok-
kal ellátott folyamodványok f. évi szeptember hó 
10-ik napjáig Jablonka község iskolaszékéhez kül-
dendők. (1195—1—1) 

A noszvaj i reform, másodkántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: államsegélyl.yel 
400 frt, 3 öl fa, temetési stólának fele. Lakásul a 

i tanítói lakon külön bejáratú szoba. Templomi és 
temetési szolgálatot első tanítóval felváltva végez. 
Tanítja az [. 11. lll-ad osztályt. Pályázhatnak nőtlen 
okleveles tanítók, esetleg tanító- vagy óvónők. Az 
állomás szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázatok 
Noszvajba (Borsodmegye, u. p. Bogács) reform, lel-
készi hivatalhoz küldendők. (1196—1—1) 
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A dombrádl ev. ref. egyház pályázatot hirdet 
két tanítói állásra. Egyik tanító fizetése : 460 frt, 
6 öl puhafa, 2 szobás lakás kerttel ; minden gyer-
mektől csirke. Gazdasági tanfolyamot végzett egyén 
ismétlő és gazdasági iskola vezetéseért a községtől 
100 forintot kap. Kötelessége: a második osztály 
tanítása. Másik tanító fizetése: 400 forint, 4 öl 
puhafa, 1 szobás lakás, minden gyermektől csirke. 
IIa énekkart szervez és vezet, jutalmul 100 forint-
ban részesül. Kötelessége: az első osztály vezetése. 
Pályázati határidő augusztus 21. Pályázatok a lel-
készi hivatalhoz küldendők. (1194 — 1—1) 

Bács -Almás községben elhalálozás folytán meg-
ürült egy tanítói állomás, melyre a róm. kath. 
iskolaszék pályázatot hirdet olyformán. hogy ha 
esetleg a választásnál a szőllőbeli tanító előlépne, 
illetve választatnék meg, úgy nyomban a szőllőbeli 
állomás is megörültnek tekintetik s a pályázat 
erre is hirdettet ik; miért is a folyamodok kérvé-
nyeikben világosan tegyék ki, váljon melyik állo-
másra pályáznak. A városi iskolára megválasztott-
nak kötelme: az első osztályt vezetni és a bunyevácz 
pjkuakat irás és olvasásra tanítani, nemkülönben az 
ismétlő-iskolát is megtartani. Az előbbi állás java-
dalmazása : évi 10(j0 korona készpénzfizetés; 
utóbbié 800 korona készpénz, szabadlakás, fűtés és 
az iskolához tartozó mintegy 600 Q'-öl területű 
homokföld haszonélvezete. A kérvények az iskola-
székre czimezve, főtsz. Tormási Gábor ker. esperes 
úrhoz Katymásra augusztus hó 25-ig kül lendők. 
Bács-Almás, lit98 julius 31-én. Az iskolaszék. 

(1190-1—1) 
A t emes-gyarmata i német tannyelvű róm-

kath. iskola 111. osztálya képesített tanítóval betöl-
tendő. Járulékai : 2011 frt, 10 frt irodai, 5 írt lakás-
tisztítási átalány, 2460 liter tiszta buza, 12 méter 
beszállított hasábfa, 2 szobából álló lakás, konyha, 
éléskamra, padlás, istálló, házikert. Megválasztott 
köteles ismétlő-iskolát tartani. A kellőleg felszerelt 
folyamodványok augusztus hó 20-ig az iskolaszéki 
elnökséghez intézendők (1169—II—1) 

Szabadka sz. kir. város községi elemi iskoláinál 
három újonnan szervezett belterületi (városi) fitaní-
tói és az ezek betöltése folytán esetleg megüresedő 
három külterületi (tanyai), úgyszintén elhalálozás 
folytán már üresedésben levő egy külterületi (tanyai) 
tanítói állomásra 1898. évi augusztus hó 12-ig ter-
jedő terminussal ezennel pályázat nyittatik. A három 
belterületi állomás javadalmazása egyenkint 500 frt 
alapfizetés, 50 frt ötévenkinti korpótlék és 100 frt 
lakbér-átalány. A külterületieké 450 frt alapfizetés. 
50 frt ötévenkinti korpótlék, szabad lakás és '/a 
lánezföld haszonélvezete. Csak megfelelő képesítés-
sel biró folyamodók vétetnek figyelembe. A kellően 
felszerelt kérvények fenti határnapig alulirotthoz 
küldendők. Szabadka, 1898 julius 25. Vojnich Máté 
s. k.. iskolaszéki olnök. (1198—1—1) 

Pusz ta -Fö ldvár (Békésmegye) község iskola-
széke tanyai iskolai segédtanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés: lakás, 360 frt, 20 kr beiratási díj, 
tűzrevaló, 900 [_-öl föld. Vallástanítás kötelező, 
csak ág. hitv. ev. pályázhatnak. Pályázati határidő 
szeptember 5. Bolla István, iskolaszéki elnök. 

(1201—II—1) 
Német-Ujfalui osztálytanítói állomásra aug. 

21-ére pályázat hirdettetik. Fizetése : 300 fr t havi 
részletekhen ; 100 fit államsegélyérti kérvény folya-
matban van. Bútorozott szoba fűtéssel. Okleveles 
folyamodványok per Darány, Somogym., az iskola-
széki elnökhöz intézendők. Nők is folyamodhatnak. 

(1207-1 1) 

A t i sza-esz lár i ref. kántortanítóságra e lap 26-ik 
számában meghirdetett 500 frt és stolával javadal-
mazott állásra, most már a próbaév tlbagyásával, 
a pályázati határidő augusztus 18-ig meghosszabít 
tátik. (1204 I —11 

Torontálmegye Szentpéter községében egy újon-
nan rendszeresített óvónői ós dajkai állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. Ezen állá-ok javadalmazása 
áll : az óvónőnek évi 300 frt készpénz, 2 szoba, 
konyha, kamarából álló lakás és 2 öl tűzifa; a 
dajkának évi 120 f r t készpénz, egy szoba, konyhá-
ból álló lakás és 2 öl tűzifa. Felhivatnak mindazok, 
kik ezen állásokat elnyerni óhajtják, hogy az óvó-
női álláshoz megkívántató kellő képesítésüket s a 
szerb nyelv okvetlen birását igazoló okmányokkal 
felszerelt folyamodványukat folyó évi augusztus hó 
15-ig alulirott elöljárósághoz benyújtsák, annál is 
inkább, mert később érkező folyamodványok figye-
lembe vétetni nem fognak. Szentpéteren, 1898. évi 
julius hó 22-én. Tatarovits Bogolyub s. k., jegyző 
Batanyácz Noja, biró. ' (1.019—I 1) 

A pecse ly i (Szilágymegye) államilag segélyezeti 
községi iskola tanítói állására pályázat hirdettetik. 
Javadalma: 350 f r t állami segély és 50 frt a köz-
ségtől, összesen 400 frt és természetbeni lakás 
Kellően felszerelt kérvények augusztus hó 25-ig a/, 
iskolaszéknek Pecselybe, u. p. Kraszna küldendők. 
Az iskolaszék. _ (1203—III—I) 

A krompachi (Szepesmegye) újonnan szervezett 
izraelita felekezeti elemi iskolánál SOU korona évi 
fizetés ós 120 korona évi lakbérálialánynyal díja-
zott okleveles nőtlen tanítói állás f. évi szeptember 
hó 1-én betöltendő. Pályázók magyar és német 
nyelven írt folyamodványaikat a képesítő oklevél, 
születési bizonyítvány és eddigi működésüket, héber 
oktatásról is, tanúsító igazolványok másolataival f. 
hó 14-ig a krompachi izraelita hitközség elnökségé-
l.c-z küldjék be. Krompach, 1898. augusztus hó 2 

( 1 1 6 6 - 1 - 1 ) 
Az orosházi ág. hitv. ev. egyház egyik tanítói 

állomásra pályázatot hirdet. Javadalmazás: szabad 
lakás, 500 frt készpénzben, 12'5 hl. buza, beiratási 
díj 20 krt. A megválasztott temetni, orgonálni is 
köteles. Kellőleg fölszerelt kérvények augusztus 20-ig 
a lelkészi hivatalhoz küldendők. (1208—1 — 1) 

A jászkarajenöi alsó-karai róm. kath. jellegű 
tanyai tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 
350 frt készpénz, lakás és fűtőanyag. Ezen állásra 
oklevélnélküliek is pályázhatnak, mely esetben 
300 frt, lakás és fűtőanyag lesz a fizetés. Pályázók 
kérvényeiket f. évi augusztus 31-ig főtiszt. Szitár 
Mihály iskolaszéki elnök úrhoz nyújtsák bc. Kelt 
Jász-Kara-Jenőn, 1898. évi augusztus 5-én. Kormos 
János, iskolaszéki jegyző. (1209 -II—1) 

Toponár iSomogymegye) községi iskolához egy 
altanítói állás betöltendő. Fizetés : 360 frt polgári 
évre, havonként előre fizetve, bútorozott szoba, 
fűtés és tisztogatás. Teendők : egy osztály vezetése, 
az ismétlősök oktatásában és a kántori teendőkbeni 
segédkezés. Kérvények augusztus 25-ig alulirotthoz 
küldendők. Toponár, 1508 aug. 6. Szentes István, 
iskolaszéki elnök. (1206-1 - 1) 

Böösi (Pozsonyniegye) r. k. népiskolánál 3 tanítói 
állomás van üresedésben 400—400 frt készpénzfize-
téssel. Mindegyiknek külön szoba. Fűtésről, ellátás-
és mosásról maguk gondoskodnak. Oklevéllel fel-
szerelt kérvények iskolaszékre czimezve, főt. Huszár 
István úrhoz küldendők. (1202 — I ÍJ 

Az ohabai községi román és magyar tannyelvű 
elemi iskolai vezértanítói állomásra :'00 l i t fizetés, 
lakás, kert és tűzifa illetmények mellett pályázat 
nyittatik. Felszerelt kérvények folyó évi augusztus 
15-ig az iskolaszékhez küldendők. U. p. Sárkány, 
Fogarasmegye. (1099—I—1) 



— YET — 

A brizbai áll. elemi iskolánál egy, évi 400 lit 
fizetés és szabad lakásból álló illetményekkel díjazott 
rendes tanítói állomás betöltendő. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevél-
lel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleg különös képességeiket igazoló iratok-
kal felszerelt kérvényeiket a nagyméltóságú vallás-
és közoktatási m. k. minister úrhoz czímezve leg-
később f. évi augusztus hó 20-ig a brassómegyei 
kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. Állami isko-
láknál már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. 
A kinevezendő tanító köteles leend a krizbai g. r. 
keleti hitközségtől nyerendő külön díjazásért az áll. 
iskolába járó g. r. kel. román anyanyelvű tanuló-
kat a g. r. kel. vallásban oktatni és a g. r. kel. 
kántori teendőket végezni. A brassomegyei kir. 
tanfelügyelősége. (1205—I—1) 

A Kloti ld-szeretetházban egy család nevelői 
(segédtanítói) állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tés : 300 frt készpénz évenként, — négy éven keresztül 
50 frtnyi javítással és teljes ellátás. (A fizetés 
javítás után a nyugdíj-alapnak járó 50%-ot az 
egyesület fizeti.) Kötelessége : az egyik család 30 
növendékét, úgy a családi, mint az iskolai életben 
az igazgató utasítása szerint nevelni, oktatni s egész 
életmódját az intézet házirendjéhez alkalmazni. 
(Nevendekeivel együtt é l ; munkáikban mint vezető 
részt vesz, reájok folytonosan felügyel). Egészséges, 
épérzékü, a zene-, kertészet- és házi ipar oktatásban 
jártas tanítók pályázhatnak. Pályázati határidő 
augusztus 28. Személyes megjelenés ajánlatos. Kér-
vények a Kloíi ld-szeretetkáz választmányához 
(Budapest, 1., városmajor-uteza 59.) intézendők. 

( 1 2 1 2 - 1 - 1 ) 
A nadapi róm. kath. kántortanítói állomásra 

augusztus hó 17-iki határnappal pályázat hirdettetik. 
Javadalom: 1. Szabad lakás, mely á l l : 3 szoba, 
konyha, éléstár, kamra, pincze s istállóból. 2.9 hold 
112 [ -öl területű föld és szőllő haszonélvezete. 
3. 50 pozsonyi mérő rozs természetben. 4. 3 öl 
illetve 10 méter hasábfa, házhoz szállítva s felrakva. 
5. 12 akó must váltsága 60 frt, a hitközség pénz-
tárából. 6. Iskolapénz 14 frt, ugyanabból. 7. ismétlő-
iskolatartás-díj 40 frt, a község pénztárából. 8. Stóla 
mintegy 30 frt. 9. Alapított szentmisék után 9 frt 
50 kr az egyház pénztárából. 10. Ostyasütésért 
6 frt, ugyanabból. 11. Malomfuvarokért 8 frt a hit-
község pénztárából. 12. Tandíj minden gyermek 
után á 30 kr. Tankötelesek száma 80 — 85. Ezeken 
kívül az esetleges ötödéves korpótlék a hitközség 
pénztárábul. Okmányilag felszerelt folyamodványok 
augusztus hó 16-ig a kerületi esperes úrhoz, lakik 
Pázmánd (Fehérmegye), benynjtandók, a pályázat 
napján pedig személyes megjelenés kívántatik. 
A német nyelv ismerete szükséges. (1186—I—1) 

A perbetei ev. ref. egyházban (Komárommegye) 
18:»-/99-ik tanévre altanító kerestetik. Fizetése: 
30 > frt készpénz, egy öl fa, lakás. Az egyház folya-
modott 100 frt államsegélyért, melyet a magas kor-
mány engedélyezése esetén a megválasztott okleveles 
tanító szintén élvez. Kötelessége: I—III. vegyes 
osztály tanítása. Főtanítónak akadályozás esetén 
helyettesítése. Pályázhatnak okleveles tanítónők és 
óvónők is. Kérvények augusztus 25-ig Végh Béla 
ref. lelkészhez küldendők. (1216-1 — 1) 

Pályázat. (Zalamegye) Muraköz m i k s a v á r i róm. 
kath. horvát-magyar népiskolának, szeptember 8-án 
elfoglalandó, osztálytanítói állomásra augusztus végéig 
pályázat hirdettetik. Évi javadalom: 366 frt, fa-
illetmény 34 frt, kerek 400 frt készpénz és teljes 
lakás, konyhakerttel. Pályázatok (okleveles előnyben) 
iskolaszéki elnökséghez (posta Drávavásárhely) kül-
dendők. (1218-11—1) 

\ dudari ev ref. másodtanítóságra pályázat hir-
dettetik. Fizetés államsegéllyel — 400 frt és egy 
szobából álló lakás. Kellőleg felszerelt kérvények 
augusztus 28-ig az esperesi hivatalhoz, Takácsi, 
Veszprémmegye, küldendők. Nők is pályázhatnak. 

(1221 -II—1) 
Trebete és Osztró (Nyitram.) róm. kath. tót-

magyar tannyelvű népiskolájánál egy-egy osztály-
tanítói állomás betöltendő. Javadalmazásuk: Trebetei-
nek évi 300 frt. lakás és tűzifa; osztróinak évi 
250 frt, lakás és fa Pályázó tanítók, tanítónők és 
óvónők kérvényeiket az illető iskolaszékre czímezve, 
f. évi augusztus hó 27-ig a vágújhelyi prépost espe-
rességi hivatalhoz küldjék. Saját háztartást vezet-
tetni szándékozók előnyben részesülnek. 400 frtig 
való fizetéskiegészítésre kilátás van. Megbízásból: 
Laezkovieli János, trebetei főtanító. (1210—II —1) 

A németpalánkai társulati polgári leányisko-
lánál egy, a számtani szakcsoportból képesített pol-
gári iskolai tanítónői állás 550 frt fizetéssel é-< 50 frt 
lakbér-illetménynyel és egy el. iskolai tanítónői állás 
•150 fr t és 50 frt lakbér-illetménynyel betöltendő. 
Pályázati határidő augusztus 20. Német-Palánkán, 
1898 augusztus 6-án. Horovitz D. L., iskolaszéki 
elnök. (1214—1-1) 

Sárszentmiklósra (Fejérmegye) reform, segéd-
tanító kerestetik. Fizetése: liavonkint harmincz frt, 
bútorozott szoba ágynemű nélkül, fűtésre tiz, uta-
zásra öt frt. Tanít: október elsőtől május utolsóig. 
Nők is pályázhatnak. (1222-1—1) 

Pályázat a csorvási (Békésmegye) ref. kántor-
tanítóságra. Fizetése: 200 forint, 10 hektó buza, 
10 hektó árpa, temetési stóla. E fizetésnek állam-
segélylyel 400 forintra kiegészítéséért egyház 
májusban már kérvényezett Községtől ref. ismét-
lősök oktatásáért 66 forint, 6 kocsi szalmafűtő. 
Tisztességes jó lakás. Kötelessége : I—VI vegyes-
osztály, ismétlősök tanítása, templomi — fi hár-
moniummal — temetési szolgálatok végzése. Állás 
szeptember 15-ig elfoglalandó. Kérvények augusztus 
30 ig ref. lelkészi hivatalhoz kéretnek. (1219 -II—1) 

Somogy-Szakács iba róm. kath. segédtanító 
kerestetik szeptember elsejére. Kötelessége : felsőbb 
osztály tanítása, úgy az ismétlőké, valamint a 
kántorságbani segedkezés. Fizetése : egy polgári 
évre 300 frt, külön szoba fűtéssel. Szabó Géza, 
főtanító. (1220—1—1) 

A baracskai ref. vall. elemi iskolához segéd-
tanító kerestetik. Fizetése: egy iskolai évre 330 frt, 
négy méter fa és egy szobából álló lakás. Köteles-
sége : három osztályt tanítani s a kántortanítót aka-
dályoztatása, esetében a kántori teendőkben helyet-
tesíteni. Pályázatok a ref. lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Baracska, Fejérmegyében. (1224- III -1) 

Tolna-Ragölybe r. k. oki. v. képezdevégzett 
tanító kerestetik. Fizetése a tanévre : 305 frt, szoba, 
fűtés, tisztogatással. Kérvények augusztus 20-ig az 
iskolaszékhez küldendők. (1184 II —1) 

A nagybakónaki (Zalam.. Nagy-Kanizsa mellett) 
községi népiskolánál az osztálytanítói állásra augusz-
tus 2í. határidővel pályázat hirdettetik Evi járan-
dóság : 400 frt, mely'havi részletekben a község 
pénztárából lesz pontosan kiszolgáltatva, egy tágas 
szoba téli fűtéssel. Pályázhatnak oklev. nőtlen férfi-
és hajadon nőtanítók, a férfiak előnynyel. Okleveles 
pályázó hiányában képezdevégzett, vagy legalább 
2—3 évfolyamot végzett ifjat is elfogadunk, mely 
esetben az évi fizetés : 350 frt leend ; mihelyt azon-
ban az oklevelet megszerzi, a fizetés 4u0 frtra ki-
egészíttetik. Mielőbbi jelentkezéseket okmányokkal 
hozzám intézni kérem. Nagy-Bakónak. 1898 augusz-
tus 7. Tóth Antal, isk. sz. elnök. (1216-1-1) 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyeit könyvnyomdában 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A z á r v a m e g y e i kir. t a n f e l ü g y e l ő s é g n é l , 

utólagosan fizetendő liavi 30 frt mellett, alkalmazást 
nyer egy leiró. Felhívom tehát mindazokat, kik 
ezt az alkalmazást elfogadni hajlandók, hogy 
sajátkezüleg irt jelentkezésüket hozzám lehetőleg 
mielőbb terjeszszék be. A jelentkezéshez mellék-
lendő leszen: az illető keresztlevele, tanképesítő 
bizonyítványa, de legalább is a képezde vala-
melyik osztályának elvégzését igazoló bizonyítvány 
és az ezideig nyert működési bizonyítványok. 
Alkalmazást nyerhet esetleg az illető azonkívül 
— évi 200 frt díjazással — az itteni alsófokú 
iparos-iskolánál is. Azok, kik a magyaron kívül 
a tót nyelvet úgy szóban, mint írásban tökéletesen 
b i r ják : föltétlen előnyben részesülnek. Az állás 
legkésőbb f. évi szeptember hó 15-ig elfoglalandó. 
Alsó-Kubin, 1898 augusztus 7. Element Ferencz, 
kir. tanfelügyelő. (1215-1—1) 

A k a p c z a i róm. kath. kántortanítói állásra pályá-
zat nyittatik. Évi fizetés: tisztes lakás és kerten 
kívül : két községtől 149 frt készpénz; 100 fr t átla-
gos összeg tandíj fejében ; 12 hold föld és rét, az 
adót a község fizeti; 23 mérő kukoricza; temetések-
ért 15 fr t . Pályázti határidő augusztus 25. Az 
állomás szeptember 1-én elfoglalandó. Alsó-Lendva. 
1898 augusztus 3. Kiss Pál, esperes-plebános, iskola-
széki elnök. ( 1 1 9 7 - 1 - 1 ) 

A néptanítók lapja 30-ik számában közölt cserép-
fa lus i pályázat eredmény nélkül maradt. így a 
p á r á z a t folyó hó 21-ig meghosszabbíttatik. Addig 
a pályázók okmányaik elküldése igen : de a meg-
jelenés nem feltétlenül szükséges. Nóvák Sándor, 
lelkész. (1223—1—1) 

A h o r v á t - k i m l e i (Mosonmegye) róm. kath. nép-
iskolához 1898. évi szeptember 1-én alkalmazandó 
okleveles osztálytanító kerestetik. Évi fizetés: a) 
250 frt, utólagos havi részletekben a községi pénz-
tárból ; bj 14U frt, utólagos félévi részletekben, az 
állami segélj' czimén befolyó összegből az iskolaszék 
útján ; c) egy szobából álló lakás. Határidő 1898. évi 
augusztus hó 26-ika. Az iskolaszék. (1211—II—1) 

K e n d e r e s községben (J.-N.-K.-Szolnokmegye) az 
újonnan rendszeresített óvónői állásra pályázat 
hirdettetik. Okleveles óvónők kérvényüket augusztus 
hó 25-ig alulírott elnöknek beküldhetik. Évi java-
dalmazás : 600 korona, természetbeni lakás kerttel 
és 30 métermázsa szén fűtésre, melyből az óvodát 
is köteles fűteni. Kenderesen, 1898. évi augusztus 
hó 7-én. Pádár Sándor, elnök. Dr. Szemes Sándor, 
jegyző. (1212-11—1) 

B a c h ó v á r (Temesm.) r. kath. IV oszt. hitf. isko-
lájánál a második oszt. tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Évi készpénzfizetés: 400 frt. 24 méter 
tüzelőfa, melyből a tanterem is fűtendő, 6 f r t iró-
szer-átalány. Szabad lakás: két szoba, konyha, 
éléskamra, padlás, konyhakert 142 [ -öl. A válasz-
tot t köteles másik két társával az ismétlő-iskola 
oktatást fölváltva végezni. Tanítási nyelv : német-
magyar. A kórvények augusztus 20-ig alulirt isko-
laszéki elnökséghez benyújtandók. Az állomás szep-
tember 15-ikén elfoglalandó. Bachóvár, 1898 aug. 2. 
Felekezeti elnökség. Paál Emil, esp.-plebános. 

(1167—1—1) 

A J Á N L K O Z Á S O K . 
Jó oklevéllel és működési bizonyítványokkal biró 

égvén, tanítói állást keres. Czím : „Tanító" Ung-
vár. Honvéd-utcza 26. sz. ( 1 2 1 7 - 1 - 1 ) 
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H I R D E T É S E K . 
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I I I Két leány mellé, Mk a ne-
gyedik és első polgárira 

tanítandók, egy okleveles 

nevelőnő 
kerestetik, a német nyelv és 
zongorába/ni jártasság meg-
kívántatik. Javadalmazás : 
ÜöO torint és teljes ellátás. 
Ha gym ádfalva, (Biharmegye.) 

Jíleszner Vilmos, 
(Ilié) uradalmi tiszttartó. (III—2) 
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Okleveles németül és zongorázni tudó róm. kath. 

kerestetik 3 leány mellé (13, 11 és 9 éves.) Fizetése : 
300 frt , teljes ellátás. Az állás szeptemberben fog-
lalandó el. Kérvények bizonyítyányokkal felszerelv« 
küldendők G r á s z n e k N á n d o r foldbiitokos P e r i a s z , 
N . -Becskerek (Torontálmegye.) (1084—1—1) 

4 gyermek mellé a kik a IV. polgári osztályt ég 
az elemi osztályokat végzik, egy ok l eve l e s , kereszt'» 
v a l l á s ú neve lőnő keres te t ik . A német nyelv 
tökéletes birása, a franczia nyelvben való jártasság-
és haladóknak zongorában való oktatása feltétlen 
megkívántatik. Fizetés 360 frt és teljes ellátása 
Télen Aradon, nyáron pusztán. Ajánlatok bizonyít-
ványokkal és arczképekkel együ t t : L u k á c s G ézá né 
Tót -Komlós (Békésmegye.) (.608—111—2j 

I s k o l a b i i t o r o k , 

szemléltetési-képek, térképek, nfgy földgömb 
(1119) stb. j u t á n y o s áron e ladók. (I—1) 

Bővebb fölvilágosítás kapható: M O H Á C S O K , 

H Í G Y E R A Y J l A l í I A tanítónőnél. 

BALATON GÉZA tanító népiskolai tanköny-
vei : „Földrajz, Magyarország Történelme, Természet-
rajz, Természettan és Nyelvtani eredménytár". Négy 
első mű német , két első tó t nyelven is kapható. 
Egyes példányok ára 10 kr. Megrendelések szerző-
nél is tehetők O-Becsén. (1175—1-1) 

Búcsúztatós könyvünk 
első része, míg a készlet tart, kapható : 
Ulr ich Bé láná l N a g y - K ö r ö s ö n és 
Ulr ich Anta lná l K i s - K ú n - F é l e g y -
házán , portómentes, 1 frt 5 krért. 

(891) (III—3) 

f•Jr-
E 
fe 



— X -

ím 

KIMUTATÁS 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir, ministerium 
1898, évi junius hó 8-án 2365. ein. sz. alatt kelt rendeletével 

rendszeresített 

I. Fe lvéte l i napló a kisdedóvodák és menedékházak számára, a/l. minta : külív, 
21 gyermek neve számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr ; beliv, 28 gyermek számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

II. Mulasztási napló kisdedóvodák és gyermekmenedékházak számára, b/1. minta: 
külív, egy ív 3 gyermek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A k r ; beliv, egy ív 4 gyer-
mek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár 1 'A kr. 

III. Fe lvé te l i napló népoktatási tanintézetek (elemi, ismétlő-, felső nép- és polgári isko-
lák) s a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2, minta : külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr ; beliv, egy 
ív 28 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

IV. Előmenetel i és mulasztás i napló elemi s a ve le kapcsolatosan v a g y önállóan 
szervezet t általános és gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta: külív, 
egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

V. Fe lvé te l i napló a tanoncziskolák számára, a/3, minta: külív, egy ív 21 tanuló 
számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 tanuló számára, bolti ár 3 kr, 
nettó ár 2 kr. 

YI. Előmenetel i és mulasztási napló az iparos- és kereskedötanoncz-iskolák és a 
segédek továbbképzésére va ló tanfolyamok számára, b/3. minta: külív, egy ív 
3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A k r ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr; nettó ár 1 'A kr. 

VII. Fe lvé te l i napló a segédek továbbképzésére való tanfolyamok számára, a-1. 
minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 
tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr. 

VIII. Előmenetel i és mulasztás i napló segédek továbbképzésére való, önálló szerve-
zette l biró tanfolyamok számára, b/4. minta: külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti 
ár 2 kr, nettó ár l 'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IX. J e g y z é k a megye i é s szabad kir. városi törvényhatóságok területén l evő elem", 
felső nép-, polgári iskolák (s a velők kapcsolatos gazdasági ismétlő iskolák s a női 
kereskedelmi tanfolyamok), továbbá az iparos- és kereskedötanoncz-iskolák s a 
segédek továbbképzésére való tanfolyamokról, c) minta: külív, egy ív 130 község 
neve számára bolti ár 2 kr, nettó ár l '/s k r ; beliv, egy ív 136 község neve számára bolti 
ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

Ezen nyomtatványokat nettó-ár mellett, a pénz beküldése, vagy utánvét útján szol-
gáltatjuk. A pénz előleges beküldése esetén a portómentes hivatalok és hatóságok részére szol-
gáló küldemény portómentes. 

Utánvételes megrendeléseknél, az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszé-
keknél az elnök és jegyző, községeknél pedig a jegyző vagy biró aláirása szükséges. 

B u d a p e s t , 1898. évi julius hó 26-án. 

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

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTAM TÖK l a p j a . 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az öaszes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az "utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 fr t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat riem ad. "izn.lt vissza. 

A gazdasági ismétlő-iskoláról. 

A 60764/96. 
II. 

számú körrendelettel 
kiadott „Szervezet és tanterv" általános 
határozati részének I. 1. pontja szerint 
gazdasági ismétlő-iskolát oly község 
tartozik állítani s föntartani, melyben 
a lakosság túlnyomó része gazdálko-
dással foglalkozik s melyben több tanító-
val biró osztatlan iskola van. Tehát a 
800 lelket számláló községek legtöbbje 
már tartozik a szó alatti intézményt 
életbeléptetni, minthogy ily községek-
ben a tanulók létszámához képest (orszá-
gos átlag szerint 104 mindennapi tankö-
telest számítva) már két tanerőt szüksé-
ges alkalmazni. 

Kívánatos azonban, hogy oly nagyobb 
községekben, városokban is szervezzenek 
gazdasági ismétlő-iskolát, hol a lakos-
ság nagyobb része iparral s kereskedéssel 
foglalkozik, tehát a földmívelést ftzok 
kisebbségben vannak ugyan, de a ki'-
nek ismétlő tanköteles korban levő " 
mekei száma jelentékeny (60—100) 
s ezek az iparos-iskolába nem utalha-
tók és néhol — ismétlő-iskola nem 
lévén — a mindennapi iskola befejezte 
után tanításban egyáltalán nem része-
sülnek. Ezt az ottani földmíves lakos-
ság iránti méltányosság, a tanügy, de 
meg a község, város többi lakosságá-
nak érdeke is megkívánja. 

A gazdasági ismétlő-iskola útján a 
városok földmívelő lakosságának i f jú 
nemzedéke a belterjes gazdálkodásban 
okszerű kiképzést nyervén, a helybeli, 
más foglalkozású lakosság termelőivé 
lesz s ennek következtében a fogyasztó 
is a mostaninál aránylag jóval olcsób-
ban ju that a szükséges élelmiszerhez. 

Ugyanezen okoknál fogva kívánatos 
a gazdasági ismétlő-iskola szervezése 
azon községekben is, melyek valamely 
városhoz közel feküsznek. 

A gazdasági ismétlő-iskola szervezését 
a községi képviselőtestület, illetőleg a 
hitközségnek kell kimondania. 

A szervezésnél tisztába kell jönni 
azzal, hogy a fölállítandó gazdasági iskola 
milyen jellegű legyen {köteles föntartó a 
község) s abban a gazdaság mely ága 
öleltessék föl. Azután ki keil jelölni az 
iskola gyakorlati tanítási czéljaira szol-
gáló teriiletet, meghatározni a föntartási 
költségeket, az ahhoz szükséges jövedelmi 
forrásokat s megalakítani az iskola 
helyi felügyeletét gyakorlandó iskolaszéket. 

Az iskolaszék a szükséghez képest 
mindjárt elkészíti az évi költségvetést, 
kijelöli a gazdasági ismétlő-iskolánál 
alkalmazandó tanerőt vagy tanerőket is. 

A mely községben állami elemi iskola 
van, ezzel kapcsolatban, a hol köz-
ségi iskola van, községi jeleggel szer-
vezendő a gazdasági ismétlő-iskola. Oly 

Lapunk 33-ik számához két melléklet van csatolva. 
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községekben, hol többféle felekezeti 
iskola van, nehogy mindegyik mellett 
külön felekezeti gazd. ismétlő-iskolát 
kelljen állítani, kívánatos, hogy községi 
jelleggel szerveztessék egy ily gazd. 
ismétlő-iskola. 

Hogy a gazdaság mely ágát karolja 
föl első sorban a gazd. ismétlő-iskola, 
azt a helyi viszonyok határozzák meg. 
Arra kell tekintettel lenni, hogy mi 
képezi az illető községben a nép főfog-
lalkozását. Legalább a kezdetnek abból 
kell kiindulnia. Meg nem valósítható 
dolgok után ne kapkodjunk. Nálunk 
vidékek szerint, számbavehető főbb 
gazdasági ágak: a) földmívelés, ^ b a r o m -
tenyésztés, tejgazdaság, c) mezőgazda-
ság, d) szőllő- és bortermelés; ezekhez 
kapcsolható: a gyümölcstermelés,konyha-
kertészet, továbbá a selyem- és méh-
tenyésztés. 

A gazdasági ismétlő-iskola keretébe 
vehetők még vidékenkint a háziipar 
egyes ágai: a fűzvessző kikészítése, gyé-
kény, szalma- és kosárfonás, sőt későb-
ben. ha a slöjd tanításánál nálunk kellő 
rendszeresség és tervszerűség lesz, az 
is kapcsolatba hozható egyes helyeken 
a gazdasági ismétlő-iskolával, illetőleg 
annak keretébe illeszthető. Mert hisz 
a kézügyesség — melyet a slöjd szol-
gál — a gazdasági eszközök készítésé-
nél s a kertészetnél is fejleszthető s 
erre téli időben a gazdasági ismétlő-
iskolában is juthat idő. A fával bővel-
kedő vidéken a slöjdnek ily irányú föl-
karolása jelentékeny anyagi haszonnal 
is járna. 

A gazd. ismétlő-iskola gyakorlati tanítási 
czéljaira az eddigi községi, avagy a 
helyben fönálló iskola, illetőleg iskolák 
kertje (faiskolái) biztosítandók. Állami 
iskolánál, liol a tanítót megillető kert-
illetményen felül az iskola még rendel-
kezik kellő nagyságú földterülettel, avagy 
van faiskolája, az e czélra szintén 
igénybe vehető, a községi faiskola mel-
lett is. Ez esetben természetesen ennek 

gondozásáról (kerítéséről, annak kijaví-
tásáról), s fölszereléséről, a használat 
alatt a polgári község tartozik gondos-
kodni. A hol semminemű faiskola (kert) 
nem volt eddig, ott a községnek ilyen-
ről azonnal kell gondoskodni, már akár 
valamely közterületből való kihasítás, 
akár vétel útján. A terület lehetőleg 
egy hold legyen, a községhez közel 
feküdjék s jó minőségű talajjal birjon. 

A hol két, esetleg több közel fekvő 
község társul — az illető közigazgatási 
bizottság engedelmével — a gazdasági 
ismétlő-iskola fölállítására, ott a gya-
korlathoz szükséges területnek minden-
esetre közbül kell esnie. 

Óhajtandó, hogy mezei gazdálkodást 
üző lakosú községekben a kerten (szőllő-
telep, faiskola, konyhakert) kívül egy-
két holdat kitevő kísérleti telep is legyen 
a gazdasági növények termelésére. Ennek 
föntartása külön költségbe nem kerülne, 
sőt ily terület jelentékeny tiszta hasz-
not hozna, a minek egyrészét gazda-
sági eszközök beszerzésére, befekteté-
sekre, esetleg gazdasági ismétlő-iskola 
pénzalap teremtésére lehetne fölhasználni. 

A gazdasági ismétlő-iskola fölszerelési 
és föntartási költségeinek födözésénél 
számba veendők azon jövedelmek, melyek 
e czélra fordíthatók. Ha ez nem volna 
elég, a kiegészítésre szolgáló összeget 
legczélszerűbb a községi költségvetésbe 
illeszteni. 

A gazdasági ismétlő-iskola költség-
vetéseinek megállapításánál a födözetirészbe 
a 60764/96. sz. rendelettel kiadott szer-
vezet és tanterv I. 3. pontjában fölso-
rolt jövedelmek és a község által ezen-
felül e czélra szánt összeg s az esetleg 
kért államsegély és az iskola kertjének 
jövedelme, a kiadási részbe pedig a 
személyi és dologi (fölszerelési) költsé-
gek veendők. Személyi kiadások: a 
tanító, tanítónő tiszeletdíja, esetleg a 
szükséges szolga fizetése. Ha az eddigi 
ismétlő-oktatásért tiszteletdíj járt, azt 
továbbra is e czímén kell meghagyni. 
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Dologi kiadások: földmunka, kerítés- < 
készítés, esetleges építkezések, eszközök, ; 
szerszámok, fűtés, világítás, tisztogatás, | 
rendtartasi naplók beszerzése stb. 

A gazdasági ismétlő-iskola elméleti 
tanításához, mint az a szervezet és tanterv 
IV. 13. pontjában is említve van, a ; 
községbeli elemi iskola helyiségei szolgál-
nak. Ha az illető gazdasági ismétlő-
iskola községi jelleggel szervezte tik, 
helyben pedig csak felekezeti iskola 
vagy iskolák vannak, úgy ezek iskola-
helyiségei biztosítandók. Az ügy érde-
kében bizonyára minden hitfelekezet 
készséggel fogja tantermeit e czélra át-
engedni. 

A gazdasági ismétlő-iskolák fölötti 
felügyeletet ott, hol állami népiskola van, . 
a gondnokság, a többi jellegű iskoláknál 
pedig az erre külön választott iskola-
szék gyakorolja. Hogy a tanító két 
iskolaszéknek ne legyen alávetve, lehe-
tőleg az eddigi iskolaszéki tagok válasz-
tandók meg a gazdasági ismétlő-iskolá-
hoz is. Itt-ott ez nemcsak a tanító, 
hanem az ügy érdekében is nagyon 
kívánatos. Az ily kettős tiszttel meg-
bízott iskolaszéknek a gazdasági ismétlő-
iskola ügyeit az elemi, mindennapi isko-
lai ügyektől természetesen teljesen el-
különítve kell kezelnie. 

A gazdasági ismétlő-iskola szervezete I 
s tantervének III. 10. pontja a szóban 
levő iskolába azon, 1 2. életévüket betöl-
töt t gyermekeket kötelezi, a kik tanul- ! 

mányaikat tovább nem folytatják, ipa-
ros vagy kereskedői pályára nem lép-
nek. Azon községekben, hol iparostanoncz-
iskola nincs, a különben ide utalt ina-
sokat is mindenesetre a gazdasági ismétlő-
iskolába való járásra kell kötelezni. Az 
inasok, a körülmények szerint, a köz-
ismereti tárgyak mellett a gazdasági 
tárgyak elméleti s gyakorlati részében j 
is taníthatók. 

Nagyközségekben az iparosok részben j 
gazdálkodással is foglalkozván, az ina-
sok. mint későbbi önálló iparosok, az 

ez irányban szerzett ismereteiknek nagy 
hasznát vehetik. Egyes gazdasági ága-
kat (méhészet, selymészet) csaknem 
mindegyik, házzal s hozzávaló kis telek-
kel, kerttel biró iparos fölkarolhat. 

Maga az ügy tehát csak nyerhet ez 
által, mert az iparosok a modern, inten-
zív gazdálkodásra, a gazdaságban elő-
forduló újításokra jobban rábírhatók, 
mint a földmívesek s így példaadásuk-
kal az okszerű gazdálkodás általánosí-
tásán jelentékenyen lendíthetnek. 

Igen kívánatos, hogy a gazdasági 
ismétlő-iskola gyakorlati tanítási részé-
ben a község felnőttei is — legalább 
időnkint — résztvegyenek. Télen a gaz-
daságtan elméleti részét is hallgathat-
ják. Tényleg az eddig szervezett gaz-
dasági ismétlő-iskoláknál több helyen 
találkoztunk ezen örvendetes jelenség-
gel. A gazdasági ismétlő-iskolákban nyer-
hetnének aztán impulzust a gazdakörök, 
gazdasági szövetkezetek létesítése, miket 
bizonyára az illető megyebeli gazda-
sági egyesületek is istápolni fognának. 

A gazdasági ismétlő-iskola vezetésével 
csak tanító bizható meg. A női kézimun-
kát azonban a hozzáértő, oklevél nél-
küli nő is (pl. a helybeli tanító neje) 
taníthatja. Vezetésre a helybeli tanerők 
közül természetesen a legalkalmasabbak 
választandók meg. Figyelemmel kell 
lenni — már méltányosságból is — az 
eddigi telep vagy faiskola kezelőjére. 

Ha a megbízott tanító gazdasági 
tanfolyamot végzett, tanítási jogosítványt 
kell kérnie. Hogy e jogosítványt a 
tanító elnyerhesse, az iskolaszéknek 
(gondnokságnak) igazolnia kell azt, hogy 
az illető a gazdasági ismeretekben gya-
korlati készültséggel bir. A jogosítvány 
rendesen ideiglenes, azt véglegesen csak 
a gazdaság terén magukat kiválóan 
kitüntetett tanító nyerheti el. A ki csak 
külön szőllőszeti, tejgazdasági, avagy 
gyümölcsészeti tanfolyamot végzett, szin-
tén köteles jogosítványt kérni, kivéve, 
ha csupán azon gazdasági ágat tanítja, 

33* 
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melyre képesítést nyert. A gazdasági 
tárgyak tanításáért tiszteletdíj jár. 

Ennek megállapítása a helyi viszo-
nyok, a tanulók létszáma, a tanítási 
órák számának tekintetbevételével kell 
történnie. 40 — 50 ismétlő-iskolás után 
általában 50 frtot lehet előirányozni 
a tanító s 40 frtot a női kézimunka 
tanításával megbízott tanítónő részére. 

A közismereti tárgyakat bármelyik tanító 
is taníthatja; ezért, valamint a hitok-
tatásért, azonban díjazás nem jár. 

A gazdasági ismétlő-iskola fejlesztése 
legyen fokozatos. A szervezés első évé-
ben, a hol a gazdasági tárgyak elmé-
leti s gyakorlati tanítására elegendő 
számú, szakképzett tanerő nem áll ren-
delkezésre, elég, ha az ismétlő-tanköte-
lesek idősebbjeivel s esetleg csak a fiuk-
kal (egy csoportban) kezdik a tanítást. 
A gyakorlati tanításhoz egyelőre kisebb 
területet kell igénybe venni s a gaz-
daságnak is egyelőre — a helyi viszo-
nyokhoz képest — csak a legszüksége-
sebb egyik ága taníttassék. 

Legyen fokozatos a gazdasági ismétlő-
iskola fölszerelése is. Először beszerezni 
a legszükségesebbeket s azokat évről-
évre lehet az iskola fejlődésével, a 
gazdaság több ágának behozatalával ki-
egészíteni. Minek ott sövénynyíró ollót 
venni, hol még eleven sövény sincs, 
méhészeti eszközöket vásárolni, a midőn 
még méhes sincs s főleg fölösleges ki-
adástól óvakodjék a tanító. Ne vétes-
sen nem tudom miféle faj ta különös 
gereblyéket, mikor 8—10 krajczárért 
helyben készíttethet, mérőlánczot, külön 
szemzőkéseket stb.. mikor azokra szük-
ség alig van; ne terheltesse a költség-
vetést oly drága eszközök beszerzésével, 
melyek már egyszerű alakban megvan-
nak s — legalább kezdetben — a 
czélnak jól megfelelnek. 

Általában helytelenül cselekesznek 
azon kartársak, kik mindjárt sokat • 
akarva mutatni, a külső látszat kedvé-
ért oly széles keretben kívánják egy- • 

szerre a gazdasági ismétlő-iskolát szer-
vezni, hogy egészséges tovább fejlesz-
tésére — később — elég erővel nem 
rendelkezhetvén, azt a stagnálás esélyé-
nek teszik ki; ingatag alapon indulva, 
bizonytalanná teszik a sikert s ez által 
a községeket a gazdasági ismétlő-isko-
lától elidegenítik. Ez pedig nagy hiba 
lenne. Vigyázzon a tanító, hogy abba 
ne essék. Ismétlem: az ő tapintatossá-
gán függ első sorban a gazd. ismétlő-
iskola létesítése, az egyedül az ő ügy-
buzgalma s szakértelme alapján virágoz-
hatik föl s töltheti be azon missiót, 
melynek elérése a nemzeti nevelés 
és közgazdaságunk előbbrevitele szem-
pontjából oly nagyfontosságú érdek. 

Tehát munkára! 
—cz. 

e£>0Qe 

A t a n í t ó k háza . 
Teljes egy évtizede már, midőn Péterfy 

Sándor, a magyar néptanítók atyamestere, 
fölhívta őket a tanítók házának megalkotására. 
A fölhívás, mint az új eszmék megszületése-
kor igen gyakori, ködös jellegű volt. Tápin-
tézetet, kaszinót, gyülekező helyeket, egye-
sületi irodákat, nagy szakkönyvtárt, ereklye-
gyűjteményt és sok mást akartak egy épü-
letben. Megvalósíthatlan ígéreteket tet tek 
alapítóknak, tanító-egyesületeknek és a tel-

[ ketadó fővárosnak. Az ábrándokat szülő vágy 
hatalmasabb volt, mint az akarat. Bizonynyal 
ez is hozzájárult, liogy nagyon-nagyon sok 
volt a tanácskozás s hogy még Eötvös és 

; más nagy nevek sem voltak képesek elve-
zetni a tanítókat a végrehajtás útjára. 

Ma már tisztább a helyzet, világosabb az 
eszme. Legalább a vezetők tisztában vannak 
azzal, hogy a tanítók háza név helyett helye-
sebb és mindenekfölött igazabb volna, ha így 
neveznők az eszmét: vidéki tanítók tanuló 
gyermekeinek internatusa. Ez a föladat az 
egyediili, melyet a tanítók háza czím alatt 
megvalósíthatunk, de ezt is csak úgy, ha 
nem tanítók házáról, hanem házairól lesz szó. 
Az első Budapesten, a második Kolozsvártt, a 
harmadik és a következők más városokban, 
hasonlóan az államvasutak igazgatóságának 
működéséhez, mely hivatalnoki és altiszti 
gyermekei közül már addig is több száznak 
nyúj t könnyű neveltetési eszközt a kolozs-
vári: és kaposvári nagyszerű internatusokban 
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és most építi a harmadikat Szatmár-Németiben. 
A vidéki tanítóknak, kik sorsuk súlyát külö-
nösen gyermekeik neveltetési idején érzik, ily 
internatusok első rangú szükségletük. 

Nem akarom én a többi föladat fontossá-
gát kicsinyelni. Magam voltam az, ki először 
sürgettem, hogy az országos bizottságnak 
agitáló irodája legyen és hiszem, hogy eljön 
az idő, midőn érezni fogja minden tanító, 
hogy a falat kenyérrel egyenlő becsű reájok 
nézve ilv agitáló iroda oly vezetőkkel, minő-
ket pl. a szövetkezetek ügye Schulze-Delitsch-
ben fölmutathat. De a ki sokat markol, keve-
set fog. Az internátus és az agitáló iroda 
egészen különböző föladatok, egyetlen érint-
kező pontjuk, a helyiség, egészen mellékes 
valami. 

De hát elérhetjük-e mi azt, hogy internatu-
sokat állítsunk föl ? 

Budapesten a legelső ily internátus fölállí-
tására és fölszerelésére legalább 100.000 frtra 
van szükség, még ingyentelek mellett is. Erre 
van jelenleg készen kerek számban 20.000 frt . 
Az Eötvös-alap, ha 6 ösztöndíj tőkéjét erre 
fordítja, adhat hozzá vagyonából 15.000 frtot . 
Az egykori „Pedagógiai Szemle" számára 
vásárolt és ma még Rill József kezelése alatt 
levő, de föl nem használt telek értéke jelenleg 
legalább 30.000 frt. Bizony mondom, hogy ez 
65.000 f r t elegendő arra, hogy — kezdjünk. 
A tanítónők házát, mely ma 130.000 fr tot 
ér, 25.000 frt tal kezdettük meg. 

Es ha a kezdet megvan, gyorsabb és ered-
ményesebb lesz a gyűjtés. Még nem is szük-
ség bankkölcsönt vennünk föl, 25 fr tos (50 
koronás) részvényből a tanítók és tanügy-
barátok között egy kis buzgalommal elhelyez-
hetünk kétezeret, mely a hiányzó összeget 
pótolja és melynek visszafizetése csak az első 
években lesz nehéz, és ha már a falak fönn-
állanak, a tanítók nyugdíjalapjából nyerhetünk 
reá födözetet, hogy a kamat ismét a taní-
tóknak jövedelmezzen. 

Ötven tanítógyermek ellátása így már lehet-
séges volna. Többet egy intézetben elhelyezni 
pedagógiai hiba lenne. Inkább keresünk oly 
kisebb városokban, hol tanítóképző és közép-
iskola van. apróbb bérházakat. Gyertyámos 
község lakói 100 gyermeket neveltetnek Sze-
geden ily internatusban és ez a sok gyermek 
ellátása a tanév alatt nem kerül többe, mint 
12—15.000 forintba. Byet állíthat egy-egy 
nagyobb tanítóegyesület is, hiszen a tanítók 
gyermekei nem várhatnak oly ellátást, mint 
a Theresianum vagy Ferencz József-intézet 
növendékei. 

Megvan tehát a lehetőség. És ez a lehe-
tőség erősen fokozódik az által. ho<ív a taní-

tók közös érdeke az első internátus létesítése. 
A taní tók pedig bebizonyították már, hogy 
van némi, bár nem eléggé szilárd, közszelleniük, 
mindenesetre több, mint a tisztviselőknek, 
jegyzőknek, biráknak és más értelmiségi cso-
portnak. 

Bizony mondom nektek, hogy csak akarat, 
erős akarat kellene. Ha csak minden századik 
tanító, alig 300-an, lenne az eszme apostola, 
nem múlnék el ez a hanyatló század a magyar 
tanítók házának fölállítása nélkül. 

De mert lanyha a buzgalom, engedjék meg 
a tanítók, hogy itt nyilvánosan hozzak javas-
latba egy eszmét, mely hathatósan előmoz-
dítja azt. 

Pár nappal ezelőtt ülték meg szűkebb kör-
ben Péterfy Sándor születésének 57-ik évfor-
dulóját. A magyar taní tók patriarchája komor 
és mélabús volt, többek között még csak négy 
évet kér t a sorstól, mert „addig van tenni 
valója" és az az ember, kinek háta mögött 
oly áldásos mult van, aggódva szólt a taní-
tók házáról is, és csak abban talált vigaszt, 
hogy immár 83 tanító gyermekének szerez-
hetett kosztot a vendéglősök szívességéből. 

Magyarország tanítói, kik Péterfynek oly 
sokkal tartoztok, tűzzétek ki már most, hogy 
a tanítók első házának fölavatását 1901 
augusztus 3-án, az ő születésének 60-ik év-
fordulóján, maga Péterfy teljesítse. Csaknem 
három év van addig. Ha csak azok akarják, 
kik Péter fynek hálaadósai, e három év alatt 
meglesz az épület. De akarnia kell minden 
tanítónak. Síremléket állítani nagvjainknak 
kicsinyes, sablonszerű dolog, élőket ki tüntetni 
oly módon, mely édesebb az éljenzéseknél és 
becsesebb a rendjeleknél, fölemelő az egész 
társadalmi osztályra. 

Ne feledjétek el! 1901 augusztus 3-án a 
magyar tanítóságnak örömünnepének kell 
lennie, mert közszelleme fejlődéséről tesz érett-
ségi vizsgát. 

(Budapest.) G-yiirgy Aladár. 

Állami és nem állami tanítók. 
Ti, kik közvetlenül a magyar nemzeti kul-

tura soha el nem évülő érdemeket szerzett 
vezérének hadseregében szolgáltok, fogadjátok 
községi és felekezeti kartársaitok gratuláczióját. 
Üdvözlünk és irigylünk bennetek nemes irigy-
séggeL Ti már nem vagytok többé a nemzet-
nek mostoha fiai, ti már lépten-nyomon ta-
pasztalhatjátok egy atyai kéz szerető gondos-
kodását. Tapasztaljuk mi is, örömmel s meleg 
hálaérzettel; de ti kétszeresen érezhetitek, 
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hogy nem vagytok elhagyatva, mert ti fölöt-
tetek már nemcsak pirkad a hajnal, hanem a 
kelő nap meleg sugarai is rá tok tévednek. 
Fájdalom! a mi egünk még mindig borongós, 
ködös; sóváran tekintgetünk a magasba, de 
csak itt-ott lá tunk egy-egy tenyérnyi biztató, 
mosolygó kékséget. 

Az állam kimondotta, hogy minden törvé-
nyes képesítéssel biró néptanítót megilleti a 
400 f'rtnvi fizetés. Hát nem keserves állapot 
az, mikor egy ilyen törvényesen képesíttetett 
tanító, fölöttes hatósága engedélye nélkül, 
minden igyekezete daczára sem ju tha t tizsze-
resen megszolgált d í jához?! 

Az állami tanítókat innen-onnan besoroz-
zák a XI.1 fizetési osztályba. H á t mi velünk, 
elhagyatottakkal mi lesz ? Mi nem tehetünk 
róla, hogy minden iskola nem állami. Pedig, 
a szeretett vezér újévi szózatát olvasva, a 
mi szemünkben is ott lobogott a lelkesedés 
lángja, a mi ajkunkról is elröppent a szálló-
ige : r Vitám et sanguinem" ! Eletünket és 
vérünket a magyar nemzeti kul turáér t ! 

A tanítóság jórésze állami tanítóképzőkből 
kerül ki. de csak kis részük ju tha t állami 
népiskolához. Ez pedig szerintem baj, még 
pedig nagy. Keserű tapasztalatból mondhatom, 
hogy egy állami képzőben végzett i f jutanító 
roppant idegenülé rzi magát, ha pályája kez-
detén felekezeti népiskolához kénytelen menni. 
(Azt ne gondolja senki, hogy kénytelenség 
nélkül is odamenne!) Többnyire elkeseredik, 
közönybe sülyed s ha csak nagymértékben 
nem lelkiismeretes, vagy nagy ambiczió nem 
hevíti, kötelességérzete könnyen a minimumra 
redukálódik. 

Ha egy ötszáz forinttal díjazott állomásra 
pályázatot hirdet az állam, százával vannak a 
kérvényezők; míg ugyanilyen jövedelmű fele-
kezeti iskolához nem igen akad több két-
három pályázónál. Ez az eltagadhatatlan kö-
rülmény világosan beszél. 

Hála Istennek s Isten után nagyméltóságú 
ministerünknek, ki már eddigi működésével 
is kiérdemelte, hogy neve aranybetükkel 
legyen megörökítve a magyar nemzet műve-
lődéstörténetének lapjain s hogy áldó szere-
tettel gondoljon rá e haza minden tanítója, 
most már mind nagyobb mértékben szapo-
rodnak az állami népoktatási tanintézetek; 
úgy, hogy kicsinyenkint elközelget az az idő, 
mikor majd a kultura minden harczosa egyenlő 
módon, teljes mértékben részesül az állam 
gondoskodásában. Azért hát ne csüggedjünk, 
hanem imádkozzunk mindén órában: Teljes 
magyar állami népoktatás, jö j jön el a te 
országod! 

(Tass.) Burián Albert. 

A magyar beszéd cs a játék. 
A magyar beszéd tanításának a czélja a 

másnyelvű iskolában egyrészről az, hogy a 
gyermekek a magyar beszédet és a magyar 
könyveket megértsék, másrészről az. hogy 
magukat élőszóval és írásban magyar nyelven 
is megértethessék. Minél több magyarajkú 
gyermek van a másnyelvü iskolában, annál 
inkább megközelítheti a tanító ezt a czélt és 
annál könnyebben haladhat a kitűzött czél 
felé. A másnyelvű gyermekek ugyanis ilyen 
helyeken nemcsak a tanítójuktól nyernek a 
magyar beszédben oktatást, hanem az iskolán 
kívül játékközben a magyarajkú játszótársaik-
tól is. A hol pedig az iskolában magyarajkú 
gyermekek nincsenek, ott a tanítónak a 
munkája nehezebb, ott a tanítónak magá-
nak kell elvégeznie a hiányzó magyar játszó-
társak munkájá t is. 

A játékban a gyermekek a felnőtteket 
utánozzák; i t t látszik meg, mennyire voltak 
képesek a kicsinyek a nagyokat megfigyelni. 
Minden játék cselekvésből és beszédből áll. 
Minél több és minél szabadabb mozgást 
enged a já ték a gyermekeknek, annál szive-
sebben űzik azt. A tanítónak a tisztán más-
nyelvű iskolában oda kell törekednie, hogy 
minél többször jelen legyen az iskolás gyer-
mekeknek a társasjátékainál, és éppen a 
já ték alkalmával kell megtanítania a gyer-
mekeket arra, hogy, a mit játékközben beszél-
niük kell, magyar nyelven mondják. A gyer-
mekek ugyanis a játéknál testileg és lelkileg 
sokkal élénkebbek, ekkor mindent kedvvel és 
könnyen tanulnak meg. Ez tehát megkönnyít-
heti a tanító munkájá t a magyar beszéd 
tanításában is. 

Például veszek egy tiszta német községet, 
mint a milyenben magam is működtem, az 
ország határa fe lé ; közelben magyar község 
nem létezik. Az iskolás gyermekeket itt az 
iskolaévnek az első és a második hetében 
olyan magyar szókra kell megtanítani, a 
melyek a magyar és a német nyelvben egyen-
lők vagy legalább nagyon hasonlók. Ezeknek 
a betűrendbe szedett jegyzéke körülbelül a 
következő: akácz, borbély, czérna, czigány, 
czimbalom, czitrom, czukor, eczet, füge, gesztenye, 
ház, héring, huszár, iskátula, isicola, istálló, 
jáczint, kalcuk, kamara, kaszárnya, kámfor, 
kánná, kávé, kilogramm, korona, lcrajczár, kréta, 
kukoricza, lámpa, lencse, létra, liliom, liter, 
mandula, mályva, méter, molnár, mozsár, olaj, 
oltár, óra, papir, paprika, paradicsom, pecsét, 
perecz, pék, porczellán, ráma, ráspoly, retek, 
rezeda, répa, rizs, rózsa, saláta, sáfrány, sonka, 
sörét, tábla, tinta, trombita, tulipán, ugorka, 
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vinczellér, zeller, zsák, zsámoly, zsindely, zsinór, 
zsömlye; összesen: 71. Naponkint tehát átlag 
7—8 olyan szót lehet megtanítani, a melyek 
a magyar és a német nyelvben egymáshoz 
kisebb-nagyobb mértékben hasonlítanak. Eze-
ken kívül megtanulhatják a gyermekek a 
magyar számneveket is egytől-tizig már az 
első héten. 

Minden tanító szerezhet magának egy 
példányt valamelyik magkereskedőnek az 
árjegyzékéből; ebből azután kivághat ja azo-
kat a lapokat, a melyeken például a ku-
koricza, a paprika, a paradicsom, a retek, a 
répa, a saláta, az ugorka, a zeller, a rózsa 
stb. van ábrázolva. Ezeket a kivágott lapokat 
fölhasználhatja először akkor, a mikor az 
illető növényeknek a magyar neveit taní t ja 
meg a gyermekeknek, ha azok természetben 
esetleg nem volnának bemutathatok. Ezeket 
a kivágott lapokat fölhasználhatja másodszor 
akkor, a mikor a magyar beszéd érdekében 
az iskolás gyermekeket játszani viszi. Erre 
az alkalomra vágjon ki a tanító a gyermekek 
számához képest kemény papirosból (például 
elhasznált könyvek tábláiból) krajezár nagy-
ságú és krajezár alakú darabokat, adjon azok-
ból minden gyermeknek legalább egyet és 
nevezze el krajezároknak. 

A já ték maga a szabadban és a követke-
zőleg folyik le: Annyi gyermek ül le sorban 
egymás mellé, a hány kép van kéznél; ezek 
mindnyájan eladók és mindegyik a kezében 
ta r t ja a kapott képet. A többiek a vevők; 
mindegyiknél van egy-egy krajezár kemény 
papirosból; sorban állanak. A vásár balfelül | 
kezdődik és a tanító segítsége mellett a kö-
vetkező párbeszéd alakjában megy végbe: 

Vevő: „ Jó napot kívánok !" 
Eladó : „Jó napot!" 
Vevő: „Mit árulsz?" 
Eladó : „Én papnkát árulok." (A kezében I 

levő kép szerint.) 
Vevő: „Hogy adod a paprikát?" 
Eladó : „Egy paprika egy krajezár." 
Vevő: „En veszek egy paprikát." 
Eladó: „Fizesd ki!" 
Vevő átadja a krajezárt. 
Eladó átadja a képet. 
Vevő: „Isten áldjon meg!" 
Eladó : „Isten veled!" 
A vásár avval végződik, hogy az a vevő a 

kapot t képpel leül az eladók közé, de nem 
bal, hanem jobbfelül a sor végére. Az eladó 
pedig a kapot t krajczárral a vevők sorába 
áll, de nem elül, hanem hátra. Azután a 
második vevő kezdi el a párbeszédet a bal 
szárnyon ülő vevővel, a kinél a kivágott 
lap például paradicsomot m u t a t ; a vásár 

megtörténtével a vevő a kapot t képpel miu-
dig a sornak a jobb végére ül és az eladó 
a kapott krajczárral mindig a sornak a j o b b 
végére áll. A vásár mindaddig tart, a míg 
valamennyi gyermek eljátszhatta az eladónak 
is, a vevőnek is a szerepét. A tanító termé-
szetesen fölvilágosítja őket minden magyar 
mondatnak az értelméről és segítségükre van 
az egyes mondatoknak a helyes kiejtésénél. 

Ha azonban a tanító nemcsak a magkeres-
kedőknek az árjegyzékeit gyűjt i össze, hanem 
megtakarít ja másféle kereskedők és gyárosok 
árjegyzékeit, valamint a régi képeslapoknak 
az egyes darabjait is, akkor nemcsak a szem-
léltetésnél rendelkezik több eszközzel, hanem 
a föntebbi j á t éko t a következő változatban 
is eljátszathatja. Az eladók a képet lefelé 
fordítják, hogy a vevők meg ne lássák. A 
vevőknél nincsen pénz. A párbeszédet az 
eladó kezdi. A gyermekek éppen úgy vannak 
elhelyezve, mint az előbbi já téknál , de az 
eladók száma természetesen nagyobb, a ve-
vőké ellenben kisebb: körülbelül egyenlő. A 
párbeszéd a következő: 

Eladó: .Jó napot kívánok!" 
Vevő: „Jó napot!" 
Eladó: . M i t akarsz venni?" 
Vevő: En lámpát akarok venni." 
Eladó : „ En trombitát árulok." (A kezében 

levő képet megmutatja.) 
Vevő : „ Én trombitát nem veszek." 
Eladó: „Is ten áldjon meg!" 
Vevő: „Isten veled!" 
Mivel ezen esetben a vevő nem találta el, 

hogy mit árul az eladó, azért a vevő vissza-
megy a vevők sorába utolsónak, az eladó 
pedig az eladók sorában szintén az utolsó 
helyre ül. Ha pedig a vevő eltalálja, hogy mit 
árul az eladó, akkor az eladó átadja a képet 
és a vevők közé hátra áll, a vevő ellenben 
átveszi a képet és az eladók sorának a végére 
ül. Ez a já ték is mindaddig folyik, a míg 
minden gyermek el nem játszot ta mind a két 
szerepet. 

Ezekben a já tékokban több a beszéd, mint 
a cselekvés. A magyar beszédet azonban be 
lehet vinni az olyan já tékokba is, a melyek 
folytonos mozgással járnak. Ilyenek például 
a cziczke (f'ogósdi). Ha a cziczke megfogott 
valakit, következőleg vallatja: 

„Mi vagy te?" 
„En pék vagyok." 
„Mit árulsz?" 
„Én pereezet árulok." 
Utána pedig a megfogott gyermek kezdi 

vallatni a cziczkét: 
„Mi vagy te?" 
„En is pék vagyok." 
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„Mit árulsz?" 
„Én zsömlyét árulók." Es így tovább. 
Számtalan já ték van még ezeken kívül, a 

melyeknél egyrészt a t anu l t magyar szókat 
lehet gyakorolni, másrészt ú j magyar szókat 
lehet betanítani. És saját tapasztalásomból 
állíthatom, hogy a j á t ék útján bámulatos 
eredményt lehet elérni a magyar beszédben; 
i t t és így kezdenek a gyermekek megtanulni 
magyarul köszönni, magyarul kérdezni és 
magyarul felelni, a mikre a mindennapi élet-
ben legelső és legnagyobb szükségük van. 
Mindazon kartársaimnak, a kik román, szerb 
vagy tót gyermekeket tanítanak, melegen 
ajánlhatom, hogy a magyar beszéd taní tását 
szintén olyan szókon kezdjék, a melyek a 
magyar és az illető nyelvben egyenlők vagy 
legalább nagyon hasonlók, és úgy ezeket, 
valamint általában a magyar nyelvből tanul-
takat törekedjenek a gyermekeknek a já téká-
ban minél gyakrabban alkalmazni. A fönnebbi 
játékok csak 71 szó keretében mozognak és 
csak a vásárra terjednek ki, de már a taní-
tásnak a harmadik hetében gyakorolhatók. 

Ha közeleg a tavasz, a j á ték ideje, a taní-
tónak idejekorán el kell készítenie a terveit, 
a melyek szerint az illető vidéken szokásos 
játékokat a magyar beszéd érdekében föl ; 
lehet használnia. A kedvező időt és alkalmat 
ne engedjük elszaladni haszon nélkül! 

(Karánsebes.) 1'álmai/ József. 

— T 3 — ~ 
Testedző játék a népiskolában. 
Bizony-bizony odajutottunk, hogy játszani 

sem tudnak korunk gyermekei. N e m ! mégis 
játszanak valamit : a „kis öreget!" H á t gyer-
mekkorunk első és egyetlen foglalkozását ily 
hamar elfelejthetnők? Valóban hihete t len; I 
pedig még sincs ez másként. Lehet, hogy a 
hiba másban rejlik. Sok a szellem tápláléka 
az egész vonalon. Küzdelem már a h a t éves 
gyermek élete a mindennapi iskolában. Emészt-
hetetlen az anyag lenn is, fönn is! Eszközök-
ről kell gondoskodnunk tehát, melyekkel a 
tanítás és nevelés magasztos munkájá t biz-
tosíthassuk. Ellenkezőleg a baj nőt tön-nő s 
mi meddő munkát végezünk. 

A növendék az életben való boldogulásának 
csiráit jól tudja, hogy miben keresse. Hisz 
élénken emlékében van a sokszor ismételt 
biztatgató szó: tanulj ! ha boldogulni akarsz | 
az é l e tben . . . Ez eszme vezérlő csillagként 1 

jelzi az utat , melyen szelleme összes tevé-
kenységeivel halad, nem törődve azonban fizi-
kumával, figyelmen kívül hagyva lelkének 
hüvelyét, támaszát. 

így hát nekünk néptanítóknak kell már 
az alsófokon az alapvető munkát a testi 
nevelés tekintetében is lerakni, hogy a testi-
lelki erő functióját egymást támogatva, annál 
eredményesebben végezhesse. Rajta, tehát 
kedves kartársim, ne hagyjuk idő előtt meg-
öregedni a gondjainkra bízottakat! Jól mondja 
Schmidt pedagógiai enciclopédiája, hogy a 
gyermekek komoly munka nélkül gyermeke-
sek maradnak, já ték nélkül idő előtt megöre-
gednek. 

Ad juk meg a gyermekeknek az alkalmat 
a kénye-kedve szerint való játszásra is. Ne 
ragadjuk ki a gyermeket abból a körből, 
honnan oly szívesen táplálkozik. Miután a 
népiskolai tornászat különösen elhagyott álla-
potban van, s mert még a városi iskolák sem 
muta tnak föl e tekintetben különb eredményt 
— a ba j okát ez alkalommal nem cze'lom ki-
mutatni — fogjunk közös erővel a testedző 
já tékok tanításához, azoknak minél nagyobb 
keretben való lelkes ápolásához^ fejlesztésé-
hez. Csak néhány irányelvet leszek bátor föl-
hozni, hogy a tanító munkájában, a tanítvány 
pedig játékában miként járjon el. 

Ei tner azt mondja, hogy „a já ték élvezetet 
és örömet nyújt, megnyilatkozása az öntevé-
kenységnek nem munka és nem pihenés az 
egyetlen tevékenység, a mely a gyermek lelki 
erőit mozgásba hozza, őt vidámmá és boldoggá 
teszi és több mint elhibázott nevelés volna 
játékkedvét zavarni vagy hibának tekinteni." 
Eme idézet is alkalmas arra, hogy rámutasson 
a já ték fontosságára. A játéknak nevelési szem-
pontból való hatását hangsúlyozni nem tudom 
eléggé. A jellem fejlődését, a já téknak a testre 
ható erejével együtt említhetem. Já ték kell 
ahhoz, hogy saját tanítványainkat alaposan 
megismerjük; a já ték hevében megfeledkezik 
a tet tetésről s a valódi hamisítatlan természet 
nyilvánosságra tör. Fontos a játék mint tevé-
kenység ; ez ama eszköz, mely a gyermek 
lelkéből származik s önmagát tökéletesbíti. 

Czélunkat csak úgy érhetjük el, ha magát 
az anyagot czéltudatosan osztjuk be és a 
rendszertelenségnek még árnyékát is kerüljük. 
A legtöbb játék alkalmazásánál a tanalany 
korát és nemét, valamint az egyes játékoknak 
mily mérvben való alkalmazhatóságát latba 
vetni fölötte kívánatos. Valamely játéknak 
becse tehát attól függ, mily mértékben foglal-
koztat ja az a testet és lelket és minő vissza-
hatást szül ezekre ? Alkalmazzuk akkor és 
ott, a mikor és a hol a test és lélek állapota 
ezt megkívánja. Különös szabályképen tartsuk 
be azt, hogy kezdetben ne fogjunk sok játék 
betanulásához. Inkább keveset, de jól elvét 
tar tsuk meg itt is 
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Kevés játékot jobban is megtanulnak, s ha 
jól játszanak, nem maradhat el az inger, újabb 
és újabb játékok után való törekedés. Ügyel-
jünk arra, hogy lehetőleg minden tanuló részt-
vegyen a játékban. Népes osztályt oszszunk 
csapatokra, mindegyik más-más játékkal fog-
lalkozzék. A csoport élére ügyesebb fiukat 
állíthatunk — játékvezetőkül. A főfelügyeletet 
természetesen mindig a tanító teljesíti. Végül 
a játékok begyakorlásánál tartsuk és tartassuk 
be a já ték szabályait, mert e nélkül a já ték 
jellege nem domborodik ki és nem bir azon 
erővel, a mit joggal elvárhatunk. A növendékek 
lelkesedését állandósíthatjuk az által, ha játé-
kaik iránt nemcsak kötelességszerüleg, hanem 
igazi hévvel mi magunk is érdeklődünk és 
nemes példaadásunkkal nevelve kalauzoljuk 
őket minden cselekedetükben. Legyen a tanító, 
ha kell játszótársa, hogy jelenléte legkevésbbé 
se inkomadálja a növendéket, úgy bízvást az 
eredmény annál kielégítőbb lesz vala. 

(Baja.) iVrisz Rezső. 

Szoktatás magyar beszédre. 
Nem értettem a gyermekek anyanyelvét. 

Magyar könyve egy gyermeknek sem volt. 
Hozattam. Kiosztottam növendékeim között, 
de a szülők — egy kivételével — visszaküld-
ték. Mikor láttam, hogy magyar kérdéseimre 
alsóbb osztályú növendékeiintői választ nem 
kapok, kivezettem növendékeimet az udvarra 
játszani. Órarendet, tantervet sutba dobtam. 

Előszedtem gyermekkori játékaimat, betaní-
tottam egytől-egyig. En voltam a játékren-
dező, s szigorúan ügyeltem arra, hogy a gyer-
mekek egymásközött csak magyarul beszélje-
nek. Erre különben ügyelek ínég ma is. A 
játékhoz segélyül vettem hazafias dalocskákat. 
„Leng a lobogó, megperdül a dob", vagy „Fel, 
fel vitézek a csatára", vagy „Magyarország az 
én hazám" stb. czímű dalokat — mikor elő-
ször hallották tőlem — majd elnyeltek tekin-
tetükkel. Három-négyszeri hallás után már 
majd kivétel nélkül mozgatta a száját vala-
mennyi. Igaz, hogy az még nem dalba illő 
hang volt, de a j ég meg volt törve, két hó-
napig tartó kemény munka után az annyira 
óhajtot t sikert elértem. Növendékeim meg-
tanultak magyarul annyira, hogy deczember 
elején a rendszeres munkához, az irva-olvasás 
tanításához foghattam. —• Ekkor azután egv 
szülő a másik után vásárolta meg önként 
ugyanazt a könyvet, melyet tanév elején 
visszaküldött. 

Mikor működésem kezdetétől számított hat 
év múlva, tehát 1892-ben növendékeim kon-
firmácziói oktatás végett helybeli lelkészünk-

; nél jelentkeztek, maguk a szülők kérték, 
: hogy gyermekeiknek magyar könyvet hozas-

son ; mert ők magyarnyelvű konfirmácziói 
oktatásban akarnak részesülni. Kívánságukat 
lelkészünk a legnagyobb készséggel teljesítette. 

1896-ik évben pedig a millennium örök 
emlékeül az egyházi közgyűlés egyhangúlag 
hozott határozatával a tótnyelvű istentiszte-
letet szüntette be. Azóta édes hazai nyelvün-
kön száll föl az ég Urához énekünk és imánk 
kizárólag. Igaz, hogy voltak s még ma is 
vannak, különösen az asszonyok között, olya-
nok — a kik magyarul nem tudnak, de gyer-
mekeikre s unokáikra való tekintettel — a 
kik meg tót betűt nem ismernek, — meg-
nyugodtak. — Iskolánk s tiz évvel utánna 
egyházunk megmagyarosításának — hitelesen 
igazolható — rövid leirása ez! 

Módszerem annyira bevált, hogy ha a 
magyarok Istene más községbe hasonló körül-
mények közé helyezne, ismét úgy csinálnám. 
— Érős meggyőződésem, hogy mindaddig, núg 
mi tanítók a gomba-módra megjelenő útmu-
tatók után utazunk, czélt nem érünk. 

És még egyet. Tanítókul mindenütt a nép 
nyelvét nein értő taní tókat kellene alkalmaz-
tatni. Ha a tanító bánni tud a néppel, a 
magyarságnak is nyert ügye van. A bánás-
módot csakis elsajátítani, leírni nem lehet. 
Minél kevesebb elmélet, de annál több gya-
korlat szükséges. A kísérletezésnek legyen vége. 

(Hosszuszú.) Szollár Pál. 

13 tisztet es 
nagy, mert a 

Q Pályaválasztás. Egy hírlapíró 41 közép-
iskola jelen évi é f t esi tőjéből 766 érettségi 
vizsgát tett tanuló pályaválasztó szándékát 
számolta össze. Legtöbben (239) lesznek ter-
mészetesen jogászok, a technikusok száma 
(113) már félannyira sem rug, bár a gym-
náziumokból is készülnek reá. Ezután követ-
kezik 98 hivatalnok (ideértve a postásokat és 
vasutasokat is), 76 theologus, 
65 katona. Ez a szám igen 
katona-iskolák növendékei nincsenek benne. 
Orvos már csak 42, gazdász 27, bányász 18 
és művész csak 5 akar lenni. Láthat juk 
ebből is, hogy az éret t ifjúság nincs kellőleg 
tájékozva az életpályák fontosságáról. 

A Székely te lepítés . Darányi lgnácz föld-
művelésügyi minister a székelyek kivándorlá-
sának enyhítése végett Nagy-Sármás kolozs-
megyei, Magyar-Nemegye besztercze-naszód-
megyei és Viza szolnok-dobokamegyei közsé-
gekbe több száz székely családot telepített le. 
A telepesek egyenként 20 hold földet kapnak, 
mit igen kedvező föltételek mellett 50 év 
alatt válthatnak mey;. 
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A társadalom nyomorultjai. 

A részeges*Gáspár, a kőműves, költözködött 
az alvégről a mosónő' lakásába s mintán a 
megboldogult adósságul hagyta az utolsó 
évnegyedi házbért, a mi rongy az árváknak 
maradt. Gáspárné szerezte meg. A beköltöz-
ködés különben olyan természetű volt, mint 
a vándormadaraké, a régi kopot t rongyokat 
nem szorították ki különb dolgok. Gáspárné 
a bölcsőre hajolt, széttárva mellén a csipkés 
vászon inget. Munkában nőtt fiatal testén meg-
mozdultak a kemény izmok ; szemei csillogtak, 
nevettek, míg keresztülkönyökölt a repeső 
éhes cseppségre, hogy uzsonnát adjon neki 
duzzadt melléből. 

Ezen közben benyitottak Pista meg Maris, 
a mosóhő rongyosai. Meglepődve néztek az 
idegen asszonyra a bölcsőn, — iskolából jöt tek 
haza. 

Gáspárné fölvetette fejét, hogy az arczukba 
lásso n. 

— Ej , hát ti ugyan honnan szakadtatok ide ? 
-j- m ondta. 

Pista nagy zavarában nem tudot t felelni, 
látta azonban, hogy a szobában minden az 
övék, a festett végű ágy a paplannal, az ócska 
bőrdíván a fal mellett, a kerek asztal meg-
támasztott törött lábával, a szent képek a 
falon, csak a bölcsőről nem tudott . 

Gáspárné hallott valamit róluk, gondolta, 
hogy a mosónő rongyosai. 

A divánon nagy kékszemű baba feküdt 
hanyatt , ruhástul. Maris megrántot ta a bátyja 
kai já t s oda intet t szőke fejével. 

Az asszony fölkönyökölt a bölcsőről, végig-
simogatta Maris ha já t s a baba mellé ültette 
a divánra. A kis leány ölébe kapta a babát 
s ringott vele jobbra-balra. 

— Éhesek vagytok, úgy-e ? — kérdezte a 
rongyosokat Gáspárné s közben bánatosan 
nézett mezitelen lábaikra. A szava szelíd, 
meleg volt, mintha az anyjukat hallanák. 
Kenyeret, gyümölcsöt keresett nekik a kosár-
ban. 

Egyideig még töprengett, aztán magára 
öltötte kopottas felsőjét s a munkára ment 
az emberhez. 

Szánalmat érzett az árvákhoz, a fiú olyan 
értelmesnek látszott komoly, fényes szemeivel, 
a lányka meg igazán kedves volt pieziny, 

nevető, fehér arczával; széles homloka körül 
aranyszőke hajcsomók csüngtek vállaira. 

A munkán beszélt róluk az urával. Szándéka 
volt, hogy magánál fogja az anyátlanokat. 

A részeges Gáspár azonban más nézeten 
volt, úgy vélte jobb, ha a város urai gondos-
kodnak róluk. Azoknak van miből. 

Gáspárné kedvetlenül tért haza. 
Otthon ölébe ültette Marist, Pista meg 

elbeszélte a történetüket . 
„Apánkat sohase láttuk, édesanya meg 

mosni ment mindennap. Kedden lefeküdt, 
olyan fáradt volt, beszélni se tudott, ránk 
borult, sírt, Maris is, én is sírtunk. ('siitör-
tökön elvitték a kórházba. Vasárnap az öreg 
Vera néni mondta, menjünk megnézni. Fekete 
koporsója volt, a pap beszentelte az udvaron. 
Aztán nem tudom merre vitték, a kocsis 
sebesen haj to t t vele a temető felé . . . " 

A gyermek szemei az ágyra meredtek . . . 
elhallgatott. 

Gáspárné arczára húzta a kendőjét, vállai 
megrándultak, melle majd szétpattant az el-

' fo j to t t sirástól. 
— Menjünk - mondta sebesen a rongyo-

soknak. 
Az árvaházhoz mentek. Szive örült, mikor 

megpillantotta a csinos emeletes házat fél-
holdas. gondozott, zöld parkjával. A fák rakva 
voltak gyümölcscsel. A virágok tövükön hullat-
ták le szirmaikat. Halvány arczú, kék ruhás 
lánykák lopództak a munkateremből a lombok 
alá ide-oda pillantgatva. 

Az igazgató írásokat követelt Gáspárnétól 
s hogy röviden végezzen, a kerületi biztoshoz 
küldte a rongyosokkal. 

A bizto t nem találták a laktanyában, a 
napos rendőr intézkedett a nevében. 

Gáspárné megc okolta Marist. A maga 
szopósára gondolt. Maris a szoknyáját fogta, 
ne menjen még. 

A rendőr nem várta, hogy írás legyen a 
dolog vége, kituszkolta Gáspámét. Maris a 
lóczára kapaszkodott, hogy lássa az utczán. 

Az őrvezető leakasztotta a kancsukát, 
suhintott vele, a mire nagyon megszeppent a 
lányka, összehúzta magát, szemeit lesütötte s 
nem mozdult. 

Pista arcza sápadtá vál t ; erősnek, nagynak 
érezte magát, odasúgta a húgának : „Ha 
megüt, nekimegyek." 
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A dél régen elmúlt, a várakozás nagyon 
gyötörte a rongyosokat. Bágyadt szemekkel 
nézték a fegyvereket a dohányfüstös, barna 
falakon. 

Az őrmester haragosan morgott rájuk, éppen, 
mint a harangozóék kutyája a kert alul. 

Marist elfárasztotta az ülés, erre-arra moz-
gott, a kezeit nyújtot ta, meg visszarakta az 
ölére. 

Nyugtalanságában leereszkedett a lóczáről. 
Pista is megunta a fogságot. 

Kívül ragyogó meleg nap sütött, az ég 
fényes, derült. Az akáczfák tele virággal, 
május egész pompája csillogott ra j tuk. Fecskék 
csicseregtek, verebek csipoktak lármásan a 
f'alombok alatt. 

A rendőrök betörőt hajszoltak a külváros-
ban, az őrmester a kertbe menekült. 

Magukra maradtak egészen. 
— Szökjünk, szökjünk — mondta a szemük 

nézése. 
Lábujjhegyre ereszkedtek, aztán huss 

szónélkül szöktek meg az őrszobából. 
Az utczán más volt az élet, az emberek, 

a házak, a kocsik oly szépek, kedvesek voltak. 
A kórháznak tartottak, látták, hogy a kert-

ben betegek ülnek, a hosszú, csíkos ing olyan 
furcsán illett rájuk. 

Onnan a temető felé keresték az utat. 
Sokáig ődöngtek, csavarogtak, míg szemükbe 
tűntek a sírkápolnák a kőkeresztekkel. A 
szomorú füzek, a thuják csúcsán még csillogott 
a napfény. Kívül maradtak a söVényen, nem 
mertek beljebb. A fáradtság leverte őket 
lábukról, Maris annyira reszketett, hogy Pista 
ijedten karolta át a derekát . . . 

Az éjjel így érte őket. 
A holdfénynél mindent lá t tak; csendes volt 

az út, de a thuják mozogtak, a fűzfák susogva 
hajoltak a keresztekre. Egyszerre mezítlábos, 
rongyos alakok osontak el a temetőkapu mellett 
az erdő felé, mely még messze sötétlett magas 
nyárfáival. Egyikük megvérezte a lábát valami 
tüskébe, sziszegve sántí tott a gyepig s leült, 
de a másik pillanatban mint az evet szökött 
talpra, hogy észrevette Pistát. 

Egyideig némán bámult rájuk, aztán jelt 
adott társainak. Nemsokára köréjük gyűlt az 
apró nép, nyolczan voltak. Mezitlábos kóczos 
alak mindannyian, elvadult csavargó nép, 
elhagyott rongyosai a társadalomnak. Egyikük 
se több 15 évesnél, de van köztük, a melyik 
négyszer is meglakta a börtönt apró lopá-
sokért. Nappal szabadon csatangoltak a nagy 
város utczáin, éjjelre az erdőbe húzódtak, mint 
a madarak. A szt.-.János bogár megvillant a 
gyermekek feje fölött, tova röpülve, irány nélkül 
a fák alatt, mint valami utazólámpa. 

— Nincs anyátok ? 
Szólította meg Pistát a banda örege, nagy, 

erős gyerek, keskeny arcza vén volt, mint a 
meglet t embereké. 

— Nem tudtok még lopni — szövődött 
tovább a vallatás. 

A vér átverte Pista arczát. 
— Édesanya azt mondta: bűn lopni. 
— Miből akar tok élni — röhögött rá juk 

egy kékinges. 
Maris szónélkül fészkelődött, hárítgatva 

magától a vadbokor f zúrós ágait. 
— Nem tudom, mondta csüggedten Pista, 

de ha megnövök, mint te, nem félek a dologtól. 
A csavargónép összenézett. 
— Gyertek velünk éjszakára, mondta az 

öreg. 
A másik, a sánta, segített Marisnak kibon-

takozni a bokrok közül, a hova befészkelte 
magát féltében, mint a pelyhes madárfiók. A 
sánta örökké mozgó apró zöld szemeivel úgy 
nézett rá, mint valami szent képre. Maris 
félt a nézésétől, de hogy nevetett, ő is nevetett 
vele. Talpraugráltak s meglapulva kúsztak át 
a vasúti töltésen, neki az erdőnek. A nagy 
csendben csak a szivük dobogása, s a kúszó 
nesz vert zajt a fűben. 

Szemük hozzászokott a homályhoz, láttak 
minden füvet,' bokrot. A töltés alatt szivarra 
gyúj to t t az apró zsiványnép. A tűz egy-egy 
perezre megvilágította fonnyadt arezukat. 
Szemük csillogott a gyönyörűségtől, nagyokat 
nyeltek a füstből. 

Az erdei tanya belseje meleg, puha volt, 
mint a madárfészek. Pistára idegen, félelmes 
hatással volt az erdő, az ismeretlen táj, -a fák 
csendes susogása, ingása a magasban s a halk 
vízcsobogás az erdő alatt. 

Szive elfogódott, szeretett volna menekülni 
innen Marissal, de hova, merre menjenek. 

Könyökere feküdt a huga mellett. A sánta 
ingben aludt, fölöltőjét Marisnak adta. Pistát 
dühössé tette ez a jóság, le akarta húgáról 
dobni az ócska rongyot. 

Felugrott . Az átsuhanó szellőben, a mint 
megrázták a barna lombokat, mintha az édes-
anya szelid szava sírna utánok — Marisom, 
Pistám . . . 

Szemei megteltek könynyekkel. sokáig állt 
így, reszkető tagokkal, s merev, kitágult szem-
mel nézte az erdő ingó árnyait az éjszakában. 

Szive majd meghasadt a fájdalomtól. 
Maris a lábainál aludt, nem hallotta a 

bá ty ja hangos sírását. 

(Szeged.) Bite Pál. 
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I R 0 I) A Ii 0 M. 
A solti ev. ref. egyházmegyei tanítóegyesület 

nyomtatásban kiadta f. év junius l - én Döm-
södön tartott közgyűlésének jegyzökönyvét, 
melyben többek közt Tóth István „A magyar 
nemzet" czímű költeménye és Csajághy Imre 
emlékbeszéde a szabadságharcz félszázados 
évfordulóján és Szűcs Lajos értekezése a nép-
oktatási törvény hatásáról olvashatók. 

A magyar Mr. technológiai iparmuzeum 
1897/98. évi működéséről Hegedűs Károly fő-
igazgató és Táborszky Ottó igazgató terje-
delmes jelentést adtak ki képekkel és egyes 
tanárok külföldi tanulmányútjáról szóló jelen-
téssel. 

Kiss Béla István öcsényi (Tolnamegye) 
kántortanító „Mezei virágolc" czím alatt össze-
gyűjtötte a különböző hírlapokban megjelent 
dolgozatait és azokat Szegzárdban kinyomatta. 
A mű előfizetési ára 80 kr, október hóban 
jelenik meg. 

Beküldettek szerkesztőségünkhöz a következő 
művek és füze tek : A mezei gazdaságtan rövid 
foglalata. Tanuló és gyakorló gazdák haszná-
latára í r ta : K. Vörös Sándor igazgató, 3-ik 
bővített kiadás. Kolozsvár, 1899. Ára 2 korona. 
— „A magyar nemzet története." Szerkeszti: 
Szilágyi Sándor. Kiadja az Athenaeum 161 — 
167. füzetek a XVII-ik század közepéről. Egy-
egy füzet 30 kr, számos képpel. — Benedek 
Elek : „A magyar nép múltja és jelene." 
Kiadja az Athenaeum. Első kötet 18—20. 
füzete, mely a jelen század kezdetét tárgyalja. 
Egy-egy füzet ára 30 kr, számos képpel. — 
Szalay-Baróti: „A magyar nemzet története", 
83-ik füzet, melyben igen érdekesen vannak 
leirva a 48-adiki főbb események. Kiadja 
Wodianer könyvkereskedése. Ara 30 kr. — 
„Magyar iparoktatás." Szerkeszti: Szterényi 
József. II. évfolyam juliusi füzet. Ára 30 kr. 
Mind e müveket ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

Iskolai értesítőket újabban a következő inté-
zetek küldöttek be szerkesztőségünkbe : Buda-
pest székes-fővárosi IX. ker. felső kereskedelmi 
iskola (XI. évfolyam. Szerk. Fillinger Károly). 
-— Czcglédi állami polgári fiu- és leányiskola 
(29-ik évf. Szerk. Elefánti József). — Fiumei 
állami elemi polgári fiúiskola és a plassei 
állami elemi iskola. — Gyöngyösi állami elemi 
fiu- és leányiskola (IV-ik. Szerk. Tóth Kálmán). 
— Ó-Kanizsai községi polgári fiúiskola (V-ik. 
Szerk. Dégay Kálmán). — Besiczabányai álla-
milag segélyezett polgári és felső népiskola 

(V-ik. Szerk. Speidl Rezső). —- Sárospataki 
állami tanítóképezde (XIII-ik. Szerk. Dezső 
Lajos). — Székelyudvarhelyi állami kő- és 
agyagipari szakiskola (III. évfolyam. Szerk. 
Schleifer Nándor). — Zenta városi polgári 
leányiskola, községi elemi iskolák, gazdasági 
ismétlő-iskola és iparostanoncz-iskola együttes 
értesítője (XXIX-ik évfolyam. Szerk. Forray 
Ferencz, Harsányi János és Novoszel János). 

H I V A T A L O S R É S Z . * ) 

A vallás- és közoktatásügyi minister. 
Köszönetét nyi lvánította: dr. Holub Emil-

nek. a ki a zsombolyai polg. isk. természet-
rajzi szertára részére értékes gyűjteményt 
adományozott. 

Elő lépte t te : Laubheimer Róbert baranya-
vármegyei kir. segédtanfelügyelőt jelenlegi 
minőségében és állomáshelyén való megha-
gyása mellett; Mikó Imre sárosvármegyei 
tanfelügyelőségi tollnokot jelenlegi minőségé-
ben és állomáshelyén való meghagyása mellett 
a XI. fizetési oszt. 2. fokozatába; Graff Nikáz 
bácsbodrogmegyei kir. tanfelügyelőt jelen-
legi minőségében és eddigi állomáshelyén való 
meghagyása mellett; Szánkássy János tolna-
megyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot jelen-
legi minőségében és állomáshelyén való meg-
hagyása mellett; Szentpétery Endre kolozs-
vármegyei kir. segédtanfelügyelőt jelenlegi 
minőségében és állomáshelyén való megha-
gyása mellett. 

Kinevezte: Barna Margit oki. tanítónőt a 
verespataki áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Makay István okleveles tanítót, a kiskun-
dorozsmai állami elemi népiskolával kapcsola-
tos gazdasági ismétlő-iskolához rendes szak-
tanítóvá ; Téléky János bánify-hunyadi áll. 
polg. isk. helyettes tanítót a galgóczi áll. 
polg. iskolához a XI. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába segédtanítónak; Hrabetz Nándor 
okleveles polgári iskolai rajztanítót a gyergyó-
ditrói állami polgári iskolához a X. fizetési 
osztály 3-ik fokozatába rendes tanítóvá; 
Erdős Béla siklósi községi polgári iskolai 
rendes tanítót a fiumei állami polgári fiúisko-
lához a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába 
rendes tanítóvá; Horváth András okleveles 
tanítót a bürkösi állami elemi népiskolához 
rendes tanítóvá; Péterffy József okleveles taní-
tót a zalaegerszegi állami elemi népiskolával 

*) A hivatalos közleményeket egész terjedelműk-
ben a vallás- és közoktatásügyi ministerium szer-
kesztésében és Lampel Ii. (Wodianer F. és Fiai) 
kiadásában megjelenő Hivatalos Közlöny közli. (Ára 
egy évre 2 frt 50 kr.) 
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kapcsolatos gazdasági ism. iskolához rendes 
gazdasági szaktanítóvá; Rádli Lajos okleveles 
tanítót a bavanistei állami gazdasági ismétlő-
iskolához rendes gazdasági szaktanítóvá; Vályi 
Imre okleveles tanítót a munkácsi állami 
elemi népiskolával kapcsolatos gazdasági 
ismétlő-iskolához gazdasági rendes szaktanítóvá; 
Jakab András okleveles taní tót a békés-
csabai állami elemi népiskolával kapcsolatos 
gazdasági ismétlő-iskolához rendes gazdasági 
szaktanítóvá; Vasóczy János okleveles tanítót 
a hatvani állami elemi népiskolával kapcso-
latos gazdasági ismétlő-iskolához rendes szak-
tanítóvá ; Altenburger Adolf tanítóképezdei 
tanárt a szegedi államilag segélyezett községi 
polgári és felső kereskedelmi iskolához a X. 
fizetési osztály 3-ik fokozatába rendes tanítóvá; 
Sebestyén Károly oki. polg. iskolai rajztanítót 
a pancsovai állami polgári iskolához a X. 
fizetési osztály 3-ik fokozatába rendes tanítóvá; 
Gróbné-Kovács Borbála okleveles tanítónőt a 
józseffalvi állami elemi népiskolához rendes 
taní tónővé; Gál Ilona okleveles polgári isko-
lai tanítónőt a szászvárosi állami polgári 
leányiskolához a XI. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába segédtanítónővé; Mórocz Etelka 
okleveles tanítónőt az avas-vámfalui állami 
elemi népiskolához rendes taní tónővé; Klein 
Gizella okleveles tanítónőt a herendi állami 
elemi népiskolához rendes taní tónővé; Kapcsa 
Margit okleveles tanítónőt a bácsii állami 
elemi népiskolához rendes taní tónővé; Szécsi 
Miklós, Bolya Mihály, Feltóthy László és Sza-
kács János hajdúszoboszlói községi polgári 
iskolai tanítókat a hajdúszoboszlói állami pol-
gári fiúiskolához a X. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába rendes tanítókká nevezte és Szécsi 
Miklóst az igazgatói teendőkkel megbízta; 
Matheovics Illés okleveles tanítót a veiden-
thali községi elemi népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Aleman Hilarius kisborosnyó-
nagypataki állami elemi iskolai taní tót a do-
bolló-pataki áll. el. iskolához; Tolnay József 
beregszászi állami elemi iskolai taní tót a fekete-
ardói állami elemi iskolához; Keller Anna 
szombathelyi és Hodossy Laura kőszegi álla-
milag segélyezett községi polgári iskolai r., 
illetve segédtanítónőt jelenlegi minőségükben 
kölcsönösen; Stegcna Andor új-antalvölgyi 
állami elemi iskolai tanítót a bilkei állami 
elemi iskolához; Major Róza aranyos-maróthi 
állami elemi isk. rendes tanítónőt vichnye-
peszerényi áll. el. iskolához; Gyory Paula 
aranyos-maróthi állami elemi iskolai rendes 
tanítónőt a nagylucskai állami elemi iskolá-
hoz ; Simsa Ottilia nagy-lucskai állami elemi 
iskolai rendes tanítónőt az aranyos-maróthi 
állami elemi iskolához; Tóth Jenő ungvári 

állami elemi iskolai tanítót a tőketerebesi 
állami elemi iskolához; Oberle János ungvári 
áll. elemi iskolai tanítót a beregszászi állami 
elemi iskolához; Blazsek Lajos klacsanói áll. 
el. iskolai taní tót az új-antalvölgyi áll. el. 
iskolához; Zaboray János prekopai áll. el. 
iskolai tanítót a zavatkai áll. el. iskolához; 
Váczy József és Váczyné-Schmidt Elvira vichnye-
peszerényi áll. el. isk. taní tót illetve taní-
tónőt az aranyos-maróthi áll. el. iskolához; 
Budai István zavadkai áll. el. isk. r. tanítót 
az ungvári áll. el. iskolához; Velenczey Laj os 
bilkei áll. isk. tanítót a klacsanói áll. el. 
iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Súhajik János 
dúsai elaggott ág. hitv. ev. tanító részére 
évi 270 f r to t ; Vulk Miklós rahói g. k. isk. 
munkaképtelennek talált taní tó részére évi 
230 f r to t ; Wittenberg Vilmos tatai munka-
képtelennek talált izr. tanító részére évi 
420 frtot. 

Segélydíjt engedélyezet t : Szálkái István 
mezőtúri ev. ref. volt tanító özvegye, szül. 
Soós Erzsébet részére évi 330 f r t segélypénzt, 
egy kiskorú árvája részére pedig évi 55 f r t 
gyámpénzt; Antal Imre hódmező-vásárlielyi 
közs. tanító özv.. szül. Kerestély Regina részére 
évi 314 frt 60 k r t 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
Bode a (Bogya) János szelistyei és magyar-
szilvási gör. kath. volt tanító János, László 
és Hona kiskorú árváinak a debreczeni orsz. 
tanítói árvaházba. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Egy tanító. B. P . Vasúti-, posta-, táoirótisztek 

kiképzésére 2 tanfolyam áll f e n n : ú. m. 
a) Vasúti tisztképzö-tanfólyam és b) posta- és 
távirda-tanfolyam. Akár egyik, akár másik 
tanfolyamra f. évi augusztus 25-ig lehet folya-
modni az igazgatósághoz. (Budapest, VIII. ker. 
Luther-utcza 3. sz.) Tanítói oklevél nem nyújt 
j ogo t a fölvételre, hanem csak fögymnasium, 
főreáliskola vagy evvel egyenlő rangú ipari, 
iparművészeti, kereskedelmi vagy katonai tan-
intézet sikeres elvégzése s egyszersmind az 
érettségi vagy záróvizsgálat letétele. A buda-
pesti I. ker. állami polgári tanítóképző szintén 
föl van véve a fögymnasium és főreáliskoláklcal 
fölvétel szempontjából egyenlő rangúnak 
tekintet t intézetek sorába. Eszerint ezek a 
tanfolyamok a taní tók számára csak akkor 
állanak nyitva, ha polgári iskolai oklevelök 
van. A tanítók gyermekeire való tekintetből 
azonban megemlítjük, hogy a mondot t cursusok 
szeptember l - j én kezdődnek s 10 hónapig 
tartanak. 
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F . Rezső. Hogyan kaphatna ön végkielégí-
tést a tanítói orsz. nyugdíjalapból, mikor még 
csak 22 éves kort töl töt t be? Sehogy sem. 
Ha betegsége miatt abba kell hagyni pályáját 
s később erre ismét visszatér, akkor folyta-
tólagos leend nyugdíjigénye. Most azonban 
a nyugdíjalapnál igazolnia kell, hogy betegség 
miatt kénytelen egy időre félbeszakítania 
pályáját. A helyettesítés tárgyában az iskola-
föntartóval kellene méltányosan kiegyezni. 

Jászay J. Ha elhagyja jelenlegi állomását, 
jogosan kívánhatja, hogy iskolafentartó egy-
házi hatóság önt fizetése tekintetében kielé-
gítse. Az iskolaszéknek foglalkoznia kell evvel 
az ügygyei. 

Buthy A. Elemi isk. II. oszt. végzett tanuló, 
ha magánúton előkészült s a törvényes kora 
megvan, szeptember 1-én egyszerre is leteheti 
a III—IV. oszt. vizsgálatot, mely bizonyítvány 
alapján beléphet a gymnasium I-ső osztályába. 

A. B. Tellies. 1. Az iskolatelkén ül te te t t fa 
az iskoláé s nem a tanítóé. Az iskolafentartó 
község elöljárósága tud ta és beleegyezése 
nélküi nem tart juk jogosnak, lia a tanító 
saját tetszése szerint vágatja ki az iskola-
telkén levő fákat. 2. A j ó izlés, udvariasság, 
kölcsönös tisztelet és a szolgálati viszony 
együttesen mérlegelendök annál a kérdésnél : 
vájjon az igazgató és tanító közül melyik 
köszöntse a másikat az iskolában. Er re nem 
kell 3. Az igazgatónak megvan az a joga, 
hogy az előmenetelről való meggyőződés 
végett kérdéseket intézhessen a tanulókhoz. 
A mely taní tó ezt zokon veszi, azt a látszatot 
kelti, mintha félne az igazgató krit ikájától s 
egyáltalán takargatni valója volna tanítói 
eljárásában. 

B. L. Hodosán. A ministeri je lentéseket 
egyes iskoláknak nem szokták megküldeni. 
Az országgyűlési képviselők közt szétosztják 
s lapok szerkesztőségei is szoktak j u t n i pél-
dányokhoz. A kérdezett rendeletet nem láttuk. 

P. J. 0 . 1. Kellemetlenséget okozhat. 2. Ha 
jövedelme gazdasági épületektől függ, akkor 
kérhet. 3. Kell adni, mert a törvény követeli. 

Állami. Véleményünk szerint a polgári 
évre kell kivetni. A pecsét-kérdésben forduljon 
a kir. tanfelügyelőhöz. 

S. Nándor. Lehetséges, mert nem fizetés-
csonkitásról, hanem fizetésről van szó, mely 
eljárás végeredményben a tanítói díjlevél 
értékét emeli. 

Bonyhádi. Az 1877. évi 14.638. sz. köz-
okt. min. rendelet szerint elemi iskolai okleve-
les tanítók pályázati próba-, illetőleg verseny-
előadásokat ezímén vizsgálatoknak újból alá 
nem vethetők. 

Özv. Patlió I \ -né . Nem a megválasztott 
tartozik fizetni. — Forduljon kérelmével sür-
gősen a kir. tanfelügyelőséghez. 

H. A. Csak a 21-ik év betöltése után tör-
tént 40 évig való alkalmaztatást kell számí-
tani. Most tehát ön még nem illetékes. 

K. E. Mindenesetre elvárható az Írásbeli 
értesítés. Lehet, hogy ez alkalommal csak az 
expediálásnál tévedésből maradt ki. Annyit 
érthet belőle, hogy nem választották meg, 
mert másként i ratai t nem küldték volna 
vissza. 

Balázs F. Megokolt szegénység esetén. A 
kir. tanfelügyelő ú t ján . Az iskolaszék. A 
vagyoni viszonyokat a közs. elöljáróság iga-
zolja. 

M. V. Akármelyik értelmes vaskereskedő 
megmondja. 

Borsodi. Alkalmazkodni kell a püspökség 
rendelkezéséhez, nehogy kellemetlenségei legye-
nek. Ha lehet, menjen más állásra. 

Varga P. 1. Nincs értelme, hogy jelen 
1 esetben rendkívüli hallgatóul próbálja magát 
I fölvétetni. 2. Valamelyik jogakadémián enge-

dély alapján, előrehaladott kor mellett lehet-
séges volna. 3. Kötelezhető. 

I)—a. Vasmegye. Bizonyosan a földjöve-
delmet nem mint tanító, hanem „kántortanító" 
kapj a. Nem látjuk elérhetőnek a kedvezőbb 
megoldást. 

J. Nagyvárad. Forduljon levélben a Paeda-
gogium igazgatóságához. 

Erdős A. 1. Ha kiváló jó tanuló. 2. Miért 
ne tagadhatnák meg, ha a képesítésnek az is 
egyik tárgya? 

N. N. Lehetségesnek tartjuk a közokt. min. 
úrtól kieszközlendő engedély alapján. 

Fischer F. Már egyszer megüzentük önnek. 
Mi nem sürgethetjük megyéjök politikai ható-
ságánál. Sürgesse ön. Ha sérelmet lát, folya-
modhatik a közokt. min. úrhoz orvoslásért: 
ha tényleg túlfizetés történt volna, annak 
visszautalványozását lehetne kérni. 

K. J. A 300 f r to t meg nem haladó fizetésű 
taní tók (kivéve az állami iskoláknál alkalma-
zottakat) köteleztetnek reá. 

J. A. Nem tehe tünk kötelező Ígéretet, mert 
hiszen nem mi döntünk ügyében. Nem mehet 
a taní tó nyugdíjba tetszése szerint, csak ha 
törvényes oka van reá. Majd annak idején a 
közokt. ministerium nyugdíjügyi osztálya 
fogja megvizsgálni: vájjon ön nyugdíjazható-e 
kérelme szerint. 

E. F . Alíálva. Csak véglegesítésétől számí-
tot t 5 év múlva, t ehá t 1900-ban. 

Forschner M. Köteles megfizetni. 
c ^ 
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E g y e s ü l e t i é l e t . 
A „debreczeni ev. ref. egyházmegyei 

tanítóegyesület" augusztus hó 11-e'n tartotta 
évi rendes közgyűlését Kábán a városháza nagy 
tanácstermében. Uray Gyula elnöki megnyitója 
után Dávidházy János esperes és Hartha Lajos 
jegyző üdvözölte a közgyűlést. Ezután Kiss P. 
János főjegyző terjesztette elő az egyesület 
évi működéséről szóló jelentését. Dulházyné-
Dolinay Erzsébet kabai tanítónő „Valami az 
ismétlések könnyítéséhez" czímü értekezésével 
kötötte le a közgyűlés figyelmét. Majd Sápy 
Lajos kabai tanító „Visszaemlékezés gr. Tisza 
Lajosra" czimen gr. Tisza Lajosnak a tanügy 
emelését czélzó munkálkodását ismertette, 
kiemelvén, hogy 1869-ben 269 f r to t adott az 
egyházmegyei tanítóegyesület gyámpénztára 
gyarapítására. Ezután Buray János derecskei 
tanító „Énektanítás a népiskolában" czímü 
értekezésében a helyes népiskolai énektanításról 
mondta el gyakorlatszülte véleményét. Miután 
még Szele György lelkészt az egyesület tisz-
teletbeli tagjául egyhangúlag megválasztotta, 
a gyűlés véget ért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Szent-István-üunepén ez alkalommal is 

Vaszary Kolozs bíboros herczegprimás fogja 
a templomi ünnepet vezetni. Az ünnejú beszé-
det pedig Franczis Norbert fogja tartani. 

— Wlassics-alap. Mihály Gábor állami 
taní tó a „Népnevelők Lapjá"-ban fölhívja az 
országos bizottságot, hogy tekintettel Wlas-
sics Gyula ministernek azon érdemére, hogy 
a nők számára megnyitotta az egyetem kapuit, 
létesítsen az ő nevére egy alapot, melynek 
kamataiból a kiválóbb erővel és a tudomá-
nyos pályákra hajlammal bíró nők és pedig 
első sorban a tanítók leányai ösztöndíjakat 
kapjanak egyetemi tanulmányaik végzésére, 
avagy ingyenes ellátást a taní tónők budapesti 
és kolozsvári otthonaiban avagy a létesítendő 
tanítók házában. 

— Tanfelügyelő és tanítóképző. Eszter-
gommegye közigazgatási bizottsága előtt vitás 
kérdés merült föl Vargyas Endre királyi és 
Wal ter Gyula egyházmegyei tanfelügyelő között 
abban a kérdésben, vájjon a kir. tanfelügyelő 
jogosan gyakorol-e fölügyeletet a primási 
tanítóképző fölött. A bizottság a királyi tan-
felügyelő felügyeleti jogát egyhangúlag elis-
merte. 

Képtárt nyitnak meg a jövő hóban 
Szegeden. Csaknem érthetetlen, hogy Budapest, 
Esztergom és Zágráb után ez csak a negye-

dik hely hazánkban, hol képtár lesz. A kép-
tár kincsei között vannak Munkácsy „ Hon-
foglalás "-ának nagy vázlata, Vágó Pál képe a 
szegedi árvízről és több más hazai művész 
festménye. 

Világ folyása. A béke a spanyolok és 
a yankeek között végre létrejött, de a spa-
nyolok kikötötték a törvényhozó testület 
(cortes) beleegyezését s azért az ellenségeske-
dések most is tartanak, bár nem nagy hév-
vel, minek egyik oka, hogy a nyári meleg a 
harczoló felek között ragályos betegségeket 
terjeszt. — Uj ellenségeskedés mutatkozik azon-
ban Anglia és Oroszország között, különösen 
hevesen az angolok részéről, kik nagyon vesze-
delmesnek ta r t j ák az oroszok állásfoglalását 
Khinában. — Az osztrákoknál még mindig 
tar t a zavar, most már szeptemberre össze-
hívják a birodalmi gyűlést; egyelőre folyvást 
arról beszélnek, hogy a kiegyezés meghiusulta 
miatt Magyarországon is kormányválság lesz. 
— A bolgár fejedelem meglátogatta Nikita 
montenegroi fejedelmet és együtt i t tak patro-
nusukat. az orosz czárt, hódolatteljesen üdvö-
zölvén. — A hollandi királynő a jövő hóban 
nemcsak nagykorú lesz, de egyúttal meny-
asszony is. Bernát weimari herczeg jegyezte 
el. — A német császár nagyban készül pales-
tinai útjára, előbb azonban eljő hazánkba is, 
a zágrábi hadgyakorlatokra és Fiúméba. 

Háziipar a népiskolákban. A kiskü-
küllőmegyei általános tanító-egyesület 100 
koronás pályadíjat tűzött ki annak a kérdés-
nek megoldására, miként lehetne a háziipar-
szerű foglalkozást a megye iskolái által leg-
czélszerübben előmozdítani. Egyesületi tagok 
ez év végéig küldhetik be pályamüveiket. 

— A Nzath rn áry - s írem I ékre, illetőleg 
alapra adakoztak: Mohay Jolán (A.-Gyéres) 
50 k r ; Bontz József (Vecse) 50 k r ; Fúria 
Károly (Komlós-Keresztes) 50 k r ; Lajos Pál 
(B-M.-Szt.-Király) 50 k r : Beney Antal (K-
Királyhegyes) 1 f r t ; Hátszegen tartott tanítói 
közgyűlésen jelenvolt tagok adománya 7 f r t 
70 kr. Eddigi gyűjtésünk 1073 forint 
(iO kraiczár. 

— Űj taneszköz. A vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. minister a Hipper Károly 
kassai műszaki hivatalnok által tervezett és 
készített „Irka-árusító automatá"-t a hivatalos 
szakszerű bírálat alapján iskolai használatra 
ajánlotta. Egyidejűleg megengedte, hogy ezen 
automatot az áll. el. és polg. iskolák folyosó-
ján az iskola közvetlen felügyeletével megbi-
zott hatóságnál eszközlendő előleges bejelentés 
után saját költségén, a tanítók minden ineg-
terheltetése és felelősségre vonhatása nélkül 
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fölállíthassa és kezeltesse; azon föltétel mel-
lett, hogy minden egyes automatot hasz-
nálat előtt szakértő által kipróbáltasson, és 
a kívánalmaknak és szabályoknak megfelelő, 
használatra engedélyezett irkákat árusít-
hasson. 

— A kisdedóvodákban gyakran van baj 
a gyermekek hazakisérése miatt és óvónőket 
nagyon sok felelősség terheli, ha a kisdedeket 
magukban vagy idegenekkel bocsátják haza. 
Ily kellemetlenségek elkerülése végett özvegy 
Tóth Lajosne született Várady Ida hódmező-
vásárhelyi óvónő ellenőrző - könyvet szer-
kesztett és adott ki társnői használatára ily 
czím ala t t : „ Szülők nyilatkozata kisdedóvodák 
és gyermekmenedékházak számára", melyben 
minden egyes szülő kötelező nyilatkozatot 
irhát be. A folio-alakú füzet ára 40 kr, a 
szerzőnél megrendelt példányok után a tiszta 
jövedelem a kisdednevelők országos egyesüle-
tének segélyegyletéé lesz. 

— A balogok. Van Bieroliet belga tudósi 
120 egyénen, kiknek nagyobb része a genti 
egyetem növendéke volt, egész sereg mérést 
eszközölt oly czélból, hogy a test jobb- és 
baloldalának egymáshoz való viszonyát meg-
állapítsa. Az eredmény az volt, hogy a bal-
oldal minden tekintetben hátrább all. Száz 
ember közül 22 balog, a többinek jobbkeze 
erősebb, a test erősebb oldala a gyengébbnél 
Vs-el többet bir el, 100 egyén közül csak 
22-nél hall jobban a balfül és jobb a bal-
szem. Sőt még a tapintás érzéke is különbö-
ző, körülbelül oly arányban, mint föntebb. 
Mindezekből világos, hogy nemcsak megszo-
kásban avagy gyakorlat hiányában kell keres-
nünk baloldali részünk hátrányait, hanem 
anatómiai okokban is. 

— Nevezetes vasút nyilt meg közelebb a 
Kongo torkolatánál. A hatalmas folyónak 
hajózásra alkalmatlan alsó részét kerüli meg 
és körülbelül 320 km. hosszúságú a Stanley-
pool nevű beltengerig, honnan már könnyen el-
lehet jutni viziúton Afrika belsejébe. Ez a vasút 
tehát azt az óriási területet nyit ja meg a 
müveit világ számára, melyet Stanley 22 évvel 
ezelőtt födözött föl világhírű út jában. A vas-
útat 1889 óta építik és kilométerenként 
155.000 frankba, egészben 55 millióba került, 
részint a talaj nehézségei, de részben munkás-
hiány miatt. A bennszülött négereket nem 
lehetett használni, európaiak és khinaiak a 
gyilkos éghajlat alatt halomra haltak, hasz-
nálható négerek pedig igen sokba kerültek. 
De most végre győzött az emberi kitartás, 
főleg Thyt belga őrnagy buzgósága ; és azon az 

xíton, melyet előbb csak egy hónap alatt és 
rengeteg költséggel lehetett keresztül hatolni, 
ma a vasúttal gyorsan átmehetünk egy óriási 
kiterjedésű sík területre, hol az emberevő 
négerek falui helyén valószínűleg rövid idő 
múlva művelt nagy városok fognak kelet-
kezni. 

A szerkeszti» postája. 
Sell. A. Lozornó. Igen. — B. S. Érmiliályfalva. 

1. Körülbelül 27.500 és 2800. 2. Csak a 70-es' évek-
ből, elavult. — S. J. Székely Ilid. Szeptember köze-
pétől minden csütörtökön fogad. — Jí. K. Gasztony. 
Tanfelügyelőnél van. — P. Gy. Battán. 45.89"/. sz. a. 
a pestmegyei tanfelügyelőhöz ment. — V. E. Szeg-
zárd. A bácsmegyei tanfelügyelőséghez ment 37.048. 
sz. a. — M. J. Torboszló. Nem érkezett fel. — D. 
J. Kiikemezö. Sürgesse a közigazgatási bizottságnál, 
itt nincs. — P. Zs. M.-Gy.-Monostor. A költségvetés 
végleges letárgyalásáig függőben maradt. — Gy. N. 
J. Tamásda. Még nem jött fel. — V. Kisölved. 
10.713. sz. A kataszteri földjövedelem megállapítása 
után csakhamar elintézik. — Z. J. Sebesér. 42.623. 
sz. a. beküldetett. — U. J. Lednicz-Rovnye. 47.448. 
sz. a. megsürgetve. — B. M, Zábrogy. 1. 45.047. sz. a. 
még nem intézték el. 2. A lapot a czímen körül-
irt módozat szerint kell kérni. — St. A. Ujantal-
völgy. 45.656. sz. a. jeküldetett. — if. J. Vének. 
32 387. sz. a. megérkezett. Pár hétig váljon. — B. J. 
Hódmezővásárhely. Sorát kerítjük mielőbb. — B. F. 
Arad. Később valamikor közöljük. — F. A. Kolozs-
vár. A közlendők közé vettük. — P. A. Karavuko-
ván. Taneszközök bírálatára az orsz. tanszermuzeumi 
bizottság hivatott. Az eredetiben elkészített tanesz-
közt küldje be a ministeriumhoz és az a bizottság-
nak kiadja. De ez költségbe és sok időbe kerül. — 
Egy szentmiklősi nyaraló. Csak nem hiszi komolyan, 
hogy mi egy névtelen vádlevél alapján régi tanítót 
pellengére állítsunk? Ha panasza komoly, forduljon 
a tanító felettes hatóságához. — J. A. Szeged. Kéz-
nél van, de van előtte mintegy 50 darab. — B. J. 
Pomáz. 1. Ily kíváncsiságokra nem felelünk. Nem az 
előadó dönt, hanem a minister. 2. Term. F. Nemzeti 
muzeum. Földr. K. Csengery-utcza 43. Gy. K. és H. 
Kecskeméti-utcza 1. — K. B. Abony. Okiratai a 
ministeriumban vannak 65.927. sz. a., de csak külön 
folyamodványra adják ki. — Sell. W. Szerbnenrina. 
51.596. sz. Közelebb elintézik. 

Tartalom : A gazdasági ismétlő-iskolákról (II.) —cz. 
— A tanítók háza. Györcfy Aladár. — Állami és 
nem állami tanítók. Burián Albert. — A magyar 
beszéd és a játék. Pálmay József. — Testedző játék 
a népiskolában. Weisz Rezső. — Szoktatás magyar 
beszédre. Szollár Pál. — Saünóra : A társadalom 
nyomorultjai. Bite Pál. — Irodalom. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Egyesületi élet. — 
Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvár ÍJ Béla. 

Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. t u d . - e g y e t e m i n y o m d a igazgatóságánál (Budapest , I. ker., vár, i skolatér 3. sz.) 

megjelent tankönyvek és taneszközök 

Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet 
értelmében, az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon 
tanulóknak, kik tandíjmentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek iugyeu engedélyez-
te tnek, az egyéb községi és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek, 

a) Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
2 fr t 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 75/s iv, kötve, bolti ára 14 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P . Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Gönczy P . írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J . I I . olvasókönyv. 8°, 9'/s iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, netto ára 16 kr. 

Gáspár J . I I I . olvasókönyv. 8", 13Vs iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár.) . IV.olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értclemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8", 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy I.. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, net to ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, net to ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7'/$ iv, kötve, bolti ára 20 kr, net to ára 16 kr. 

Dr . Euiericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 fr t 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr . Siinonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. szániára. 8°, 
9Vs iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr . Simoni i Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8", 12 iv, kötve, bolti ára 35 kr, netto ára 28 kr. 

Kiss és Maycr. Vezérkönyv a tö r t éne t tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, net to ára 50 kr. 

Dr . Kiss Áron. Magyarok tör ténete a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 3 V« 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr . Kiss Áron. Magyarok tör ténete , a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8", 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8", 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr. netto ára 15 kr. 

Dr . Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 51/« iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bar ta lus István. Énektani tó vezérkönyv. I., II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bar ta lus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus Is tván. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 fr t . 

Bar ta lus I. Éneklő AI5C I. évf. 8°, 4 ' / j iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus J. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J . Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet . 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margitlai .1. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, ne t to ára 10 kr. 

Dr . Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, b. ára 50, n. ára 40 kr. 

Dr . Széli L. Egészségtan. 8°, 5'/» iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, net to ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott pap í rmin ták . 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák II. Fali ra jzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 f r t 50 kr. 

Maszák 11. Kézi rajzniiiiták. C. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák H. Kézi ra jzminták. I). füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatani tás . (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, net to ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Já ték tan i tó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr, netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr, netto ára 60 kr. 

b) Német nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Fali táblák (24 lap), bolti ára 2 fr t 40 kr , 
netto ára 2 fr t . 

Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, javí to t t 
kiadás. 8°. 7'/= iv. kötve, b. ára 15 kr, n. ára 12 kr. 

Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P . Írásbeli mozgatható betűk, 55 db. Tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 50 kr. 

Gönczy P . Nyomtatásbeli mozgatható betiik, 6-5 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 60 kr, n. ára 50 kr. 

Gáspár J . I I . olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Gáspár J . I I I . olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr. net to ára 24 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 16'A iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, net to ára 28 kr. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'/= iv, kötve, 
bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 45 kr, 
netto ára 36 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 
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Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához, 8°, 27'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'A iv, 
kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
2 frt 40 kr. netto ára 2 frt . 

Gönczy P . ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 
számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 15, n. ára 12 kr. 

Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P . írásbeli mozgatható betiik. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P . Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 
ajkúak sz. 1. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolt i ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net to ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára 8°, 8'A iv, kötve. b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. I i . olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, l l'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár .1. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, n t t to ára 54 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót a jkú népisk. 
számára. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanitók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, net to ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, l 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P . Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák II. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
36 kr, net to ára 30 kr. 

d) Sáros- és Szepesmegyei tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 
osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní tására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní tására 
sáros-szepesi tót a jkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára '20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár .1. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr. netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Xagy L. Vezérkönyv az anyanyelv taní tásában. I. 
ós II. oszt. sz. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°. 20 iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

l)r. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
l'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, k'Stve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23 Vs iv, kötve, boiti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Fali tábla, 24 lap, bolti ára 2 f r t 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8", 75A iv, kötve, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 
bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 
8", 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 
8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-
mára. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12 iv, kötve. b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy t . Nyelvtaui vezérkönyv. I., 11. osztály számára. 
ö°, 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. HI., IV. osztály szá-
mára. 8°, 10 iv, kötve. b. ára 40 kr, n. ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8°, l 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtaui gyakorló. III., IV. osztály szá-
mára. 8", 6'A iv, kötve. b. ára 20 kr, n. ára 16 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 26'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8", 
27'A iv. kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papirminták. 25 darab alak 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 
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f ) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8", 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, 
netto ára 6 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8','2 iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára 
8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 Vs iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 32 kr, netto ára 28 kr. 

Dr. Emeríczy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'A iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára CO kr. netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Vezérköuyv a magyar nyelv tanitására a 

vasmegyei horvát ajkúak számára I. rész. 8", 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8", 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák IL, III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

7i) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8", 4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 20, n. ára 16 kr. 
Margitai .1. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar l'ali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8", 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr, netto ára 20 kr. 

i) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, 

netto ára 2 frt. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 

bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, 11'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, 
netto ára 24 kr. 

Gáspár J . II . olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8", 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7 'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Valkovszky. Magyarország története. 8a, 4'A iv, 
kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC ós olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 60 kr, 
netto ára 50 kr. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC ós olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
15 kr, netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Vezérköuyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. ós II. osztálya számára. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
8 kr, netto ára 6 kr. 
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Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 4'A 
iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy ö", 17'/J iv, 
fiizve, bolti ára 1 f r t 40 kr, netto ára 1 fr t 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a, felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21 Vs iv, 
fűzve, bolti ára 1 fr t 80 kr, netto ára 1 frt . 

'Sonnenfeld Zs. Jíémet nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 
13'A iv, fűzve, bolti ára 1 fr t 20 kr., netto ára 1 frt . 

<£siky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8°, 
77« iv, fűzve, bolti ára 70 kr, net to ára 56 kr. 

III. Tanitó- és tanitónöképezdék számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12!/s iv, fűzve, bolti 
ára 1 fr t 2"> kr, netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'/« 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 f r t 60 kr. 

« Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és műformát. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8", 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 f r t 50 kr, netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8", 24'A 
iv, fűzve, bolti ára 1 f r t 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8", 9'/, 
iv, fűzve, bolti ára 1 f r t 80 kr. netto ára 1 fr t 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8", 9'/a iv, fűzve, bolti 
ára 1 f r t 80 kr, netto ára 1 fr t 50 kr. 

IV. Kisdedóvóképzó'-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 4'A 
iv. bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11 'A iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'A iv, 
bolti ára 1 fr t 60 kr., netto ára 1 f r t 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 40 kr-, netto ára 30 kr. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'A iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 fr t 50 kr. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 fr t 
50 kr., netto ára 1 fr t 20 kr. 

Roboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8°. 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 
8°. 3 iv, fűzve. (1879. 17284. sz. a.) net to ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, l 'A iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fiizve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tantorv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8", 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, 'A iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, l 'A iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8", 2'A iv. 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. 35527. sz. a.) Bolti ára 6 kr., n. ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8", 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Xöi kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
52258/1890.) 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. Bolti ára 15 kr., netto 
ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 
tanitónők képesitési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanitónők képesitési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkóp. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanítók tes tületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasitásaz áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIIi. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tani tók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi- XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto á ra 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistiliai adatok tárgyában. (1891. 
2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, net to ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, net to ára 20 kr. 
Utasítás tót „ „ „ „ 20 kr. 

„ román „ ., „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 



Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-ez. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek ós állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. | 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok , 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 1 

végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 
Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékháza-

kat vezető dajkák képesitése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanitóilö-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, P/a ív, tűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 20 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó j 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. */« iv. (18ö8. 
17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány- ! 
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 

iv. (1S89. 14539. sz. r.) Netto ára 5 kr. — ! 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Net to ára 25 kr. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.) Netto ára 
25 kr. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — VII. Jegyzek. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
25 kr. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto : 
ára 25 kr. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 716C2. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIll. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló a/2. minta. 1 iv netto ára l 'A kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, netto ára l 'A kr. 
Nyilvántartási napló DJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 

Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 
javitó-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
beliv). I iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösiívényi táblázat tanítók számára. 1 iv netto 
ára 2'A kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. 25 kr. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve. 12 kr. 
Kisdcdóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdcdóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló. 2 kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 4 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 

IX. Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ára l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), b.ára 2'A kr., n .ára 2kr . 
Osztálynapló (bel-és küliv), bolt iára 2'/s, netto á ra2kr . 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b. ára 4 kr., n.ára3 kr 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. munkamcsternöi képesítő vizsgálatot tett 

tanitőnök anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanítók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Értesítő tanitóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl. 

Kizárólag a tanítóképző-intézetek részére ing-yen. 

XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 
Iíctéti könyvecske. 1 drb netto ára 1 'A kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
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XI I . Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Feisö népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztályijai megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztályijai megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári iioiskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polg ri leányiskolái bizonyitvány. 1 péld.netto ára2 kr. 
Polgári íiuiskolai bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr, net to ára l'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tannlók 

részére. 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l 'A kr. 
Tanitóképezdei bizonyitvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónöképeziiei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Mnnkamesternői bizonyitvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyitvány. 1 péld. n.ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónöí bizonyitvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz : Mennyiség- i's természettud. szakcsoportra. 
Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-

csoportra. Egy-egy pld. netto ára 60 kr. 

XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1M96. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

XIV. Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 
Felső kereskedelmi iskolák részére: Bulti :ira Nntto ára 

1. Érettségi bizonyitvány . . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyitvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 4 „ 3 ., 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
6. Kimutatáséretts.vizsg.,kül-v.belív 5 „ 4 „ 
7. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 

XV. Női keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 
Bizonyitvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891 — 

59258/90. sz. r„ módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó-ív. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 

Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 2 kr. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 3 kr. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. I iv netto ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesitett iskolalátogatásról. 1 iv netto 

ára 1 'A kr. 

XVII. Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 
Felvételi és oszt. napló, bel- és küliv, bolti ára 

4 kr, netto ára 3 kr. 
Mulasztási napló, bel-és küliv, bolti ára 4 k r ,n .á ra3kr . 
Haladási napló, bel- és küliv,bolti á r a 4 kr, n.ára 3 kr. 
Mulasztási kimutatás, 1 iv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 

T a n e s z k ö z ö k . 
1. S z e m l é l e t i képek.* 

I-sö, Il-ik, ll l-ik és IV-ik szállítmány. Egy-egy 
szállítmány (10—10 kép) bolti ára 6 fr t 50 kr, 
netto ára 5 f r t 8» kr. — Az egyes szállítmány tar-
talmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

2. T e r m é s z e t r a j z i é s g a z d á s z a t i s z í n e z e t t 
táblák. 

Az emberi test bonc/tana (5 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 

A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya^ 
rázó szöveggel), netto ára 12 fr t 60 kr. 

Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 f r t 60 kr. 

Ahtgcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Hétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés I tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Rasch- f é l e t e r m é s z e t r a j z i táb lák . (16 drb 

színezett t áb l a ; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'A ivre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 6 fr t 60 kr. 

4 . G ö n c z y P . A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, szerb és vend nyelven, bolti ára 80 kr, 
netto ára 70 kr. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 50 kr, netto ára 45 kr. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. Szerb 
Utasitás nem kapható. 

5. G ö n c z y P. U t a s i t á s a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8", 7'A iv, fűzve, bolti ára75 kr. ,n.ára 60kr. 

6 . G ö n c z y P . Épüle t tervek . Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 1 frt 20 kr, n. ára 1 frt. 

7. Metzner Al fons- fé le s z á m v e t ö - k é s z ü l é k az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 18 frt. 

8. S z á m o l ó g é p g o l y ó k k a l (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 fr t . 

9. Bopp. Méter -mértékek g y ű j t e m é n y e , netto 
ára 5 frt. — -4 tartálmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

K o g u t o v i c z é s Társa-fé le fa l i térképek. 
Magyarország fali térképe, vászonra húzva, bolti 

ára 5 f r t 75 kr, netto ára 4 f r t 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt , netto ára 6 frt . — Magyarország 
hegy- és vízrajzi fali térképe, vászonra húzva, 

• Az I-sö szállítmány, sajtó alá rendezés miatt, ez idő szerint 
nem kapható. 



bolti ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 0 frt — Magyarország 
folyóhálózati fali térképe, vászonra húzva és 
léczekkel ellátva, bolti ára 14 frt, netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt. István halálakor (1038-ban), 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára ti frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt. 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1847-ben, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország a pragmatica 
sanctio előtt (1720-ban), fali térkép, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, ne t t j ára 0 frt 
50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
- Magyarország I. Mátyás király halálakor, 

fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt — Magyarország 1683-ban a 
tőrök uralom legnagyobb kiterjedésében, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 fit 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel. bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt.— Arómai birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában, l'ali térkép, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 
Jjéczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Graeczia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
7 t'rt 50 kr, netto ára (3 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Osztrák-Magyar 
monarchia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. — Léczczel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Európa fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára G frt 25 kr, 
netto ára 5 frt. Léczekkel, bolti ára 7 frt 25 kr, netto 
ára 6 frt 25 kr. — Európa fali térképe. (Tör-
téneti—honfoglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr., netto ára 6 frt 50 kr. — Léczekkel, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Afrika l'ali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 50 kr, netto 
ára 5 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. — Palesztina fali térképe, 
vászonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ára 
7 frt, netto ára ű frt. Léczekkel, bolti ára 8 frt, 
netto ára 7 frt. — Föld képe fali térképe (öt 
része), féltekében, vászonra húzva, szöveggel, bolti 
ára 8 frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. Léczekkel. 
bolti ára 10 frt 50 kr, netts ára 9 frt 50 kr. — 
Európa hegy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt. Léczczel ellátva, 
bolti ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. — 
Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 13 frt 50 kr. netto ára 12 frt 50 kr. — 
J.éczczel ellátva, bolti ára 16 frt, netto ára 15 frt. 
— Európa a népvándorlás korában, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczczel ellátva, bolti ára 9 frt, netto 
ára 8 frt. — Európa a keresztes hadjáratok ide-
jeben, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto 
ára 6 frt 50 kr. — Léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt — Európa a renaissance s 
Mátyás király korában, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Európa a 
reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. — Léczczel 
ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korá-
ban (1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 
50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Ázsia fali térképe, 
vászonra húzva, bolti ára 9 frt, netto ára 
8 frt. Léczczel ellátva, bolti ára 11 frt, netto 
ára 10 frt. — Dél-Amerika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 8 fr t 25 kr, netto ára 7 frt 
25 kr. 

Gönczy-féle fali térképek. 
Észak-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 60 kr. 

— Dél-Amerika fali téri.épe, netto ára 3 fit 
60 kr. — Ausztrália íali térképe, netto ára 
3 fit 60 kr. 

Kogutovicz és Társa-féle kéz i atlaszok. 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. számára, 

bolti ára 60, netto ára 50 kr. — Kis atlasz. A pest-
megyei elemi iskolák számára, bolti ára 35, netto 
ára 32 kr. —- Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 
11 térképpel, bolti ára 30, n. ára 28 kr. — Földrajzi 
iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, n. ára 
90 kr. — Történelmi iskolai atlasz, gymnasium, 
reáliskola, felsőbb leány-, felső keresk. iskolák, 
tanítóképző-intézetek és polgári iskolák számára; 
fűzve, bolti ára 2 frt 50 kr, n. ára 2 frt 25 kr ; 
kötve, bolti ára 3 frt, n. ára 2 frt 70 kr. 

Kéz i térképek. 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, n. ára 

15 kr. — Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön színezve), b. ára 15, n. ára 12 kr. — Magyar-
ország hegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Palesztina kézi térképe, bolti 
ára 18, n. ára 15 kr. — Európa a magyarok honfogla-
lása ésafrank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a keresztes hadjáratok 
idejében, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a 
renaissance és Mátyás király idejében, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Európa a reformáczió idejében, 
bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 15. n. ára 12 kr. — Osztrák-magyar monarchia 
politikai kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Osztrák-magyar monarchia hegy- cs vízrajzi 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika 
kézi térképe, n. ára 15 kr. — Ausztrália kézi tér-
képe, u. ára 15 kr. — A térképpel való ábrázolás 
alapfogalmai, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Budapest 
fő- és székváros tervrajza, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Budapest és környéi.e, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 

- Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10, 
n. ára 9 kr. — Európa hegy- és vízrajzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr, — Afrika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika kőzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — AusztráUa és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Plaiiiglo-
busok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 
9 kr. — A föld öt része (Mercator-féle projectió-
ban) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 

Megyei kéz i térképek. 
Arad, Baranya, Bács-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, 

Pozsony, Somogy, Szatlnnár, Tentes, Torda-
Aranyos, Torontál, Vas, Zala megye, egy példánya 
bolti ára 15, n. ára 10 kr. — Abauj, Csongrád, 
Hajdú, Torna, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Komárom, Nógrád, Mosony, Tolna, Szeben, Sop-
ron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya bolti 
ára 10, n. 9 kr. — Alsó-Fehér, Nyitra megye, 
egy-egy példánya bolti ára 15, n. ára 12 kr. 

Szemlélet i képek 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt. Fiume látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árvaváralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra,bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva 

| táblapapirra, bolti ára 3 frt 50 kr, netto ára 
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3 frt 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul. bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 f r t 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Yiijila-Hunyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra. 
bolti ára 2 fr t 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A jáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 f r t 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 fr t 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. 

J3) Kath. népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 

6'A iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Német nyelven. 8°, 5 'A iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°. 5'/s iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk II. oszt. 

számára. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 27, n. ára 22 kr. 
Német nyelven. 8°, 10'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. osztálya számára. 8°, 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 41, n .ára 34 kr. 
Tót nyelven. 8°, 16'A iv, kötve, b.ára 48kr ,n .á ra 40 kr. 
Olvasókönyv az elemi ós városi iskolák IV. és V. oszt. 

számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, n. ára 52 kr. 
Német nyelven. 8°, 19'/» iv, kötve, bolti ára 64 kr, 

netto ára 53 kr. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17 'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15'A iv, kötve, b. ára 37kr, n .á ra 31 kr. 
Német betűző a népiskolák számára. 8", 2'A iv, 

fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 32 kr. n. ára 27 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 

számára. 8°, 15'A iv, kötve, b. ára 41 kr, n. ára 34 kr. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, ezólszerü 

összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, b.ára 47kr, n .á ra 39kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-

mára. 8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr. n. ára 21 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-

tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 18 kr, n. ára 15 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-

tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8", 6'A iv, kötve, b ára 21 kr, n. ára 18 kr. 
Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 

II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8°. 9'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 
Fali olvasótábla. 1 te l jes példány = 12 lap, ára 

1 frt 31 kr. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. I teljes példány = 12 lap, ára 1 fr t 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. == 12 lap, ára 1 fr t 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8", Hív ,kötve , b . á ra27kr ,n . á ra22 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr. netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8", 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Néniét. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8", 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Szerb iskolák számára. 
IJfpKÓKHOE nUnÍE 3A OVnOTpEEAÉHÍE [ÉpGEKH\Z NApoA" 

HWX« ovMHAiup*. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'A iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

II3X ĵfAATtípA IlEpKON AMAANOE OVnpAJKHEHÍE KX OVnO-
TpEEAEHUO KZ EAAKÉNOCÍ p S t l U l N A p O A N W X 2 

AHipA\z. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 103A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

II3Z HAEOCAÓIÍA n£pKOHAvlÁANO£ űOnpAIIUlÉHÍE KZ OVnO-
TpEgAÉNÍÍO KZ EAAüÉNŰtEpKEKHXZ NApÓAUW\'* 0\pH-
AHI|IA\"X. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8", 3' 3 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KatHXHEÍCX MÁAwH 5} HEÖHirEKArCO Gv*HOAA kx KÁp-
AOisu.'fc. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8", 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto á ra 11 kr. 

Bocro'iiioib Blip0HCii0B-jiAaHÍJi KaTHxncict 3a nume 
ynenu'iKe pa3pe,ne v EorociiacaeMoii Enapxin Kiiq-
koh. (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 8 ' / j iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

CptlHift KaraxHcicb. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

MaJiuű KariixHcict. (Kis Katekizmus.) 8°, l'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 
KATH\ÍíÍ£X MHKX, CAS EKíSpTZ MZpTgpHEHpt APEnT KPE" 

AÍNmIoEZ, (lENTpŐ CKOAAEAE NeSHHTE pOMRN£l|IH. (KÍS 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, n. ára 12 kr. 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, továbbá 
községek- és körjegyzőségeknek a netto árösszeg előleges beküldése mellett, portómentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Jíula-
pest, I. ker., isholatér 3. szám", pontosan ki tüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kiviil, az 
UtoIsA p o s l l í l is tudatni kérjük. 

Budapesten, 1898. évi augusztus hó 15. ^ m ^ t u ( L . e g y e t e m i m j 0 m d a 

Igazgatósága. 

M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évfolyam 3 3 . számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Szt.-Gotthárd nagyközség r. kath. iskolaszéke 

egy osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése 
díjlevél szerint: 1-szöv. 400 frt évi fizetés, mely havi 
részletekben a nagyközség pénztárából előre felve-
hető. 2-szor. Egy szobából álló szabad lakás az 
iskolaépületben. Kötelessége : 1-ször. Egy osztályban 
tanítani. '2-szor. A kántoriakban segédkezni, esetleg 
a kántort helyettesíteni. Zenében jártasak előnyben 
részesülnek. Pályázni óhajtók felhivatnak, miszerint 
okleveleiket és más okmányaikat augusztus hó 28-ig 
a róm. kath. iskolaszéki elnökhöz beküldjék. Az 
állomás szeptember l-én elfoglalandó. Jegyzet: Az 
ipariskolában való közreműködésért külön 200 frt 
évi fizetés bizto^'ttatik. Szt.-Gotthárd, 1898. évi 
augusztus 8-án. Az iskolaszék. (1213—I— 1) 

Tabajdra (Fejérmegye) reform, tanító kerestetik. 
Fizetése: 400 f r t ; egyszobás lakás fűtéssel. Tanít 
3 osztályt, végzi a legátusi teendőket, szükség ese-
tén kántortanítót helyettesíti. Okleveles tanítónak 
50 frttal többet fizet az egyház, ha a kért állam-
segély még a tanév alatt megérkezik. Kérvények 
augusztus 21-ig a reform, lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. (1225—1—1) 

Pályázat lelkész-tanítói állásra a s zegha lmi 
ev. ref. egyházban. Fizetés: tisztességes szabad 
lakás, — készpénz 500 frt, — búza 25 métermázsa, 
— árpa 12 métermázsa, mindenkor évnegyedenként 
előre fizetve. Kötelessége : a IV., V., VI. fiosztály 
vezetése a tiszántúli egyházkerület tanterve szerint, 
a rendes eanonica-órákon kívül a lelkész akadá-
lyoztatása esetén az istentisztelet végezése. Kilá-
tása lehet a megválasztottnak, hogy az ismétlő- és 
ipariskolához is a község által megválasztatik, — 
az elsőért 75 frt, a másodikéit 100, esetleg 150 frt 
fizettetik. Csak lelkészi és tanítói oklevéllel birók 
pályázhatnak. A pályázatok augusztus húszig alúl-
irott lelkészhez adandók be. A pályázati kérvény-
hez a lelkészi és tanítói oklevél, életkorát igazoló 
keresztlevél és szolgálati bizonyítvány okvetlen 
csatolandó. Az állás szeptember elsején elfoglalandó 
és évközben el nem hagyható. Tatár János, ev. ref. 
lelkész. (1051 —III—3) 

A sümegváros i róm. kath. elemi iskolánál segéd-
tanítói állás van üresedésben. Kötelessége egy osz-
tályban tanítani és a kántori teendőkben segéd-
kezni. Fizetése 200 f r t ; lakás, élelmezés a kántor-
tanítónál. Ágyneműről, mosatás és világításról maga 
gondoskodik. Kérvények az iskolaszékhez czimezve, 
nagyságos Eitner Sáudor elnökhöz küldendők. A 
hely szeptember l-én elfoglalható. Sümeg, 1898 
julius hóban. Bánfi Alajos, igazgató. 

(1074 - III -3) 
Mérken (Szatmárm.) a reform, egyház kántor-

tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma 
lakáson felül 51 frt államsegély, föld-naturálék és 
tandíjban 350 frt. Kötelessége vegyes elemi iskola 
vezetése. Oklevéllel felszerelt kérvények augusztus 
hó 20-ig ev. ref. lelkészi hivatalhoz (u. p. Vállaj) 
küldendők. (1091—III—3) 

Csanád-Palota községben újonnan szervezett 
400—400 frt évi fizetés s ötödéves korpótlék java-
dalmazás mellett egy férfi- és egy nőtanítói állásra 
pályázat hirdettetik. A nőtanít.ó részére természet-
beni lakás, a férfitanító részére pedig természetbeni 
lakás, vagy ennek ellenértékében 100 frt lakbér 
biztosíttatik. A kellőleg felszerelt kérvények alulirt 
iskolaszéki elnökséghez 1398 augusztus 28-ig nyúj-
tandók be. A választás ugyanez nap délelőttjén fog 
megtartatni. Csanád-Palotán, 1898 julius 24-én. 
Elnökség. (1101- I I I -3 ) 

A baczúri, kecskés ! , dobói ev. ker. tanítói 
állásokra pályázatot hirdetek. Ez állásokkal 300 frtnyi 
javadalom jár, lakáson és kerten kívül. Tannyelv 
tót. Pályázhatnak csak oklevelesek. Hurtay György, 
ev. lelkész. Osztroluka. (1109 - III — 3) 

Tamásfa lvai (Torontálm.) államilag segélyezett 
köz>égi iskolájánál az újonnan szervezett tanítónői 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : az állam-
tól 400 frt készpénz ; a község által lakbér czímén 
évi 50 frt, előleges negyedévi részletekben, s a szük-
séglendő tüzianyag szállításra fuvar. Kötelessége: az 
iskolaszék által kijelölt osztályt s az ismétlő-iskolát 
tanítani, s a leánynövendékeket a kézimunkára 
oktatni. Pályázók kellően fölszerelt kérvényüket a 
tamásfalvai iskolaszékre czimezve, augusztus 20-ig 
adják be. Az iskolaszék. (1136—II—2) 

Tolna-Szakályba az egyik tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: tanévre 130 frt, havi 
előleges részletekben, egy bútorozott szobából álló 
lakás tisztogatás- és fűtéssel, továbbá a kántor-
tanítónál élelmezés és mosás fejében évi 20 frt. 
Kötelessége: az iskolaszék által meghatározott 
osztályt tanterv szerint vezetni, az ismétlőket taní-
tani és a kántorságban segédkezni. Tannyelv: magyar. 
Képezdevégzettek is pályázhatnak. Pályázatok aug. 
végéig az iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(1140-11-2) 
Glozsán (Bács-Bodrogm.) ág. evang. népiskolá-

jához tanító kerestetik. Fizetés: 310'66 f r t és 60 fr t 
lakbér. Kötelessége: az I., IL, III. osztályok veze-
tése. Tannyelv: tót-magyar. Kellően felszerelt kér-
vények 1898 szeptember l-ig az ág. hitv. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Dedinszky János, lelkész 

(1165 I I I -2) 
Ácsra (Komárommegye) a IV-ik tanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Javadalma: 420 fr t készpénz, 
havi részletekben előre fizetve ; egy szoba fűtéssel; 
25 f r t lakás- és kertpótlék; ismétlő-leányoktól fejen-
ként 50 k r ; halott kisérésért 25 kr. Kötelessége : a 
IV—VI. osztályú és ismétlő-leányok tanítása ; kán-
tortanítónak templomi éneklésnél segédkezés. Pályá-
zatok augusztus 25-ig alulirotthoz küldendők. Az 
állomás szeptember l-én elfoglalandó. Kelemen 
János, ev. ref. lelkész. (1160—II—2) 

Pinczehelyre róm. kath. képezdét végzett kán-
tortanítósegédet keresek. Fizetése kilencz havi 
tanidőre : 120 frt, élelmezés, mosatás, külön szoba, 
fűtéssel és tisztogatással, ágynemű és világításon 
kívül. Az állás október elsején elfoglalandó. Hajas 
János, kántortanító. (1172 - I I - 2 ) 

A f egyvernek i reform, leányegyház előkönyörgő 
tanítót keres, természetbeni szép lakás, (eddig 24 frtot 
jövedelmező) 2100 Q-ölnyi udvar és 500 fr t javadal-
mazással, melyhez 470 lélek után eső stóla járul ; 
megjegyeztetvén, hogy ebből 100 fr t és az udvar 
fele majd akkor, ha rendes lelkészség szerveztetik, 
a lelkész javadalmához csatoltatik, addig e pótlékért, 
mint előkönyörgő, ^ köteles vasárnaponként isteni 
tiszteletet tartani. Állandósítása a próbaév sikerétől 
függ. Pályázhatnak református okleveles tanítók 
A pályázatok augusztus 21-ig alulirotthoz külden-
dők Kenderesre (Jász-Nagykun-Szolnokm.) Győri 
Lajos, ref. lelkész. (1178—II—2) 

I. A murakirályi róm. kath. iskolánál betöltendő 
vezértanítói állásra pályázat hirdettetik. A vezér-
tanító illetménye : készpénzben 420 frt, 2 öl tűzifa ; 
2 szobából álló lakás. A pályázati határidő f. é. 
aug. 20. — II. A dráskovecz i róm. kath. népis-
kolában betöltendő másodtanítói állásra. A tanító 
fizetése : készpénzben 400 frt, lakbér czímén 30 frt, 2 öl 
tűzifa. Ezen állásra tanítónők is pályázhatnak. A 
pályázati határidő f. é. augusztus 20. A folyamod-
ványok ftdő Mestrits Gábor plébános nevére kül-
dendők Dráskoveczre (Zalam). (918—11—2) 



- II 

A gárdonyi (Fehérm.) ref. segédtanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Tanítja I. II. osztályokat. 
Fizetés: 360 frt, lakás fűtéssel, takarítással. Pályá-
zati határidő szeptember 1. Tóth Kálmán, lelkész. 

(1189-111-2) 
Jöoson-Újfalu róm. kath. horvát-magyar tan 

nyelvű népiskolához osztálytanító kerestetik. Fizetése: 
350 f r t ; mellékjövedelemre számithat. Van csinos 
szobája. Kötelessége: I. osztályban tanítani s a 
kántori teendőkbensegédkezni. Az állomás szeptember 
1-én foglalandó el. Kérvények alulirott iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Vlasich János, plébános. 

(1130 —II—2) 
Folyó évi szeptember elsejére keresünk okleveles 

tanítót, nőtlent, 400 fr t évi fizetéssel. A német és 
héber nyelvben kimutató jártassággal birók előny-
ben részesülnek. Pályázatok kéretnek f. hó 20-ig. 
Izraelita hitközség, Nyitra-Zsámbokrét . 

(1193-11-2) 
A t emes -gyarmata i német tannyelvű róm. 

kath. iskola 111. osztálya képesített tanítóval betöl-
tendő. Járulékai: 20 frt, 10 frt irodai, 5 frt lakás-
tisztítási átalány, 2460 liter tiszta buza, 12 méter 
bes/.állított hasábfa, 2 szobából álló lakás, konyha, 
éléskamra, padlás, istálló, házikert. Megválasztott 
köteles ismétlő-iskolát tartani. A kellőleg felszerelt 
folyamodványok augusztus hó 20-ig az iskolaszéki 
elnökséghez intézendők. (1169—II—2) 

Pusz ta -Fö ldvár (Békésmegye) község iskola-
széke tanyai iskolai segédtanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés: lakás, 360 frt, 20 kl' beiratási díj, 
tűzrevaló, 900 Q -öl föld. Vallástanítás kötelező, 
csak ág. hitv. ev. pályázhatnak. Pályázati határidő 
szeptember 5. Bolla István, iskolaszéki elnök. 

(1201—II—2) 
A pecse ly l (Szilágymegye) államilag segélyezett 

községi iskola tanítói állására pályázat hirdettetik. 
Javadalma: 350 f r t állami segély és 50 frt a köz-
ségtől, összesen 400 frt és természetbeni lakás. 
Kellően felszerelt kérvények augusztus hó 25-ig az 
iskolaszéknek Pecselybe, u. p. Kiaszna küldendők. 
Az iskolaszék. (1203—III—2) 

A jászkarajenöi alsó-karai róm. kath. jellegű 
tanyai tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 
350 frt készpénz, lakás és fűtőanyag. Ezen állásra 
oklevélnélküliek is pályázhatnak, mely esetben 
300 frt, lakás és fűtőanyag lesz a fizetés. Pályázók 
kérvényeiket f. évi augusztus 31-ig főtiszt. Szitár 
Mihály iskolaszéki elnök úrhoz nyújtsák be. Kelt 
Jász-Kara-Jenőn, 1898. évi augusztus 5-én. Kormos 
János, iskolaszéki jegyző. (1209 — 11—2) 

Pályázat. (Zaiamegye) Muraköz m iksavár i róm. 
kath. horvát-magyar népiskolának, szeptember 8-án 
elfoglalandó, osztálytanítói állomá-ra augusztus végéig 
pályázat hirdettetik. Évi javadalom: 366 frt, fa-
illetmény 34 frt, kerek 400 frt készpénz és teljes 
lakás, konyhakerttel. Pályázatok (okleveles előnyben) 
ískolaszéki elnökséghez (posta Diávavásárhely) kül-
dendők. (1218-II—2) 

A dudari ev. ref. másodtanítóságra pályázat hir-
dettetik. Fizetés — államsegéllyel — 400 frt ós egy 
(szobából álló lakás Kellőleg felszerelt kórvények 
»»g-usztus 28-ig az esperesi hivatalhoz, Takácsi, 
Veszprémmegye, küldendők. Nők is pályázhatnak. 

(1221 -II—2) 
K horvát-kimlei (Mosonmegye) róm. kath. nép-

iskolához 1898. évi szeptember 1-én alkalmazandó 
okleveles osztálytanító kerestetik. Évi fizetés: a) 
250 fit, utólagos havi részletekben a községi pénz-
tárból ; b) 14U frt, utólagos félévi részletekben, az 
állami segély czímén befolyó összegből az iskolaszék 
útján ; c) egy szobából álló lakás. Határidő 1898. évi 
augusztus hó 26-ika. Az iskolaszék. (1211—II—2) 

Pályázat a c sorvás i (Békésmegye) ref. kántor-
tanítóságra. Fizetése: 200 forint, 10 hektó buza, 
10 hektó árpa, temetési stóla. E fizetésnek állam-
segélylyel 400 forintra kiegészítéséért egyház 
májusban már kérvényezett. Községtől ref. ismét-
lősök oktatásáért 66 forint, 6 koesi szalmafűtő. 
Tisztességes jő lakás. Kötelessége : I—VI. vegyes-
osztály, ismétlősök tanítása, templomi — fishár-
moniummal — temetési szolgálatok végzése. Állás 
szeptember 15-ig elfoglalandó. Kérvények augusztus 
30-ig ref. lelkészi hivatalhoz kéretnek. (1219-11—2) 

Trebete és Osztró (Nyitram.) róm. kath. tót-
magyar tannyelvű népiskolájánál egy-egy osztály-
tanítói állomás betöltendő. Javadalmazásuk: Trebetei-
nek évi 300 frt. lakás ós tűzifa; osztróinak évi 
250 frt, lakás és fa. Pályázó tanítók, tanítónők és 
óvónők kérvényeiket az illető iskolaszékre czímezve, 
f. évi augusztus hó 27-ig a vágújhelyi prépost-espe-
rességi hivatalhoz küldjék. Saját háztartást vezet-
tetni szándékozók előnyben részesülnek. 400 frtig 
való fizetéskiegészítésre kilátás van. Megbízásból: 
Laczkovich .lános, trebetei főtanító. (1210—II—2) 

A baracskai ref. vall. elemi iskolához segéd-
tanító kerestetik. Fizetése: egy iskolai évre 330 frt, 
négy méter fa és egy szobából álló lakás. Köteles-
sége : három osztályt tanítani s a kántortanítót aka-
dályoztatása esetében a kántori teendőkben helyet-
tesíteni. Pályázatok a ref. lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Baracska, Fejérmegyében. (1224—III-2) 

Tolna-Regölybe r. k. oki. v. képezdevégzett 
tanító kerestetik. Fizetése a tanévre : 305 frt, szoba, 
fűtés, tisztogatással. Kérvények augusztus 20-ig az 
iskolaszékhez küldendők. (1184-11—2) 

Kenderes községben (J.-N.-K.-Szolnokmegye) az 
újonnan rendszeresített óvónői állásra pályázat 
hirdettetik. Okleveles óvónők kérvényüket augusztus 
hó 25-ig alulirott elnöknek beküldhetik. Évi java-
dalmazás : 600 korona, természetbeni lakás kerttel 
ós 30 métermázsa szén fűtésre, melyből az óvodát 
is köteles fűteni. Kenderesen, 189ö. évi augusztus 
lió 7-én. Pádár Sándor, elnök. Dr. Szemes Sándor, 
jegyző. (1212—II—2) 

Magyarfalvára (Pozsonymegye) okleveles vagy 
képezdevégzett tanító vagy tanítónő, esetleg képe-
sített óvónő kerestetik. Fizetése: egy polgári évre 
350 frt, havi előleges részletekben, 20 f r t faátalány 
és egy bútorozott szoba. Tanítási nyelv : tót-magyar. 
Kötelessége : az I. osztályt és az ismétlősök tanítása. 
Kérvények a róm. kath. iskolaszékhez augusztus 
25-ig küldendők. Az állás szeptember 1-én elfog-
lalandó. Pauer Lipót, kántortanító. (1232—I —1) 

A zsámbokréti (Turóczin.) evang. iskolához 
okleveles tanító kerestetik. Fizetése: államsegélylyel 
400 frt , egy szoba, konyha, kamra, istálló, konyha-
kert és 15 frt fűtésre. Tannyelv : tót. Pályázhatnak 
tanítónők esetleg óvónők is. Kérvények folyó évi 
szeptember hó 15-ig a neczpáli evang. lelkészi 
hivatalra czimezve küldendők. Neczpálon, 1893. évi 
augusztus hó 8-án. Polereczky András, ev. lelkész. 

(1237—1-1) 
A buda-ábrányi ref. okleveles előkönyörgő-tanító 

fizetése: szép lakás kerttel, 150 fr t államsegély, 
6 kat. hold föld, 27 köböl rozs, 14 f r t pénz, 36 véka 
csőstengeri párbérbe, 2 öl tűzifa beszállítva, szol-
gálmány értéke : 12 frt . Tandíj átlag 30 gyermek-
től 50 frt értékű, stóla 15 frt. Földadót a tanító 
fizeti. Pályázatok Sebeők István ref. lelkészhez Nyir-
Acsádra szeptember 3-ig küldendők. (1^38—1—1) 

Akára (Veszprémin.) osztálytanító kerestetik. 
Fizetése: egy bútorozott szoba és 300 frt, 4U0 frtra 
leendő kiegészítéseért az iskolaszók folyamodott. 
Folyamodhatnak tanítók, tanítónők. Az állomás 
szeptember 1-én elfoglalható. Iratok iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. (1239—1—1) 
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A mártonfalvai ref. okleveles előkönyörgő-
tanító fizetése : szép lakás kerttel, 100 frt, 25 köböl 
élet, felében rozs felében tengeri, 2 öl tűzifa 
beszállítva, tandíj átlag 80 gyermektől egyen-
ként 1 frt, 1 véka rozs. Ismétlőktől a község 
fizet 50 frtot. egy ismétlő azonkívül 50 krt, ezek 
száma átlag 25. Stóla temetésektől átlag 30 frt. 
Államsegélyért és korpótlékért folyamodva. Pályá-
zatok szeptember 8-ig Sebeők István lelkészhez Nyir-
Aosádra küldendők. (1240—1—1) 

Pályázat rendes tanítói állomásra (1. és 2. oszt.) 
Holicson. Jövedelem : lakáson kívül 400 f r t kész-
pénzben és 2 öl fa. Pályázatok az ev. lelkészi hiva-
talhoz Holicsra (Nyitram.) küldendők. ( 1241 -1 -1 ) 

B a . S - Szklenó fürdői kincstári kántortanítói 
állomásra szeptember 5-ig pályázat hirdettetik. 
Oktatási nyelv: magyar-tót. Az 1893. évi összeírás 
szerint 425 frt 15 kr évi jövedelme. Kötelessége : a 
liarangozásról gondoskodni, mely kötelesség évi 
20 fr t mellékjövedelmet hajt. A kellően fölszerelt 
kérvények főtiszt. Fodor Antal Bars-Szklenó róm. 
kath. iskolaszék elnökéhez küldendők. Czeizel László, 
kerületi tanfelügyelő. ( 1 2 4 2 - 1 - 1 ) 

Kenyeribe (Vasm.) róm. kath. segédtanító szük-
séges. Fizetése: tanévre 302 frt, lakás fűtőanyaggal. 
Az iskolaszék. _ (1243-1—1) 

Rásztocsnó i tanítói állomásra az áprilisban 
3 9. szám alatt közölt föltételek mellett augusztus 
30-ig pályázat nyittatik. (1245 —III —1) 

Betöltendő a német-g ladnai állami elemi isko-
lánál évi 400 fr t fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket iga-
zoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1898. évi augusztus hó 22-ig Krassó-Szörény-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott és róm. kath. kántori 
teendők teljesítésére képes tanítók előnyben része-
sülnek. Krassó-Szörényvármegye kir. tanfelügyelősé-
gétől. Lúgos, 1898 augusztus 8-án. Sándor Lajos, 
kir. segédtanfelügyelő. (152/h—I—1) 

A borossebesi ev. ref. kántor-orgonista-tanítói 
állomásra pályázat nyittatik. Pályázhatnak képezde-
végzett vagy oki. tanítók. Évi javadalma: 190 frt, 
12 köböl buza, 8 köböl szemes tengeri az egyház 
magtárából, 8 hold föld, minden más vallású tanu-
lótól havonta 50 kr, 10 frt stóla, magántanításért 
külön díj, 3 szobás lakás, kettő padolva s kert. Az 
iparos tanulók oktatásáért évi 100 frt. Kötelessége 
a népiskola I—VI. osztályát az egyházkerületi tan-
terv szerint vezetni s lelkész akadályoztatása eseté-
ben a lelkészi szolgálatokat végezni. Pályázati 
kérvények augusztus 21-ig Szabó József ref. lelkész-
hez küldendők. (U. p. helyben). Az állomást szept. 
l -én kell elfoglalni. ( 1229 -1 -1 ) 

A magyar nyelvet és népnevelést Zemplénvár-
megyében terjesztő egyesület által fentartott Zem-
plén községbeli óvónői állásra folyó évi augusztus 
25-ig pályázat hirdettetik. Javadalom: 2 jó szoba, 
konyha, kamara, istálló és konyhakerten kívül 
300 f r t készpénzfizetés és 50 fr t cselédtartási illet 
mény. A pályázati kérvények nagytiszteletű Fejes 
István egyesületi elnök úrhoz Sátoralja-Újhelybe 
küldendők. (12*26—I— 1) 

Pályázat leány tanítói állomásra, tisztességes lakás, 
kert és 400 frt fizetéssel, melyből 200 frt államse-
gély. Pályázhatnak ref. vallású okleveles tanító- és 
óvónők; utóbbiak oklevélszerzési kötelezettséggel. 
Szabályszerű pályázatok Kántorjánosiba iSzat-
márm.) augusztus 30-ig Segesváry József iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. (1234-11—1) 

Ó-lehOtai kántortanítói állomásra pályázat hir-
dettetik augusztus 29-ére. Fizetése: állami segély-
lyel 400 frt. Orgonálásban jártas okleveles tanító-
nők is pályázhatnak. Folyamodványok főtiszt. Molnár 
Rudolf esperes úrhoz küldendők Moravánba (Nyitra-
megye). 

Nagymodró i kath. kántortanítói állomásra pá-
lyázat hirdettetik augusztus 29-ére. Fizetése : állami 
segélylyel 400 frt. Folyamodványok főtiszt. Molnár 
Rudolf esperes úrhoz küldendők Moravánba (Nyitra-
megye); _ (1256-1—1) 

Sz i lágy - szakács i (Szilágym.) ref. egyház orgo-
nista-kántorfitanítói állomásra pályázat hirdettetik 
augusztus 25-ig. Fizetése : tisztességes lakás, 400 frt 
évnegyedenkint, 6 hold szántó, 4 boglyás kaszáló, 
stóla: mintegy 30 frt. Pályázat ref. lelkészi hiva-
talhoz. (U. p. helyben). Szakácsi. (1233—1—1) 

Az e sz tár i segédtanítóság jövedelméből kima-
radt 50 frtnyi legátusi jövedelem, tehát 10 hóra 
fizetése 200 frt és ellátás, mint hirdetve volt. 

(1236-1—1) 
Ozdinban (Nógrádm., p. Málnapataka) ágost. 

hitv. evang. magyar-tót képesített kántortanító 
választandó. Fizetése : hivatalosan 400 frtra becsül-
tetett. Jelentkezhetni augusztus 27-ig Biszkup Béla 
lelkésznél. (1244—1—1) 

A m a c s e v i c s i szerb és magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járan-
dóságok : 400 frt fizetés ós tisztességes lakás. A 
magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel ellátott és 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minis-
teriumhoz czímzett folyamodások 1898 évi szep-
tember hó 8-ig a krassó-szörénymegyei közigazga-
tási bizottsághoz küldendők. Idegen nyelvű okmá-
nyokhoz magyar fordítás csatolandó. (153/h—I —1) 

Az alsó-némedi-i reformált egyház (Pestmegye) 
a III—IV-ik osztály vezetésére segédtanítót keres. 
Fizetése: havonként 35 frt . Lakás, fűtéssel. Pályázók 
kérvényeiket augusztus 25-ig alulirotthoz küldjék 
be. Vargha László, reform, lelkész. (1255 —III —1) 

Az árvamegyei prybi s s i r. kath. tanítói állomásra 
f. évi szeptember hó 6-ára pályázat hirdettetik. 
Jövedelem : I. Készpénzben 79 frt 70 kr. II. Termé-
nyekbeli illetmények egyenértéke 2'20 fr t 30 kr. 
III. Államsegély 131 frt o. értékben. Az évi jöve-
delem összege 434 frt o. értékben. Szabad lakás. 

A zázr iva i (Árvamegye) r. kath. II. (központi) 
tanítói állomásra f. évi augusztus hó 30-ára pályá-
zat hirdettetik. Rendes évi jövedelem: l. Tandíj 
czimén a községi pénztárból 200 frt. II. Beiratási 
díj 8 f r t 50 kr. 111. Failletmény értéke 30 frt. IV. 
Államsegély 200 frt. V. Szabad lakás. Ezen állo-
másra okleveles óvónő is pályázhatik. A szabály-
szerűen felszerelt folyamodványok ftdő Kuehár Endre 
kerül, esperes-tanfelügyelőhöz Árva-Nagyfalván be-
adandók ; u. p. helyben. (1254—I—1) 

A kókai (Pestmegye) róm. kath. népiskolánál 
egyévi tartamra, ideiglenesen, egy tanítói állás 
betöltendő. Javadalma : 400 fr t fizetés havi részle-
tekben, 32 frt failletmény, tisztességes bútorozatlan 
szabad lakás, kerttel ós esetleg a törvényes kor-
pótlék. Kötelessége: az iskolaszék által kijelölt 
osztály vezetése, az összes fiuismétlősök tanítása. 
Pályázati határidő szeptember 5. Elfoglalandó októ-
ber l-én. Kérvények Korber Antal plébánoshoz 
intézendők. P. Szeőke Mihály, igazgató-tanító. 

(1252—III—1) 
A bajnai kath. népiskolánál osztálytanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Fizetése : 325 frt, mely összeg 
már li-99. év január havától teljes valószínűséggel 
400 frtra lesz kiegészítve. Van lakása és fűtésre 
fája. Folyamodványok augusztus hó 28-áig ftdő 
Dusehek János ales per es-tanfelügyelő úrhoz külden-
dők Komárom-Tardosra. (1246—1—1) 

33* 
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A le l l e l községi iskolában megürült osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdetek. A tanító fizetése : 400 frt 
készpénz, egy szobából álló lakás, fűtés és tiszto-
gatás. A pályázati kérvények augusztus 25-éig Lelle 
község iskolaszékéhez adandók be Az állás szep-
tember l-én elfoglalandó. Lelle. 1898. augusztus 8-án. 
Kováts István körjegyző, iskolaszéki alelnök. 

(1253-1—1) 
A m o s ó c z i államilag segélyezett községi iskolá-

nál f. évi szeptember hó 1-ével megüresedendő ren-
des tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 
400 fr t készpénz, tisztességes lakás, a fizetés elő 
leges havi részletekben utalványoztatik. Folyamod-
ványok a községi iskolaszékre czimezve, Rexa Pál 
iskolaszéki elnökhöz küldendők Vág-Szent-Keresztre, 
Nyitramegye, u. p. Vágújhely, 1898. évi augusztus 
hó 31-ig; a később érkezettek figyelembe nem 
vétetnek. ( 1 2 5 1 - 1 - 1 ) 

Bujákra (Nógrádm.) kath. tanítóságra még min-
dig pályázhatni. Javadalma: 400 frt , lakás. Kötele-
zettsége : ismétlőket is tanítani, kántorságb in segéd-
kezni. Kossitzky Lajos, plébános. (1260—I —1) 

A ny i t ra i nyilvános magán polgári iskolához 
tanár kerestetik. Ajánlkozások f. hó 20-ig ezen 
iskola igazgatóságához beküldendők. (1259—11 — 1) 

B i a i (Pestm.) ref. egyház másodtanítót keres. 
Fizetése kilencz hónapra 300 frt , 4 méter fa, egy 
szobás lakás. Mellékjövedelem irodai teendőkért és 
legatióból 100 fr t . Pályázhatnak oklevéllel nem 
birók is. Egy év múlva okleveles egyénnek 100 fr t 
államsegély kilátásba helyeztetik. Jelentkezhetni 
augusztus végéig Dézsi Mihály lelkésznél. 

(1251—II-1) 
A r á c z - m e c s k e i német-magyar tannyelvű róm. 

kath. osztálytanítói állomásra pályázhatni szep-
tember l-ig. Fizetése 300 frt 10 havi utólagos rész-
letekben, utazási átalány 5 frt, 10 méter fa, ebből 
az iskola is fütendő, egy a legszükségesebben búto-
rozott szoba. Kötelessége: az I. osztályt tanítani, a 
kántorságban segédkezni. Pályázhatnak férfitanítók 
és képezdészek. Folyamodványok Rácz-Mecskére 
küldendők az iskolaszéki elnökséghez. 

( 1 2 4 7 - 1 - 1 ) 
Az e n y i n g i ref. egyház népiskolájában harmadik 

tanítóságra pályázhat okleveles ref. vallású egyén. 
Évi javadalma lesz: készpénz 280 frt, egész koszt 
az első tanítónál, lakásul egy szoba fűtéssel. Pályázó 
felszerelt kérvényét f. évi szeptember l-re az espe-
resi hivatalhoz küldje Enyingre (Veszprémin.). 

(1262 1 - 1 ) 
A börve ly i ev. ref. egyház leánytanítói állomására 

pályázat hirdettetik. Fizetés: 272 f r t készpénz, 12 
köböl buza, 12 köböl gabona, 80 véka esős tengeri, 
80 csirke, 2 öl fa, egy vékás föld, 10 f r t stóla, 
20 fr t ismétlők tandíja, 2 drb szarvasmarha-legel-
tetés s ehhez képest sertéslegeltetés, urilakás nagy 
kerttel. Kötelesség: hatosztályú leányiskola veze-
tése, templomi és temetési szolgálatoknál segédkezés. 
Az állomás szeptember elsején elfoglalandó. Az 
oklevéllel felszerelt pályázat Havas Gyula ev. ref. 
lelkészhez küldendő. Börvely, u. p. Nagy-Károly. 

(1261-11—1) 
S z a l a c s i (Biharm.) ev. reform, leány tanítóság 

évi javadalma: készpénz 70 fr t . Föld: 6 katasz-
trális hold 1223 -öl, mely földek adóit az egyház 
fizeti és azokat — a negyedik forduló kivételével 
— az egyház szántatja. Tandíj : minden gyermek-
től (100-on felül) 1 véka gabona, 1 véka esős ten-
geri és 42 krajezár. Lakás kerttel, mely 1 kataszt. 
hold 765 QJ-ölet foglal el. Kötelesség: I—VI. osz-
tály vezetése. Felszerelt pályázatok Nagy Imre 
lelkészhez intézendők augusztus 25-ig. Választott 
állását szeptember 18-án elfoglalni köteles. Nőtlen 
tanító egy év alat t tartozik megnősülni. (1261-1-1) 

A t e m e s - s z i l a s l államilag segélyezett, magyar 
tannyelvű községi elemi iskolánál megüresedett 
tanítói állomás idpiglenes betöltése végett a pályázat 
hirdettetik. A megválasztandó tanító köteles a róm. 
kath. hittant is taní tani és a róm. kath. szertartás 
szerinti temetkezések alkalmával a kántori teendőket 
végezni. Ezen állás évi javadalmazása: 400 frt 
készpénz, természetbeni lakás és 1571 Q-ölnyi 
házikert haszonélvezete, melynek évi adóját az 
élvező fizeti, és végre 12 köbméter kemény tűzifa, 
melyből a tanterem fütendő. A kántori teendőkért 
a felekezet által fizetendő stólailleték jár. Pályáz-
hatnak róm. kath. vallású, okleveles tanítók, kik a 
kellően felszerelt kérvényüket f. évi szeptember hó 
15-ik napjáig, a községi iskolaszékhez Tenies-Szilason, 
u. 15. Buziás fürdőhely, benyújthat ják. Schramm 
Ferencz, iskolaszéki elnök. (1263 111—1) 

B u s z k i t z á n egy tanítói állás 500 fr t évi java-
dalmazással ; lakással; ennek hiányában 60 f r t évi 
lakbérrel és 20 köbméter tűzifával töltendő be. 
Megkívántatik az elemi iskolai oktatásra előírt tör-
vényes képzettség a magyar és német nyelvű okta-
tásra. Zeneileg képzettek és azok, a kik egy szláv 
nyelvet is birnak, előnyben részesülnek. Kérvények 
a tanítói oklevél, születési és az eddigi működés-
ről szóló bizonyítványok melléklése mellett külden-
dők legkésőbb 1898 szeptember 15-ig a kaláni 
bánya- és kohórészvénytársaság erdőgondnokságának 
Ruszkiczán (Krassó-Szörénymegye). (1275—11—1) 

Tolna-Kónyiban egy róm. kath. tanítói állomásra 
pályázat nyit tat ik. Fizetése: 200 frt. élelmezés és 
bútorozott szoba, fűtés, tisztogatás. Kötelme : egyik 
tanteremben működni, a kántorság minden nemé-
ben segíteni, esetleg önállóan működni, ismétlősöket 
tanítani. Tanév 9 hónap szeptember 1-től. Tannyelv 
magyar. Okleveles tanítók az iskolaszék elnökségé-
hez czímezzék folyamodványaikat augusztus 25-ig. 
Horváth János, néptanító. (1277 —1—1) 

A rákospa lo ta i ref. egyház pályázatot hirdet 
egy újonnan rendszeresített tanítónői állásra. Fize-
tés : lakás és 500 frt , évnegyedenkénti részletekben. 
Kötelesség: az iskolaszék által kijelölt összevont 
osztályoknak a Duna-melléki ref. egyházkerület tan-
terve szerinti tanítása ; a felsőbb osztályos leányok-
nak a női kézimunkákban oktatása; az ismétlő 
leányiskolások tanítása és templomba vezetése. 
Pályázni óhajtók, kérvényüket, melyhez keresztlevél, 
oklevél, egészségi orvosi bizonyítvány, esetleg mű-
ködési igazolvány csatolandó, folyó augusztus 28-ig 
Benkő István ref. lelkészhez Rákospalotára adják be. 

(1249—11—1) 
Gelse (Zalam.) községi iskolájához a Il-od tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetése polgári évre 
okleveles tanítónak 400, oklevélnélkülinek 300 frt 
havonkénti részletekben, gondnok által fizetve. Mel-
lékjövedelem szorgalmától függ. Lakása egy szoba 
a szükséges bútorzattal és téli fűtéssel. Pályázati 
határidő augusztus hő 25. Az állás szeptember l-én 
elfoglalandó. A kántorságban segédkezni köteles 
Kérvényében kitüntetendő, ha zongorában oktatást 
adni képes. Férfitanítók hiányában nőtanítók is 
pályázhatnak. Kérvények felszerelve Nuszer János 
világi iskolaszéki elnök úr czímére küldendők. 

(1271 1 - 1 ) 
A békés i államilag segélyezett polg. leányiskolá-

nál egy tanítónői állás betöltendő. Javadalmazása: 
fizetés 700 fr t , lakbér 120 frt. Csakis okleveles tanító-
nők pályázhatnak. Pályázók kérvényeiket szabály-
szerűen fölszerelve augusztus 24-ig alulirotthoz 
küldjék be. Előnyben részesülnek azok, a kik test-
gyakorlatot is tudnak tanítani. A megválasztott 
állását a tanév vége előtt el nem hagyhatja. Dr. Igaz 
Pál, iskolaszéki elnök. (1294—1—1) 
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Az e t tyeki róm. kath. iskolánál az egyik tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 350 frt kész-
pénz, 4 méter tűzifa és bútorozott szoba. Kántorság-
ban jártas előnyben részesül. Kérvények főt. Magdics 
István esperes-plébános úrhoz intézendők augusztus 
25-éig. (1278-1—1) 

Nyitramegye mártonfalvai róm. kath. iskolához 
okleveles tanító vagy tanítónő kerestetik. Tanulók 
száma: 20—30, anyanyelve: tót és magyar. Évi 
fizetés, államsegélylyel, 400 frt. Pályázati határidő : 
augusztus 31. Hoits Márton sz.-mihályúri lelkész, 
isk.-sz. elnök. (1287-1—1) 

A drietomai ág. hitv. evang. leányegyház (Tren-
csénm.) tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : 400 frt államsegélylyel; lakás és kert. Folya-
modványok Krizsan Zsigmond lelkészhez Trencsénbe 
küldendők. (1082-111 1) 

A pápai róm. kath. segédkántor-tanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Fizetése egy polgári évre 3o0 frt, 
bútorozott szoba, ífités s takarítással. Osztályt nem 
vezet, csak elfoglaltságom esetén helyettesít. E 
javadalmazáson kívül a keresztelés, avatás s esküvők 
után befolyó összeg 100 — 150 frt is őtet illeti. 
Ezen kívül magánórákból is szép mellékjövede-
lemre számíthat. Pályázhatnak okleveles tanítók, 
kik jó hanggal birnak s orgonálni tudnak. A kérvé-
nyek, oklevél s szolgálati bizonyítványok hozzám 
küldendők. Az állás azonnal is elfoglalható, de leg-
később augusztus 28-án. Pápán, 1898 augusztus 10-én. 
Hannig Gyula, kántortanító. (1297—I—1) 

K.-Vathra (Veszprémmegye) egy okleveles róm. 
kath. vallású segédtanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése junius végéig 300 frt, bútorozott 
szoba takarítással és fűtéssel. Kérvények f. hó 20-ig 
tek. Sarlay Gyula iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. K.-Vath, 1898 
augusztus 10. (1282-1 -1 ) 

A bö lcskei ref. egyháznál a s.-tanítói állás meg-
üresült. Pályázni akarók okmányaikkal fölszerelt 
kérvényüket a ref. lelkészi hivatalhoz augusztus 
26-ig küldjék be. Fizetése egész évre 400 t'rt, havi 
részletekben és egyszobás lakás. Teendője a Prezsbi-
terium által megszabott osztályok, jelenleg az I-ső 
elemi osztály tanítása. Bölcskén. Ref. egyház. 

(1295-1 -1 ) 
A sajó-kazai (Borsodmegye) ág. ev. egyház pá-

lyázatot hirdet kántor-tanítói állásra. Jövedelem: 
jó lakás és kerten kívül 100 frt készpénz ; 15 hold 
föld, mely 90 frtért van bérbeadva; 2'48 hliter buza, 
16T2 hliter rozs, 372 hliter zab, 12 szekér tűzifa; 
tandíj 40—50 f r t ; erdei, legelő-illetmények és stóla 
30—40 f r t ; 100 frt államsegély kérvényeztetik. 
Kérvények szeptember hó 3-ig alantirotthoz kül-
dendők. Kaza, 1898 aug. 12. Leskó Béla, lelkész. 

(12;5—II—1) 
Tömörkény nagyközség (Csongrád vármegye) 

községi elemi népiskolájánál egy rendszeres tanítói 
állás betöltése iránt pályázatot hirdetek. Az állás 
javadalmazása havi előleges részletekben 300 frt 
éves fizetés. Természetbeni lakás, 8 f r t kerti illet-
mény, 15 frt tisztogatási átalány és 6 kocsi szalma, 
melyből a tanterem füttetését is a tanító tartozik 
eszközöltetni. Községi elemi népiskoláink 1899. évi 
január 1-ével a magas kincstárral kötött szerződés 
értelmében állami kezelés alá vétetnek és a most 
megválasztott tanító a magas tanügyi kormány 
által átfog vétetni. Felhívom pályázni óhajtókat, 
hogy kérvényüket e hó 31-ig hozzám nyújtsák be. 
Tömörkény (u. p. Csongrádmegye, Csany.) Keviczky 
Sándor, iskolaszéki elnök. (1296 — 11 — 1) 

A tyukodi ref. egyház elöljárósága az e lap 
30-iki számában közzétett pályázati hirdetést aug. 
27-ig meghosszabbítja. (1263—1—1) 

Makó város iskolaszéke a következő tanítói állá-
sokra pályázatot hirdet: 1. A makói polg. leány-
iskolánál újonnan szervezett segédta >ítói állásra. 
Képesítés : nyelv- és tört.-tudományi szakcsoport. 
Fizetés: 600 frt és 150 frt lakpónz. 2. A makói 
polg. leányiskolánál helyettes tinítói állásra. Képe-
sítés : mathematikai- és term.-tudományi szakcso-
port. Fizetés: 600 frt. Ez az állás csak az 1898/9. 
tanév folyamára szól. 3. Két tanyai tanítói állásra. 
Fizetés: 500 frt, szabad lakás és házi kert, 10 frt 
sepertetési és 40 f r t fűtési átalány, melyből a tan-
terem is fűtendő és 2 m.-öl puha tűzifa. Az 1. és 
2. számú állásokra férfi- és nőtanítók egyaránt 
pályázhatnak; a 3. számuaknál ev. ref. pályázók 
előnyben részesülnek A. kellően felszerelt folya-
modványok alulirott iskolaszéki elnök czímére 
augusztus 24-ig Makóra (Csanádm.) küldendők. A 
megválasztott tanító köteles állását szeptember 1-én 
elfoglalni. Makó, I89c>. augusztus 11. Dr. Dózsa 
Sámuel, iskolaszéki elnök. (1270—111 1) 

Rába-Pordány-ban (Sopronm.) s.-tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : polgári évre 150 frt, 
bútorozott szoba, a főtanítónál élelmezés. Köteles-
sége : egy osztály vezetése, ismétlő-oktatás, kán-
tori segédkezés. Kérvények f. évi augusztus hó 31-ig 
ftdő Horváth Antal iskolaszéki elnök úrhoz külden-
dők. Állás szeptember 15-ig elfoglalandó. Rába-
Pordány, 1898 augusztus 8. Matkovits E le. 

(1269-1—1) 
Pálócz i (Ungmegye) róm. kath. népiskolánál egy 

másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 
350 frt havi részletekben, egy szobából álló lakás. 
Tannyelv: tót-magyar. Folyamodványok gróf Hadik-
Barkóczy Endre kegyúr Oméltóságához czimezve, 
Tóth Antal espereshez küldendők Pálóczra, posta 
helyben. (1272 -I—1) 

Az ondódi (Fehérmegye) róm. kath. népiskolánál 
segédtanítói állomásra pályázat hirdettetik. A hit-
községtől évi fizetése szeptember 1-től augusztus 
végéig 300 frt és egy öl fa, mely, ha nem volna 
elég, a még szükséglendő mennyiséget a kántor-
tanító úr köteles hozzá adni, vagy 200 frt kész-
pénzfizetés, a kántortanító úrtól ellátás, úgymint 
élelmezés, fűtés; mint a két esetben rendelkezésére 
áll egy — ágynemű nélkül — bútorozott szoba 
Kötelessége az I-ső és a 11-ik osztályt önállóan 
vezetni, szükség esetben főnökjét a kántorságban 
kisegíteni. A tanítási nyelv: néim t és magyar. 
Pályázhatnak képesített vagy képezdevégzett tan-
férfiak, tanítónők és óvodanők is. A szükséges ok-
mányokkal felszerelt folyamodványok, mely fizetés 
megjelölésével szeptember 10-ig Ondódra Kazay 
Erazmus plébános, iskolaszóki elnökhöz intézendők. 

( 1274 -1 -1 ) 
Mélt. báró Sennyey Miklós úr által fentartott, 

N.-Czigánd Erzsébet-tanyán, pusztai iskolánál egy 
rendes tanítói állomás betöltendő. Fizetés: 200 fr t 
és teljes ellátás. A megválasztott kötelessége: a 
mindennapi tankötelesek oktatása és szünidőben a 
gazdaságban segédkezni. Az ezen állomást elnyerni 
óhajtó okleveles tanítók, kellőleg felszerelt kérvé-
nyeiket szeptember 15-ig mélt. báró Sennyey Miklós 
úrhoz nyújtsák be. Csakis nőtlen, fiatal, kath. val-
lású tanítók pályázhatnak. (U. p. Nagy-Czigánd, 
Zemplénmegye.) (1305 - I —1) 

A vas-széntkirály i (Szombathely mellett) Il-od 
tanítói állásra augusztus 28-ra pályázat hirdettetik. 
Fizetése : 350 frt, 6 méter fa, külön bútorozott szoba. 
Kötelessége a két alsóbb vegyes osztályt vezetni 
és a kántoriakban segédkezni. A felszerelt folya-
modványok augusztus 28-ra, a választási határidőre 
ftdő Németh Imre plébános, iskolaszéki elnök úrhoz 
küldendők. Szent-Király, 1898 augusztus 7. Németh 
János, iskolaszéki jegyző. (1281 - I — 1) 
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N a g y - F ö d é m e s r e (Pozsonymegye) a róm. kath. 
népiskola I-ső osztályához egy okleveles tanítónő 
kerestetik. Fizetése: 325 forint havi előleges rész-
letekben, egy szobából álló bútorozott szoba és 
szabad fűtés. Kérvények augusztus 2i-ig főtiszt. 
Méhes Károly esp.-pleb. úrhoz Nagy-Födémesre 
intézendők. Kelt Nagy-Födémesen, 1898 augusztus 
10-én. Henoz Yineze, főtanító, iskolaszóki jegyző. 

( 1 2 8 6 - 1 - 1 ) 
A ba jó th i (Esztergomra.) r. kath. osztálytanítói 

állásra, melynek javadalma a községtől 300 frt, a 
kér t államsegélylyel kiegészítve 400 f r t és egy 
bútorozott szoba, pályázat nyi t tat ik. Kérvények 
25-éig Lentz Simon plébánoshoz küldendők. (1289) 

Pályázat Törte i (Pest-megye) községben állami-
lag segélyezett tanyai közs. iskola tanítói állomá-
sára. Javada lom: 400 f r t készpénz. Egy holdnyi 
szőlőültetósre alkalmas föld. Megfelelő lakás épí-
téséig egy szobácska s konyhából álló lakás. Ok-
leveles pályázók fölszerelt kérvényüket folyó év 
szeptember 3-ig Bálint Károly közs. iskolaszéki 
elnökhöz küldjék. ( 1 3 0 6 - 1 1) 

Diszuajó ev. ref. egyházközségben (M.-Tordam.) 
nőtanítói állomásra pályázat nyittatik. F ize tés : 
400 frt, a melyből 32o f r t államsegély, lakás és 
kert. Pályázati határnap szeptember 1. Csiki Károly, 
ev. ref. lelkész. (1292—1—1) 

B á c s - F ö l d v á r o n elhalálozás, illetve előléptetés 
által megüresedett róm. ka th . néptanítói állomásra 
pályázat hirdettet ik. Évi fizetés : 400 frt, havonkint 
előre fizetve a községi pénztárból; 50 f r t fűtési 
átalány, melyből az iskola is fütendő ; 30 f r t söpör-
tetési, 10 f r t 50 kr. iskolai irószer-általány ; lOu fr t 
lakáspénz, esetleg lakás természetben. Ismétlő-
iskolai okta tásér t külön díj nincs. A kérvényeket, 
férfitanítók, az iskolaszéki elnökhöz folyó hó 28-ig, 
20 kros visszaküldési postabólyeggel küldjék. Iskola-
szék. (12y0-I—1) 

N e m s o v á r a (Trencsénm.) okleveles, magyarul-
tótul tudó, kath. tanító kerestetik. Fizetése: köz-
ségtől 300, államtól 100 f r t ; egy szoba lakásul. Püs-
pöktől némi segély. Kérvények szeptember 10-éig 
alulirotthoz küldendők. Személyes megjelenés elő-
nyös. Hrenszik Ferencz, plébános. (1322—1—1) 

A l á s z l ó f a l v a i ref. egyház okleveles kántortanítót 
keres. Fizetése: az egyháztól 300 frt , egy köböl 
gabona, 13 méter fa. Vallástanításért s a kanonikus 
órákon való papolásért kap 100 frtot negyedévi 
részletekben. Államsegély 68 frt. Két szobás jó lakás, 
két vékás jó kerttel. Oklevéllel nem bíró is elfogad-
tatik, de az államsegélyre nem számolhat. Az állo-
más szeptember 1-én elfoglalandó. U. p. Sajó-Szent-
Péter (Borsodm.). Kökényesdi Pál, ref. lelkész. 

( 1 3 2 1 - 1 - 1 ) 
A k e c z ö l l (Sopronmegye) róm. kath. iskolához 

segédtanító kerestetik. Fizetése tiz hóra 300 fr t 
előleges részletekben, külön szoba, képesített részére 
100 frt államsegélyért lesz folyamodva. Tartozik 
egy osztályt önállóan vezetni, kántorságban segéd-
kezni, az ismétlősöket tanítani. Kérvények augusz-
tus 31-ig alulirotthoz küldendők. Az állomás szep-
tember 15-én elfoglalandó. Döbrössy, főtanító. 

(1291-1—1) 
Perbe te (Komáromm.) róm. kath. népiskolájánál 

egy osztálytanítói állomás üresedésben van. Fizettse: 
a hitközségtől 315 frt, 1 öl fa, lakás. Államsegély 
fejében 88 frt, összesen 403 frt. Kötelessége: az 
első osztályt és az ismétlő-fiukat tanítani, a gyer-
mekeket naponkint a templomba vezetni és rájok 
felügyelni, a kántori teendőkben segédkezni. Nagy-
misét is tudjon elvégezni. Oklevéllel fölszerelt folya-
modványok főt. Moháry Gyula plébános, szentszéki 
ülnök úrhoz beküldendők szeptember 10-ig. Mattey 
Ferencz, főtanító és kántor. ( 1 3 2 3 — l - l ) 

N a g y v á r a d város községi polgári iskolájánál 
egy rendes tanári állás — melynek javadalmazása 
1600 = egyezerhatszáz korona évi alapfizetés, 
400 korona évi lakbérilletmény és öt cyklusban 
100 = egyszáz korona évötödös korpótlék — lesz 
betöltendő. Az állásra a mennyiség- és természet-
tudományok tanítására polgári, esetleg középiskolai 
tanképesítéssel biró tanfórfiak pályázhatnak. A tan-
lcépesítést. előtanulmányokat, esetleg gyakorlati 
működést is igazoló hiteles okmányokkal felszerelt, 
sajátkezüleg írt kérvények Nagyvárad város községi 
iskolaszékéhez intézve, f. évi szeptember elsejéig 
alulirotthoz küldendők. Azon pályázók, kik a jel-
zett tanképesítésen felül az ének, rajz vagy torna-
taní tásra is képesítve vannak, előnyben részesülnek. 
Az állás szeptember hóban elfoglalandó Nagyvárad, 
1898 augusztus 13. Réz Mihály, községi iskolai fel-
ügyelő-igazgató. (1308—1—1) 

S z i l á g y b a l l a i református kántortanítóí állo-
másra pályázat h i rde t te t ik ; 400 forint pénzfizetés 
— havi részletekben — lakás, kánonika, stóla, udvari 
illetmény javadalmazással. 1899 szeptemberen kezdve 
ké t tanítóval államosított iskolánkhoz állami taní-
tónak átvétetik, kántorságéit külön díjazással. 
Okleveles, orgonázni tudó tanítók pályázati kérvé-
nyüke t augusztus végéig küldjék szilágyszolnoki 
református esperesi hivatalhoz, Zoványra. (1304-1-1) 

Z e n t á n a községi iskolánál megürült városi és 
esetleg előléptetés folytán megüresedendő tanyai 
tanítói állásra pályázat nyittatik. Fizetése: városi 
állásra megválasztott tanítónak évi 400 írt, mely 
öt évi működés után 500 frtra, tíz évi működés 
után 600 frtra emelkedik, és évi 150 f r t lakásbér. 
A tanyai tanító illetményeit képezik : természetbeni 
szabad lakás, 'A kat . hold kertilletmény, évi 400 fr t 
fizetés, mely öt évi működés után 450 frtra, tíz évi 
működés után 500 f r t ra emelkedik. A megválasztott 
tanyai tanító tartozik a vezetése alá adandó osztat-
lan népiskola mindennapi és ismétlő-osztályainak 
vezetésén kívül a leánynövendékek női kézimunka 
tanításának ellátásáról gondoskodni, a gazdasági és 
kertészeti oktatást rendszeresen kezelni. A városi 
állásra megválasztott tanító a mindennapi iskolai 
tanításon kívül a gazdasági ismétlő-iskolai tanításra 
is köteleztetik. A másut t töltött szolgálati évek a 
pótlék megszabásánál beszámíttatnak. Pályázó ok-
leveles tanítók megjelölvén az állást, melyet elnyerni 
óhaj tanak, kellően felszerelt és bélyegzett kérvényei-
ket alulirotthoz f. évi szeptember hó l- ig küldjék 
be. A megválasztott tanítók állásaikat f. évi szep-
tember hó 1-én elfoglalni kötelesek. Zenta, 1898 
augusztus hó. Dr. Révay N. János, iskolaszéki elnök. 

( 1 2 3 5 - 1 - 1 ) 
F e l s ö - I r e g h iskolaszéke mult hóban hirdetett 

pályázatának határidejét augusztus 23-ig meghosz-
szabbítja, melyre most már okleveles tanítónők 
és óvónők is pályázhatnak és női kézimunkák tani 
tása után szép mellékjövedelemre is számíthatnak. 

(1307—1-1) 
Pusztai iskolához okleveles, r. kath., nős tanító 

szeptember 15-ig belépésre kerestetik. Évi fizetése : 
szabad lakás és fűtésen kívül 250 fr t és konvenczió. 
Ajánlatok Stéger Mór kasznár úrhoz P u s z t a - S z e n t -
T a m á s , u. p. Puszta-Poó, küldendők. 

(1297—III —1) 
A v ö r s i (Somogym.) róm. kath. elemi népiskolá-

hoz osztálytanító kerestetik. Javadalmazás : 328 frt, 
lakás, fűtés. Kérvények augusztus 25-éig az iskola-
széki elnökséghez küldendők. Bővebb fölvilágosítást 
Gondos József kántortanító ád. (1324—I—1) 

T o l c s v a i ref. orgonista néptanítóságra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 314 frt, államsegelylyel 400 frt. 
Kényelmes lakás, kert . Fölszerelt pályázatok szept. 
l- ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. (1325—I—1) 
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A szolnoki közs. elemi népiskolákhoz, 1898. évi 
augusztus 3-án kelt pályázati hirdetésünkben közzé-
tett feltételek mellett, még egy másik, összesen 
két tanít /női állásra nyittatik pályázat. Szolnokon, 
Jász-Nagykun-Szolnokmegye 1898 augusztus 12. Muhy 
Sándor, iskolaszéki jegyző. (1293 I—1) 

Bács-Topolyán egy magyar tannyelvű róm. 
kath. kültéri tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Ezen állás évi jövedelme: a községi pénztárból, 
negyedévi előleges részleteklen fizetendő 400 forint, 
a törvényes ötödéves korpótlékkal és 40 forint 
lakásdíj. melyért a megválasztandó tanító az ismétlő-
iskolát is köteles tanítani. A kellőleg fölszerelt 
folyamodványok, f. ó. augusztus hó 31-ig a bács-
topolyai róm. kath. iskolaszékre czimezve, a főtisz-
telendő ker. esperesi hivatalhoz Kis-Hegyesre (Báes-
megye) küldendők. Bács-Topolyán, 1898 augusztus 
hó 12-én. Lippay Imre, iskolaszéki elnök e. i. 

(1314 — 1—1) 
Csongrádmegyébe kebelezett S ö v é n y h á z a köz-

ségben két újonnan rendszeresített segédtanítói 
állás betöltése végett ezennel pályázat nyittatik. 
Tannyelv: magyar. A betöltendő tanítói állások 
mindegyikével 300 frt készpénz, 1 szobás lakás, 
25 frt tüzelőanyag-átalány, 15 f i t iskolatisztogatási 
átalány, '/< holcl kert, esetleg e helyett 10 frt, 
nemkülönben az iskola fűtésére 4 öl fa van össze-
kötve. Az állások f. évi október l-én lesznek elfog-
lalandók. Egyedül tanképesített egyének folyamod-
ványa fog tekintetbe vétetni. A pályázni kívánók 
kérvényeiket f. évi szeptember 15-ig az alulirotthoz 
küldjék. Sövényháza. (Csongrádmegye, u. p. Kis-
telek) 1898. VI1I/12. Szluha Imre, isksz. elnök. 

(1326-II—1) 
Békésmegyében öcsödi ref. tanyai iskola-tanító-

ságra pályázat hirdettetik. Évi fizetés : államsegély-
lyel együtt 400 frt, mely évnegyedenkint előre 
fizettetik ; lakásul — míg a tervezett új iskolaépület 
rövid idő alatt felépül, — egy szoba és konyha. 
Kötelessége : osztatlan vegyes iskolának és ismétlő-
iskolának egyházkerületi tanterv szerinti tanítása. 
Pályázati ajánlat alulirotthoz f. évi szeptember l-ig 
beadandó. Az állomás október l-én elfoglalandó. 
Oláh Antal, ev. ref. lelkész. (1315—11-1) 

A szakáiházai községi elemi népiskolához f. évi 
augusztus 25-ig tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés: 500 f r t ; 10 frt irodai átalány; szabad 
lakás : 3 szoba, konyha, kamra, istálló, kert, vala-
mint közös pinoze és udvar. Pályázhatnak róm. kath. 
oki. tanítók, kik a magyar és német nyelvet úgy 
szóban, mint írásban teljesen bírják és a kántori 
teendőkben jártasak. Megválasztott köteles lesz egy 
osztályt vezetni, ismétlőiskolát tartani és a kán-
torság minden ágában segédkezni. Kérvények az 
iskolaszékhez nyújtandók be. Szakáiháza, 1898. évi 
augasztus hó 12-én. Az iskolaszék. (1309—1 -1) 

Hetényre (Komárommegye) ev. ref. másodtanító 
kerestetik. Fizetése: 8 hónapra 400 frt készpénz, 
5 frt útiköltség. Szoba a legszükségesebb bútorral, 
téli fűtéssel. Az okmányok szeptember 15-ig alul-
irthoz küldendők. Megjelenés október l-én. Ágybélit 
magával hozzon. (1320—1—1) 

A s omogy- sávo ly i róm. kath. elemi iskolához 
augusztus 28-ig segédtanító kerestetik. Fizetése: 
polgári évre 150 frt, havi előleges részletekben, 
élelmezés, mosás, egy csinos szoba fűtéssel és taka-
rítáisal. Az iskolaszék az államhoz 100 frt segélyért 
folyamodott, melyet ha megnyer, a fizetés 400 frtra 
változtatik, lakás fűtéssel, a mikor az állomás 
önáilósíttatik. A kérvények főtiszt. Kiss György 
plelános, iskolaszéki elnök úrhoz Somogy-Sámsonba 
kiilcendők. Az iskolaszék megbízásából: Zsömböly 
Sánlor, iskolaszéki jegyző. (1302—1—1) 

A magyar-szerdahelyi , u. p. Zala-Szent-Balázs, 
! II-od osztályú tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
| Évi fizetés : 600 korona, havi előleges részletekben 

fizetve, államsegélyért folyamodva van; egy buto-
rozott szoba tisztogatással és egy öl fa téli fűtésre. 
A megválasztott tartozik az I. és II. osztályú 
tanulókat, úgy az ismétlősöket oktatni és a kánto-
riakban segédkezni. Az állás szeptember l-én elfog-
lalandó. Okmánynyal felszerelt kérvények a községi 
iskolaszékhez czimezve, alulirotthoz küldendők. 18i>8 
aug. 10. Sáringer Károly, főtanító. (1284-1-1) 

Bokodon (Komáromm.) az ág. ev. II-od tanítói 
állásra pályázat nyittatik. Kötelessége: az a'só 
3 osztály vezetése és a kántori teendőkben: segéd-
kezés Javadalma: a gyülekezet pénztárából 300 frt, 
4 mt. cserfa, hazahordva, összevágva, 88 frt állam-
segély és egy szófiából álló lakás. Állás szeptember 
l-én elfoglalandó. Kérvények Bertalan Ferencz 
iskolaszéki jegyzőhöz küldendők. (1183—1 1) 

Cseklészen (Pozsonym ) a községi iskolánál 
egyik osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik 
f. évi augusztus 30-ig. Fizetés : szabad lakás, '/•> öl 
fa, 433 frt 33 kr. Kötelessége: az egyik reábízott 
osztályt vezetni s az ismétlősöket oktatni. Tannyelv : 
magyar. Kérvények a fönti határidőig az iskola-
széki elnökhöz, küldendők. Cseklész, 1898 augusztus 
15. Tüske Endre, iskolaszéki jegyző. (1319—1- 1) 

A hornyáni tanítói állásra e lap 31-ik számában 
hirdetett pályázat szeptember l-ig meghosszab-
bíttatik. (1317-1 -1 ) 

Biki tyen a IV—VI. magyar-német bunyó-
tanítói állomásra f. é. augusztus 27-ig pályázat 
hirdettetik. Évi fizetése: 500 frt, havi előleges rész-
letekben, lakás nélkül. A tannyelv magyar, de a 
német, illetve a bunyó irás-olvasásra is oktatandók 
a gyermekek, miért is a magyar ós német nyelv 
teljes ismerete és a bunyóban is legalább némi 
jártasság megkivántatik Az ismétlő-iskoláért külön 
díj nem jár. A kellőleg felszerelt folyamodványok 
a bikityi róm. kath. iskolaszékre czimezve, nagy-
tisztelendő Kuts János esperes-plebános úrhoz 
Bikityre (Bácsmegye) küldendők. Az állomás szep-
tember l-én foglalandó el, a mikorától a fizetés is 
folyóvá tétetik. Az iskolaszék. (1313—II—1) 

Egy másod- és egy harmad elemi oszt. tanuló 
l i a i m l i o z kit i Ii. v a l l á s ú 

^ nevelőt 
keresek. ^ 

Évi_ fizetése — 1898/9. tanévre 150 frt és te l jes 
el látás. Ez állást elnyerni óhajtók, okmányaikkal 
fölszerelt kérvényeiket hozzám Zemplén-Agárdra 
augusztus 27-ig küldjék be. Okleveles tanítók 
(1064) előnyben részesülnek. (I—1) 

Traply Béla, földbirtokos. 

Két kis leányom mellé (6 és 8 évesek) 

oki. tanítónőt 
mint nevelönőt óhajtanék; róm. kath. vallású 
legyen, előnyben részesül, ki néniétül is beszél. 
Ajánlatok oklevél- és bizonyítvány-másolatokkal, 
fizetési igények megjelölésével f. év szeptember l-ig 
(1273) Polgár (Szabolcsmegye) küldendők. (1-1) 

Fai icxov i t s M á t y á s , 
főkáptalani gazdatiszt. 
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Két leány mellé, kik a ne-
gyedik és első polgárira 

tanítandók, egy okleveles 

nevelőnő 
kerestetik, a német nyelv és 
zongorábani jártasság meg-
kívántatik. Javadalmazás: 
2ő0 forint és teljes ellátás. 
Hagymád/alva, (Biharmegye.1 

Kleszner Vilmos, 
(1114) uradalmi tiszttartó. (Ill- 3) 

m 

Tanítót keresek 
pusztára október l -re , a ki birja a magyar és 
német nyelvet, róm. kath., egy 7 éves fiú mellé, 

10 frt havi fizetés és teljes ellátás mellett. 

Döbrönte -pusz ta u. p . : Ozora (Tolna megye.) 
1 1 3 5 C w U J Ü M l l l á l y , gazdatiszt. 1 

§ « r Új p.edálos templom-orgonák 
szállításra készen, jutányos áron eladók 
(1227) évi jótállás mellett (III—1) 

SZÁZ,AY GYULA műorgonaépítőnél 
Kitűnő hang. Székesfehérvárott. Tartós szerkezet. 

Keresek két leánygyermek mellé egy 
olyan i zrae l i ta tan í tónőt , a 
ki a felsőbb zenében — zon-
gora — a franczia és német 

nyelvet tökéletesen birja. A polgári iskolát tanítani 
képes. Fizetési feltételek a képzettséghez képest 
megegyezés folytán. P I C K REZSŐ, Várpalota . 
Veszprémmegye. (1063—I—1) 

Okleveles tanítót 
keresek harmadik elemi osztályú fiamhoz, magyar 
és német nyelv alapos ismerete, valamint zeneok-
tatás megkívántatik. Évi fizetés 200 f r t és teljes 
ellátás. Az állás szeptember hó 15-én elfoglalandó. 
Kérvények kellően felszerelve augusztus 30-ig alul-
írotthoz beküldendők. Liptó-Oszada, 1898 julius hó. 
E m e r i c z y Győző, magyar királyi főerdész. 

( 1 2 5 8 - 1 - 1 ) 

Két gyermekem mellé r. kath. 

t f i i i i t ó i i f í i H e r e s e f t 
szeptember hó 1-ére, ki az egyiket a I I I . , a 
másikat a IV. elemi osztály tantárgyaira 
oktatja. Fizetése ham frt és teljes ellátás. 
Posta- és vasútállomás GEÜSE-GVAllM AT 

(Györmegye.) (1228-1—1) 

A mbr us Wilmos. gazdatiszt. 

. M a g e l O t t ó 

könyvkereskedő kiadása 
B U D A P E S T E N , M u z e u m - k ö r ú t 2. 

(a nemzeti színház bérházában.) 
Alin Ferencz dr. Gyakorlati tanfolyam a némel 

nyelv gyors és könnyű megtanulására. Ir ta Nayy 
Lajos. I. rész. 9. kiadás. Kötve 40 kr. — II. rész. 
5. kiadás. Kötve 40 kr. — Barna J. Magyarország 
története, párhuzamosan alkotmányunk vázlatával és a 
főbb világesemények függelékével. Népúk. haszn. 
6. kiadás. Kötve 30 kr. (Általánosan engedélyezve 
21.452. sz. a.) — Erdős M. Elemi természetrajz nép-
isk. számára 75 képpel. Kötve 40 kr. — Füredi 
Ignácz. Számtani példatár népisk. használatra. Korona-
értéi, re átdolgozva. Magyarázó jegyzetekkel és meg-
oldásokkal ; a II. o. szám., 6. kiad., kötve 20 k r ; a 
III. oszt. szám., 6. kiad., kötve 20 k r ; a IV. o. 
szám., 5. kiad., kötve 20 kr ; az V. és VI. oszt. szám., 
2 kiad , kötve 32 kr. (Ált. eng. 2632-95. sz. a.) — 
* Gáspár Ignácz. Első oktatás a földrajzban. A népisk. 
középoszt, sz 12. kiad. 63 képpel, kötve 32 kr. 
(Ált. eng. 17.358-88. sz. a.) — *Elemi földrajz. 
1. rész. Ä népisk. III. és IV. oszt. szám., 2. kiad., 
56 képpel, kötve 24 kr. (Ált. engedély. 17.358-88. 
sz. a.) — *Elemi földrajz. II. rész. A népisk. V., VI. 
oszt. szám., 64 képpel, kötve 32 kr. (Ált. eng. 
17.358—88. sz. a.) Minden *-gal jelzett elkelt példány 
után 1 kr az „Eötvös-alap"-nak adatik. — Gerely 
József. Kis képes biblia, vagyis az üdvösség törtenete 
(r. kath.) Az elemi isk. I—II. oszt. részére. 27 képpel, 
kötve 25 kr. III—V. o-zt. szám. 70 képpel. Ára 40 kr. 
— Ploetz K. dr. Elemi franczia nyelvtan. Szerző „Ele-
mentarbuch" czímü müvének 33. kiadása után átdolg. 
Nagy Lajos. I. rész. 2. kiad., kötve 44 kr. II. rész. 
2. kiad. kötve 44 kr. Mindkét rész egybekötve 
80 kr. (Általánosan engedélyezve 17.358 - 84. szám 
alatt.) — Ploetz K. dr. Syllabaire frangais. A franczia 
nyelvtanítás I. foka. 2. kiad. Átdolg. Nagy Lajos. 
Kötve 55 kr. — Conjugaison frangaise. II. fokozat a 
franczia nyelvoktatásra, olvasókönyvvel és szótárral, 
ford. Kubinyi F. Á. Kötve 80 kr. — Ruttkay Sándor. 
Egészségi-, erkölcsi- ós illemszabályok. X. kiad. 6 kr. 
(Általánosan engedélyezve 12.052—88. szám alatt.) 
— Velösy Lipót. Földrajzi eredménytár az elemi isk. 
III. o. szám., kötve 15 kr. — Wehner Gynla Józsel'. 
200 Iskolai ének. Hangjegyekkel. Elméleti útmuta-
tással népiskolák használatára. I. íüzet. I - II. oszt. 
szám. 25 kr. II. füzet. Ill—IV. oszt. szám. 35 kr. 
III füzet. V—VI. oszt. szám. 50 kr. (Elemi és felső 
népiskolák használatára 30.597 - lt>94. sz. a. enge-
délyezve.) — Szövegkönyv a „200 iskolai ének" czímü 
dallamkönyvhöz. I. füzet 10 kr. II. füzet 15 kr. III. 
füzet 20 kr. — Ezen jeles tankönyvek 
bevezetése esetén és közvetlen nálam eszközölt 
megrendelés alkalmával mindazon kedvez-
ményeket nyújtom, melyéket más kiadók 
ajánlanak föl és ingyenpéldányokat szegény 
tanulók számára bocsátok rendelkezésre meg-
felelő számban. ~9f8t 

Mutatványpéldányokkal szívesen szolgálok ingyen. 
Böngérfl János, polg. isk. tanár, elemi isk. vesér-

könyvei: Vezérk. a magy. fogalmazás tanításában 
60 kr. Vezérk. a történet tanít. 60 kr. Vezéri, a 
földrajz tanít. 50 kr. 

Az itt elösoroltakon kívül valamennyi iskola-
könyv általam beszerezhető. — Vidéki megreide-
léseket gyorsan és pontosan teljesítek. ( 1 2 5 0 - 1 - 1 ) 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, teliat az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - ÍDtézetek egy példányban iuiryen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lattamozott 
községi előijarósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesziőségehez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosán kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévr 1 frt 25 kr. — Egy hegyed évnél kevesebb idire 
előfizetőst nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden, közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által ..kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetés-knek-az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEB., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KEK., ISKOLA-TÉB 3. 

.Késsira-tolsa/t nem acLunlf vissza.. 

Az életnek neveljünk! 
A nevelést mindig elébe helyezem a 

tanításnak és félve vigyázok arra, nehogy 
„haladjunk a tudományokban és sülyed-
jünk az erkölcsökben." 

Könnyen kiejtjük a szót: az életnek 
neveljünk! És sokszor azt hiszszük, hogy 
a föladatot meg is oldottuk, pedig itt 
is, ott is kiviláglik, hogy egyoldalúan 
neveltünk, mert már fölfogásunk az életről 
is egyoldalú volt. 

Ha az életnek akarunk nevelni, 
ismernünk kell elsősorban magát az 
életet; másodszor az emberi testet és 
lelket általában s növendékeinket külö-
nösen, egyénenkint; tisztában kell len-
nünk az iránt: mit bir az elviselni és 
mit nem abból, a mit az élet nyújthat 
és miben kell edzenem, miben talán 
gyengítenem, hogy az élet meg ne törje, 
el ne sodorja, testi és lelki egyensúlyát 
meg ne billentse! 

Hasonlóknak kellene lennünk az építész-
mérnökhöz, ki, mielőtt egy híd építésé-
nek tervébe fog, a legapróbb részletekig 
tisztába jön azzal: minő tehernek lesz 
kitéve azon építmény, következőképen 
minő ellentállási erőt kell abba (beleépí-
tenie, hogy daczoljon és helyt- álljon, 
ellenehasson a reá nehezülendő teher-
nek és időnek. De sőt sokkal körül-
tekintőbbeknek kellene lennünk a mér-

nöknél, mert az a legrészletesebben 
előre megállapíthatja, hogy építendő 
alkotmányára minő támadó erők fognak 
hatni és hol van a hatásnak és ellent-
állásnak határa, — míg addig mi — 
legyünk bár alapos ismerői az életnek 
és emberi léleknek, soha sem tud-
hatjuk eléggé: mi vár neveltünkre, mi 
fajta küzdelem s nem rejti-e már az 
öröklés törvényénél fogva is magában 
azt a parányi csiráját végzetének, mely » 
egy bizonyos körülmény behatása alatt, 
lavinává nőve, sodorja el és semmisíti 
meg életét . . . 

S mert ez így van, százszorosan kell 
nevelésünkre vigyáznunk. 

A nevelést annak a tudománynak 
tartom, melyről soha sem lehet eleget 
beszélni, melyet soha sem lehet eléggé 
kimeríteni és a melyet soha sem lehet 
elegendő módon és alakban megvilágí-
tani s épp azért helyesnek tartom a 
legkisebb, leglényegtelenebbnek látszó 
dolognak is a megvitatását. És én e 
téren szivesen tanulok az utolsó paraszt-
tól is, mert annak nem egyszer helye-
sebben megsúgja puszta ösztöne, hogy 
mit kell cselekednie, míg néha az 
elismert pedagógus is botlik. 

Ezzel szemben elitélein a kiejtett 
szóhoz, betűhöz való görcsös ragasz-
kodást, csak azért, hogy nekem legyen 
a papíron igazam. 

Lapuuk 34-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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Szívesen megadom magamat, eldobom 
eddigi nevelési elveimet, fogásaimat, ha 
egy jobbról meggyőzetem és a vitához 
nem fiskálisi betűbe kapaszkodó szán-
dékkal állok, hanem már azzal a gon-
dolattal, hogy lehet, sőt kell lenni sokkal 
tökéletesebb módnak is a nevelésre, 
mint az eddig gyakorlatban levők, vagy 
mint az enyém, hát keressük és hall-
gassunk meg mindeneket! 

Az 'életnek nevelőtanító is legyen 
idealista, a mennyiben nevelési irányának 
tökélyében higyjen és keresse az útat, 
mely az eszményhez vezet. 

Ha az életben azt tapasztaljuk, hogy 
a valóság lépten-nyomon ellenkezik az 
életről alkotott fogalmainkkal, akkor 
már nevelésünk el volt hibázva; akkor 
már sokat szenvedünk és a csalódások 
lánczolatától többé-kevésbé megzsibbad 
munkaerőnk, életkedvünk, erős lelki-
rázkódásokon megyünk keresztül, szeren-
csétleneknek érezzük magunkat. 

Minden eshetőségre megedzett, munka-
kedvtől duzzadó lélekkel kellene mindnyá-
junknak az életküzdelmet fölvennünk, 
hogy ne essünk kétségbe, ha a mesék 
morálját" : „jó tett helyébe jót várj ...", 
„a ki másnak vermet ás, maga esik 
belé. . .", „a türelem rózsát terem," — 
„szorgalom megkapja jutalmát", stb., 
stb.: beteljesülve, beigazolva az életben 
nem látjuk; hogy ne kedvetlenítsen el 
a végletekig s ne vegye el életked-
vünket, önbizalmunkat, hitünket, ha az 
életben azt látjuk, hogy mint diadal-
maskodik a rossz a jó fölött, mint kerül 
a tehetségtelen, üresfejű, de szerencsés 
svihák, a szorgalmas, tehetséges és 
értékes ember elé; hányszor és hányszor 
emelkedik, halad a pályán a selejtes 
ember, míg a valóban képzett és arra-
való el van felejtve; ha tapasztaljuk, 
hogy bizalmunkra, szeretetünkre nem 
találtunk érdemest s önfeláldozásunkat 
csak rút önzéssel viszonozták! . . . 

Nem azt kell ez alatt érteni, hogy 
durván, fekete színekkel állítsuk a növen-

dékek elé az élet csúnya esélyeit s 
magunk tépjük le ártatlan lelkük illú-
zióit, törüljük le a lélek és szív zomán-
czát; hanem edzzük meg a megtépedés 
ellen. Az örök igazba, az örök szépbe, 
jóba vetett erős bizalommal és hittel 
ruházzuk föl, de tapintattal engedjünk 
bepillantaniok az élet valódi, hamisítatlan 
tükrébe, vonjunk és vonassunk követ-
keztetéseket ; a történelemben eleven 
emberekről és eseményekről beszéljünk, 
ne burkoljuk alakjainkat lehetetlen dohos, 
vagy káprázatos mezbe, melyet a növen-
dék ne tudjon a tapasztalt életbe illő 
alaknak elképzelni s így koczkáztassuk 
a közvetlen hatást, mely pl. a törté-
nelem tanításának is czélja; egyszóval 
mindenekfölött a növendékben magában 
készítsük elő a talajt a benyomások be-
vagy be nem fogadására, vagy jobban 
szólva arra, hogy a benyomásokat saját 
egyéni jobb tulajdonait érvényesítve, 
dolgozhassa föl önmagában, hogy azok 
lelki és testi egyensúlyát ne fenyegessék, 
egyéniségének a külvilághoz való harmó-
niáját meg ne zavarják. 

Emberszeretet, kötelességérzet, önbi-
zalom! A sympathetikus érzelmek okos 
fejlesztése, szélsőségektől való órakodás, nem 
annyira sok, mint tiszta és biztos tudás: 
ezek szerintem azon legfőbb dolgok, 
melyekre tanítva nevelésünk folyamán 
tekintenünk kell. ha az életnek akarunk 
nevelni. 

Ha szélsőségekről beszélek, ki kell 
pár sorban térnem Bursics Ernő kai-tár-
samnak azon törekvésére, melyszerint 
okvetetlen 'külön meseórát akar bevinni 
az új tantervbe. Sokkal lényegesebb 
dolog ez, semmint ismét megjegyzés 
nélkül hagyhatnám, mert nem szívesen 
látnám a nevelésben azt a téves irányt, 
mely Petőfiket és Jókaikat akarna 
okvetetlen nevelni, a mely tetszetős 
irányért Bursics e lapok 13-ik számá-
ban is lelkesül a külön meseóra sürge-
tése közben. 

E törekvésnek minden bizonynyal az 
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volna az eredménye, hogy minden 
1.000.000-dik növendékből válnék talán 
egy Petőfi, de minden tizedikből egy 
meghibbant gondolkozású öngyilkos-
jelölt! 

Ezt határozottan merem állítani. Mert 
azt csak elismeri B. kartárs úr, hogy 
ahhoz a születésnek is van egy kis 
köze. Fényes tehetség, alkotó képesség 
ritka Istenadomány, mely, lehet mondani, 
a nevelés daczára is érvényesül; de ha 
arravaló talentum hiányában forczirozzuk 
a képzelem izgatását: ez föltétlenül 
egészségtelen lelkifejlődést eredményez, 
a mint azt kicsiben tapasztaltam növen-
dékeimnél, mikor nem tartottam mér-
téket a mesélésben, azaz inkább képze-
letükhöz, semmint értelmükhöz szóló 
dolgokban. A mi alatt nem az volt 
értendő, hogy talán ha kellett, lia nem, 
meséltem, vagy hogy talán képtelen 
tündérekről meséltem! 

És itt elérkeztem egy nagyon lényeges 
ponthoz, melylyel megdöntőm Bursics 
Ernő érvelését a külön meseórára vonat-
kozólag. T. i. a mesének a létjogosult-
sága főkép a benne levő morálban 
rejlik s a tetszetős forma csak eszköz, 
hogy a morál annál észrevétlenebbül, 
mintegy megkandirozva lopódzék be 
a fogékony lélekbe; — a morál 
pedig, ha nem alkalmas pillanatokban 
osztogatjuk, eltéveszti hatását, ellapul, 
elkopik; — azt apropos kell alkalmazni, 
magyarán: kapóra, olyan pillanatokban, 
mikor erre valamely körülmény, gondolat 
mintegy fölhí, s csakis ilyen alkalmas 
pillanatokban beadott morálnak van 
hatása és csak az ilyen fölcsigázott 
pillanatokban elmondott mesének, törté-
netnek tudják valóban és kellőkép 
élvezni és reprodukálni még a nyelve-
zetét, formáját is. Ez utóbbi másod-
rendű czél a mesélésnél, mert ugyanazt 
más tantárgygyal is elérhetjük; a külön 
meseóra inkább e másodrendű czélt 
szolgálná, míg az első, a valódi czélnak 
határozottan ártana s a gyermeki lélek 

összhangzatos fejlődését veszedelmesen 
akadályozná. 

Maga is elismeri, hogy a tanításban 
a mesélést fűszerül tekinti és még sem 
akar ebben mértéket tartani. Mit gondol-
nak, mi egészségesebb: egy kis papri-
kával, sáfrány nyal, borssal fűszerezni 
ételeinket, avagy a leves után egy tál 
sáfrányt, a hús után külön egy tál 
paprikát fölszolgálni? 

Első esetben orvosság, elősegíti az 
emésztést; második esetben méreg, meg-
támadja a szervezetet. 

Ilyen a külön meseóra is, akárhogy 
szépítsük is a dolgot. Ne meséljünk 
máskor, csak ha eljön a tanrendben 
a meseóra! Ez egyértelmű azzal: ne 
szóljunk élénk képekkel a gyermek 
képzeletéhez, érzelméhez azon alkal-
mas, mintegy provokáló pillanatok-
ban, a midőn annak legközvetlenebb 
hatása volna, hanem szorítsuk nevelési 
módszerünket a leczkerend rubrikálásá-
hoz hasonló erőltetett korlátok közé! 
Kérdem, mire vezetne ez 1 

A képzelem és érzelem világa, a meny-
nyire nem türi a megrubrikált talajt, 
épp annyira kivánja a határt, hogy az 
egyén harmonikusan fejlődhessék és 
főkép, hogy az életnek nevelhessünk, 
ezt szem elől nem szabad tévesztenünk. 

Nagy bölcseség nyilatkozik meg abban, 
a mit ministerünk a közoktatásügyi 
tanácsban mondott, hogy „az iskolának 
és életnek nem szabad ellentétes foga-
lomnak lenniök," . . . „az iskola leve-
gőjében lépjen már be az ifjú az életbe'", 

„ne lásson az ifjú egy csaknem 
áthidalhatatlan ürt az iskola és élet 
között" . . . stb. 

Ezért nem szabad szélsőségek közt 
mozognunk. A mint a meseóra elleni 
érvelésemben mondottam, a gyermeki 
lélekkel vele jár a csapongó képzelet, 
mely tudás és tapasztalás hiányában 
helytelenül szinez, a könnyed, tetszetős 
dolgokon kap. Ezt a csapongó képzeletet 
helyes irányba terelni, megrázkódtatás 
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nélkül itt-ott a valóra leszállítani amúgy 
is nehéz föladat a nevelésnek; de hogy 
a kevésbé tetszetős valóságot épp oly 
nyugodtan fogadják és kedvvel, érdek-
kel számoljanak vele: ez a nevelés 
művészete! Ezzel a művészettel kell 
nevelnünk az életre. 

Edzeni az élet eshetőségeire annyi, 
mint a csatára készülő hadsereget fegy-
verrel és vérttel ellátni! Még csak 
egyetlen achillesi sarkot sem volna 
szabad nevelnünk, melyen át az ember 
lesújtható legyen; már pedig mennyi 
és mennyi az achillesi sarkunk egyoldalú 
nevelésünk miat t! 

És itt megint csak azt mondom, hogy 
valamint legjobb tanterv, úgy legjobb 
nevelési rendszer is a jó példával ékes-
kedő jó tanító. 

Ha jó a tanító, akkor jó a rendszer, 
jó a tankönyv; minden jó. 

Több fejtörést fordítani a tanító-
képzés és a tanító-existenczia ügyének s 
akkor megszületik maga magától a jó 
tanterv, a jó tankönyv, a jó nevelés; 
minden! Ellenkező esetben csak tanügyi 
irodalmat fejlesztünk és sok rubrikáit 
papirost fogyasztunk. 

A nevelésnél kísérletezni nem szabad, 
mert minden kísérletezés egy életet 
téveszthet meg, ezért öntudatos nevelőkre 
van szükségünk, kik legapróbb részle-
tekig tisztában legyenek hivatásukkal s 
valamennyit hassa át az a meggyőződés, 
hogy az életnek kell nevelnünk, a gyer-
meket az élet helyes fölfogására kell 
képesítenünk, hogy ne kapjanak lábra 
ily szálló igék: „az élet kegyetlenség!" 
— „az élet csak hangulat!" — „az élet 
álom!" — stb., a mik bizonyára csak 
sokat szenvedett, csalódott lelkek sóhaj-
tozásai. 

(Ér-Mihályfalva.) É. Keményfy Katinka. 

A miről olvasni nem szerelünk. 
Elégedetlen, önmagával meghasonlott és 

hivatásuk iránt közönyös egyéneket minden 
pályán fölös számban lehet találni. Sajnos, 

hogy ezeknek legnagyobb kontingensét a tanítói 
pálya szolgáltatja, mely pedig önfeláldozást és 
ideális czél iránti lelkesedést követel azoktól, 
kiknek osztályrészül jutott . Mily életük van 
ezeknek s milyen a munkájok, erről jobb hall-
gatni ! De ké rdem: ki csábította ezeket a 
tanítói pályára, melyen sem örömet, sem meg-
elégedést nem találnak ? Hol vet tek elég lelki 
erőt, hogy fölvegyék a harczot a léttel, vagy 
hogy — közülök számosan — megrontói legye-
nek annyi gyermek szivének és lelkének ? 
Hogy mondhattak le a tiszteletről, a jólétről, 
az előmenetelről s tudja Isten miféle előnyök-
ről, melyeket más pályán találtak volna, 
holott most nyomorról és kicsinylésről kell 
panaszkodniok ? 

Bizony szomorú állapot, hogy manapság 
is, midőn jobb jövő hajnalát üdvözöljük, midőn 
szeretett ministerünk elismerését nyilvánítja 
munkálkodásunk fölött, midőn a társadalom 
sem vonja meg tiszteletét attól, a ki rászol-
gált s midőn a népoktatás jótékonyságát a 
legegyszerűbb polgárok is elismerik, sűrűn 
hangzanak panaszok a tanítók részéről. Nem 
mondom, hogy nincs ok erre, mert bizony 
igaz, hogy sok tanítónak nélkülöznie kel l ; 
hogy fizetését behajtsa futkosni, alázkodni, 
sőt talán pörlekednie is kell, mindez tekin-
télye, kedélyállapota és hivatásszeretete rová-
sára történik. (Erős a reményem, hogy e 
tarthatatlan állapot nem fog sokáig fönállani.) 
Azonban valljuk be, hogy sok tanító igazság-
talanul ja jgat és becsmérli állását. Hányan 
vannak, kik eléggé kedvező anyagi viszonyok 
közt élhetnének, ha háztartásukat jól beren-
deznék! Hisz hány szegényebb társuk elége-
detten éh napjait. Ezek bizonyára összehason-
lítást tesznek a mezőgazda, a kisiparos s 
más szegény ember munkája és anyagi hely-
zete közt s áldják a mindenhatót, hogy ily 
sorsot rendelt számukra. 

Sok tanító a miatt panaszkodik, hogy a 
társadalom lenézi és tiszteletre nem méltatja. 
Igazságtalan vád ! A társadalom, bár nem 
egészséges szellem uralja, megbecsüli azt, ki 
méltó erre. Van rá elég pé ldánk! Hisz nagy-
ságos meg méltóságos uraink közül nem egy 
szegény sorsból küzdötte föl magát s a leg-
felsőbb körökben sem kell pirulnia szárma-
zása miatt, vagy tartani tőle, hogy lenézik. 
Nagyon tudom sajnálni azt a tanítót, a ki 
tekintély hiány miatt panaszkodik. Szemébe 
mondanám: te vagy oka annak, hogy tekin-
télyed nincs, mert nem kívánhatod, hogy 
tanítóhoz nem illő tulajdonságaid miatt tisz-
teljenek. A nép tisztelete a legszebb elismerés, 
melyet a tanító kifogástalan viseletével és 
sikeres munkálkodásával vívhat ki. A tekin-
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télyt tehát meg kell érdemelni, ingyen nem 
adj ák. 

Azonban nemcsak rossz fizetés s tekintély 
hiány miatt panaszkodnak a „szoczialista" 
tanítók, hanem a munka miatt is. Így meg 
úgy, mennyi baj van a romlott és ostoba 
gyermekekkel, mennyi izgalomba s fáradságba 
kerül, míg némi ismeretre taní that ják őket. 
S mi a köszönet ? Ehenhalás, gúny, meg-
vetés Milyen kényelmes a pap és hiva-
talnok állása, stb. A munka miatt csak az 
panaszkodhat, a ki dolgozni nem szeret s a 
kinek képzettsége nincs hozzá, hogy ezt siker-
rel végezhesse. A kontárnak és az ügyetlen-
nek nagyon is sok kifogása lehet a tanítói 
hivatás ellen, mert lépten-nyomon akadályok-
kal találkozik, melyeket legyőzni nem tud. 
Nem számol iskolája viszonyaival, mindegy 
neki akár föl van szerelve, akár nincs, akár 
osztott, akár osztatlan, terv nélkül sokat mar-
kol és semmit sem produkál. Bezzeg a kép-
zett és sok gyakorlattal biró komoly tanító 
nem panaszkodik a munka mia t t ! Örömet és 
élvezetet talál ott, a hol kevésbbé hivatott 
társára kínszenvedés vár. S miért ? Mert nem 
meggondolatlanul lépett a tanítói pályára; 
nem elégedett meg a csekély ismerettel s 
gyakorlattal, melyet a képzőintézetben, szer-
zett, hanem neki fogott a tanulásnak, szá-
mot vetett a körülményekkel, melyek közt 
élnie és működnie kell, fölfogta a czélt, 
melyet a népoktatás terén szolgálnia kell, 
hivatását mindének föléhelyezte, egyszóval: 
nevelte magát a tanítói pályára. 

Csakis ily tanító lehet elégedett! 
Hogy ezt az elégedettséget megtaláljuk, 

nem kell hozzá nagy fizetés, sem fényes tár-
sadalmi állás, hanem önfegyelmezés. A hogy 
a sikeres nevelés és oktatás alapja a jó isko-
lai fegyelem, hasonlókép a tanító elégedett-
sége és sikeres működése önfegyelinezéstől 
függ. o o 

Azzal mindenki tisztában van, hogy a taní-
tói állás terhes, sőt nem ritkán hallani a 
régiek elnyűtt mondását : kit az istenek bün-
tetni akartak, tanítóvá tették. Ezt utóvégre 
bármely állásról mondhatni, csakhogy ez még 
nem bizonyíték, hogy a tanító elégedett ne 
lehetne. Leginkább tőle függ, hogy az legyen! 

Isten segélyével 14 esztendeje tanítóskodom, 
azonban ezen idő alatt egyszer sem keltem 
ki állásom ellen s egyszer sem átkoztam a per-
czet, melyben tanítóvá let tem; sőt belátom, 
hogy más pályán nem tudnék működni. Pedig 
anyagi helyzetem nem olyan, hogy azt irigyelni 
lehetne, mert kevésbbé jobb gazda jövedel-
memből nélkülözést is szenvedne. E n elége-
dett vagyok. Jól tudom, hogy ezen kedvező 

helyzetet bármely pályán csakis szorgalommal, 
szerénységgel, takarékossággal és önmegbecsü-
léssel teremthetném meg. Menynyire tőlem 
telt, neveltem magam a tanítói pályára. 

Különben épp a tanítói pálya nehézsé-
gei követejik, hogy fegyelmezzük magunkat . 
Tegyünk összehasonlítást egy j ó és egy gyönge 
tanító közt s elborzadunk az ellentéten. Az 
előbbeni nyugodt kedélylyel, nemes ambiczió-
val s kedvvel taní t és nevel, míg az u tóbbi 
a legnagyobb erőmegfeszítés és drasztikus 
bánásmód mellett csak ront és mételyez. Az 
első elégedetten eszi kenyerét s kárpótlást 
talál szerető családja körében, míg a másik-
nak, daczára j ó fizetésének, nélkülöznie kell, 
családja pedig még inkább keseríti. 

Talán bizony a sors különös kedvencze az 
elégedett tanító, vagy tán örökölte azon tu la j -
donságokat, melyek őt jó tanítóvá ava t ták? 
Bizonyára n e m ! Nevelte magát , hogy hivatá-
sát sikeresen betölthesse. Számot vetett ön-
magával. Fölfogta hivatása súlyát, az élet 
nehézségeit. Belátta, hogy a képző-intézetben 
szerzett oklevél nem jut ta t ta birtokába a képes-
séget, a gyakorlatot, a munkakedvet, a hiva-
tásszeretetet, az erős akaratot és az atyai szi-
vet, mind meg annyi jó tulajdonságot, melyek 
nélkül pályáján nem boldogulhat. Megszerezte 
azokat önismeret és önfegyelmezés folytán. 
Nagyravágyó tervekre s elérhetetlen vágyakra 
nem pazarolta idejét s gondolatait, hanem 
hozzászoktatta magát megbecsülni azt a sze-
rény jólétet, melyet a tanítói pályán talál, 
így lett elégedett emberré. í gy vált kellemes 
otthonává a bűzhödt levegőjű és túlzsúfolt 
iskolája, így vivott ki tiszteletet és szeretetet 
tanítványai s azok szülői részéről. S mindezt 
önfegyelmezés által érte el! 

Bizony kevés tanító veti magát alá ilyen 
torturának! Mit törődnek ezek az önművelő-
déssel! Mi nekik az önismeret s az önfegyel-
mezés? Eleget tanultak — mondják. Gyakor-
latuk is annyi, hogy akármelyik „öreggel" 
fölveszik a versenyt. Fődolog: minél nagyobb 
fizetés s kényelem! Csoda-e, hogy ezekből 
kerülnek ki a szoczialisták, kik csak panasz-
kodni s uraskodni tudnak, de dolgozni n e m ! 

Még egyszer mondom, hogy nem a nagy 
fizetés, hanem a hivatásszeretet, a rátermett-
ség és a szerénység teszi, hogy a tanító elé-
gedett legyen. A megelégedés fj l tételei ön-
fegyelmezésből sarjadzanak. Önfegyelmezés 
folytán kifejlődik a tanítóban a kötelesség-
tudás érzete, a tervszerűség, a türelem, a pon-
tosság és az igazságszeretet. Önfegyelmezés 
zabolyázza meg az indulatokat, melyek helyét 
nyugodt kedély és a szeretet foglalja el. Ily 
tulajdonokkal fölfegyverkezve, áldásos munkát 
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végez, nem panaszkodik, nem zúgolódik a 
liálátlanság és szegénység miatt. Az elégedett-
ség föltételeit az élet ismerteti meg vele. 
Igen is, az élet iskolája tökéletesíti a taní tó t . 
A ki nem akar ezen iskola növendéke lenni, 
soha sem lesz jó tanító, annál kevésbbé elé-
gedett, mert ha — különös véletlen folytán — 
kapisjövedelmező állomást, mind a mellett sűrűn 
fog panaszkodni, rossz gyermekek, a fárasztó 
munka és a szegénység miat t s látni fogjuk 
őt a szoczialisták táborában. 

Az élet iskolájába a hivatással biró taní tó 
is magára hagyatva s tanácstalanul lép ugyan, 
azonban éret t észszel csakhamar belátja ügye-
fogyottságát, hibáit s önfegyelmezésnek veti 
magát alá. Fiatal kora élvezetek, mulatságok 
és víg czimborák után vágyakozik, ő azonban 
ellenáll a csábításoknak, könyvhöz ül, készül 
a tanításra s praktikus tanterven dolgozik. 
Szabad idejét értékesíteni tudja. Ha szentel 
is időt vígságnak, komolysága nem engedi, 
hogy sértést kövessen el állása ellen, vagy 
hogy botrányt előidézzen. Elsőnek jelen meg 
iskolájában s utolsó, a ki elhagyja. Pontos-
ságával példát ad tanítványainak. Nyugodt 
kedélylyel, derült arczczal s készülten je lenik 
meg ott, hogy jótékony hatást gyakoroljon 
tanítványaira, hogy figyelmet keltsen, szor-
galomra buzdítson, maga iránt tisztelet ger-
jeszszen és a sziveket hatalmába ejtse. Elő t te 
a különféle származású, nevelésű és fölfogású 
gyermek. Egyik által sem befolyásoltatja 
magát, bár ezzel tán bizonyos előnyöket nyer-
hetne. Nem ismer osztálykülönbséget. Egyen-
lőség eszméjét fejleszti. Egyik gyermeket sem 
mellőzi, egyiket sem beczézgeti, hanem 
egyenlő bánásmódban részesíti valamennyit. 
Mindegyiktől rendet, pontosságot, szorgalmat, 
figyelmet és jóviseletet követel, mert czélja 
erkölcs-vallásos érzetet, értelmet s akaratot 
egyöntetűen fejleszteni. Előtte áll a kis 
„kezdő" ABC-és könyvével kezében, épp olvasni 
próbálgat. Nehezen megy a munka. A tanító 
nem türelmetlenkedik, nem „biztatja" vessző-
vel vagy ütleggel, hanem e helyett bele kép-
zeli magát a kis ügyefogyott lelki állapotába, 
tekintetbe veszi annak fejletlen eszét s ezzel 
szemben a munka nehézségét, jóakarólag 
tekint a kis gyermekre s türelmesen vár, míg 
az egyik szótagot a másik után kimondja. 
Egy tanulót a táblához szólit s fölad neki 
számtani példát. A föladvány nehéznek lát-
szik, a gyermek félénken tekint a számokra. 
Legegyszerűbb volna leszamarazni s helyre 
küldeni. A tanító nem így tesz, hanem kér-
désekkel rávezeti a helyes megoldásra. Taní-
tás közben egyik-másik gyermeket figyelmet-
lenségén, vagy valami csínyen kapja ra j ta . 

E hibát nem durva büntetéssel torolja meg, 
hanem szigorú, de jóakaró intéssel érezteti 
az illetővel, hogy vé te t t az iskolai fegyelem 
ellen. Tudomására ju t , hogy valamelyik sziilő 
sértegette, ebből sem csinál kanapé-pört, 
mert eszébe jut, hogy nem ő az egyetlen, 
kit a műveletlen emberek ok nélkül bántalmaz-
nak, e helyett alkalmat ad ellensége gyerme-
kének, hogy őt — a tanítót — bősz apja 
előtt d icsél je : mily j ó a tanító ú r ! — Valami 
bánat éri a tanítót. A hiányos fölszerelés 
miatt kikelt az iskolaszék közönye ellen. A 
rendetlen fizetés behaj tás miatt munkát adott 
a hatóságnak. Szó sincs róla, hogy e kelle-
metlenségek fokoznák munkakedvét, vagy 
hogy le nem hangolnák, csakhogy az iskola 
aj tajánál fátyolt borít rájok, nyugodtságot 
erőltet s ilgy lép tanítványai elé, mintha 
semmi sem történt volna. Hogy e szinész-
kedéshez nagy önuralom szükséges, mindenki 
belátja. Ezen önmagunk fölötti hatalmat csakis-
önfegyelmezéssel gyakorolhatjuk. Erre — mint 
azt néhány példából lá t tuk — nagy szüksége 
van a tanítónak, mert önfegyelmezés nélkül 
nem tökéletesedhet, hibáit föl nem ismerheti 
s azokat el nem hagyhatja, indulatait féken 
nem tar that ja , tekintélyt ki nem vívhat s 
elégedett nem lehet. Az önfegyelmezéshez 
erős akarat kívántatik E nélkül nem győzzük 
le az akadályokat, melyek utunkban állanak. 
A ki rálépett az annyira magasztalt s becs-
mérelt tanítói állásra, vesse alá magát e tor-
turának. Ne képzelődjék. Tüq'ön és munkál-
kodjék, mert „mesternek" senki sem születik, 
a „prakszist" pénzen sem szerezhetni és a 
kenyeret a szegény embernek manapság 
ugyancsak meg kell szolgálnia. 

Alkalmasnak találtam e gondolatokat papi-
rosra vetni most, mikor a szoczializmus pes-
tise sorainkban is pusztít . 

Tanító. 
y * 

A földrajz tanítása a népiskolában. 
Éppen olyan eszköznek tartom a földrajzi 

ismeretek megszerzésénél a térképolvasást, 
mint egyéb tudni valók elsajátításánál az 
irás-olvasást. 

Nem tartom helyesnek földrajzt könyvből 
taní tani! Nem tar tom helyesnek azért, mert 
az e tér re készült tankönyvek vagy dióhéjban 
vannak írva és így hiányosak, felületesek, 
sokszor tévesek is, vagy annyira teijedelme-
sek, miszerint lehetetlen a gyermektől köve-
telni, hogy annyi nevet, alakot s nevezetes-
séget megtanuljon. Nem a gyermek, de maga 
a könyv szerzője sem tudja mind azt, mit ő 
könyvbe írt. 
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A tankönyvet a térkép teljesen fölöslegessé 
teszi. A térkép maga egy irott nagy könyv, 
melyről majdnem mindent — ide értve a 
nevezetességeket is — le lehet olvasni, csak 
azokat a betűket ismerje a szemlélő, melyek-
kel a térképeket írják. 

A térképről a gyermek — ba helyesen 
tanították a földrajzi előismeretekre s a tér-
képolvasásra, — leolvassa a hegyeket, folyókat, 
városokat, sokszor ezek nevezetességeit, az 
éghajlatot, a lakosok foglalkozását, szóval 
mindent, kivévén a lakók vallását és anya-
nyelvét. Valamely helységről elmondja — mi 
a tankönyvben, ha még oly teijedelmes is, 
egyáltalán benn nem lebet mind — milyen 
város vagy község (kis, nagy község, rende-
zett tanácsú, törvényhatósági jogú, szabad 
királyi vagy szabad királyi és törvénybatósági 
jogú város-e) körülbelül hány ezer lakosa 
van, meghatározza, bol fekszik, valamely ismert 
helytől mely irányban, mely folyó vagy hegy 
mellett, vagy síkság, mely részén; főváros-e ; 
van-e vasútja, hány s mely irányban ágazik 
e l ; van-e közelében magános hegy, tó vagy 
mocsár; van-e erődített helye; történelmi 
nevezetességű hely-e ? stb. Szóval annyit olvas-
hat a gyermek, a mennyit egy tankönyv sem 
ölel s nem is ölelhet föl. 

Igaz, azt pl. le nem olvassa, hogy Pápán 
az Eszterházyaknak műkincsekben gazdag 
kastélyuk van : de azt hiszem, erre nincs 
is szüksége egy 9—12 éves iskolásnak. 

A térkép gyors olvasását be lehet gyako-
rolni könnyen a következőleg: 

A tanító kihív egy gyermeket a táblához 
s diktál egy képzelt vidéket (esetleg saját 
helységének vidékét, de jobb az előbbi, mivel 
abba mindent rajzoltathat) így. Pl. A tábla 
—- mondjuk — észak-nyugati részén van A 
város, mely északról és nyugatról hegyekkel 
van körülvéve; a hegynek legészaknyugatibb 
pontján ered egy folyócska, mely megkerülve 
a hegyet, A város alatt keletre foly, majd 
délre fordul s ismét keletre; ezen keleti 
kanyarodásánál egyesül egy más folyóval, mely 
a tábla délnyugati szögletében lévő hegy-
csoportból eredve, kisebb-nagyobb kanyarúla-
tokkal az ismert folyóba ömlik; ezen egye-
sült folyó H tengerparti várostól nyugatra a 
tengerbe szakad, mely tenger a tábla délke-
leti részét foglalja el ; stb. Rajzoltat bele 
vasútat, országútat, szóval mindent. 

Ilyenformán a gyermek lerajzol egy vidé-
ket a táblára, mialatt a többiek a padban 
rajzolják s figyelnek az esetleges hibákra. 
Ezután kiszólít egy másikat s megjelöl egy 
kiindulási pontot s leolvastatja azon vidék 
leírását. 

Ügyes kérdések által helyesen vezetve," a 
gyermek egy bizonyos rendszert sajátít el, 
nem kapkod ide-oda, nincs szüksége a tan-
könyvre gondolni : jugyan mi is következik 
most. A mit a gyermek így megtanul, az 
maradandó. 

Csöndes foglalkozásul is nagyon jó, sőt 
házi föladatul is ajánlatos. Minden gyermek 
igyekszik a legjobban s legcsinosabban elké-
szíteni s öröme van, ha látja, hogy térképet 
készített. 

A térkép-rajzolást csakis így tartom meg-
engedhetőnek, vagy eredetiről másolva. 

Sok tanító óriási fáradtsággal arra törek-
szik, hogy gyermekei mindazt, mit a földrajz-
ból tanulnak, le is rajzolják — emlékezet 
után. Emlékezetből rajzoltatja pl. Olaszország, 
Skandinávia térképét. 

Az ilyen tanító sokat fárad eredmény-
telenül. Eredménytelenül, mert arra nincs 
eset, hogy bármely gyermek is a tanult föld-
területek képeit emlékezet u tán lerajzolja, 
helyesen lerajzolja. Magyarország összes me-
gyeinek képeit nem képes lerajzolni, hát még 
Európa országaiét, stb . . . 

Nincs is arra szükség! Igaz, hogy taní tunk 
pl. a természetrajzból — mondjuk — a goril-
láról, de senkinek sem j u t eszébe a gyermek-
kel a gorilla becses pofármányát lerajzoltatni. 
Daczára, hogy lerajzolni nem tudja, ezer más 
alak közül is a legelső pillanatra fölismeri azt. 

Ugyanennyire van szükségünk a területkép 
ismertetésénél is. Imerje a gyermek a helyet, 
hol van, az alakot annyira, hogy bármily nagy, 
kicsinyben lá t ja is valamely terület képét, az 
első pillanatra fölismerje. 

A térképirást mint eszközt használjuk föl 
az olvasásnál, nem mint önálló tárgyat, hason-
lóan az Íráshoz, bizonyos főczél elérése végett 
tanítjuk. 

Ne tanítsunk tehát földraj zt, hanem taní t -
sunk térképet olvasni. 

Czélszerű különösen Magyarország térképén 
a gyermeket össze-vissza, bármely pontról 
kiindulva utaztatási modorban gyakorolni úgy, 
hogy mindenről beszéljen, mit út jában lát. 
Helyes kérdésekkel mindenre fölhívni a gyer-
mek figyelmét. Ne engedjük tovább egy hely-
ről, míg mindent el nem mond, mi azon 
helyen előfordul. A történelmi, földrajzi vagy 
egyébb nevezetességeket is czélszerűbb szó 
után tanítani s jegyzeteket készíttetni. 

Ilyen formán a földrajz tanítása csakugyan 
élvezetes mind a tanulóra, mind a taní tóra ; 
különben pedig a földrajz egyike a legunot-
tabb tárgyaknak. 

Visszaemlékezve diákkoromra, megvallom, 
a földrajz előttem gyűlölt tárgy volt; ma 
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pedig — eltekintve azon frázisoktól, mit sokan 
hangoztatnak, hogy mily gyönyör, mily élve-
zet stb. tanítani — szeretek a földrajzzal 
foglalkozni. 

(Székudvar.) Csernay József. 

P ÍJj tanács. A közoktatásügyi minister 
f. év julius 30-án 52.270. sz. a. kelt rendele-
tével megszüntetvén az emberbaráti taninté-
zetek felügyelői állását a gyógypaedagogiai 
intézetek, u. m . : a siketnémák, vakok, hülyék 
és gyenge-elméjüek, dadogók és hebegők 
összes intézetei és tanfolyamai fölött való 
fölagyeletet egy szaktanácsra bizta, melynek 
elnöke a ministerium illetékes ügyosztályának 
vezetője (jelenleg Szabó Sándor), tagja i a 
siketnémák váczi orsz. intézetének igazgatója, 
a siketnémák budapesti intézetének vezető 
tanára, a vakok budapesti orsz. intézetének 
igazgatója és ezen intézet egy tanára és végül 
a képezhető hülyék, és gyenge-elméjüek orsz. 
intézetének igazgatója. A szaktanács az inté-
zetek összes ügyeiben javaslatokat tesz, egy-
úttal inicziativ joga is van és minden műkö-
dési körébe eső reformjavaslatot megvizsgáltat. 
Tanácskozásaira esetleg idegeneket is meg-
hívhat. A szabályzat szeptember l - j é n lép 
életbe. 

D Női kézimunka tanfolyamokat óhaj t 
szervezni a közokt. min. a polgári leányisko-
lákkal kapcsolatban. E végből folyó hó 4-én 
39.920. sz. a. megállapította a tanfolyamok 
szervezetét. A tanfolyam 2 évi, hallgatói oly 
nők, kik a polgári leányiskola 4-ik osztályát 
elvégezték vagy arról fölvételi vizsgát tet tek. 
Igazgatásuk és rendtartásuk közös. A tantár-
gyak magyar nyelv, rajz, kereskedelmi és könyv-
viteli ismeretek, de különösen kézimunka, mely 
két csoportban taníttatik és pedig: 

1. Varrócsoport : a) a fehe'rnemüek szabása 
és varrása; a kézi- és gépvarrás különböző 
nemei; fehérneműek rajzolása és kiszabása, 
természetes nagyságban papirosból, később 
vászonnemüből. Varrás kézzel s később külön-
böző rendszerű gépeken. 

b) Felsőruha-szabás és varrás. Gyermek-
ruhák és női ruhák készítése, kezdve a leg-
egyszerűbb formákon ; tovább haladva a divat-
képek követelményei szerint készítendő öltö-
zetekig. Mértékvétel. Szabásminták rajzolása. 
Kiszabás. Ruhavarrás. 

c) Vegyes munkák a helyi szükségletnek 
megfelelóleg, nevezetesen a divatáru-munkák, 
bábuöltöztetés stb. 

2. Himző csoport: a) Fehér, szines és mű-
hímzés. A kézi fehérhimzés különböző nemei ; 

u. m. hurkolás, tömött és likacsos himzés; 
ugyanezek gyakorlása kereten. 

b) Szines és mühimzés. Monogramm ok hím-
zése ; stílszerű kompozicziók alkalmazása, külö-
nös tekintettel a kalotaszegi szőttes és varrot-
tas kedveltebb darabjain, a régi úrasztalken-
dőkön és oltárterítőkön alkalmazott magyar 
motívumokra. 

c) Vegyes munkák a helyi viszonyoknak 
megfelelóleg Csipkevarrás, horgolás, csomozás 
A magyar motívumokból a növendékekkel 
stílszerű kompoziczió készítésére is kísérletet 
kell tenni s az ügyesebb rajzoló növendéke-
ket ebbeli törekvéseikben hathatósan támo-
gatni. 

A heti órák száma 20. Év végén kiállítás 
rendezendő a munkákból. Tanítónők csak a pol-
gári iskolai tanítónők képesítő-bizottságánál 
kézimunka tanítónői oklevelet nyert nők 
lehetnek. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Csongrád közs. 

elöljáróságának, a miért a csongrádi áll. el. 
isk. tanulók fölruházására 1897/98. tanévben 
200 f r to t adományozott; Vinczehidy Izidor 
nagykikindai áll. polg. leányisk. gondnoksági 
elnökének, a ki az ottani áll. polg. leányisk. 
szorgalmas és jóviseletü növendékek jutal-
mazására 200 frankot aranyban adományozott. 

Kinevezte: Jankovics Érnő oki. tanítót a 
prikopai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Csopey 
Mária Olga oki. tanítónőt az orosz-komoróczi 
áll. el. népisk.-hoz r. taní tónővé; Hajós 
Ferencz oki. tanítót a gattajai áll. el nép-
isk -hoz r. tanítóvá; Szerbu György oki. tanítót 
az őrményesi volt határőrvidéki közs. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Müller Róbert oki polg. 
isk. taní tót az orosházi áll. polg. isk.-hoz a 
XI. fizetési oszt. 3. fokozatába segédtanítóvá. 

Áthelyezte : Sülcösd István fekete-ardói áll. 
el. isk. tanítót az ungvári áll. el. isk.-hoz; 
Molnár Géza felső-dabasi áll. el. isk. tanítót 
a verespataki áll el. isk -hoz; Városi Malvin 
nagybányai áll. polg. isk. segédtanítónőt a 
szilágy-somlyói áll felső leányisk.-hoz. 

Megerősítette: Gramma Döme és Láng 
István kir. segédtanfelügyelőket jelen állásuk-
ban ; Nikolics Zsigmond plosiczi közs. isk. 
tanítót. 

Segélydíjat engedélyezett: néhai Beer Mór 
adai nyug. tanító özv., szül. Kanitz Rozália 
részére évi 321 frtot . 

— — 
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Az én sétám. 
Megszokott időben fölkelvén, rendes séta-

útra indultam, a szőllőhegyet egy oldalról 
szegélyező fenyves felé, liogy nehéz napi-
munkámhoz erőt szerezzek a reggeli levegőből. 

Reggel négy óra. A városiak ilyenkor még 
a másik oldalukra fordulnak, hogy annál nehe-
zebben bújjanak ki puha párnáik öléből 
— nyolez óra felé. Hej ! de nem így nálunk 
falun ! I t t ilyenkor már minden ember, apraja-
nagyja csak úgy forr az udvaron, hogy föl-
készülvén, a mezőre induljon. 

Engemet is kicsalt a jókedvű nép zsi-
bongása. 

A csikós a legelső a pásztoremberek kö-
zött. Utána szépen sorban jön a gulyás, 
nagyokat durrantva karikásával, a kanász 
öblösszálú tülökjével s ha már a növényekről 
a könnyet letörülte a vörös-fej ú ember (a nap) 
akkor terelgeti kifelé bégető nyáját a juhász. 
I t t ostoraikat hosszúra eresztve szántólesé-
nyek, ott víg leányok kapával, edzett i f jak 
munkás-eszközökkel a vállukon, egészséges 
lépésekkel haladnak a szántóföldre; amott 
egy csapat szőllőmunkás, u tánuk néhány gazda, 
nyakában duzzadt tarisznyával, a szőllőhegy 
felé tart. Ez utóbbiakhoz csatlakoztam én is. 
Elhalmozván egymást sok j ó reggeli kívánat-
tal, közben megszorongatták kérges tenyerük-
kel az én fonyadt ujjaimat, beszélgetni kezd-
tünk a mindennapi munkáról, az időjárásról 
s hogy, hogy nem, át tértünk a — politikára is. 
Majd elválva tőlük, a fenyvesnek tartottam. 

Utamban elmerengtem a természet mér-
hetetlen nagyszerűségén s hallva a fölszálló 
pacsirta rezgő énekét, a csalitok közt ugráló 
fülemile utánozhatatlan gyönyörű danáját, a 
természet kicsi dalosainak csicsergését, és 
látva a virágokkal dúsan megrakott gyümölcs-
fák koronáját, mely az istenasszonynak meg-
koszorúzott fejéhez hasonlít, a költővel én is 
eme szavakra gyulladtam: Oh természet, óh 
dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni 
véled! 

Ily mélyen megilletődve, mondhatnám: el-
érzékenyülve, értem a tűlevelűek ölébe. Oly 
örömmel fogadtak ezek, mint jó barátok 
szokták: felém hajtogatták hatalmas dereku-
kat, bólintgattak molyosodó fejőkkel, édesen 
suttogtak a fülembe, s megezirógattak. 

Itt vagyok Somogynak egyik legmagasabb 
és legköltőiesebb pontján, a hol a mi erdővel 
ékesített hegyünk, mint egy patriarcha emel-
kedik ki a többiek közül. Az erdő mélyén 
csacska csevegéssel ballag a kis patak, alig 
egy ölnyi széles medrében és a hófehér habok 
sietnek, sietnek, hogy beleömöljenek az Is ten 
szeméből leesett örömkönnybe, a Balatonba. 

I t t érzem én magamat igazán j ó l ; i t t szok-
tam elpanaszolni bajaimat a tekintélyes fenyők-
nek, itt keresek írt a kegyetlen sors által 
ütött sebeimre (de ugyan találok-e ?), itt , hol 
a fenyvesek idegedző lehe összevegyül a 
hársak édes illatával, i t t beszélgetek az ibo-
lyával, mindkettőnk jobb sorsra méltó helyze-
téről, itt szoktam szedni a tavasz első flórá-
jából egy piczi kis bokrétát , itt hallgatom a 
munkásméhek döngicsélését, a völgyben lege-
lésző juhnyáj kolompját, a „szegény juhász 
legény" tilinkójának mélabús hangját, az 
erdővéd egyhangú lépését, a fenyő-rigó ki tar tó 
kovácsolását, itt lesem el az erdőre jövő 
könnyüvérü pozsgás leányoknak szabados 
kaczagását. 

Midőn ezeket megelégeltem, sorsom fölött 
kezdtem gondolkodni s leheveredtem az erdő 
puha párnájára, kellemesen ringatva magamat 
az évek hosszú során egymásra rakódott 
levél, fű- és moh-rétegen. A mint így elmél-
kedem a múltról, meghányom-vetem a je lent 
s magam elé varázsolom a szebb jövőt, élve-
zem az édes nyugalmat, szívom az üdítő 
levegőt és beszélgetek az én leghivebb bará-
tommal, egy kezemben szorongatott köny-
vecskével, egyszerre csak valami gyenge neszt 
hallok a haraszton. S hogy fölkapom a fejem, 
hát uramfia, mit látok ? Csak nézek, nézek! 
Csoda ez, vagy talán álmodom ? N e m ! Nem 
csoda, nem is álom! Egy szerény kis erdei 
virág közéig felém. Oda jön, oda köszön s 
így szól: Ember ! ne töprenked j ! Lásd, velem 
is úgy bánnak, mint veled; engem nem öntöz, 
nem ápol senki, nem törődik velem senki, 
csak a j ó Is ten gondoskodik rólunk. De ha 
illatossá akarják tenni szobájukat : leszakaszt 
minden ember. Ha elszáradtam, kilöknek 
házaikból. No lásd! sorsunk ugyanaz ! 

Még el sem lejt jóformán a virágocska 
nyomban ott terem a zümmögő méh s a 
fülembe s ú g j a : Barátom! ne essél kétségbe! . 
Mindkettőnk sorsa egy : fiatal korunkba! 
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dolgoztatnak velünk, vannak, a kik meg is 
becsülnek, de ha megöregszünk!? . . .Engemel -
pusztítanak, téged pedig hagynak elpusztulni. 

A mint a méhecske tovarepül, jő a hatal-
mas tölgy nagy robajjal : Ember, ne évelődj ! 
Lásd, én is az erdő többi fáival egyszerre 
jöt tem napvilágra, s oly kis gondot fordítot-
tak rám, mint rájok, mégis elhagytam őket a 
növésben, mert törekedtem fölfelé. Termé-
szetemben van ez. Legyen a törekvés neked 
is lelki tulajdonságod! 

Most jő, fedeles szárnyát berregtetve, a 
sokszor megénekelt sárga cserebogár. Hozzá 
ily szókkal fordulok: Azt sem kérdem : sokáig 
élek-e, csak azt mondd meg, 600 frtos taní tó 
leszek-e ? A feleletet rábízta egy kis csapongó 
pillangóra, a ki azt válaszolta, hogy míg ezt 
fölülről nem rendezik, addig kövessem az ő 
példáját : valamint ő addig száll virágról-virágra, 
míg magának kedvére való mézet és nyug-
helyet nem le l : úgy cselekedjem én is. 

Végre elémbe száll az egyszerű, hamuszín 
ruhába öltözött éneklők királya: a fülemile 
s bánatos hangon fütyöli multamat, résztvevőn 
zokog jelen sorsomon és édesen énekel — egy 
szebb jövőről. 

Ez megerősítette már-már lohadásra haj ló 
hivatásbeli kitartásomat, új erőt öntött lel-
kembe nemes szándékaim végrehajtására. Így 
szoktam én naponkint örülni és zokogni az 
erdővel. 

Inspirált merengésemből a falu kis harang-
jának hívó szava ébreszt föl. melytől most 
mintegy durczásan veszem, hogy ugyan miért 
is zavarta hát meg ihlet tségemet! ? De abban 
a pillanatban föltámad bennem az intő szózat, 
hogy: ember, ne zúgolódjál! A kihez e harang-
szó hív, az tar t ja fönn a te társalgó fenyve-
sedet és az ad neked munkásság mellett szebb 
jövőt. 

S ezzel, mint valami édes álomból föl-
ébredve, szép lassan bandukoltam hazafelé, az 
Istennek háza felé. A midőn a völgybe érek, 
találkozom a szőllőhegy beszélő automatájával, 
a csőszszel. Már messziről 'esés jó reggelt 
kivánt, a mit én barátságosan fogadtam. 

Alig érthető gyors beszéddel darálta, hogy 
mennyi gyümölcs, mily tenger sok szőllő, 
hány ezer akó bor stb. lesz az idén. Megviselt 
fegyveréről, tarisznyájáról, kopot t kalapjáról 
is annyit mesélt, hogy alig győztem hallgatás-
sal. Elmondta, hogy nem egy őznek, nyúlnak, 
fogolynak stb. vette már el életét az ő rozs-
dás puskája; mily ügyesen rej tet te el a meg-
lőtt vadakat, vagy a gyümölcsöt kiérdemült 
tarisznyájába. De azért ő mindig becsülettel 
szolgálta kenyeretadó szőllősgazdáit. Hány-
szor állt már kalapja szembe a viharral, hó-

zivatarral s ha az nincs — úgymond — az eső 
már rég elmosta volna a fejét . Távozni akar-
tam. midőn jelentőségteljes hangon, s azon 
sajátos taglejtéssel áttért, a néhány évvel 
ezelőtt tör tént utolsó somogyi betyárok elfo-
gatására. Szem, fül lettem egyszerre. Rá-
mutatot t az árkokra, a melyekben a „jó 
madarak" meghúzódtak, a pinczékre, a me-
lyekben éjjelenkint dőzsölni szoktak. Meg-
mutat ta a mély út mellett levő szilvást, a 
hol az éj sötétében a csendőrökre lövöldöz-
tek, az irányt, a merre megfutamodtak. Elme-
sélte, mikép követték a csendőrök a tizenkét 
tagból álló bandát nyomról-nvoinra, míg 
végre a távol Bakony sűrűjében utolérték 
őket. 

Beszélt volna ő öröklétig, ha én nem sie-
tek tőle búcsút venni. Szépen megköszöntem 
a sok érdekes dolog elmondását s iparkodtam 
az Isten hajlékába, hogy az ájtatos hívőkkel 
együtt kél jek, nekik a mezei, nekem pedig a 
haza szentelt kertjében végzendő munkához 
erőt és áldást. 

(Köka) Géleta János, 

— ( T 

„Tanítónéasszony." 
Komoly arczczal tör te te t t közénk a mi 

bohókás Jan i barátunk, l 'nnepies hangulatot 
erőltetett, midőn kezet szorított velünk, kik 
egyhangúlag hangtalanul kérdőjelekké mered-
tünk. „Házasodom!" Néma csend. „Bocsás-
satok meg, barátaim, de menyasszonyom úgy 
kivánja, hogy — izé, — szép csendben menjen 
az egész." „Hát nem is hisz lakodalmadra? 
No szépen vagyunk! Aztán ki az a boldog 
menyasszony, a ki úgy begalyabított, tán nem 
Viski J o l á n ? " „Igen, Jo lantha lesz feleségem. 
Aztán újságolhatom, barátim, hogy K. faluba 
neveztek ki tanítónak. Három hét múlva 
lesz esküvőnk s mi csendes falusi magányba 
vonulunk." 

Kettős vesztesség ért bennünket. Elvesz-
tettük víg kedélyű kollégánkat, s megfosz-
tat tunk legkedvesebb színpadi alakunktól: 
Jolántól. Ki tudja, mi a kisvárosi élet, meg 
fog érteni, hogy mily nagy volt vesszteségünk. 
Jani barátunk, a mi kis kompániánk szive, 
lelke. Kollegialitásunk mintaképe. Soha sem 
sértett meg senkit s mégis oly gyöngyén 
tudott víg hangulatot kelteni, még nehéz 
napjainkban is, hogy kedélyünk olybbá lett , 
mint tavaszi lágy szellő fuvalmán a föld 
fagya. Viski Jolán egészen más természettel 
bírt. Bizonyos önérzetes büszkeség hatot ta át 
lényét. Különben a komolyság épp úgy meg-
látszott egész magatartásán, toilettjében, mint 
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mindig tiszteletet keltő hangjában. Szava 
irányadó volt a női emanczipacziót érdeklő 
dolgokban. Műkedvelői szinijátékaink sikerét 
tőle várta a közönség, mert a gyerekes 
sablonszerűségből mindig kiragadott. Nem volt 
ugyan hirtelen megkapó szépség, de modora, 
megjelenése vonzóvá te t ték egész valóját. 

A négy kolléga közül a csodálat, Jani 
barátunk komolyságán, engem lepet t meg 
legkevésbbé. Elő kellett készülnie a falusi 
egyszerűségre. Ki fogja őt ott úgy, mint mi, 
megérteni? Aztán a romlatlan szív mélységes 
szerelme, oly nővel szemben, mint Jolán volt, 
bizonyos áldozatot kiván. Valahol Jókainál 
olvastam: . . . „Nem szép az, a mi csak a 
szemnek szép! valami mélyebb rejtelem van 
a szépség fogalmában, a mit az emberek 
éreznek, de nem értenek." Csoda-e, hogy Jani 
barátunk ennek hatását érzé ? 

A három hét gyorsan lepörgött s mi forró 
öleléssel vettünk búcsút János barátunktól. 
A vonathoz kikísértük a boldog párt . Az idő 
borongós volt. Mi is hasztalan erőltettünk 
derültebb hangulatot. A természet kedélyünkre 
is felhőt borított. De azért ott csillogott 
szemünkben önzetlen szeretetünk boldogság 
könye. Örültünk, hogy János barátunk czélját 
elérte. 

Engem is falura vetet t a sors. Tiz hosszít 
év mult el. Orvosomnak tanácsára Sz. fürdőbe 
mentem idegbajomat gyógyítani. A fürdőtől 
egy órányira feküdt K. falu, hova tiz évvel 
János Jolánnal „csendes magányba" vonult. 
Égtem a vágytól valamit megtudni felőlük. 
Pihenő után harmadnap hajnalhasadtán útban 
voltam K. felé. 

A fölkelő nap vérpiros sugara aranyos 
korongot kerített a keleti dombgerincz fölé. 
Az erdőkoszorún, mely a fürdőt övezte, átha-
ladva, lassú ütemben ereszkedtem a falu felé. 
A bádogtornyú templom ablakában a kelő 
nap sugárkévéje megvillant, a harang mélabús 
hangjával átrezgé a völgyecskét. Vidám leány-
sereg tér vissza a völgyi sikátoron áthajtó 
pásztortól, mert bizonyosan későre maradtak 
a kihajtással s e reggeli sétával íizetónek meg 
restségükért. A falu egyetlen utezáján öreg 
anyóka rézveretes imakönyvével hóna alatt, 
ballag az istenházába. Mosolyogva kéklett a 
szép tiszta ég. Jövetelem czélját kerestem. 
Vadszőllővel befutott kisded ház állt a templom 
mellett. Jól sejtettem. Ez a boldog fészek, a 
„csendes falusi magány." E lugasszerű kalitka 
Jolán óhajainak mindenben megfelelt. A verőcze 
azonban zárva. Ez nem falusi szokás! Míg 
így tűnődtem a kisded kastély előtt, felém 
kullog a nyitott templomból kijövő harangozó. 
„Kit tetszik keresni ?" „M János tanító urat." 

„I t t lakott, de már két hónapja elhagyott 
bennünket . Búja vitte el tőlünk, pedig itt van 
eltemetve a mi tanítónéasszonyunk, kiért lígy 
búsult . Mi is nagyon sajnáltuk. Emléket is 
állí tottunk sírhalmára. De a tanító urat csak 
nem tudtuk megvigasztalni." Míg a jámbor 
ember így beszélt, ezerféle gondolat czikázott 
agyamban; végre agyszüleményeim szivembe 
olvadtak össze. Éreztem, hogy föl kell sóhaj-
tanom. A ház előtti lóczára ereszkedtem s 
érzelmeimet némileg palástolva, kérdőleg tekin-
te t t em az előttem álló harangozóra. 

„Áldott egy lélek is volt az a mi tanítóné-
asszonyunk. Sokra megtanította a mi fejér-
cselédeinket. Öröm volt nézni azt a sok szép 
kézimunkát, a mit a leányok tőle tanultak. 
Aztán olyan szépen tudott a szivökre beszólni, 
hogy még vasárnap délután is köréje csődült 
a leánysereg. Bezzeg az úrigyöp megpihent. 
Ped ig azelőtt az volt a kedves helyök, ha o t t 
dévajkodhattak. A menyecskék meg úgy lestek 
tőle a szót, a jó tanácsot." 

A megelégedés jóleső érzetével szorítottam 
meg kezét a becsületes embernek s néhány 
jelentéktelen kérdés után betértem a parókiára. 
Az öreg plébános a legszívesebben fogadott. 
Miután pedig jövetelem okát megtudta s 
értesült csalódásom felől, komoly hangon 
muta to t t a Gondviselés utaira. „A földi bol-
dogság csak időleges, ezt mindenki tudhatja , 
különben nagyon sajnáltam derék tanítónkat. 
Iskolánkat kiemelte porából. A régebbi iskola-
mulasztások sokasága megszűnt azon kilencz 
éven át, míg it t működött. Föladatul tűzte 
ki magának, hogy megelégedésteljes mosolyt 
te remt tanítványai arczára, Sikerült is neki. 
A szurtos nebulók, kiket anyjok erőszakkal 
czepelt az iskolába, megszelídültek, bátrak és 
mosolygókká lettek. Ebben rej let t főkép az 
ő művészete. Sok-sok ferde közvéleményt le 
kellet t győznie. Kirándulások, játékok, szava-
latokkal és párbeszédekkel összekötött ünne-
pélyek, tornaversenyek, szép dalok, boldogokká 
t e t t ék tanítványait. Az a temérdek kép. a mit 
télviz idején mutogatot t nekik, varázserővel 
csalogatta tanítványait. A tanítónéasszony, az 
I s ten nyugtassa! eme művészetében verseny-
társa volt férjének. A virágipart, mely nálunk 
ismeretlen volt, a tanítónéasszony varázsolta 
elő. Szép kis kereset ez, uram, nálunk a szegény 
leánykák számára. A fürdői mulatság virág-
özöne a mi falunkból keriil. Aztán az erkölcsi 
haszon, mit a nép nem figyel, de én igen : 
meglepő." „Virág és az erény két atyafi 
gyermek", mondja a költő. „A mi tanítóné-
asszonyunk is ilyen virágokkal volt körülvéve. 
Kislakának minden zege-zugából virág inte-
gete t t . Maga az a kis kalitka, mintha virág-
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ágyak közé lett volna csöppentve. De igen, 
egy virága, egy élő virága hiányzott. A létért 
való küzdelem nem bántot ta soha. Hisz 
kettecskén vol tak! A mi azonban t i tokban 
ütőkben epeszté szivét, ami felöl álmodozott, 
midőn virágait beczézte, az csak álom maradt, 
így gondolom, gyermektelen asszonynak vágya 
van. Öreg ember vagyok. Jól beszéltem ? 
Azután következett a szomorú való.; Egy 
novemberi meghűlés és egy májusi halál." 

A" nemesszivü öreg még folytatta volna, de 
fizikai erőm gyengeségével kimentvén magam, 
búcsút vettem s a fürdőnek bandukoltam. Az 
élet különféle esélyein tűnődve, letértem a 
gyalogösvényről s a temetőbe irányítottam 
lépteimet. A hallottak u tán könnyű volt Jolán 
síijára találnom. Virágerdőbe borította sír-
halmát, melyet gondos kezek ápoltak. Sírem-
lékén csak e szó volt olvasható: „Tanítóné-
asszony." Megértettem e szóból mindent. A 
nap már magasra hágott, midőn visszatértem 
üdülő-helyemre. Alkonyat felé a fürdő félreeső 
sétányain andalogtam. A térzene nem vonzott 
a nyüzsgő közönség közé. Vannak pillanatok, 
midőn én is a csendes magányt óhajtom. 
Szegény Jani kollégánk, vájjon hol működik? 
Van-e lélekállapot keresztényi szempontból, 
mely az ő vétkét megbocsát ja : csupán azért 
távozni messzeségbe, mert e helyen minden 
virág a szeretett lényre emlékeztet ? — Fáj-
dalom ! van. — A tanító nem önmagáé. 

(SüveteJ Némethy Kálmán. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Matheidesz Oy. Az állami tanítók gyűlési 

napidíját és útiköltségét fölterjesztés alapján 
utalványozza ki a ministerium, tehát sem a 
gondnokság, sem az adóhivatal nem fizeti 
ki másként. 

Vécsy Á. isk.-sz. j. Az állami tisztviselők 
magán vagyonuk után tartoznak 5%-os iskolai 
adót fizetni. 

Zenta. A polg. iskolaiak az 1893. évi 
XXVI. t.-cz. alapján nem kaphatnak korpót-
lékot, mert ez a törvény ezt csak az elemi 
isk. tanítókra terjeszti ki. A polg. iskolaiak, 
ha kapnak, csak az 1880. évi rendelet alapján 
érvényesíttetik igényeiket a korpótlékra nézve. 

B. B. A községnek joga van adni, de nem 
köteles. 

Kád ál" L. Folyamodjék a ministeriumhoz. 
B. Rendes szolgálat esetén bármely nyilvá-

nossági joggal biró elemi iskolában töl töt t 
öt évet beszámítják a korpótlék alapjául. A 
kántori illetményt, mint már többször meg-
írtuk, nem fogadják el nyugdíjigény alapjául. 

tíönczöl J. 1. Nem hoteles fölvenni az 
olyan gyermeJcet, lei szeptember l-én még nem 
töltötte be a 6-ik évet. Az iskolaszékek, hatóságok 
némely helyen a maguk felelősségére megen-
gedik (így Budapesten a közs. iskolákban is 
ez az usus), hogy az olyan növendék, ki 
ugyanazon polgári év deczember végéig be-
tölti a 6-ik évet, szeptember l - én már fölvétes-
sék az I-ső osztályba. Azokra nézve, kik pl. 
gymnasiumba fognak járni, igen fontos ez, 
mert a gymnasiumba, reáliskolába való fölvé-
telhez az elemi isk. IV-ik osztálya bevégzé-
sét és a i) éves kor t elégnek t a r t j a a törvény. 
Az ilyenek tehát 1 évet nyerhetnek. Ha az 
illető tanuló beteges, gyenge fejlésü volna, 
orvosi szempontból vissza kell utasítani a 
6 évet még be nem töltöttet. 2. A tanító 
hoteles kiadni a III. IV., esetleg V-ik osztály-
ból az iskolai bizonyítványt az oly gyermeknek, 
ki az iskolát végleg elhagyja, de a 12. évét 
csak szeptember hónapban fogja betölteni. 
3. Legczélszerübb azt az évszámot írni az 
iskolai bizonyítványra az anyakönyvi számhoz, 
a mely év (polgári v. isk. év) szerint az iskolai 
anyakönyvet vezetik. 

A. J. állami tanító. Az állami tanítók 
kötelesek folyamodni az ötödéves korpótlék 
utalványozásáért. Csak a szo'gálat folytonos-
ságát tartoznak igazolni. 

Pataki K. Ezt a kérdést így kellene czél-
szerüen megoldani: Miután a taní tói lakáshoz 
adott kert százados fákkal van körülvéve, 
melyek nagy árnyékuk miatt a ker t haszná-
latát korlátozzák, proponálja az állami iskola 
gondnokság, hogy ezt a kertet a tanulók játszó-
térül kapják s e helyett a taní tó részére 
másut t béreljenek 7« holdnyi ker te t . 

Maxiniovics J. A tanítóképezdei vizsgák 
díját azért nem engedheti el a felső hatóság, 
mert ama díj egy része a tanárokat illeti. 

Yíg J. A 15 kros hátralékok ügyében meg 
kell kisérleni a végrehajtási eljárást. Ha a 
végrehajtás sem eredményezné a kellő sikert, 
akkor a pénzügyigazgatóság ú t j án folyamod-
janak az 5 évről fönnmaradt hátralék lefizeté-
sére halasztásért Valóban méltánylást érdemlő 
körülmények közt lesz sikere a folyamodásnak. 

P. Kálmán. Némely esetben a minister csak 
tudomásul veszi az intézkedést. A zsinati 
törvények irányadók. 

Karvaly. Ha okleveles tanító vagy tanítónő 
hiányában okleveles óvónő választatik meg 
tanítói állásra, akkor az óvónő is igénybe veheti 
az államsegélyt; de csak 2 évre utalják ki 
részére s ha ezen idő alatt nem teszi le a 
tanítóképesítőt, segélyét és vele együtt állását 
veszti. 

K. J. Szerintünk helyesen j á r t el. 
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Özv. N. E. Nem ön, hanem az iskolafön-
tartó község tartozik gondoskodni a helyettes 
tanító fizetéséről ama félév tartamára, midőn 
ön, mint a volt tanító özvegye férje teljes fize-
tését élvezi ellátásul. 

T. Gy. Önre nézve az új intézet szabályai 
a mérvadók; továbbá, hogy az orsz. nyugdíj-
alapnak tagja-e ? Ha igen, akkor nem lesz 
befolyással az állásváltoztatás. 

M. S. Meleghegy. Nem. Ne kérelmezze. 
Tanítónőképző. 1. Ha az illető lelkész a 

hazai egyházi hatóság beleegyezésével templom-
építési alapra, tehát jótékonyczélra, külföldön 
könyöradományt akar gyűjteni, a ministerelnök 
úrhoz adjon be folyamodványt a pénzfölvéte-
lére vonatkozó engedélyért. A többit a hiv. 
intézkedésből tudja meg. 2. Az ideiglenesen 
nyugdíjazott tanító, ha mint ilyen nősül meg, 
annyiban nyugtathatja meg magát esetleg 
leendő özvegye segélye tárgyában, hogy a 
fönnálló szabályok értelmében, ha az illető 
tanító újból rendes szolgálatba lép s így legalább 
egy évet tölt el házasságban, akkor neje részére 
megállapítható az özvegyi segély. 

Korody. Ha az országos tanítói nyugdíj-
alapba fizetendő 12 f r t fizetését a politikai 
község magára vállalta, akkor ugyanezen tanítói 
állás után az iskolaföntartó hitközség nem 
köteles fizetni. 

Sz. P. Ha a visita canonica alapján adja 
a politikai község a róm. kath. elemi iskola 
részére a díjazást, akkor ehhez esetleg az 
ág. ev. hivek is kénytelenek hozzájárulni, 
mert a község eme kötelezettsége teljesítése 
végett onnan veszi a pénzz, a honnan veheti 
s esetleg pótadót vethet ki a község összes 
lakosaira. Ha azonban csak segélyezés volna 
ez, akkor arányos segélyezést követelhetnek a 
falubeli egyéb hitközségek is. 

E g y e s ü l e t i é le t . 
$ A magyarországi tanítók országos 

bizottsága az új szervezet után szent-István 
napján tar tot ta meg első közgyűlését Buda-
pesten az Akadémia épületében Mintegy 
száz tanító jelent meg vidékről, Budapestről 
azonban alig 10. Lakits Vendel elnök üdvözlő 
szavai és Hajós Mihály titkár évi jelentése 
után a bizottság mindenekelőtt az Eötvös-
alap elnökségével egyetértve üdvözlőtáviratot 
küldött Wlassics ministernek Syltbe. Az elő-
adók közt első volt Nagy László, ki a tanító-
egyesületek újjászervezését óhajtotta, lehetőleg 
nagyobbkörü szabad egyesületek alakjában 
és kaszinókkal a nagyobb városokban. Az 
eszmét általában helyesléssel fogadták, de 

Péterfy Sándor indítványára előbb a tanító-
egyesületekkel közlik megvitatás végett. U t á n a 
Volenszky Gyula ajánlotta, hogy kéljék meg 
a ministert, hogy a tanítói és tanítónői 
oklevélnek szerezzen jogot arra, hogy birto-
kosaik az egyetemen is hallgatók lehessenek. 
Nagy vitát keltet t Ember János előadása a 
nyugdíj szabályzat reformjáról, melyben ő a 
következő 7 ponto t sürgeti: 1. 35 évi szolgálat. 
2. Teljes javadalom és így a kántori fizetés 
beszámítása is. 3. Özvegy 5 év után is 
nyeijen ellátást. 4. A nyugdíjjogosultság 
a hivatali eskü letételétől számittassék. 
5. Nők és árvák részére minimum álla-
píttassék meg. 6. A gyermekek száma ne 
korlátoztassék. 7. Nyugdíjalap kezelésénél 
tanítók munkája is igénybe vétessék. A hozzá-
szólóknak csaknem mindenkor új javaslatok-
kal állott elő, de ezeket csak figyelembevétel 
végett adták ki az igazgatóságnak, mely azokat 
a mathematikai mérleg elkészítése után fogja 
tárgyalni. Ezután Peres Sándor velős előadása 
alapján elhatározták fölkérni a ministeriumot, 
hogy a tanítóképzőkben a fölvétéli vizsgát 
törölje el. Kurz Sámuel pénztáros jelentése 
szerint a bizottság vétele 867 fr t 37 kr, 
kiadása 238 f r t 67 kr volt. Számos indítványt 
terjesztettek be ezután, de ezeket a türelmet-
lenné vált tagok meghallgatása nélkül az 
igazgatóság elé te i j esztették. Végül Schenk 
Jakab a gyűlés engedélyével ünnepiesen 
átadta Lakits Vendelnek a délmagyaror-
szági tanító-egyesület tiszteleti tagságáról 
szóló oklevelet, mit ő hálásan fogadott. 
A gyűlés élénk éljenze'sek között ért véget. 
A gyűlés után nyomban következett az Eötvös-
alap közgyűlése, melyről alább szólunk. A 
tanítók ezután testületileg tisztelegtek Gundel 
János vendéglősnél, ki igen sokat tesz a sze-
gény tanítók gyermekének ellátása érdekében. 
Este a tanítók kaszinójában gyűlt össze a 
vidékiek nagy része, másnap reggel pedig 
mintegy 50-en mentek ki Ercsibe vasúton, 
hol Eötvös József báró sírjának igen nagy 
közönség jelenlétében szép ünnepet rendeztek 
a népoktatási törvény életbelépésének 30-ik 
évfordulója alkalmából. Emlékbeszédeket tar-
to t tak Péterfy Sándor és Szirbek József. Azon-
kívül az ercsii daloskör és a budapesti tanu-
lók énekeltek, továbbá Dobos János és Móra 
István szavaltak költeményeket. Az ünnep után 
közös ebéd volt Ercsiben, melyen mintegy 
százan vettek részt, köztük Kuliszeky Dezső 
és Radnay Kezső a közoktatási minister kép-
viseletében és Poór Gusztáv adonyi főszolgabíró. 
Ebéd után a vendégek nagyobb része meg-
tekintette a Wimpfen-kastélyt, a hol Eötvös 
fiatalságának 12 évét töltötte el és azután a 
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községi iskolákat és óvodát, az előbbiben a 
szünidei gyermektelepnek egy csoportja volt 
jelen. Az ebéden részt vet t Eötvös egykori 
tanítójának fia, jelenleg is ercsii tanuló. A 
kirándulók nagyobb része ismét vasúttal tér t 
vissza Budapestre. 

• Xi Eötvösalap orsz. tanító-egyesülete 
szent István napján t a r to t t a meg 22-ik nagy-
gyűlését, melyen léterfy Sándor elnökölt. 
A gyűlésen beteijesztett jelentés szerint 
1897-ben 24.658 frt 18 kr volt a bevétel, 
21.122 f r t 64 kr a kiadás s a tőkésí tet t 
vagyon 83.824 fr t 79 kr, melyből 17.729 f r t 
83 kr. a tanítók házáé. Az egyesület eddig 
1.020 félnek adott segélyt, 458 ösztöndíjt, 
308 segélyt és 253 ingyen déb étkezést. Az 
örvendetes eredményt örömmel vették tudo-
másul, többféle köszönetet mondottak és a 
tisztikart ú jból megerősítették. Új tiszteleti 
tagok lettek : Gömöry Oszkár, Molnár Viktor, 
Morlin Emil, Halász Ferencz, Kuliszeky Dezső, 
Neményi Imre, Bede Dániel, Göbel J . György, 
Rózsavölgyi Gyula, Schenk Jakab. A beadot t 
135 kérvény alapján a gyüjtőbizottság javas-
latára a következő összegek szavaztattak m e g : 
100—100 forint ösztöndíjt kapnak Havas 
Imre, Sobányi Pál és Örley Ilona. 50—50 forin-
tot Bernhard Miksa, Hraskó Kálmán, Karcle-
ván Károly, Nagy Endre, Obernyik József, 
Székely József, Bona Lajos, Merényi Elemér, 
Vörös Jenő, Borbély Gábor, Horváth Aladár, 
Horváth Bertalan, Kemény Miklós, Magyar 
Bazil, Molnár. Gyula, Németh István, Sehád 
Boldizsár, Siménfalvy Árpád, Szabó Lajos, 
Szűcs Imre, Velenczey Emil, Beke Katahn, 
Berecz Izabella, Lábay János, Mészáros Izabella, 
Németh Ida, Paulinyi Mihály, Bohoska Jenő, 
Schmidt Irma, Simon Ferencz, Sólyom Ferencz, 
Sonntag Irma, Szántó Vilma, Farkas Anna, 
Jurin Jolán, Kaizler Mária, Nagy Anna, 
Bányai Zoltán, Lövinger Etelka, Orsovszky 
István, Peszneker Kálmán, Barabás Sándor, 
Papp Gyula és Möhr Győző, összesen 47-en 
2500 frtot. 

Ötven-ötven forintnyi segélyösszegben része-
sítettek : Angeld Józsefné, Bárdon József, 
Báthori György, Bohár Pálné, Filep Mihály, 
Freijler Sámuelné, Gau'acher Kálmánná, Groseh 
Dénes, Grünhut Dávidné, Heé Lajos, Horváth 
Vitalisné, Húszak Vilma, Kaczér Józsefné, 
Komócsy Józsefné, Kremniczky Magdolna, 
Kundrát Jánosné, Mátis Jánosné, Mihálovics 
Jánosné, Petrusz Jánosné, Podhorszky Ven-
delné, Szabady Józsefné, Szekeres Elekné, 
Vajna Károlyné, Virányi Jánosné, Ogonovszky 
Ferenczné, Zélenka Jánosné, összesen 26-nak 
1300 frt. A „Kossuth-alap" mult évi 40 fr t-

nyi kamat já t a jelen évben a gyűjtő- és 
kezelő-bizottság Konecsny Aladár, moóri beteg-
tanítónak szánta betegsegélyül. 

A kath. tanítók orsz. bizottsága ala-
kuló ülését Szent-István napján ta r to t ta meg 
Budapesten a papnevelő-intézet nagytermében 
Hornig báró püspök elnöklete alatt. Az Ember 
Károly által készített előadói javaslatot Hor-
nig költségén kinyomatják s rövid memoran-
dum kíséretében benyúj t ják a herczegprimás-
hoz. A gyűlést élénken látogatták s lendüle-
tes volt. 

X A reform, tanítók országos egyesü-
lete f. hó 19-én ta r to t ta közgyűlését Buda-
pesten. Kis Áron képezdei tanár elnök meg-
nyitóbeszédében állást foglalt azon gyanúsí-
tások ellen, mintha ők separatistikus czélokat 
szolgálnának. Csurka István jegyző, egyszer-
smind a Tanítók Lapja szerkesztője jelentést 
tesz ezután a lap ügyeiről. Vincze József 
értekezett a tanterv revíziójáról, összehason-
lítva az 5 ref. tantervet s javaslatot téve a 
tanterv módosítására. Sinka Lajos értekezett 
ezután a vallásos nevelésről. Simon Károly 
értekezett végre a népoktatási törvény reví-
ziójáról. A javaslatok a választmányhoz tétet-
tek át további eljárás végett. Pénztámoki 
jelentés után több apró ügy elintézése követ-
kezett. Végre egyik jegyzővé Vidonyi Jenő 
h.-mvásárhelyi, a t i tkár lemondásával meg-
ürült titkári állásra pedig Kecskeméthy László 
mezőtúri tanító választatott meg. 

± A szatmárvármegyei általános tanító-
egyesület szeptember hó 13. nap ján Nagy-
Bányán közgyűlést tar t . Előadásokat ta r tanak: 
Marosán Kornél és Székely Árpád. 

*** A baranyavár-vidéki tanítóegylet 
közgyűlése f. hó 29-én lesz Villányon. Seiler 
Gábor és Kram János módszertani előadá-
sokat tartanak. 

[7] A nyitramegyei tanítótestület szep-
tember 7-én Pöstyénben tar t ja évi közgyű-
lését. A folyó ügyeken kívül főbb tárgyai: 
Wasicsek Ferencz nizsnai községi tanító 53 
éves működésének méltatása Kropácsy István 
által. A „Népoktatás Nyitramegyében" ; fölol-
vassa : Libertiny Gusztáv. A „Kegyelet, Isten, 
király és haza i rán t" ; e lőadja: DÖlle Gyula, Az 
„Országos tanítói árvaház nyitramegyei alapja"; 
e lőadja : Krizsán István. Az országos tanítói 
bizottságba való belépés; e lőadja : Zolich 
Károly. 

X A rozsnyó-egyliázmegyei róm. kath. 
tanítóegyesület XVI-ik rendes közgyűlését f. 
hó 29—30-ik nap ján tart ja Rozsnyón. Elő-
adók : Tóth Géza és Docskalik Jenő. A pálya-
díjakat és tiszteletdíjakat is ott osztják ki. 
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ö A gömörmegyei általános tanító-egye-
sület f. hó 29-én Pelsőczön tar t ja meg 24-ik 
közgyűlését. Előadásokat t a r t anak : Spangl 
Mihály, Röczey István és Becsbe Bálint. Köz-
ebéd is lesz. Jelentkezéseket Csizy Béla pel-
sőczí tanító fogad el. 

I K 0 1) A li 0 M. 
„Iskolai lapok" czím alatt Seemann Gusztáv 

szombathelyt havonként kétszer megjelenő 
szakközlönyt indított meg. Előfizetési á r a : 
2 frt. Az első szám már megjelent és kívá-
natra mindenkinek megküldik. 

„Néptanítók Lantja"' czímű gyűjteményes 
mű első füzetére hirdet előfizetést Bálintffy 
Béla kántortanító Hont-N agyfaluban. A műben, 
mely szeptember elején jelenik meg, a követ-
kező főczímek vannak: A tanítói életből. 
Gyermekvilág. Népdalok. A 25—30 lapra ter-
jedő mű ára példányonkint 30 kr. A tiszta 
jövedelem teljesen a néptanítók árváié lesz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A nyugdíjtörvény reformja élénken 

foglalkoztatja a tanítóvilágot, mint az valóban 
elsőrangú fontosságós kérdéshez illik. Egy 
idő óta csaknem naponkint kapunk ide vonat-
kozó tárgyú czikkek. Lapunk szűk tere nem 
engedi, hogy mindeniket közöljük, de gon-
doskodunk róla, hogy idővel a beküldött 
czikkek alapján egy pár összefoglaló ismerte-
tésben elmondjuk mindazt a reformeszmét, 
melyet a hozzánk küldött dolgozatokban bár-
csak némileg is figyelemre méltónak találunk. 
Egyúttal értesítjük olvasóinkat, hogy lapunk 
segédszerkesztője, dr. Göőz József, ki a taní-
tók számtalan e tárgyban hozzánk intézett 
kérdéseit évek óta alaposan tanulmányozta, és 
így a kérdésnek sok ezer apró-cseprő dolgait al-
kalma volt megismerni, külön füzetben akarja 
megírni a nyugdíjtörvény jelenlegi kezelésének 
módját. Ezzel és az országos bizottság mun-
kálataival reményijük, hogy ez a nagyfontos-
ságú ügy rövid idő alatt egészen tisztázva 
lesz és a magyar tanítóság egy szívvel-lélek-
kel fog harczolni azért, a mit öntudatosan 
jónak, kivihetőnek és szükségesnek tart. 

— Kitüntetett tanfelügyelő. A király 
Scossa Dezső hevesmegyei tanfelügyelőnek tan-
ügyi érdemeiért a Ferencz József-rend lovag-
keresztjét adományozta. Lapunk derék munka-
társát mi is örömmel üdvözöljük e kitüntetés 
alkalmából. 

— A budapesti népiskolák. Budapest 
székesfővárosában, habár évente majdnem 
három millió forintot fordít népiskoláira, még 
mindig 12.000 gyermek nem fér az iskolába. 
Most utasította a tanács az igazgatókat, hogy 
az elemi iskolákhoz jelentkező valamennyi gyer-
meket föl kell venni, a mi előreláthatólag 
ismét számos új osztály fölállítását teszi 
szükségessé. 

— Egy derék veterán. Pados Imre rába-
szent-mihályi kántortanító életének 83-ik és 
működésének 65-ik évfordulóján nyugalomba 
vonult. Beőben (Sopronmegye) született és már 
16—17 éves korában több helyen működöt t 
mint segédtanító. 1833-ban, 18 éves korában 
Felpéczen (Győrmegyében) lett kántortanító, 
de oklevelét csak 1846-ban szerezte meg Győrön. 
Mint honvéd haditörvényszék elé kerül t és 
1854-ben ment Rima-Szent-Mihályra, hol 
44 év óta közelismerésre működik. Egyik fia 
Gábor a községi ipariskolák igazgatója, egyik 
unokája Gizella tanítónő. A derék öreg még 
most is eléggé friss egészségnek örvend, de a 
nyugalmat, melyet közoktatásügyi ministe-
rünknek ú j az elaggott tanítókra nézve, 
oly áldásos intézkedése te t t lehetővé, bizony-
nyal kiérdemelte. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra adakoztak: Szeremley Lajos (T.-Szt.-
Miklós) 30 k r ; Simon Jenő (Páth) 1 f r t ; 
Bökényi Dániel (Máramaros-Sziget) 3 fr t . 
Eddigi gyűjtésünk 1977 f r t 90 kr. 

A millenniumi gyüinölcsfaiiltetési-
bizottság (Budapest, IX., Knézits-utcza 17) 
újabl) körlevelet intézett a tanítókhoz, hogy 
gyümölcsfa-ültető köröket szervezzenek. a 
tanuló gyermekekkel magvakat gyűjtessenek, a 
gyümölcsfatenyésztés érdekében előadásokat 
tartsanak. Kik ennek az üdvös czélnak elő-
mozdítását akarják, azoknak a bizottság díj-
mentesen megküldi eddigi és ezentúl meg-
jelenő kiadványait. 

A Szent István-társulat, e hata lmas 
irodalmi egylet, mely a kath. népoktatás érde-
kében is oly sokat tett, Budapesten a Szent-
királyi-utczában hatalmas háromemeletes góth-
stylü épületet emelt, melyben a hivatalnokok 
lakásain kívül csak társulati helyiségek vannak. 

— Ajánlás. A közoktatásügyi minister a 
dr. Havas Gyula szerkesztésében Kolozsvárott 
megjelenő „ Magyar Pestalozzi1 cz. paedagogiai 
hetilapot saját hatáskörükben való ter jeszté-
sére a kir. tanfelügyelők figyelmébe ajánlot ta . 

Új tanszermúzeum. Jász-Nagy-Kun-
Szolnokinegye tanítótestülete Eötvös K. La jos 
tanfelügyelő buzgalmából Szolnokon tanszer-
múzeumot és paedagogiai könyvtárt lé tesí tet t 
a város központi iskolaépületében. Eddig már 
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500-nál több szakkönyv és t ö b b tanszer áll 
rendelkezésükre. A muzeum sze rdán és szom-
ba ton délután v a n nyitva, m i d ő n a városi 
t an í tók ott r endesen összegyűlnek. Óhaj tandó, 
hogy a kiadók és t anügybará tok e becses 
intézményt adományaikkal előmozdítani igye-
kezzenek. 

— A siketnémák váczl m. kir. orsz. ne-
velö- és tan í tóképző- in téze tében ké t ösztön-
díjas tanfolyamhal lgatói hely lesz betöl tendő, 
kik teljes el látás és havi 15 f r t ösztöndí jban 
részesülnek. Pá lyázha tnak 30-ik évüket m é g 
be 'nem tö l tö t t okleveles elemi vagy polgári 
iskolai taní tók, k i k a német nye lvben annyi ra 
j á r tasak , hogy (esetleg szótár segélyével) 
n é m e t paedagogia i müveket olvasni és kielé-
gí tően fordí tani tudnak . A pá lyáza tok mielőbb 
benyúj tandók az intézet igazgatóságánál . 

— Fontos határozatot h o z o t t Zólyomvár-
megye törvényhatósági bizottsága, midőn elren-
delte, hogy k ihágás t követ el és a községi 
iskolai alap j a v á r a 50 írt ig t e r j edhe tő pénz-
bünte tésre b ü n t e t e n d ő az, ki t an í t á s közben 
engedelem né lkü l az iskolai e lőadás t bármikép 
megzavarja és különösen a t an í t á s t bámi ikép 
megsér t i vagy a tanító in tézkedései ellen a 
tanulókat engedet lenségre igyekszik birni. E 
kihágások t ek in te tében i l le tékes ha tóság 
első sorban a szolgabíró vagy városi tanács, 
másodfokon az alispán, ha rmadfokon a belügy-
minister , mely ez t a szabályrendeletet meg-
erősítette. Óha j t andó , hogy a tanfelügyelők és 
taní tóegyesüle tek mozgalmat indí tsanak, hogy 
e példát a többi tö rvényhatóságok is kövessék. 

— Halá lozások. Neufeld Gusz táv nyugal-
mazot t tanító 60 éves korában f. hó 14-én 
h u n y t el E r sekú jvá ro t t , hol 25 évig működöt t . 
— Tóth Ká ro ly nagyszebeni állami t an í tó 
é le tének 43-ik évében huny t el hosszas szen-
vedés u tán és ö t kiskorú á rvá t hagyot t m a g a 
u tán . Az e lhunyt kartársai k ü l ö n gyászjelen-
t é s t adtak k i a szomorú esetről . Áldás emlé-
kökre ! 

— Szíves tudomásul. Pályázati hirde-
tések szövege, hirdetési összegek és díjak a 
kiadóhivatal czímére (I., Vár, Lkolatér 3.) 
küldendők; ez állandóan olvasható a lap hom-
lokán s azért a szerkesztőség — nem lévén 
hajlandó a késedelemért felelősséget vállalni — 
a hozzá érkező hirdetési összegeket és előfizetési 
díjakat ezentúl nem fogja átvenni. Elma-
radt lapi éldányokat is a kiadóhivatalnál 
kell reklamálni. Az is nllandóan olvasható a 
lap homlokán, hogy kéziratokat nem adunk 
vissza. 
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A szerkesztő postája. 
„Kirándulás a folyó mentén" és „A házi tolvaj" 

jönni fognak. — Cs. A. és P. I. dolgozatai nem 
közölhetők. — L. B. Heves. Az értesítés azóta elment. 
Egerben még kísérletet tehet. — N. J. Petneliáza. 
A jelen évre elkésett. Februárban olvassa el a lapot. 
— T. Szeged. Közölhető. — Rácza. Nem adhatjuk 
ki. — F. M. Nagy-lklód. 45.01 1. sz. a. a közigazgatási 
bizottságnál van. — Zs. C'. Fábiánháza. 54.014. sz. a. 
Valószínűleg igen. — G. J. Nagysajó. 54.863. sz. a. 
— H. F. Kétliely. A ministeriumban nincs, ott 
sürgesse, a hol beadta. — M. F. Kökényes. 40.114. 
szám alatt. Tárgyalás alatt van. H. 1'. Olad. 
Még nem dőlt el, pár hét múlva tudni fogja. — • 
B. J. Bars-Tolmács. 50.9 7. sz. Végleges elintézés 
alatt van. — T. B. Darnó. 14.122/AI. sz. a. van 
illetékes helyen. Rövid idő alatt elintézik. B. S. 
Ada. 42.635. Már elintézték, a tanfelügyelőnél lesz. 
— B. Gy. Erdökövesd. Már elintézték. 33.810. sz. 
B. J. Csekelaka. 32.384. Itt vannak: nemsokára. — 
D. P. Sztrizs. 32.573. Megsürgettük. — M. L. Nagy-
berozna. 1762/VI. d. Nemsokára elintézik, de addig 
is visszakaphatja okiratait, ha a tanfelügyelőség 
útján a ministeriumtól kéri. — Bálint Ily B. Mind-
kettő tetemes rövidítéssel. — Halmos Erna. Kér-
dezze meg a tanfelügyelőtől. — Sz. K. Szalmateres. 
Nem lehetetlen, próbálja meg. O. Gy. Nérnet-
bogsán. Benn volt régebben, különben az egyetemi 
nyomdában megkaphatja. — M. S. Székesfehérvár. 
Valamikor közöljük. — M. Gy. Demkófalva. Nem 
jöhet. — Nedelyov János, Nenzina. 1 frt 45 krt 
küldött a szerkesztőségnek a nélkül, hogy megírta 
volna: mi czélra? Kérjük értesítését, mert mi bizony 
kitalálni nem tudjuk! — Benedek Ede, Moliács. 
Ocskny Mihály, Szeged. Szűcs Dániel, Siklós. Bajua 
Ferencz, Farkaslak. Bátor Mátyás, Szent-Péter. 
Gosztossy Jcnö, S.-Szt.-László. Nagy Julia, Szeged. 
A szerkesztőség czímére küldött hirdetesi, illetőleg 
előfizetési díjakat visszaküldöttük, mivel azok a kiailii-
Iti v<italt, illetik meg. Ha olvasnák lapunkat, meg-
kímélhették volna magukat a fölösleges költségtől 
és esetleges késedelemtől, újból kijelentjük, hocfy a 
szerkesztőség czímére küldött hirdetési díjakat és előfize-
tési pénzeket ezentúl minden tekintet nél.ül vistiza-
/•Midi a lapot még csak mec/tekintésre sem érdemesítő 
küldőiknek. — K. L. Marokrét. 5(-95. sz. a. utaltatott 
az iskola jövedelmi fölöslege terhére. — Porzó. 
1. Csak a jövő évben. 2. A kérvény felküldése előtt 
erre felelni nem lehet. 3. Meg kell kisérleni, a köz-
ség vagyoni helyzetétől függ. - L. L. Buzin. Még 
hivatalos titok. — Sz. J. Magyar-Bagó. 45.634. sz. 
Számvevőségi tárgyalás alatt van, nemsokára meglesz. 

— D. K. Ocsárd. Ugyan ? A tehénnek semmi szük-
bége prókátorra. 

Tartalom : Az életnek neveljünk. É. Keményfy 
Katinka. — A miről nem szeretünk olvasni. Tanító. 
— A földrajz tanítása a népiskolában. Csernay 
József. — Hivatalos rész. — Szünóra: Az én sétám. 
Geletai János. — „Tanítónéasszony." Némethy Kálmán. 
— Tanítók tanácsadója. — Egyesületi élet. — Iro-
dalom. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 

Segédszerlcesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 189 í. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Crlozsán (Bács-Bodrogm.) ág. evang. népiskolá-

jához tanító kerestetik. Fizetés: 310'66 f r t ós 60 frt 
lakbér. Kötelessége : az I., II., III osztályok veze-
tése. Tannyelv : tót-magyar. Kellően felszerelt kér-
vények 1898 szeptember l-ig az ág. hitv. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Dedinszky János, lelkész. 

(1165- III—3) 
A gárdonyi (Fehérm.) ref. segédtanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Tanítja I. II. osztályokat. 
Fizetés: 360 frt, lakás fűtéssel, takarítással. Pálvá-
zati határidő szeptember 1. Tóth Kálmán, lelkész. 

(1189 —III—3) 
A pecse ly i (Szilágymegye) államilag segélyezett 

községi iskola tanítói állására pályázat hirdettetik. 
Javadalma: 350 frt állami segély és 50 frt a köz-
ségtől, összesen 400 frt és természetbeni lakás. 
Kellően felszerelt kérvények augusztus hó 25-ig az 
iskolaszéknek Peoselybe, u. p. Kraszna küldendők. 
Az iskolaszék. (1203 — III—3) 

A baracskai ref. vall. elemi iskolához segéd-
tanító kerestetik. Fizetése: egy iskolai évre 330 frt, 
négy méter fa és egy szobából álló lakás. Köteles-
ségé: három osztályt tanítani s a kántortanítót aka-
dályoztatása esetében a kántori teendőkben helyet-
tesíteni. Pályázatok a ref. lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Baracska, Fej érmegyében. (1224—III—3) 

Az alsó-németli-i reformált egyház (Pestmegye) 
a III—IY-ik osztály vezetésére segédtanítót keres. 
Fizetése: havonként 35 frt. Lakás, fűtéssel. Pályázók 
kérvényeiket augusztus 25-ig alulirotthoz küldjék 
be. Vargha László, reform, lelkész. (1255—III—2) 

A kókai (Pestmegye) róm. kath. népiskolánál 
egyévi tartamra, ideiglenesen, egy tanítói állás 
betöltendő. Javadalma: 400 frt fizetés havi részle-
tekben, 32 frt failletmény, tisztességes bútorozatlan 
szabad lakás, kerttel és esetleg a törvényes kor-
pótlék. Kötelessége: az iskolaszék által kijelölt 
osztály vezetése, az összes fiuismétlősök tanítása. 
Pályázati határidő szeptember 5. Elfoglalandó októ-
ber 1-én. Kérvények Korber Antal plébánoshoz 
intézendők. P. Szeőke Mihály, igazgató-tanító. 

(1252—III—2) 
Biai (Pestm.) ref. egyház másodtanítót keres. 

Fizetése kilencz hónapra 300 frt. 4 méter fa, egy 
szobás lakás. Mellékjövedelem irodai teendőkért és 
legatióból 100 frt. Pályázhatnak oklevéllel nem 
birók is. Egy év múlva okleveles egyénnek 100 frt 
államsegély kilátásba helyeztetik. Jelentkezhetni 
augusztus végéig Dézsi Mihály lelkésznél. 

(1257—II—2) 
Makó város iskolaszéke a következő tanítói állá-

sokra pályázatot hirdet: 1. A makói polg. leány-
iskolánál újonnan szervezett segédtanítói állásra. 
Képesítés : nyelv- ós tört.-tudományi szakcsoport. 
Fizetés: 600 frt és 150 f r t lakpénz. 2. A makói 
polg. leányiskolánál helyettes tanítói állásra. Képe-
sítés : mathematikai- és term.-tudományi szakcso-
port. Fizetés : 600 frt. Ez az állás csak az 1898/9. 
tanév folyamára szól. 3. Két tanyai tanítói állásra. 
Fizetés: 500 írt, szabad lakás és házi kert, 10 frt 
sepertetési és 40 frt fűtési átalány, melyből a tan-
terem is fűtendő és 2 m.-öl puha tűzifa. Az 1. és 
2. számű állásokra férfi- és nőtanítók egyaránt 
pályázhatnak; a 3. számuaknál ev. ref. pályázók 
előnyben részesülnek. A kellően felszerelt folya-
modványok alulírott iskolaszéki elnök czímére 
augusztus 24-ig Makóra (Csanádra.) küldendők. A 
megválasztott tanító köteles állását szeptember 1-ón 
elfoglalni. Makó, 1898. augusztus 11. Dr. Dózsa 
Sámuel, iskolaszéki elnök. (1270—III 2) 

A börvely i ev. ref. egyház leánytanítói állomására 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 272 fr t készpénz, 12 
köböl buza, 12 köböl gabona, 80 véka esős tengeri, 
80 csirke, 2 öl fa, egy vékás föld, 10 frt stóla, 
20 fr t ismétlők tandíja, 2 drb szarvasmarha-legel-
tetés s ehhez képest sertéslegeltetés, urilakás nagy 
kerttel. Kötelesség: hatosztályú leányiskola veze-
tése, templomi és temetési szolgálatoknál segédkezés. 
Az oklevéllel felszerelt pályázat Havas Gyula ev. 
ref. lelkészhez küldendő szeptember elsejéig. Börvely, 
u. p. Nagy-Károly. (1261-11— 2) 

A teraes-szilasi államilag segélyezett, magyar 
tannyelvű községi elemi iskolánál megüresedett 
tanítói állomás ideiglenes betöltése végett a pályázat 
hirdettetik. A megválasztandó tanító köteles a róm. 
kath. hittant is tanítani és a róm. kath. szertartás 
szerinti temetkezések alkalmával a kántori teendőket 
végezni. Ezen állás évi javadalmazása: 400 fr t 
készpénz, természetbeni lakás ós 1571 Q -ölnyi 
házikert haszonélvezete, melynek évi adóját az 
élvező fizeti, és végre 12 köbméter kemény tűzifa, 
melyből a tanterem fűtendő. A kántori teendőkért 
a felekezet által fizetendő stőlailleték jár. Pályáz-
hatnak róm. kath. vallású, okleveles tanítók, kik a 
kellően felszerelt kérvényüket f. évi szeptember hó 
15-ik napjáig, a községi iskolaszékhez Temes-Szilason, 
u. p. Buziás fürdőhely, benyújthatják. Schramm 
Ferencz, iskolaszéki elnök. (1263—III—2) 

Ruszki tzán egy tanítói állás 500 f r t évi java-
dalmazással ; lakással ; ennek hiányában 60 frt évi 
lakbérrel és 20 köbméter tűzifával töltendő be<> 
Megkívántatik az elemi iskolai oktatásra előírt tör-
vényes képzettség a magyar és német nyelvű okta-
tásra. Zeneileg képzettek és azok, a kik egy szláv 
nyelvet is birnak, előnyben részesülnek. Kérvények 
a tanítói oklevél, születési és az eddigi működés-
ről szóló bizonyítványok melléklése mellett külden-
dők legkésőbb 1898 szeptember 15-ig a kaláni 
bánya- és kohórészvénytársaság erdőgondnokságának 
Ruszkiczán (Krassó-Szörénymegye). (1275—II—2) 

A rákospalotai ref. egyház pályázatot hirdet 
egy újonnan rendszeresített tanítónői állásra. Fize-
tés: lakás és 500 frt, évnegyedenkénti részletekben. 
Kötelesség: az iskolaszék által kijelölt összevont 
osztályoknak a Duna-melléki ref. egyházkerület tan-
terve szerinti tanítása ; a felsőbb osztályos leányok-
nak a női kézimunkákban oktatása; az ismétlő 
leányiskolások tanítása és templomba vezetése. 
Pályázni óhajtók, kérvényüket, melyhez keresztlevél, 
oklevél, egészségi orvosi bizonyítvány, esetleg mű-
ködési igazolvány csatolandó, folyó augusztus 28-ig 
Benkő István ref. lelkészhez Rákospalotára adják be. 

(1249—II—2) 
A drietomai ág. hitv. evang. leányegyház (Tren-

csénm.) tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : 400 frt államsegélylyel; lakás es kert. Folya-
modványok Krizsan Zsigmond lelkészhez Trencsénbe 
küldendők. (1082—111 - 2 ) 

Tömörkény nagyközség (Csongrád vármegye) 
községi elemi népiskolájánál egy rendszeres tanítói 
állás betöltése iránt pályázatot hirdetek. Az állás 
javadalmazása havi előleges részletekben 300 frt 
éves fizetés. Természetbeni lakás, 8 f r t kerti illet-
mény, 15 frt tisztogatási átalány ós 6 kocá szalma, 
melyből a tanterem füttetését is a tanító tartozik 

j eszközöltetni. Községi elemi népiskoláink 1899. évi 
I január l-ével a magas kincstárral kötött szerződés 
i értelmében állami kezelés alá vétetnek és a most 
! megválasztott tanító a magas tanügyi kormány 
' által át fog vétetni. Felhívom pályázni óhajtókat, 
í hogy kérvényüket e hó 31-ig hozzám nyújtsák be. 
S Tömörkény (u. p. Csongrád megye, Csany.) Keviczky 
1 Sándor, iskolaszéki elnök. (1296-11-2) 
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A sajó-kazai (Borsodmegye) ág. ev. egyház pá-
lyázatot hirdet kántor-tanítói állásra. Jövedelem . 
jó lakás és kerten kívül 100 frt készpénz ; 15 hold 
föld, mely 90 frtért van bérbeadva; 2"4s hliter buza, 
16'12 hliter rozs, 3'72 hliter zab. 12 szekér tűzifa; 
tandíj 40—50 f r t ; erdei, legelő-illetmények és stóla 
30 -10 f r t ; 100 frt államsegély kérvényeztetik. 
Kérvények szeptember hó 3-ig alantirotthoz kül-
dendők. Kaza, 1898 aug. 12. Leskó Béla, lelkész. 

(12^5 — 11—2) 
A ny i tra i nyilvános magán polgári iskolához 

tanár kerestetik. Ajánlkozások f. hó 20-ig ezen 
iskola igazgatóságához beküldendők. (1259—11—2) 

I lásztocsnói tanítói állomásra az áprilisban 
339. szám alatt közölt föltételek mellett augusztus 
30-ig pályázat nyittatik. (1245—III—2) 

Pályázat leánytanítói állomásra, tisztességes lakás, 
kert és 400 fr t fizetéssel, melyből 200 fr t államse-
gély. Pályázhatnak ref. vallású okleveles tanító- és 
óvónők; utóbbiak oklevélszerzési kötelezettséggel, 
fjzabályszeiű pályázatok Kántorjánosiba (Szat-
márm.) augusztus 30-ig Segesváry József iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. (1234—11—2) 

Pusztai iskolához okleveles, r. kath., nős tanító 
szeptember 15-ig belépésre kerestetik. Évi fizetése ; 
szabad lakás és fűtésen kívül 250 frt és konvenezió. 
Ajánlatok Stéger Mór kasznár úrhoz Pusz ta -Szent -
Tamás, u. p. Puszta-Poó, küldendők. 

(1297—1[II—2) 
Csongrádmegyébe kebelezett S ö v é n y h á z a köz-

ségben két újonnan rendszeresített segédtanítói 
állás betöltése végett ezennel pályázat nyittatik. 
T .nnyelv: magyar. A betöltendő tanítói állások 
mindegyikével 300 frt készpénz, 1 szobás lakás. 
25 frt tüzelőanyag-átalány, 15 frt iskolatisztogatási 
átalány, '/i hold kert, esetleg e helyett 10 frt, 
nemkülönben az iskolafűtésére 4 öl fa van össze-
kötve. Az állások f. évi október l-én lesznek elfog-
lalandók. Egyedül tanképesített egyének folyamod-
ványa fog tekintetbe vétetni. A pályázni kivánók 
kérvényeiket f. évi szeptember 15-ig az alulirotthoz 
küldjék Sövényháza, (Csongrádmegye, u. p. Kis-
telek) 1898. VIII/12. Szluha Imre, isksz. elnök. 

(1326-11—2) 
Békésmegyében öcsödi ref. tanyai iskola-tnnító-

sá^ra pályázat hirdettetik. Évi fizetés : államsegély-
lyel együtt 400 frt, mely évnegyedenkint előre 
fiz ttetik ; lakásul míg a tervezett új iskolaépület 
rövid idő alat t felépül, — egy szoba és konyha. 
Kötelessége : osztatlan vegyes iskolának és ismétlő-
iskolának egyházkerületi tanterv szerinti tanítása. 
Pályázati ajánlat alulirotthoz f. évi szeptember l-ig 
beadandó. Az állomás október l-én elfoglalandó. 
Oláh Antal, ev. ref. lelkész. (1315—II—2) 

Uikityen a IV—YI. magyar-német bunyó-
tanítói állomásra f. é. augusztus 27-ig pályázat 
hirdettetik. Évi fizetése: 500 frt, havi előleges rész-
letekben, lakás nélkül. A tannyelv magyar, de a 
német, illetve a bunyó irás-olvasásra is oktatandók 
a gyermekek, miért is a magyar ós német nyelv 
teljes ismerete és a bunyóban is legalább némi 
jártasság megkívántatik Az ismétlő-iskoláért külön 
díj nem jár. A kellőleg felszerelt folyamodványok 
a bikityi róm. kath. iskolaszékre czimezve, nagy-
tisztelendő Kuts János esperes-plebános úrhoz 
Bikityre (Bácsmegye) küldendők. Az állomás szep-
tember l-én foglalandó el, a mikorától a fizetés is 
folyóvá tétetik. Az iskolaszék. (1313—II—2) 

A rafajna-újfalui reform, egyház kántortanítót 
keres. Fizetése: 32 frt készpénz, fa, foldjövedelem, 
életnemű és tandíjban 400 frtra értékeltetik, lakás 
és házikerten kívül. Jelentkezések az ev. reform, 
ieíkészi hivatalhoz intézendok. U. p. Barkaszó, 
Bet^gmegye. (1339-1- 1) 

Az urai ev. ref. leányegyházi előkönyörgő és 
tanítói hivatalára pályázat hirdettetik. A tanítói 
fizetés következő: 216 forint államsegély, 12 köböl 
buza, 10 ster fa. 7 szekér széna, 56 frt regálekamat, 
minden tankötelestől egy forint. Bendes lakás és 
3 hold kertiföld haszna. Okleveles pályázók kérvé-
nyüket folyó év aug. 30-ig a cs.-újfalui lelkészhez 
intézzék, s az elválasztott tanító szeptember 10-ig 
tartozik hivatalát elfoglalni. (1338 — 1—1) 

A szi/löskei ref. tanítóságra, mely 286 forint 
államsegélylyel 400 forint, pályázat hirdettetik. Az 
állomás szeptember l-én foglalandó el. Pályázati 
határidő folyó hó 25-ike. ' (1337—1—1) 

Segédtanító kerestetik Mező-Telki-ben (u. p. 
Élesd) Szabó Gyula ev. ref. kántortanító mellé, ki 
szembajba szenved. Évi fizetése: 120 frt, a stóla fele, 
külön szoba fűtéssel; mosáson, ágyneműn és vilá-
gításon kívül teljes ellátás. Kötelessége : 5 osztályú 
vegyes iskolát vezetni és a kántori teendőket 
végezni. Állása azonnal elfoglalható. (1340—1 — 1) 

Sopron-SiklÓs-on az újonnan szervezett 11-ík 
osztályra pályázat hirdettetik. Fizetés: 400 forint, 
lakás és fűtés. Pályázhatnak róm. kath. tanítók és 
tanítónők. A kérvények szeptember 8-ig Bugledich 
Nándor plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(1341-1 1) 
A sziltori (u. p. Jánosi, Gömörm.) ref. kántor-

tanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetése : 429 frt. 
A pályázati kérvények aug. 29-ig Simon Mihály 
lelkészhez küldendők. (1342 -1—1) 

S z a r v a s (Békésmegye) községi iskolaszéke egy 
óvónői állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 400 frt 
készpénz és szabad lakás. Kérvények szokásos fel-
szereléssel 1898 szeptember l-ig Kutlik Endre 
isk.-sz. elnökhöz küldendők. Szarvas, 1898 aug. 15. 
Molnár János, isk.-sz. jegyző. (1343—1—1) 

Cry.-Pata (Hevesmegye). A róm. kath. iskolaszék 
augusztus 25-ig pályázatot hirdet tanítói állásra. 
Jövedelme: 333 fr t 34 kr. Földhasználat 4454 • - ö l . 
Lakás. Iskola fűtésre 3 öl fa. Van kilátás 66 frt 
66 kr államsegélyre, a mit az iskolaszék kérelmez. 
Tanít egy osztályt, segédkezik szükség esetében a 
kántornak, s helyette, míg változás nem lesz, 
tanítja az ismétlőket, kitől ezért kap évi 25 frtot, 
s ha gazdasági tanfolyamra képesített, tisztelet-
díjra is számíthat az államtól. (1344—I—1) 

Visznek - re (Hevesmegye) okleveles segédtanító 
kerestetik. Fizetés, 8 hónapi szorgalmi időre, havon-
ként : 16 frt. Külön szoba zongorával. Ágynemű, 
mosás, világításon kívül teljes ellátás ós kiszol-
gálás. Értekezhetni Tuza János, kántortanítóval. 

(1336-1—1) 
Szulok nagyközségbe (Somogymegye) r. kath. 

német-magyar tanító s segédkántor kerestetik. Járan-
dósága évi 120 forint, élelmezés, butorozott szoba 
fűtéssel, takarítással ágynemű nélkül. Mellékjöve-
delem szorgalom után 80—100 frt. Eredeti okmá-
nyok beküldése szükséges. Dévai Nep. János, kántor-
tanító. (1335-1—1) 

A derecskei (Biharmegye) ev. reform, egyház 
pályázatot hirdet két segédtanítóságra. Fizetésük 
egyenként: 300 frt készpénz, 50 frt lakbér, 1 öl 
tűzifa. Kötelessége: az egyiknek a fiúiskola har-
madik, a másiknak a leányiskola második osztályá-
nak önálló vezetése. Oklevéllel birók előnyben 
részesülnek. Pályázati kérvények szeptember 3-ig 
bezárólag alulirotthoz küldendők. Derecske, 1898 
aug. 14. Biró Antal, isk.-sz. elnök. (1330 - 1 - 1 ) 

A ge sz t i (Somogymegye) „Néptanítók Lapja" 
27-ik számában hirdetett pályázat augusztus 25-ig 
megho-s/abbíttatik azzal, hogy a fizetés a hit 
községtől 250 forint, államsegély 120 forint. Varga 
Ferencz, kántortanító. (1357—I—1) 
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A szombathelyi egyházmegyébe kebelezett Zala-
Stijlöv község róm. kath. magyar tannyelvű elemi 
népiskolájánál egyik azonnal elfoglalandó osztály-
tanítói állomásra szeptember l-ig pályázat nyit-
tatik. Jövedelme: 300 forint készpénz, előleges havi 
részletekben, bútoros szoba fűtés, tisztogatással. 
Útiköltségre 10 frt. Kötelessége: egy osztályban és 
ismétlősöknél tanítani, kántoriakban teheiség sze-
rint segédkezni, úgyszintén az ifjúság vallás-erkölcsi 
nevelésében is kellően közreműködni. Oki. és képezde-
végzett férfitanítókon kívül nőtanítók is pályázhat-
nak. Ajánlatok „Róm Kath. Iskolaszék" czímére 
küldhetők. Sőjtör, 1 98 aug. 15-én. Iiilár Károly, 
iskolaszéki jegyző. (1356—1—1) 

A nyir-acsádi ref. kántortanítói állás megürese-
dett. 1-izetés: jó lakás kerttel, 25 hold tagbeli föld-
jövedelme 100 frt ban, 18 köböl rozs, 6 frt 40 kr 
párbérbe; 9 Irt értékű szolgálmány. Tandíjban átlag 
60 gyermektől 120 frt értékű terménypénz, 153 frt 
államsegély, 50 frt korpótlék lí>99-től. Ismétlőstül 
10 forint. Földadóját fizeti. Kötelessége a lelkész 
akadályoztatása esetén isteni tisztelet végzése a 
kanonikus napon kívül is. Állás szeptemberben 
elfoglalandó. Okleveles pályázók bemutatkozása 
szeptember 18-ig megkívántatik. Sebíők István, 
lelkész. (1361—1—1) 

Ve.szprém-Kátóti róm. kath. népiskolához ezen 
lap julius 21. hirdetett, 400 forinttal díjazandó 
másodtanítói állásra a pályázat határideje augusztus 
28-ig meghosszabbíttatik. Csurda József, plébános. 

(1359-1 -1 ) 
Kérek pozsany-diószegi elemi magániskolám-

hoz azonnal okleveles, izraelita, nőtlen tanítót. 
Fizetés: 350 frt, 50 f r t lakbér s mellékjövedelem, 
líibenschütz Fülöp, igazgató. (1358—II—1) 

A szerajevoi betegsegélyes egyleti, négy osz-
tályú fiúnépiskolában német tannyelvvel szept. 
l-én tanítói állás óvenkinti 830 frt fizetéssel betöl-
tendő. Keresztlevél, egészségi és tanképességi bizo-
nyítványnyal ellátott kérvények a fenti egylet elnök-
segéhez czímzendők. Az illetőknek a német és 
szerb s horvát nyelvet úgy szóban, mint Írásban birni 
kel). Kielégítő szolgálattétel esetén, az elején ideig-
lenes állás véglegessé változik, mely esetben a 
jelen állás meglépte előtt töltött szolgálati évek is 
beszámíttatnak. Szerajevon, 1898 julius l-én. Raab 
Kálmán s. k., elnök. Steiner Jakab s. k., tollvivő. 

(1350-11—1) 
A kereszt fa lv i evang. tanító állomásra ezennel 

pályázat hirdettetik. A tanító köteles az oszta'lan 
nép ;skolában az iskolai törvényben előirt tantár-
gyakat előadni, a kántori előkönyörgői teendőket 
végezni és a tót nyelvben is jártassággal birni. 
llzen állomással össze van kötve: 235 frt állam-
segély, 9 hold szántóföld, melyet a község meg-
munkál, vagy 50 frtot fizet a megmunkálásért; 
540 liter rozs, 540 liter árpa, 720 liter zab, 8 öl 
tűzifa házhoz szállítva, melyből az iskolaszoba is fűte-
tendő, kényelmes szép lakás gazdasá»i épületekkel 
és nagy kerttel. A felszerelt folyamodványok szept. 
10-ig az alulírotthoz beküldendők. Szepes-Bélán, 
aug. 17. Weber Samu, lelkész. (1373—1 — 1) 

A l iptó-kenszkai ág. hitv. ev. keresztyén leány-
egyház, tanító-kántori állomására pályázatot hirdet. 
Javadalmazás: lakás, kert, 400 frt és peddig az 
egyházbeli t:igoktól készpénz, terményekben és az 
iskolai növendékektől tandíjban: 110 frt, állami 
segélyből 290 frt. Kötelesség : a kántori teendőkön 
kívül a mindennapi iskolába járó növendékek és 
ismétlősök oktatása. Nyelv : tót-magyar. Tanítói ok-
levéllel s működési bizonyítványnyal fidszerelt folya-
modvány szeptember l-ig a liptó-sztnt-iváni ev. 
papi hivatalhoz küldendő. (1265—III-1) 

A z a l a - t á r a o k l osztálytanítói állomásra a „Nép-
tanítók Lapja" 30. számában hirdetett pályázat 
szept. 4-ig meghosszabbíttatik nzon hozzáadással, 
hogy képezd'végzettek is pályázhatnak; és élel-
mezést a főtanítónál 12 frtért kaphatni. (1368-1-1) 

Nográds ipekre okleveles tanító kerestetik. Jöve-
delme : '/s házhely föld rétben, hívek művelik, 25 p. 
m. rozs, ugyanannyi 10 kr, ostyasütésért 4 frt, tan-
díj 90 frt, államsegély 181 l'rt, új díszes iskolaépü-
letben 2 szobn, konyha, kamara, istálló, 2 hold 
értékes belső kert. 3 öl fa, 2 tehénnek nyári legelő. 
Jelentkezés szeptember 11-én. U. p. Szécsény (Nóg-
rádmegye). Ba:ás Antal, iskolaszéki világi elnök. 

(1310—11—1) 
N á d a s r a segédtanító kerestetik. F.zetése : 300 frt, 

lakás, 4 m. fa. Kötelessége: I-ső oszt. tanítani és 
ismétlőtöket is. Pályázhatnak tanítónők is. Balázso-
vits István, kántortanító. (1360—1—1) 

Beregi róm. kath főosperes Munkácson pályá-
zatot hirdet. 1. P ó s a k á z a kántortanítói állás, java-
dalma 411 frt. 2. x ö v i s f a l v a kántortanítói állás, 
javadalma 450 frt. (1361—II—1) 

A kansz iget i (Győrmegye) róm. kath iskolánál 
osztálytanítói állásra szeptember hó 4-ig pályázat 
nyittatik. Fizetése: polgári évre 350 frt havi rész-
letekben, bútorozott szoba ágyneműn kívül és téli 
fűtőanyag. Kötelmei: I — II. évfolyam és az ismét-
lősök oktatása, kántorságban segédkezés. Pályázhat-
nak nőtanítók is. Bizonyítványok az iskolaszéki 
elnökséghez küldendők. Posta.- Öttevény. (1348-1-1) 

A lázi- i (Veszprémm.) róm. kath. iskolához osz-
tálytanító kerestetik. Fizetése : 000 korona polgári 
évre, bútorozott szoba fűtéssel. Az állás október 
l-én elfoglalandó. Kötelessége: az egyik osztály"önálló 
vezetése. Nők is pályázhatnak. Kórvények az isko-
laszék elnökéhez intézendők. (1351—I—1) 

A nagykáta i róm. kath. iskolaszék egy önálló 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása: 
1. Természetbeni lakás, mely áll : 2 padlozott szoba, 
konyha, kamra és sertésólból, 300 [ ;-ölnél valami-
vel több konyhakertből. 2. Évi 400 frt rendes és 
50 frt ismétlőiskola tanításért, évnegyedi részletek-
ben előre fizetve. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles róm. kath. tanítók fölhivatnak, hogy eddigi 
szolgálataikat és esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt bélyeges kérvényeiket a 
róm. kath. iskolaszékhez czímezve, f. évi szeptember 
hó 15-ig főt. dr. Kazaly Imre plébános úrhoz 
nyújtsák be. A megválasztott tanító állását f. évi 
október hó l-én tartozik elfoglalni. A fizetés is e 
naptól tétetik folyóvá. ( I 3 5 3 _ n _ i ) 

Bács -Vasku ton üresedésbe jött egy róm. kath. 
magyar-bunyevácz tanítói állomás. A magyar-bunye-
vácz osztály egy osztatlan osztályt képez, a taníiás 
nyelve főképen magyar, kívántatik azonban a bunye-
vácz nyelvnek ismerete is. Az állomás jövedelme 
készpénzben 400 frt osztr. ért., lakbér fejében 
55 fr t ós fél katasztrális hold föld haszonélvezete. 
A magyar-bunyevácz ismétlő-iskolában a tanítás 
szintén az osztálytanítót illeti. Választás alkalmával 
a német nyelv ismerete előnyt nyújt. A folyamo-
dók irományaikat nt. Kuts János esperes-plebános 
úrhoz Bikityre (Bácsmegye) küldjék szeptember hó 
3-ig. Az állomás azonnal elfoglalandó. (13J7—II- 1) 

Gyékényes tót és magyar ajkú önálló néptanítói 
állásra újból pályázat nyittatik. Jövedelmét és egyéb 
tudnivalókat lásd folyó év julius 7-ről 27-ik szám-
ban. Megjegyzem, hogy okleveles női egyének is 
pályázhatnak. Pályázat napja szeptember 13-ika. 

(1365—1—1) 
A g a g y i községi iskolánál a tanítói állás meg-

üresedett, melyre ezennel pályázat hirdettetik. 
Évi fizetés: 400 forint. Határidő: szeptember 1, 

(1355-1-1) 
34* 
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A lekenyei (Gömörm.) reform, leányegyházba 
kántortanító kerestetik. Fizetése : föld, termény, tan-
díjban 154 frt, készpénzben 200 frt. Kötelessége: 
gyermekek tanítása, isteni tisztelet végezése. Jelent-
kezhetni a ref. lelkészi hivatalnál Beretkén (u. p. 
Gömörpanyit.) (1360—II—1) 

A n i e sz tegnye i (Somogym.) fiúiskolához egy 
okleveles róm. kath. osztálytanító kerestetik Fize-
tése : egy polgári évre 400 frt. A hitközségtől 300 frt, 
100 frt államsegélylyel fedeztetik. Fizetése havi 
részletekben utalványoztatik ki. Továbbá egy búto-
rozott szoba fűtéssel s tisz'ogatással. Kötelessége: 
egy osztályt önállóan tanítani, a kántoriakban 
szükség esetén az egész polgári éven át segédkezni. 
Tanév közben állomását el nem hagyhatja. Folya-
modások f. évi szept. 4-ig alulirthoz küldendők. A 
személyesen megjelenteknek előny adatik. A meg-
választott tartozik az állomást f. évi szeptember 
10-én elfoglalni. Vörös János, h. plébános. 

(1352—1—1) 
Zsigárdi ref. egyház iskolaszéke másodtanítót 

keres. Fizetése : oklevelesnek 87 frt, államsegélylyel 
400 frt, egy szobás lakás legszükségesebb bútorral. 
Határidő szeptember 5 (1354—11—1) 

Pozsonymegye alsó-csallóközi járása Lider-Tejed 
községében államsegélylyel létesült róm. kath. nép-
iskola megürült tanítói állására f. évi augusztus 
27-ig pályázat nyittatik. Fizetése: az államkincstártól 
350 frt. Lider-Tejed, Pódafa és Csenkeszfa községek 
katholikus híveitől 50 fr t készpénz és lakás. A 
pályázni óhajtó tanképesített róm. kath. vallású 
s magyar nyelvet tökéletesen biró tanképesített 
tanító urak, szíveskedjenek tanképesítési, eddigi 
szolgálat s erkölcsi magokviseletérol szóló okmá-
nyaikkal felszerelt kéreteiket főt. Vázsonyi József 
D.-SzerJahely kerületi alesperes tanfelügyelő úrhoz 
czimezve, Al-Baárra (u. p. Duna-Szerdahely) f. évi 
augusztus hó 27-ig beküldeni. Lider-Tejedben, 1898 
augusztus 7-én. Az iskolaszék megbízásából Ásványi 
József, iskoliszéki világi elnök. (1266—1 -1) 

A becskehása i reform, leányegyházban kántor-
tanítóságra pátyázat hirdettetik. Javadalma: lakáson 
és kerten kívül mintegy 16 hold szántóföld, 3 hold 
rét megmunkálva; 6 darab marha-legeltetési jog; 
20 méter tűzifa behordva; 10 köböl szemes élet; 
tandíj, stóla, 132 forint államsegély. Kötelessége: 
a káutortanítóságon kívül hétköznapokon és minden 
harmadik vasárnap délelőtt kivételével az isten-
tisztelet tartás. Pályázati kérvények a bódva-lenkei 
reform, lelkészi hiva,tálhoz (p. Hidvég-Ardó, Abaúj-
Tornam.) küldendők. (1332-1—1) 

A kapos-3zekc3Öi ág. ev. egyház másodtanítót 
keres. Fizetése : 300 forint, negyedévi előleges rész-
letekben, 1 bútorozott szobii ágynemű nélkül, 1 öl 
fa. Mellékkeresetre számíthat. Köteles : három osz-
tályt tanítani, temetéseknél, ünnepnapokon templom-
ban segédkezni. Tannyelv: magyar-német. Kérvé-
nyek augusztus 31., legkésőbb szeptember 15-ig az 
iskolaszélihez Kapos-Szekcsőre (posta, vasútállomás) 
küldendők. ( 1 3 3 1 - 1 - 1 ) 

Elmozdítás folytán üresedésbe jött c sorvás i 
ág. hitv. evang. kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés: szabad lakás, 325 frt, 12 mázsa 
kőszén, l öl fa, stóla 15—20 frt ; ismétlő-iskoláért 
66 frt 66 kr, korpótlék. Kötelessége: 6 osztályú 
vegyes iskola vezetése, ismétlők oktatása; zenében 
jártasság kívántatik. Tannyelv: magyar. Pályázatok, 
okmányok augusztus 30-ig Freitag János lelkészhez 
küldendők. Békésmegye. (1333—II—1) 

A környei (Komáromm.) osztálytanítói állomást 
illető, Néptanítók Lapja f. évi 25. és 26. számaiban 
közölt pályázat folyó hó 30-ig meghosszabbíttatik. 
Az iskolaszék. ' (1334-1—1) 

Kunszentmiklós i községi elemi népiskolánál 
alkalmazott egyik tanítónak betegség folytán hiva-
talbóli nyugdíjazása vált szükségessé, mely eljárás 
ez időszerint folyamatban van. Áddig is, míg ezen 
eljárás befejezést nyerend, az iskolaszék határozata 
folytán, helye segédtanítóval töltetik be, mely 
ideiglenes állás é\ i 400 frt fizetésnek megfelelő, 
havonként előre kifizetendő 33 frt 33 kr összeggel 
fog díjaztatni. Ezen állást elnyerni óhajtók azon 
kijelentéssel hivatnak fel az életkorukat igazoló, 
tanítói oklevéllel és eddigi szolgálati bizonyít-
ványukkal felszerelendő pályázati kérvényüknek 
szept. 6-ig alólirott elnöknél leendő benyújtására, 
hogy az elől említett nyugdíjazási eljárás befejezése 
után ezen állás véglegesen fog betöltetni a vele 
járó 500 frt fizetés és 100 frt lakbér illetménynyel, 
a mikor is azután ezen helyettesi minőségű állás 
megszűnik. Kunszentmiklós, 1898 aug. 16. Baky 
Kálmán, iskolaszéki elnök. (1346—I—1) 

Henerika pusztára (Bácsin.) egy róm. kath. tanító 
szükségeltetik. Fizetése: 15 forint havonkint, teljes 
úri ellátás, Kötelmek: egy 7 éves fiucskával az első 
elemi osztály végzése. A megválasztott útiköltségei 
megtérítettnek, jó eredmény felmutatása után külön 
díjazásban is részesül. A kérvények tek. Kleiszner 
Károly uradalmi intézőre czimezve, Töröky Pál 
kántortanítóhoz Ó-Kérre (Bácsmegye) küldendők. 
Posta és vasútállomás Ó-Iíér. Az állomás szeptem-
ber 15-én elfoglalandó. Ó-Kér, 1898 aug. 15-én. 
Töröky Pál, kántortanító. (1312—1—1) 

A rási (Gömörmegye) evang. ref. leányegyház 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalma: 
20 köböl buza, 15 köböl zab, 20 forint, 7'A hold 
föld és rét, melynek minden munkáját az egyház 
végzi, adóját is az fizeti, 12 szekér fa, ezenkívül a 
növendékek szent Mihály-naptól szent György-napig 
mindennapon 2—2 darab fát, szerdán és szombaton 
4 - 4 darabot visznek, tandíj ismétlő s mindennapi 
tankötelesektől (30—35) fejenként 2 frt, temetésért 
1 frt, államsegély 112 frt. 2 szobából álló lakás, 
ól, csűr, kert. Tanító köteles minden vasárnap dél-
előtt predikácziót olvasni, délután könyörögni. 
Oklevéllel felszerelt kérvények szeptember 10-ig 
Nagy Béla lelkészhez Gömör-Szkárosra küldendők. 

(1316-1—1) 
Betöltendő Pusz ta-Szöd-Bákos on (Vácz mel-

lett, uradalmi tanítói (tanítónői) állás szeptemberre. 
Illetmény: 350 frt, lakás bútorozva, fűtés. Tanítási 
nyelv: magyar-tót. Pályázók felszerelt kérvényeiket, 
lehetőleg fényképpel, nyújtsák be dr. lovag Floch-
Reyhersberg Henrik János nagybirtokosnál Buda-
pesten (váczi-utcza 19.). (1268—II—1) 

A gagy-bátor i ev. ref. kántortanítói állásra 
pályázat nirdettetik. Fizetése: 300 f r t és tűzifára 
30 forint az egyház pénztárából, évnegyedenként 
fizetve, buza 6, rozs 14 régi köböl, egy hold ülte-
tés föld, egy hold rét, stóla 5 frt, két szobás lakás, 
konyha, kamara, istálló, kert 40 drb oltványnyal, 
méhes. Kötelessége; az osztatlan népiskola összes 
osztályaiban tanítani, a kántori teendőket végezni, 
úrvacsora-osztás délutánján, esetleg egyébkor is a 
lelkészt helyettesíteni. Az összhangzatos éneklés 
tanítása is kívánatos. Pályázatok szeptember hó 2-ig 
Gagy-Bátorba (Abaúj-T.-megye, u. p. G.-Vendegi) 
Bodon Barna lelkészhez küldendők. 

(1318—1-1) 
B a j e c z i evang. leányegyház újólag okleveles 

tanítót keres. Fizetése: 400 fr t államsegélylyel, lakás, 
2 kert s egyéb mellékjövedelem felől. Kötelessége: 
24—30 tankötelesek tanítása. Folyamodványok szep-
tember l-ig Krizsán János ev. lelkésznek Predmér-
Szul/óra (Trencsénm.) küldendők. 

( 1372 -1 -1 ) 
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Török-Szent-Miklós község által a község terüle-
téhez tartozó P.-Surjánban, P.-Sázakállason, 
P. -Bartában és P.-Ballán rendszeresített osztat-
lan vegyes tanyai iskolákban alkalmazandó tanítói 
állásokra ezennel pályázat hirdettetik és felhívat-
nak mindazok, kik ezen négy tanítói állás bár-
melyikére' pályázni óhajtanak, hogy a törvényben 
előírt képesítésűket, eddigi működésüket, úgy nem-
különben koruk, vallásuk és családi állapotuk, eset-
leg zenébeni jártasságukat igazoló okmányaikkal 
felszerelt és 50 kros bélyeggel ellátott kérvényüket 
a községi iskolaszékhez czímezve, f. évi szeptember 
hó 15-ik napjáig annál inkább nyújtsák be, mivel 
a később érkező kérvények figyelmen kívül hagyat-
nak. Teendője lesz a megválasztott tanítónak az 
osztatlan vegyes iskolába beírt, valamint az ismétlő-
tankötelesek oktatása. A jelzett állások mindenike 
4U0—400 frt készpénzfizetés, a törvényben eh írt 
ötödéves korpótlék, szabad lakás, (P.-Ballán azonban 
csak egy szoba) és megfelelő kert használatával 
van egybekötve. A készpénzfizetés havi előleges 
részletekben a közpénztár által lesz kifizetve. Az 
állást a megválasztottnak f. évi október l-ig mul-
hatlanul el kell foglalnia. Személyes jelentkezés a 
pályázati határidő alatt az illető saját érdekében 
kívánatos. Megjegyeztetik, hogy a surjáni és sza-
kálla si tanítói állásokra csupán ev. ref. vallást köve-
tők pályázhatnak. A megválasztott tanítók miként 
leendő beosztását az iskolaszék magának tartja 
fönn. Dr. Rétay Gyula, iskolaszéki elnök. Erdős 
Mór, iskolaszéki jegyző. (1329 — 11—1) 

Fülöpszál lás községi iskolaszéke két tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: az egyiknek 
900 korona és természetbeni lakás, a másiknak 
900 korona és 100 korona lakáspénz. A megválasztot-
tak kötelesek az általok vezetett osztályokban az ev. 
református vallást is tanítani. A pályázó okleveles 
tanítók okmányaikat szeptember ho 4-ig dr. Mády 
Gyula iskolaszéki elnökhöz küldjék be. Az állomás 
a választás után azonnal elfoglalandó. Tömösközi 
Sándor, iskolaszéki jegyző. (1327—111—1) 

A cluna-szekcsöi róm. kath. iskolánál osztály-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik 900 korona 
évi fizetéssel, előleges havi részletekben. Köteles : egy 
osztályt önállókig vezetni, ismétlősöket felváltva 
oktatni, kántoriakban segédkezni. Tannyelv : magyar-
német. Az állás a megválasztott költségén azonnal 
elfoglalandó. Kellően felszerelt kérvények szeptem-
ber 3-ig az elnökséghez küldendők. (1349 — 1—1) 

Dejtár (Nográdm.). községbe róm. kath. okleveles 
tanítói állásra pályázat megújíttatik. Fizetése : köz-
ségtől és államsegély 400 frt készpénz, egy szobából 
álló lakás és 1 öl fa. Kötelessége ugyanaz, mint a 
Néptanítók Lapja 30. számában. Pályázhat szükség 
esetén okleveles tanítónő és óvónő is. Óvónőre azon-
ban megjegyeztetik, hogy csak egy évre lesz meg-
választva, fizetése pedig csak 300 frt. Az okmányok 
f. évi szeptember hó l-ig Neyman Károly iskola-
széki elnöknél Patak (Nógrádm.) beadandók. Stibb 
István, főtanító. (1347—1—1) 

A rozsnyói kerületi ágost. hitv. evang. inter-
nátussal egybekötött polgári leányiskola a számtan 
és természettudományi szakra pályázatot ír ki. 
Okleveles egyének évi járuléka 50U frt, s az intézet-
ben teljes ellátás. Esetleg polgári oklevéllel nem biró 
egyének évi járuléka 300 frt s az intézetben teljes 
ellátás. A megválasztottak egy sikeres próbaév ós 
oklevelők megszerzése után véglegesíttetnek. Folya-
modók, kik a törvényszabta órákon kívül a benn-
lakók fölött való felügyeletben segédkezni kötelesek, 
kellően fölszerelt kérvényeiket alulirott nevére 
szeptember 2-ig Rozsnyóra (Gömörmegye) küldjék. 
Rozsnyó, 1898 augusztus 16-án. Gál János, helyettes 
iskolaszéki elnök. (1309—1—1) 

Betöltendő a v i h n y e p e s z e r é n y i f 'arsm.) állami 
elemi iskolánál egy. évi 400 frt fizetésből és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók tanképesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministeriumhoz czímezve, legkésőbb 1^98. 
évi szeptember hó l-ig Barsvármegye kir. tanfelügye-
lőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkal-
mazott tanítók előnyben részesülnek. Barsvármegye 
kir. tanfelügyelőségéíől. Ar.-Marót, 1898 augusztus 13. 
Dr. Hámos, kir. tanfelügyelő. (151 h - I — 1 ) 

Betöltendő a kaczkói állami elemi iskolánál 
évi 400 frt fizetés és szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő bizony ítványnyal, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket,esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb lö98. évi augusztus 29-ig 
Szolnok-Dobokavármegye királyi tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskolánál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. Szolnok - Doboka-
vármegye kir. tanfelügyelősége. Deés, 1898. évi 
augusztus hó. A kir. tanfelügyelő meghagyásából: 
Raknsz Lajos, kir. tanf. tollnok. (155/h—I — 1) 

A kocsolai (Tolnamegye) róm. kath. iskolához 
tanítót kerestetik. Fizetés: 150 frt, élelmezés, búto-
rozott szoba ágynemű nélkül, fűtéssel. Tannyelv: 
magyar. Kérvények szeptember 15-ig az iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Hábel Vincze, kántortanító. 

(1371-1-1) 
Sóskúti (Fehérm.) r. kath. iskolánál egy osztály-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 300 fr t 
községi és 50 f r t egyház pénztárából, 1 szobás lakás 
ós fűtés. Pályázni kivánó tanférfiak kellően fölszerelt 
folyamodványukat f. évi szeptember hó l-ig a róm. 
kath. iskolaszék elnökéhez Kálmán Károly plébános, 
országgyűlési képviselő küldendők. Sóskút, 1898 
augusztus 2 '. (1393—1—1) 

Dombóvári pályázat 155 frt mellett, augusztus 
11. számú hirdetés alapján, szeptember 1. meghosz-
szabbíttatikv (1395-1-1) 

Göntérház község róm. kath. községi iskolájánál 
251 frt államsegély, 60 frt községi segély, 50 fr t 
tandíj, 1 hold szántó ós 1 hold rét, úgy az ismét-
lősök oktatásáért fejenként 50 kr tandíj javadalma-
zással egybekötött tanítói állás üresjdésbe jöt t , 
mely állás betöltésének határidejéül 1898. évi szep-
tember hó 11-ének délutáni 2 órája tűzetik ki. 
Köteles a megválasztot tanító a hittant tanítani és 
a temetést 25 kr díjazásért végezni. Pályázati kér-
vények Forintos Titusz iskolaszóki elnökhöz kül-
dendők. Dobronaka (Zalamegye). (1400—1—1) 

Egyházge l l ére (Pozsonyin.) róm. kath. iskolához 
okleveles tanító kerestetik. Évi fizetése: 400 f r t 
államsegélylyel, bútorozott szoba fűtéssel (ágyneműn 
kívül). Pályázati határidő augusztus 31. Iskolaszék 
megbizásából : Bartal István, főtanító. 

(1402-1 -1 ) 
Zala 3zt . -Mihályi községi iskolánál folyó évi 

szeptember 8-áig okleveles segédtanítói állás betöl-
tendő. Fizetése : 400 fr t és egy szoba, ebből 100 f r t 
államsegély. Mellékes jövedelem az egyéni képes-
ségtől füg. Pályázók kellően fölszerelt bizonyítvá-
nyaikat Stumpfol József, iskolaszéki elnökhöz Zala-
Szt.-Mihályra küldjék, ki is a megejtett választás 
után azonnal értesítést fog adni, a később érkező 
pályázatok nem fognak figyelembe vétetni. Zala-
Szt.-Mihály, 1898 augusztus 21-én. Stumpfol József, 
iskolaszéki elnök. (1403—1—1) 
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A kákicsi ref. kántortanító! állomásra pályázat j 
hirdettetik. Fizetése : 8 kat. hold rét és szántóföld 
pzabad használata, '/< telek utáni legelő és 2A telek 
utáni erdő-illetőség. Jó tanítóház kerttel együtt. 
Tandíj és párszám után járó gabona-neműek meg-
érnek 313 frt 50 krt. Kérvények szeptember 5-ig a 
lelkészi hivatalhoz külden ők. Utolsó posta Baranya-
Sellye. (1401-1 — 1) 

Turócz-Szt.-Miliályi róm. kath. kántortanító 
állomásra szeptember 15-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: megfelelő lakáson kívül többféle 
czímen 296 f r t ; de ennek állami segély által 400 frtra 
való kiegészítése végett folyamodvány illető helyeu 
maga idején fölterjesztetett. Folyamodványok a 
helybeli plébániai hivatalnak (p. Mosóez) küldendők. 
Személyes megjelenés kívántatik. (1380—I —1) 

A bodfalvi ág. hitv. ev. egyházban két tanítói 
állomás betöltendő ; és pedig: az 1-ső a községben 
I—II. osztály részére, fizetése : 300 frt, 2 öl bükkfa 
és lakás; a 2-ik Hrevusová nevű irtványban. Fizetése: 
300 frt, 20 pozsonyi m. rozs, 20 pozsonyi m. árpa, 
3 öl bükkfa és lakás. Folyamodni szándékozók 
kötelesek folyamodványukat szeptember hó 15-ig 
az alulirotthoz beküldeni. Tanítási nyelv: tó t és 
magyar. Felső-Bodfalván (Nyitram.), 1898 augusztus 
18-án. Borsuk Károly, lelkész. (137y — I — 1) 

Ján03hida(Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye1 község-
ben idősb Poezik Ferenez kántortanító lemondása 
folytán az állás megüresedett. Javadalma: 600 frt, 
stóla, szabad lakás és 20 hold föld, melynek összes 
terheit a megválasztott viseli; végül az uradalom-
tól ostyasütésért egy öl fa és egy köböl buza. Úgy-
szintén az ezen állás esetleges betöltésével meg-
üresedő 325 f r t és lakással javadalmazott tanítói 
állásra is egyidejűleg, de mindkét esetben szeptember 
8-áig bezárólag pályázat hirdettetik. A szabályszerűen 
fölszerelt kérvények főt. Fábry Pál iskolaszéki 
egyh. elnök úrhoz czímzendők. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Ifj. Poczik Ferencz, helyettes kántor-
tanító és iskolaszéki jegyző. (1382—l—1) 

A nagy-bári- i evang. ref. leányegyház tanítói 
állására pályázat nyittatik. Fizetése: 1. 300 f r t és 
32 fr t államsegély ; 2. 5 vékás szántóföld, az egy-
ház munkálja; 3. lakás, kert tel ; 4. 6 szekér fa 
hazaszállítása; 5. temető, szőllőalj fű termése; 6. 5 db 
marha legeltetés. Az állomás szeptember 1-én elfog-
lalandó. Választás aug. 28. Értekezhetni Sztankovits 
Lajos, ev. ref. lelkészszel. Kis-Bári (Zemplénmegye, 
u. p. S.-A.-Újhely), 1898 aug. 12. (1392-1—1) 

Tisza-Derzs községben tartozó Tomaj pusztán a 
községi tanítói állás betöltendő. Javadalmazás: 
300 írt készpénz, minden gyermektől 1 trt tandíj, 
egy szoba melléképületekből álló természetbeni 
lakás; 800 Q-ö l föld haszonélvezete. Pályázhatnak 
okleveles tanítók és okleveles óvónők. Pályázati 
kérvények augusztus 31-ig a községi iskolaszékhez 
beadandót (1397—1—1) 

A mátészalkai ev. ref. harmadik tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 300 frt az egyház-
tól, 61 frt állami kiegészítés, 80—90 tankötelestől 
1 — 1 frt tandíj, 3 öl kemény tűzifa, a pünkösdi 
legáczió végzésért 10 köböl gabona, lakás két szoba, 
konyha, kamra, pincze és házikerttel. Kötelessége : 
I , II. esetleg III. fiosztály vezetése, szükség esetén 
kántor és lelkész helyett templomi vagy temetési 
szolgálat. Orgonázásban jártasok előnynyel birnak. 
Dalárda vezetésére vállalkozók 100 frt tisztelet-
díjban részesülnek. Pályázati okmányok szept. 7-ig 
Kincses István lelkészhez küldendők. (1391 II—1) 

Pozsony-Püspöki-re egy róm. kath. okleveles 
osztálytanító kei-estetik. Járandósága: egész évre 
300, esetleg államsegélylyel 400 frt, egy szoba ós fa. 
Okmányok minél előbb főt. Kudlik János iskola-
széki elnök úrhoz küldendők. (1390—I—1) 

A szo lnoki iparos-tanoncziskolánál újonnan szer-
vezett igazgató szaktanítói állásra pályázás iránt 
fölkérjük azon szaktanító urakat, kik legalább elemi 
iskolai tanképesítés mellett iparrajzi szaktanfolyam-
ról is nyertek bizonyítványt és az ipari rajzokta-
tásban, valamint lehetőleg építő iparos-tanon-
ezok téli tanfolyamán való oktatásban és esetleg 
iparos-tanoncziskola igazgatásában sikeres gyakor-
latot fölmutatni képesek. Minthogy az igazgató 
szaktanító rendszerint megbizatik az ipartestületi 
titkári teendőkkel is : kívánatos az ily minőségben 
sikeres működés igazolása Teendői lesznek: az 
iparos-tanoncziskolának ós az iparos-segédek to-
vábbképző tanfolyamának igazgatása, az építő ipa-
ros-tanonezok téli tanfolyamának vezetése, a 
tanoneziskolának legalább egy osztály-csoportjában 
rajz. esetleg egyéb tárgy tanítása, az iparos-segédek 
továbbképző tanfolyamát rajz, esetleg más tárgy 
oktatása, vpgül az ipartestület titkári munkaköré-
nek betöltése, a míg erre az ipartestület ön-
álló tisztviselőt nem alkalmaz. Az igazgató szak-
tanítói állás községi jellegű. A megválasztott 
állomását azonnal elfoglalni tartozik. Jogo ult 
és kötelezett tagja az országos tanítói nyugdíj-
intézetnek. Javadalom : havi előleges részletek-
ben kiszolgáltatandó 800, azaz nyolezszáz forint 
fizetés, és évnegyedenkinti előleges részletekben fize-
tendő 200, aziz kétszáz forint lakbér. A szabály-
szerűen fölszerelt és bélyegeit pályázati kérvények 
folyó évi augusztus hó 30-áig beterj esztendők a 
szolnoki tanoneziskolai bizottság alólirt h. elnökéhez. 
Szolnok, 1898 augusztus 17. Ifj. Kreutzer Balász, 
ipartestületi elnök. Kintzler Soma, ip.-tan.-isk. 
alelnök. ( 1363 -1 -1 ) 

Méltóságos gr. Dessewffy Miklós úr hitbizományá-
lioz tartozó Ba l sa tanyán megürült tanítói állásra 
pályázat nyittatik Javadalma: egy bútorozott szoba 
és teljes ellátás mellett 200 frt, vagy ellátás nélkül 
50D frt. Mellékkeresetre számíthat, esetleg a gazda-
ságban is segítkezhet. Felhivatnak az ezen állást 
elnyerni óhajtó rk. nőtlen, oki. tanítók, hogy föl-
szerelt kérvényeiket szeptember 5-ig nagyságos 
Várallyai Ferencz hitb. főintéző úrhoz. Balsatanya, 
u. p. Vencsellő, nyújtsák be. A megválasztott tanító 
állását szeptember 25-én tartozik elfoglalni. 

(1328—II —1) 
A c seke i evang. reform, egyház kántortanítói 

állomására aug. 31-ig pályázat nyittatik. Fizetés: 
470 forint, évnegyedenként előre, két szobás lakás, 
temetési stóla; tanítványoktól egy csirke. Köteles-
sége : templomi éneklés mindennap s vasárnap kétszer, 
I—VI. osztály tanítása, ismétlősök vezetése. Ev. ref. 
lelkészi hivatal. (1386-1—0 

Divény -be (Nógrádmegye) r. kath. segédkántor-
tanító kerestetik. Fizetése: oklevelesnek 180 frt, 
képezdevégzettnek 150 fr t és teljes ellátás. Tan-
nyelv : magyar-tót. Folyamodványok az iskolaszékre 
czímzendők. Az állomás szeptember 20-án elfogla-
landó. Moyzes Ferencz. (1387—1—1) 

N á d a s d (Sopronmegye) r. kath. népiskolánál a 
harmadik osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés: 305 frt, természetbeni lakás, négy métor 
kemény fa. 100 frtnyi államsegély kérelmeztetik. 
Kérvények aug. 30-ig az iskolaszék elnökségéhez 
küldendők. (1398-1—1) 

Anta l fa lva községben (Torontálm.) egy állandó 
gyermekmenedékház-vezetőnői állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazása: 120 frt évi fizetés, 50 frt 
lakpénz. Pályázhatnak f. évi szeptember hó 15-ig 
magyar és esetleg tót nyelvet beszélő okleveles 
vezetőnők. Felügyelő-bizottság. (1389 —II—1) 

A trenosényi polgári fiúiskolában betöltendő 
két tanári állás Javadalom 600 frt. Kérvények alul-
irotthoz intézendők. Szőgyi Gusztáv. (1384—I—1) 



A képezhető hülyék és gyenge-e lméj i iek 
budapest i országos m a g y a r király i nevelő- é s 
tanintézeténél betöltendő két, egyenkint évi oOO fr t 
fizetéssel és teljes ellátással javadalmazott gyakor-
noki állásra pályázat hirdettetik. Ezen gyakornoki 
állásokra oklevéllel biró nőtlen tanítók pályázhatnak. 
A kinevezett tanítóknak véglegesítése a különleges 
szakismeretek elsajátítására rendezendő tanfolyamon 
szerzett képesítéstől tétetik függővé. Kellően felsze-
relt s bélyeggel ellátott kérvények a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatási m. kir. ministeriumhoz 
czimezve, f. évi szeptember 10-ig nevezett intézet 
igazgatóságához Budapest, I. Alkotás-utcza 2/b kül-
dendők be. (1407-1-1) 

A s iklósi községi polgári fiúiskolánál lemondás 
folytán megüresedett rendes tanári állásra pályázat 
hirdettetik. Ezen állással a mennyiség- és természet-
tudományi szakcsoport tárgyainak s a tornának 
tanítása van összekötve. Az állás javadalmazása: 
700 frt fizetés, 2t'0 Irt lakáspénz és 50 frt ötödéves 
korpótlék. (Az ipariskolánál 200 forint tiszteletdíj 
biztosítva van.) A latin nyelvben jártas két osztály 
latin tanításáért 200 forint tiszteletdíjra számíthat. 
A születési bizonyítványnyal, a végzett tanulmá-
nyokat, képesítést, eddigi szolgálatot, védkötelezett-
séget igazoló okmányokkal felszerelt kérvények 
folyó évi augusztus 31-ig alóirott iskolaszéki elnök-
höz nyújtandók be. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Siklós, 1893 augusztus 17. Pakuczij Gyula, iskola-
széki elnök. (1378—1—1) 

Tereskei (Nógrádmegye) államilag segélyezett 
róm. kath. iskolájánál tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: az államtól 37G frt, a 
községtől 24 f r t ; tisztességes lakás : 2 szoba, konyha, 
kamra s házikert. Teendői : egy osztályt, s az 
ismétlő-iskolát tanítani, a leányokat kézimunkára 
oktatni. Pályázók kérvényüket szeptember hó 15-ig 
Schimalesik Igó romhányi plébános úrra czimezve, 
Romhányba adják be. Az iskolaszék. (1405—II—1) 

Hidegkút (Veszprémm.) róm. kath. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1012 korona 
80 fillér, tannyelv *. magyar-német. A képesítő ok-
levéllel felszerelt folyamodványok szeptember l-ig 
az iskolaszéki elnökséghez u. p. Tót-Vázsony inté-
zendők. Személyes megjelenés a pályázók érdekéből 
kívánatos. (1385- I—1) 

Szánk nagyközség (Pestmegye) kántortanítói 
állására vei-senypályázat hirdettetik. Évi javadalom : 
350 frt, ötödéves korpótlékkal (U93 XXVI. t.-cz. 
2. §.) iskolaszéki jegyzői átalány 20 frt, t" 0 Q'-öl 
szőllő, szabad lakás, 2 szoba, konyha, kamra és ól. 
Kántori stóla, remélhető jövedelem : évi átlag sze-
rint 200 frt. Halottkémlési díj évi átlag szerint 
24—30 frt. A kellőleg felszerelt pályázatok f. évi 
szeptember hó 25-ig alulirotthoz küldendők. Próba-
ének ós választási határidő f. évi október hó 2-án 
d. e. 10 órakor leend. Személy e-en megjelenő 
pályázók előnyben részesülnek. Szánk, 1898 augusz-
tus 18. Mihálovits József, iskolaszéki elnök. (13~3-II-1) 

Elosóczi ev. egyház második tanítói állomására 
pályázatot hirdet. Fizetés: 400 fr t készpénzben, 
24 méter kemény tűzifa, melyből a tanterem is 
fűtendő, természetbeni lakás. Kötelességek : I—II. 
osztály tanítása, ismétlő-iskola vezetése, szükség 
esetén kántori funkcziók végzése. Tannyelv: tót. 
Okmányokkal felszerelt jelentkezések f. évi szep-
tember 10-ig intézendők az ág. hitv. ev. lelkészi 
hivatalhoz Mosóczon (Turóczm.) (1409—11—1) 

Makkoshogykai ref. néptanítóságra pályázat 
hirdettetik. Fizetése, lakás, kerten kívül: 400 frt. Fel-
szerelt pályázatok Bálint Dezső sárospataki lelkész-
hez küldendők szeptember 10-ig. (1410—II -1) 

A „Néptanítók Lapja" 33. számában megjelent 
i seklész - i pályázatban osztálytanítónő olvasandó. 

A/, űj-szt.-annai államilag segélyezett községi 
polgári fiúiskolánál üresedésben levő két mennyiség-
és természettudományi szakra, egyenkint 700 frt 
készpénzfizetésből, 30 frt iskolafütési és 6 frt iroda-
átalányból, végül természetbeni lakásból álló java-
dalmak kiszolgáltatása mellett, egy próbaév föntar-
tásával pályázat hirdettetik. A megválasztottak 
kötelesek szükség esetében egy-egy osztályban az 
éneket, tornát és rajzot is tanítani, miért olyanok, 
kik a rajztanításra is képesítve vannak, előnyben 
részesülnek. Csak tanulmányaikat bevégzett ós okle-
véllel biró egyének pályázhatnak. Pályázók felkéret-
nek, hogy kellő okmányokkal fölszerelt folyamodvá-
nyaikat folyó évi szeptember hó 3-ig a községi 
iskolaszékhez beküldeni szíveskedjenek. Üj-Szt.-Anna, 
1898 augusztus hó 20-án. Schöller Andor, iskola-
széki elnök. (1408—1—1) 

Somogy-Szent -Lász ló róm. kath. iskolájánál 
az osztálytanítói állás megüresedvén, erre pályázat 
hirdettetik szeptember 10-iki határidővel. Pályáz-
hat okleveles tanító, tanítónő és óvónő, úgyszintén 
képezdét végzett tanító is. Az évi fizetés 300 frt 
havi részletekben, egy szoba fűtéssel, bútorzattal és 
tisztogatással, ezenkívül a második szoba, konyha 
és kert megváltásául 20 fr t készpénz. Kötelme egy 
tanteremben az oktatást vezetni, az ismétlők okta-
tásában, és ha férfi, a kántoriakban is segédkezni. 
Tannyelv: magyar, német. Folyamodványok a 
somogy-szent-lászlói r. kath. iskolaszék elnökéhez 
intézendők. (1377—1—1) 

A l e l e sz i róm. kath. iskolánál tanítónői állás 
betöltendő. Fizetése : 300 frt, havi előleges részletek-
ben, 6 öl fa befuvarozva, melyből az iskolát is tar-
tozik füttetni. Szabad lakás. Az okleveles tanítónő 
fizetése 400 frtig állami segélylyel ki lesz egészítve. 
Folyamodványok szeptember 8-ig nyújtandók be: 
róm. kath. plébániai hivatal, Lelesz, Zemplénmegye. 

(1406 —I —1) 
A h e v e s - c s á n y i róm. kath. iskolánál segéd-

tanítói állomás betöltendő. Javadalmazás 200 frt, 
kántortanítónál élelmezés. Felszerelt kórvények az 
iskolaszékhez czimezve f. évi augusztus 31-ig főtisz-
telendő Végh Kálmán plébános úrhcz küldendők. 

(1417-11—1) 
Naszály-ra , Komárommegye, másodtanítóságra 

okleveles, ref. tanító kerestetik. Fizetése: állam-
segélylyel 400 forint, 4 méter f i , kert, egy sz>ba. 
Pályázhatni szeptember K'-ig. Okleveles tanítónők, 
óvónők is pályázhatnak Fáncsik János, ref. lelkész. 

(1416—III-1) 
Katholikus segédtanítót keresek. Fizetése: havon-

kint 12 fr t és teljes ellátás. Kik a kántorságban 
segédkezni tudnak, előnyben részesülnek ; esetleg 
okleveles óvónők is pályázhatnak. Kötelessége : az 
első osztályban tanítani. Tá l lya (Zemplénmegye). 
Pusztay Mihály, orgonista. (1414-1—í) 

Oroszlán-ra (Komárommegye) oki. másodtanító 
kerestetik. Tannyelv: magyar. Fizetése: államsegély-
lyel 400 frt, szoba legszükségesebb bútorral. Télen 
tűzifa. Iskolaszék. (1415—I—1) 

H I R D E T É S E K . 

J ¥ e v e l ő n ö k e r e s t e t i k 
három, 7—12 éves leánygyermek mellé. Fizetése 
300 frt és teljes ellátás. Okmányokkal fölszerelt 
megkeresések, melyekből a végzett tanulmány, 
nyelv- és zenei ismeret kitűnik : Boda Sándor 
földbirtokoshoz: Kajtör u. p. Sá r -Aba Fejérme:' <• 
küldendők. (120!— l - l ) 



- VIII -

Z O a J L e t / f c o i o . G r é z i a j 
1370 tanító I—1 

n é p i s k o l a i t a n k ö n y v e i : 

„Földrajz, Magyarország Történelme, Termé-
szetrajz, Természettan és Nye lvtani ered-
ménytár". Négy első mü német, két első tót 
nyelven is kapható. Egyes példányok ára 10 kr. 
Megrendelések szerzőnél is tehetők Ó-BECSEN. 

Új pedálos templom-orgonák s w r 
szállításra készen, jutányos áron eladók 
(12-27) 5 évi jótállás mellett (III—2) 

SZALAY GYULA műorgonaépítőnél 
Kitűnő hmuj. Széhesfelíérvárott. Tortó.s szerkezet. 

Van szerencsém a n. é. tanító és egyházi elől-
járó urakat becses figyelmebe ajánlani a év óta 

fennálló 

orgona építöintézetemet, 
vállalkozom líj orgonák készítésére, régiók j a v í -
tása, nagyobbítása és hangolására, előnyös 
feltételek és jótállás mellett. Az eddig szállított új, 
valamint javított orgonákról kívánatra számos 
bizonyítványnyal szolgálok. Becses pártfogását kór 

H a r d o n y i « í ő z s e f , 
Z ó l y o m - K a r t v á n y . 

2 2 4 l a p o s k a t h . é i i e k l t ö n y v e m , 
csinosan kötve, 15—25 kros árakban szeptem-
berben kapható. Köbölkút, (Eszt.-m.) STAMPAY. 

(1388-1—1) 

k i a d v á n y a i 

H A € } Y I S ü « M B A T B A i \ 

Német tannyelvű népiskolák számára: 
Szirmai József: Magyar nyelvképző-iskola német tan-

nyelvű népiskolák számára. 
I. í'iizet (II. oszt.) 28. kiadás, fűzve 15 kr, kötve 20 kr. 

II , (III. „ )18. „ „ 15 „ „ 20 „ 
III. „ (IV. „ ) 9. „ „ 20 „ „ 25 „ 
IV. „ (V/VI. o.) 4. „ „ 45 „ „ 55 „ 
Szirmai József: Vezérkönyv a „Magyar nyelvképző-

iskolá"-hoz, kötve 50 kr. 
Szirmai József: Magyar nyelvkönyv. (A „Magyar 

nyelvképző-iskola" BJ kiadása.) 
I. füzet (II. oszt.) 5. kiadás, fűzve 20 kr, kötve 25 kr. 

II. „ (III. „ ) 4. „ „ 25 „ „ 30 „ 
III. „ (IV. „ ) 3. „ „ 35 „ „ 42 „ 
IV. „ (V/VI. o.) 2. „ „ 45 „ „ 55 „ 

Szirmai József: Számtani példatár német tannyelvű 
népiskolák számára. 

I. füzet (II. osztály) fűzve 15 kr. 
II. „ (Hl. „ ) „ 15 „ 

III. „ (IV. „ ) „ 15 „ 
Szirmai József: Vezérkönyv a „Magyar nyelvkönyv" és a „Számtani példatárthoz, kötve 1 frt. 

Vegyesajkú népiskolák számára: 
Szirmai József: Magyar ABC és olvasókönyv 

(•h"l"> írással') . . . 20 kr, 
„ „ ugyanaz (álló írással). . . . 20 „ 
„ ,, M gyár olv.-könyv II. oszt. sz. 28 „ 
„ n ; :: III. I) 1! 36 „ 
,1 „ v n I I ® , 

Továbbá jelent meg: 
Szirmai József: Der deutsche Sprachunterricht. 

Grammatik, Orthographie und Stil mit besonderer 
Berücksicht:gung der Wortbildung und Wort-
bedeutung. 

I. Theil für die II Kl. der Volksschulen 15 kr, 
kötve 20 „ 

II- » n „ I I ' o )? n 20 „ 
kötve 25 „ 

III. , , „ IV. ., „ „ 25 „ 
kötve 30 „ 

IV. V/VI. 40 
kötve 48 

Taneszközök és nyomtatványok: 
Népiskolai rajzfüzetek (pontjelzett). Fipkozatos 

tanmenet szerint tervezte Szirmai József. Összesen 
15 füzet. Ára darabnak 4 kr, 100 darab 3 frt. 

Szabadkézi rajzfiizetek a geometriai alaktan alap-
ján. Fokozatos tanmenet szerint tervezte Szirmai 
József. Összesen 12 füzet. Ára darabnak 6 kr, 100 
darab 4 frt 50 kr. 

Vezérfonal a „Szabadkézi rajzfiizetek" haszná-
latára. írta Szirmai József. Ára 20 kr. 

Magyar irófiizetek. Czélszerűen fokozott sorban, 
írta Szirmai József. Összesen 12 füzet. Egy füzet 
ára 1 kr, 100 darab 70 kr. — Ugyanezek álló 
Írással is kaphatók. 

Deutsche Vorschriftsteken. Nach einem zweck-
mässigen Stufengange geschrieben von Josef Szirmai. 
Zusammen 12 Hefte. Preis per Stück 1 kr, 100 Stück 
70 kr. — Ugyanezek álló írással is kaphatók. 

Népiskolai fölvételi napló A) minta (ivenkint 
84 névre). 

Népiskolai anyakönyv B) minta (ivenkint 42 névre). 
Népiskolai mulasztási napló CJ minta (ivenkint 

32 névre). 
Népiskolai nyilvántartási napló D) minta (iven-

kint 64 névre). Külső és belső ivek. Ara ivenkint 4 kr. 
Tanodalátogatási és szorgalmi jegyzőkönyv, mely 

az előbbi A), Bj és C) mintát egybefoglalja és 
czélszerű beosztásuk következtében több év óta a 
tanító urak által készséggel ós határozott előnyben 
részesítéssel használtatnak. Összeállította Mayer 
Adolf (ivenkint 16 névre). Külső és belső ivek. 
Ára ivenkint 4 kr. 

A 3 - 5 . , 6—12. és 13-Í4 . életévet szeptember 
lió l-ig betöltő gyermekek összeirási kimutatása 
A) minta. 

Az iskolába beirt 6 - 1 2 és 13- 15 éves gyer-
mekek névszerinti kimutatása BJ minta. 

Mulasztási kimutatás CJ minta. Ára ivenkint 3 kr. 
Népiskolai értesítő és rendszabályok darabja 3 kr. 
Népisl olai bizonyítván) magyar nyelvben, dara-

bonkiiit 2 kr. 100 drb 1 frt 50 kr ; magyar és 
német nyelvben darabonkint 2 kr, 100 darab 1 frt 
50 kr. 
jJST" Mutatványpéldánynyal a kiadó készséggel 

szolgál. -^Sß (1391—1—1) 
Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
kö/ségi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ilv 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEB., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOL\-TÉB 3. 

Kézira tokat nem aclnnl?: vissza. 

Egységes ügykezelés. 
A vallás- és közoktatásügyi minister 

úrnak 1895. évi 55.801. szám alatt 
kelt, s az 1897. évi államköltségvetés 
egybeállításához a kisdedóvás és nép-
oktatás köréből szükséges adatoknak 
beszolgáltatása iránt a kir. tanfelügye-
lőségekhez intézett rendeletében többek 
között arra hívja föl a kir. tanfelügyelők 
figyelmét, hogy állami jellegű kisded-
óvó-intézetek fölállításánál különösen 
szemügyre veendők azon községek, a 
melyekben már állami elemi népiskola 
létezik, hogy ezzel - szerves összekötte-
tésbe hozassék az állami kisdedóvoda 
s ez által hatványoztassék az állami 
iskola közművelődési hatása. 

A kisdedóvásról szóló törvény meg-
alkotásánál egészen figyelmen kívül 
hagyatott annak a viszonynak meg-
állapítása, melynek a kisdedóvoda, mint 
a népiskola alapvető intézménye, és az 
iskola között fönn kellene állani. 

A kisdedóvásról szóló törvény e két 
intézménynek szorosabb viszonybahoza-
talát csak annyiban mondotta ki, a 
mennyiben e törvény 25. §-a értelmé-
ben oly helyeken, a hol állami iskola 
fönnáll, ennek gondnoksága — nőta-
gokkal kiegészítve — teljesíti az állami 
kisdedóvodai felügyelő-bizottság teen-
dőit is. 

Ez az egyedüli kapocs, mely e két 
testvérintézményt köti össze, mely azon-
ban korántsem elegendő az óvoda és 
iskola működésének összhangba hoza-
talára. Azért a kisdedóvoda alapvető 
munkája ós az iskola folytatólagos 
nevelés-oktatása között nincs is meg 
a kellő egyöntetűség, nincs meg a foko-
zatos haladás, mert e két intézmény ez 
ideig szerves kapcsolatba nem hozatott. 

E bajon azonban segíteni fog a 
minister úrnak ama bölcs elhatározása, 
melylyel kimondotta az óvó- és tanító-
képzők egyesítését. Ezen eszme meg-
valósítása nagyban fog hozzájárulni az 
óvoda és iskola szerves kapcsolatba való 
hozatalához. 

Ez alkalommal nem is óhajtok e 
kérdéssel foglalkozni, hanem rá akarok 
mutatni egy másik körülményre, mely 
az óvoda és iskola szerves kapcsolatba 
hozatalát részben előmozdíthatná és e 
két intézmény között a harmonikus 
működést megteremthetné. 

Administraczionális szempontból te-
kintve az óvoda ugyanis daczára annak, 
hogy az iskolával egy és ugyanazon 
hatóság felügyelete alatt áll, mégis 
önálló, az iskolától elkülönített intéz-
ményként igazgattatik. 

Nincs szándékomban, sőt távol legyen 
tőlem az állami iskola gondnoksági 
intézménye fölött bírálatot mondani, 

Lapunk 3o-ik számához két melléklet van csatolva. 
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vagy pálczát törni, tény azonban, hogy 
a gondnokságok működése az iskola 
bel- és küléletére nézve csak akkor 
lehet áldásos, ha az iskola igazgatója 
szakképzettségénél fogva a gondnok-
ságnak nemcsak egyszerű tagja, hanem 
annak oly eleme, a ki az iskola életét 
irányozza, szakdolgokban tanácsadója, 
szóval ha a gondnokságnak oly ténye-
zője, a kinek kezébe a gondnokság 
teendőinek összes szálai futnak össze. 

Valljuk be őszintén, vajon lehetséges-e 
,.az állami kisdedóvodák és gyermek-
menedékházak felügyeletére és igaz-
gatására a helybeli vagy közel vidéken 
lakó s a kisdednevelés iránt érdeklődő 
és tekintélyesebb" férfi- és nő tagjai, — 
vagy az iskolai gondnokságoknál „az 
iskolai ügyekhez értő s azok iránt 
szeretettel viseltető egyének" között oly 
személyeket találni, a kik az óvoda 
és iskola felügyelete, rendtartása és 
administráczionális teendőinek ellátása 
körül oly buzgalmat fejthetnének ki. a 
mely a törvény rendelkezései és a 
kiadott utasítások szerint semmi kívánni 
valót nem hagyhatná hátra. Keressük 
kérem azt az embert, a ki polgári állá-
sával járó elfoglaltsága mellett híven 
és lelkiismeretesen meg tudjon felelni 
eme kettős és nem csekély fontossággal 
biró föladatának. 

Eltekintve az iskola administraczio-
nális teendőitől, a kisdedóvoda e nemű 
munkája sem kicsin viendő, már csak a 
nagy tárgyhalmaza miatt sem. 

Az óvoda-felügyelő bizottságának iro-
dai teendői, nagyjában fölsorolva, külön-
ben a következők: Havonként rendes 
üléseiről szóló jegyzőkönyvek megírása, 
a kir. tanfelügyelőséghe/ kisérő levéllel 
fölterjesztése; az üléseken hozott hatá-
rozatok, -— a mennyiben azok végre-
hajtása külön írásbeli fölterjesztést igé-
nyelnek, — megfogalmazása, elintézése, 
igtatása és expediálása. Az óvoda föl-
állítása, fölszerelése, a kisdedóvónő vagy 
menedékházakat vezető dajkák alkal-

mazása; a kisdedóvodák föntartása és 
vagyonának kezelése, a költségvetés, 
évi számadás összeállítása; pénztári napló, 
igtató-könyy vezetése. A felsőbb ható-
ságoktól leérkezett ügydaraboknak elin-
tézése, a gyermekeknek az óvodába 
járatása, fölvétele és az óvoda rendtar-
tása körüli tengernyi irodai munkát 
nem szükséges részleteznem. 

Eme teendők pontos elvégzéséhez 
nem a kisdedóvás iránt érdeklődő, más-
különben is a felügyelő-bizottsági tag-
ságot tiszteletből viselő és polgári fog-
lalkozásánál fogva e teendőkben laikus, 
hanem oly szakképzett ember kívánta-
tik meg, a ki a kisdedóvás minden 
csinjá-binjával ismerős s az irodai 
ügykezelésben is otthonos. 

A felügyelő-bizottságok irodai mun-
káját az utasítás értelmében a jegyző 
teljesíti, a ki szükség esetén a kisded-
óvónő is lehet. Az óvoda vagyonát pedig 
a gondnok kezeli, a ki „csak a férfi-
tagok közül választható." 

Bevett szokás és nagyon természetes 
dolog, hogy az áll. iskolai gondnokság-
ban a jegyzői és gondnoki tisztet az 
iskola igazgatója viseli, lévén ő úgy is 
mint az iskola vezetője és mint szak-
ember a leghivatottabb arra, hogy az 
iskola administráczionális teendőit, a 
gondnokság összes irodai munkáját 

; végezze, az iskola vagyonát kezelje ós 
j avval annak rendje-módja szerint el-

számoljon. 
Ha tehát az állami iskola igazgatója, 

mint gondnoksági tag, egyszersmind 
tagja a felügyelő-bizottságnak, követ-
keznék. hogy a felügyelő-bizottság iro-
dai munkáját is ő végezze és az óvoda 
irományai az iskola irattárában őriztes-
senek meg. 

Szerény véleményem szerint, kívána-
tos volna elrendelni, hogy ott, a hol áll. 
iskola mellett áll. kisdedóvoda is van és 
több óvoda nincs, az áll. iskola igazgatója 
egyúttal az óvoda igazgatója; továbbá, 
hogy a kisdedóvónő az állami iskola-
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tanító-testületnek tagja, ennek havi ülé-
sein megjelenni s tevékeny résztvenni 
tartozik. 

Legalább az én nézetem szerint, a kis-
dedóvodák igazgatásának részben az áll. 
iskolák igazgatóira való átruházásával 
és a kisdedóvónőknek a tanító-testületbe 
való bevonásával nagyban lehetne hozzá-
járulni az óvoda és iskola közeledésé-
hez és ezzel együtt e két intézmény 
egyöntetű működéséhez. 

(Ahrudbánya.J Zahumenszky István. 
<¥> 

Tanítojelöltek a gyakorlóiskolában. 
Tanítóink kiképzésében még nagyon sok 

az össze-visszaság. Egyrészt a felekezeteknek 
az 1868-ik évi XXXVIII. t.-czikkben bizto-
sított nagyfokú önállóság, másrészt az állami 
tanító- és tanítónöképző-intézetek zárkózott-
sága gátolják a mihamarább egységre vezet-
hető tanítóképzést. 

Nem vagyunk föltétlen barátjai a sablonos 
tanítóképzésnek. Az egyéniségek munkaszerető 
ambicziója egyes vidékek, helyi viszonyok, 
körülmények szerint a tanítóknak az élet 
sokféle viszonyaihoz képest való gyakorlati 
kiképzésében áldásos eredményt mutathat föl. 
A „több szem többet lát" elvénél fogva azon-
ban kívánatosnak tartjuk, hogy a tanítóképzők 
minél mélyebb bepillantást engedjenek műkö-
désük körébe. Ennélfogva dicséretes eljárás-
nak tartanok, ha az egyes tanítóképzők a 
képzőintézeti tanítás anyagát módszeresen 
földolgozva, a nyilvánosság elé vinnék. Sokat 
okulhatnának ebből a hasonló viszonyok 
működő intézetek; időről-időre megjavíthat-
nák munkásságok irányát, eszközeit. Nagy 
hasznuk volna belőle továbbá a tanítójelöl-
teknek is, kik öntudatosabban foghatnák föl 
a rendszeres tanítóképzés czélját; mintát kap-
nának arra, hogy az iskola föladatának meg-
oldását miként kell a tanítás anyagának terv-
szerű, módszeres földolgozásával lehetőleg 
biztosítani. 

Örömmel üdvözöljük e téren a sárospataki 
állami tanítóképzőt, melynek érdemekben 
gazdag igazgatója: Dezső Lajos, az intézet 
XIII-ik Értesítőjében egész terjedelmében 
közzéteszi az ő tanítóképző-intézetök tanítási 
anyagának módszeres beosztását. Eme nagy 
körültekintéssel végzett munkálatból útmuta-
tóul közöljük a tanítójelöltek gyakorló-iskola-
beli kiképzésére vonatkozó részt a követ-
kezőkben : 

Gyakorlat. 
A népiskolai neveléstudományok elméleti 

szabályai a gyakorlatból indulnak ki s arra 
vezetnek vissza. E gyakorlat színhelye a gya-
korló-iskola. A gyakorló-iskolában szerzendő 
gyakorlat kétféle, ú. m.: a) látogatások a 
gyakorló-iskolai tanító mintatanításain, b) a 
tanítójelöltek próbatanításai; ezek kiegészí-
tője; c) a birálat. 

1. A látogatás. 

Czél: a) A népiskolai oktatás rendjének és 
módjának megfigyelésében s a kijelölt minta-
leczkékről szó- és tartalomhű reprodukcziók 
készítésében való gyakorlás; b) ez úton az 
oktatás- és módszertani szabályok megértésé-
hez szükséges szemléleti alap megszerzése; e) 
önálló tanítási tervezetek készítésére való 
képesítés. 

II. Osztály. 
Tanezél: a) Alapvető szemléletek szerzése 

az általános oktatástan és az ú. n. előkészítő 
tantárgyak módszerének megértéséhez, b) Alak-
és tartalomhű reprodukcziók készítése a be-
széd- és értelem gyakorlat, írva-olvasás, nyelv-
tan, helyesírás, olvasás, szám- és mértan 
köréből. 

Taneszközök: „Gyakorló-iskolai Füzetek," s 
a gyakorló-iskolában használt tan- és vezér-
könyvek. 

Taniclő: Az egész osztály (24 növendék) 
nyolcz csoportra osztatik, mindenik csoport 
a ^második harmadban, sorjában félhétig a 
gyakorló-iskola minden tanításán jelen van, 
az első sor alkalmával a hét első felében, a 
2-ik sor alkalmával a hét második felében, s 
így mindenik növendék 2 félhéten (egy tel-
jes héten) hospitál. 

Tananyag, tanmenet: Az első sor-látogatás 
alkalmával a beszéd- és értelem-gyakorlatból, 
írva-olvasásból és olvasásból, a második sor-
látogatás alkalmával az olvasás-, nyelvtan- és 
számtanból készítenek 4—4 reprodukcziót; így 
mindenik növendék (8—8) más-más tanítási 
másolatot, az egész osztály (24 növ.) 180—190 
gyakorlatot készít. 

Tanítási eljárás: A nevelés- és oktatástan 
tanára az előző hét szombatján kijelöli, hogy 
mely csoport fog a következő hét 3 napján 
a gyakorló-iskolában látogatni, egyszersmind 
a gyakorló-iskolai tanító által kiadott s a 
következő hétre vonatkozó tananyag-kimuta-
tásából kijelöli, hogy melyik növendék mely 
tanításokról készít dolgozatot. A növendék a 
gyakorló-iskolában a részökre kijelölt helyet 
elfoglalván, szorgalmasan jegyeznek valamennyi 
tanításról; hospitálási idejük befejezte utáni 

35* 
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napon ki-ki elkészíti a részére kijelölt leczkék 
tartalom- és alakhü reprodukczióját s azt 
gyakorló-iskolai füzetébe letisztázva, az arra 
következő napon (tehát a hospitálás utolsó 
napját követő harmadnapon) beadja az igaz-
gató útján a gyakorló-iskolai tanítónak, ki a 
dolgozatokat a tartalom- és alakhüsége szem-
pontjából megbirálja, bírálatát a dolgozatra 
vezeti, s aztán a módszertan tanárának átadja. 
A módszertan tanára a gyakorló-iskolai tanító 
iíltal elég hűnek talált dolgozatokat az elmé-
leti órák végén (vagy helyettesített idegen 
órákon) fölolvastatja, elemezteti, elemzés köz-
ben azok alapján (inductive) az oktatástani ós 
módszertani szabályok fölállítására fölhasználja 
s mindenikre rávezetteti az „elemzés" ered-
ményét: a) tantárgy, b) tananyag, c) föltéte-
lezett előzmény, d) tanczél, ej külső tanmenet, 
f ) belső tanmenet, g) tanalak, h) taneszközök. 

Jegyzet: 1. E dolgozatok a vizsgán bemutatandók. 
A kik dolgozatát a gyakorló-iskolai tanító nem 
találta elég hűeknek, azok húsvét után még egyszer 
hospitálásra utaltatnak. 

III. Osztály. 
Tanczél: Alapvető szemléletek szerzése az 

ú. n. reál- és művészeti tantárgyak módszeré-
nek s az osztatlan iskola rendjének megérté-
séhez. Alak- és tartalomhü reprodukcziók ké-
szítése a földrajz, történelem, természetrajz, 
természettan, rajz, szépírás, ének és testgya-
korlat köréből. 

Taneszközök: Gyak. isk. füzetek. A gyakorló-
iskolában a reál- és művészeti tárgyakban 
használt kézikönyvek. 

Tanidő: Az egész osztály (20 növ.) nyolcz 
csoportra oszlik, mindenik csoport az első 
évharmadban, sorjában félhétig minden gya-
korló-iskolai tanításon jelen van, az első sor 
alkalmával a hét első felében, a 2-ik sor 
alkalmával a hét 2-dik felében, úgy, hogy 
mindenik növendék két félhéten (egy teljes 
héten) hospitál. 

Tananyag, tanmenet: Az első sor-látogatás 
alkalmával a természetrajz-, természettan-, 
rajz-, szépírásból, a másik látogatás alkalmá-
val a földrajz-, történelem-, ének- és test-
gyakorlatból készít mindegyik növendék 4—4 
reprodukcziót; így mindenik növendék 8, az 
egész 160 gyakorlatot készít. A második sor 
hospitálás alkalmával minden tanítás terveze-
tét leírják, sőt azt is, hogy minden órán 
minő csendes foglalkozással voltak elfoglalva 
azon osztályok, melyekkel a tanító akkor 
közvetlenül nem foglalkozott. 

Tanítási eljárás: Mint a másod-osztályban; 
azon különbséggel, hogy itt a tanítás elem-
zését a növendékek teljesítik s azt mint 
„tervezetet" a reprodukczió elé írják. Egyéb-

ként a módszertan tanára által való elemzés 
s az illető tantárgy módszertanánál az inductiv 
alapjául való fölhasználása itt is úgy történik, 
mint a II. osztályban. 

IV. Osztály. 
Tanczél: Szemléletek szerzése az iskolai 

rendtartás és fegyelmezés körül; az iskolai 
szervezet-tan (tanoda-isme) alapjának lerakása. 

Taneszközök: A növendékek gyakorló-iskolai 
füzetei. 

Tanidő: Minden IY. osztályú növendék (14) 
sor szerint az összes óraközöket a gyakorló-
iskolában (v. a tornatéren játszó gyermekek 
között) tölti; így az egész éven (35—40 hét) 
át mintegy három hetet hospitál a gyakorló-
iskolában. 

Tananyag, tanmenet: A növendékek tanév 
elején a gyakorló-iskolai tanítóval résztvesz-
nek a gyakorló-iskolai tanórarend elkészíté-
sében, minden hét utolsó napján elkérik (s 
leírják) a gyakorló-iskola tanítójától a követ-
kező hét tananyagát. Időnkint megszemlélik 
a mulasztási napló s egyéb anyakönyvek 
vezetését, megfigyelik a gyakorló-iskolai tanító 
eljárását a növendékek óraközi fegyelmezésé-
ben, játékra vezetésében, stb. 

Tanítási eljárás: A sorban következő nö-
vendék a félnapi tanítás megkezdése előtt 
félórával (tehát reggel '/28-kor, d. u. Vs2-kor) 
a gyakorló-iskolába megyen s ott megfigyeli, 
miként tart rendet a tanító az érkező gyer-
mekek között, miként ellenőrzi azok tiszta-
ságát, ruháik, taneszközeik elhelyezését, stb. 
Ha a gyakorló-iskolai tanító akadályozva lenne 
a tanítási idő megkezdése előtti megjelenés-
ben, a kép. növendékekek veszik át a gyer-
mekek közötti rendtartást. A tanóra megkez-
désekor adott harangjelre a hospitáló saját 
(képezdei) tanórájára távozik; a tanóra be-
végzésekor adott csenge tyüjelre azonban 
ismét a gyakorló-iskolába megy, s a gyer-
mekek közötti rendtartásban segédkezik. Az 
utolsó óra bevégzésekor (11-kor, illetve 4-kor) 
adott jelre ismét a gy akorló-iskolába megy, s 
a gyermekek rendbeszedésében, hazakisérésé-
ben segédkezik. 

Jegyzet: A gyakorló-iskolai füzet a vizsgán bemu-
tatandó. 

2. Tanítási gyakorlat. 
Czél. A gyakorló-iskolai hospitálások közben 

szerzett szemléletek alapján, az elméleti 
órákon megvilágított s rendezett módszer-
tani ismereteket a gyakorlatba átvinni s ekkép 
a tanítójelölteket a képezdéből való kilépésük 
idejére önálló tanítói gyakorlat megkezdésére 
előkészíteni, s ezen önálló tanít íi gyakorlatuk 
közben is alkalmazandó önbirálatra s ez úton 
öntökéletesítésre képesíteni. 
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III. Osztály. 
Tanczél: Az előkészítő és alapvető tantár-

gyak köréből tartott próba-tanítások által a 
l í . osztályban nyert oktatás- és módszertani 
ismeretek gyakorlati értékesítése; a beszéd-
és értelemgyakorlat, írva-olvasás, olvasókönyv 
és fogalmazás, nyelvtan és helyesírás, a szám-
és mértan tanításában, való gyakorlottság oly 
mértékű megszerzése, hogy a tanítójelöltek a 
következő (IV.) évfolyamban szükség esetén 
a gyakorló-iskolai tanító helyettesítésével is 
megbízhatók legyenek. Egyes osztályok fegyel-
mezésében való gyakorlás. 

Taneszközök: A növendékek gyakorló-iskolai 
füzetei, a gyakorló-iskolában használt kézi-
könyvek. 

Tanidő: Ez osztály hetenkint egy órán 
gyakorolja magát a tanításban, minden órán 
két jelölt tart egy-egy próba-tanítást; az 
egész év folyamán tehát mintegy 70 leczkét 
tart az egész osztály, miből egy jelöltre 
3—4 gyakorlat (föllépés) esik. 

Tananyag, tanmenet: Az első és második 
sorgyakorlat alkalmával a beszéd- és értelem-
gyakorlat és az írva-olvasás tanításából nyer-
nek a jelöltek föladatot, a harmadik, negyedik 
sor alkalmával az anyanyelvi és mennyiség-
tani tantárgyakból tanítanak. 

Tanítási eljárás: a) A sorra következő 
tanítójelölt (mindegyik gyakorló órára kettő) 
48 órával a gyakorlati óra előtt a gyakorló-
iskola tanítójától elkért tananyag kimutatás-
sal jelentkezik a módszertan tanáránál, a ki 
a gyakorló-iskolai tanmenet alapján mindenik 
részére alkalmas tananyagot jelöl ki. b) A 
tananyag kijelölése után a jelölt a gyakorló-
iskolai tanítónál jelentkezik s attól a fölté-
telezett előzmények, valamint a rendelkezésre 
álló, avagy pótlandó taneszközök felől tájé-
kozást kér. c) Aztán odahaza a módszei'tan 
elméletében nyert szabályokhoz képest, írás-
ban kidolgozza a tanítást a következő dispo-
siczió szerint: 1. Tervezet. 1. Tantárgy, 
2. tananyag, 3. föltételezett előzmény, 4. tan-
czél, 5. külső tanmenet, 7. tanalak, 6. belső tan-
menet, 8. taneszközök. II. Kivitel, teljes, rész-
letes kidolgozás, ideszámítva a szó- és tárgy-
értelmezést, a begyakorláshoz szükséges ismét-
lési s a föladathoz szükséges vizsgálati kér-
déseket, vagy a csendes foglalkozáshoz szük-
séges egyéb utasításokat is. d) Az így 
kidolgozott próba-tanítást 24 órával a gya-
korlati tauítás előtt bemutatja a jelölt az 
illető szaktanárnak, a módszertan tanárá-
nak (ennek akadályoztatása esetén a gya-
korló-iskola tanítójának) kiktől a jelölt 
útbaigazítást nyer, esetleg ezek alapján dolgo-
zatának átdolgozására utasíttatik. ej A mód-

szertan tanára és a szaktanár által jóváhagyott 
(aláírásukkal is megerősített) próba-tanítást a 
jelölt pontosan beemlézi. f ) A gyakorlatra 
kitűzött óra elején pontosan megjelenik a jelölt 
a gyakorló-iskolában, s az osztálytársaknak, 
gyakorló-iskolai tanítónak, a módszertan tanárá-
nak és. az illető szaktanárnak jelenlétében 
megtartja a próba-tanítást, ügyelve a követ-
kezőkre : 

1. A taneszközöket a tanítás megkezdése 
előtt kell elkészíteni, példákat, föladatokat 
előre fölírni a fekete táblára, hogy tanítás 
közben ne kelljen a jelöltnek kapkodnia. 
2. Ragaszkodjék a kidolgozott s beerulézett 
próba-tanításnak nemcsak menetéhez, de szavai-
hoz is; ha azonban valamely tanítványnak 
közbe nem illő felelete által mégis eltéríttetik 
a tanítás kijelölt fonalától, big on lélekjelen-
léttel az elvesztett fonalat újból fölvenni. 
3. Figyeljen a tanteremben levő órára s a 
rendelkezésére álló idő keretében maradjon. 
4. Tartsa meg a szokásos rendet a gyerme-
keknek a padból való kihívásánál, taneszközök 
előszedésénél, feleletre jelentkezésnél, stb. 
5. Tartson fegyelmet a keze alatt levő osz-
tályban. 6. Feleletre váltakozva szólítson, 
szoros különbséget tartson a karban és 
egyenként való feleltetés között. 7. A hibás 
feleleteket javítsa ki, vagy javíttassa ki a 
gyermekekkel. 8. A gondolkodásra hagyjon 
időt. 9. Nyelvezete legyen tiszta, érthető; 
tanhangulata legyen élénk, érdeklődésről tanús-
kodó ; bánásmódja legyen barátságos, érdek-
és bizalomkeltő. 10. A föladatok föladásánál 
legyen határozott, adjon' kellő utasítást s 
lehetőleg kérje számon az eredményt. 

Az osztálytársak ellenőrzik az itt elősorolt 
szabályok megtartását, az elkövetett hibákat 
gyakorló-iskolai füzetökbe bejegyzik. Nagy-
mérvű eltérés vagy zavar esetén a tanítást a 
módszertan tanára (vagy ennek fölhívására a 
gyakorló-iskolai tanító) veszi át. 

IV. Osztály. 
Tanczél: A reál- és művészeti tárgyak 

köréből tartott próba-tanítások által a III. 
osztályban nyert módszertani ismeretek gyakor-
lati értékesítése, a nevezett tantárgyak taní-
tásában való gyakorlottság oly mérvű meg-
szerzése, hogy az év első felében az ügye-
sebbek, második felében a gyöngébbek is 
megbízhatók legyenek a gyakorló-iskolai tanító 
(vagy más helybeli népiskolai tanító) helyet-
tesítésével. — Az összes osztályok fegyel-
mezésében való gyakorlás. 

Taneszközök: A jelöltek gyakorló-iskolai 
füzetei; a gyakorló-iskolában használt kézi-
könyvek. 
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Tanidö: Ez osztály hetenkint két órán 
gyakorolja magát a tanításban; és pedig az 
első harmadban minden órán két jelölt tart 
egy-egy próba-tanítást (félóráig egy növ.), az 
év második harmadában egy jelölt két tanítást 
(egy óráig egy növ.). Az egész év folyamán 
tehát 130—140 próba-tanítást tartanak, miből 
egy növendékre 10—11 leczke esik. 

Tananyag, tanmenet: Az első és második 
sor gyakorlat alkalmával a történet, földrajz, 
ének és szépírás; a harmadik, negyedik sor 
alkalmával a term.-rajz, tenn.-tan, rajz és 
testgyakorlat köréből nyernek tárgyat a 
jelöltek. A harmadik évharmadban azok gya-
koroltatnak, kik gyengéknek találtattak. Az 
ötödik sor alkalmával egy-egy növendék egész 
órán két leczkét tanít, melynek anyaga arra 
való tekintettel választatik meg, hogy minden 
növendék lehetőleg minden tantárgyból tanít-
son, vagy az előző sorok alkalmával nem 
sikerült tanítás gyakoroltassék. 

Tanítási eljárás: Mint a III. osztályban, 
azon pótlással, hogy: a csendes foglalkozás 
iránt a gyakorló-iskolai tanítótól előre tájé-
kozást kér a jelölt. Nemcsak a keze alatti 
osztályban, hanem az egész iskolában ügyel 
a rendre, s fegyelmet gyakorol. 

3. Bírálatok a III—IV. osztályban. 
Csél: A gyakorlati tanítások alkalmával 

elkövetett hibák fölismerésében való gyakorlás, 
s a jelöltek képesítése azoknak jövendőben 
való elkerülésére. A jelölteknek lassankint 
önálló ítéletre való vezetése; objectiv bírálat-
ban való gyakorlás, hogy azt mint tanítók a 
tanító-egyesületekben is gyakorolhassák. Onbirá-
latra képesítés, hogy azt majd saját iskolai 
gyakorlatukban is alkalmazván, öntökéletesí-
tésre jussanak. Az önbizalom fölkeltése. 

Taneszközök: A bírálatokról a jelöltek által 
vezetett jegyzőkönyvek, s a jelöltek gyakorló-
iskolai füzetei. Erdem-könyv. 

Tanidő: A hét utolsó napján egy órán 
tartatik a bírálat, egész éven át 35—36. 

Tananyag, tanmenet: A bírálati órákon 
bíráltainak meg a tanítójelöltek tanításai; a 
bírálatról egyenként sorban (először a IY. 
évesek, aztán a III. évesek) jegyzőkönyvet 
vezetnek, mely az intézet irattárába tétetik. 
I t t mutatják be a IV. évesek a gyakorló-
iskolai füzetjükbe bejegyzett gyakorló-iskolai 
heti tananyagot. Itt kérnek fölvilágosítást 
kétes kérdések felől. 

Eljárás: 1. A bírálatok a módszertan taná-
rának (akadályoztatása esetén a gyakorló-
iskolai tanítónak) elnöklete alatt: a gyakorló-
iskolai tanító, az illető szaktanár és a III.—IY. 
éves tanító-jelöltek jelenlétében tartatnak. 

2. A bírálatot a föllépő tanítójelölt önbirálata 
nyitja meg, mire az osztálytársak, gyakorló-
iskolai tanító, esetleg az illető szaktanár s 
végül a módszertan tanárának bírálata követ-
kezik. Elnök az eredményt egybefoglalja s a 
határozatot jegyzőkönyvbe vezetteti. 3. A 
bírálatánál figyelembe veendők: 

a) Helyesnek bizonyult-e a kivitelben a ter-
vezet ? nem volt-e valami fölösleges ? (a gyer-
mekek fejlettségét haladó), nem hiányzott-e 
valami lényeges ? b) Helyes volt-e a tanmenet ? 
tanalak? a kérdések? e) Mintaszerű volt-e az 
előírás, előrajzolás? d) Minő volt az eredmény? 

4. Minden jelölt a maga tanítására vonat-
kozó birálatot tanítási gyakorlata után a gya-
korló-iskolai füzetébe jegyzi. Ugyanabba min-
den tanítás tervezetét bevezeti. 5. A IV. éve-
sektől teljes, összefüggő bírálat követelhető. 
6. A kiváló tanítások és a kiváló bírálatok köz-
határozat folytán érdemkönyvbe iktattatnak. 

1. Jegyzet. A gyakorló-iskolai füzetek a vizsgán föl-
mutattatnak, de a tanítójelöltek a vizsgán a vizsgá-
lati elnök által (a tanév alatt tartott próbatanítasok 
közül) fél nappal előbb kijelölt tárgyról tartanak pró-
batanítást, ezt írásban kidolgozva a tanítást meg-
előzőleg a vizsga elnökének bemutatják. 

2. Jegyzet. A növendékek látköre a tanév alatt 
legalább egy pedagógiai kirándulással bővítendő. Ez 
idő szerint tervben van a tarczali iskolák megláto-
gatása. 

Tanítóképző-intézeteink érdeklődő figyel-
mébe ajánljuk a sárospatakiak módszeres 
munkásságát. Az egységes eljárásra törekvés 
szempontjából bizonyára sok tekintetben 
haszonnal jár ennek gondos tanulmányozása. 

G. J. dr. 

— c ¥ ° — 
Individuális nevelés a javító-inté-

zetekben. 
Az aszódi javító-intézetnél, — több mint 

13 éves fönnállása óta — a nevelési rendszer 
csupán kísérletezésből állott. így kísérlet 
tétetett első izben a fölállításkor, midőn a 
növendékeket magaviselet szerint osztották 
be családokba és viseleti jelvénynyel külön-
böztették meg; voltak első-, másod-, és 
harmadfokú kitüntetések; később nagyság 
szerint csoportosították őket, a különálló pavil-
loni épületbe a jobbakat és a megbízhatóbbakat, 
ugyanekkor egy kísérleti-család is volt az 
újonnan befogadott növendékekkel. Végül az 
1896. év május havában kor szerint lettek a 
növendékek szétosztva s időnként, a szükséghez 
mérten tétetnek át az idősebb korú családokba. 

Ez utóbbi beosztás, bár végeredményében 
legsikerültebbnek mondható, szintén nem érte 
el az óhajtott eredményt. Ez ok vezethette 
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az igazságügyi ministert, hogy fölhívja a mű-
ködő tanférfiakat, hogy jelenleg fönnálló javító-
nevelési rendszerről nézeteiket előadják, s főleg 
kifejtsék azon eljárási módot, miképen lenne 
a javító-nevelés vezethető, hogy a családfő-
nevelő eljárásában az individuális nevelési 
rendszer kifejezésre jusson? 

Az individuális (egyéni) nevelési rendszer 
czélja és föladata az, hogy nevelői eljárásunk-
ban tekintettel legyünk minden egyes növen-
déknek testi fejlődésére, lelki tehetségére, föl-
fogására, emlékezetére, képzeletére," értelmisé-
gére, hajlamára, akaratára. 

Individuális nevelés tehát nem lehet ott, hol 
a növendékek gyakori családváltozásnak van-
nak kitéve Lehetetlen individuális nevelési 
rendszerről beszélni ott és akkor, midőn a 
növendék a napnak lt> órájában (reggeli 
5 órától kezdve esti 9 óráig számítva) alig 
2—3 órát tartózkodik nevelő-családfője kör-
nyezetében, a többi időt tapasztalatlan iíjú 
iparos vagy egy tanulatlan s a nevelői érzék 
halvány fogalmával sem biró felügyelő köré-
ben éli át, avagy tanulási időben minden 
órában változó más-más oktató alatt. 

E czélból: 1. Szükségesnek találom, hogy a 
családirendszer föntartása mellett az ide 
beosztott növendék belépésétől kezdve kibo-
csátásáig mindig egy nevelő-családfő keze 
alatt neveltessék. 

2. Szükségesnek találom, hogy a növendék 
a 3—4-szeri közös étkezés helyett családjában 
étkezzék, míg az uzsonát — hasonlóan a 
szünidei alkalmakhoz — munkálkodási helyén 
fogyaszsza el. 

3. Az iskolai tanítás a családfő kizárólagos 
vezetése alatt történjék, mely czélból a 
növendék a tanításra szánt időben családjában 
nyeije oktatását illetékes családfőjétől. Kivételt 
csupán a zene, ének, torna tehetnének, melyek 
a magasabb kiképzés czéljából nagyság, illetve 
értelmiség szerint gyakoroltatnának. 

4. Az iskolai oktatás naponkénti 2 órára 
redukáltassék, mert ennyi idő teljesen ele-
gendő (? Szerk.) amaz ismeretek elsajátítására, 
melyek a növendék oly fokú kiképzéséhez 
szükségesek, hogy belőle értelmes, okos polgára 
váljék hazájának. Ez okból a javító-intézetek 
részére kidolgozot tanterv elvetendő s az 
1868. évi 38. t.-czikkben az elemi népiskolák 
számára előírt tananyag dolgozandó föl. A 
jelenleg fönnálló 25—30 órai heti oktatás 
mellett nemcsak munkaidejéből sokat veszít 
el a növendék, de ezenkívül tudákossá válik, 
fumigálja keveset végzett, vagy tudatlanabb 
felügyelőit. 

5. A munkára naponként legalább (? Szerk.) 
8—10 óra fordítassék. Czél legyen, hogy 

egyrészt a növendék választott iparát töké-
letesen elsajátítsa, másrészt megkedvelje azt 
és hozzászokjék a kitartó munkássághoz. A 
mai évek óta előírt és gépiesen követett napi-
rend mellett a növendék naponként 12-szer 
változtatja foglalkozását; elképzelhetjük tehát 
a haszontalan formaságokra elvesztegetett idő 
nagyságát, ha ehhez számítjuk még a gyakori 
gyülekezésre, a munkához való kezdésnél a 
munka kiosztását, az elvégzett vagy félben 
hagyott munka beszedését, elrakását és meg-
birálás után a növendék osztályzását meg-
kívántató időt. 

6. Az iparképzés tökéletesítése szempontjá-
ból szükségesnek találom, hogy a növendék 
bejövetelekor ideiglenesen a mezei vagy házi-
munkásokhoz osztassék be legalább három 
hónapra Ezen idő alatt semminemű ipart nem 
választhat, de hetenként 1—2 napon át egyik-
másik iparághoz osztassék be tanulmányozásczél-
jából. Nézzen, lásson tapasztaljon a növendék, 
gondolkozzék, hogy melyik ipar vagy foglal-
kozás felelne meg az ő hajlamának, vágyainak, 
véralkatának. Ha azután 3 hónap eltelt, 
válaszsza meg akkor jövő foglalkozását a meg-
fontolás azon tudatában, hogy azt többet meg-
változtatnia nem szabad Ez által elérjük azt, 
hogy a növendék nem kóborol egyik ipartól 
a másikig s az intézetbeni 2—6 évi tartóz-
kodási ideje alatt körüljárván a létező iparok 
legnagyobb részét, s mégis mire kimenetéle 
megérkezik, egyikből sem tud semmit s leg-
följebb kegyelem-útján szabadítható föl a leg-
nagyobb rész. 

Ezeken kívül száz meg száz apróbb esetek 
vannak, melyeknek fölsorolása világíthatná 
meg csak teljesen a jelenleg divó nevelési-
rendszernek árnyoldalait, melyek azonban 
rövid értekezésem keretébe nem foglalhatók. 
Czélravezető volna ez esetek megismerése 
czéljából, ha a családfői-kar, élén az igaz-
gatóval, havonta egyszer a házitanács üléseitől 
függetlenül összejönne, hol tapasztalataikat 
mindnyájan előadnák, nézeteiket és véleményei-
ket megvitatás tárgyává tennék. Ennek azután 
meglenne az a gyakorlati haszna is, hogy a 
kezdő nevelő-családfő nem találomra fogna 
bele a követendő nevelési rendszeréhez, hanem 
hallván idősebb kollegáinak tapasztalaton ala-
puló elveit s nevelői eljárását, ezeket kezdő 
munkájában irányadóul használhatná. Ez össze-
jöveteleken azután apróbb értekezések olvas-
tatnának föl a javító-nevelés köréből, melyek 
megvitatás és bírálat tárgyát képeznék s mely 
értekezések a legközelebbi házitanács jegyzö-
könyvével a nagyméltóságú igazságügyi minis-
teriumhoz fölterj esztetne'nek. 

Hogy pedig e czélok végrehajtassanak, szűk-
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séges, hogy az állam atyáskodó karjai kiter-
jedjenek azokra, kik e nemes intézménynek 
fáradhatlan munkásai: ezek a javító-intézeti 
családfők. A családfők azok, kik nemes lelke-
sedéssel áldozzák föl ez ügynek életerejöket, 
családi tűzhely őket, el lévén zárva teljes lekö-
töttségükkel a társadalomtól. Óhajtandó teh^t, 
hogy e családfők mentve legyenek legalább 
a mindennapi élet gondjaitól, hogy annál 
nagyobb lelkesedéssel élhessenek nemes hiva-
tásuknak. 

Elkerülhetetlen kellék továbbá, hogy az 
összes családfők az intézet belterületén, vagy 
ennek közvetlen közelében lakjanak. Hátrá-
nyára van az egész családfői-kar tekintélyé-
nek, hogy némely tagjai kevés fizetésükből 
távol az intézettől, szegényes lakásban kény-
telenek lakni, de óriási hátrányára van a 
javító-nevelés ügyének is, mert az étkezésre 
kiszabott Va órai idő csupán jövés-menésre is 
kevés a családja körében étkező tisztviselőnek. 
Pontosságot hogy kívánhatunk, ha a növen-
dékek napról-napra látják késlekedni a család-
főjüket. 

(Aszódj Tahy János. 

— T — 

Termelj iink szőllő-oltványokat! 
Örök igazságnak marad ez ismeretes köz-

mondás: „Segíts magadon, az 'Isten is meg-
segít." Nekünk néptanítóknak, kiknek fizetése 
általában még mindig nem áll arányban azon 
tetemes kiadásokkal, melyeket a sebes szár-
nyakon repülő észszerű haladás vállainkra 
rakott: múlhatatlanul gondoskodnunk kell egy 
olyan mellékjövedelmi forrásról, a mely míg 
egyfelől tisztességes, kellemetes és még igen 
sokáig jól jövedelmező foglalkozás, másfelől 
pedig ezáltal lényegesen előmozdítjuk és 
avatott kezekkel, helyes szakértelemmel ter-
jesztjük nemzetgazdaságunk egyik kiváló fon-
tosságú ágát. 

Ez a szőllő-oltvány termelés. 
Mielőtt azonban a jeleztem dologhoz tény-

legesen hozzáfognánk: vessünk számot ma-
gunkkal: vájjon birtokában vagyunk-e azon 
elméleti s főleg gyakorlati ismereteknek, a 
melyek nélkül időnk, pénzünk és munkánk 
csak haszontalan kísérletezésekre pazaroltat-
nék el P Kérdezzük meg önmagunktól: van-e 
bennünk e nemes foglalkozás iránt valódi 
lelkesedés, a mely méltó koronája az előbbi 
föltételeknek ? 

Egy másik dolgot is figyelembe kell vennünk. 
Nevezetesen : Bármennyire képzettek vagyunk 
is e téren, nem mulaszthatjuk el valamely 

szőllőszeti szaklapnak szorgalmas olvasását 
sem, hogy a naponkint fölmerülő, helyes újí-
tásokat, tanácsokat cze'lunkra értékesíthessük. 
Mert ha valahol, úgy a szőllőkulturánál még 
mindig nem állunk azon a ponton, hogy 
tudásunkat ne igyekeznők czélirányosabb isme-
retekkel gazdagítani. 

Szándékosan utoljára hagytam ezen kérdést: 
Van-e mindezekhez pénzünk és a szükséges 
földterületünk ? . . . És itt ismét közmondással 
élek: „Lassan megyünk meszszire!" Nem szük-
séges és nem is volna ésszerű, hogy mindjárt 
nagy fába vágjuk fejszénket, hogy sok ezer 
oltvány előállíttatásáért egyszerre és érez-
hetően megvonjuk magunktól és családunktól 
a naponkint szükséges garasokat, hanem más-
nemű szükségleteink okos figyelembevételével 
csak annyit szakaszszunk el fizetésünkből: 
a mennyit minden nagyobb megerőltetés nélkül 
elviselhetünk. Kezdetnek elég kevesebb is s 
ha a kicsinyt helyesen gyümölcsöztethettük, 
biztos alapja lesz ez a további munkálkodás-
nak. A szükséges földterülettel pedig — azt 
hiszem — minden tanítótársam rendelkezik, 
mert alig képzelek (?) oly tanítói lakot, hol a 
törvényes egynegyed hold vagy valamivel 
kisebb területű kert hiányoznék. Nem is 
említem azt, hogy sokaknak még egy kis 
szőllőskertbeb privát tulajdonuk is van. De 
ha nem volna is egyéb, csak az iskolakert, a 
tanító hivatalos kertje: bőven lehet ott — a 
legszükségesebb konyhai zöldségeknek való 
területen kívül — annyi helyet kihasítani, 
a hol 2—3000 darab oltványunk megfér. Csak 
200 L)-ölnyi területnek legyen, már ott szépen 
eliskolázhatunk legalább is 3000 darab oltványt. 

De térjünk a dologra. 
Válaszszuk ki kertünknek azon részét, mely 

nem árnyas, fáktól és kerítésektől lehetőleg 
távolabb. Fordíttassuk meg azt — ha lehet — 
még ez évben esetleg kora tavaszszal. A for-
dított föld felülete hadd maradjon jó dara-
bosan ; annál jobb, majd szétporlasztja a fagy. 

Még a tél folyamán gondoskodjunk alany-
nak való amerikai vessző beszerzéséről. De 
mielőtt azt megrendelnők, alaposan bíráljuk 
meg, vagy szakértővel vizsgáltassuk meg a 
létesítendő oltványtelep talaját; ismerjük meg 
azt is, hogy vidékünk szőllőtalaja, hol oltvá-
nyainkat értékesíteni szándékozunk, milyen 
természetű: humusbangazdagbuzatalaj,nyirok, 
száraz és köves, esetleg meszes-márgás ? Mert 
a szerint kell ott a Rip. Portálist, Szoloniszt, 
vagy a Rupestrisek jobb változványait alkal-
mazni. S ha tisztában vagyunk a szükséges 
amerikai vesszők milyenségével: akkor az 
állami vagy más, jónak ismert társulati-, esetleg 
magántelepről idejében megvegyük az alany-
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ii ak valókat, mert tavaszszal rendszerint ke't-, 
sőt háromszoros árt kell ezre'ért fizetnünk. 

Oltás alá rendesen sima és egyéves, gyökeres 
alanyokat szokás használni. Legolcsóbb — ter-
mészetesen - a sima vessző, de végered-
ményében mégis drágább az, mert, beoltva, 
aránytalanul kevesebb a megeredési százalék. 

A nemes vessző beszerzésénél figyelembe 
veendő, hogy csakis olyan fajokat szerezzünk 
be, melyek környékünkön jól beváltak, illetve 
a melyeket a magas földmívelési ministérium 
által 1896-ban kiadott rendelet vidékenkint 
megállapít. Akár bor-, akár csemege-fajokat 
oltunk, azon legyünk, hogy lehetőleg egy vagy 
két legjobbnak ismert fajt használjunk. A faj-
tisztaságra szigorúan ügyeljünk. 

LTgy az alany- mint a nemesvessző véte-
lénél most különösen jól vigyázzunk, hogy 
csakis egészséges, jégveréstől, illetve perenos-
porától s minden más egyéb betegségtől 
mentes vesszőket szerezzünk be. S ezt úgy 
tehetjük meg legbiztosabban, ha személyesen 
— a helyszinén — vásárolunk. Kössük ki 
magunknak továbbá azt is, hogy az eladó 
aláveti magát a magas ministerium által 
kiadott üzleti szokványnak, a melynek pontjait 
majdan nekünk is be kell tartanunk. 

Tisztában kell lennünk továbbá azon kér-
déssel is, hogy a még ma legjobbnak ismert 
angolnyelves, vagy csak egyszerű párosítással 
készült oltványokat raffiával vagy parafával 
kötjük-e össze? Ha ez utóbbival véljük 
czélunkat leginkább elérni, úgy idejében 
gondoskodjunk parafáról s ha több ezret 
akarunk beszerezni, akkor forduljunk egye-
nesen a gyároshoz, mint legolcsóbb bevásár-
lási forráshoz. 

Az oltáshoz szükséges anyagokat, miután 
beszereztük, a vesszőket gondosan elvermel-
tük, illetve ezeknek tavaszi szállítását magunk-
nak biztosítottuk: főtörekvésünk legyen gon-
doskodni gyakorlottkezü oltó emberekről. Ha 
ilyenek nem volnának községünkben vagy a 
szomszéd helységekben, úgy még a tél folya-
mán válaszszunk magunk mellé néhány ügyes-
kezű, értelmesebb munkást s az e czélra el-
vermelt szőllővesszőkön gyakoroltassuk be 
velük a vesszők előkészítését, összeválogatását, 
a váglapok és nyelvek készítését, összeillesz-
tését és bekötözését, egyszóval: az oltás min-
den fogását. Akár gyakorlott, akár kezdő oltó-
emberekkel van dolgunk, jó lesz velük írás-
beli szerződésre lépnünk, hogy magunkat az 
esetleges csalódásoktól megvédhessük. 

Nem lesz fölösleges fölemlítenem az oltás 
kiviteléhez szükséges technikai eszközöket sem. 
E czélra legjobb, legtermészetesebb a szabad-
kéz, borotvaéles késsel, mely nem zúz, nem 

roncsol, hanem jégsima váglapokat s nyelve-
ket készít. Ha mégis nagyobb kézügyesség 
hiányáhan oltógépeket kell alkalmaznunk: 
czélszerüen használhatjuk a Richter-, esetleg 
a Szombathy-féle eszközöket, melyek a nagy 
gyakorlatban eddig igen jóknak bizonyultak. 

Az általunk kiteleltetett vesszőket, vagy a 
tavaszszal hozatandókat a tavasz nyiltával, a 
légkör enyhülésével rakjuk el jól szellőztet-
hető pinczébe, esetleg jégverembe, hogy az 
oltás eszközléséig meggátolhassuk a nemes 
vesszők rügyeinek duzzadását, kifakadását, 
mert ellenkező esetben érzékenyen veszélyez-
tetnők a megeredési százalékot. 

Ezek volnának főbb vonásokban a fásoltás-
hoz való előkészületek. 

De nemcsak fás-, hanem zöldoltással is sike-
resen termelhetünk — és pedig kevesebb 
költséggel jó oltványokat, 

E czélra válogassunk ki jó gyökeres, faj-
tiszta Rip. Portalis, Szolonisz, esetleg Rupestris 
alanyokat; rakjuk el azokat — a jövő tavasz-
szal — fordított földbe vagy még a tél folyamán 
előkészített gödrökbe, 150 czentiméter sor-
es töketávolságban. Az első két évben ápol-
juk azokat szabályszerűen, hogy a harmadik 
évben a hatalmasan megerősödött tőkék min-
denikén eszközölhessünk s nevelhessünk — 
a Czeiner-féle eljárás szerint — 3—4 szép 
oltványt. 

Szép, nagyon szép a virágos-, vagy a jól 
berendezett konyhakert is, mely különösen 
nagyobb piacz közelében még egy kis pénz-
magot is ad. De most, midőn a szőllő rekon-
strukcziója az egész vonalon megindult s a 
oltványok még igen sokáig keresettek lesz-
nek s biztos jövedelmet hoznak: szorítsuk 
szűkebbre a virágos- és konyhakert határait 
s igyekezzünk minden alkalmas kis térséget 
fölhasználni a szőllő-oltványoknak, hogy ezek-
nek szakszerű termelésével jelentékenyen fokoz-
zuk szerény jövedelmünket. 

Minél kevesebb fajból fajtiszta és tökéletes 
oltványokat állítsunk elő, szemelőtt tartva a 
magas ministerium által kibocsátott „üzleti-
szokványt" s ha így cselekszünk, ne féljünk, 
hogy pénzünk és munkánk kárba vész; gaz-
dag kamatozással fogja azt megtéríteni a jó 
oltványokat kereső nagyközönség! > 

Igyekezzünk hát fölhasználni e kitűnően 
jövedelmező és tisztességes munkakört, mely 
kellemesen szórakoztat és anyagilag is meg-
jutalmaz. 

„Segíts magadon, az Isten is megsegít!" 
(Hajdu-Nádudvar.) Molnár József. 

— — 
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11 8ZIJNŐBA I i lÉiS 
A gyilkos levegő. 

— Tessék kijönni, valaki keresi; — mondja 
a cseléd. 

— Koldus vagy miféle ? — kérdem. 
— Nem tudom, csak azt láttam, hogy sok 

irást vett ki a zsebéből. 
Most már gyanítottam, hogy kihez lesz 

szerencsém. Nem csalatkoztam, a mint meg-
láttam a szánalmas alakot. 

— Kérem, főtanító úr (ilyen esetben min-
dig az vagyok), volt tanító vagyok, korház-
ból jövök, segítségéért esedezem. Itt vannak 
bizonyítványaim ; — a kezembe nyomta a cso-
magot. 

- Az Isten áldja meg, micsoda segélyt 
várhat tőlem, tanítótól ? 

— Oh. kérem, nagyon jól ismerem a hely-
zetet ; hisz' néhány esztendeig én is ettem 
ezt a keserű kenyeret. De mióta nyomorék 
vagyok, az sincs, 

— Nem kap nyugdíjat'? 
- Csak nyolcz esztendeig szolgáltam ; vég-

kielégítést kaptam, de azt már régen föl-
emésztette betegségem. Az a gyilkos iskolai 
levegő, az volt megölöm. 

— Hogyan ? — kérdem, s miután bizo-
nyítványaitól láttam, hogy valóban egy sze-
rencsétlen emberrel állok szemben, érdeklődni 
kezdtem sorsa iránt és bevezettem a tan-
terembe. 

— Ön, uram, azt kérdi, hogy hogyan ? Nem 
csodálkozom, a ki ilyen tanteremben taníthat. 
De én, egv kis, nedves zugban, nem is szo-
bában, 120 gyermekkel kínlódtam. Nyomo-
rékká tett a gyilkos levegő. Csak az vigasz-
tal, hogy talán a halál kegyelmes lesz irán-
tam, megszabadít a koldusbottól. 

Megvigasztaltam és tehetségemhez képest 
megsegítve, elbocsájtottam. 

Alig hogy megkezdtem a délutáni tanítást, 
benyit, a kir. tanfelügyelő. 

— Hála Istennek, csakhogy már ide kerül-
tem ! — mondta és nagyot lélekzett. 

— Rendkívül örülök, hogy nagyságod eny-
nyire tünteti ki iskolámat; de szabad az okát 
tudnom ? 

— Majd a tanítás után, mert hosszabb 
ideig fog tartani. 

Mikor a gyermekek elszéledtek, így kezdte 
elbeszélést. 

— Barátom, hogyha egyszer végig láto-
gatná azt a sok tanteremnek csúfolt zúgot, 
melyekben a gyerekek egymás hátán szorong-
nak és ha az ember belép, önkénytelenül zseb-
kendőjéhez kap és egyideig meresztgeti sze-
meit, hogy a metszeni való levegőn keresztül 
valamit lásson, akkor megértené örömöm okát, 
mikor tantermébe lépek be, a hol egy-egy 
tanulóra közel két négyszögméteres tér jut 
és a falak magassága olyan, hogy akár még 
egy tantermet lehetne hegyibe csinálni. Higyje 
el, én csak azon csodálkozom, hogy időelőtt 
minden második-harmadik tanító nem válik 
munkaképtelenné abban a gyilkos levegőben. 

— Nagyságod is gyilkosnak mondja az 
iskolai levegőt ?! 

— Ki mondta még? 
— Előbb volt itt egy kartársam, a kit 

vallomása szerint az iskolai levegő tett nyo-
morékká ; — és röviden elbeszéltem az esetet. 

— Csakhogy az éremnek két oldala van! 
— jegyezte meg rá a tanfelügyelő. — Ki 
tudja, vájjon az a bizonyos maga is nem 
járult-e hozzá szerencsétlenségéhez ? 

— Hogy értsem ezt, nagyságod ? 
— Ugy, hogy tapasztalásom szerint, a hol 

az iskola egészségügyi szempontból szánandó 
állapotban van, ott nemcsak az iskolaföntar-
tót terheli a mulasztás, hanem a tanítót is. 

Meghökkentem a tanfelügyelő nyilatkozatán, 
mely szerint a tanítók vétenének az egész-
ségügy ellen, holott kötelességök annak érde-
kében működni. Gondolataimat szóval ki is 
fejeztem. 

— Ne botránkozzék meg állításaimon, most 
tapasztalásból beszélek. Nagyrabecsülöm a 
tanítói pályát, hisz' magam is tanító voltam; 
de annak soha sem voltam barátja, hogy a 
sebeket rejtegessük, mert úgy nem gyógyít-
hatjuk. Beszéljünk nyíltan és azután mondja 
meg. hogy ki részén van az igazság. 

Az egészségnek legelső alapföltétele a jó 
levegő, a melyhez Isten jóvoltából ingyen 
juthatunk és mégis nem éppen valami cse-
kély a száma azon tanítóknak, a kik evvel a 
becses ajándékkal, saját ege'szségök rovására 
nem törődnek. Két-három órahosszáig taníta-
nak a nélkül, hogy eszökbe jutna óraközök-
ben a tantermet szellőztetni. Sőt még az sem 

! ritkaság, hogy a déli szünet alatt is zárva 
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hagyják az ajtót és ablakokat. Gyakorlatom 
alatt nem egyszer esett meg, hogy olyan bűz-
hödt, megfertőzött levegőben egészségtani ok-
tatást kellett hallgatnom. De most már más-
kéj) teszek. Ha szellőzetlen iskolába lépek, a 
gyermekeket az udvarra eresztetem, kinyittatom 
az ajtót, ablakokat és, ha a tanterem üde 
levegővel megtelt, akkor azt szoktam mon-
dani: kérem, tessék most ebben a jó levegő-
ben egészségtani oktatást tartani, mert a példa 
a legjobb tanító. Ez a gyógykezelésem sok 
helyt már bevált, nem kellett megismételnem. 

Ez az egyik kifogásom: a hiányos vagy 
semmi szellőztetés. A másik pedig a tisztaság-
iránti érzék fogyatékossága. 

— Kérem, tanfelügyelő úr . . . — közbe akar-
tam szólni és tiltakozni, de lecsitított. 

— Tessék csak türelemmel bevárni, míg 
kimagyarázom magamat, meggyőződik, hogy 
nem használtam túlkemény kifejezést. 

Ugyan, kérem, fejlesztheti, ápolhatja-e az 
olyan iskola a tisztaság iránti érzéket: a hol 
az ablakok takarítás hiányában megvakultak; 
a hol a por vastagon lepi a falakat és eszi a 
fölszerelést ; a hol a gyermekek sáros láb-
belivel mennek az iskolába, akár az istállóba; 
a hol a padok alatt egy heti sár erjed és mint 
valami melegágy, neveli a baktériumot milli-
óit ; a hol a tanulók fésületlenül, mosdatlanul 
jöhetnek az iskolába . . . De nem folytatom, mert 
utóbb is ócsárlónak vagy rágalmazónak fog tar-
tani. Inkább kisélj en el holnap körutamban és 
győződjék meg állításaim valódiságáról. Meg-
mutatom önnek az árny- és fényoldalakat 
egyaránt. Mert meg kell jegyeznem, hogy 
ilyen tanteremmel, mint az öné, több tanítóm 
dicsekedhetik. De azok sem röstelik, ha más 
mód nincs, leszedni a pókhálókat, leporolni a 
fölszerelésrt, szóval mindennek gondját viselni. 

Kíváncsian, de kedvetlenül indultam a kör-
útra és sajnálatomra be kellett vallanom a 
tanfelügyelőnek, hogy nem festette sötétebbre 
a képet, mint a milyen. 

A madarak között azt tartják legutálato-
sabbnak, a mely a maga fészkébe piszkít. 
Lehet, hogy engem is ezen tulajdonsággal fog-
nak vádolni, de igazságtalanul; mert fölszó-
lalásom czélja nem bevinni a piszkot a fészekbe, 
hanem onnan kitakarítani. Ez a szándék vezé-
relt Írásomban, miut a múltban, mikor egy 
alkalommal azt irtani volt, hogy az a tanító, 
a ki az iskola levegőjére, tisztaságára nem 
fordít gondot, az önnönmagát sem szereti, 
mert árt vele egészségének és annak nincs 
joga a gyilkos levegőre panaszkodni. 

Lapunkban éppen most folyik arról az eszme-
csere, hogy nevelhet-e az iskola. Czikkemben 
fölvetett esetek eléggé bizonyítják, hogy milyen 

hézagos az egészségről szóló tanítás eredmé-
nye is, ha nincs nevelő hatása, melynek 
aíapja a szoktatás, a példa. S így van ez 
egyéb tantárgyaknál is. 

A népiskolában a tanítástól a nevelést nem 
lehet elválasztani, mert olyan köztük a kapocs, 
mint a test és a lélek között. 

Z. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(51.563. szám. Valamennyi kir. tanfeliigyelüségnek.) 

A gazdasági ismétlő-iskolák ügyében 1896. 
évi november hó 16-án 60.764. szám alatt 
kelt rendeletemmel kiadott szervezet és tan-
tervben foglaltak kiegészítéséül a követke-
zőket rendelem: 

1. Állami elemi népiskolákkal kapcsolatosan, 
tekintet nélkül az ott alkalmazott tanerők 
számára, az 1898/99. tanévtől kezdve mindenütt, 
hol vezetésre alkalmas tanító van, szerve-
zendő a gazdasági ismétlő-iskola. Ezen gaz-
dasági ismétlő-iskolák szintén az állami isko-
lai gondnokság helyi felügyelete alá tar-
toznak. A szükséges gyakorlati területről 
s a fölmerülő összes dologi kiadásokról a 
község, mint az ily iskolák fölállítására 
különben is kötelezett fél, köteles gondos-
kodni. Ezen iskolákban a gazdasági tárgyak 
tanításával megbízandó állami iskolai tanítók 
e részbeni tiszteletdíját egyenként évi 50 
forintban állapítom meg; a közismereti tár-
gyak tanításáért azonban itt külön tisztelet-
díj nem jár. Kivételes esetekben az ismétlő-
iskolai női kézimunka tanításért is enge-
délyezek bizonyos, mérsékelt évi tiszteletdíjat. 
Ezen ismétlő-iskolai tiszteletdíj az állami isko-
lai költségvetésbe veendő föl s arról a meg-
felelő tanévi számadásban kell elszámolni. A 
mennyiben az állami elemi iskola tulajdonában 
vagy használatában faiskola, illetőleg a gaz-
dasági ismétlő-iskola Igyakorlati tanítási czél-
jaira fölhasználható terület van, az a község 
által átadott ily területen kívül is igénybe 
veendő. Ez esetben a község annak bekerí-
tése s kellő fölszereléséről is köteles gondos-
kodni. 

2. Elismeréssel tapasztaltam, hogy a gaz-
dasági ismétlő-iskolák életbeléptetése iránt 
úgyszólván országszerte érdeklődés és a köz-
ségek részéről áldozatkészség nyilvánul. Ez 
indította a földmívelésügyi minister urat is 
arra, hogy a folyó évben mintegy 600 nép-
tanítónak gazdasági kiképzése felől gondos-
kodik, a kik hivatva lesznek a gazdasági 
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ismétlő-iskolákban az ifjúságot, a helyi viszo-
nyok által indokolt gazdasági ágakban, oktatni 
s ezáltal boldogulásukat az életben elősegí-
teni. A királyi tanfelügyelőség ügybuzgósá-
gától függ tehát nagy részben, hogy mind-
azon községekben, a honnan a tanító gazda-
sági tanfolyamra fölvétetett, a gazdasági ismétlő-
iskola az 1898/99-ik tanévben megnyíljék. 
Nem kétlem, hogy a királyi tanfelügyelőség e 
tekintetben is igazolni fogja bizalmamat. 

3. A gazdasági ismétlő-iskolákban — a szer-
vezet és tanterv IV. 14. pontja értelmében — 
csak a vallás- és közoktatásügyi, illetve a 
földinívelésügyi minister úrral ezen czélra 
engedélyezett olvasókönyv használható. Ezen 
olvasókönyv Benedeie Elek és Földes Géza 
által szerkesztve, a földinívelésügyi minister 
úr által pályadíjjal jutalmazva, Lampel Róbert 
kiadásában immár megjelent. Ara kötve egy 
korona. Kiváló gondja legyen arra a királyi 
tanfelügyelőségnek, hogy a gazdasági ismétlő-
iskola valamennyi növendéke, mindjárt a tanév 
megnyíltával el legyen látva ezen olvasó-
könyvvel. 

4. A gazdasági ismétlő-iskolai szorgalmi idő 
a népoktatási törvény 54. szakasza szerint 
8 hónapon át tart. Ez alatt az elméleti 
tanítás télen legalább, heti 5 órában, nyáron 
legalább heti 2 órában, a gyakorlati tanítás 
arra alkalmas heti órákban pontosan meg-
tartandó. 

5. Azon községekben, hol iparos-tanoncz-
iskola nincs, a tanköteles korban levő iparos-
tanonezok is a gazdasági ismétlő-iskolába 
való járásra kötelezendők s a közismereti 
tárgyak (olvasás, fogalmazás, számtan) mellett 
a gazdasági tárgyak elméleti s gyakorlati 
részére is taníthatók. 

6. Kívánatosnak tartva, hogy a gazda-
ság terén a nép is minél több elméleti és 
gyakorlati ismeretekre tegyen szert, ez okból 
a gazdasági ismétlő-iskolába is minél nagyobb 
számban vonandók be; ezek által igyekezzék 
a tanító a gazdasági szövetkezeteket, melyek-
nek a gazdákra nézve — főleg a termékek 
együttes értékesítése szempontjából kiszá-
míthatlan hasznuk van — létesíteni, meg-
honosítani. 

7. A gazdasági ismétlő-iskola a gazdasági 
tárgyak tanításával megbizott, de a gazda-
sági tanfolyam elvégzéséről bizonyítványnyal 
nem bíró, a gazdaságban azonban elméletileg 
s gyakorlatilag jártas tanító részére a taní-
tási jogosítvány ideiglenesen vagy végérvé-
nyesen adatik meg. Az ideiglenes följogosítás 
csak a helybeli gazdasági ismétlőiskolára egy, 
legfölebb két évre szólhat. Véglegesen azon 
tanító nyerhet jogosítványt, ki az gazdaság 

terén magát kitüntette. A jogosítványt ideig-
lenesen oly tanító nyerheti meg, a ki az iskola-
szék, avagy gondnokság és az illető község 
elöljáróságával igazolja, hogy a gazdasági 
ismeretekben van annyi jártassága, a mennyi 
a gazdasági tárgyaknak főleg gyakorlati, 
kellő sikerrel tanításához szükséges. A vég-
leges igazolványért folyamodó tanítónak kiváló 
készültségét az illető megyei gazdasági egye-
sületnek kell igazolnia. 

8. Az 1898/99. tanévben megnyílt gazda-
sági ismétlő-iskolák felől a királyi tanfelügye-
lőség folyó évi november hó 1-éig kimerítő 
értesítést tegyen, jelezvén minden egyes isko-
lánál annak jellegét. 

9. Az 1896. évi november hó 16-án 60.764. 
szám alatt kelt rendelettel kiadott szervezet 
I. 3. pontja értelmében, azon gazdasági ismétlő-
iskolák részére, melyeket a községek, igazolt 
nagy szegénységük miatt saját anyagi erejük-
ből nem képesek fönntartani, a törvényhozás 
által rendelkezésemre bocsátott hitel korlátain 
belül, hajlandó vagyok, de csakis a tanító 
tiszteletdíjára, némi államsegélyt engedélyezni. 
Az eziránt a királyi tanfelügyelőség útján 
hozzám terjesztendő kérvényekhez a követ-
kező mellékletek csatolandók: 

a) Az illető község képviselőtestületének 
a gazdasági ismétlő-iskolára vonatkozó hatá-
rozata ; 

b) a gazdasági ismétlő-iskola helyi felügye-
letét gyakorló iskolaszék megalakulására 
vonatkozó jegyzőkönyvi kivonat; 

e) a gazdasági ismétlő-iskolába följáró 
ismétlő-tankötelesek számának nem szerinti 
kimutatása; 

d) a tanítói személyzetnek ezen iskola veze-
tésével Való megbízatását bizonyító, a királyi 
tanfelügyelőség által jóváhagyott, iskolaszéki 
(gondnoksági) határozat; 

e) a tanítónak valamely gazdasági tan-
folyam sikeres elvégzését igazoló-bizonyít-
ványa, illetőleg azon rendelet számának és 
keltének jelzése, melylyel a gazdasági ismétlő-
iskolában való tanításra foljogosíttatott; 

f ) a gazdasági ismétlő-iskola költségvetése ; 
g) a gazdasági ismétlő-iskola gyakorlati taní-

tási czéljaira szolgáló terület nagysága (négy-
szögölekben kifejezve), vázrajza és fölosztása; 

h) a megállapított hiteles tanterv s órarend; 
i) az egymáshoz közelfekvő s a gazdasági 

ismétlő-iskolát közösen föntartani kivánó köz-
ségekre nézve a csatlakozás megengedésére 
vonatkozó közigazgatási bizottsági engedély. 

Budapesten, 1898. évi augusztus hó 10-én. 
A minister helyett: 

Zsilinszky, államtitkár. 
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A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Gróf Majláth 

erdélyi püspöknek, a ki az ülkei róm. kath. 
iskola fölépítéséhez 3000 forintot adományo-
zott; Thonet Gyula nagy-ugróczi nagybirto-
kosnak, a ki a nagy-ugróczi állami elemi 
iskola és óvoda szegénysorsú növendékei közül 
az 1897/98. tanév folyamán 40 gyermeket 
mintegy 500 fr t értékű ruhával látott el. 

Kinevezte; Németh Ilma oki. tanítónőt a 
nagy-ági áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Wiedemann Blanka oki. tanítónőt a munkácsi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Langer 
Adolfin oki. munkatanítónőt a székely-udvar-
helyi állami felső leányiskolához a XI. fizetési 
osztály 3-ik fokozatába segédtanítónővé ; Bal-
labás Eszter oki. kisdedóvónőt a mező-laborczi 
áll. kisdedóvodához óvónővé; Csorna Mária 
oki. kisdedóvónőt a krizbai áll. kisdedóvo-
dához óvónővé; Vágó Gyula, Kulcsár Ferencz 
és Molnár Gyula sátoralja-ujhelyi ev. ref. 
tanítókat a sátoralja-ujhelyi áll. el. népisko-
lához r. tanítókká; Gyürke Ilona oki. kisded-
óvónőt a perlaki áll. kisdedóvodához óvónővé ; 
Marcsek Jolán oki. kisdedóvónőt a kondo-
rosi áll. kisdedóvodához óvónővé. 

Áthelyezte: Papp György várfalvi áll. el. 
isk. tanítót a kilyéni áll. el. isk.-hoz; Cseh 
Szeréna mezőlaborczi állami óvónőt a maros-
újvári áll. kisdedóvodához; Nikodém József 
gyekési áll. el. iskolai tanítót a felső-dabasi 
áll. el. isk.-hoz; Oroszy Viktoria nagy-mihályi 
áll. kisdedóvónőt a liptó-szt.-miklósi áll. óvo-
dához ; Oberléné Pomor Eszter ungvári áll. 
óvónőt a beregszászi áll. kisdedóvodához; 
Buday Margit állami kisdedóvónőt a nagy-
mihályi állami óvodához; Tholvay Jolán 
beregszászi áll. kisdedóvónőt a nagy-mihályi 
áll. kisdedóvodához ; Oroszy Gizella nagy-
mihályi áll. óvónőt a liptó-szt.-miklósi áll. 
kisdedóvodához ; Kovács Anna liptó-szt.-miklósi 
állami óvónőt az ozorai áll. óvodához; Orosz-
lányi Ilona liptó-szt.-miklósi áll. kisdedóvónőt 
az ungvári áll. kisdedóvodához; Danczinger 
Lenke harasztii, Jassik Ida tököli és Székelyné 
Márkus Anna szászvárosi áll. el. iskolai taní-
tónőket a sátoralja-ujhelyi áll. el. iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Háldina Ignácz 
munkaképtelennek talált nagy-lévárdi róm. 
kath. tanító részére évi 230 fr tot ; Gáspár 
Sámuel csicsói munkaképtelennek talált ev. 
ref. tanító részére évi 230 fr tot ; Baránek 
István munkaképtelennek talált jánosházi róm. 
kath. tanító részére évi 280 f r to t ; Czermureán 
Károly kis-somkuti munkaképtelennek talált 
gör. kath. tanító részére évi 190 fr tot ; Bemián 
Gergely maros-kövesdi munkaképtelennek talált 

g. kel. tanító részéré évi 130 f r to t ; Deák 
Ambrus munkaképtelennek talált g. kath. 
tanító részére évi 180 fr tot ; Oprea Arszentye 
szitái munkaképtelennek talált g. kath. tanító 
részére évi 170 f r to t ; Andrejka György zálhai 
munkaképtelennek talált g. k. t. részére évi 
250 f r to t ; Kupcsa Sándor mikolai ez idő sze-
rint munkaképtelennek talált gör. kath. tanító 
részére évi 210 f r to t ; Dumitreán János sárdi 
munkaképtelennek talált g. kath. tanító részére 
évi 150 fr tot ; Sirnu Romulusz nagyszebeni 
gör. kath. munkaképtelennek talált el. isk. 
tanító részére évi 350 f r to t ; Avrám Vazul 
miriszlói gör. kath. munkaképtelennek talált el. 
isk. tanító részére évi 140 f r to t ; Solka János 
felméri gör. kel. munkaképtelennek talált el. 
isk. tanító részére évi 120 fr tot ; Olariu 
Joanichin maros-illyei gör. kel. munkakép-
telennek talált el. isk tanító részére évi 
130 f r to t ; Kiss Jánosné, szül. Baffai Teréz 
mezőtúri munkaképtelennek talált egyleti 
óvónő részére 310 f r to t ; Bel Illés felső-lun-
kóji gör. kel. munkaképtelennek talált el. 
isk. tanító részére évi 230 frtot. 

Segélypénzt utalványozott: néh. Farkas 
János volt pereszlényi róm. kath. kántortanító 
özvegye, szül. Horváth Krisztina részére évi 
150 f r to t ; néh. Lukács Imre stanka-hermányi 
r. kath. tanító özvegye, szül. Búzák Lucia 
részére 150 fr tot ; néh. Hajdú Zsigmond jász-
kiséri ev. ref. volt tanító özvegye, szül. Hajdú 
Juliánná részére évi 295 fr tot ; néh. Borbás 
Károly hugyagi volt róm. kath. tanító özve-
gye, szül. Józsa Mária és árvája részére együtt 
225 fr t 75 kr t ; néh. Jankó Károly jolsva-
taploczai nyugalmazott tanító özvegye, szül. 
Demján Zsuzsanna részére évi 150 f r to t ; 
néh. Vida Sándor makói ev. ref. volt tanító 
özvegye, született Tóth Karolina részére 
évi 320 f r to t ; néh. Wagner János keresztény- * 
falvi nyugdíjazva volt ág. hitv. ev. tanító 
özvegye, született Dániel Katharina részére 
évi 115 fr tot ; néhai Deák János nyug-
díjazva volt gyergyó-borszéki közs. el. isk. 
tanító özvegye, szül. Gergely Anna részére 
évi 260 f r to t ; Farkas József vásáros-dombói 
r. k. nyugalm. tanító özvegye, szül. Korcnika 
Beatrix részére évi 115 f r to t ; néhai Seregig 
Emil dályoki közs. volt tanító özvegye, szül. 
Pavicsics Oktavia részére évi 346 frtot. 

T a n í t ó k t a 11 á c s a < 1 ó j a . 
P. József. Ha a 15 kros befizetés átalány-

ban lett volna megállapítva, akkor szavatos 
volna a község. így is megkísérlik a behaj-
tást; de ha ez tényleg lehetetlennek bizo-
nyulna, akkor törlik. 
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Fekete D. A nyugdíjigény megállapításá-
nál szét nem választhatónak tekintik mindazon 
jövedelmet, melyről meg nem állapítható : 
vájjon tisztán tanítói vagy kizárólag kántori 
javadalmazás jellegű-e? A tandíj félreérthetet-
lenül tanítói, a stóla kántori illetmény, ellen-
ben a kántortanító földjövedelme, párbér-
javadalma stb. közös jövedelemnek szokott 
tekintetni s így ezeknek csak felerészét 
számítják be nyugdíj-igény alapjául. 

Y. Zs. Pelsőcz. 1. Csak febr. 2-ika után 
való időre tartozik adót fizetni. 2. Külön 
nem kaphatja meg. 3. A község elöljárósága 
tartozik a tanítói fizetés hátralékát behajtatni 
abban az esetben, ha a javadalmak kivetéséről 
rendszeres nyilvántartást vezet az illető isko-
laföntartó egyházi hatóság, melynél a behajtás 
már sikertelenül szorgalmaztatott; továbbá ha 
kellő időben teijesztik be a községi elöljáró-
ságnál a hátralékok kimutatását. 4. Kérheti, 
hogy iskolai nagy szünidőben hívják be 
katonai gyakorlatra. 

K. E. Sz. 1. Kell. 2. Számtalanszor elmond-
tuk, nem ismételjük. Keresse ki a Tanácsadóból. 
3. Nem rendszeresített állomáson töltött szol-
gálati év nem számítható be nyugdíj alapjául. 

J. Nincs rá kilátás, hogy ezt Budapesten 
megkaphassa. 

0. L. 1. A róm. kath. és gör. kath. igen. 
2. A kántori teendők végzése nem függ a ö öo 
tankötelesek számától. Az ön. által említett 
létszám oly magas, hogy törvény szerint 
2 tanító volna alkalmazandó. 3. Községi vagy 
körjegyzői vizsgálatra bocsátás szempontjából az 
elemi iskolai tanítói oklevél nem egyenlő értékű 
a gymn. vagy reál-, vagy polg. isk. VI. oszt. 
bizonyítványnyal. 

Béba. Az egyházi hatóság hozzájárulásával 
« lehet. Ha szándékos késleltetésről volna szó 

s e miatt szenvedett veszteségről, akkor te-
gyenek panaszt a királyi tanfelügyelőségtől s 
tőle kérjenek támogatást. 

Holländer A. Nem, mert a belépéstől szá-
mítják az éveket, tekintet nélkül a nyugdíj-
igényt szerzett tanító életkorára. Nem az a 
lényeges tehát, hogy illető már 65 éves, 
hanem hogy még csak 7 év óta tagja az 
orsz. tanítói nyugdíj-intézetnek. 

W. M. A nevelői minőségben töltött éveket 
nem számíthatják be a tanítói nyugdíjazás 
alapjául. 

Mrezsa. Esetleg folyamodás útján a közokt. 
ministeriumtól. 

Szeghalom. Saját érdekök parancsolja, hogy 
a hitközségtől megszavazott korpótlékot a 
nyugdíjigény fölemelése végett folyamodvány 
alakjában bejelentsék a közokt. ministeriumnál. 

Molnár J. Mi úgy vagyunk értesülve, hogy 
a vasúti alkalmazottak is kötelesek a községi 
terhek viselésében résztvenni. Ha minda-
mellett ők ministeri rendeletre hivatkoznak, 
mely őket eme tehertől fölmenti, akkor ők 
mutassák föl igazolásul a kérdéses ministeri 
rendeletet. 

H. L. Kérheti, de nem kötelesek visszaadni. 
Ha pótlásra szorult volna a kérvény, azt 
külön pót-kérvénynyel is be lehet teije szteni. 

Rád László. 1. Nem gyakorolhat pressiót. 
Az iskolaföntartó hatóság dolga. 2. Próbálja 
meg a nyugdíjigény fölemeléséért való folya-
modást. 

K. M. Nem remélhet annak az alapján. 
Ma már oki. kézimunkatanítónők is nagy 
számmal vannak állás nélkül. Inkább nyelv-
ismereteit próbálja értékesíteni. 

P. Nem csapathatja el oly könnyen. Az 
egyházfi teendőkről az egyházfi gondoskodjék, 
ne a tanító, kinek hivatali állása tekintélye 
is megköveteli ez elv végrehajtását. 

F. sz. 1. Nem tarthat rá igényt. 2. Ha 
annak idején nem kérelmezték, utólag már 
nem lehet. 

Priesner J. Már nem lehet. Május havában 
kellett volna. 

Varga L. Nem lehet. A tantestület igaz-
gatója hivatalból tagja a gondnokságnak. 

Pusztai. Folyamodás útján kérhet új nyug-
díjkönyvecskét. 

F. K 1. Beléphet. 2. Nincs kizárva a 
lehetősége 3. 300 frtra 40 évi szolgálat után. 

Vizsgázó. 1. Legalább polg. isk. képesítés. 
2. Magánúton az erre vonatkozó szabály-
rendelet értelmében, mely az egyetemi nyom-
dába^ megszerezhető. 

T. 0. 1. Igen. 2. Altiszti vizsga is kell. 
Egy érdeklődő. Az iskolaföntartó hatóság 

gondja ez. 
Popovics V. 1. Kötelesek kiszolgáltatni a 

szünidőre is. 2. Talán állást változtatott s 
ezt nem jelentette be. Próbálja meg a lefi-
zetést az adóhivatalnál s ha ott elutasítják, 
folyamodjék a közokt. ministeriumhoz. 

Paulin J. Az iskolafűtésre adott fát nincs 
joga a tanítónak saját czéljaira fölhasználni. 
.A főszolgabíró úr intézkedése helyes. Mi sem 
tekintjük tanítói fizetés-csonkításnak. 

Krausz J. Tanítóképesítő bizottságnak az 
oklevélben, vagy a rabbi semináriumnak. Ezek 
ebben a kérdésben törvényes forumok. 

Derecskey. A kir. tanfelügyelőség útján a 
közoktatási ministeriumhoz folyamodással föl-
terjesztendő. 

Bekker. Az újabb tanítói nemzedék szám-
tanban, a kivonás müveletét a „pótlás"-sa] 
tanítja. Ez értelmesebb eljárás. 
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Sp. R. Forduljon tanácsért a kir. tanfel-
ügyelőhöz, esetleg ügyvédhez. Kétségkívül 
nagyon méltánytalan, ha egy egyesület augusz-
tus végén mondja ki a feloszlást s ekkor egy-
szerűen szélnek ereszti tanítóit. Az önök alkal-
mazása azonban magánszerződésen alapulónak 
tekintendő s ennek alapján nem számíthatnak 
különösebb jogvédelemre. A magánszerződés 
viszonyban álló tanítók alkalmazásának időtar-
tama ugyanis a kölcsönös megegyezéstől fiigg 
és elmozdításuk esetén netán létező igényeiket 
a törvény rendes útján érvényesíthetik. Egy 
min. rendeletből azt lehet kiolvasni, hogy a 
társulatok vagy magánosok föntartotta iskolák 
tanítói tetszés ... szerint elbocsáthatók', leg felébb 
három havi végkielégítést követelhetnek. 

Y. J. Nem vonatkozik azokra, kik a soro-
zaton túl nem estek. A besorozattakra is csak 
annyiban, a mennyiben éppen akkor nem 
állanak katonai szolgálatban vagy katonai 
gyakorlaton nincsenek. 

Sz. Ilona. Nézetünk szerint csak kézimunka 
tanítónői állásért folyamodhatik elemi iskolá-
hoz. Ilyen eset pedig nagyon ritkán fordul 
elő. Ha külföldi oklevele rendes tanítónői 
oklevél volna, a nostrifiká'ás után egyenlő 
értékű volna a magyarországi tanítónő-kép-
zőkben nyert oklevéllel s osztálytanítónői állá-
sok elnyerésére jogosítana. Jelen esetben ren-
des elemi isk. tanítónőképesítő vizsgálati enge-
délyért kellene folyamodnia. A kézimunkából 
a vizsgálatot elengednék, mert már külön 
kézimunkatanítónői oklevéllel rendelkezik. 

K. A. Battonja. 1. Ha 6 hold haszonélve-
zetét biztosítja díjlevele vagy valamely későbbi 
határozat, akkor követelje. Orvoslást nyújt a 
közigazg. bizottság. Előbb azonban az iskola-
föntartót még egyszer szólítsa föl, hogy pon-
tosan szolgáltassa ki az ön jogos illetményét. 
2. A gazdasági épületek kijavítása az iskola-
föntartó gondja. Nem lehet kifogást tenni az 
ellen, hogy közös háztartásban élő család-
tagok használják a gazdasági épületeket s nem 
egyedül a tanító. Ha azonban az illető rokonok 
— mintegy — bérletül használnák azt, akkor 
nem tartanok helyesnek, hogy az iskolafön-
tartó szoríttassék az éjiületek rendbentartására, 
holott nem a tanító használja. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az új tanév kezdetén mi is friss, erőt 

és buzgalmat kívánunk olvasóinknak és óhajt-
juk, hogy a szünidőben nyert erő az iskola 
hasznára legyen Kérjük egyúttal őket, hogy 
irási hajlamukat kissé mérsékeljék. 124 rész-
ben még a mult polgári évben elfogadott — 

czikk várja a szerkesztőségi asztalban a nyomda-
festéket. Világos, hogy tavaszig is elég, még ha 
egy betűt sem kapnánk. S a sok kézirat miatt 
kénytelenek leszünk esetleg érdemes munkát 
is visszautasítani. Mindenekfölött ismételjük: 
velősen, röviden, érdekesen és lehetőleg ú ja t . 

— A világbéke. Nagy esemény történt. 
Az orosz czár hivatalosan meghívta az összes 
nagyhatalmakat, hogy Szentpétervárt tanács-
kozzanak az általános lefegyverkezés lehetővé 
tételéről. Csaknem előrelátható, hogy ez a 
tanácskozás nem fogja ledönteni a hatalmas 
Molochot, a militarizmust, de kezdetnek nagyon 
szép reménysugár. Imádkozzunk, hogy e mag-
ból terebélyes fa legyen. A közoktatásügy 
jövőjének legfontosabb előfeltétele ez. 

— Budapestről, nemzetünk büszkeségéről, 
most jelent meg a legutolsó népszámlálási mű. 
E szerint 1896 november 15-én Budapesten 
617.856 lakos volt (1891 végén csak 506.384). 
A szaporodás valóban meglepő annál inkább, 
mivel Budapest népessége tudvalevőleg nagy 
rajokat bocsát ki környékére, hol már szintén 
közel 100.000 ember lakik. A 10 városrész 
közül 3-ban jelentékenyen több ember lakik, 
mint százezer, tehát mindegyik sokkal népe-
sebb Szegednél, mely tudvalevőleg Budapest, 
után hazánk legnagyobb városa. Ha így fej-
lődik, legkésőbb 15 év múlva Budapesten már 
egy milliónál több ember fog lakni. Megem-
lítjük ebből a népszámlálási műből, hogy Buda-
pesten a tanítók száma 3240, köztük 1803 nő, 
a tanulóké pedig 50.097. 

A hitoktatás megszüntetése és az angol 
nyelv kötelező taníttatásának elrendelése vol-
tak a legelső intézkedések, melyeket a prak-
tikus amerikaiak Kuba szigetén annak meg-
hódítása után életbeléptettek, jeléül, hogy mily 
nagy fontosságot tulajdonítanak ők a nép-
nevelésnek. A hitoktatás megszüntetésére nézve 
meg kell jegyeznünk, hogy a vallásszabadság 
klasszikus hazájában, az amerikai Egyesült-
Államokban, semmiféle nyilvános iskolában 
nem tanítják a hittant, mert azt, mint a lelki-
ismeret föladatát, a szülők és egyházak sza-
bad tetszésére bizzák és mindamellett, sőt 
talán éppen ezért sehol sem oly jó a hitok-
tatás, mint itt és sehol sincs oly igazi vallá-
sosság és hitbuzgóság. Természetes különben, 
hogy Kubában azért is siettek e rendelettel, 
mivel a spanyol uralom alatt a kubaiak nagyon 
is a papok hatalma alatt voltak és ezt a 
hatalmat az amerikaiaknak érdekükben áll meg-
gyöngíteni. 

— Bethlen András gróf, Magyarország 
egykori földmívelésügyi ministere, hosszas 
súlyos betegség után 49 éves korában meg-
halt. Mint minister leginkább a vízszabályozás 
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és telepítés kérdéseiben fejtett ki nagyobb 
működést. Előbb, mint brassói~ főispán, a 
nemzetségek kibékítésén fáradozott. Neje is 
oláh leány volt. 

— Wlassics «a színészetről. A nagyváradi 
magyar színészet száz éves jubileuma alkal-
mával Nagyváradon emléklapot adtak ki. Az 
emléklapba Wlassics Gyula vallás- és közok-
tatásügyi minister ezt i r j a : A magyar szín-
pad épp úgy intézménye a magyar közműve-
lődésnek, mint a magyar iskola. És ha a 
magyar színművészet az emberi szenvedélyek 
ábrázolása közepette ébren tudja tartani a 
nézőkben a honszeretetet, az emberiség, a 
becsület eszményeit, szóval mindazon eszmé-
ket, a miket már az is beléjük nevelt, akkor 
a magyar színpad a nemzet erkölcsi erőinek 
hatalmas vára, a mely megérdemli, hogy föl-
építéséhez — ha csak egy porszemmel is — 
minden magyar hozzájáruljon. 

A kath. iskolák igazgatása. A bács-
tiszavidéki róm. kath. tanítóegyesület egyhan-
gúlag elfogadta Szűcs János ó-csabai róm. 
kath. tanítónak következő igen fontos indít-
ványát: „ Keresse meg a bács-tiszavidéki róm. 
kath. tanítóegyesület közgyűlése ő nagyméltó-
ságát, a kalocsai érsek urat és a főtisztelendő 
loszentszéket, kegyeskedjenek odahatni, hogy 
a nagyméltóságú püspöki kar, a kath. nép-
iskolai rendszabályokat olyképen módosítsa, 
hogy az iskolaszéki elnöki hivatás és az 
iskolaigazgatói állás szétválasztasse'k tigy, hogy 
az iskolaszék elnöke és mint ilyen az oktatás-
ügynek helyi felügyelője és ellenőre mindig a 
hitközség plébánosa, az iskolák igazgatója és 
az oktatásügy vezetője pedig mindig az iskola-
szék által kijelölt és az egyházmegyei hatóság 
által 3 évről 3 évre, esetleg hosszabb időre 
vagy végleg kinevezendő tapasztaltabb és 
érdemesebb népiskolai tanító legyen, ki mint 
igazgató ugyanazon teendőket végezné, melye-
ket a rendszabályok most a plébánosnak, mint 
igazgatónak, tesznek kötelességévé." 

— A Szathmáry-síremlékre, i l letőleg 
alapra adakoztak: a nagy-küküllőmegyei ált. 
tanító-egyesület liévizi fiókköre 11 frt 30 k r ; 
(ehhez adtak: Kiss Samu 50 kr, Boncz 
József 50 kr, figeni Samu 50 kr, Reihert Ká-
roly körjegyző 50 kr, Gállay Gizella 50 kr, 
Katona Márton 1 frt, Sipos Ignácz 30 kr, 
Márk Gizella 50 kr, Binder Zsófi 50 kr, 
Krocsán Irma 50 kr, Jakó Dénes 50 kr 
(másodízben), Bauman Gyula 50 kr (másod-
izben), Sipos Mihály 50 kr, Pókos Bálint 40 
kr, Kovács István 50 kr, Péterfi Gyula 50 kr, 
Gábos Áron 50 kr, Csiki János 30 kr, Bur-
szán János 30 kr, Leviczkyné-Kemény Vilma 
1 frt, Leviczky Miklós 1 f r t = 11 frt 30 kr). 

Eddigi gyűjtésünk az Első Hazai Takarék-
pénztár terézvárosi fiókintézetében elhelyezett: 
1989 frt 20 kr. 

Magyarország legnagyobb földesura, 
herczeg Eszterházy Pál, augusztus 22-én elbunyt 
56-ik életévében. A herczeg tömérdek kész-
pénzen és más értékes tárgyon kívül közel fél-
millió holdnyi birtokot örökölt, de ez a rengeteg 
birtok is 1865-ben zár alá jutott, mivel elődei, 
különösen az 1833-ban elhunyt Eszterházy 
Miklós herczeg, éppen nem tudtak gazdálkodni, 
holott egyes bérlők dúsgazdagok lettek, p. a 
kaposvári uradalom bérletéből Freystädtler tiz 
milliót szerzett. Az elhunyt főúr, bár hosszabb 
ideig volt Sopronmegye főispánja, a közélet-
ben nem játszott kiváló szerepet és a főrendi-
házban is csak az egyházpolitikai viták alatt 
jelent meg, a mikor a klerikális pártot támo-
gatta, a magánéletben azonban sok jótékony-
ságot gyakorolt. Az elhunyt felesége révén 
Frigyes főherczeggel sógorságban állott és 
maga is uralkodó herczeg czímet viselt sok 
más nagy czím és rendjel mellett. 

A szerkesztő postája. 
Mezőtúr. A lap nem ily privátügyekért van. For-

duljon vadkereskedőhöz. — (í. J. Nyergesújfalu. Saj-
náljuk mi is ezt, de nincs jogunk kárhoztató Ítéletet 
mondani, midőn a viszonyokat nem ismerjük. A 
sérelmet a tanfelügyelő útján lehet orvosolni. — 
1$. J. Léva. Kivánsága szerénytelen. Legalább 60 
lapról van sző. A könyvkereskedésben megkapja a 
czímeket. — A. K. Csajafalva. A tanfelügyelőségnél 
van, ott sürgesse. — B. 1). Felső-Sárad. 49.73'!. sz. 
alatt van, megsürgettük. — F. F. Földes. 51.011. sz. 
alatt megsürgettük. — V. F. Zcnta. Itt még nincs, 
kérdezze a tanfelügyelőtől, hova ajánlotta. — B. S. 
Ada. Már üzentük. — Havasi tanító. 50.000. sz. a. 
van, nemsokára eldől. — Minimum alatti. 56.255. 
sz. a. van. Nemsokára megkapja. — P. A. Sztarcsova. 
41.771. sz. a. Tárgyalás alatt van. — „S — 8.'® Jövő 
hóban. Okiratait előbb is visszakérheti. — H. F. 
Dinnyés. Ily hangon nem lehet lapunkban írni. 
Szívesen látjuk, ha személyeskedés nélkül magáról a 
tárgyról akar írni. — M. V. Avasfelsőfalu Közölni 
fogjuk. — L. Jíeincslád. 19.732. sz. a. tárgyalás alatt 
van. — B. P. ffyegrafalu. 57.920. szintén. — K. F. 
Kudolfsgnad. 1. 16.995. sz. Megsürgettük. 2. Igen. — 
Tapolyi. 5.355. Rövid idő múlva meglesz. - V. Sz. 
Jablonka. 17.857. Elintézés alatt. — J. A. Nyiwnáda. 
Hasonlókép. — „58.578." Tárgyalás alatt van. 

Tartalom: Egységes ügykezelés. Zdhumenszhy 
István. — Tanítójelöltek a gyakorló-iskolában. O. J. dr. 
— Individuális nevelés a javító-intézetekben. Trűiy 
János. — Termeljünk szőllő-oltványokat! Molnár 
József. — Szünóra: A gyilkos levegő. Z. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
— A szerkesztő pőstája. 

Felelős szerkesztő: Újváry Béla. 

Segédszerkesztő: Göőz József dr. 
Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. t u d . - e g y e t e m i n y o m d a igazgatóságánál (Budapest , I. ker. , vár, i skolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, 
továbbá községek- és körjegyzőségeknek a netto-árösszeg előleges bekü ldése mellett , |>orló-
mentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
utolsó postát is tudatni kérjük. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC Y. évf. 8", 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy .1. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margitlai .1. Gyermekdalok. 8", 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

l)r. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8", 16'A iv, kötve, b. ára 50, n. ára 40 kr. 

I)r. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák II. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák II. Kézi rajzmintiík. (1. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajziiiintiVk. 7). füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. .látéktanitő vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
4n kr, netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A Iiorgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr, netto ára 60 kr. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 

a ) M a g y a r n y e l v e n . 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
2 írt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 75A iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy I'. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásból! mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'/s iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, netto ára 16 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13Vs iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'/. iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'/« iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy Ii. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'/t iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 'iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8", 7'/« iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Siinonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'/s iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. »szt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 35 kr, netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkiinvv a történet tanitásához. 
8°, 26 iv, kötve, boiti úr.i 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok tirténete a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'/« 
iv. kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8", 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8", 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'/< iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8', 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

b) Német nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Leűerer A. Képes ABC- és olvasókönyv, javított 
kiadás. 8°, 7'/? iv, kötve, b.ára I5kr, n.ára 12 kr. 

Gönczy I'. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik, 55 db. Tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 60 kr, n. ára 50 kr. 

Gáspár .). II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. 111. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr. netto ár i 24 kr. 

Gáspár.). IV. olvasókönyv. 8°, 16'A iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár .1. V. és VI. olvasókönyv. 8", 36'A iv, kötve, 
bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy li. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanitásához. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 45 kr, 
netto ára 36 kr. 

Nagy Ii. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 
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Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a fö ld ra jz t an í -
tásához, 8°, 27'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Einericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, net to ára 6 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, net to ára 40 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'A iv, 
kötve, bolti á ra 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr . Széli. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 60 kr, net to ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
2 frt 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 
számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 15, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P . Írásbeli mozgatható betűk. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 
ajkúak sz. I. r. 8°. 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. VezérkÖRyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. 11. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és órtolemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára s°, 8'A iv, kötve. b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'/< iv, kötve, bolti ára 8 kr, net to ára 6 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, net to ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8", 157< iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, n t t t o ára 54 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Dr . Eniericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanitók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Eniericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, l 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr. net to ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

d) Sáros- és Szepesmegyei tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 
osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tan í tására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót a jkúak számára. 9'A iv, kötve, bolt i 
ára 24 kr. net to ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Gáspár .1. III. olvasókönyv. 8°, U'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. net to ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Gáspár ,1. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr. netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8°. 8'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 k r . 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a 11. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr . 

Dr. Eniericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 26 iv kötve. b. ára 60. n. ára 48 k r . 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredinénytár. 8°, 
l'A iv, kötve, bolti á ra '8 kr, net to ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8", 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a tör téne t tanításához. 
8°, 23'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr . 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 k r , 
netto ára 2 f r t . 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 77» iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 
bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 
8', 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 
8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajknak szá-
mára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24 kr, netto ára 20 k r . 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8", 12 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I.. II. osztály számára. 
i>°, 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 40 kr, n. ára 32 kr . 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8", l 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr . 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. Ifi., IV. osztály szá-
mára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 20 kr, n. ára 16 kr . 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, ne t to ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8", 26'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Euiericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8Ü, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a tör ténet tanításához. 8% 
27'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8% 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. Kivágott papírminták. 25 darab alak, 
bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 
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f ) Román nyelven. 
Elemi népiskolák szamára. 

Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr. 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC ós olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva,, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Kyomtiitásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanitásához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy Ii. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'/; iv, kötve, bolti ára 8 kr. 
netto ára 6 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 97a iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára, 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára 
8°, lO'/i iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. II. olvasókönyv. 8°, 11'/« iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár .1. IV. olvasókönyv. 8", 14'/« iv, kötve, 
bolti ára 32 kr, netto ára 28 kr. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 287( iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'/« iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák 11. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

[/) Horvát nyelven. 
Elemi nép isko lák számára. 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 8", 
9'/« iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. ÍS", 
9V« iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., 111. ós IV. 
osztály számára. 8°, 9'/» iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi liorvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 97« iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 67? iv, kötve, b. ára 20, n. ára 16 kr. 
Margitai .1. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve. b. ára 30, n. ára 24 kr. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány '-0 lap.) Bolti ára 
2 frt. 50 kr, netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar AIJC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 57« iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 573 ív, kötve, 
bolti ára 25 kr, netto ára 20 kr. 

i ) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, 

netto ára 2 írt. 
Gönczy 1'. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 
Gönczy P. Vezérkönyv az AlíC-hez. 8°, 47« iv, kötve, 

bolti ára 22 kr. netto ára 18 kr. 
Jíagy 1 . VezérkCnyv a beszed- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8", 117s iv, kötve, bolti ára 30 kr, 
netto ára 24 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, -netto ára 21 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. 1. rész. 8°, 9V« iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
b", 8 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kc 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
287_< iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 77» iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Valkovszky. Magyarország története. S3, 47, iv, 
kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 67« iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vczérkönyv az ABC-hez. 8°, 67» iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára .16 kr. 

Gönczy 1'. Írásbeli mozgatható betűk. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyonitatásbeli mozgatható betűk. loO 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 60 kr, 
netto ára 50 kr. 

Gáspár ,1. II. olvasókönyv. 8°, 11 ív, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. III. olvasókönyv. 8", 137< iv, kötve, 
bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 57« iv, kötve, bolti ára 
15 kr, netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. 11. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Jíagy Ij. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 1278 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
67» iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
8 kr, netto ára 6 kr. 

* 



Mas/ák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 4'/» 
iv, kötve, bolti ára 6;> kr, netto ára 50 kr. 

Maszák lí . Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17' 2 iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21'/j iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt. 

Sounenfeld Zs. Német nyelv- ós irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 
13' 5 iv, fűzve, bolti ára 1 frt 2'i kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. V hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8", 
77« iv, fűzve, bolti ára 70 kr, netto ára 56 kr. 

III. Tanitó- és tanitónöképezdék számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12'/« iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 2 > kr, netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'/, 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára ~> frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8", 24'/< 
iv, fiizve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8", 9 '/< 
iv, fiizve, bolti ára 1 frt 80 kr. netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9'A iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 43A 
iv, bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11 Va iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8", 17'/j iv, 
bolti ára l frt 60 kr., netto ára l frt 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 40 kr., nettójára 3 ) kr. 

Percs-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'/2 iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt. 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Roboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 
8°, 3 iv, fűzve. (1879. 17284. s?. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, l'/i iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fiizve. 
(1-87. 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpestim. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkauiesternő-képezde szá-
mára. 8", '/a iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, l'A iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'/« iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. 35527. sz. a.) Bolti ára 6 kr., n. ára 5 kr. 

A kereskedő tanonc/iskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8', 2 iv, fűzve. 
(18-7. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illclő 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. Í1891. 
52258/1890.) 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete ós tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. Bolti ára 15 kr., netto 
ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és-
tanítónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról ós ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (18JS-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók íizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1891. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVUI. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasitás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasitás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasitás tót „ „ „ „ 20 kr. 

,, román „ ., ., „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 
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Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ .. „ ., 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. it.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mek menedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvasról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Xetto ára 20 kr. 

Utasítás ;iz állandó és nyári gyermek-menedékháza-
kat vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

A budapesti VI." kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezeit 
országos felső nép- és polgári iskolai tanitónü-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, 17» ív, fűzve. 
(1698. 171:;!». sz r.) Netto ára 20 kr. 

Szabályzat az állami, községi, t í rsulat i és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javító-vizsgálatokról. 
(1695. 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése es használata tárgyában. 3/i iv. (1868. 
17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák. kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatbavétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 10 kr 

I . Jegyzők. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
'/j iv. (1689. 14539. sz. r.) Netto ára 5 kr. -
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 25 kr. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.) Netto ára 
25 kr. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1694. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
25 kr. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 25 kr. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az ISO'S, évi XXXVI11. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló a/ä. minta. 1 iv netto ára 1 V» kr. 
Anyakönyv BJ minta. I iv netto á.ra 5 kr. 
b/U. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, netto ára IV» kr. 
Nyilvántartási napló T)J minta 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerződés a kincstár által bérbeveendő épületek 

számára. I iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ái a 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 

Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 
javitó-vizsgálatokról kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
•"> kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kfll- ós 
beliv). 1 iv bolti ára 4 lcr., netto ára 3 kr. 

Minősitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2'/» kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermekmenedókházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvóiiöképzö-iiitézetek szervezeti 
szabályzata. 25 kr. 

A kisdedévóuőké|izö-iiitézetek tamerre. 12 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-íntézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. Bj minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a/l m., 17» kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, V» kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 

b/1 m., 17» kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nein ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára I kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetékére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 'kr. 

IX. Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, netto ára 7» kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ára 172 kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'/» 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-ós küliv), bol t iára 27s, netto ára 2 kr. 
Mulasztási napló (bel- és kiiliv), b/3 m., ára 1'/» kr. 
Anyakönyv ós osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 27» kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára 1'/= kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr . 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv nettó ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C) minta. I iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanítók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanítók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatauitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. i iv net to ára 5 kr. 
Népisk. muukamesternöi képesítő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv net to ára 5 kr. 
Egyházi ének- ős zenéből vizsgálatot tett tanítók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Értesítő tanítóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl . 

Kizárólag a tanítóképző-intézetek részére ingyen. 

XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára 17» kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 



XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyitvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyitvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyitvány. 1 péld. ne: to ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyitvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári íluiskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára2 kr. 
Polgári Íluiskolai bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr, ne t to ára l'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l 'A kr. 
Tanitéképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónőképezdei bizonyitvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkaiuesternöi bizonyitvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
]Sé|>iskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- ós polgári isk. tanitói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- ós polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- ós zene-bizonyítvány. 1 péld. n.ára 2 kr . 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári iskolai tanitói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz : Mennyiség- (s természettud. szakcsoportra. 
Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-

csoportra. Egy-egy pld. netto ára 60 kr. 

XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. I példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyitvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (üiszes kiállításban). Net to ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul . 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

XIV. Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 
Felső kereskedelmi iskolák részére: Bulti lira Netto ára 

1. Érettségi bizonyitvány . . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyitvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv. kül- vagy beliv . . 4 „ 3 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
6. Kimutatás éretts. vizsg., kül-v. beliv 5 „ 4 „ 
7. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 

XV. Női keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 
Bizonyitvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891 — 

592">b/90. sz. r., módositva 1893. év 2Ö8S5. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv net to ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előiicó-iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 

Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta, l iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta I iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 3 kr. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 1 kr. 
Határidő-napló. I iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a tel jesí tet t iskolalátogatásról. 1 iv netto 

ára l'A kr. 

XVII. Gazdasági ismétiő-iskolai nyomtatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m., netto ára 1 'A kr. 
Mulasztási napló, bel- és küliv, b/2 m., ára l'A kr. 
Haladási napló, bel- és küliv,bolti á ra4 kr, n .ára 3 kr. 
Mulasztási kimutatás, 1 iv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 

T a n e s z k ö z é k. 
1. S z e m l é l e t i képek.* 

I-ső, Il-ik, 111-ik és IV-ik szállítmány. Egy-egy 
szállítmány (10—10 kép) bolti ára ü f r t 50 kr, 
netto ára 5 f r t 85 kr. — Az egyes szállítmány tar-
talmát lásd a füzetes árjegyzéklxn. 

2. T e r m é s z e t r a j z i é s g a z d á s z a t i s z í n e z e t t 
táb lák . 

Az emberi test boneztana (5 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 7 írt 50 kr. 

A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Az ehető és mérges gombák (12 szinezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 fr t 60 kr. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Hétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt . 
Haromíitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt . 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. R a s c h - f é l e t e r m é s z e t r a j z i táblák. (16 drb 

szinezett t áb l a ; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'A ivre ter jedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. G ö n c z y P . A méter-mértékek fali táblája , 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, ru tén , 
román, szerb és vend nyelven, bolti ára 80 kr, 
netto ára 70 kr. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 50 kr, netto ára 45 kr. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. Szerb 
Utasitás nem kapható. 

5. G ö n c z y P . U t a s i t á s a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°,71 ; iv. fűzve,bolti ára 75 kr . ,n .ára 60 kr. 

6. G ö n c z y P . Épü le t t ervek . Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 1 frt 20 kr. n. ára 1 frt. 

7. M e t z n e r Al fons- fé le s z á m v e t ö - k é s z ü l é k az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 18 frt . 

8. S z á m o l ó g é p g o l y ó k k a l (141 cm. hosszú). Netto 
ára tj f r t . 

9. Bopp. M é t e r - m é r t é k e k g y ű j t e m é n y e , netto 
ára 5 írt . — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

K o g u t o v i c z é s Társa - fé l e fali t érképek . 
Magyarország fali térképe, vászonra húzva, bolti 

ára 5 f r t 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Léczelirl, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
hegy- és vízrajzi fali térképe, vászonra húzva, 

* Az I-ső szállítmány, sajtó alá rendezés miatt, ez idő szerint 
nem kapható. 
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bolti ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 ltr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
folyóhálózati fali térképe, vászonra húzva és 
léczekkel ellátva, bolti ára 14 frt, netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt. István halálakor (1038-ban), 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 0 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1847-ben, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország a pragmatica 
sanctio előtt (l"20-ban), fali térkép, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
— Magyarország I. Mátyás király halálakor, 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország 16S3-ban a 
török uralom legnagyobb kiterjedésében, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel. bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — A római birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában, fali térkép, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 
Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Graeczia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Osztrák-Magyar 
monarchia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. — Léczczel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Európa fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 25 kr, 
netto ára 5 frt. Léczekkel, bolti ára 7 frt 25 kr, netto 
ára 6 frt 25 kr. — Európa fali térképe. (Tör-
téneti—hon,foglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr. netto ára 6 frt 50 kr. — Léczekkel, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Afrika full 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 50 kr, netto 
ára 5 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. — Palesztina fali térképe, 
vászonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ára 
7 frt, netto ára 6 frt. Léczekkel, bolti ára 8 frt, 
netto ára 7 frt. — Föld képe fali térképe (öt 
része), féltekében, vászonra húzva, szöveggel, bolti 
ára 8 frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 10 frt 50 kr, netto ára 9 frt 50 kr. — 
Európa hegy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt. Léczczel ellátva, 
bolti ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. — 
Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. — 
Ijéczczel ellátva, bolti ára 16 frt, netto ára 15 frt. 
— Európa a népvándorlás korában, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczczel ellátva, bolti ára 9 frt, netto 
ára 8 frt. — Európa a keresztes hadjáratok ide-
jében, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto 
ára 6 frt 50 kr. — Léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt — Európa a renaissance s 
Mátyás király korában, vászonra húzva, bolti ára 
7 fit 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Európa a 
reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. — Léczczel 
ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korá-
ban (1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 
50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Ázsia fali térképe, 
vászonra húzva, bolti ára 9 frt, netto ára 
8 frt. Léczczel ellátva, bolti ára 11 frt, netto 
ára 10 frt. — Dél-Amerika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 8 frt 25 kr, netto ára 7 frt 
25 kr. 

Gönczy-féle fali térképek. 
Észak-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 60 kr. 

— Dél-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 
60 kr. — Ausztrália íali térképe, netto ára 
3 frt 60 kr. 

Kogutovicz és Társa-féle kézi atlaszok. 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. számára, 

bolti ára 60, netto ára 50 kr. — Kis atlasz. A pest-
megyei elemi iskolák számára, bolti ára 35, netto 
ára 32 kr. — Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 
11 térképpel, bolti ára 30, n. ára 28 kr. — Földrajzi 
iskoiai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt. n. ára 
90 kr. — Történelmi iskolai atlasz, gymnasium, 
reáliskola, felsőbb leány-, felső keresk. iskolák, 
tanítóképző-intézetek és polgári iskolák számára; 
fűzve, bolti ára 2 frt 50 kr, n. ára 2 frt 25 kr ; 
kötve, bolti ára 3 frt, n. ára 2 frt 70 kr. 

Kézi térképek. 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, n. ára 

15 kr. — Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön színezve), b. ára 15, n. ára 12 kr. — Magyar-
ország hegy- és vízrajzi kőzi térképe, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Palesztina kézi térképe, bolti 
ára 18, n. áralSkr. — Európa a magyarok honfogla-
lása ésafrank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 15, n. ára 12 kr. —Európa a keresztes hadjáratok 
idejében, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a 
renaissance és Mátyás király idejében, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Európa a reformáczió idejében, 
bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 15. n. ára 12 kr. — Osztrák-magyar monarchia 
politikai kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika 
kézi térképe, n. ára 15 kr. — Ausztrália kézi tér-
képe, n. ára 15 kr. — A térképpel való ábrázolás 
alapfogalmai, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Budapest 
fő- ós székváros tervrajza, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Budapest ős környéke, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10, 
n. ára 9 kr. — Európa hegy- és vízrajzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr, — Afrika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Plaiiiglo-
busok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 
9 kr. — A föld öt része (Mercator-féle projectió-
ban) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 

Megyei kézi térképek. 
Arad, Baranya, Bács-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, 

Pozsony, Somogy, Szathmár, Temes, Torda-
Aranyos, Torontál, Vas, Zala megye, egy példánya 
bolti ára 1-5, n. ára 10 kr — Abauj-Torna, 
Csongrád, Hajdú, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Komárom, Nógrád, Mosony, Tolna, Szeben, Sop-
ron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya bolti 
ára 10, n. 9 kr. — Alsó-Fehér, Nyitra megye, 
egy-egy példánya bolti ára 15, n. ára 12 kr. 

Szemléleti képek 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt. Fiume látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árva váralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra,bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Baía-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 5U kr, netto ára 



3 frt 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul. bolti ára 4 frt, net to 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 fr t 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Vajda-Hunyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 2 f r t 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A jáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 f r t 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 f r t 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ira 2 fr t 50 kr, netto ára "2 f r t 30 kr. 

JB) Kath. népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8", 

6'/8 iv, kötve, bolti ára l a kr, netto ára 15 kr. 
Német nyelven. 8°, 57a iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk II. oszt. 

számára. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 27, n ára 22 kr. 
Német nyelven. 8°, lO'/s iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. osztálya számára. 8°, 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 41, n.ára 34 kr. 
Tót nyelven. 8°, 16'A iv, kötve, b .ára 48kr ,n .ára 40 kr. 
Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. oszt. 

számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, n .ára 52 kr. 
Német nyelven. 8°, 19'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, 

netto ára 53 kr. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8", 15'A iv, kötve, b .ára 37 kr, n .á ra 31 kr. 
Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 

fűzve, bolti ára 7 kr, ne t to ára 6 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 32 kr. n. ára 27 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 

számára. 8°. 15'/»iv, kötve, b. ára 41 kr, n. ára 34 kr. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 

összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, b .ára 47kr, n .á ra 39kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-

mára. 8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, n. ára 21 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-

tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 18 kr, n. ára 15 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-

tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára Í8 kr. 

Tót nyelven. 8", 6'A iv, kötve, b. ára 21 kr, n. ára 18 kr. 
Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 

II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr . 
Fali olvasótábla. 1 tel jes példány = 12 lap, ára 

1 frt 31 kr. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 1 f r t l 5 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 f r t 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, net to ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, b. ára 27kr,n. ára 22 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr. netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr. netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Szerb iskolák számára. 
(IspuÓliNOC n-fcNÍÉ 3A OVnOTpEKAEHÍE [Ép&ClilIXX HA|>ÓA" 

iihi\x ovNHAMipx. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'A iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

H3X ^AATlípA nEpiiOHAMAAMOE OVIipAJKNEIIÍE I1X ŰVI10-
TpEKAÉNÍ'lO fiZ CAAKÉMOCÉpKUlH\Z MApÓA'IM\/, (jy^H-
AHip&\z. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 10*A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

II3/, HACOCAOKA nEpBOHANÁAHOE oynpAjKNtm'E KA oyno-
TpEEAENlio KX CAAKÉNOCEpgCKHXZ HApOAn^X* OY^H-
AIÍI(JA\x. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8", 3' 2 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

K A T H \ H C Y C Z MÁAKIÍÍ a J NEŐNÍT£KARTO G v HO'AA KX K Á p -

Aosii/fc. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8°, 4'/s iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

B O C T O I H O I ' T BtpoHCiioii'IiAauia K & T H X H C Í C L 3a nume 
yieuH'iue pa3pejic v Borocnacaenofi Eirapxiii E:ii-
KOH. (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 8 ' / j iv, 
kötve, tö l t i ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

CjitAuiíí Iíanixiicícb. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Majiuft KarHXHcic'b. (Kis Katekizmus.) 8", l 'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 

KaTHXÍCÍCZ MHKX, CAS CKÖpTá MZ.pTSpHChpE APfT KpE-
AÍNHTŰCZ nENTpŐ CKOAAEAE HESNIÍTE pOM»HÉl|líí. (KÍS 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, n. ára 12 kr. 

Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet értelmében, 
az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon tanulóknak, kik tandíj-
mentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyeztetnek, az egyéb községi 
és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

Budapesten, 1898. évi szeptember hó 1. A m . kir. tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 35-ik számához. 

Iskolaföntartók, iskolaszékek, tanító urak 

W T s z i v e s figyelmeibe. I p f 
A nagym. vallás- és közokt. ministerium 3365/98 és 3153/98. elnöki számit 

rendeletével kiadott s szeptember 1-étöl használandó felvételi és mulasztási 
naplók megrendelésénél szíveskedjenek a „Néptanítók Lapja" 35. számában 
közzétett, e tárgyú hirdetményünket figyelmükre méltatni s megrendeléseiket ennek alap-
ján, a nettó ár-összeg előzetes beküldésével, az iskola czímét 
jelezve, megtenni. Ily esetben a nyomtatvány-küldemény portó-
mentes. Utánvéttel való rendélés nemcsak megtakarítható költséget, hanem hiábavaló 
munkát is okoz. 

Megrendelésnél elég a betűs megnevezés (p. o.: a/1, a*/3, b/3 stb.), 
de okvetlenül jelzendö a bel- és külívek (a hány tanterem, 
annyi küliv kell) mennyisége. 

Budapest, 1898 augusztus hó. 

M. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I., (Vár), Iskolatér 3. sz. 

Pályázati hirdetés. 
A s a r a j e v o l és mostari , valamint az 1898'99-iki 

iskolai év kezdetével Bat t ja lnkában megnyitandó 
állami felsőbb leányiskoláknál az említett iskolai 
év kezdetével egy, esetleg két tanítónői állás lesz 
betöltendő a humanisztikus szakcsoportbani (bosz-
niai és német nyelv, földrajz és történelem) tanításra. 
A pontos rendeltetési hely később lesz megállapítva. 

Ezen állással 800 fr t évi fizetés, 200 f r t lakáspénz 
és 200 f r t pótlék, összesen tehát 1200 f r t jár, ezen-
felül az eredeti fizetésnek végleges minőségben az 
országban töltöt t 5 szolgálati év után 200 frt tal , e 
minőségben 20 évi szolgálat után pedig 300 fr t ta l 
való emelése. 

Továbbá az 1898/99-iki iskolai év kezdetével 
B a n j a l u k á b a n megnyitandó állami felsőbb leány-
iskolánál egy ipartanítónői állás női kézimunkákra 
lesz betöltendő. 

Ezen állással 500 f r t évi fizetés, 180 f r t lakáspénz 
és 150 f r t pótlék jár, továbbá minden végleges 
minőségben az országban töltött 10—10 év után 
100—100 frtnyi pótlék. 

A kinevezés eleinte ideiglenes, kielégítő alkalma-
zás esetére megfelelő idő múlva végleges alkalma-
zásra való kilátással. 

A föntnevezett állásokra pályázók kötelesek 
kimutatni , hogy osztrák vagy magyar állampolgárok, 
vagy boszniai-herczegovinai honosok, hogy a felso-
rolt tantárgyak tanítására formaszerüleg képesítet-
tek és hogy a boszniai (horvát vagy szerb) nyelvet 
tökéletesen birják. 

A nevezett állásokra a kellőleg fölszerelt pályá-
zati kérvények legkésőbb f o lyó é v i s z e p t e m b e r 
h ó l - i g az alólirott országos kormányhoz bekül-
dendők. 

A kérvények 40 krnyi boszniai bélyeggel láttan-
dók el. Ausztriában kiállított szabályszerű osztrák | 
bélyegekkel ellátott és ezen kérvények mellékleteit 

képező okmányok után csak azon esetekben j á r 
külön boszniai illeték, melyekben a boszniai bélyeg-
és illetékszabályzat az Ausztriában az illető okmány 
kiállítása alkalmával beszedett illetéknél magasabb 
bélyeget ír elő. Ezen esetekben a boszniai pótille-
ték a boszniai országos kormány ál ta l utólag köve-
teltetik be. 

Magyarországban kiállított és a kérvények mel-
lékleteit képező okmányok következő boszniai bé-
lyeggel láttandók e l : honlevél, keresztlevél (szüle-
tési bizonyítvány), orvosi bizonyítvány 40—40 k r r a l ; 
érettségi bizonyítvány 10 - 1 0 krral, nyilvános 
hatóságok által kiállított alkalmazási bizonyítvá-
nyok 1 — 1 frt tal , egyéb bizonyítványok 40—40 krral, 
semesteri bizonyítványok 10 —10 krral. Egyéb ok-
mányok, iratok és hivatalos kiadványok, melyek 
egyébként bélyegilleték alá nem esnek, 10—10 kr 
mellékleti bélyeggel láttandók el. Boszniai bélyegek 
hiányában a megfelelő pénzösszeg küldendő be. 

Sarajevo, 1898. évi julius hó 6-án. (156/h—I—1) 
Bosznia és llerczegovina országos kormánya. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Zsigárdi ref. egyház iskolaszéke másodtanítót 

keres. Fizetése : oklevelesnek 87 frt, államsegélylyel 
400 frt, egy szobás lakás legszükségesebb bútorral . 
Határidő szeptember 5. (1354—11—2) 

Elmozdítás folytán üresedésbe jö t t c s o r v á s i 
ág. hitv. evang. káutortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés : szabad lakás, 325 frt, 12 mázsa 
kőszén, 1 öl fa, stóla 15—20 f r t ; ismétlő-iskoláért 
66 fr t 66 kr, korpótlék. Kötelessége: 6 osztályú 
vegyes iskola vezetése, ismétlők oktatása; zenében 
jártasság kívántatik. Tannyelv: magyar. Pályázatok, 
okmányok augusztus 30-ig Freitag János lelkészhez 
küldendők. Békósmegye. (1333—II—2) 



— II — 

Az alsó-némedl-i reformált egyház (Pestmegye) 
a III—IV-ik osztály vezetésére segédtanítót keres. 
Fizetése: havonként 35 frt. Lakás, fűtéssel. Pályázók 
kérvényeiket augusztus 25-ig alulirotthoz küldjék 
be. Vargha László, reform, lelkész. (1255—III —3) 

A kókai (Pestmegye) róm. kath. népiskolánál 
egyévi tartamra, ideiglenesen, egy tanítói állás 
betöltendő. Javadalma: 400 f r t fizetés havi részle-
tekben, 32 frt failletmény, tisztességes bútorozatlan 
szabad lakás, kerttel és esetleg a törvényes kor-
pótlék. Kötelessége: az iskolaszék által kijelölt 
osztály vezetése, az összes fiuismétlősök tanítása. 
Pályázati határidő szeptember 5. Elfoglalandó októ-
ber 1-én. Kérvények Korber Antal plébánoshoz 
intézendők. P. Szeőke Mihály, igazgató-tanító. 

(1252—III—3) 
A temes-sz i las i államilag segélyezett, magyar 

tannyelvű községi elemi iskolánál megüresedett 
tanítói állomás ideiglenes betöltése végett a pályázat 
hirdettetik. A megválasztandó tanító köteles a róm. 
kath. hittant is tanítani és a róm. kath. szertartás 
szerinti temetkezések alkalmával a kántori teendőket 
végezni. Ezen állás évi javadalmazása: 400 f r t 
készpénz, természetbeni lakás és 1571 Q3|-ölnyi 
házikert haszonélvezete, melynek évi adóját az 
élvező fizeti, és végre 12 köbméter kemény tűzifa, 
melyből a tanterem fűtendő. A kántori teendőkért 
a felekezet által fizetendő stólailleték jár. Pályáz-
hatnak róm. kath. vallású, okleveles tanítók, kik a 
kellően felszerelt kérvényüket f. évi szeptember hó 
15-ik napjáig, a községi iskolaszékhez Temes-Szilason, 
u. p. Buziás fürdőhely, benyújthatják. Schramm 
Ferencz, iskolaszéki elnök. (1263—III—3) 

A drietomal ág. hitv. evang. leányegyház (Tren-
csénm.) tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : 400 f r t államsegélylyel; lakás és kert. Folya-
modványok Krizsan Zsigmond lelkészhez Trencsénbe 
küldendők. _ (1082-111 - 3 ) 

Rásztocsnói tanítói állomásra az áprilisban 
339. szám alatt közölt föltételek mellett augusztus 
30-ig pályázat nyittatik. (1245—III—3) 

Pusztai iskolához okleveles, r. kath., nős tanító 
szeptember 15-ig belépésre kerestetik. Évi fizetése : 
szabad lakás és fűtésen kívül 250 fr t és konvenczió. 
Ajánlatok Stéger Mór kasznár úrhoz Puszta-Szent -
Tamás, u. p. Puszta-Poó, küldendők. 

(1297—III—3) 
Kérek pozsony-diószegi elemi magániskolám-

hoz azonnal okleveles, izraelita, nőtlen tanítót. 
Fizetés: 350 frt, 50 fr t lakbér s mellékjövedelem. 
Eibenschütz Fülöp, igazgató. (1358—11—2) 

A szerajevoi betegsegélyes egyleti, négy osz-
tályú fiúnépiskolában német tannyelvvel szept. 
1-én tanítói állás évenkinti 830 f r t fizetéssel betöl-
tendő. Keresztlevél, egészségi és tanképességi bizo-
nyítványnyal ellátott kérvények a fenti egylet elnök-
ségéhez czímzendők. Az illetőknek a német és 
szerb s horvát nyelvet úgy szóban, mint írásban birni 
kell. Kielégítő szolgálattétel esetén, az elején ideig-
lenes állás véglegessé változik, mely esetben a 
jelen állás meglépte előtt töltött szolgálati évek is 
beszámíttatnak. Szerajevon, 1898 julius 1-én. Raab 
Kálmán s. k., elnök. Steiner Jakab s. k., tollvivő. 

(1350-11—2) 
Nográdsipekre okleveles tanító kerestetik. Jöve-

delme : '/s házhely föld rétben, hivek művelik, 25 p. 
m. rozs, ugyanannyi 10 kr, ostyasütésért 4 frt, tan-
díj 90 frt, államsegély 181 frt, ú j díszes iskolaépü-
letben 2 szoba, konyha, kamara, istálló, 2 hold 
értékes belső kert . 3 öl fa, 2 tehénnek nyári legelő. 
Jelentkezés szeptember 11-én. U. p. Szécsény (Nóg-
rádmegye). Bálás Antal, iskolaszéki világi elnök. 

(1310-n—2) 

A l iptó-konszkai ág. hitv. ev. keresztyén leány-
egyház. tanító-kántori állomására pályázatot hirdet. 
Javadalmazás : lakás, kert, 400 frt és peddig az 
egyházbeli tagoktól készpénz, terményekben és :iz 
iskolai növendékektől tandíjban: 110 frt, állami 
segélyből 290 frt. Kötelesség : a kántori teendőkön 
kívül a mindennapi iskolába járó növendékek és 
ismétlősök oktatása. Nyelv : tót-magyar. Tanítói ok-
levéllel s működési bizonyítványnyal felszerelt folya-
modvány szeptember l-ig a liptó-szent-iváni ev. 
papi hivatalhoz küldendő. (1265—III— 2) 

Beregi róm. kath. főesperes Munkácson pályá-
zatot hirdet. 1. Pósaháza kántortanítói állás, java-
dalma 411 frt. 2. Töv i s fa lva kántortanítói állás, 
javadalma 450 frt. (1364-11—2) 

A nagykáta i róm. kath. iskolaszék egy önálló 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása: 
1. Természetbeni lakás, mely ál l : 2 padlozott szoba, 
konyha, kamra és sertésólból, 300 [j-ölnél valami-
vel több konyhakertből. 2. Évi 400 frt rendes és 
50 frt ismétlőiskola tanításért, évnegyedi részletek-
ben előre fizetve. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles róm. kath. tanítók fölhivatnak, hogy eddigi 
szolgálataikat és esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt bélyeges kérvényeiket a 
róm. kath. iskolaszékhez czimezve, f. évi szeptember 
hó 15-ig főt. dr. Kazaly Imre plébános úrhoz 
nyújtsák be. A megválasztott tanító állását f. évi 
október hó 1-én tartozik elfoglalni. A fizetés is e 
naptól tétetik folyóvá. (1353—II—2) 

Bács-Vaskuton üresedésbe jö t t egy róm. kath. 
magyur-bunyevácz tanítói állomás. A magyar-bunye-
vácz osztály egy osztatlan osztályt képez, a tani ás 
nyelve főképen magyar, kívántatik azonban a bunye-
vácz nyelvnek ismerete is. Az állomás jövedelme 
készpénzben 400 frt osztr. ért., lakbér fejében 
55 frt és fél katasztrális hold föld haszonélvezete. 
A magyar-bunyevácz ismétlő-iskolában a tanítás 
szintén az osztálytanítót illeti. Választás alkalmával 
a német nyelv ismerete előnyt nyújt. A folyamo-
dók irományaikat nt. Kuts János esperes-plebános 
úrhoz Bikityre (Bácsmegye) küldjék szeptember hó 
3-ig. Az állomás azonnal elfoglalandó. (1367—II-1) 

A l ekenye i (Gömörm.) reform, leányegyházba 
kántortanító kerestetik. Fizetése : föld, termény, tan-
díjban 154 frt, készpénzben 200 frt. Kötelessége: 
gyermekek tanítása, isteni tisztelet végezése. .Jelent-
kezhetni a ref. lelkészi hivatalnál Berctkén (u p. 
Gömörpanyit.) (1366—II- 2) 

Betöltendő Puszta-Szöd-R^kos-on (Vácz mel-
lett) uradalmi tanítói (tanítónői) állás szeptemberre. 
Illetmény: 350 frt, lakás bútorozva, fűtés. Tanítási 
nyelv: magyar-tót. Pályázók felszerelt kérvényeiket, 
lehetőleg fényképpel, nyújtsák be dr. lovag Flocli-
Reyhersberg Henrik János nagybirtokosnál Buda-
pesten (váczi-uvcza 19.). (1268—11—2) 

A mátésza lka i ev. ref. harmadik tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 300 frt az egyház-
tól, 61 frt állami kiegészítés, 80—90 tankötelestől 
1—1 frt tandíj, 3 öl kemény tűzifa, a pünkösdi 
legáczió végzésért 10 köböl gabona, lakás: két szoba, 
konyha, kamra, pincze ós házikerttel. Kötelessége: 
I., II. esetleg III. fiosztály vezetése, szükség esetén 
kántor és lelkész helyett templomi vagy temetési 
szolgálat. Orgonázásban jártasok előnynyel birnak. 
Dalárda vezetésére vállalkozók 100 frt tisztelet-
díjban részesülnek. Pályázati okmányok szept. 7-ig 
Kincses István lelkészhez küldendők. (1391 - II—2) 

Anta l fa lva községben (Torontálm.) egy állandó 
gyermekmenedékház-vezetőnői állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazása: 120 fr t évi fizetés, 50 f r t 
lakpénz. Pályázhatnak f. évi szeptember hó 15-ig 
magyar és esetleg tót nyelvet beszélő okleveles 
vezetőnők. Felügyelő-bizottság. (1389—II—2) 
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Török-Szent-Miklős község által a község terüle-
téhez tartozó P.-Surjánban, P.-Szakállason, 
P.-Bartában és P.-Bal lán rendszeresített osztat-
lan vegyes tanyai iskolákban alkalmazandó tanítói 
állásokra ezennel pályázat hirdettetik és felhivat-
nak mindazok, kik ezen négy tanítói állás bár-
melyikére pályázni óhajtanak, hogy a törvényben 
előírt képesítésűket, eddigi működésüket, úgy nem-
különben koruk, vallásuk és családi állapotuk, eset-
leg zenébeni jártasságukat igazoló okmányaikkal 
felszerelt és 50 kros bélyeggel ellátott kérvényüket 
a községi iskolaszékhez czímezve, f. évi szeptember 
hó 15-ik napjáig annál inkább nyújtsák be, mivel 
a később érkező kérvények figyelmen kívül hagyat-
nak. Teendője lesz a megválasztott tanítónak az 
osztatlan vegyes iskolába beírt, valamint az ismétlő-
tankötelesek oktatása. A jelzett állások mindenike 
4o0—400 frt készpénzfizetés, a törvényben elf írt 
ötödéves korpótlék, szabad lakás, (P.-Ballán azonban 
csak egy szoba) és megfelelő kert használatával 
van egybekötve. A készpénzfizetés havi előleges 
részletekben a közpénztár által lesz kifizetve. Az 
állást a megválasztottnak f. évi október l-ig mul-
hatlanul el kell foglalnia. Személyes jelentkezés a 
pályázati határidő alatt az illető saját érdekében 
kívánatos. Megjegyeztetik, hogy a surjáni és sza-
kállasi tanítói állásokra csupán ev. ref. vallást köve-
tők pályázhatnak. A megválasztott tanítók miként 
leendő beosztását az iskolaszék magának tar t ja 
fönn. Dr. liétay Gyula, iskolaszéki elnök. Erdős 
Mór. iskolaszéki jegyző. (1329-11—2) 

Fülöpszál lás községi iskolaszéke két tanítói 
állásva i ályázatot hirdet. Javadalma: az egyiknek 
900 korona és természetbeni lakás, a másiknak 
9( 0 korona és 100 korona lakáspénz. A megválasztot-
tak kötelesek az általok vezetett osztályokban az ev. 
református vallást is tanítani. A pályázó okleveles 
tanítók okmányaikat szeptember hó 4-ig dr. Mády 
Gyula iskolaszéki elnökhöz küldjék be. Az állomás 
a választás után azonnal elfoglalandó. Tömösközi 
Sándor, iskolaszéki jegyző. " (1327-111-2) 

Méltóságos gr. Dessewffy Miklós úr hitbizományá-
hoz tartozó Ba l sa tanyán megürült tanítói állásra 
pályázat nyittatik. Javadalma : egy bútorozott szoba 
és teljes ellátás mellett 200 frt, vagy ellátás nélkül 
50n frt. Mellékkeresetre számíthat, esetleg a gazda-
ságban is segítkezhet. Felhivatnak az ezen állást 
elnyerni óhajtó rk., nőtlen, oki. tanítók, hogy föl-
szerelt kérvényeiket szeptember 5-ig nagyságos 
Vái'allyai Ferencz hitb. főintéző úrhoz, Balsatanya, 
u. p. Vencsellő, nyújtsák be. A megválasztott tanító 
állását szeptember 25-én tartozik elfoglalni. 

(1328—II—2) 
Elosóczi ev. egyház második tanítói állomására 

pályázatot hirdet. Fizetés: 400 frt készpénzben, 
24 méter kemény tűzifa, melyből a tanterem is 
fütendő, természetbeni lakás. Kötelességek: I—II. 
osztály tanítása, ismétlő-iskola vezetése, szükség 
esetén kántori funkeziók végzése. Tannyelv: tót. 
01. Hiányokkal felszerelt jelentkezések f. évi szep-
tember 10-ig intézendők az ág. hitv. ev. lelkészi 
hivatalhoz Mosóczon (Turóczm.) (1409 — 11—2) 

A heves -c sány i róm. kath. iskolánál segéd-
tanítói állomás betöltendő. Javadalmazás 200 frt, 
kántortanítónál élelmezés. Felszerelt kérvények az 
iskolaszékhez czímezve f. évi augusztus 31-ig főtisz-
telendő Végh Kálmán plébános úrhez küldendők. 

(1417—II—2) 
Naszá lyra , Koniárommegye, másodtanítóságra 

okleveles, ref. tanító kerestetik. Fizetése: állam-
segélylyel 400 forint, 4 méter fa, kert, egy szoba. 
Pályázhatni szeptember 15-ig. Okleveles tanítónők, 
óvónők is pályázhatuak Fáncsik János, ref. lelkész. 

(1416—III —2) 

Tereskei (Nógrádmegye) államilag segélyezett 
róm. kath. iskolájánál tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: az államtól 376 frt, a 
községtől 24 f r t ; tisztességes lakás: 2 szoba, konyha, 
kamra s házikert. Teendői: egy osztályt, s az, 
ismétlő-iskolát tanítani, a leányokat kézimunkára 
oktatni. Pályázók kérvényüket szeptember hó 15-ig1 

Schimalesik Igó romhányi plébános úrra czímezve, 
Romhányba adják be. Az iskolaszék. (1405—II—2) 

M a k l t o s h o g y k a i ref. néptanítóságra pályázat 
hirdettetik. Fizetése, lakás, kerten kívül: 400 frt. Fel-
szerelt pályázatok Bálint Dezső sárospataki lelkész-
hez küldendők szeptember 10-ig. (1410—II -2) 

Tót-Szerdahelyen (Zalam ) a római kath. ma-
gyar tannyelvű népiskola osztálytanítói állomása le-
mondás folytán üresedésbe jővén, arra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: 360 frt készpénz a köz-
ség pénztárából, havi előleges részletekben fizetve, 
különbé járatú, egy szobából álló lakás bútorzattal. 
Pályázhatnak nőtlen, okleveles tanítók, tanítónők, 
óvónők, esetleg képezdét végzett egyének is. A vá-
lasztás szeptember hó 21-én ejtetik meg. mely ideig a 
kérvények főtisztelendő .Tungmayer Ignácz tót-szent-
mártoni plébános, iskolaszéki elnök úrhoz bekül-
dendő Az állomás azonnal elfoglalandó, évközben 
el nem hagyható. Kötelessége a felsőbb vegyes osz-
tályok önálló vezetése s az ismétlők oktatásábani 
segédkezés. (1412—1—1) 

A nagysz labos i gyári iskolába róm. kath., oki., 
nőtlen tanítót keresek helyettesnek. Fizetése : lakás, 
fűtés és világításon kívül 500 forint utólagos havi 
részletekben. A magyar és német nyelvet Írásban 
és szóban tökéletesen birnia kell. Az első év 
egyszersmind próbaévnek tekintetik, melynek sike-
res, eredményteljes elteltével áz illető 600 forint 
fizetés mellett végleg alkalmaztatik mint rendes 
tanító. Ajánlatok megfelelő okmányokkal 14 napon 
belül Biró Bélánó tanítónő czímére Nagyszlabos, 
papírgyár, (Gömörm.) küldendők. (1395—1—1) 

A soponyal (Fehérmegye) ev. ref. egyházba 
segédtanító kerestetik. Fizetése: 100 frt, egy öl 
tűzifa, élelmezés és mosás a rendes tanítónál, egy-
szobás lakás. Ha szorgalmat mutat, 10 frt szorgalom-
díj. E 300 frt fizetésnek, államsegélykérés által, 400 
frtra kiegészítése tervbe vétetett; azért ha okleveles 
pályázik, még a száz frtra is számíthat. Pályázó 
kérvényét küldje nagytiszt, és nagyságos Szűcs 
János esperes úrhoz Enyéngre, szeptember 15-ig. 
Soponya, 1898 augusztus 21. Szabó Kálmán, ev. ref. 
lelkész. _ ( 1 4 1 3 - 1 - 1 ) 

Csökmőn a község által szervezett 5 tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Elsőnek fizetése 270 fr t és 
Vs-ad állományú kül birtok nádlás, legeltetési joggal, 
herefölddel 330 frt értékben. Másodiknak fizetése 
270 frt és Vs-ad állományú külbirtok nádlás, legel-
tetési joggal, herefölddel 330 frt értékben. Harma-
diknak fizetése 55:1 frt. Negyediknek fizetése 220 frt 
és Vs-ad állományú külbirtok, legeltetési joggal, 
herefölddel 280 frt értékben. Ötödiknek fizetése 
200 frt és Vs-ad állományú külbirtok, legeltetési 
joggal, herefölddel 300 frt értékben. Mindenek fize-
téshez járul természetbeli szabad lakás a szükséges 
melléképületekkel. Az iskolaszék ált ,1 évenként meg-
jelölendő osztályok — a mindennapi, valamint az 
ismétlő-iskolából — vezetésére köteleztetnek pályázók. 
Rendszereseti felszerelt kérvények Gyány Ferencz isk.-
széki elnökhöz küldendők. Oklevelesek hiányában 
képezdevégzettek is elfogadtatnak. (1381—I—1) 

A kccso la i (Tolnám.) osztálytanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetés: 300 frt, lakás fűtéssel, 
ágynemű nélkül. Kérvények szept. 15-ig az iskola-
széki elnökhöz küldendők. Nem oklevelesek is pá-
lyázhatnak. Hábel Vincze, kántortanító. 

( 1 4 5 9 - 1 - 1 ) 
35* 
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A vas-dobrai (Neubaus) róm. kath. iskola I. osz-
tályára szeptember 18-ra pályázat nyittatik. Évi 
fizetés 360 frt, butorozott szoba, elegendő tűzifa. 
Kötelesség az ismétlő-tanítást is felváltva tartani 
és a kántoriakban segédkezni. Tannyelv: német-
magyar. Nők is pályázhatnak. Az állomás október 
l-én elfoglalandó, mely naptól a fizetés is jár. 

( 1411-1 -1 ) 
A bánhidai (Komáromm.) róm. kath. népiskolá-

nál pályázat hirdettetik egy osztálytanítói állásra. 
Fizetés a kertilletménynyel együtt 365 frt és egy 
szobából álló lakás. Tannyelv magyar-tót. Pályázati 
határidő szeptember 15. Rudnay Alajos, i. e. 
plébános. (1457 - II - 1) 

Turócz-thuráni róm. kath. államilag segélyezett 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme: 400 frt, lakása törvényszerű. Folyamodvány 
turócz-szuesáni plepánia-hivatalhoz. Az állás azonnal 
elfoglalandó, (1455-1—1) 

A vámosi róm. kath. iskolában megürült segéd-
tanítói állásra pályázatot hirdetek. A tanító fizetése: 
300 frt készpénz, egy szobából álló lakás, fűtéssel. 
A pályázati kérvények az alanti czímre küldendők 
és pedig szeptember hó l-ig. Háhner József, főtanító 
Vámoson (Somogym.). (1441—I—1) 

A bereznai (Zólyomm.) fiókegyház róm. kath. 
népiskolájánál a tanítói állomás betöltendő. Java-
dalma : 400 frt készpénzben, lakás és tüzelőfa. Tan-
nyelv : magyar-tót. Pályázati határidő szeptember 
18-án. Az állás október 6-án elfoglalandó. A kellően 
felszerelt kérvények a dobrónyai róm. kath. isko-
laszékhez czimezve, f t . Novoszád György esperes-ple-
bánoshoz Dobrónyára küldendők. (1444—I—1) 

A bruckenaui (Temesm.) közs. elemi iskolánál 
tanítói állás, német-magyar tannyelvvel, töltendő be. 
Fizetés : 400 írt, írószerekre 6 f r t ; lakáspótlék 10 f r t ; 
lakás: egy szoba. Pályázók, kath. tanítók vagy taní-
tónők, folyamodványaikat fölszerelten küldjék be 
f. é. szeptember 15-ig az iskolaszékhez. (1458—III—1) 

A mat tenc lo i t -dombegyház i (Csanádm.) állami-
lag segélyezett községi tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Évi jövedelme: 350 f r t készpénz, az 
ezen iskolához beosztott pusztai iskolás gyermekek 
után külön 100 frtnyi tiszteletdíj, 1 öl tűzifa, 14 f r t 
fütőszalma-váltság, mindkettő házhoz szállítva, egy 
tehén s két sertés részére legelőjárás. Kert s ter-
mészetbeni két szoba, konyha és kamrából álló 
lakás. Tartozik a faiskolát is kezelni és az ismétlő-
iskolát vezetni. A kellően fölszerelt folyamodványok 
szeptember 18-ig alulírott iskolaszéki elnökséghez 
küldendők. Dörner József, esp.-pleb., isk.-sz. elnök. 

(1453-1 -1 ) 
A peregi (Pestmegye, posta Laczháza) államilag 

segélyezett kath. iskolához tanító kerestetik. Java-
dalmazása : a polgári községtől 600 korona havi 
részletekben és 40 korona fűtési általány ; továbbá 
160 korona államsegély és 2 szoba, konyha, kamra, 
pinczéböl álló természetbeni lakás. Az állomás 
október l-én elfoglalandó. Kötelessége: osztályát 
tanítani és a gyermekekre isteni tiszteletek alkal-
mával felügyelni. Kántor.tágban jártasoknak előny. 
Kérvények szeptember 14-ig Bakó István iskolaszéki 
elnökhöz intézendok. (1452—1—1) 

A kollároviczi (Trencsénm.) P l o s k o v á nevű hegyi, 
államilag segélyezett róm. kath. népiskolánál meg-
üresedett tanítói állásra a pályázat f. év szeptember 
20-ig hirdettetik ki. Évi fizetése : 400 frt és szabad 
lakás. Pályázhatnak magyar ós tót nyelvet tudó 
okleveles tanítók. A megválasztott köteles az I—VI. 
osztályt és az ismétlőket tanítani. A kérvények az 
alulirotthoz terjesztendők be. Kollároviezon, 1898 
augusztus hó 8. Treszkony István, plébános. 

(1443 -1 -1 ) 

Az apateleki (Aradm.) ev. egyház kántortanítót 
keres. Fizetése: 200 frt évnegyedenkinti részletek-
ben, 95 frt államsegély, két fertály föld, 3 öl fa . 
Tannyelv: magyar-tót. Jelentkezhetni szeptember 
5-ig a lelkésznél. (1451 — 1—1) 

Nagykovalóra (Nyitramegye, posta Dojcs) elemi 
kath. iskolához tótul is tudó óvónő kerestetik. Évi 
fizetése : 305 frt, 4 köbméter keményfa. Butorozott 
szoba, konyha, kamara. Kérvények szeptember 7-ig 
alulirotthoz. Tomecsek Mihály, plébános. 

( 1448 -1 -1 ) 
Pályázat a farkaslaki (Udvarhelym.) r. kath. nép-

iskolánál újonnan szervezett tanítónői állomásra. Jöve-
delme : 400 frt, két szoba, kamra és pinczéböl álló 
lakás; 18 terű tűzifa. Veteményeskert. Kötelessége: 
a mindennipi és ismétlő-tankötelesek tanítása, női 
munkában oktatása. Pályázni óhajtó okleveles róm. 
kath. tanítónők kellően felszerelt folyamodványaikat 
szeptember 16-ig alulirthoz küldjék. Farkaslaka, 
1898 augusztus 16. U. p. Székely-Udvarhely. Bajna 
Ferencz, iskolaszéki elnök. (1375—1—1) 

Ottlaka fiókközségben (Aradmegye) a róm. kath. 
kántortanítói állomás betöltendő. Járandóságok: 
1. tanítói: 300 fr t fizetés készpénzben; 10 frt. iro-
dai átalány és 5 frt utazási átalány; továbbá ter-
mészetbeni lakás (két szoba, konyha, stb. házikert-
tel, és hét öl tűzifa, melyből az iskola is fűtendő). 
Tanítási nyelv: német és magyar. 2. Kántori járan-
dóság : 50 f r t készpénzben és körülbelöl 300 lélek-
szám mellett a stóla, nagytemetés után 1 frt, kis-
temetés után 50 kr, a miért német vagy magyar 
nyelven halotti ének is éneklendő. Tartozik a szo-
kásos istentiszteleteket megtartani. A kellően fel-
szerelt folyamodványok f. évi szeptember hó 8-ig a 
róm. kath. plébánia-hivatalhoz Eleken (Aradmegye) 
küldendők. Elek, 1898 augusztus 23-án.vKramp János, 
esp.-plebános (1442—I —1) 

A nagybarát i (Győr mellett) kath. iskolaszék 
egy osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Jövede-
lem : polgári évre 400 frt havi részletekben; buto-
rozott szoba fűtéssel. Kötelessége: egy osztályt taní-
tani, kántorságban s az ismétlősök oktatásában 
segíteni. Tannyelv: magyar. Csak tisztességes és 
okleveles egyének pályázhatnak. Kérvények szep-
tember l-ig az iskolaszék elnökségéhez küldendők. 

(1431—1—1) 
Makó város iskolaszéke a következő tanítói állá-

sokra pályázatot hirdet: 1. A makói polg. leány-
iskolánál újonnan szervezett segédtauítói állásra. 
Képesítés : nyelv- és tört.-tudományi szakcsoport, 
í ' izetés: 600 frt és 150 fr t lakpénz. 2. A makói 
polg. leányiskolánál helyettes tanítói állásra. Képe-
sítés : mathematikai- és term.-tudományi szakcso-
port. Fizetés: 600 frt. Ez az állás csak az 1898/9. 
tanév folyamára szól. 3. Két tanyai tanítói állásra. 
Fizetés: 500 frt, szabad lakás és házi kert, 10 frt 
sepertetési és 40 fr t fűtési átalány, melyből a tan-
terem is fűtendő és 2 m.-öl puha tűzifa. Az 1. és 
2. számú állásokra férfi- és nőtanítók egyaránt 
pályázhatnak; a 3. számuaknál ev. ref. pályázók 
előnyben részesülnek. A kellően felszerelt folya-
modványok alulírott iskolaszéki elnök czímére 
augusztus 24-ig Makóra (Csanádm.) küldendők. A 
megválasztott tanító köteles állását szeptember l-én 
elfoglalni. Makó, 1898. augusztus 11. Dr. Dózsa 
Sámuel, iskolaszéki elnök. (1270—111 — 3) 

Mocsara (Komáromm.) oki. róm. kath. segéd-
tanító kerestetik, ki a kántorságban jártas. Fizetése 
205 Irt. Élelmezés a főtanítónál. Butorozott szoba 
fűtéssel. Kötelessége az alsóbb osztályok, részben az 
ismétlősök tanítása és a kántorságban segédkezés. 
Kérvényeket elfogad dr. Kiss Ignácz, plébános. 

(1431—I—1) 
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Táplányi uradalmi iskolában a tanítói állás 
betöltendő. Évi fizetése: 360 frt, havi utólagos 
részletekben, szabad lakás, tüzelő, egy magyar hold 
kukoriczaföld, naponta egy liter tej, 2 drb anya-
sertés legeltetése. Két havi kölcsönös fölmondás 
kiköttetik. Szünidőben a gazdaságban segédkezni 
tartozik. Folyamodványok az uradalomhoz (posta 
Győr) czímzendők. Az állás október 5-éig betöltendő. 

( 1 4 ä ß - I I I - l ) 
A balmaz-újváros i ref. német egyház pályázatot 

hirdet egyik tanítói állomásra, melylyel rendes lakás 
8 évnegyedenkénti részletekben előre fizetendő 416 frt 
pénzfizetés és az I— II. osztály, esetleg más osztályok 
tanítása lesz összekapcsolva. A tannyelv egészen 
magyar, de a német írást és olvasást tanítani kell 
a második osztálytól fogva. Pályázhatnak okleveles 
tanítók és tanítónők, kik okmányaikat f. évi szep-
tember 18. napjáig alulírthoz küldjék be. Hoíftnann 
Dávid, ref. lelkész. ( 1454 -1 -1 ) 

Árki pusztára (Fejérvárm.) tanító kerestetik, a 
ki iskolán kívül az uradalmi irodában segédkezni is 
köteles. Évi fizetése: egyelőre 470 frt készpénz, 
három szobából álló lakás, pincze, konyhakert és 
tizenhat méter dorongfa. Megválasztott egy évi 
sikeres működés után véglegesíttetik. Az állás október 
elsején elfoglalandó. Csak okleveles, róm. kath. tanító 
pályázhat. Kellőleg fölszerelt kérvények szeptember 
tizedikéig báró Trauttenberg úr Ő Méltóságához 
Moór küldendők. (1433—II—1) 

Gyomron ref. tanítónői állás szerveztetett. 
Fizetése: készpénz évi 400 frt, failletmény 20 frt, 
női kézimunka-tanításért reménylhető 30—40 frt és 
tisztességes lakás. Julius-augusztus hóban az óvoda 
vezetéseért 60 frt. Képesített óvónők is pályázhatnak, 
ha a tanítónői oklevelet egy év alatt megszerzik. 
Folyamodványok szeptember 20-ig Tóth József, ref. 
lelkészhez küldendők. Gyömrő. (Pestm.) (1429—II —1) 

Pályázat a magyar- i t tebe i ref. leánytanítóságra. 
Fizetése: lakáson kívül 500 frt. előleges havi részle-
tekben. Kötelesség : az ismétlő leányok tanítása is. 
Szükség esetében templomban fölolvasás. Stoláért 
temetés. Megszabott díjért egyházjeg'yzői teendők. 
Fölszerelt folyamodvány szeptember 7-ig az iskola-
székhez küldendő. Az állomás szeptember 15-ig 
elfoglalandó. (1427-11—1) 

A szerbneuzinai államilag segélyezett községi 
elemi népiskolánál egy magyar-német tannyelvű 
tanítónői állás leköszönés folytán üresedésbe jővén, 
erre ezennel pályázat hirdettetik. Évi fizetése : 400 frt 
az államtól, továbbá a községtől szabad lakás,400 Q]-öl 
házikert és négy köbméter kemény tűzifa. A meg-
választandó róm. kath. tanítónő kötelessége leend 
az egyesített I—II. osztályt vezetni, az összes leány-
növendékeket a kézimunkában oktatni s ismétlő-
iskolát tartani. A kellőleg fölszerelt folyamodványok 
f. évi szeptember hó 14-ig a községi iskolaszékhez 
czímezve, Schmidt Mihály iskolaszéki jegyző nevére 
küldendők. Szerb-Neuzina (Torontálmegye), 1898. évi 
augusztus hó 22-én. Schmidt Mihály, iskolaszéki 
jegyző. _ (1425 — 11—1) 

A z sámbéki (Pestm.) róm. kath. iskolánál egy 
tanítói állásra szeptember 4-ig pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak okleveles férfi- és nőtanítók. Fizetés: 
320 fr t készpénz, 50 f r t lakpénz, 30 fr t fapénz. 
Férfi-pályázók a kántori teendőkbeni segédkezésért 
30 frt mcllékdíjazásban részesülnek. Tannyelv: 
magyar-német. Kérvények az iskolaszék elnökéhez 
főt. Gózony Gyula plébánoshoz intézendők-

( 1 4 2 4 - 1 - 1 ) 
Mohácson a ref. népiskolánál az első és második 

osztály tanítására s.-tanító kerestetik. Évi fizetése : 
400 fr t készpénz és lakás. Jelentkezhetni a lelkészi 
hivatalnál szeptember 10-ig (1426—1—1) 

Pályázat a pápa-teszéri róm. kath. másodtanítói 
állásra. Fizetés : 400 frt, bútorozott szoba, 4 méter fa 
fűtésre. Folyamodványukat szeptember l-ig alulírott-
hoz küldeni. Kántori teendőkben segédkezni tartozik. 
Gerstner Ignácz, plébános. Pápa-Teszér (Veszprém-
megye). (1447-11-1) 

Pályázat a vadkert i reform, népiskola s.-tanítói 
állására. Javadalom : 300 frt, havi részletekben előre, 
bútorozott szoba ágynemű nélkül, 6 m.-mázsa kőszén. 
Kötelessége : az I-ső, Il-ik vegyes elemi osztályok 
önálló, egyházkerületi tanterv szerint való vezetése, 
oktatása. Tannyelv: magyar. Pályázhatnak reform, 
tanítónők, tanítókópezdei ifjak is. Ref. okleveles 
tanítók, kik ref. egyh. énekeinket jól énekelni, 
orgonával kisérni tudják, véglegesítés esetén, az 
egyháztól fenti fizetéshez kapnak kántordíjul 50 frtot, 
2 szobát, 1 konyhát, kamrát, egyéb melléképüle-
teket, félhold konyhakertet szabad használatul. E 
javadalom emelésére 100 fr t államsegély kérelme-
zése folyamatban van. Pályázatok szeptember 11-ig 
alulirthoz czímzendők. Vadkert (Pestm.) Kiss Adolf, 
ref. lelkész. (1435-1—1) 

Alsóte lekes i róm. kath. tanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Jövedelem: 400 frt, évnegyedenkint 
előre fizetve. Van két szobás lakása, kamrája, ólja, 
kertje, szabad legeltetése, 7 vékás földje és 16 méter 
fája. Okleveles tanítók szabályszerű kérvényeiket 
szeptember 10-ig adják be Szuh^gyra (Borsodm.) 
Nagy Ferencz egyházi iskolaszóki elnökhöz. Előleg 
nem adatik. Fizetés az állomás elfoglalásától folyó-
síttatik. (1437—II—1) 

V a j k a (Pozsonym.) segédtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 270 frt, bútorozott szoba, 
2 öl fa. Kötelessége : a törvényekben a felekezeti 
tanító számára előirt teendőket végezni. Tanítónő 
is pályázhat. A folyamodások a r. kath. iskolaszékre 
czímezve, oklevéllel és szolgálati bizonyitványnyal 
ellátva, szeptember 15-ig a gondnok úrhoz külden-
dők. Vajka, 1898 augusztus 20. Az iskolaszék. 

(1439—II—1) 
Szabadka sz. kir. város községi elemi népiskolái-

nál nyugdíjazás, s illetve előléptetés folytán meg-
üresedő három belterületi (városi) fitanítói, úgyszin-
tén az ezek betöltése folytán, esetleg üresedésbe 
jövő három külterületi (tanyai) tanítói állomásra 
—• 1898. évi szeptember hó 10-ig terjedő záros határ-
idővel — ezennel pályázat nyittatik. Javadalmazás : 
a belterületieknél egyenkint 500 f r t alapfizetés, 
50 fr t ötévenkinti korpótlék és 120 fr t lakbéráta-
lány ; a tanyaiaknál 450 f r t alapfizetés, 50 frt öt-
évenkinti korpótlék, szabad- lakás és 'A láncz föld 
haszonélvezete. Csak okleveles folyamodók vétetnek 
figyelembe. A belterületi állások egyikénél a szerb 
nyelv tudása és a Cyrill betűk ismerete megkíván-
tatik. Kellőleg felszerelt folyamodások fenti határ-
napig alulírotthoz küldendők. Szabadka, 1898 augusz-
tus 23. Vojnich Máté s. k., iskolaszéki elnök. (1445) 

Baranya -Saánba rom. kath. segédtanító keres-
tetik szeptember 10-re. Kötelessége: a II., III. osz-
tályt önállóan vezetni, úgy az ismétlőket, valamint 
a kántorságban segédkezni. Fizetése: 350 frt, havi 
előleges részletekben, egy második szoba és kert 
pótlók czimén 50 frt. Tannyelv: magyar. A meg-
választott köteles állását azonnal elfoglalni. Az 
iskolaszék. (1446—1—1) 

A vaá l i (Fehérmegye) róm. kath. iskolánál egy 
tanító, esetleg egy tanítónői állomásra szeptember 
15-ig pályázat hirdettetik. Fizetése 300 frt készpénz 
és egy bútorozott szoba,, két méter fűtőfával. A 
férfitanító — kinek a kántori teendőkben segéd-
kezni kötelessége — előnyben vészesül. A kérvények 
kellően felszerelve a kitűzött határidőre ft. Turinits 
Sebő, iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. Tillmann  
Ferencz, főtanító. (1423—1—1) 
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Az i v á n c z i (Vasmegye) róm. kath. segédtanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés 300 frt, lakás 
fűtéssel. Kántori teendőkben segédkezni tartozik. 

A v i s z á k i róm. kath. kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése 320 frt, 80 fr t állam-
segély. Szerény lakás. Mindkét állomásra bea-
dott pályázatok az ivánczi (Vasmegye) plébánia-
hivatalhoz intézendők. (1409—III—1) 

A m u z s l a i (Esztergomm.) róm. kath. elemi iskolá-
hoz tanító kerestetik. Fizetése egy polgári évre 
300 frt, s a mennyiben a község államsegélyért 
folyamodott, valószínűleg 400 frt és 20 frt lakbér, 
takarítás és fűtés. Kötelessége : egy tanteremben a 
mindennapi és ismétiősöket tanítani, az összes tanu-
lókat a templomba és körmenetekre vezetni s azokra 
felügyelni, a kántorságban segédkezni Okleveles 
tanítók, esetleg oki óvónők felszerelt kérvényeiket 
f. évi szeptember 13-ig az iskolaszék elnökéhez nyújt-
sák be. _ (1468 l - l ) 

Pályázatot hirdetek a k i s - i g m á n d i községi taní-
tói állomásra. Évi javadalom: csinos lakás, kert, 
400 frt készpénz havonkint pontosan fizetve, egyik 
szoba fűtésére kőszén. — Pályázhatni valláskülönb-
ség nélkül. — Református egyén a nagyon csekély 
kántori és énektanítói teendőkórt az egyháztól a 
temetési díjakon kívfil 40 frt külön fizetést nyer. 
Az erre vonatkozó kötelező ajánlkozás a kórvényben 
világosan kiteendő. Pályázati határidő szeptember 17. 
Az állomás október elsején elfoglalandó. Kis-Igmánd, 
(Komárommegye). Lozert Kálmán, iskoluszéki elnök. 

(1463—11 —1) 
A n a g y - r á k o s i (Vasmegye) ref. elemi iskolához 

helyettes kántortanító kerestetik. Fizetése egész 
évre 200 frt, az egyház pénztárából havonkint előre 
fizetve; egy szobából álló lakás és ágyneműn kívül 
teljes ellátás a rendes tanítónál. Kötelessége: az 
I—VI. oszt. és ismétlő-iskolásokat taní tani s kántori 
teendőket végezni. Kérvények szeptember 20-ig a 
ref. lelkészi hivatalhoz Nagy-Rákos (u. p. Őri-Szent-
Péter, Vasmegye) küldendők. (1471—1—1) 

Felvétetik szeptember 15-ére a Ilevesmegyéhez 
tartozó p . - ho r t i r. kath. osztatlan elemi népisko-
lába egy r. kath., okleveles tanítónő 300 fr t évi fize-
tésért. Tartozik a gazdasági felügyelő 2 leánygyer-
mekének magánoktatást adni, és azokat gondozni, 
melyért lakást és teljes uri ellátást kap. Bizonyít-
vány-másolatokkal és arczképpel ellátott pályázatok 
Katz lgnácz gazdasági felügyelő czímera P.-Hort, 
u p. Hort, intézendők. (1466-11 1) 

Sári-i (Pestm., u. p. Dabas) r. k. iskolánál segéd-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
360 frt, havonkint előlegesen fizetve ; tisztességes 
szoba bútorzattal. Kötelessége : egy osztályt és az 
ismétlősöket önállóan vezetni. Az állomás azonnal 
elfoglalandó. Okmányokkal felszerelt kérvény szep-
t 3 m b e r 12-ig az iskolaszékre czimezve beterjesztendő. 

( 1 4 6 0 - 1 - 1 ) 
Halason egy pusztai tanítói állásra pályázat hir-

dettetik. Jövedelem : évnegyedes előleges részletek-
ben 350 fr t évi fizetés, mely 5 évenként 10°/o-kal 
fokozódik, szabad lakás, két hold föld és téli fűtés. 
Csak okleveles tanítók pályázhatnak. Kérvények 
a községi iskolaszékre czimezve alulirotthoz kül-
dendők szeptember hó 10-ig. Az állás szeptember 
hó 20-án elfoglalandó. Halas, 1898 augusztus hó 25. 
Vári Szabó István, polgármester, isk.-széki elnök. 

(1464—1—1) 
A nadapi róm. kath. kántortanítói állomásra a 

32. számban hirdetett pályázat szept. 14-ig meg-
hosszabbíttatik. (1439 - III - 1 ) 

Rudnói ág. ev. állam, segélyezett iskolánál a 
fizetés 400 frt, kert, lakás. Tótul tudó tanítók, taní-
tónők vagy óvónők küldjék bizonyítványaikat evang. 
lelkészhez Tót-Prónán. (1470 -II—1) 

Lajosmizse községében egy újonnan szervezett 
tanítói állomás jővén üresedésbe, melyre szeptember 
tizedikéig pályázat hirdettetik. Javada lma: tisztes-
séges lakás, 300 f r t készpénz, 10 fr t tisztogatási 
átalány, négy méteröl fa fölvágva, melyből a tan-
terem is fütendő. 20 kr beiratási díj fejenkint. Kér-
vények főtdő Járvás József elnök úrhoz intézendők. 
Lajosmizsén, 1898 augusztus 22-én. Ruzsinszky Alajos, 
iskolaszéki jegyző. (1420—1—1) 

Az ér-eiWlrédi ref. egyház vegyes elemi iskolájá-
nak orgonista-kán tortanítói állomására pályázat 
hirdettetik. Kötelessége a VI. osztályú iskolának C. 
tanterv szerinti, templomban az éneklés orgonávali 
vezetése s a kanonikus órák végzése. Fizetése : tör-
vényszerű lakás és kerten kívül pénz és termények-
ben 500 frt. Pályázati határidő szeptember hó 10. 
Ér-Endrédi lelkészi hivatal. (1430—1—1) 

A l ip tó -dova l ló i róm. kath. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettet ik f. évi szeptember 28-ára. 
Jövedelme ki van tüntetve a „Néptanítók Lapja" 
f. évi 27. számának második melléklel ében azon 
hozzáadással, hogy a jövedelemnek államsegélylyel 
400 fr t ra való kiegészítése a kellő intézkedések meg-
tétettek. Folyamodványok Dörner István kerületi 
tanfelügyelőhöz L.-Ujvárra intézendők. (1432—1—1) 

Ó-Turán (Nyitram.) i r. kath. s.-tanítói állás betöl-
tendő. Városi isk.-nál egy. Javadalma: 350frt készpénz 
mindennapi és ismétlő-iskoláért, butoiozott szoba 
fűtéssel. Kötelessége: egy osztályt önállóing oktatva 
nevelni, kántori teendőkben segédkezni, hol teme-
tések után némi jutalék jár. Folyamodhatni szep-
tember 8-ig Irtványiskolánál másik. Javadalma 
összesen: 300 frt, lakás fűtéssel. Kötelessége: egy 
iskolát tanítani. Folyamodhatni szeptember 20-ig. 
Kellőleg fölszerelt folyamodványok főtiszt. Láng 
Rudolf esperes úrra küldendők O-Turára. (1440—I —1) 

K á l o z r a (Fehérm.) tanévben, havi 20 frt, élelme-
zés, lakás, fűtés, tisztogatásért segédtanító kereste-
t ik. Szigeti. (1438-11—1) 

Borosjenőn (Pestmegyében) a főváros mellett, a 
róm. kath. népiskola első osztályába egy tanító keres-
tetik. Tannyelv a magyar és német ; a német nyelv 
birása megkívántatik. Fizetése egy tanévre, a kert 
ós fűtőanyag betudásával 365 frt és egy bútorozott 
szoba. Pályázati határidő szeptember 15. Folyamodás 
és okiratok ft. Kállinger Lajos plébános iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Borosjenőn, (utolsó posta Üröm, 
Pestmegye). ( 1 4 6 1 - 1 - 1 ) 

K é t h e l y (Somogymegye) róm. kath. iskolájához 
másodtanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalma: 
400 frt havi előleges részletekben, külön bútorozott 
szoba, fűtés-, tisztogatással. Kérvények iskolaszékhez 
czimezve, szeptember 8-ig hozzám küldendők. Farkas 
János, kántortanító. (1462—1—1) 

Crencsre ev. ref. tanítónőt keresünk 1—4 elemi 
leány vagy esetleg két vegyes alsó-osztály vezetésére. 
Fizetése: az állampénztárból 400 fr t és az esetleges 
korpótlék, kényelmes lakás kerttel. Kézimunka taní-
tásért a kötelezett órákon kívül privát jövedelemre 
is számíthat. Pályázhatnak okleveles óvónők is, ha 
egy év alatt vizsgatételre kötelezik magukat . Pályá-
zati határidő szeptember 15. Gencs (u. p. Mezőterem) 
Kalmár Ferencz, ref. lelkész. (1477 - 1 — 1) 

A k ö r ö s s s e g a p á t i ref. egyház kántortanítói 
állására pályázat hirdettetik. Fizetése: 200 frt, egy 
fertály told, melyet az egyház munkál tat s adóját 
fizeti, 8 köböl buza, 2 öl tűzifa, 1000 lélek után 
stóla. Lakás: 2 padolt szoba, boltozott konyha, kamara, 
magtár, pincze. Okleveles tanítók, tanítójelöltek 
pályázhatnak. A pályázati kérvények szeptember 
10-ig a kőrösszegapáti ref. lelkészi hivatalhoz benyúj-
tandók. (U. p. Szakái, Biharmegye.) (1479—1 — 1) 
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A „Néptanítók Lapja" 33. számában közölt s a 
nagyfödémes i róm. kath. népiskolánál üresedésben 
levő állomásra a pályázat szeptember 10-ig azon 
módosítással újjíttatik meg, hogy arra nemcsak 
tanítónők, hanem tanítók is pályázhatnak. Tanítónő 
évi 325 frt, tanító 37"> frt évi fizetést húz lakás és 
fűtésen kívül, havi előleges részletekben. Kérvények 
alulirotthoz intézendők. Kelt Nagyfödémesen, 1898 
augusztus 27. Méhes Károly esperes, nagyfödémesi 
plébános. (1478-1—1) 

Szemlak (Aradm.) ág. ev. egyház tanítót keres. 
Fizetés : 300 frt, 25 hl. buza, szabad lakás kerttel és 
stóla. Tannyelv: német-magyar. Kérvények szep-
tember 20-áig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(1436—111—1) 
A „Néptanítók Lapjá"-nak 47. számában hirde-

tett a l só-petényi kántortanítói állomásra a határ-
idő szeptember 20-ig meghoszabbíttatik. 

(1480-1 -1 ) 
A turócz-szent-péteri kántortanítói állomásra 

szeptember 15-ig okleveles kántortanító kerestetik. 
Évi fizetése állami seyélylyel 400 frt. Tanítási nyelv : 
magyar-tót. (1481-1—1) 

A pohorellai (Gömörm.) róm. kath. népiskolához 
másodtanítói állomásra szeptember 10-ig pálvázat 
hirdettetik. Jövedelme: tizenkét hónapra utóhavi 
fizetéssel 400 frt, szabad lakás, 3 köböl tűzifa. Teen-
dője : a reábízott osztályok, valamint az ismétlők 
felének tanítása. Tanítási nyelv : tót-magyar. Koritkó 
János, iskolaszéki elnök. (1482—II—1) 

N y í r e g y h á z á n (Szabolcsmegye) a róm. kath. 
elemi leányiskolánál egy tanítónői állomásra pályá-
zat hirdettetik. Évi javadalom 500 frt fizetés, 100 fr t 
lakbér, havi előleges részletekben. Felhivatnak a 
pályázni óhajtó okleveles tanítónők, miszerint sza-
bályszerűtn felszerelt kérvényeiket f. év szeptember 
10-ig Verzár István esperes plébános iskolaszéki elnök-
höz czimezve adják be. Nyíregyháza, 1898 augusz-
tus 27. Szabó Endre, iskolaszéki jegyző. 

( 1473 -1 -1 ) 
A turkeve i gazdasági ismétlő-iskolánál újonnan 

szervezett kertésztanítói állás az 1898/99. tanévtől 
kezdődőleg betöltendő lévén, felhivatnak mindazon 
népiskolai tanítók, kik ez állásra pályázni óhajta-
nak s a vallás- és közoktatásügyi minister úr 
60764/1896. sz. alatt kelt rendeletében előírt minő-
sítéssel birnak, miszerint kellőleg felszerelt pályázati 
kérvényeiket alulírott iskolaszéki elnökhöz 1898. év 
szeptember 15. napjáig bezárólag annyival inkább 
nyújtsák be, mivel a későbben beérkezett kérvé-
nyek figyelembe vétetni nem fognak. Ezen állás 
javadalmazása á l l : a) természetben adandó s 2 
szoba, egy konyha, 1 kamara és pinczéből álló lakás, 
b) Évi fizetés 500 frt, havonkénti előleges részletek-
ben, esetleg negyedóvenkint előre fizetve, c) Az ál-
tala kezelt faiskola-kert jövedelemnek 10, azaz tiz 
százaléka. Turkeve. Czihat Károly, iskolaszéki elnök. 

( 1 4 7 2 - 1 - 1 ) 
Dobsina rend. tan. város iskolaszéke a leköszö-

nés folytán megürült dobs ina-göl ln iczvölgyi 
kohótelepbeli községi elemi népiskolatanítói állásra 
ezennel pályázatot nyit. A magyar nyelven kívül 
a tót nyelvbeni jártasság is megkívántatik. Java-
dalmazása: 400 frt, azaz négyszáz forint állandó 
fizetés, 48 köbméter lágy tűzifa a házhoz szállítva 
és felaprítva és természetbeni lakás. Hivatalban 
még nem álló pályázó csak egy próbaévnek sikeres 
lefolyása után véglegesíttetik. A kellően felszerelt 
folyamodványok folyó évi szeptember hó 2o-ig 
alulírt iskolaszéki elnökhöz beküldendők. Dobsinán, 
1898. évi augusztus hó 23-án. Szontagh Béla, iskola-
széki elnök. (1475—11—1) 

Ev. ref. vallású okleveles tanítók, tanítónők pályáz-
hatnak a szamos-becs i kántortanítói állásra szep-
tember 15-ig. Javadalma: 400 fr t államsegélylyel. 
Szamos-Becs. (U. p. Csenger, Szamárm.) Ev. ref. 
lelkész. (1483—1—1) 

Jó hangú segédet keresek. Fizetése havonkint tiz 
forint, teljes ellátással. Állás azonnal elfoglalható. 
Szegeden. Ocskay Mihály, kántor. (1465—1—1) 

A J Á N L K O Z Á S O K . 
Jeles oklevél és működési bizonyítványokkal ren-

delkező nőtlen egyén tanítói állást keres. Czím: 
Matlóka, Pécs, Orsolya-utcza 33. szám. (1345-1-1) 

Jeles működési bizonyítványnyal rendelkező ref. 
tanítónőjelölt tanító-, e se t leg nevelőnőnek ajánl-
kozik, hogy továbbhaladását biztosítsa. Értesítést 
kérek: „Remény" czímen (Vári, Beregmegye . ) 

(1230-1-1) 
Ez évben végzett, jó oklevéllel biró róm. kath. 

tanító ajánlkozik. Seregé lyes (Fehérm.) R. F. 
(1449—II—1) 

Okleveles kántortanító, róm. kath., tiszta, értelmes 
hanggal, ajánlkozik hat, hétszáz fr tot jövedelmező 
állomásra. Megkereséseket elfogad Hernád-Néme-
t iben (Zemplónm.) a kántortanító. (1450—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

MioiCffssei* rnlúnoH 
csässs. és hír. udv. hang szer gyáros és a 

„TÁR0GAT0" egyedül szabadalm. feltalálója. 
Budapest, Lánczhid-utcza 5. 

mindennemű hangszerek legjobb és legjutányosább 
i4io/a—vi—í szállítója. 

Finom hegedű vonóval és tokkal 8 f r t . £ 
Képes ürjegyz&lz ingyen megjeilldetik. 

Van szerencsém a n. é. tanító és e g y h á z i elöl-
járó urakat becses figyelmébe ajánlani 8 év óta 
(1087—H—2) fennálló 

orgona építöintézetemet, 
vállalkozom űj orgonák készí tésére , régiók j a v í -
tá sa . nagyobbí tása és hangolására, előnyös 
feltételek és jótállás mellett. Az eddig szállított új, 
valamint javított orgonákról kívánatra számos 
bizonyítványnyal szolgálok. Becses pártfogását kér 

H a r d o n y i J T ö z s e f , 
Z ó l y o i i i - R i i d v á i i y . 

Nógrádmegye Guttára két g y e r m e k e m mel lé 
magyar és német nyelvben egyaránt jártas 

okleveles 
f « B B í t ö t 

keresek nevelőnek, ki azokat az elemi első és 
második osztályokra, vizsgakötelezettség mellett, 
előkészítse. Fizetése havi 50 koronn és teljes ellátás. 
Ajánlatok: ö z v e g y Somogy i Ödönné czímrre 
V á c z r a küldendők. (1418—1—1) 
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G Y Ó K F F Y - f é l e 
U Népiskolai Képes Tankönyvek. ̂ Jf 

A kiadásomban megjelent közkedvel tségű, az egész országban a legelterjedtebb és 
legolcsóbb kézikönyvek sorozata a következő: 

kr. 
9. Számtan. IV. füzet. A népisk. 5. és 6-ik 

oszt. számára. A térmértékkel és a nagy 
egyszeregygyei. 4- ik, a koronaérték 
szerint átdolgozott kiadás . . . ára 10 

10. Egészségtan. Számos képpel. 3-ik 
kiadás ára 10 

11. Gazdaságtan. Gazd. gépek ábráival. 
2-ik kiadás ára 10 

12. Magyar nyelvt . gyakorló-könyv. 
I. füzet. A népiskolák 2-ik oszt. számára. 
3-ik kiadás ára 10 

13. Magyar nyelvt . gyakorló-könyv. 
II. füzet. A népisk. 8-ik oszt. számára. 
Mondattani alapon, módszeres előadás-
ban. 3-ik kiadás ára 10 
Magyar nyelvt . gyakorló-könyv. 
III. fűzet. A népisk. 3-ik oszt. számára. 
Mondattani alapon, módszeres előadás-
ban. 2-ik kiadás ára 10 
Magyar nyelvt . gyakorló-könyv. 

IV. füzet. A népiskolák 5-ik és 6-ik oszt. 
számára. Levelek, polgári ügyiratok stb. 
2-ik kiadás ára 10 

16. Liturgika. ír ta dr. Lassú Lajos. 3- ik 
kiadás ára 10 

17. Egyháztörténelem. írta dr. Lassú 
Lajos ára 10 

14, 

15 

kr. 
1. Földrajzi könyvecske. Magyarország, 

az öt világrész s a keleti és nyugati fél-
teke vázlatos térképeivel. 32-ik k iadás 

ára 10 
2. Magyarország története, a világtörté-

nelemmel kapcsolatban. A magyar vezérek 
és királyok arczképeivel. 24-ik k iadás 

ára 10 
3. Természetrajz, az állat- és növény-

ország számos ábráival. 21-ik k iadás ára 10 
4. Természettan, a vegytan elemeivel. 

Számos képpel. 8-ik kiadás . . ára 10 
5. Alkotmánytan képekkel. 7-ik k iadás 

ára 10 
6. Számtan. I. füzet. A népisk. 2-ik oszt. 

számára. Az új pénznemek ábráival ós az 
egyszeregygyei. 3-ik, a koronaérték szerint 
átdolgozott kiadás ára 10 

7. Számtan. II. füzet. A népisk. 3-ik oszt. 
számára. Az űrmértékek képeivel. 4-ik, 
a koronaérték szerint átdolgozott kiadás 

ára 10 
8. Számtan. III. füzet. A népisk. 4-ik oszt. 

Bzámára. A súlymértékek képeivel. 4- ik, 
a koronaérték szerint átdolgozott kiadás 

ára 10 
Az összes Györffy-, valamint a Lassú-féle tankönyvek tót nyelven is megjelentek. 

Német nyelven pedig a következők : Geographie, Geschichte Ungarns, Naturlehre és 
Naturkunde. Kgy-egy t a n k ö n y v ára csak lO ki* = SO fillér. 

Szegény tanulók részére minden 10 példány után egy ingven-példányt adok. Bevezetés 
czéljából mutatvány-példányokat szívesen küldök. 

A szemléltető oktatáshoz igen ajánlom a czélszerű és olcsó Győrffy-féle természet-
rajzi fal i táblákat. A három, vászonra húzott fali abroszok mindegyike 1 m. magas, 80 cm. 
széles, 135 élethűen színezett, legdíszesebb kivitelű és nagy alakú ábrákkal az állat- és 
növényvilágból. Magyar, német és t ó t szöveggel. A r a 5 l'rt. 

Legújabban megjelentek: 
K i s köszöntő. Családi és iskolai ünnepségek alkalmára való köszöntések, verses, levél-

és beszédalakban. Szép czímképpel. Á r a 3 0 k r . Eletboldogság. Egészségi, erkölcsi, illem-
és életszabályok. Csinos czímképpel. Á r a 3 0 k r . Kiválóan alkalmas ajándékkönyvek nép-
és polgári iskolai tanulók részére. 

Saját kiadványai inon kívül, minden bárhol megjelent tankönyveli és egyéb 
irodalmi termékek minden nyelven, valamint tan-, iró- és rajzszerek könyvkeres-
kedésein útján szintén megrendelhetők. 

Esztergom, 1898 augusztus hóban. Tisztelettel 

(1399-1—1) Buzárovits Gusztáv. 

Ü T Új pedálos templom-orgonák 
szállításra leessen, jutányos áron eladóit 
(1227) 5 évi jótállás mellett (III—3) 

SZALAY GYULA műorgonaépítőnél 
Kitűnő Imiig. Székesfehérvárott. Tartus szerhezet. 

Két elemi 4-ik osztályú fiam mellé 

tanítót 
keresek nevelőül. Ki németül beszél, nevelő volt, 
előnyben részesül. Fizetése: mosáson kívül teljes 
ellátás és havi 20 frt. Nyilvános iskolában vizsgáz-

tatnia kell. Czím: 
K i i i n r i k f i y , K o c s o l a - D a l m a n d , 

(Tolnamegye.) (1288—1—1) 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Folytatása a második^ mellékletnek a Néptanítók Lapja 1898. évf. 35. sz.-hoz. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Felső-Oszkói másodtanítói állásra egy okleveles, 

esetleg képezdevégzett tanító kerestetik. Fizetése : 
360 frt, egy csinos bútorozott szoba fűtéssel. Köte-
les: az első osztályt és az ismétlő-iskolát tanítani, 
a kántortágban segédkezni. A kérvények szeptember 
15 -ig a róm. kath. iskolaszék elnökéhez küldendők. 

(1499— II—1) 
A veszprémi róm. kath. elemi fiúiskoláknál, 

nyugdíjazás folytán megüresedet osztálytanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. — Fizetése egy évre a 
törvényes korpótlékon kívül 625 frt és" 105 frt 
lakásdíj. — k megválasztott kötetes — az iskola-
szék további intézkedéséig — a neki kijelölt osz-
tályban tanítani, az összes osztályok tanulóit a 
tornászaiban oktatni, az igazgató-tanító vezetése 
mellett a szükséghez képest a tanulók miséjén or-
gonálni és az énektanításnál segédkezni vagy helyet-
tesíteni. A pályázók szabályszerűen felszerelt kér-
vényeiket folyó évi szeptember hó 15. napjáig az 
iskolaszéki elnökséghez czimezve, dr. Rédey Gyula 
apátkanonok, városi plébános úrhoz küldjék be. Dr. 
Rédey Gyula, iskolaszéki egyh. elnök. (1490—1— 1) 

IiUtissára kath. kántortanító kerestetik. Jöve-
delme : 530 frt korpótlékkal, tisztességes lakás, 
házikert, 3'/J hold szántóföld, elegendő tűzifa. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. Folyamodványok szep-
tember 14-ig iskolaszékre czimezve beküldendők 
(u p. Ó-Besztereze, Trencsénmegye) Greben János, 
isk.-széki. elnök. (1487—1-1) 

A dobozi (Fehérm.) államilag segélyezett köz-
ségi iskola tanítói állására pályázhatnak szeptem-
ber 15-ig okleveles reform, tanítók. Fizetés: lakás, 
300 frt, kántori teendőkért, vallástanításért az egy-
háztól 50 frt. Nagv József, iskolaszéki elnök. 

(1496-1 -1 ) 
A balogi (Gömörm.) II. tanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Javadalma: lakás és 400 o. é. frt az 
állampénztárából fizetve. Tanítja az I. és II. osztályt. 
Csak ev. ref. vallású s okleveles tanítók vagy taní-
tónők pályázhatnak. Nőtlen férfitanító a pályázásnál 
előnyben részesül. A pályázati határidő szeptember 
15. Állását szeptember utolsó hetén tartozik elfog-
lalni. A pályázati kérvények alulirothoz küldendők. 
Csabay Pál, balogi ev. ref. lelkész. (14'.>5 - 1 — 1) 

Prinyi ref. kántortanítóságra Szatmármegyében. 
Javadalom : 231 frt államsegély, 16 frt, ebből 13 frton 
vett fát egyház szállíttat. Három fordulóban 4—4 
vékás föld, 1 vékás kenderföld, 1 '/< kat. hold rét, 
ugarolást, vetést, anyaszéna kaszalást, gyűjtést, be-
hordást egyház végeztet. 5—6 köböl buza, 10--12 
köb. rozs 33 literes vékával. Tandíj kezdőktől 30, 
többiektől 40 kr, mindeniktől 1 csirke, 1 véka ten-
geri. Tanítvány 80 90. Isinétlősöktől 1 frt. Stóla. 
Állás október 10-ig elfoglalandó. Okleveles vagy 
68-tól működő tanítók pályázhatnak szeptember 
18-ig. Ref. lelkész. (1493—1—1) 

A háromszékmegye i árvafiu-szeretetházhoz csa-
ládtanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 300 frt 
50 frt ötödéves korpótlékkal, lakás a növendékek-
kel, élelmezés a nevelőtestülettel, fűtés, világítás, 
mosatás.' Kötelesség: árvafiuk nevelése, oktatása; 
gazdasági és kertészeti foglalkozások felügyelete, 
irányítása. Egy évben 14 napi szabadság. Nőtlen, 
okleveles tanítók pályázati kérvényüket egészségi 
bizonyítványnyal is felszerelve szeptember 28-ig 
küldjék Séra Tamás árvaszéki elnökhöz Sepsi-Szent-
Györgyre. Sipos Samu, igazgató. (1489—11—ÍJ 

Lábra (Pozsonyin.) egy róm. kath. okleveles 
osztálytanító kerestetik. Járandósága: évi 300 frt, 
7 méter kemény hasábfa és egy bútorozott szoba 
Orgonálásban jártas előnynyel bir. Okmányok minél 
előbb a lábi iskolaszékre czimezve kíildenvők. 1485 

Torontálmegyébe bekebelezett I vánda községé-
ben 120 frt évi fizetés és szabad lakásból javadal-
mazatt állandó menedékházvezetőnői állás választás 
útján betöltendő lévén, az ezen állásra pályázni 
óhajtók fölhivatnak, hogy képesítési oklevelükkel és 
eddigi alkalmazásukat igazoló bizonylataikkal föl-
szerelt pályázati kérvényüket alulírott elöljárósághoz 
folyó évi szeptember hó 17-éig annál is inkább 
beadják, mert később érkező folyamodványok figye-
lembe nem vétetnek. Kelt Ivándán, 1898. évi aug. 
hó 15-én. Ivánda község elöljárósága. (1376—III—1) 

V é c s fiókközség róm. kath. önálló tanítói állásra 
pályázatot nyitok. Fizetése: 350 fr t a községtől 
előre fizetve havi részletekben Az ismétlősöktől kap 
fejenként 20 krt, mely 16 frtra tehető. Az államtól 
kap 34 frtot. A faiskola helyes kezeléseért ! / j rész 
jövedelem. Lakás: mely áll egy szoba, konyha, kamra, 
pinezéből és 800 Q-öl kert haszonélvezete. Egy 
szoba fűtéséhez szükséges tűzifa. A pályázók föl-
szerelt folyamodványaikat f. évi szetptember 15-ig 
alulirotthoz küldjék be. Domoszló (Hevesm.) posta 
helyben, lfe98 augusztus 21. Dobos István, plébános 
és iskolaszéki elnök. (1428— II — 1) 

Fozsonymegye peredi róm. kath. tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 200 frt, egy búto-
rozott szoba, takarítás, fűtés és élelmezés, mosás és 
világítás nélkül. Pályázhatnak tanítónők is. Kér-
vények szeptember hó 17-ig Bartoss János iskola-
széki elnökhöz küldendők. (I486—I—1) 

A temes-rékási róm. kath. népiskola első osz-
tályára szeptember 17-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás : 400 frt, lakás. Az elnökség. (1491—I—1) 

A kismartoni áll. polg. iskolánál f. évi szep-
tember 1-től a nyelvtudományi szakból képesítő vizs-
gálatra készülő tanárjelölt mint helyettes 50--60 f r t 
havi fizetés mellett alkalmazást nyerhet. A jövő 
iskolaévben ez a tanszék kinevezés útján lesz betöltve. 
Oki. polg. isk. tanító, a ki az éneket is tanítani 
képes, előnyben részesül. Ajánlatok okmányok csa-
tolásával mentől előbb az iskola igazgatóságához 
intézendők. (1474—1—1) 

Sárbogárd róm. kath. elemi iskolájához a második 
rendes tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Évi 
fizetése : 600 korona s egy bútorozott szobából álló 
lakás. Kötelessége : az I—II. osztály s az ismétlősök 
oktatásán kívül a kántorságbani ségédkezés, zenében 
jártasok előnyben részesülnek. Okleveles tanító urak 
kérvényüket szeptember 20-ig alulirotthoz küldjék. 
Fodor Ferencz, plébános. (1488 — 1 1) 

Gyergyó-Ditró (Csikm.) nagyközség róm. kath. 
iskolaszéke a nyugdíjazás folytán üresedésbe jö t t 
egy osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése : 
400 frt havi előleges részletekben, ötödéves korpót-
lék (ha arra jogosult) és 50 frt lakbér. Megválasz-
tott egy, esetleg két osztály vezetésével fog meg-
bízatni; állását október l-én köteles elfoglalni, mely 
időtői fizetése folyósítva lesz. Kellőleg felszerelt kér-
vények benyújtási határideje 1898 szeptember 22. 
Takó János, iskolaszéki elnök. Barabás Rajmoiid, 
iskolaszéki jegyző. (1484 — 1—1) 

Az e t tyeki (Fejérm.) tanítói állásra e lap 33. szá-
mában hirdetett pályázat szeptember 4-éig meg-
hosszabíttatik. (1492-1—1) 

A betléri ág. hitv. evang. egyház (Gömör) tanítói . T -j, 
a lásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 600 frt. 
Az állás betöltése sürgős. Felszerelt okmányok kül-'" 
dendők Stempel Lajos lelkészhez. (1494 II—1) * í | 

Mfereiőf here&eíí x<v0* y 
<()<) fiú mellé a I I I . és IV. elemi tanítására. 
Fizetés 140 frt és teljes ellátás. Na<jy-Ióny< i 

( Bereymegye). SZENICZEY JÁNOS. 
(1396 -1 -1 ) 
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KIMUTATÁS 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1898. 
évi junius hó 8-án 2385. és 1898. évi augusztus hó 19-én 3152. ein. 

számok alatt kelt rendeletével rendszeresített 

I. Fe lvéte l i napló a kisdedóvodák és menedékházak számára, a 1. minta: küliv, 
21 gyermek neve számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'/a kr; belív, 28 gyermek számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l'/a kr. 

II. mulasztás i napló kisdedóvodák és gyermekmenedékházak számára, b/1. minta: 
küliv, egy ív 3 gyermek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'/a kr ; belív, egy ív 4 gyer-
mek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár 1 '/a kr. 

III. Fe lvéte l i napló népoktatási tanintézetek (elemi, ismétlő-, felső nép- és polgári isko-
lák) s a polgári iskolákkal kapcsolatos nöi kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2, minta: küliv, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l ' / j kr ; belív, egy 
ív 28 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IV. Előmeneteli és mulasztási napló elemi s a ve le kapcsolatosan v a g y önállóan 
szervezett általános és gazdaság i ismétlő-iskolák számára, b/2. minta: kiilív, 
egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár 1 'A kr; belív, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l'/a kr. 

V. Fe lvéte l i napló a tanonoziskolák számára, a/3, minta: küliv, egy ív 21 tanuló 
számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; belív, egy ív 28 tanuló számára, bolti ár 3 kr, 
nettó ár 2 kr. 

Előmeneteli és mulasztási napló az iparos- és kereskedötanoncz-iskolák és a 
segédek továbbképzésére va ló tanfolyamok számára, b/3. minta: kiilív, egy ív 
3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l ' / j kr ; belív, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 k r ; nettó ár l'/a kr. 

Felvéte l i napló a segédek továbbképzésére való tanfolyamok számára, a/4, 
minta: küliv, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; belív, egy ív 28 
tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr. 

VIII. Előmeneteli és mulasztási napló segédek továbbképzésére való, önálló szerve-
zette l biró tanfolyamok számára, b/4. minta: kiilív, egy ív 3 tanuló számára. bolti 
ár 2 kr, nettó ár l 'A kr ; belív, egy ív 4 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IX. Előmeneteli és mulasztási napló a felső nép- és polg. iskolák számára, b'5 minta : 
küliv. egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; belív, egy ív 4 tanuló 
számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

X J e g y z é k a m e g y e i és szabad kir. városi törvényhatóságok területén levő elemi, 
fe lső nép-, polgári iskolák (s a velők kapcsolatos gazdasági ismétlő iskolák s a női 
kereskedelmi tanfolyamok), továbbá az iparos- és kereskedötanoncz-iskolák s a 
segédek továbbképzésére va ló tanfolyamokról, c) minta: küliv, egy ív 130 község 
neve számára bolti ár 2 kr, nettó ár l'/a k r ; belív, egy ív 136 község neve számára bolti 
ár 2 kr, nettó ár l'/a kr. 

Ezen nyomtatványokat nettó-ár mellett, a pénz beküldése, vagy utánvét útján szol-
gáltatjuk. A pénz e lő leges beküldése esetén a portómentes hivatalok ós hatóságok, nem-
különben a községek és valamennyi iskola részére szolgáló küldemény portómentes. 

Utánvételes megrendeléseknél, az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszé-
keknél az elnök és jegyző, községeknél pedig a jegyző vagy biró aláírása szükséges. 

B u d a p e s t , 1898. évi augusztus hó. 

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

VI. 

VII 

b-ÍJ 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 fr t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomásn és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTOSEG: KIADÓHIVATAL: 
Bl'DAPEST, VI. HER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOL\-TÉR 3. 

K é z i r a - t o l c a t n e m s u l i i n k v i s s z a , . 

Üdülőhelyeket a szegény és beteg 
iskolás gyermekeknek. 

A czivilizaczió, a midőn egyrészről 
nemesebbé teszi lelkünket, ugyanakkor 
mint lassan ölő méreg napról-napra 
nagyobi) veszedelemmel fenyegeti sat-
nyuló szervezetünket, pedig: „beteg 
testben aztán a lélek is beteg lesz!" 

Örömmel kell tehát üdvözölnünk és 
támogatnunk azon mozgalmakat, melyek 
a test és erő fejlesztését czélozzák. 

Gyermekeink legnagyobb részt sápadt 
szintiek, betegesek, mert vérszegények, 
a minek oka a silány táplálék, főleg 
pedig a rossz levegő. A ragályok bak-
tériumainak ezek mind meg annyi ked-
vező talajai, hol ha aztán fölütik a 
tanyát, van mit kaszálni a halálnak; 
a mi által a nemzet jövő gcneraczióját 
számilag és erőben apasztja. 

Friss, ozondús levegőt juttassunk a 
beteg gyermekeknek, adjunk e mellett 
egyszerű, de tápláló ételeket és sok, igen 
sok mozgást, akkor aztán nem lesz meg 
a jó talaj a baktériumok tovább fejlő-
désére, szaporodására, elpusztul önma-
gától. 

A legjobb serum beteg gyermekeink-
nek, ha részükre üdülőhelyeket létesítünk. 

Erre nézve pedig a kormánynak kell 
megtenni azt, hogy a községekhez közel' 
levő kincstári erdőkben a szegény és 

beteges gyermekek részére üdülőhelye-
ket jelöltet ki; hol a két nyári hónap-
ban a nagy szünidőben - vigan 
játszadozva, futkosva töltsék az időt. 

Üdülésre leginkább a nagyobb városok 
iskolásgyermekei szorulnak, tehát a 
tiszti orvosoknak lenne föladata, hogy 
a szegény és beteges iskolásgyerme-
kekről évenkint május hó 1 -re a statisz-
tikát összeállítsa és azt a hatóságnak 
beterjeszsze. A gyermekek utazása min-
denütt díjmentesen történnék; ez az 
államvasutakon nem is ütközhetnék 
nagyobb akadályokba, a viczinálisok 
pedig előreláthatólag humánus szem-
pontból ezt a hazafias áldozatkészséget 
szintén örömest teljesítenék. 

A gyermekek lakásául pedig az állami 
iskolák adatnának át, ott hol ilyen van; 
másutt pedig a községi iskolák, melyek-
nek átengedése végett még a tanév 
közepén a kormány a kellő tájékozodás 
végett lépéseket kellene hogy tegyen 
és így a nevezett terminusra ezen 
lakásul szolgáló iskolák nyilván tar ta t -
nának. 

Az üdülésre küldendő gyermekek 
vezetőire nézve áll elő talán nagyobb 
nehézség, noha ez is csak látszólagos, 
mert azt hiszem a városi tanítók közül 
akadna egy mindig, a ki elkísérné és 
az üdülési időtartam alatt velük volna 
a felügyelet gyakorlása végett, tekintve 

Lapunk 36-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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az előnyt, hogy ott tartózkodása saját 
egészségére is jótékonyan hatna, díj-
mentos utazásban is részesülne. 

Minden gyermek tartoznék magát 
üres szalmazsákkal, egy párnával, taka-
róval és evőeszközzel fölszerelni, a tel-
jesen vagyontalanokon pedig majd segí-
tene a társadalom adakozás útján. 

Az élelmük állana reggel 3 dl., cstve 
pedig 5 dl. tejből, ebéd: hetenkint 
háromszor húsleves és főzelékből, egyszer 
sült hús és főzelék, háromszor leves 
(hamis) és főzelék. Ennek kiszolgálta-
tására a községben akadna vállalkozó, 
mire nézve a szerződést a kellő óvadék 
letétele mellett az elöljáróság kötné 
meg. Az ételek jóságára és egészséges 
voltára pedig a községi orvossal együt-
tesen pap, jegyző, intelligens úrnők 
teljesítenék a felügyeletet. 

Ezen ellátás személyenkint havonta 
5 — 0 frtnál többe aligha kerülne, mely 
költségnek felét a szülő viselné, fele 
részét azon város, melynek kebeléből 
küldetnek a gyermekek, ezt pedig a 
szegény alapból lehetne födözni. 

Az üdülőhelyen a gyermekek folyton 
a szabadban volnának, az időt játékkal 
kellene tölteniök, továbbá naponkint a 
patak vizében fürödnének; a séták 
alkalmával esetleg gyógynövényeket 
szednének, ritkább növények, rovarok 
és lepkékből gyűjteményeket készíthet-
nének, a melyeket hazajövet a közép-
iskolába járó tanulóknák értékesíteni is 
lehetne. A fehérnemüek mosatása, ruhá-
zatuk rendbentartása és betegség eseté-
ben gyógyítás azok, melyekre még 
tisztázni kellene a teendőket. Ám erre 
is van út-mód. 

Mindenesetre leggyorsabban bonyo-
lulna le ezen igazán humánus kérdés, 
ha a szünidei gyermektelep - egyesület 
vidéki köröket is szervezne. 

Hiszen erre a czélra szivesen ada-
koznék a nagy közönség; a városok 
pedig a bírságolási pénzekből egy 
bizonyos összeget szintén fölhasználhat-

nának. Szóval, ha nemesen érző, agilis 
egyének vennék kezükbe e szent ügyet, 
bizton lehet remélni, hogy már a jövő 
század elején szép számban létesülnének 
a szegény és beteges iskolásgyermekek 
részére az üdülőhelyek. 

Nem szükséges, sőt nem is czélszerű, 
hogy nálunk oly nagyszabásúak legye-
nek ezen intézmények, mint a hogyan 
az a külföldön van. A 100-on alul jóval 
kevesebb legyen a gyermekek száma 
egy-egy helyen, de annál több üdülő-
hely legyen, mert így ezen mozgalom 
könnyebben vihető keresztül. 

íme a nemes eszme, vajha lenne 
minél több nemesen érző lélek is. Isten 
áldása lesz azon, a ki bár porszemnyivel 
is, elősegíti ezen hazafias és emberbaráti 
ügyet! 

(Arad.) Baláss Ferencz. 

Adjunk munkát a népnek! 
Mindinkább általános meggyőződéssé válik, 

hogy a nagyfokú izgatás mellett a munka-
hiány okozta nyomor volt a főoka hazánkban 
minden szocziális mozgalomnak. A földmívelés 
keretén belül foglalkozó minden egyénnek 
egy nyáron annyit kell szereznie, hogy abból 
családostul egy egész évig megélhessen, mivel 
őszszel már megszűnik a munka és így neki 
családjával együtt — hacsak nem tud valami 
házi-ipart vagy mesterséget — egész télen 
lustálkodnia kell. Most már, ha nem termett 
elég élelme, vagy nem kereshetett elegendőt, 
beáll az éhség, a nyomor. A munkátlanság 
és a nyomor pedig — tapasztalásból tudjuk, 
hogy — minden rossznak kútfeje. 

A mely vidéken a gyáripar virágzik, vagy 
1-—2 nagy gyár van, vagy a hol a gazdálko-
dás mellett valamely házi-ipart is űznek a 
lakosok, ott hazánkban a szoczializmust hír-
ből is alig ismerik.(?) 

Adjunk tehát a népnek munkát, hogy ke-
nyeret szerezhessen, még pedig állandó mun-
kát. Ha állandóan foglalkoztatni fogjuk a 
népet, akkor annak ideje se lesz a rosszra 
gondolni. 

A munka áldás! A munka élvezet! A 
munka imádság! 

Ha a szocziális bajok orvoslásához akarunk 
fogni, nincs szükségünk nagy és zseniális 
tervekre, hanem körünkben mozgassunk meg 
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minden követ, hogy alkalmat nyújthassunk a 
munkásnak mindennapi kenyerének megke-
resésére és legelébb is azokkal kell megértet-
nünk, kik a munkásokhoz legközelebb állanak, 
hogy gyakran kicsinyeseknek látszó eszközök-
kel nagy dolgokat művelhetnek. 

A szoczialis bajok megoldásának tehát e 
szerint — mint fentebb említettem már •— leg-
fontosabb föltétele az, hogy a mezei munkást 
ne csak 2—4 hónapon, hanem egész éven át 
foglalkoztassuk. Ez igen hathatós gyógyszer 
lesz, mely a munkásnép helyzetén igen 
sokat fog javítani. 

Ezen eminens körülményből indulok én ki 
és a következőket, mint a nép boldogulásá-
nak eszközeit és az agrárszoczializmus kér-
désének békés uton való megoldására vezető 
tényezőit, bátor vagyok a társadalomnak 
és szeretett kartársaimnak becses figyelmébe 
ajánlani. 

Hiszen oly viszonyok közt él magyar 
népünk, hogy nekünk, kik a fölvilágosodás 
és művelődés fáklyáját lobogtatjuk, ki kell 
lépnünk az iskola négy fala közül és segít-
ségére kell sietnünk népünknek azon a téren 
is, mely őt az anyagi boldogulás útjára 
elvezeti. 

Hogy a szoczializmust meggátoljuk és más 
fontos paedagogiai okok is arra sarkalnak 
minket, hogy a nép anyagi haladása érdeké-
ben minden tőlünk telhetőt megtegyünk; 
mert tagadhatja-e valaki az t : mentől boldo-
gabb, megelégedettebb és vagyonosabb a nép, 
annál képesebb a műveltség áldásainak befo-
gadására. 

A tanító föladata tehát a szellemi világos-
ság terjesztése mellett irányítani és gyakor-
lati helyes irányban oly dolgokra szoktatni a 
népet, melyeket eddig föl sem vett. Karoljuk 
föl tehát és tanítsuk az elemi népiskolában a 
házi-iparnak egy-egy nemét! 

A világért sem lehet kívánni, hogy a nép-
iskola mesterségeket tanítson, de majd min-
den iskolában — főleg szegényebb vidékeken 
— úgy hiszem, kivihető lenne oly tanítónak 
alkalmazása, ki a népet az ottani vidéken és 
viszonyok közt könnyen gyakorolható vala-
mely jövedelmező házi-iparágra nevelni és 
tanítani tudná. Ezzel nem mondtam valami 
lehetetlent, mert tudvalevőleg minden tanító-
képzőben tanítják a házi-iparnak 2—3 nemét. 
(A sárospataki áll. tanítóképzőben tanultam 
szalma-, kosár- és nádszékfonást.) Például: a 
hol füzesek díszlenek, ott megtanítaná az 
illető tanító az iskolában a vesszőfonást, 
miáltal meghonosítaná a kosárfonást; a hol 
szegény mocsaras vidék van, de gyékény bő-
ven terem: a gyékényfonást; a hol szép 

szalma terem, a mely nagyon olcsó, a szalma-
fonás begyakorlásával a szalmakalap és szalma-
tárgyak készítését; egy székgyár mellett a 
nádszékfonást; egy erdős vidéken a bot és 
esernyőnyélkészítést ; más fás vidéken a 
fajáték-szerek vagy a gazdasági szerszámok 
készítését stb. Házi-iparszerüleg lehet űzni 
még az igen jövedelmező méh-, selyem- és 
baromfitenyésztést is. 

így, kedves kartársaim, nemcsak munkára 
nevelünk, hanem a növendék munkásságának 
irányt is adunk. Es így igazán a gyakorlati 
életre fogunk nevelni. 

Tudva azt, hogy a népiskola czélja a gya-
korlati életre nevelés; ezt a legfőbb nevelés-
tani elvet, hogy legyen a tanításunk gyakor-
lati, nem szabad a népiskolának szem elől 
tévesztenie, ha Jiem akar meddő munkát 
végezni. Ez pedig korunk tanítási rendszeré-
nek első és legnagyobb hibája, hogy nincs 
kellő tekintettel a gyakorlati élet követelmé-
nyeire. Ha az iskolából kilépett gyermek az 
ott szerzett ismereteit a gyakorlati életben 
nem képes értékesíteni, akkor ismerethalmaza 
oly holt tőkét képvisel, melynek kamatait 
sohasem fogja élvezni és akkor elmondhatjuk, 
hogy az a gyermek igazán minden haszon 
nélkül töltötte idejét az iskolában. 

De ha leszámolunk a gyakorlati élet kö-
vetelményeivel és tekintettel leszünk a vidék 
megélhetési és természeti viszonyaira, melyek 
a lakosok főfoglalkozását mintegy meghatá-
rozzák és ha erre a főfoglalkozásra fogjuk a 
gyermeket előkészíteni, nevelni és oktatni, 
akkor hasznos munkát végeztünk, mivel nö-
vendékünk megélhetését biztosítottuk és így 
biztos keresete lévén, nem lesz kénytelen 
tiltott utakon tiltott eszközökkel keresni 
kenyerét; nem lesz a nyomor és a szoczia-
lizmus áldozata. 

Ehhez képest tehát vigyázzunk az oktatás 
súlypontjának megállapításánál! 

Például: a hol túlnyomóan földmíveléssel 
foglalkoznak, ott a tanítás központjává a 
mezőgazdaságtant lehetne tenni; a hol állat-
tenyésztés virágzik, ott az emlősök ismertetése, 
ápolása, nevelése és értékesítése képeznék az 
oktatás súlypontját; a hol fa- és gyümölcs-
tenyésztésből él a nép, ott a kertészeti 
gyakorlatokra kellene fősúlyt fektetni párhu-
zamban a növénytan alaposabb ismertetésével 
és így tovább: a konyha- és virágkertészet; 
a gyümölcsök földolgozása ; vászon- és posztó-
szövés; sajt- és szappankészítés; méh- és 
selyemtenyésztés; agyagipar vagy bányászat 
stb. tehetők az oktatás központjává. Fölösleges 
mondanom, hogy az elmélet és gyakorlat 
mindig karöltve járjon. 

36* 
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így, szeretett kartársaim! Midőn ilyen 
irányban működünk, nemcsak fölkeltjük a 
gyermekben a munka szellemét, hanem egy-
szersmind annak irányt is adunk; a teendő 
embernek megélhetését biztosítottuk és a 
szoczializmus körmei közül kimentettük 

(Miskolcz.) Köszeghy István. 

Az én óvodám tanyán. 
„Minden kezdet nehéz," mondja a példa-

beszéd. De csak erős elhatározás és akarat 
kell hozzá és szorgalom által sok olyan hasz-
nos czélt ér el az ember, melynek sikerében 
egyelőre kételkedett. 

De hogyan is kezdtem én ahhoz, hogy tanyán 
óvodát nyissak? Elmondom röviden. Itt mi 
tanyaiak 4—5 száz, ezer meg két, három ezer 
lépésnyire lakunk az igaz egymástól; tehát 
bizony jó távol. Nyáron, a kiknek földjük 
van. a városból egész családostól kiköltöznek 
a munkaidőre a tanyájokra dolgozni, s csak 
szombat este vagy vasárnap reggel mennek 
be a városba. 

Ilyen alkalommal tehát nagyrésze kihozza 
gyerekét is a tanyára. Eszembe ötlött, hogy 
jó lenne ezeknek a gyermekeknek számára 
az iskolámat nyári menháznak fölhasználni. 
Azonnal hozzá is láttam gondolatom teljesí-
téséhez. S hogy czélom könnyebben elérhes-
sem. a következő módon jártam el: 

Megjegyzendő, hogy mi mint néptanítók 
itt künn a tanyákon a papi funkcziókat is 
végezzük (a ki akarja) díjtalanul, a mennyire 
jogunkban áll. Ez pedig úgy történik, hogy 
vasárnap reggel meghatározott időben össze-
gyűlünk isteni tiszteletre az iskola helyiségé-
ben ; ott aztán énekelünk, utána a tanító egy 
imát mond és egy kis egyházi beszédet, alkal-
mazva természetesen a viszonyokhoz. 

Így történt, hogy én is junius hava két 
utolsó vasárnapján egyházi beszédembe bele-
foglaltam a kisdedek nevelését is, de különö-
sen fölhívtam hiveim figyelmét a nyári mene-
dékház megalakítására. Hála az Istennek! 
szavaim termékeny talajra találtak; mert az 
isteni tisztelet végeztével azonnal az általam 
kibocsátott fölhivási ívre mintegy 24 gyermeket 
írattak be a szülők. Ez az érdeklődés annyira 
föllelkesített engemet is, hogy tehetségem 
egész erejével kezdtem hozzáfogni előmbe 
titeött föladatomhoz. 

Következett a hétfői nap. Várom én a kis 
ujonczokat. Várom 8 óráig, várom 9-ig, de 
nem jött föl a 24-ből csak 6. Ez az eset kissé 
elszomorított. No de sebaj ! 

Jönnek majd délután, vagy holnap többen. 
De biz' a mind csak az a 6 jött egész héten. 
Azonban én azért csak nem hagytam any-

nyiba a dolgot. Eszembe jutott a fölvett tex-
tusom, hogy „minden kezdet nehéz." Tanít-
gattam én azt a 6-ot is. Időtelve, egyik-másik 
szülővel találkoztam, s kérdeztem: Ugyan 
miért nem adják föl gyermekeiket az óvodába? 
Mire a válasz ez volt: „Adnánk mi szivesen, 
tanító úr, hanem hát a mai világba sok az 
az 5 hatos egy hónapra." 

Magam is átlátom, hogy sok, de nézze ki-
gyelmed, én azokhoz a gyerekekhez kell hogy fo-
gadjak egy kis leányt, vagy egy éltes asszonyt; 
hát az bizony ingyen nem jön el. Hanem 
miután a mult év oly szűken fizetett, s hozzá 
a mellett még keresetforrás sincsen, hát majd 
őszszcl adni fognak nekem egy kis árpát vagy 
kukoriczát, úgyis tartok apró jószágot, meg két 
kis malaczot, jó lesz azoknak a számára. A 
felügyelőt illetőleg majd elintézem én. 

így aztán hire futamodott, hogy nem kell 
az óvodásokért készpénzt fizetni; azonnal föl-
szaporodott az én óvodásaimnak száma 18-ra. 
Ekkor már jobb kedvvel fogtam a munkához, 
látva, hogy templomi beszédem félig-meddig 
kellő talajra talált. 

Mindeddig aggasztott helyzetem, látva, hogy 
körülöttem mindenki dolgozik, s én, miután 
itt egy talpalatnyi földem sincsen, tétlenül 
kell üljek. Hogy pedig könyveket irjak, arra 
nem érzek magamban tehetséget. Itt van 
tehát 18 apróság 3 évestől 6-ig. 

Hogy is kellene ezeket tanítani, mikor én 
az óvótanfolyamot nem hallgattam ? No dehát 
gondoltam magamban, csak többet tudok én 
mint ők, s valami hasznosra megbírom taní-
tani őket. 

Kezdtem tehát őket barátságosan a köszö-
nésre tanítani, közbe-közbe, nehogy unalmassá 
váljak előttök, vagy valamelyiknek a gyenge 
ambiczióját megsértsem, s ott hagyjon a fa-
képnél, adtam egy pár szemecske czukrot; 
azután elővettem a hegedűt, s amúgy czigá-
nyosan húztam egy-egy pár nótát, mire piczike 
lábaikat önkénytelenül is kezdték billegetni. 
Vettem egy kis dobot, de a papírja hamar 
beszakadt, behúztam nyulbőrrel, aztán kis 
kardot és puskát faragtam mindenikének, még 
a markotányosoknak is. így ám! lett nekem 
egy kis hadseregem. 

Ez így jól ment, de várjatok csak gondoltani 
magamban! Ha megtudtátok tanulni melyik 
a jobb, bal kezetek; jobb és bal lábotok, 
meg már a jobbra és balra átot is, akkor 
tanítlak én titeket kis versecskékre is. 

így aztán, miután kedvet kapattam velük 
az óvodába járásra, hozzáfogtam kis verseket 
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tanítani nekik. Először is imádságokat mond-
tam elő, és ezeket ők addig mondogatták 
utánam, a míg a legapraja is majdnem mind 
megtanulta. 

Kezdtem jobban gyönyörködni bennök. Örven-
dett a lelkem, látva azt, bogy milyen szépen 
meghajtja magát az a piczi gyerek, s milyen 
haBgosan és hangsúlyozva fölmondja nekem 
az általam tanított kis imát. 

Tankönyvem nem lévén, elővettem egy kis 
verseskönyvet, melynek a czíme: „Flóri 
könyve", ebből aztán a könnyebbeket kiválo-
gattam és rendre mind megtanítgattam nekik, 
úgy hogy most már is mesélgetem velők el. 
Közbe-közbe természetesen énekeket is, de 
a j áték sem maradt el ám! 

Nem öndicséretként mondom, de valóban 
magok a szülők hálálkodnak nekem: „Az Isten 
áldja meg, tanító úr, mennyi gondot levett a 
fejünkről, egész nap nincsen semmi gondunk 
a gyerekekre, eddig folytonosan kellett vesződ-
nünk velük, de .nőst egészen csendes a 
tanyánk." 

Hát valóban már számtalan szomorú esetet 
olvashattunk, hogy a munkára ment egyik-
másik szülőnek gyermeke milyen szerencsét-
lenül járt. 

Mindezeknek pedig, szerény véleményem 
szerint. így lehetne elejét vennni, ha a nagy 
szünidőt, illő jutalmazás mellett, arra használná 
föl az oly tanító, a kinek egyéb foglalatos-
sága nem volna, hogy a kisdedeket oktassa. 

Mert ez által elűzné magától az unalmat, 
nagy hasznára lenne a szülőknek, fejlődési 
szempontból a gyermekeknek, s magának 
könnyebbítené meg a továbbfejlesztést. De 
legnagyobb haszna lenne belőle a társadalom-
nak ; mert tiszta és rendes gyermekeket lehetne 
nevelni. 

Úgyis a mi csekély tanítói fizetésünkből 
nem fürdőzhetünk, meg hát nem is utazgat-
hatunk tapasztalataink kibővítése czéljából. 

Még sok minden hiányzik, a mi egy óvodához 
szükségeltetik, de Isten után a kicsinyek vizs-
gája össze lesz kötve bállal, és akkor annak 
a jövedelméből, ha az Isten éltet, jövőre más-
ként lesz. 

En azt hiszem, hogyha többen megragad-
nék ez eszmét, akkor a szülők, de különösen 
a magas kormány sem néznék el a nélkül, 
hogy fáradtságunkat bármily csekély összeg-
gel ne honorálnánk. 

Ent ezt megpróbáltam; eddig látom jól 
megy. Állok kis csapatom élén ezen jelszó-
val Isten után: „Csak előre!" 

(Hódmező-Vásárhely.) Bányai István 

A gyümölcsfák gondozása. 
— Gyarkorlati tanítás. — 

Tanító: Szép, napos idő van, menjünk ki 
a kertbe, meszeljük be a gyümölcsfákat. Tud-
j átok-e, miért hasznos a gyümölcsfák beme-
szelni ? 

Tanítvány: Hogy a nyulak ne bántsák. 
Tt. A bemeszeléssel nem védjük meg biz-

tosan a gyümölcsfákat a nyulak ellen. Azok 
ellen a fákat tüskével, szalmával, náddal, 
kukoricza- vagy mákkóróval be kell kötni. A 
bemeszelésnek más czélja van. 

Nézzetek ide! Itt, ebben a puttonyban van 
egy darab oltott mész. Ehhez adok ugyan-
annyi sárga-földet és egy marék fahamut. 
Ezt a keveréket annyira fölereszteni vízzel, 
hogy meszeim lehessen vele. Kezdjük meg 
ennél a körtefánál. Milyen a kérge ? 

Tv. Meg van repedezve és mohos. 
Tt. A kéreg megrepedezése onnan támadt, 

mert a körtefák nem vetik le külső elhalt 
kérgüket, mint például az almafák. Az elhalt 
kéreg akadályozza a héjon való kigőzölgést. 
Valami erősen nem tapad a törzshöz, mert, 
ime, puszta kézzel is leválaszthatjuk. De, nini! 
Mik ezek itt, a kéreg alatt ? 

Tv. Bizonyosan valami férgek. 
Tt. Jól mondjátok; a gyümölcsfapusztító 

férgeknek bábjai ezek. A férgek ide furakod-
tak téli szállásra, mert a vastag kéreg védi 
őket a hideg ellen. Itt bebábozták magukat 
és tavaszkor a bábokból kibujt férgek újra 
nekiesnek a gyümölcsfáknak és hol rügyeiket, 
hol leveleiket, hol pedig gyümölcsüket pusz-
títják, sőt olyanok is vannak, melyek a fába 
befurakodnak és a fa belsejét őrlik, mitől az 
egész fa tönkremehet. 

A mohot szintén nem szabad a fán meg-
tűrni, mert nemcsak azáltal ártalmas, hogy 
alatta is, mint az elhalt kéreg alatt, szám-
talan féreg tanyát üt, hanem hogy a fa 
nedvéből élősködik és akadályozza a szabad 
levegőnek jótékony hatását a héjra. 

A mész és a hamu maróvegyüléke meg-
öli a férgeket és elpusztítja a mohot. A 
léből bőségesen kell juttatni a fára, hogy a 
moh és a kéreg alá a férgekre beszivárog-
hasson. 

Most már meszeljük be ; végezd Szabó 
András! Kezd fönt a vastag ágaknál és úgy 
haladj lefelé ! így! Folytasd! 

Ezzel megvolnánk. Korán tavaszkor tompa 
kézvonóval, a milyen a faragóknak van, vagy akár 
életlen sarlóval a vén, elszáradt kérget mohos-
tól levakaijuk, a forgácsot azonnal összeszedjük 
és nyomban elégetjük, hogy a mi még élő 
féreg van közte, az is pusztuljon el. Arra azon-
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ban ügyeljünk, bogy a lekérgezéssel az elhalt 
kérgen belől, a vörhenyes részen túl ne ha-
toljunk, hogy az élő héjat meg ne sértsük. 
A lekérgezett fát vízzel föleresztett marha-
trágya- és földből álló habarékkal bemázoljuk, 
mely az új kérget a forró napsugarak ellen 
védi és a netán itt-ott ejtett sebeket befödi, 
gyógyítja. 

A kéreg tisztántartására mindig gondunk 
legyen, mert a mi az embernek a bőre, az a 
fának a kérge. A tiszta, üde kéreg legjobban 
bizonyítja, hogy a fa egészséges. 

Összefoglaló kérdések: Miért meszeljük be 
a körtefát ? Miért kérgezzük le tavaszszal ? 
Mit teszünk a lefaragott kéreggel ? Mivel 
kenjük be a lekérgezés után ? Miért ? Mi öli 
meg a férgeket és mi pusztítja el a mohot ? 
Miért teszünk a keverékbe földet is? (Mert 
a tiszta mész hamuval erős volna a kéregre.) 
Miért kell csak őszszel bemeszelni és miért 
korán tavaszszal lekérgezni a fát ? (Hogy a 
férgeket ott lepjük a tanyájukon.) 

Meszeljük be most már ezt az almafát. 
Tv. Kérem, tanító úr, miért meszeljük be 

az almafát, mikor amúgyis szép, sima kérge 
van ? 

Tt. Derék fiú vagy, Gyuri; látom, hogy 
figyelsz. Igaz, hogy az almafa héja sima, mert, 
a mint mondtam, az almafák elhalt kérgüket 
levetik; de azért mégis bemeszeljük, mert a 
bemeszelésnek az elmondottakon kívül még 
más czélja is van. 

Mit olvastunk a napfényről szóló olvasmány-
ban, milyen színeket rejtegetnek magukban a 
napsugarak ? 

Tv. A szivárvány színeit. 
Tt. S mit mondtam a fehér és fekete szinü 

testekről. 
Tv. A fehér testek mind a hét szint vissza-

vetik, a feketék pedig elnyelik. 
Tt. De miután a világossági sugarak a nap-

fényben a melegségi sugarakkal együtt jár-
nak, micsoda tanulságot vontunk le belőle ? 

Tv. Hogy a fekete testek, mivel össze-
gyűjtik a napsugarakat, melyek egyszersmind 
hősugarak is, hamarább melegesznek föl és 
jobban tartják a meleget, mint a fehérek, 
melyek azokat visszavetik. 

Tt. Ebből kifolyólag mit mondtam ruhá-
zatunkról ? 

Tv. Hogy azért viselünk nyáron világos, 
télen pedig sötétszinü ruhákat. 

Tt. Az emberek könnyen változtathatják 
ruháikat, de a fák nem, azoknak olyan színű-
vel meg kell clégedniök, a milyent a jó Isten-
től kaptak. A fák ruhája azok héja. A fák 
hójának szine pedig barna, mely tehát a nap-
sugarakat szívesen magába fogadja. Es az 

Istennek ez az intézkedése is bölcs, mert a. 
fáknak igen sok melegre van szükségük, hogy 
nőhessenek és gyümölcsöket fölnevelhessék, 
megérlelhessék. De a napsugarak télen bajt 
okozhatnak a fákban A fák ugyanis télre, 
mint némely állatok, nyugalomra, álomra 
vonulnak. Nyugalmuk, álmuk abból áll, hogy 
a nedvek, melyek a vért helyettesítik, bennök 
nem mozognak. De ha télen a nap melegebben 
süt, a fákat életre ébreszti, a nedv elkezd 
bennök keringeni és ha a meleg nappalokra 
fagyos éjjelek jönnek, a szegény fák részben 
vagy egészen elfagynak és kivesznek. 

Ki tudja most már, hogy miért kell a sima-
héjú almafát is bemeszelni ? 

Tv. Hogy a mész fehér szine vesse vissza 
a verőfényt és ezáltal óvja meg a fát az 
elfagyástól. 

Tt. Fogtáljuk össze a tanultakat! Miért 
meszeljük be a gyümölcsfákat? 

Tv. A gyümölcsfákat azért meszeljük be, 
hogy a mohot ez alatt és az elhalt kéreg 
alatt tanyázó ártalmas férgeket elpusztítsuk; 
hogy a fát új kéreg képzésében elősegítsük; 
hogy a fát a téli verőfényes nappalok után 
bekövetkezhető fagyok ártalmas hatásától 
megoltalmazzuk. 

Tt. Végre jegyezzétek meg, hogy a beme-
szele'sre napos időt válaszszunk, mert ha az 
eső nedvesen éri, lemossa, haszontalan munkát 
végeztünk. 

(Sárosfaj Zádor Gyula. 

— T 
Mi lesz gyermekeinkből? 

„Egy mindnyájaért és midnyájan egyért," 
azt mondja kedves kartársunk Egyed. Olyan 
eszme ez, melyet szivünkbe kell vésni ós addig 
nem nyugoszunk, míg keresztül nem viszsziik 
szerencsésen támadt ötletét. 

Nem kell különbséget tenni állami, községi 
és felekezeti tanító közt, hiszen egy test az 
egész, tehát lehet-e akkor benne több lélek ? 

Az állami tanítók országos egyesülete 
kívánja, hogy állítassák föl egy internátus, 
melyban csak az állami tanítók tanuló gyer-
mekei nyeqenek oktatást. Miért? Talán azért, 
mert nagyon sokan vagyunk (2600). Ez oly 
csekély szám a községi és felekezeti tanítók-
kal szemben, hogy örülhetünk, ha bevesznek 
ők minket az Egyed kartársunk által tervezett 
(fölállítandó) internátus tagjainak sorába. 

Harmadfélezeren vagyunk, üdvös ez az eszme, 
a mit az állami tanítók országoj egyesülete 
kiván. szívesen áldozunk 2, sőt 3°A-ot is 
a nyugdíjon kívül gyermekeinkért; de mi 
ez? Semmi. Fizetésünk, ha átlagosan veszszük, 
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nem több 500 írtnál; ennek 2%-ka 10 frt, 
ez 26.000 frt. Mit lehetne evvel keresztül-
vinni ? Tegyük föl, hogy ezen intézetbe évente 
200—300 növendék van és mindegyik, sze-
rényen számítva, legalább is 100 frtba kerül; 
ez '20.000—30.000 frt, hol vannak a többi 
kiadások ? 

Azért én, mint állami tanító, azon volnék, 
hogy csatlakozzunk a többséghez; mert többi 
kartársaink többet segíthetnek rajtunk, mint 
mi őrajtuk. Minek is válnánk mi külön? 
Álljunk egy oldalra és gyűléseinken hirdessük 
ennek az eszmének keresztülvitelét, még pedig 
úgy, hogy csináljunk iveket és írassuk alá, 
hogy kik vannak Egyed kartársunk véleménye 
mellett. Ezt az aláírt iveket küldjük meg az 
országos tanítói bizottság elnökéhez; ez válasz-
szon egy küldöttséget, mely az indítványt a 
vallás- es közoktatásügyi m. kir. minister 
úrnak előterjeszti és kikéri támogatását. 

Most már nem 2600 állami tanítóról akarok 
szólni, hanem egy 27.000-nyi tanító-egye-
sületről. 27.000 nagy szám, 500 írtjával 2"/0-kal 
számítva, 270.000 frt. Evvel már lehet dol-
gozni, 3 év alatt ez 810.000 f r t ; 5-ös kamat-
tal 40.500 annyi, mint 850.500 frt. Ez olyan 
összeg, a miből bátran lehetne ezen fölállítandó 
internátust föntartani; még pedig úgy, hogy 
a gyermekek teljes ellátásban részesülnének 
és így a szegény szülőnek csak ruházatra és 
tankönyvekre volna gondjuk. 

A tanítást csak az első középiskolától 
kellene kezdeni. Tanítók vagyunk, a 4 — 6 
elemit mindenki maga végeztetheti gyermekével. 

A mi az internátus elhelyezését illeti, én a 
mellett volnék, hogy nem Budapesten vagy 
más nagyobb városban legyen; mert tudjuk 
mindnyájan, hogy a városi életnek sok rossz 
oldala van, különösen a fiatalságra nézve, 
hanem tegyük az ország közepébe valami jó 
egészséges vidékre, például Kis-Kőrösre, Oros-
házára, Boros-Jenőre, a hol jó levegő van; 
legjobb volna Zenta. 

Ha kevés 1—2%, adjunk 3-mat. Ne haboz-
zunk, hanem lássunk utána. Tegyük ezt [a 
thémát első helyre a gyűléseken és ne hagyjuk 
feledésbe menni, hanem mondjuk egy szívvel-
lélekkel: „Egyesült erőkkel!" 

(Czrepaja) Bezninyer Ferencz. 

— ' T - ~ 
A Bács-Hodrogv árinegyei tankerü-
leti községi tanító-egyesület jubi-

láns (lís/iiiiése. 
Szabadka sz. kir. város vendégszerető falai 

közt fényes ünnepség szemtanúi valánk f. évi 
augusztus 28. és 29-ik napján. Bács-Bodrogh-

vármegye községi tanítóegyesülete ünnepié 
25 éves fönnállásának jubileumát. 

Nehéz körülmények között született ez 
egyesület. A török-dúlások közben elnépte-
lenedett s csak alig 100—150 év előtt befe-
jezett telepítés által virágzásnak indult Bács-
és Bodrogvármegyék területén: bimyevácz, 
sokácz, szerb, ruthén, tót, német, magyar, stb. 
nyelvű lakosság közepette alakult. Erős haza-
szeretettől ihletett kötelességtudat ösztönzé, 
lelkesíté munkájában. Negyedszázad alatt jege-
czesítő középpontja, irányadója a vármegye 
közoktatásügyi mozgalmainak. Működése nyo-
mán áldás fakad. Az idegen ajkú (német, szerb) 
tanítók is méltó kiegészítő részei óhajtván 
lenni a szerves kapcsolatnak, tanácskozásaik 
nyelvéül a magyart választják. S ma — vissza-
tekintve működésére — büszkén mutathat 
reá, hogy a vármegye területén nincsen 
egyetlen tanító, ki a magyar nyelvet ne be-
szélné. Az érdem jó nagyrésze Schmausz 
Endrét, Baja és Szabadka sz. kir. városok 
főispánját illeti, ki, mint elnök, 20 esztendeig 
vezette ez egyesületet kiváló tapintattal, czél-
tudatosan. 

Az ünnepség Molnár Ferencz, jelenlegi elnök 
körültekintő, gondos vezetése alatt kellően 
előkészíttetett a központi vezetőség részéről. 
A szabadkai kartársak is, élükön a fáradhatat-
lan Meenerics Ferencz igazgatóval, kollegiális 
szeretettel iparkodtak mindent elkövetni, az 
ünnepség méltó lefolyása s kellemes emlékűvé 
tétele végett. Első napon az évi rendes köz-
gyűlést, második napon a jubiláris díszülést 
tartották. 

A közgyűlésen, melyet Molnár Ferencz 
vezetett, a járáskörök jelentésein s az adminis-
trativ intézkedéseken kívül 3 tétel került 
napirendre. Heller Richárd, bajai polg. isk 
igazgató, .a polgári iskolák reformjáról érte-
kezve, lendületes, tartalmas beszéddel harczolt 
ama nézete mellett, hogy elegendő volna a 
6 osztályú polgári iskola is, ha egyéves önkén-
tességi jogot nyerne s a mai középiskolák 
bevégzéséhez kötött hivatali pályákra jogo-
sítana. Yele ellentétes álláspontot foglalt el 
Pisztora József, ó-becsei polg. isk. igazgató, 
ki e kérdés tárgyalására az országos polgári 
iskolai tanáregyesületet tartja hivatottnak s a 
7 osztályú polgári iskolát kívánja. Hasonló 
értelemben szólalt föl Szántó Edéné, képezdei 
tanítónő is. Nem döntöttek végleg e kérdés-
ben. Meg fogják előbb hallgatni a megyebeli 
polgári iskolák véleményét. Fábián Irma, 
szabadkai óvónő „Az óvoda a családi nevelés 
szolgálatában" czímű tételről tartott kitűnően 
sikerült s nagy tetszéssel fogadott előadást. 
Forray Ferencz, zentai igazgató-tanító megyei 
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tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár föl-
állítását sürgeté, helyes megokolással. Javas-
latát a központi választmányhoz utasították. 
Az egyesület tagjai közt még szorosabb kap-
csolatot óhajtván létesíteni, szeptember elején 
egyesületi közlönyt fog megindítani s ennek 
programját részletesen megbeszélte; az orsz. 
tanítói ügyek támogatása végett pedig a 
magyarországi tanítók országos bizottságába 
képviselőkül Meznerics Ferenczet, Kovács 
Mihályt, Nágél Sándort, Forray Ferenczet és 
Zatskó Alajost küldték. A tanácskozás befe-
jeztével Szabadka sz. kir. város vendégelte 
meg s a városi főjegyző üdvözölte szívélyesen 
a közgyűlésen megjelenteket. 

A jubiláris díszgyülés volt az ünnepség 
fénypontja. Molnár Ferencz elnök indítványa 
folytán küldöttség ment Schmausz Endre fő-
ispánért, az egyesület díszelnökeért, kit meg-
érkezésekor szűnni nem akaró éljenzéssel fo-
gadtak. Molnár F. tartalmas beszéddel üdvö-
zölvén a főispánt, átadta neki a díszgyülés 
vezetését. A Szózat eléneklése után a dísz-
elnök mondott szónoki hévvel, gyönyörű 
ékesszólású ünnepi beszédet, melynek bevé-
geztével kitört a tapsvihar. Általában a fő-
ispán iránt a közgyűlés annyiszor s oly lel-
kesedéssel fejezte ki rokonszenvét, hogy az 
őszinte tisztelet, szeretet eme fényes nyilat-
kozata tüntetésszámba ment. Erre megkezdődött 
az üdvözlések sora. Elsőnek Wlassics Gyula 
közokt. minister üdvözlő-táviratát mutatták 
be, mely igennagv lelkesedést szült — s ha fo-
kozni lehetett — csak fokozta a rendíthetlen 
bizalmat és tiszteletet a közoktatási minister 
úr iránt, kinek lapunkban megjelent újévi 
czikkét a bácskai tanítók magántársalgás 
közben is gyakorta örömtől sugárzó arczczal 
emlegették. Aztán Szabadka sz. kir. város 
hatósága szives üdvözletét Pertics Mihály, 
árvaszéki elnök, tolmácsolta, mely annál mé-
lyebb hatást tett a jelenvoltakra, mert mind-
annyian tudtuk, hogy Szabadka sz. kir. város 
fenkölt gondolkozású hatósága nem csak 
vendégszeretetet tud tanúsítani a bácskai 
tanítóság iránt, de a közoktatásügy fejlesz-
tésén is elismerésre méltó példás buzgalommal, 
munkálkodik. Az iskolaszék nevében idősb 
Franki István, nyug. főgymn. igazgató, köszönté 
az ünneplő egyesületet. Lapunk segédszerkesz-
tője, Göóz József dr., a „ Néptanítók Lapja" 
szerkesztősége részéről mondott üdvözletet s 
mint alelnök, az Országos Bizottság és az 
Eötvös-alap', nevében is kifejezte tiszteletét. 
Völgyi Lajos pedig a kisdednevelők országos 
egyesülete nevében gratulált. Karácsonyi 
alispán, mint a vármegye szabadságon levő 
főispánjának: dr. Vojnich Istvánnak helyettese, 

levélben igen meleg hangon fejezte ki elis-
merését, rokonszenvét. Vojnich Máté városi 
tiszti főügyész, iskolaszéki elnök, Rieger Mihály 
iskolaszéki alelnök, Farkas Zsigmond a Nem-
zeti Kaszinó elnöke s más helybeli notabili-
tások személyes megjelenésökkel tisztelegtek. 
Az üdvözlő-táviratoknak alig szakadt vége. 
Schneider István (Pécs), Vass Mátyás (Szeged), 
Péterfy Sándor (Budapest) s inas oszlopos 
tanügyi férfiak siettek tiszteletűkkel adózni az 
ünneplő egyesületnek. Móra István a bácskai 
egyesület kebeléből, Zenta város tanyai isko-
lájából, Budapestre jutott tanító, költeménye 
elszavalásával mutatta ki szeretetét régibb 
kollegái iránt, szívhez szólva. A főispán 
minden egyes jelenlevő üdvözlőnek külön-külön 
válaszolt közvetetten melegséggel. 

Az egyesület 25 éves történetét a mű szer-
zője, Harsányi István, egyl. főjegyző adta elő 
lendületesen. Az egylet megalapítójául Graf 
Nikáz, akkor zombori tanító, tekinthető. 
Kezdetben 88 tagja volt ez egyesületnek s 
ma 382 tagja van. 25 év alatt 22 rendes és 
237 járásköri gyűlést tartottak, mely alka-
lommal összesen 427 gyakorlati tanítás és 
pedagógiai tétel volt napirenden. Pályadíjakat 
is szoktak kitűzni. Van külön alapítványuk 
„Czirfusz Ferencz" nevére létesítve, a mely 
tőke 100 koronás kamatját a jelenlegi gyű-
lésen Hadanics kollegánk Blanka nevű leányá-
nak, ki a szabadkai képzőintézet növendéke, 
Ítélték oda jutalmul. Az egyesület benső 
fejlődésének egyik szép momentuma volt az, 
midőn 1874-ben az apatini németnyelvű taní-
tók is magyarra váltották föl hivatalos ügy-
vezetésüket ; továbbá mikor a titeli szerb 
tanítók (az egyesület hatása folytán) önmaguk 
kérték, hogy részökre magyar nyelvi pót-
tanfolyamok állíttassanak föl. Kozma János 
zentai tanító szépen kidolgozott pályanyertes 
művét olvasta föl nagy tetszéstől kisérve. A nép-
oktatási intézetek nevelő-föladatáról értekezett. 
— A jubileum emlékére tiszteletbeli tagokul 
megválasztották Wlassics Gyula közokt. minis-
tert, Zsilinszky Mihály államtitkárt, Axaméthy 
Lajos min. tanácsost, Péterfy Sándort, Czir-
fusz Ferenczet, Gr'áf Nikászt, Schneider 
Istvánt (a „Néptanoda" szerkesztőjét) és 
Radics Jakabot. Ez utóbbi 43 évig működött 
mint tanító s most — miként a diszelnök 
megjegyzé — „az érdemes köz vitéz előtt az 
egylet zászlóját meghajtotta." A Hymnus 
eléneklése után véget ért e kedves emlékű 
díszgyülés. 

A díszülést kedélyes lakoma követte, me-
lyen a bácskai szépnem is gazdagon volt kép-
viselve. A tosztozók hosszú sorozatát az 
ékes szavú főispán nyitotta meg a királyra 
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mondott fölköszöntőjével. Molnár Ferencz 
Wlassies Gyulára, Harsányi János Sclimausz 
főispánra, Heller Richard Mamuzsits Lázár 
polgármesterre, Meznerits Ferencz a ven-
dégekre és a főispánra, Kladek Mihály Molnár 
Ferenczre, Kovács Mihály lapunk képviselő-
jére, Göőz József dr.-ra, Göőz a főispánra és 
Móra Istvánra, Radics Jakab a bács-bodrogh-
megyei tanfelügyelőségre, melynek képvisele-
tében Kurucz Gyula segédtanf. jelent meg. 
Bakody Márton Mamuzich Felixre, Móra 
István a főispánra, Schmausz főispán Göőz 
dr.-ra ürítettek poharat. 

A vendégek szabad óráikban megtekintették 
a tanítónőképző gyönyörű épületét, a városi 
központi iskola épületet, az új kórházat, a 
villamos-telepet, a városi földmíves iskolát, a 
palicsi fürdőt. Ez utóbbi helyen bucsuzásul 
oly hatalmas tánczmulatságot csaptak, a mely-
nél különbre bácskai leányok sem emlékeznek. 

A szabadkai napokra sokáig fogunk kelle-
mesen visszagondolni. Ügyszólván az ország 
minden vidékéről üdvözölték a jubiláló köz-
ségi tanítótestületet, csak éppen a megye és 
a kalocsai egyház területéről meghívott róm. 
kath. felekezeti körök megemlékezései marad-
tak el. Pedig mily szép harmónia lett volna, 
ha hozzánk nekik is lett volna egy-két szavuk, 
kiket mi testvéreinknek tartunk. 

Göőz József dr. 

± Könyvajánlat. A vallás- és közokta-
tásügyi minister f. augusztus hó 17-én 57.109. 
sz. a. következő rendeletet bocsátotta ki vala-
mennyi kir. tanfelügyelőségnek: Az 1893. évi 
deczember hó l-én 55.240. sz. a. kelt rende-
letem kapcsán értesítem a kir. tanfelügye-
lőséget, hogy „A magyarországi népoktatás-
ügy kereskedelmi és ipari szakoktatás szer-
vezete és közigazgatása" czímü gyűjteménynek 
Dr. Morlin Emil és Szuppán \ ilmos által 
szerkesztett második kötete megjelent (Buda-
pest. Eggenberger-féle könyvkereskedés kia-
dása, 1013 oldal. Ara angol vászonkötésben 
6 frt (i0 k r ) Ezen második kötet a tanító-
kéjizés, felsőbb leányiskolák és a szakok-
tatás ügyét öleli föl, magában foglalja 
az állami tisztviselői, valamint tanítói nyug-
díjtörvényeket és ezekre vonatkozó rende-
leteket, a szolgálati szabályokat, továbbá a 
gyűjtemény első kötetében fölvett anyagot 
érdeklőleg annak megjelenése óta kiadott 
rendeleteket, szabályzatokat stb.; végül el van 
látva mind a két kötetre vonatkozó kimerítő 
betüsoros tárgymutatóval. Minthogy a tan-
ügyi közigazgatás gyors és egyöntetű menete 
érdekében föltétlenül szükséges, hogy az 
érdekelt hatóságok és tanintézetek vezetői és 

alkalmazottai a reájuk vonatkozó összes tör-
vényeket és rendeleteket ismerjék, és azok 
szerint járjanak el, — szükséges, hogy a 
fönt jelzett munka egyrészt mivel az I. köte-
tet kiegészíti, másrészt tárgyánál fogva régen 
érzett nagy hiányt pótol, mindazok birtoká-
ban legyen, a kik a népoktatás-ügygyel, az 
ipari és szakoktatással foglalkoznak, a miért 
is kívánatos, hogy azt az összes tanügyi és a 
népoktatás ügyével foglalkozó hatóságok és 
intézetek megszerezzék. Intézkedjék tehsít a 
kir. tanfelügyelőség, hogy ezen gyűjteményt 
lehetőleg az összes nagyobb állami és álla-
milag segélyezett kisdedóvodák és elemi isko-
lák, úgyszintén mind az állami és államilag 
segélyezett felső népiskolák, felsőbb leány-
iskolák, polgári, kereskedelmi és ipariskolák 
tanító, tanítónő és kisdedóvónőképezdék és kir. 
tanfelügyelői hivatalok mielőbb megrendeljék. 
Hasson oda továbbá a kir. tanfelügyelőség, hogy 
a községi és magánjellegűily intézetek ezen 
gyűjteményt szintén megszerezzék. Eljárásáról 
a kir. tanfelügyelőség tegyen jelentést. 

*** „Az óvónő és tanítónőképzés egye-
sítése" czím alatt tanügyi röpirato t adott ki 
Esztergomban Szó/mord Ignácz, az ottani óvó-
nőképző-intézet igazgatója. Szerző ügyesen és 
sok tudással szól az egyesítés mellett, de oly 
alakban, hogy az óvónőképzők egészen beol-
vadjanak a tanítónőképzőbe, minden óvónő-
jelölt 4 évig tartozik járni a képzőkbe és 
minden tanítónő egyúttal óvónő is lehessen. 
A két tanterv is teljesen egybeolvadna, azaz 
jobban mondva, egymás összeadatnék alig 
valami reduktióval. Számítása szerint ezt a 
négy évfolyamon át heti 32—35 órával, 
melyből az óvói és népiskolai gyakorlatra a 
két első osztályban 3—3, a felsőbbekben 
4 4 óra ju tna és a gyakorlati ügyességek meg-
szerzése 10—12 óra, el lehetne érni. Semmi 
esetre sem helyesli azonban, hogy az óvónők 
a második vagy harmadik tanév végén külön 
oklevelet nyerhessenek. Annyi bizonyos, hogy 
a 4 évi tanulási kötelezettség az óvónők jelen-
legi nagy számát hirtelen megapasztaná, de, 
hogy javulna-e mindként csoport képzés ez 
által, azt nem fejtegeti elég részletesen, vala-
mint mellőzi azt a kérdést is, mi történjék a 
férfitanítóképző tantervével, ha a tanítónőkép-
zéstennyire átalakítják?Mindenesetre óhajtandó 
volna,ha a kisdedóvónőknem 16, hanem legalább 
18 éves korukban kezdenék munkájukat, de 
ennek keresztülvitele most már, midőn leg-
alább 3000 oki. kisdedóvónő van csekélyebb 
képzettséggel, óriási föladat és mindenesetre 
új törvény alkotást igényelne. 
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. S Z U N O R A . 
A legfőbb mindenegyéb. 

Ha jól emlékezem: a „Mikádó" dalműben 
van egy királyi alak, egy királyi tisztviselő, a 
ki az összes udvari hivatalokat viszi. Például: ő 
a király gyermekeinek a felügyelő-nevelője, a 
kutyapeczérek fogondnoka, stb., stb. Szóval, 
olyan széles foglalkozási köre van, hogy a mikor 
az egyik jelenetben a király vagy húsz hiva-
talnokát hívja, mindenre az az egy ember 
feleli: az én vagyok;. . . kérem, az én vagyok ; . . . 
kérem, az is én vagyok. Végre már nem is 
szól, csak egyre hajtogatja magát, jelezvén, 
hogy ő a — legfőbb mindenegyéb. Termé-
szetes, hogy van is aztán neki olyan évi j öve-
delme, hogy a királynak sem több. 

A magyar társadalomban is van ilyen — 
legfőbb mindenegyéb. 

Ha teszem, Jókai azt mondja, hogy Magyar-
országot még egyszer meg kell hódítani, . . . 
a hadviselő — én vagyok. 

Terjed a szoczializmus, ki lehetne ennek 
más hatalmas bb meggátlója'?... az — én 
vagyok. 

Magyarosítani kell, a névmagyarosításra 
lelkesíteni, a „Nemzeti Egyesülef'-ben, az 
E. M. K. E.-ben buzgólkodni kell, ez — 
megint én vagyok. 

Gyűjteni kell a népszokásokat, szólásmódo-
kat, figyelni a nyelvjárásokat, írni kell etno-
gráfiát, hát éppen — én arravaló vagyok. 

A peronoszpora és a filloxéra ellen véde-
kezni, a szőllőt rekonstruálni, az okszerű bor-
kezelést terjeszteni kell, ki az, a k i ? . . . az — 
én vagyok. 

Pomona teinsasszonynak is udvarolnom kell. 
A fatenyésztés, gyümölcsészet terjesztésére ki 
a legalkalmasabh médium ? . . . az meg éppen 
— én vagyok. 

Az okszerű földmívelés, állattenyésztés, trá-
gyakezelés, rétmívelés, növénytermelés, konyha-
kertészet és t}7ukászat terjesztésének ki lehetne 
a lelkesebb előmozdítója ? . . . kérem, ez is én 
vagyok. A sertésvész és sertésorbáncz ellen 
én szinte hatalmas ellen vagyok. 

A méhészet és selyemhernyótenyésztés ren-
díthetetlen párthíve ? . . . az meg éppenséggel 
én vagyok. 

Házi-ipar, pedagógiai slöjd és egyéb tót 
mesterség mívelője, - - tűzoltóság, dal-, zene-
és erkölcsnémetesítő egvesület szervezője, turis-

taság, biczikli-sport, nép- és ifjusági könyv-
tárak megteremtője, meteorologiai, zivatar- és. 
fiistifecske-észlelő, állásomból következik, 
hogy mindez — én vagyok. 

Neruda droguista jobb keze a gyógyító 
növények, piócza és kőrisbogarak gyűjtésében 
— hát szintén én vagyok. Rovar-, lepke- és 
herbariumgyüjtő •— még ez is csak én vagyok. 

Majálisok, ünnepélyek, műkedvelői előadá-
sok rendezésében, azután ünnepi és alkalmi 
szónok, fölolvasó, kortesvezér a követválasz-
tá oknál, nini! a mester megint csak — én 
vagyok. 

Újságokra, könyvekre az előfizetőfogdosó, 
könyöradomány-gyüjtő — hát ez is én vagyok. 

Az ország összes társadalmi, sőt a politikai, 
de még a szépirodalmi és vicczlapoknál is az 
újságíró, bel- és külmunkatárs, újdondász és 
laptudósító, néha itt-ott még a lapszerkesztő 
és kiadó is — bizony csak én vagyok. 

Gyárak, üzletek kérdezősködésére, hogy van-e 
a falumban ennek meg annak szakálla és 
mekkora, a mire hitelezni lehet ? . . . a bizal-
mas tudósító, fájdalom! — én vagyok. 

Nemzetem dicső fiai! En nagyon-nagyon 
meg vagyok hatva ennyi bizalomtól. Igen 
szépen köszönöm. Nagyon szép tőled, nem-
zetem, hogy ennyi foglalkozási ágat, — nem is 
ágat, hanem erdőt — raktál hazafias és gyenge 
vállaimra ; méltó vagy reá nemzetem, hogy 
naponkint háromszor elénekeljem a Hymnuszt 
és a Szózatot. Bizonyos most már, hogy az 
unalom nem fog elpusztítani, de hogy bele 
nem bolondulok-e ? . . . az már nem bizonyos. 
Te persze, nemzetem, azt hiszed, hogy a kinek 
ekkora foglalkozási erdőt borítottál a nyaka 
köré, kinek ennyi hivatala van, annak jöve-
delme is legalább is fejedelmi lehet. Csalódol 
nemzetem. En ezt mind ingyen teszem. No, 
nem egészen. Nekem ez mind azért a 400 
írtért kell megtennem, a mit azért kapok, 
hogy minden esztendőben száz tökfilkóból és 
zulukafferből európai embert faragok, ha 
ugyan ilyen rengeteg mellékes foglalkozás 
mellett ju t reá némi idő. Mert, mint látni is 
méltóztatod, nemzetem, ennyi dolog mellett 
kell, hogy az iskola legyen a mellékes. Ne 
is titulálj engem tehát tanítónak, hanem — 
„legfőbb mindenegyéb"-nek, de rám illik az 
„ezermester" c/ímis. Szóval: én vagyok neked, 
nemzetem, a legkisebb fizetésű, de1 a legfőbb 
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liazafiasságra kárhoztatott, nadrágos „állami 
teendökkelmegbizottl'unkeziónárusod."A miből 
jövedelmem lehetne, azt elvették tőlem, a mit 
ingyen akarnak és más meg nem tenné, azt 
mind elvárják tőlem csupa hazafiasságból azon 
a czímen, mivel hogy én a nép tanítója vagyok, 
a nép közt a legfőbb mindenegyéb. 

Mondom, köszönöm nemzetem ezt a belém 
helyezett nagy bizalmadat. Habár nevetsé-
gessé teszel, de én még sem haragszom, teszek, 
a míg lehet; de aztán ha ezután is csak így 
táplálsz nemzetem, bizony idő előtt kidőlök, 
vagy megszököm a százféle hivatalomtól. Tehát 
vagy éhen veszek, vagy megszököm. És biz-
tosítlak arról nemzetem, hogy az utánam 
jövők már nem lesznek ilyen bolondjaid, mint 
a mostaniak ; azoknak már több lesz az eszök, 
mert ez lesz a jelszavuk: ingyen senkinek 
semmit a világon! Brr! Nem szeretnék benne 
élni. annyi bizonyos. 

Réztolli 31. 

A kiengeszteiődés. 
A II. kis leányosztályban ünnepség van 

készülőben. 
A kis festett asztal szép hímzett lepellel 

van leterítve, rajta az előrehaladt kedves 
tavasz ajándékai bokrétába kötve és köztük 
néhány emléktárgy, melyeknek elrendezésével 
éppen most szorgoskodnak az ünnepiesen öltö-
zött leánykák. 

Alig hogy ezzel elkészülnek a kis rendezők 
és helyökre ülnek, megjelenik Hollósi Irma 
tanítónő is, a kinek ma van névnapja; tehát 
ő az ünnepelt 

A mint belépésekor a tanítónő rátekint az 
ünnepiesen öltözött leánykákra, kissé megáll 
és csudálkozást kifejező arczczal indul asztala 
felé, hol kedves meglepetés éri 

Alig foglalja el az asztalnál a helyét, a 
leánykák közül előlép egy kis angyalarczú 
gyermek, megáll a megilletődött tanítónő asz-
tala előtt, és egy kis köszöntőt mond az 
egész osztály nevében. 

Oly kedvesen és szépen mondj Bi az cl kis 
leány a köszöntést, hogy a tanítónő hiába 
iparkodik a meghatottságtól eredő könyeit 
visszatartani, mert bizony megerednek azok. 

Mégis némileg palástolni akarván azokat, 
kezébe veszi az egyik kis virágbokrétát, édes 
illatát, mintegy önkénytelenül, élvezi. 

És milyen jóleső kedves érzés tölti el szi-
vét, midőn a kis Tárcsái Idus gyermeki őszin-
teséggel oly kedvesen ecseteli az egész osz-
tály szeretetét és háláját jó tanítónőjük iránt 
— névnapja alkalmával. 

De valami megbánásfélét is érez szivében, 
hogy a kis Idussal eddig olyan hidegen bánt, 
feleleteit is szigorúbb mértékkel mérte, mint 
a többiét s jó magaviselete és szorgalmiért 
soha meg sem dicsérte. 

Egy pillanat alatt elvonul előtte a kis Idus 
ama nagy bűne, hogy annak a jónevü orvosnak 
a leánya, a ki egykor neki oly hévvel udvarolt 
és házasságról beszélt, de a ki csakhamar 
elpárolgott, a mint megtudta, hogy reája, mint 
tanítóleányára, örökség nem vár. 

De hát higgadtan mérlegelve a dolgot, ez 
most már szerinte is nem bün, hanem talán 
okos előrelátás volt az illetőtől. 

Talán ő is így tett volna az ő helyzetében. 
De meg most már van is annyi élettapasz-

talata, tudja, hogy az ilyen tanítóféléknek 
osztályrésze a lemondás és önmegtagadás. 

Jutalmuk úgy mondják — az égben 
van. Egyedüli örömük a jól végzett köteles-
ség tudata és tanítványaiknak irántuk való 
szeretete és ragaszkodása, a mi minden más 
elismerésnél többet ér. 

Éppen most fejezi be a kis leány a 
köszöntést. 

A jó tanítónő fölkel és homlokon csókolja 
a kis Idust, a kivel eddig oly hidegen bánt, 
és meghatottan ezt rebegi: köszönöm . . . 
igen köszönöm, édes gyermekem. 

E csók volt a kiengesztelődés csókja. 
(Som.-Szt.-Benedek.) Sípos Antal. 

HIVATALOS KESZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyilvánította: Chobot Ferencz 
rákospalotai róm. kath. lelkésznek, a ki az 
igrámi róm. kath. iskolaépítési költségeire 
700 frtot adományozott; a rimaszombati nő-
egyletnek, valamint Samarjay Jánosnénak, mint 
ezen egyesület elnökének, a népoktatás érde-
kében tanúsított áldozatkészségeért; gróf 
Majláth Gusztáv erdélyi róm. kath. püspöknek, 
a ki iskola építési czélokra 4200 frtot ado-
mányozott. 

Kinevezte: Csernyiezky Ilona oki. tanítónőt 
a tőke-terebesi áll. el.népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Gyorgyevits Szvetiszláv és Perics Lázár oki. 
tanítókat a tomasováczi közs. el. népisk.-hoz 
r. tanítókká; Czeininger Erzsébet és Engländer 
Etel oki. tanítónőket a sátoralja-újhelyi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónőkké; Esznek Mihály 
oki. tanítót a négyfalusi (Bácsfalu, Türkös, 
Csernátfalu és Hosszúfalu) áll. el. népiskolák-
kal kapcsolatos gazdasági ismétlő-iskolához r. 
gazdasági szaktanítóvá; Erkics Mária oki. 
tanítónőt a vöröstemplomi közs. el. népisk.-hoz 
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r, tanítónövé; Bratscher Vilmos oki. tanítót 
a franzfeldi közs. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Dursza Danicza oki. tanítónőt a fehértemplomi 
és Harisné-Krsztekanits Emma tanítónőt a 
kuszicsi közs. el. népisk.-hoz r. tanítónővé: 
Lendvay Sándor oki. tanítót a nagypaczali 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Czeizler Ilonka kis-hartai és 
Zágár Marietta szent-antali áll. kisdedóvó-
nőket kölcsönösen; Otto Amália tapazdi áll. 
el. isk. tanítónőt a sztropkoi áll. el. iskolához; 
Muhara Mária sztropkoi áll. el. isk. tanítónőt 
a zalaegerszegi és Horváthné-Farkas Józsa 
zalaegerszegi áll. el. isk. tanítónőt a fehér-
templomi áll. el. iskolához. 

Előléptette: Dózsa Imre pancsovai áll. 
polg. isk. r. tanítót, Lukács Bella munkácsi 
áll. polg. isk. igazgató-tanítónőt, Stubner 
Simon galgóczi, Misik János fogarasi és 
Truppét, Károly fehértemplomi áll. pol. isk. r. 
tanítókat a X. fizetési osztály első fokozatába; 
továbbá: Andorfy Erzsébet balassa-gyarmati 
áll. segélyezett közs. polg., Merd György 
halmi-i áll. felső nép-, Krssákné-Fejér Teréz 
liptó-szent-miklósi áll., Nagy Lajos szegedi 
áll. segélyezett községi, Sóbányi Gyula bánffy-
hunyadi, Balázs Márton kézdivásárhelyi, Schön-
berger Mór huszti áll, Grieszbach Gabriella 
nagy-kanizsai áll. segélyezett közs., Borosnyai 
Katalin brassói áll, Mih'alik Sándor resicza-
bányai áll. segélyzett községi, Zuna Melánia 
somorjai áll. segélyezett községi, Elefántné-
Sikor Jolán újpesti, Szakonyi Géza csáktor-
nyai, Hegyessy Béla és Sánclor Imre gyöngyösi 
áll. polg. isk. r. tanítókat, illetve tanítónőket, 
végiil . 'agy Lajos orosházi áll. polg. isk. 
igazgató-tanítót a X. fizetési osztály második 
fokozatába. 

Megerősítette: Szentpétery Endre kolozs-
vármegyei kir segédtanfelügyelőt jelen állásá-
ban végleg; Gyorgyecits Miklós szefkerini 
közs. isk. igazgató-tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: Kutzky Mihály 
brezovai munkaképtelennek talált ág. hitv. ev. 
tanító részére évi 320 fr tot ; Pál Ferenczné, 
szül. Modrach Anna apáczai áll. el. isk. munka-
képtelennek talált tanítónő részére évi 220 frtot 
ideiglenesen; Dragoman Dragomán szász-
zalatnai gör. munkaképtelennek talált el. isk. 
tanító részére évi 130 f r to t ; Lap Miklós 
körösi g. kel. munkaképtelennek talált el. isk. 
tanító részére évi 230 fr tot ; Bortos Miklós j 
gurányi munkaképtelennek talált g. kel. tanító 
részére évi 230 fr tot ; Nikoreszku Mózes ápoldi 
g. kel. munkaképtelennek talált el. isk. tanító 
részére évi 160 fr tot ; Beel Elek kirvai munka-
képtelennek talált g. kath. tanító részére évi 
200 fr tot ; Kostea Miklós borzási g. kath. < 

munkaképtelennek talált e. isk. tanító részére 
évi 230 frtot. 

Segély- illetve gyáinpénzt utalványozott: 
néh. Vargha István orosházi ág. hitv. ev. volt 
tanító özvegye, szül. Kovács Emma részére 
évi 420 frt segélypénzt, Ilona és Gyula nevű 
kiskorú árvái részére pedig együtt 140 frt évi 
gyámpénzt; néh. Heffner Ferencz b.-endrődi 
róm. kath. tanító József nevű árvája részére 
évi 66 frt 67 k r t ; Diósy Lajos b.-gyulai róm. 
kath. tanító 2 kiskorú árvája részére összesen 
150 fr tot ; néhai Szalay Imre kis-kunhalasi 
községi tanító özvegye, szül. Kossá Emilia és 
Károly nevű kiskorú árvája részére együtt 
évi 262 frt 50 kr t ; néh. Szőke Béla hódmező-
vásárhelyi közs. volt tanító özv., szül. Sülé 
Emilia részére évi 310 frt segélypénzt, 2 kis-
korú árvája részére pedig együtt 103 frt 32 kr 
gyámpénzt; néh. Triff Gratián csömöslői gör. 
kel. tanító 3 kiskorú árvája részére együtt 
évi 150 f r to t ; néh. Kovács Béla nagy-szalon-
tai ev. ref. volt tanító özvegye, született Cséke 
Mária és 5 kiskorú árvája részére, évi 458 frt 
33 krt ; néh. Bcnclik János csehbrezói ág. h. 
ev. tanító özvegye, szül. Vitéz Emma és árvája 
részére együtt évi 191 frt 66 kr t ; néh. Albáni 
Miklósné szül. Andrássy Zsuzsanna alsó-szom-
batfalvi áll. ménesintézeti el. isk. volt tanítónő 
hátrahagyott 4 kiskorú árvája részére összesen 
200 fr tot ; néh. Györgyön Pantelimon hauzesti 
g. kel. román tanító özv., szül. Kozma Erzsébet 
részére évi 150 fr tot ; néh. Benga József volt 
román-gladnai gör. kel. román tanító özv., 
szül. Badu Zsófia részére évi 175 fr tot ; néh. 
Topschcr Vilmos sár-szt.-miklósi ág. ev. volt 
tanító özv., szül. Wadár Hermin részéi'e évi 
150 frt és 2 kisk. árvája részére együtt 50 frtot; 
néh. Csincsa András volt gledényi nyugdíjazott 
gör. kath. tanító özv., szül. Ádám Erzsébet 
részére évi 150 f r t ; néh. Kellner János volt 
nagykarácsonyszállási róm. kath. tanító özv., 
szül. Hornyok Vilma részére évi 230 f r to t ; 
néh. Udoardy Péter volt benkepatonyi ev. ref. 
tanító özv., szül. Baranyay Mária részére évi 
150 fr tot ; néh. Kovács Gábor csák-berényi 
volt ev. ref. tanító özv., szül. Molnár Anna 
részére évi 150 frt, Jolán nevű árvája részére 
25 frtot; néh. Gaál Imre ádándi ev. ref. volt 
tanító özv., szül. Vicla Eleonóra és József 
nevű árvája részére együtt évi 233 frt 33 k r ; 
néh. Takács Lajos volt gyermelyi róm. kath. 
tanító özv., szül. Szűcs Teréz részére évi 
150 frtot. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Magyar Lajos volt rádi róm. kath. tanító 
Erzsébet és Ilona nevű kiskorú árváinak a 
debreczeni orsz. tanítói árvaházba; néh. Pap 
Dániel volt radistyáni ev. ref. tanító Mária 



36. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 13 

nevű kiskorú árvájának a clebreczeni orsz. 
tanítói árvaházba; néh. Egeli Márton tasnád-
szántói róm. kath. volt tanító Emma nevű 
kiskorú árvájának a debreczeni tanítói árva-
házba ; Supka István rácz-almási községi volt 
tanító István nevű árvájának a debreczeni 
orsz. tanítói árvaházba; néh. Moórung János 
hevesi róm. kath. volt tanító Ede nevű kisk. 
árvájának a debreczeni orsz. tanítói árvaházba; 
néh. Gasparovits Károly tittói volt róm. kath. 
tanító Paulina nevű árvájának a kolozsvári 
orsz. tanítói árvaházba; néh. Nóvák Dániel 
vékei nyugalmazva volt róm. kath. tanító 
György és Gizella nevű árváinak a debreczeni 
orsz. tanítói árvaházba; néh. Vaj na Károly, 
csombordi áll. el. isk. volt tánító Andor nevű 
kiskorú árvájának a debreczeni orsz. tanítói 
árvaházba; Huber József sárkereszturi róm. 
kath. volt tanító Erzsébet nevű árvájának a 
debreczeni orsz. tanítói árvaházba; néh. Veress 
János bélafalvi közs. el. iskolai volt tanító 
István nevű árvájának a debreczeni orsz. taní-
tói árvaházba; néh. Hakker Károly derecskei 
róm. kath. volt tanító Rozál nevű kiskorú 
árvájának a debreczeni orsz. tanítói árva-
házba; néh. Schmelz Alajos altringeni volt 
róm. kath. tanító Magdolna nevű árvájának 
a debreczeni orsz. tanítói árvaházba. 

Végkielégítést utalványozott: Krauszhaár 
István német-nagy-szent-miklósi róm. kath. 
el. isk. munkaképtelennek talált tanító részére 
276 frtot; Todea Miklós szászsebesi gör. kel. 
elemi isk. volt tanító részére 350 frtot; Ber-
kán József sövénvségi gör. kel. munkaképte-
len elemi iskolai tanító részére 150 frto 
egyszersmindenkorra. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
I Az egri egyházmegyei r. kath. kán-

tortanítók nyugdíjintézete mult hó 30-án 
tartotta közgyűlését Egerben. A tekinté.yes 
intézetnek jelenleg már 85.812 frt 77 kr 
vagyon van nagyobbrészt értékpapírokban, 
évi bevétele 5495 frt 79 kr volt. Örvendenénk, 
ha más vidéki egyesületek is ily szépen 
haladnának. 

X A barsi ev. ref. tanítóegyesület rendes 
őszi gyűlését folyó hó 8-án fogja megtartani 
Nagysarlón. 

A zalamegyei tanítótestület közgyűlé-
sén Balatonfüreden a főispán is megjelent és 
fényes ebéd volt. A tanítók üdvözlő-sürgönyt 
küldöttek Wlassics ministernek. 

A A zólyommegyei általános tanító-
egyesület f. hó 9-én Beszterczebányán köz-
gyűlést tart, melyen többek közt Groó G.Lajos 

tart előadást Zólyomvármegye tanügyének 
fejlődéséről. Közebéd is lesz. 

£ A szombathely-egyházmegyei r. k. 
tanító-egyesület f. hó 15-én tartja Szombat-
helyen rendes évi (XV.) közgyűlését. A folyó 
ügyeken kívül főbb tárgyak: Jelentés a 
„Tanítók Házáról". A központi bizottság jelen-

i tése a beérkezett pályaművekről. Heiner József 
tanító értekezése a dadogók oktatásáról. 

A „Veszprém egyházmegyei r. k. tanító-
testület Keszthely-sümegi köre" Sümegen, 
szeptember 22-én fogja őszi rendes közgyűlé-
sét megtartani. 

IIV 0 D A L 0 M. 
Beküldetett hozzánk: Bibliai történet izrae-

lita népiskolák számára. írta Friedl József 
igazgató-tanító. Harmadik kiadás, átnézte 
Barna Jónás. Miskolcz, 1899. Ara kemény 
borítékban 40 kr. - A kezdő állami tanító. 
Példás útmutató a népiskolai ügykezelési 
elsajátítására. Kidolgozta Szecsányi Antal 
áll. tanító. Nagy-Tapolcsány, 1898. Ara egy 
korona. Erre a gyakorlati könyvre, bár nem 
kimerítő, különösen figyelmeztetjük olvasóin-
kat. — A magyar nemzet története. Szer-
keszti Szilágyi Sándor, 168—171. füzet (a 
XVII-ik század második feléről számos képpel), 
kiadja az Athenaeum. Egy-egy füzet ára 30 kr. 
- Római katholikus kántorkönyvecske tanító-
képző-intezeti tanulók és kántorok számára. 
Készítette Erdó'di János igazgató. Kassa, 1898. 
Második kiadás. Ára 55 kr. A kassai tanító-
képző segélyzőpénztárának javára. Ajánljuk. 
— Toreador-keringő Füredi Józseftől. Ének-
hangra és zongorára átírta Chorin G. Buda-
pest, „Harmónia" kiadása, ára 80 kr. 

Az iskolai értesítők közül újabban bekül-
dötték hozzánk a következőket: Az Izabella 
kir. herczegasszony védnöksége alatt álló 
Szent Orsolya-rendű pozsonyi tanítónoképzz-
intézetnek 5-ik értesítője. — Rimaszombat 
város községi népoktatási tanintézetének érte-
sítője. — A bánffy-hunyadi állami polgári 
fiú-, felső leány- és elemi iskolák 24-ik érte-
sítője. Szerk. Koleszár Lajos. — A nagy-
kanizsai izr. hitközség által föntartott elemi, 
polgári ós felső kereskedelmi iskola értesítője. 
Szerk. Bun Samu. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Abos József. Kérje 1898-ik évre mostani 

állomása után járó díjazása szerint a kiigazí-
tást. Igazolja, hogy átköltözött s mennyi a 
mostani fizetése. 
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Csiszér F. A földmívelésügyi minister — 
miként az „Országos Hirlap" közli, — abuda-
pesti felsőbb szőllő- és borgazdasági tan-
folyamra az 1898—99. tanévre való fölvételre 
kiírt pályázat határidejét folyó évi szeptember 
hóig meghosszabbította, mely határidőn belül 
a fölvétel iránti kérvények a földmívelésügyi 
ministerhez nyújtandók be. A felsőbb tan-
folyamra folyamodók közül a jobb bizonyít-
ványokkal birók, tekintettel vagyoni helyze-
tükre évi 600 forint egész, vagy évi 300 
forint fél állami ösztöndíjba részesülnek. A 
felsőbb tanfolyamra csak oly pályázók vétet-
nek föl, kik a magyar-óvári gazdasági aka-
démiát vagy valamelyik hazai gazdasági tan-
intézetet jó sikerrel végezték. 

Reviczky. Az illető (tanítók számára készí-
tett) zsebnaptár hibásan (talán sajtóhiba foly-
tán) állítja, hogy a köztisztviselői minősítés 
szempontjából egyenlő értékű a polgári isk. 
hatodik osztályának elvégzésével. Az ön fiát, 
ki a z . . . u . . . i felső népiskolát végezte, a 
kellő gyakorlat megszerzése után sem bocsát-
hatják községi jegyzői vizsgálatra, mert oda 
polg. (stb.) iskolai VI. osztály végzése szük-
séges föltételül, már pedig a polgári iskolai 
vizsgálatokra vonatkozó szabályzat értelmében 
— még egyedül a vizsgálatot tanérték szem-
pontjából is — csak a polgári iskola ötödik 
osztályának felel meg a felső népiskola III. osz-
tályának elvégzése. 

Kovács M. Nem tartjuk jogosnak, hogy a 
tanítók haszonélvezetére bocsátott földek hatá-
rainak kiigazítására szolgáló fölmérések költ-
ségét a tanító viselje. Az iskolaföntartó érdeke 
az, hogy például a tanítói fizetésül adott 
20 hold földje valóban meglegyen, ezt idegen 
el ne tulajdonítsa. 0 fizesse tehát a községi 
elöljáróság által elrendelt fölmérésnek eme 
20 holdra eső költségét. Másrészről az is 
figyelembe veendő, hogy a tanító állásán nem 
változhatatlan ; esetleg már holnap más helyre 
költözhetik, hogyan fizesse tehát ő 5 évig 
6°/o-jával a fölmérés esedékes költségét? Tanítói 
kert czímén V* holdnyi területet külön nem 
követelhet, ha természetben kántort&miói ker-
tet használ. 

„Magister." Igen figyelemrn 'méltó. Egyelőre 
nem lehet ellene tenni. 

Tanítóözvegy. Talán éppen javára történt 
így. Teljesen betöltött 10 évi szolgálatot szá-
míthattak-e az orsz. nyugdíjalapnál? Ez a 
főkérdés. Ha jogos sérelmük van, nyitva áll 
az út az orvoslásra. 

Ii. F. Igen, ha már letelik az az időre, 
melyre folyósították. 

Kíváncsi. Mindenesetre csak kimért távol-
ságban. 

Mózsa S. Az „ecclesia ecclesiam non taxat" 
elvénél fogva pap és tanító egymásnak tett 
hivatalos szolgálatokért nem szoktak díjat 
követelni. Hogy egy nyugdíjas gör. kath. 
tanítótól papja párbért követelhet-e, arra 
nézve az illető papi díjlevél irányadó. A 
kérdezett iskola államsegélyéről nem adhatunk 
fölvilágosítást. Be kell várni a hivatalos döntést. 

Páhi. A tanítói fizetés államsegély igény-
bevétele szempontjából le nem szállítható. Ha 
megtörtént, törvénytelenséget követtek el, 
melyet jelentsen be a kir. tanfelügyelőnek. 

Bustya J. Igen, ha fölveszik. Joga van 
kérni a fölvételt. 

JÓSVai (J. Nem köteles. Ez a válaszunk mind 
a három kérdésére. 

Marossy K. Teljesen a fönnálló törvények 
és rendeletek szerint történt az eljárás. Ellene 
tenni nem lehet. 

S. E. Rörtvélyes. _ Külön folyamodvány 
alapján a magánvizsgálati díjat az illető iskola-
föntartó elengedfó«; de nem köteles elen-
gedni azon a czímen, hogy tanító gyermekéről 
van szó. 

Jakab B. Az osztályvizsgával együttislehetne. 
Fordaljon a lakóhelyéhez legközelebbi polg. 
iskola igazgatójához, ott részletes útbaigazítást 
nyerhet. 

F. Márk. Budapesten is volt rá példa, 
hogy tanítónőt iskolaszéki tagnak választották. 

I. J. 1. A váltakozó rendszert helyesebbnek 
tartjuk. 2. 3 osztályú, de osztatlan. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Újfajta képezd*'. A kereskedelmi isko-

lák hazánkban rendkívül elszaporodtak: 37 
felső-kereskedelmi iskola, 20 női kereskedelmi 
tanfolyam és 90 kereskedelmi ismétlő-iskola 
van. Sok is a jóból, különösen a felső-keres-
kedelmi iskolából. Ezért újabban külön keres-
kedelmi iskolai tanárképző-intézet fog meg-
nyílni. Hallgatói csak egyetemi növendékek 
lehetnek, kik itt az új képzőben pótlólag még 
könyvviteli, kereskedelmi és politikai számtani, 
áruismei, kereskedelmi földrajzi és közgazda-
sági előadásokat fognak hallgatni s e mellett 
a budapesti kereskedelmi akadémián, mint 
gyakorló-iskolában, hospitálni. A tanárképző 
vezetését valószínűleg dr. König Gyula mű-
egyetemi tanár s kereskedelmi iskolai biztosra 
bízzák, előadói egyetemi, műegyetemi és keres-
kedelmi akadémiai tanárok lesznek. 

— Nagy apácza-intézetet fog létesíteni 
Majláth Gusztáv gróf püspök Kolozsvárt. Az 
intézet, melynek élén egy főrangú születésű 
apácza lesz, bölcsödén kívül óvóintézetet, 
elemi- és polgári iskolát fog magában foglalni. 
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- Világ folyása. A magyar országgyűlés 
hosszú szünet után ismét összegyűlt. Nem 
éppen kellemesnek Ígérkezik. Az ellenzék 
nagyon neheztel az osztárák kiegyezés miatt, 
különösen mert az önálló vámterület behoza-
taláról még szó sincs. Előreláthatok a heves 
ülések és az is, hogy a közjogi viták mellett 
alig jut egyhamar idő közigazgatási vagy 
éppen közoktatásügyi reformokra. Még szomo-
rúbbak a kilátások az osztrák parlamentben, 
melyet a király szintén a kiegyezés kérdésének 
megvitatása végett hivott újból egybe. Maga 
a király jelenleg Temesmegyében időzik a 
hadigyakorlatokon, holWlassics Gyula minister 
egyik vendéglátója, mint az alapítványi jószág-
hoz tartozó buziási fürdő felügyelője. — Kül-
földön sem nagyon nyugodtak a kedélyek. Az 
orosz czár fölhívását az angolok, amerikaiak 
és különösen a francziák nem nagy örömmel 
fogadják, az utóbbiak sejdítik, hogy ez is egyik 
akadálya régi vágyuknak, Elsasz visszahódí-
tásának meggátlására. Náluk különben is a 
hírhedt Dreyfusügy ismét erős hullámzásban 
tartja a kedélyeket, mióta a hires per egyik 
főokiratáról kisült, hogy hamisított. Legked-
vesebb az élet jelenleg Hollandiában, hol a 
fiatal királynő elérvén 18-ik évét, nagykorú 
lett és a hollandok a nagyon szeretett „kicsi-
kénk" ünnepét nagy zajjal ülik meg. 

— IJj tanítók árvaliáza. A kath. országos 
tanítói segélyalapnak a tanítói árvaház javára 
tett régibb adományát Vaszary Kolos herczeg-
primás 25.000 koronára egészítette ki és 
óhajtását fejezte ki, hogy az árvaház Eszter-
gomban mielőbb megnyíttassék. 

— Magyar tanítók Svédországban. A stok-
holmi tejgazdasági gépgyár 1000 frt ösztön-
díjat ajánlott föl a magyar földmívelésügyi 
ministernek, hogy ezen az összegen négy 
magyar néptanítót küldjön ki 5—6 hétre 
Svédországba, az odavaló tejgazdaság tanul-
mányozására. Az ösztöndíjakat a következő 
néptanítók nyerték el: Schwarcz János nép-
iskolai igazgató-tanító Nagy-Teremiáról (To-
rontálvármegye), Kircz József Tévéiről (Tolna-
vármegye), Rozics Géza Somogyvárról (Somogy-
vármegye) és Kerekes Lajos Mező-Kászonyból 
(Beregvármegye). 

— Tanítói korpótlék. A pécsi izr. hit-
község 6 évvel ezelőtt tanítóinak l O V o - o s 
ötödéves korpótlékot szavazott meg. Időközben 
oly törvény lépett életbe, mely elrendeli, hogy 
a tanítók minden öt évben 50 frtnyi kor-
pótlékra tarthatnak igényt. A törvény által 
elrendelt ezen korpótlék első izben 1898. 
szeptember 25-én esedékes. Ámde a pécs izr. 
tanítók epy része már 1897. szeptember l-én 
hitközségi határozat alapján igényelhette a 

második 100/o-os, tehát 60—70 forintos kor-
pótlékot. A hitközségi elöljáróság azonban 
azon álláspontra helyezkedett, hogy a taní-
tóknak eddig adott kedvezmény megszűnt a 
törvényes rendelkezés következtében és a 
tanítóknak nem fizette ki a szerintök esedé-
kes korpótlékot. Nyolcz havi huzavona után 
a tanítók az elöljáróság sérelmes határozatát 
megfölebbezték. Pécs szab. kir. város köz-
igazgatási bizottsága meg hatályon kívül 
helyezte az elöljáróság határozatát és elren-
delte a korpótlék kifizetést. Ezen határozat 
ellen az elöljáróság a vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez fölebbezett, de eredmény 
nélkül. A minister ugyanis elrendelte a szóban 
levő korpótlék haladék nélkül való kifizetését. 
Ezzel a kellemetlen ügy lekerül a napi-
rendről. 

— A szakiskolák száma lassan ugyan, de 
folyvást szaporodik. Budapesten a szabók, 
órások és pinczérek számára már régebben 
biztosított iskolák mellett most újabban meg-
nyilt a czipész-szakiskola. Óhajtandó volna, 
hogy hasonló jellegű szakiskolákat nagyobb 
vidéki városokban is alapítsanak, az általános 
jellegű iparostanoncz-iskolák inkább csak oly 
helyekre valók, liol egy-egy iparág nem képes 
külön szakiskolát tartani fönn. 

— Jubileum. Gerlei Mátyás barsverebélyi 
kántor- -és főtanító most ülte meg tanítói 
működésének 40 éves jubileumát. Mi is üdvö-
zölj ük. 

— Harangozó tanítók. A tapolcza-balaton-
füredvidéki r. kath. tanítóegyesület közelebb 
tartott közgyűlésén Bognár Károly esperes 
és kerületi felügyelő buzdította a tanítókat, 
hogy a harangozás teljesítésétől igyekezzenek 
megszabadulni. O minden egyes esetben igye-
kezni fog kieszközölni az egyházi hatóságnál, 
hogy a pályázattól eltiltassék az oly tanító, 
a ki a harangozás teljesítésére bármily ösz-
szegért hajlandó. Ajánljuk Bognár eljárását a 
többi felügyelők figyelmébe. 

— A magyar gyermekjátékok és munkák 
összegyűjtése, rendezése, meg Írásban és rajz-
ban leendő kiagása czéljából a vallás- és köz-
oktatásügyi minister Láng Mihály eperjesi 
kisdedóvoképző-igazgatónak 300 forint segélyt 
utalványozott. 

Facsemeték kiosztása. A kopár és 
futóhomokterületek beerdősítése végett a föld-
mívelési minister a jövő évben nagyobb meny-
nyiségü facsemetét fog kiosztani kisbirtokos 
s parasztgazdák részére egészen ingyen a 
vasúti szállítási díjon kívül. Az 50 fcrajczáros 
bélyeggel ellátott folyamodványokat e végből 
az illető kerületi kir. erdőfelügyelőségeknél 
deczember 15-ig kell benyújtani. 
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— A Szathmárj-síremi ékre, illetőleg 
alapra adakoztak: Demeter Lajos (Rozsnyó) 
gyűjtése a „Gyömörrnegyei ált. tanítóegyesület" 
Pelsőczön tartott közgyűlésén: 8 frt 51 k r ; 
Nedelyov János (H.-Neuzina) gyűjtése 1 frt 
45 kr. Eddigi gyűjtésünk: 1999 frt Ki kr. 

— Eskütétel. Budapest főváros hatósága 
előtt a mult héten egyszerre 23 tanár, 3 igaz-
gató, 95 tanító, 65 tanítónő és 12 óvónő 
tette le az esküt, tehát kerekszámban 200 
új tanerő, kikhez még az évfolyam alatt alkal-
mazottak jönnek. Ez az egy szám is mutatja, 
hogy mily jelentékeny tényező Budapest 
főváros hazai közoktatásügyünkben. 

— Jubileum. Koscháry János szepes-
olaszi-i tanítónak, ki 46 évig buzgón műkö-
dött e pályán, augusztus 28-án Csáky Zénó 
gróf, Szepesmegye főispánja, a város által 
rendezett díszgyülésen ünnepiesen adta át a 
király által jutalmul nyújtott aranyérdem-
keresztet. 

— A siketek hallása. A siketnémák váczi 
intézetében most tesznek kísérletet dr. Urban-
csics egyetemi tanár módszerével, melynek 
segítségével a siketek hallását is lehet némi-
leg fejleszteni, ha még valami nyom maradt, 
azaz nagyobb lármát észrevehet. A kísérletek 
költségeire dr. Dirner Gusztáv egyetemi tanár 
300 frtot ajándékozott. 

— Gyümölcskiállítás lesz október 9 — 16-ika 
közt Budapesten a mezőgazdasági muzeum 
(Vajda-hunyadi várépület) helyiségeiben. Beje-
lentési iveket küld az „Országos Magyar Ker-
tészeti Egyesület" titkári hivatala (Budapest, 
IV. ker. lvoronaherczeg-utcza 16. sz., földszint) 
vagy az országos gyümölcsészeti ministeri 
biztos a földinívelésügyi m. kir. ministeriumban. 

— Sürgönyzés a távolba. Rendulics István 
kapitány, báró Dessewífy Sándor és társai a 
bécsi szabadalmi hivatalnál oly készülékre 
kértek szabadalmat, melynek segítségével az 
egyik robogó vonatról a másikra, vagy az 
egyes állomásokra lehet sürgönyözni, úgy hogy 
ezáltal az összeütközés lehetetlenné lesz s az 
utazók útközben is társaloghatnak az otthon 
maradottakkal. A nagyérdekű találmányt hajó-
közlekedésre is akarják átdolgozni. 

A szerkesztő postája. 
K. L. Érsekújvár. Vigye el Roboz igazgatóhoz 

yáczra, ki a hebegők és dadogók tanfolyamát vezeti. 
Ö szakértő, tanácsot fog adni. — \V. K. Jászberény. 
Az egyetemi nyomdában. K. J. Honi.-Kemény-
falva. Nem közölhető. M. L. Szepezd. Már elin-
tézték 28.525. — P. J. Kis-Köcskő. Itt van, nem-
sokára meglesz. — 1. S. Szepcsófalu. 30.569. Már 
elintézést nyert, illetékes helyen van. — X. A. Panyola. 
25.644. sz. a. lement. — L, J. Romáu-Pozsezsena. 
45.235. sz. nézze meg a közigazgatási bizottságnál. 

— 15. J. Késösz. Elintézték, 50.498. alatt elment. 
— W. J. Csongrád. Még folynak a tárgyalások. Kór-
vénye 57.89-3. sz a. van. — P. J. Vasárut. 18.856. 
tanfelügyelőségnél van. — Cs. G. Cseklész. 59.685. Pár 
nap alatt eldől. — K. I). P. Pocsaj. 13.656. Csak 
a földjövedelmet megállapító birtokív beérkezte után 
intézhetik el, azt sürgesse. — T. Gy. Egyházas-
Rádocz. 17.434/97. sz. a. van, jó lesz új bélyegtelen 
folyamodványt adni be. — H. J. Egervölgye. Pár 
nap alatt eldől. — J. Ii. Gyirmóth. Kövid idő 
kérdése. - H. J. Nyomja. Döntés alatt van, bizo-
nyítványát előbb is megkaphatja — K. S. Szatmár-
Zsadány. 1. Tárgyalás alatt van. 2. Igen. 3. Hivatal-
ból történik. 4. Nem. -- Cz. R. Szoinolnokhuta. 
Ha nincs szegénységi bizonyítványa, a folyamod-
ványra 50 kros, mellékletekre ivenkint 15 kros 
bélyeg kell. — L. J. Füzes-Gyarmat. Majd egyszer 
közöljük, de tetemes rövidítéssel, a bevezetés nagyon 
hosszú és a sok vers egészen fölösleges. — R. R. 
Ront-Nagyfalú. A próza nem nekünk való, a verse-
ket kiadtuk bírálatra. - „Kurucz-Randi" Baranya-
sellye. Kisértse meg ezt a tárgyat gondosabban 
kidolgozni. így nem közölhetjük. Sziics D., Sik-
lós. Örömünkre szolgál konstatálhatni, hogy a szer-
kesztőség czímére az Ön nevében beküldött hirdetési 
díj nem az Ön hibájából volt tévesen czímezve. Arról, 
hogy Ön szorgalmas olvasója lapunkuak, szintén öröm-
mel veszünk tudomást. A mi főtörekvésünket az 
képezi, hogy minden magyar tanítóról elmondhassuk 
ezt! Üdvözlet! — Z. D. Török-Szent-Miklós. Ki ^öl-
hető. — M. Pruzsina. Kérelemmel fordulhat oda, de 
régi beiratkozása most már nem érvényes. — R. G. 
Kispásztély. Itt van, tárgyalás alatt. — G. J. Cse-
rencsócz. 5901. sz. a. ment a tanfelügyelőhöz. 

T. A. Ralázsér. 56.251. sz. a. ment a közigazgatási 
bizottsághoz. — R. P. Szakállasdombó. 57.920. sz. 
Tárgyalás alatt vau. — Sz Gy. Gergelyi. Valakinél 
ott rekedt, ide nem jött. — S. A. Tiszaújlak. A 
ministerium adja meg. Itt vau 40.408. sz. Felesleges 
megsürgetni. — J. G. Kiskend. 1. 60.815. sz. Csak 
most kerül tárgyalásra. 2. Nem találtuk. 3. Még nem 
tudható. — N. A. Panyola. 2i.644. sz. a. ment a 
közigazgatási bizottsághoz, ott sürgesse. Zs. K. 
Félegyháza. 60.315. Tanyai iskolák segélyezése tár-
gyalás alatt van. - P. J. Jászberény. 47.301. sz. a. 
van. — P. .1. Nedozor. 56.713. sz. Sürgettük. -
V. J. Falu-Szlatina. 31.459. Nemsokára, — Szent 
.János (Torontál). A lapot csak a fejen körülírt 
módon lehet megkapni. — t . K. Czach. Már több-
ször megírtuk, hogy magánosok részére, bármily mél-
tányolható ok legyen is reá, gyűjtést nem indíthatunk. 
Forduljon a helyi lapokhoz. — St. Gy. Torontálalmás. 
Kérje el Wodianer könyvkereskedőtől Andrássy-ut, 21. 
— V. Gy. Miskolez. M. J. Székesfehérvár. Czikkei-
ket a közölhetők sorába beigtatták. 

Tartalom : Üdülőhelyeket a szegény és beteg 
gyermekeknek. Balázs Ferencz. — Adjunk munkát a 
népnek. Kőszegliy István. — Az én óvodám tanyán. 
Bányai István. — A gyümölcsfák gondozása. Zádor 
Gyula. — Mi lesz gyermekeinkből. Bezninger Ferencz. 
— A Bács-Bodrogvármegyei tankerületi községi tanító-
egyesület jubiláris dísziilése. Göőz J. dr. — S z ü n ó r a : 
A legfőbb mindegyéb. Biztolli M. — A kiengeszte-
lődés. Sipos Antal. — Hivatalos rész. — Egyesületi 
élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — A 
szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újváry Béla. 
Segédszerkesztő: G'óőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 36-ik számához. 

Iskolaföntartók, iskolaszékek, tanító urak 

P P szívós figyelmébe. 
A nagym. vallás- és közokt. minist&rium 2365/98 és 3152/98. elnöki számú 

rendéletével kiadott s szeptember 1-étől használandó félvételi és mulasztási 
naplók megrendelésénél szíveskedjenek a „Néptanítók Lapja" 35. számában 
közzétett, e tárgyú hirdetményünket figyelmükre méltatni s megrendeléseiket ennek alap-
ján, a nettó ár-összeg előzetes beküldésével, az iskola czímét 
jelezve, megtenni. Ily esetben a nyomtatvány-küldemény portó-
mentes. Utánvéttel váló rendélés nemcsak megtakarítható költséget, hanem hiábavaló 
munkát is okoz. 

Megrendelésnél elég a betűs megnevezés (p. o.: a/1, b/1, a/2, b/2 stb.), 
de okvetlenül jelzendö a bel- és külívek (a hány tanterem, 
annyi küliv kell) mennyisége. 

Budapest, 1898 augusztus hó. 

31. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I., (Vár), Iskolatér 3. sz. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A l ip tó -konszka i ág. hitv. ev. keresztyén leány-

egyház, tanító-kántori állomására pályázatot hirdet. 
Javadalmazás : lakás, kert, 400 fr t és peddig az 
egyházbeli tagoktól készpénz, terményekben és az 
iskolai növendékektől tandí jban: 110 frt, állami 
segélyből 290 frt. Kötelesség: a kántori teendőkön 
kívül a mindennapi iskolába járó növendékek és 
ismétlősök oktatása. Nyelv: tót-magyar. Tanítói ok-
levéllel s működési bizonyítványnyal felszerelt folya-
modvány szeptember l-ig a liptó-szent-iváni ev. 
papi hivatalhoz küldendő. (1265—III-3) 

F ü l ö p s z á l l á s község iskolaszéke két tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: az egyiknek 
900 korona és természetbeni lakás, a másiknak 
900 korona és 100 korona lakáspénz. A megválasztot-
tak kötelesek az általok vezetett osztályokban az ev. 
református vallást is tanítani. A pályázó okleveles 
tanítók okmányaikat szeptember hó 4-ig dr. Mády 
Gyula iskolaszéki elnökhöz küldjék be. Az állomás 
a választás után azonnal elfoglalandó. Tömösközi 
Sándor, iskolaszéki jegyző. (1327—III- 3) 

Naszá ly - ra , Komárommegye, másodtanítóságra 
okleveles, ref. tanító kerestetik. Fizetése: állam-
segélylyel 400 forint, 4 méter fa, kert, egy szoba. 
Pályázhatni szeptember 15-ig. Okleveles tanítónők, 
óvónők is pályázhatnak. Fáncsik János, ref. lelkész. 

(1416—111- 3) 
Táplány i uradalmi iskolában a tanítói állás 

betöltendő. Évi fizetése: 360 frt, havi utólagos 
részletekben, szabad lakás, tüzelő, egy magyar hold 
kukoriczaföld, naponta egy liter tej, 2 drb anya-
sertés legeltetése. Két havi kölcsönös fölmondás 
kiköttetik. Szünidőben a gazdaságban segédkezni 
tartozik. Folyamodványok az uradalomhoz (posta 
Győr) czímzendők. Az állás október 5-éig betöltendő. 

(1438/b—III—2) 

A bánhidai (Komáromul.) róm. kath. népiskolá-
nál pályázat hirdettetik egy osztálytanítói állásra. 
Fizetés a kertilletménynyel együt t 365 frt és egy 
szobából álló lakás. Tannyelv magyar-tót. Pályázati 
határidő szeptember 15. Rudnay Alajos, i. e. 
plébános. (1457-11-2) 

A bruckenaui (Temesm.) közs. elemi iskolánál 
tanítói állás, német-magyar tannyelvvel, töltendő be. 
Fizetés: 400 frt , írószerekre 6 f r t ; lakáspótlék 10 f r t ; 
lakás: egy szoba. Pályázók, kath. tanítók vagy taní-
tónők, folyamodványaikat fölszerelten küldjék be 
f. ér szeptember 15-ig az iskolaszékhez. (1458—III—2) 

Arki p u s z t á r a (Feje'rvárm.) tanító kerestetik, a 
ki iskolán^ kívül az uradalmi irodában segédkezni is 
köteles. Évi fizetése: egyelőre 470 frt készpénz 
három szobából álló lakás, pincze, konyhakert és 
tizenhat méter dorongfa. Megválasztott egy évi 
sikeres működés után véglegesíttetik. Az állás október 
elsején elfoglalandó. Csak okleveles, róm. kath. tan í tó 
pályázhat. Kellőleg fölszerelt kórvények szeptember 
tizedikéig báró Trauttenberg úr Ő Méltóságához 
Moór küldendők. (1433—II—2) 

Gyömrön ref. tanítónői állás szerveztetett. 
Fizetése : készpénz évi 400 frt, failletmény 20 f r t . 
női kézimunka-tanításért reménylhető 30—40 f r t és 
tisztességes lakás. Julius-augusztus hóban az óvoda 
vezetéseert 60 frt. Képesített óvónők is pályázhatnak, 
ha a tanítónői oklevelet egy év alat t megszerzik. 
Folyamodványok szeptember 20-ig Tóth József, ref. 
lelkészhez küldendők. Gyömrő. (Pestm.) (1429 — 11 — 2) 

A n a g y f a l u i (Szabolcs) ref. egyház pályázatot 
hirdet kántortanítói állására. Jövedelme : csinos, új 
lakás, nagy kert ; 400 frt készpénz, stólában 20 f r t , 
más vallású tanítványoktól tetszés szerinti tandíj , 
köz-ég pénztárából pedig faiskola kezeléseért s 
gazd. ismétlő-iskola vezetésóért 30 frt, vagy ha meg-
osztva nem lesz 60 frt . Oklevéllel felszerelt kér-
vények szeptember 15-ig lelkészhez nyújtandók. 

(1522 I—1) 
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A szerbneuzinai államilag segélyezett községi 
elemi népiskolánál egy magyar-német tannyelvű 
tanítónői állás leköszönés folytán üresedésbe jővén, 
erre ezennel pályázat hirdettetik. Évi fizetése : 400 frt 
az államtól, továbbá a községtől szabad lakás,400 Q-öl 
házikert és négy köbméter kemény tűzifa. A meg-
választandó róm. kath. tanítónő kötelessége leend 
az egyesített I—II. osztályt vezetni, az összes leány-
növendékeket a kézimunkában oktatni s ismétlő-
iskolát tartani. A kellőleg fölszerelt folyamodványok 
f. évi szeptember hő 14-ig a községi iskolaszékhez 
czímezve, Schmidt Mihály iskolaszéki jegyző nevére 
küldendők. Szerb-Neuzina (Torontálmegye), 1898. évi 
augusztus hó '22-én. Schmidt Mihály, iskolaszéki 
jegyző. (1425 —II—2) 

Pályázat a pápa-teszéri róm. kath. másodtanítói 
állásra. Fizetés : 400 frt, bútorozott szoba, 4 méter fa 
fűtésre. Az állás azonnal elfoglalandó. Kántori teen-
dőkben segédkezni tartozik. Gerstner Ignácz, plébá-
nos. Pápa-Teszér (Veszprém-megye). (1447-II 2) 

Alsóte lekes i róm. kath. tanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Jövedelem: 400 frt, évnegyedenkint 
előre fizetve. Van két szobás lakása, kamrája, ólja, 
kertje, szabad legeltetése, 7 vékás földje és 16 méter 
fája. Okleveles tanítók szabályszerű kérvényeiket 
szeptember 10-ig adják be Szuhogyra (Borsodm.) 
Nagy Ferencz egyházi iskolaszéki elnökhöz. Előleg-
nem adatik. Fizetés az állomás elfoglalásától folyó-
gíttatik. (1437—II—2) 

A v i száki róm. kath. kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése 320 frt, 80 fr t állam-
segély. Szerény lakás. Mindkét állomásra bea-
dott pályázatok az ivánczi (Vasmegye) plébánia-
hivatalhoz intézendők. (1469—III—2) 

Pályázatot hirdetek a k i s - igmándi községi taní-
tói állomásra. Évi javadalom : csinos lakás, kert. 
400 frt készpénz havonkint pontosan fizetve, egyik 
szoba fűtésére kőszén. — Pályázhatni valláskülönb-
ség nélkül. — Református egyén a nagyon csekély 
kántori és énektanítói teendőkért az egyháztól a 
temetési díjakon kívül 40 fr t külön fizetést nyer. 
Az erre vonatkozó kötelező ajánlkozás a kérvényben 
világosan kiteendő. Pályázati határidő szeptember 17. 
Az állomás október elsején elfoglalandó. Kis-Igmánd. 
(Komárommegye). Lozert Kálmán, iskolaszéki elnök. 

(1463—II —2) 
Felvétetik szeptember 15-ére a Hevesmegyéhez 

tartozó p.-horti r. kath. osztatlan elemi népisko-
lába egy r. kath., okleveles tanítónő 300 frt évi fize-
tésért Tartozik a gazdasági felügyelő 2 leánygyer-
mekének magánoktatást adni, és azokat gondozni, 
melyért lakást ós teljes uri ellátást kap. Bizonyít-
vány-másolatokkal és arczképpel ellátott pályázatok 
Katz Ignácz gazdasági felügyelő czímere P.-Hort, 
u. p. Hort, intézendők. (1466—II—2) 

A nadapi róm. kath. kántortanítói állomásra a 
32. számban hirdetett pályázat szept. 14-ig meg-
hosszabbíttatik. (1439/b-lII —2) 

Rudiiéi ág. ev. állam, segélyezett iskolánál a 
fizetés 400 frt, kert, lakás. Tótul tudó tanítók, taní-
tónők vagy óvónők küldjék bizonyítványaikat evang. 
lelkészhez' Tót-Prónán. (1470-11—2) 

Kálozra (Fehérm.) tanévben, havi 20 frt, élelme-
zés, lakás, fűtés, tisztogatásért segédtanító kereste-
tik. Szigeti. (1438/a—II—2) 

A pohorellai (Gömörm.) róm. kath. népiskolához 
másodtauítói állomásra szeptember 10-ig pályázat 
hirdettetik. Jövedelme: tizenkét hónapra utóhavi 
fizetéssel 400 frt , szabad lakás, 3 köböl tűzifa. Teen-
dője : a reábízott osztályok, valamint az ismétlők 
felének tanítása. Tanítási nyelv : tót-magyar. Koritkó 
János, iskolaszéki elnök. (1482—II—2) 

Vajka (Pozsonym.) segédtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 270 frt, bútorozott szoba, 
2 öl fa. Kötelessége: a törvényekben a felekezeti 
tanító számára előirt teendőket végezni. Tanítónő 
is pályázhat. A folyamodások a r. kath. iskolaszékre 
czímezve, oklevéllel és szolgálati bizonyitványnyal 
ellátva, szeptember 15-ig a gondnok úrhoz külden-
dők. Vajka, 1898 augusztus 20. Az iskolaszék. 

(1439/a—II—2) 
Szemlak (Aradm.) ág. ev. egyház tanítót keres. 

Fizetés: 300 frt, 25 hl. buza, szabad lakás kerttel és 
stóla. Tannyelv: német-magyar. Kérvények szep-
tember 20-áig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(1436—III—2) 
Dobsina rend. tan. város iskolaszéke a leköszö-

nés folytán megürült dobs ina-göl ln iczvölgyi 
kohótelepbeli községi elemi népiskolatanítói állásra 
ezennel pályázatot nyit. A magyar nyelven kívül 
a tót nyelvbeni jártasság is megkívántatik. Java-
dalmazása : 400 frt, azaz négyszáz forint állandó 
fizetés, 48 köbméter lágy tűzifa a házhoz szállítva 
és felaprítva és természetbeni lakás. Hivatalban 
még nem álló pályázó csak egy próbaévnek sikeres 
lefolyása után véglegesíttetik. A kellően felszerelt 
folyamodványok folyó évi szeptember hó 20-ig 
alulírt iskolaszéki elnökhöz beküldendők. Dobsinán, 
1898. évi augusztus hó 23-án. Szontagh Béla, iskola-
széki elnök. (1475—II—2) 

Felsö-Oszkói másodtanítói állásra egy okleveles, 
esetleg képezdevégzett tanító kerestetik. Fizetése : 
350 frt, egy csinos bútorozott szoba fűtéssel. Köte-
les: az első osztályt és az ismétlő-iskolát tanítani, 
a kántorságban segédkezni. A kérvények szeptember 
15-ig a róm. kath. iskolaszék elnökéhez küldendők. 

(1499—II—2) 
A h á r o m s z é k m e g y e i árvafiu-szeretetházhoz csa-

ládtanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 300 frt 
50 frt ötödéves korpótlékkal, lakás a növendékek-
kel, élelmezés a nevelőtestülettel, fűtés, világítás, 
mosatás. Kötelesség: árvafiuk nevelése, oktatása; 
gazdasági 03 kertészeti foglalkozások felügyelete, 
irányítása. Egy évben 14 napi szabadság. Nőtlen, 
okleveles tanítók pályázati kérvényüket egészségi 
bizonyítványnyal is felszerelve szeptember 28-ig 
küldjék Séra Tamás árvaszéki elnökhöz Sepsi-Szent-
Györgyre. Sipos Samu, igazgató. (1489—II—2) 

Torontálmegyébe bekebelezett Ivánda községé-
ben 120 frt évi fizetés és szabad lakásból javadal-
mazatt állandó menedékházvezetőnői állás választás 
útján betöltendő lévén, az ezen állásra pályázni 
óhajtók fölhivatnak, hogy képesítési oklevelükkel és 
eddigi alkalmazásukat igazoló bizonylataikkal föl-
szerelt pályázati kérvényüket alulirott elöljárósághoz 
folyó évi szeptember hó 17-éig annál is inkább 
beadják, mert később érkező folyamodványok figye-
lembe nem vétetnek. Kelt Ivándán, 1898. évi aug. 
hó 15-én. Ivánda község elöljárósága. (1376—III—2) 

V é c s iiókközség róm. kath. önálló tanítói állásra 
pályázatot nyitok. Fizetése: 350 frt a községtől 
előre fizetve havi részletekben. Az ismétlősöktől kap 
fejenként 20 krt, mely 16 frtra tehető. Az államtól 
kap 34 frtot. A faiskola helyes kezeléseért 7.i rész 
jövedelem. Lakás: mely áll egy szoba, konyha, kamra, 
pinczéből és 800 [ j-öl kert haszonélvezete. Egy 
szoba fűtéséhez szükséges tűzifa. A pályázók föl-
szerelt folyamodványaikat f. évi szetptember 15-ig 
alulírotthoz küldjék be. Domoszló (Hevesm.) posta 
helyben, 1898 augusztus 21. Dobos István, plébános 
és iskolaszéki elnök. (1428—II —2) 

A bet lér i ág. hitv. evang. egyház (Gömör) tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 600 frt. 
Az állás betöltése sürgős. Felszerelt okmányok kül-
dendők Stempel Lajos lelkészhez. (1494—11—2) 
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Pozsony-Diószeghez tartozó K i smácséd fiókköz-
ségben a kántortanítói állásra szeptember 15-ére 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : két szobából álló 
lakás a szükséges gazdasági helyiségekkel, 3 hold 
1200 négyszögöl szántóföld, legeltetési jog 2 darab 
szarvasmarhára, '/« öl hasábfa, 3 hl. buza, 15 hl. 
rozs, 2 hl. tengeri. Tandíj fejében a községtől 151 frt 
20 kr, a zsellérektől 22 frt 50 kr, stólából 24 frt, 
templomi szolgálatért 26 frt. A kismácsédi iskola-
székre czimzett folyamodványok főt. Hübner János, 
kerületi alesperes és tanfelügyelő úrhoz Hidaskürthre 
küldendők. A tannyelv: magyar. Az állomás azonnal 
elfoglalandó. Kislaludy Vincze, plébános, iskolaszéki 
elnök. ( 1499 -1 -1 ) 

A hámori (Borsodm.) róm. hath. tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 300 fr t ; 24 m. 
tűzifa 60 frt értékben, 40 fr t államsegély; három 
szoba melléképületekkel, kerttel. A földmívelésügyi 
ministeriumhoz intézett felszerelt, bélyegeit kérvé-
nyek szeptember hó 20-ig Blazsejovszky Ferencz 
miskolczi apátplebánoshoz küldendők. 

(1501-1—1) 
Betöltendő a szkal i té i áll. el. iskolánál évi 400 — 

400 frt fizetésből és szabad lakás, vagy szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 3 rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomások elnyerését óhajtó 
oki. tanítók eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. 
évi szeptember hó 10-ig Trencsénvármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Kosztka 
Mihály, vármegyei kir. tanfelügyelő. (157/h—I—1) 

Betöltendő a kőhalmi állami elemi iskolánál évi 
500 frt fizetésből és szabad lakás, vagy szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, képesítő bizo-
nyítványnyal, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 
1898. évi szeptember hó 15-ig Nagykiiküllővármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskolák-
nál már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. 
Nagykiiküllővármegye kir.tanfelügyelőségétől. Seges-
vár, 1898 augusztus 29. Danes Bertalan, kir. tan-
felügyelő. (158/h—I—1) 

Betöltendő a sz inai állami elemi iskolánál évi 
400 fr t fizetésből és szabad lakásból álló illetmé-
nyekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, leg-
később 1898. évi szeptember hó 30-ig Abaúj-Torna-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak s a 
kinevezendő tanító köteles az ev. ref. egyház kántori 
teendőit ellátni, amiért az egyháztól külön 120 frt 
fizetést és szokásos stólát kap. Kassán, 1898. évi 
augusztus hó 30-án. Zagróczky Gyula, kir. tanfel-
ügyelő. (159/h—I— 1) 

Clementina puszta községi iskola részére keresz-
tény, nőtlen, okleveles tanító f. évi október 1-ére 
kerestetik. Évi fizetés: 310 f r t ; szabad lakás, fűtés, 
világítás. Ajánlatok iskolaszékhez Clementina, u. p. 
Mezőkövesd, küldendők. (1519—III—1) 

Pr iny i ref. 480—500 frtos kántortanítoságra. Lásd 
előző számot. Lelkész. (1493—1—1) 

A sáros-pataki állami tanítóképző-intézetnél 
megüresedett gyakorló-iskolai tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Ezen állással 500 frt fizetés, szabályszerű 
lakbér, korpótlék és a törvényes nyugdíjjogosult-
ság van egybekötve. A m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czimzett folyamodványok folyó 
évi szeptember hó 30-ig nyújtandók be és pedig 
hivatalban levő tanítók által illetékes hatóságok 
útján, ellenkező esetben közvetlenül Zemplénvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél. A pályázati kérvények-
hez melléklendők: a) keresztievei, b) orvosi bizo-
nyítvány, c) néptanítói oklevél, d) szolgálati bizo-
nyítvány. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis-
tertől. Budapest, 1898 augusztus hó 27-én. A minister 
meghagyásából: Kuliszeky. osztálytanácsos. 

(160/h—I—1) 
Szánk nagyközség (Pestmegye) kántortanítói 

állására versenypályázat hirdettetik. Évi javadalom : 
350 frt, ötödéves korpótlékkal (1893. XXVI. t.-cz. 
2. §.), iskolaszéki jegyzői átalány 20 frt, 900 CJ-öl 
szőllő ; szabad lakás : 2 szoba, konyha, kamra és ól. 
Kántori stóla, remélhető jövedelem : évi átlag sze-
rint 200 frt. Halottkémlési díj évi átlag szerint 
24—30 frt. A kellőleg felszerelt pályázatok f. évi 
szeptember hó 25-ig alulirotthoz küldendők. Próba-
ének és választási határidő f. évi október hó 2-án 
d. e. 10 órakor leend. Személyesen megjelenő 
pályázók előnyben részesülnek. Szánk, 1898 augusz-
tus 18. Mihálovits József, iskolaszéki elnök. (13s3-II-l) 

I. Domoszló anyaegyházban megüresedett Il-ik 
róm. kath. önálló tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése : 1. 300 frt, havonkénti előleges rész-
letekben. 2. Az államtól 62 frt. 3. Lakás : mely áll 
két szoba, konyha, kamra, fatartó ós pincíéből és 
egy kis zöldségeskert haszonélvezetéből. 4. 4 öl 
tűzifa árába 36 t'rt, melyből egy tanterem is fűtendő. 
5. Az ismétlő-tankötelesek felerészétói 20 kr, mely 
10 frtra tehető. Előnynyel birnak, a kik a gazda-
sági szaktanfolyamot elvégezték, ezért a tanításért 
25 frtot kap. 

II. Ugyanitt a III-ik róm. kath. önálló tanítói 
állásra is nyitok pályázatot. Fizetése : 1. Az állam-
tól 400 fit. 2. Lakás : mely áll két szoba, konyha, 
kamra és egy kis zöldségeskert haszonélvezetéből. 
3. 4 öl tűzifa árába 36 frt, melyből egy tanterem is 
lutendő. 4. Az ismétlő - tankötelesek felerószétől 
fejenként 20 kr, mely 10 frtra tehető. Itt is a gaz-
dasági tanításért 25 frtot kap. Mindkettőnek köte-
lessége a faiskola kezelése és oktatása. A pályázók 
oklevél és keresztlevéllel fölszerelt folyamodványukat 
f. évi szeptember hó 25-ig alulirotthoz küldjék. 
Domoszló (Hevesm., posta helyben, vasúti állomás 
Ludas), 1898 augusztus 29. Dobos István, plébános 
és iskolaszéki elnök. (1504—II—1) 

Az albaári kántortanítói állomásra a pályázat 
szeptember 18-ára tűzetik ki. Javadalmazása : a díj-
levélben kitüntetendő czímeken 234 frt 40 kr, 5'A 
hold saját erejével művelendő szántó és rét ; 2 hold 
legelő, 30 pozs. mérő rozs és 58 f r t államsegély. 
Csinos új lakás: 2 szoba, konyha, kamra, istálló és 
500 n - ö l kert. Vázsonyi József, h. alesperes-plebános. 
(U. p. Dunaszerdahely, Pozsonym.) (1509 -1—1) 

A cserencsóczi róm. kath. osztálytanítói állásra 
pályázat nyittatik. Pályázhatnak okleveles tanítók 
vagy tanítónők. Javadalom: 400 frt készpénz, 3'/J 
öl puhafa saját használatra, iskola külön fűtve, 
bútorozott szoba, ágyneműn kívül. Tannyelv : magyar. 
Köteles: egy osztályt önállóan vezetni, ismétlősöket 
oktatni, faiskolát kezelni. Kérvények szeptember 
14-ig a cserencsóczi róm. kath, iskolaszék elnöksé-
géhez intézendők. Cserencsócz, 1898 augusztus 28. 
Posta helyben. Vugrincsics Boldizsár, plébános. 

(1506—1—1) 
* 

36 
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A „Néptanítók Lapja" 34. számában hirdetett 
jánoshidai állások betöltése szeptember 10-én lesz. 
Ifj . Poczik, jegyző. (1507—I—1) 

Jász-Nagykun-Szolnokmegye Kun-Csorba közsé-
gében újonnan szervezett 2 tanítói állásra pályázat 
nyittatik. Fizetés: 400—400 frt, '/« hold kertillet-
mény haszonbérértéke 5—5 f r t ; addig, míg az új 
iskolák felépíttetnek, 1 szoba, konyha, kamrából 
álló lakás. Később megfelelő tisztességes lakás. Köte-
lessége : elemi iskola 1—6 osztályának ismétlő- és 
gazdasági ismétlő-iskola tantárgyainak tanítása. 
Felszerelt pályázati kérvények alulírott iskolaszéki 
elnökhöz czimezve, 1898 szeptember 10-ig beadandók. 
Kun-Csorbán, 1898 augusztus 18. Gonda István, 
iskolaszéki elnök. (1394—11—1) 

Orosházán egy tanyai tanítói állás megüresült. 
Fizetés: 400 frt készpénz, szabad lakás kerttel, min-
den egyes tanuló után 1 fr t tandíj. Felszerelt kér-
vények f. évi szeptember 10-ig alulirotthoz külden-
dők. Mivel a tanulók nagytöbbsége ág. evang. val-
lású, ugyanily tanító pályázhat. Orosházán, 1898. 
év augusztus 23. Kodi Márton, iskolaszéki elnök. 

( 1 4 6 7 - 1 - 1 ) 
A baranya-sombereki róm. kath. iskolánál két 

osztálytanítói állomásra szeptember 18-ig pályázat 
hirdettetik. Elsőnek fizetése : 400 frt, másodiknak : 
300 frt, előleges havi részletekben ; lakás: külön 
szoba fűtéssel. A második állásra esetleg tanítónő 
is pályázhat. Első tartozik a mindennapi tanítás 
mellett ismétlő-iskolát külön díjazás nélkül vezetni 
és a kántoriakban segédkezni. A tannyelv: német-
magyar. Mindkét állomás azonnal elfoglalandó. A 
kérvények az iskolaszéki elnökhöz Baranya-Sombe-
rekre küldendők. (1505—I—1) 

Az e sz teregnye i (Zalam.) községi iskola osztály-
tanítói állására a Népt. Lapja 31. számában közölt 
pályázat határideje szeptember 15-ig meghosszab-
bíttatik. (1526—II—1) 

P.-Path (Komárommegye) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelem 
különfélékben a 300 frtot meghaladja és lakás. Kér-
vények alulirotthoz szeptember 15-ig küldendők. 
Az állomás lehetőleg azonnal elfoglalandó. Czenczik 
János, plébános. (1542—1—1) 

A turzovkal (Trenesénm.) központi és k l invöl -
g y i róm. kath. népiskoláknál egy-egy tanítói állo-
másra szeptember 25-ig pályázat hirdettetik. Taní-
tási nyelv a tót, de a magyar nyelvbeni tökéletes 
jártasság is kívántatik. A központi iskolához meg-
választott tanító köteles az I. és II. osztályt vezetni 
és az ismétlő-iskolában vasárnaponkint felváltva 
tanítani. Jövedelme : 400 frt készpénz, 15 f r t faillet-
mény és egy szobából álló lakás. (Ezen állomásra 
csak nőtlen tanítók pályázhatnak.) — A klinvölgyi 
iskolához megválasztott tanító köteles az osztatlan 
iskolát önállóan vezetni. Jövedelme: 400 f r t kész-
pénz, 30 frt tüzifa-átalány, melyből a tanterem is 
fütendő. Lakása: két szoba, konyha, kamra, pincze, 
faszin és egy kis konyhakert. A kellően felszerelt 
folyamodványok főtisztelendő Tordy József, helyet-
tes plébános úrhoz küldendők. Iskolaszék. 

( 1 5 4 4 - 1 - 1 ) 
Jász-Jákóhalmán egy önálló tanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Fizetése: évi 400 frt, havi elő-
leges részletekben. Kötelessége : az iskolaszék által 
kijelölendő osztály tanítása s minden második évben 
a fiu-ismétlősök oktatása. Megjegyeztetik, hogy 
elődje 60 fr t évi államsegélyt élvezett, melyhez a 
megválasztottnak szintén reménye lehet. Pályázhat-
nak oki. tanítók szeptember 15-ig. Kérvények a róm. 
kath. iskolaszékhez nyújtandók be. Az állomás azon-
nal elfoglalandó. Gyenes József, iskolaszéki jegyző 

(1539—I—Íj ' 

A borzavár i róm. kath. iskolához egy okleveles, 
esetleg képezdevégzett segédtanító kerestetik. Fize-
tése egy polgári évre: 250 írt, egy bútorozott szoba., 
fűtés, világítás és takarítás. A pályázatok f. évi 
szeptember 11-re Burcs Antal iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. A 400 frtig való kiegészítésért, állam-
segély utján, a kérvény a ministeriuraboz beadatott 
Kelt Borzavárott (Veszprémmegye), 1898 augusztus 
29-én. ( 1 5 2 7 - 1 - 1 ) 

Liptó-Kelemenfa lvára okleveles kath. tanítói 
vagy tanítónő kerestetik. Fizetése: 400 frt , szabad 
lakás. Oktatási nyelv tót-magyar. Folyamodhatni 
szeptember 18-ig Bázsik Endre iskolaszéki elnökhöz. 

(1543—11—1) 
A l idertedi pályázat az augusztus 25. hirdetés 

alapján, szeptember 15-ig meghosszabbíttatik. 
( 1 5 4 0 - 1 - 1 ) 

Báránd község (Biharm.) községi óvodájánál az 
óvónői állás lemondás folytán üresedésbejövén, arra 
ezennel pályázat nyittatik. A pályázati kérvények 
1898. év szeptember 25-ik napjának d. u. 6 órájáig 
beadandók. 1. Évi fizetés: 300 frt a községi pénz-
tárból. előleges évnegyedes részletekben. 2. Az óvoda-
épületben 2 szoba, konyha és kamrából álló lakás. 
3. A benőtt gyermekek száma 40-nél több levén, 
a dajka fel van véve. Az állás a választás megtör-
ténte után azonnal elfoglalandó. Csakis okleveles 

óvónők pályázhatnak. Bárándon, 1898 szeptember 1. 
Szabó József, ev. ref. lelkész, felügyelő-bizottsági 
elnök. (1535—1—1) 

A nagykapus i (Kolozsmegye) ref. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 500 frt, 
melyből 468 frt pénzben, a többi fa és terményben 
adatik. Ezenkívül szép lakás és kert. Folyamod-
ványok oklevélmásolatokkal szeptember 25-ig Deési 
Gyula ref. espereshez Gyaluba küldendők. 

(1533—III—1) 
Az erdökövesdi róm. kath. kántortanítói állo-

másra, melynek jövedelme lakáson kívül, 67 frt 
államsegélylyel 400 f r t ra megy (ehhez járul évi 
46 f r t egyházmegyei ideiglenes segély) szeptember 
15-én délelőtt tartandó próbával pályázat hirdette-
tik. A kérvények felszerelve alulirotthoz küldendők. 
Okleveles pályázók hiányában alkalmas egyén által 
ideiglenesen is betöltetik ez állomás. (Hevesmegye, 
posta Pétervásár), Szepessy Lajos, plébános. 

( 1538 -1 -1 ) 
Zombor szab. kir. város róm. kath. iskolaszéke 

részéről egy tanyai vegyes osztályú, magyar-bunye-
vácz tannyelvű, tanítói állásra 1898. évi szeptember 
hó 30-ig pályázat hirdettetik. Ezen állás javadal-
mazása évi 400 frt törzsfizetés, havi előleges rész-
letekben; egy szoba és konyhából álló lakás, és 
500 O ö l ü konyhakert; ezenfelül az 1893. évi 
XXVI. t.-cz. 2. §-a értelmében 50 frtnyi ötödéves 
korpótlékban részesül, mely korpótlék öt izben válik 
esedékessé és 250 frtig emelkedhetik. Az ismétlő-
iskola köteles ellátásáért külön díj nem jár . Pályáz-
hatnak okleveles tanítónők is oly megjegyzéssel, 
hogy netáni férjhezmenetelük esetén állásukról min-
den kárpótlás vagy végkielégítés igénye nélkül le-
mondani tartoznak, illetve állásuk megürültnek 
tekintetik. A kellően felszerelt kérvények, melyekben 
magyar és bunyevácz nyelvben való egyenlő jártas-
ság is igazolandó, legkésőbb 1898. évi szeptember 
hó 30-ig a zombori róm. kath. iskolaszékre czimezve, 
ft. Fejér Gyula apát-plebános és iskolaszéki elnök 
úrhoz Zomborba (Bács-Bodroghmegye) küldendők. 
Az állás elfoglalásának idejéről a megválasztott 
külön fog értesíttetni és fizetése az elfoglalás nap-
jától fog folyósíttatni. Zomborban, 1898. évi augusz-
tus hó 23-án tartott iskolaszéki ülésből. Fejér Gyula 
s. k., apát-plebános, iskolaszéki elnök. Szlávy Ferencz 
s. k., iskolaszéki jegyző. (1536—1—1) 



- " V 

Dobri (Zalamegye) községi iskolánál, mely az 
1898/99. tanévben nyilik meg, egy tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 350 frt fizetés, 
havi előleges részletekben, az ismétlő tankötelesek 
után egyenként 50 kr, 3 öl kemény tűzifa a házhoz 
beszállítva. Lakás: mely 2 szoba, konyha, kamra, 
pincze, istálló, sertésól és szinből áll; egy hold bel-
sőségen újonnan épült, mely belsőségből 'A hold 
kert, szintén a tanítóé. Az iskola fűtéséről külön a 
község gondoskodik. A tanító köteles a katholikus 
gyermekeket a hitoktatásban is részesíteni. A kellőleg 
fölszerelt kérvények az iskolaszékhez f. évi szep-
tember 15-ig nyújtandók be. A választás Dobriban 
szeptember 15-én d. e. 9 órakor fog megtartatni. 
Az állás azonnal elfoglalandó. (1516—1—1) 

A gombai (Pestm.) református egyház rendes 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: 310 frt 
készpénz ; minden tanítvány fizet 1 véka rozsot és 
50 krt. Tanítványok száma: 90—100. Lakás: egy 
szoba téli fűtése. Kötelessége: az I—Il-ik vegyes 
osztály és az ismétlő-iskolás fiúk oktatása. Aka-
dályoztatás esetén a kántortanító helyettesítése. 
Kérvények szeptember 25-ig tisztelendő Benedek 
Antal lelkész úrhoz intézendők. Gaál Dénes, egyh. 
jegyző. (1521—II—1) 

A k i spe leskei ev. ref. egyház vegyesiskola és 
énekvezér tanítóságra pályázat hirdettetik. Java-
dalom : Tizenkét köböl tiszta buza, fordulónkét két 
köblös, összesen 6 köblös föld, melyet az egyház szánt, 
a tanító által adott maggal bevett. Négy öl íá beszál-
lítva. Három szekér széna. Két darab marhára legelő. 
Két vékáskender föld. Tandíj : 40 kr. Egy zsák csősten-
geri (3 véka), egy csirke. Tanítványok száma: 45—50. 
Két szoba s konyhából álló tisztességes lakás. 218 frt 
államsegély. Stóla az egyházkerületi szabályok 
szerint. Kötelessége: a vejjyes-iskolát a tiszántúli 
egyházkerület tanterve szermt vezetni Templomi 
istentiszteletkor s temetésnél az éneklést a canonicus 
órákon s lelkész akadályozásakor az isteni tiszteletet 
végezni. A kellőleg fölszerelt pályázati kérvények 
szeptember huszadikáig a lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. (U. p. Lázári, Szatmárm.) (1517—I—1) 

Pályázat a magyar- i t tebei ref. leánytanítóságra. 
Fizetése: lakáson kívül 500 frt, előleges havi részle-
tekben. Kötelesség: az ismétlő leányok tanítása is. 
Szükség esetében templomban fölolvasás. Stoláért 
temetés. Megszabott díjért egyházjegyzői teendők. 
Fölszerelt folyamodvány szeptember 7-ig az iskola-
székhez küldendő. Az állomás szeptember 15-ig 
elfoglalandó.^ (1427—II—2) 

A kis-Oklósi (Hunyadm.) államilag segélyezett 
községi iskola tanítói állására pályázat hirdettetik. 
Javadalma : 300 frt, természetbeni lakás és tűzifa. 
Kellően felsi.erelt kérvények szeptember hó 21-éig 
az iskolaszéknek Kis-Oklósra, u. p. Szászváros, kül-
dendők. A megválasztott tanító köteles állását 
október hó Lén elfoglalni. (1537—III—1) 

A beczköi ág. hitv. ev. egyház kántortanítót 
keres. Javadalmazása különféle nevek alatt 400 frt, 
lakáson, 2 kerten és failletményen kívül (5'A öl). 
A folyamodványok, valamint a tájékozás iránti 
kérdések a beczkói ág. hitv. ev. lelkészi hivatalhoz 
intézendők f. é. szept. 30-áig. (1514—II—1) 

Karkócz-ra (Nyitram.) róm. k. osztálytanító ke-
restetik. Fizetése: államsegélylyel 400 frt. egy 
szobából álló lakás. Tannyelv : magyar-tót. Iskola-
székre czímzett kérvények Pazsitny Pál lelkész-
hez Bucsányba küldendők. (1545-1 — 1) 

Vajdácskán (Zemplénin.) megüresült ref. kán-
tortanítói állás azonnal betöltendő. Fizetés : 25 kö-
böl rozs, 16 hold föld 10 hold legelőjoggal, 3 öl fa, 
minden gyermektől 2 frt tandíj, jelenleg 75 tankö-
teles. Pályázók kórvényeiket ref. lelkészi hivatal-
hoz küldjek. (1523—1—1) 

Tápió-Szent-Mártonba róni. katli. segédtanító 
kerestetik. Tanítja az I. osztályt és ismétlőket s a 
kántorságban tehetségéhez mérten segédkezik. Fize-
tése: havi 12 f r t ; ismétlők tanításáért egész tan-
évre 20 frt, élelmezés és szoba fűtéssel Az állás októ-
ber l-én betöltendő. Kérvények az iskolaszéki elnök-
höz intézendők. Ágoston, kántor. (1556—II—1) 

Az e sz tár i segédtanítóságra a pályázat szep-
tember 10-ig meghosszabbíttatik. (1571—I—1) 

A fakó-vezekényi ág. hitv. ev. egyház (Bars-
megye) a kántortanítói állás betöltésére pályázatot 
hirdet. Az alkalmazandó kántortanítót a magyar és 
tót nyelv birása megkívántatik, mivel az istentisz-
telet ós az iskolai tanítás mind két nyelven vég-
zendő. Az állás javadalma : törvényszerű lakás és 
kerten kívül 85 frt készpénz, átlag évi 100 fr t 
tandíj, 8 kat. hold 345 [_i-öl föld ós rétnek haszon-
vétele, 20 pozs. mérő buza, 6 p. m. rozs, 6 p. m. 
árpa, 12 p. m. zab, 112 liter bor, 3 öl kemény 
tűzifa, 3 offertorium s a szokásos stóla. Az okmá-
nyokkal felszerelt Írásbeli jelentkezés folyó évi 
szeptember hó 17-ig Liptai András lelkészhez Fakó-
Yezekénybe, u. p. Nagy-Salló, intézendő. 

(1518—H—l) 
Ózdra (Borsodm.) kántortanítói segédet keresek. 

Fizetése: a község pénztárából 180 forint, havon-
ként utólag pontosan fizetve, 10 hóra. Élelmezés a 
kántornál és külön szoba, meg 20 forint mellék-
jövedelem. Az állás e hó 29-én elfoglalandó ; vasúti 
állomás loko. Ózdi, 1898 szept. 2. Boskó József. 

(1553-1—1) 
A nagy-kajdacs i (Tolnamegye) reform, egyházba, 

nyolcz hónapi időtartamra, azaz 1898 október ele-
jétől 1899 junius elejéig helyettes kántortanító 
kerestetik. Fizetése : ezen időre 300 forint, havi utó-
lagos részletekben és nőtlen egyén számára egy-
szobás lakás. Útiköltségre 6 forint. Kötelezettség: 
az osztatlan (fiú-leány) 6 osztályú népiskolát ve-
zetni és a kántori teendőket teljesíteni. Ezen állo-
más az iskolai év folyamán lesz rendszeresen be-
töltve s így az illető megválasztatása is lehető. 
Pályázati határidő szeptember 24. Tantó János, 
reform, lelkész. (1552—I—1) 

A madari ev. ref. egyház Il-od tanítói állomá-
sára 400 frt készpénz, lakás és fűtés javadalmazás-
sal — újabb pályázatot hirdet oly megjegyzéssel, 
hogy az állomásra okleveles tanítókon kívül — ok-
leveles tanítónők, sőt oklevéllel biró óvónők is 
pályázhatnak. Okmányokkal felszerelt kérvények 
szept. 15-ig nagytiszteletü Veress Ede esperes úr-
hoz Búcsra, Esztergommegye küldendők. Az állo-
más azonnal elfoglalandó lesz. (1549—1—1) 

Borsodmegye Kis-Györ községében az ev. ref. 
másodtanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetése : 
természetbeni lakás, kitiinő egy holdnyi házikerten 
kívül az egyházközségtől 100 forint, melyet havi 
részletben kap, 80—100 gyermek után járó tandíj 
fejenként 1 írt 44 kr, 20 katasztrális hold föle! 
használata, a melyért ez idő szerint 102 forintot 
fizetnek adóval; 400 forintig kiegészítő államsegély 
iránt a kérvény felterjesztetett. Kötelessége: a keze 
alá járó gyermekeket tanterv szerint tanítani. Nő-
tanítók előnyben részesülnek. Kérvényüket pályá-
zók Fodor Gyrula iskolaszéki elnökhöz intézzék. 
U. p. Borsod-Harsány. (1515 -I—1) 

Pánd község harmadik tanítói állomására pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 500 frt készpénz, íakás, 
kert és az iskolakertnek őt megillető része. Köteles-
sége : az iskolaszék által kijelölendő osztályokat 
tanítani, esetleges templomi vagy temetési szolgála-
tokat végezni. Csak ev. ref. vallásúak pályázhat-
nak. Kellő bizonyítványokkal felszerelt pályázatok 
szeptember 20-ig fogadtatnak el. Állás október l-én 
elfoglalandó. (1503—1—1) 
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A ságbi (Vasm.) segédtanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: 836 korona, bútorozott szoba. 
Kötelessége: egyik tanteremben tanítani, kántor-
ságban rendesen, a gazdasági ismétlő-iskolában 
pedig esetleg segédkezni. Eredeti okmányok szept. 
30-ig Pálinkás Géza plébánoshoz küldendők. Okle-
vél szükséges. (1554—1-1) 

Betöltendő a gyekés i állami elemi iskolánál 
évi 400 frt fizetésből és szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a in. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, 
legkésőbb 1898. évi szeptember hó 16-ig Hont-
vármegye királyi tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott s tótul is tudó 
tanítók előnyben részesülnek. Hontvármegye kir. 
tanfelügyelőségétől. Ipolyságon, 1898. évi szeptember 
3-án. Kubányi Károly, kir. tanfelügyelő. 

(161/h—l-l) 
A makói ágostai hitv. evangelikus kántortanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 305 frt, 
háromszobás lakás melléképületekkel, ker t ; a köz-
ségi iskolaszék pénztárából az ismétlősök oktatá-
sáért 80 f r t ; 4 öl tűzifa, stóla. A kérvények szep-
tember 18-ig Draskóczy Ede ev. lelkészhez külden-
dők. A megválasztott végzi a jegyzői teendőket is. 

(1560 - I I —1) 
Hard-puszta község tanítói állásra pályázat 

nyittatik. Választás folyó hó 22-ón d- e. 9 órakor 
hardi iskola-helyiségében. Évi fizetés: 300 frt, ok-
leveles tanító 100 frt államsegélyben részesül. Az 
elnökség. ( 1 5 6 9 - 1 - 1 ) 

A paári-i róm. kath. iskolához tanító kerestetik. 
Fizetése: 8 havi tanidőre 330 frt, 2 öl tűzifa és 
egy szobából álló lakás a szükséges bútorral. Tanító-
nők és okleveles óvónők is pályázhatnak. Folya-
modványok szeptember 20-ig az iskolaszéki elnök-
séghez küldendők. (1570—I—1) 

Bucsányban (Nyitram.) segédtanítói állomásra 
szeptember hó 18-ra pályázat hirdettetik. Fizetés 
egy tanévre : 300 frt, készpénzben, bútorozott szoba 
fűtéssel. 100 f r t államsegélyért lett folyamodva. 
Csak oklevéllel birók pályázhatnak. Kérvényüket 
az iskolaszéki elnökre czímezzék. Tanítási nyelv: 
magyar-tót. Lédeczy Lajos, kántor főtanító. 

( 1566 -1 -1 ) 
Sajó-Várkonyi (Borsodm,) róm. kath. népiskolá-

hoz oki. vagy képezdevégzett segédtanító keres-
tetik. Fizetése: iskolai évre 150 frt, ágynemű, 
mosás és világításon kívül, ellátás. Kötelessége: 
az I—II-dik vegyes osztályt és ismétlő-leányokat 
tanítani. A kérvények szeptember 15-ig Várkonyba 
Soós István, kántortanítóhoz küldendők, u. p. Ozd. 

(1568 - I—1) 
A nagy- tárkányi íZemplénm., u. p. Bély) róm. 

kath. kántortanítói állásra szeptember 20-ra pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazása : 2 szoba, konyha és 
kamarából álló lakás, istálló, szín és házikert, 
7 kataszt. hold szántóföld és rét. Párbér: 14 méter-
mázsa vegyes. Az egyházpénztárából: 24 frt. Ala-
pítványokból: 31 frt 60 kr. Stóla : 4 5 - 5 0 frt. Tan-
díj : 100 frt. Álsamsegély: 98 frt. Tanítási nyelv: 
magyar. Lahosinski Adolf, rk. lelkész. Nagy-Tár-
kán v. (1565-1 -1 ) 

Somogy-CsurgÓ-ra a róm. kath. népiskola má-
sodtanítói állásra pályázat nyittatik Fizetés: tan-
évre 100 frt és teljes ellátás. Fizetésemelést remél-
het. Kántoriakban segédkezni tartozik. Somogy-
Csurgó, 1898. évi aug. 31-én. Nagy János, főtanító. 

(1541-1- 1) 

Temesmegyei N é m e t s á g községében az I. osztály 
tanítóval betöltendő. Járandóságok : 400 frt, 5 frt 
irodaátalány, 5 frt, kertilletmény, 13 köbméter 
kemény hasábfa; 1 előszoba, 2 lakszoba, konyha, 
pineze, padlás és istállóból álló szabad lakás. Tan-
nyelv: magyar-német. Megválasztott tartozik ismétlő-
iskolát tartani, valamint a kántorságban segédkezni. 
A róm. kath. iskolaszékhez czímzett folyamodványok 
bezárólag szeptember 12-ik napjáig nyújtandók be. 

(1546-11-1) 
A jókeöi róm. kath. kántortanítoi állomásra Júj 

pályázat hirdettetik szeptember 19-ére. Javadalma: 
4 kat. hold, 583 öl szántó, jövedelme 50 frt, 1530 öl 
vét, 15 frt, káposztás 2 frt, gyümölcsös 8 frt, 'A te-
lek utáni fajzási jog 8. frt, "Atelek utáni legeltetési 
jog 16 szarvasmarhára. 85 p. m. rozs 105 frt, zsel-
lérektől 1 frt 20 kr, községtől 187 fr t 44 kr. Lacz-

I kcvics-féle alapítványból 39 frt 40 kr. Stóla, misék, 
offerák 80 f r t ; ostyasütés 8 frt. Lakása: 2 szoba, 2 
konyha, 1 kamara. — Ugyancsak Jokeöre osztály-
tanító kerestetik. Fizetése: 300 f r t ; 2 öl fa, lakás. 
Óvónők is pályázhatnak. Tannyelv: tót-magyar. Nóvák 
Rezső, plébános. (1548—1 -1) 

A roskovány i (Sárosmegye) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
400 frtig van kiegészítve. A tisztán csak magyarul 
beszélő pályázó előnyben részesül. (1534—I—1) 

A bagonya i (Zalam., posta Dobronak) róm. kath. 
népiskolához osztálytanító kerestetik. Fizetése : 
400 fr t és bútorozott szoba. Kötelessége: egy osz-
tályt vezetni és az ismétlősöket tanítani. Orgonálni 
tudok előnyben részesülnek. A kérvények szeptem-
ber hó 29-ig főtisztelendő iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. (1547-1—1) 

Zemplén-Vásárhelyre ev. ref. vallású segéd-
tanítót keresek, havi 10 frt, teljes ellátású fize-
téssel. Lukács Mihály, ev. ref. tanító. (1551—1—1) 

A v é d e n y i (Mosonmegye) róm. kath. iskolaszék 
egy osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Taní-
tási nyelv: magyar-német. Evi d í ja : 400 forint kész-
pénz ; ezenkívül szoba a legszükségesebb bútorral 
és fűtéssel. Kötelessége : egy három évfolyamú osz-
tályt önállóan vezetni, az ismétlősöket tanítani s 
a kántori teendőkben segédkezni; személyes meg-
jelenés kívánatos. Okmányok beterjesztendők szep-
tember 12-ig az iskolaszék elnökségéhez. Állomás 
azonnal elfoglalandó. (1502—1—1) 

A n.-nyárádi róm. kath. segédtanítói állomásra 
szeptember hó 15-ig pályázat hirdettetik. Évi jöve-
delem : 360 frt, havi részletekben (ötödéves kor-
pótlék nélkül), egy öl fa és az iskolaépületben a 
szükséges bútorokkal, ágyneműn kívül, felszerelt 
kis szoba. Tannyelv : német-magyar. A megválasz-
tott állomását azonnal elfoglalhatja. Tartozik: az 
alsóbb osztályokat önállóan vezetni és a kántor-
ságban segédkezni. A folyamodványok a róm. kath. 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. (1520—1—1) 

P a p t a m á s i (Biharmegye) ref. leánytanítói állásra 
pályázat. — Fizetése : Lakás, kerten kívül 17 kat. 
hold föld, közmunka, tanpénz, tanbuza 50—60 gyer-
mekért, két öl fa, 3 hold legelőilletőség, csirke stb. 
Összesen 500 frtra értékelhető. — Kötelessége: 
IV. oszt. C. tanterv szerinti tanítása, női kézi-
munka, vasárnapi ism.-iskola vezetése. Ha férfi vá-
lasztatnék kanonikus órákon, lelkész akadályozta-
tása esetén fungál. Oklevéllel felszerelt kérvények 
szept 25-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. Nőtanítók 
is pályázhatnak. (1510—I—1) 

Ér-Mihályfa lván (Biharmegye) orth. izr. nép-
iskolához okleveles tanítónő kerestetik. Fizetés: 
350 frt, melyben a lakbér is foglaltatik. Pályázatok 
szeptember 20-ig dr. Bügler Adolf iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Az állás október 1-én elfoglalandó. 
Az iskolaszék. (1579—1—1) 
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Récse (Pozsonynál) vóm. kath. tótajkú népisko-
lához két tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tés : államsegélylyel 400—400 forint, lakás fűtéssel. 
Orgonálásban jártasak mellékjövedelemre számít-
hatnak. Oklevéllel fölszerelt folyamodványok folyó 
évi szeptember hó 18-ig a récsei plebániahivatal-
hoz beküldendők. (1562 I—1) 

Tót-diósi (Galgóeztól és Pöstyéntől másfél óra) 
államilag segélyezett róm. kath. iskolához oki. ta-
nító vagy tanítónő kerestetik. Jövedelme: állam-
segélylyel 400 frt, pontos havi részletekben ; lakás : 
konyha, kamrákkal, tűzifa. Pályázatok radosnai 
(Nyitram.) esperes-plebános úrhoz czimzendők szept. 
10-ig. (1564-1—1) 

A nagykürüi (Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye,posta-
hely) róm. kath. elemi iskolához segédtanító keres-
tetik. Évi jövedelme: 150 frt, az iskola pénztárából 
évnegyedenkint előre fizetve, esetleg a vallástanítás-
ban való segédkezésért a községi iskolánál még 
meghatározandó összegű külön tiszteletdíj. A kántor-
tanítótól kap teljes ellátást: élelmezést, fűtést, 
mosást, világítást, kiszolgálatot, külön szobát. Köte-
lessége: az I—II. egyesített leány osztályt tanítani, 
esetleg a községi iskolánál méltányosan megállapí-
tandó külön díjazásért a vallástanításban segédkezni. 
Fölszerelt kérvények szeptember 18-ig a róm. kath. 
iskolaszéki elnökséghez küldendők, az állomás azonnal 
elfoglalandó. (1528-11—1) 

E lap folyó évi 33. számában közzétett zala-
magyar-szerdahely i II-od tanítói állásra a pá-
lyázat szeptember 25-ig meghosszabbíttatik. Pályáz-
hatnak tanítóképezdét végzettek is. (1559—I—1) 

A garbócz-bogdányi ref. tanítói állomásra ismé-
telten pályázat hirdettetik. Jövedelme ál l : 7 köblös 
föld, 9 köböl rozs, 3 köböl buza, 14 ezugos nap-
szám, tandíj, stóla, alapítványi kamat, lakás és 
134 forint államsegélyből Pályázati határidő szep-
tember 25. Az állomás október l-én elfoglalandó. 
Garbócz-Bogdány (postahely), 1898 szept. 2. Kiss 
Lajos, ref. lelkész. (1567—I—1) 

A farkasdi (Nyitram.) ref. egyházban egyik al-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetése: 380 frt, 
ismétlők egyik osztálya tanításáért husz forint; la-
kásul külön szoba, fűtéssel. Ref. vallású okleveles 
tanítók, esetleg képezdészek vagy ref. nőtanítók 
s óvónők is pályázhatnak, jelentkezve kérvényeik-
kel szeptember 20-ig a lelkésznél. (1563—I—1) 

Mosony-Kil it ibe az öreg, nyugdíjazandó kántor-
tanító mellé okleveles, helyettes, kath. tanító szük-
séges, ki a kántorságban is segíteni képes. Fize-
tése : egy tanévre 400 korona, havonként utólag 
fizetve; 100 kéve rőzse, egy butorozott szoba és 
élelmezés. Tanítási nyelv : magyar. Kötelessége : a 
6. osztályt és az ismétlőket tanítani, a kántorság-
ban segíteni. Kérvények szeptember 20-ig az iskola-
szék elnökségéhez küldendők, u. p. Moson-Fekete 
erdő. Székesy János, plébános. (1577—II—1) 

A nagy- léta i ev. ref. I—II. leányosztályú tanítói 
állásra ideiglenes, magános tanító kerestetik. Évi 
fizetése : lakáson kívül földhaszonbér, termény, tan-
díjból 350—380 frt. Egy próbaév után esetleg állan-
dósíttatik: mikor évi fizetése mintegy 450—480 frt. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvény a nagy-
létai ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldendő. 

(1578-1-1) 
A „Néptanítók Lapja" f. é. 32. számában a tót-

szent-martoni osztálytanítói állásra hirdetett pá-
lyázat meghosszabbíttatott f. é. szeptember hó 30-ig 
azon megjegyzéssel, hogy a jelzett állomásra ok-
leveles nőtanítók vagy képezdét végzettek is pá-
lyázhatnak. Tót-Szent-Márton, 1898 aug. 30-án. 
Kámán Lajos, isk. világi elnök. (1572—1—1) 

Pályázat az Ó-kanizsai községi polgári fiúisko-
lánál lemondás folytán megüresedett tanári állásra. 
Pályázhatnak a mennyiségi és természettudományi 
szakból polgári iskoláki-a képesített tanerők. Kik a 
zenében jártasak, előnyben részesülnek. Javadalma-
zása : évi 800 frt törzsfizetés, 200 frt szálláspénz 
s 6 izben való 50 frt ötödéves korpótlék. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények f. évi október l-ig 
a polgári iskolaszék elnökségére czimezve, Ó-Kani-
zsára küldendők. Tóth József, iskolaszéki elnök. 
Laczkó János, iskolaszéki jegyző. (1571 — 1—1) 

A rátoni államsegélyes községi iskolához ev. 
ref. vallású okleveles tanító kerestetik. Fizetése: 
300 frt, szép új lakás, veteményes és gyümölcsös-
kerttel. Az ev. ref. énekvezérségért 70—80 frt ig 
menő kepe és föld haszonélvezete. Harmonitimoni 
jártasság szükséges. Folyamodványok felszerelve az 
isk.-szék elnökségéhez küldendők szeptember 17-ig. 
U. p. Kraszna, Szilágymegye. (1574—1—1) 

Esztergom-Bajnán a róm. kath. iskolánál osz-
tálytanítói állás üres. Javadalmazása: 360 fr t fize-
tés, lakás, fűtés. Kötelessége: a rendes oktatáson 
kívül az ismétlősöket tanítani s a kántori teendők-
ben segédkezni. Folyamodványok Duschek János 
alesperes-plebánoshoz küldendők Komárom-Tardosra 
szeptember 20-ikáig. (1580—1—1) 

AJÁNLKOZÁSOK. 
Nevelőnőnek ajánlkozik egy okleveles keresztény 

óvó- és tanítónő. Szives megkeresések a fizetés 
megjelölésével „Nevelőnő" czím alatt M.-Szigetre 
Asztalos Sándor-utcza 26. szám küldendők. 

(1550-1—1) 
Ez évben végzett, jó oklevéllel biró róm. kath. 

tanító ajánlkozik. Seregé lyes (Fehérm.) R. F. 
(1449-11—2) 

Jeles működési bizonyítványnyal rendelkező ref. 
tanítónőj elölt tanító-, eset leg nevelőnőnek ajánl-
kozik, hogy továbbhaladását biztosítsa. Értesítést 
kérek: „Remény" czímén (Vári , Beregmegye . ) 

(1230—II—2) 

H I R D E T É S E K . 

„A gyermek első tanítója" 
czímű nagy vezérkönyv, a legteljesebb gyakorlati 
útmutató az elemi iskola I. osztályában kötelezett 
összes tárgyak tanítására. Megrendelhető: J u h a y 
Antal, tanítóképző-tanárnál, Szepes-Váral ján . 
Ára 2 f r t 50 kr. (1555—IV—1) 

Millenniumi kiáll ítási éremmel k i tüntetve . 
Legolcsóbb orgonákat és harmoniumokat épít : 
Kiepszel I s tván, Beszterczebányán. Árjegyzék 
bérmentve. (1561—1—1) 
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Okleveles tanítónő mint 

nevelőnő kerestetik 
egy r. k. német családhoz, ki a magyal" és 
német nye lve t tökéletesen birja és a zon-
gorázásban oktatást adni képes. Kívánta-
tik egy 6 éves leánynak az első oszt. tantár-
gyakbani oktatása, ill. az évi zárvizsgára való 
előkészítése és zongorázásbani oktatás -. továbbá 
egy 5 és egy 4 éves leánynak a magyar nyelv-
beni tanítása. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Fizetés hav i 20 frt és teljes ellátás. 
Kérvények LAGLER VINCZE urad. tiszt-
viselő czímére, Német-Csanádra (Torontál-

1 1422 megye) kéretnek. I — 1 

í Keresek egy 8 éves harmadik elemi 
B nswtnivi'i leánygyermekem, mellé 

katliolikus vallású okleveles 
yu, 

oly római 

| n e v e l ö n ö t , 

Ía k i a franczia nyelvet is b i r j a és a zongorá- 1 

1421 zásban is já r tas . I—l K 
Évi fizetés 1898 99. tanévre—250 frt T 

Í
és teljes el látás. I 

Az állás azonnal elfoglalható; a pályázati B 
kérvény okmány-másolatokkal fölszerelendő. | i W r i t S imlßUta. üveggyáros. \ I ZlieeJió-Gápelen (Trencsénmegye). 

Mely 

á l l a m i ó v ó n ő 
volna hajlandó Pest-, Jász-Nagykun-Szolnok-, 
Heves-, Békés- , Canád- és Csongrádmegyékből 
egy Debreczenhez közel eső községben működő, 
szinte állami óvónővel cserélni. Szives megkeresé-
sek : Sz. J . óvónő czím alatt Nyir-Acsádra, Sza-
bolcsmegye kéretik. (1497—II—1) 

Tanítók és tanítónők figyelmébe! 
Julius végével STAMPFEL KÁROLY 
kiadásában Pozsonyban megjelentek az 
évek óta jó hírnek örvendő és kedvelt 

pedagógiai naptárak, ú. m.: 

Zsebnaptár tanítók számára, 
Jegyzéknaptár tanítónők számára. 
Ára e naptárak bármelyikének díszes 
aranyozott vászonkötésben, iróimal és 
oldalrekeszszel 60 kr. Postán bérmentve 
kiildve 65 kr. Az összeg legczélszerűbben 
1476 postautalványon küldhető be. I —1 

3i>: 

Dts/cöa 

.-it/. 

Álh 

£ 
W 

£ 

TOLDI LAJOS BUDAPEST 

Tunkönuveh 
elemi és polgári, tanító-, tanítón öké-
pezdék, valamint az összes tanintézetek 

számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi j egyzetek Röhn J. 
tanártól, irálytani j egyzetek Király 
Pá l tanártól és történelmi j e g y z e t e k 
Lovcsányi Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

TOLDI LAJOS 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r ü l e t , 
1512 F ő - U t c z a 3 - i k s / . á m . XV—1 

Részletes könyvjegyzék Ingyen! 

II. kerület, Fő-utcza 2-ik szám. 

Nevelőnő 
kerestetik falura két gyermek mellé, 
7—10 éves. Fizetés 400 frt, teljes ellátás. 
Megkívántatik a német és franczia nyel-
vek tökéletes bírása és oktatása, ágy-
szintén a polgári osztályok oktatása, 
és tökéletes zongora. Okmányokkal és 
fényképpel felszerelt megkeresések zom-
bori lionay Aladár, Jíis-Zombor kül-
dendők. (1513-1—1) 

Előfizetési felhivás 

Néptanítók Lapjá-ra. 
- — — 

Előfizetési ár: 
Egész évre 5 frt — kr. 
Félévre ... 2 fi t 50 kr. 
Negyedévre 1 frt 25 kr. 

Előfizetést pedig naptári évnegyed 
szerint kikerekített e g y évnegyednél 
kevesebb időre nem fogadunk el, s az 
előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz 
küldendők be. 

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

Budapest, I , (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes- óvodák, e lemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek \ egy példányban Ingyen . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyaL 'együtt, a „"Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A he lység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előf izetés i á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr.. 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A h irdetések árszabása. — A pályázat i h i rde tésekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u t á n 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki altal kiszámítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be. Egyéb h irdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a k iadóhivata lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR Í5. 

Kéziratolcat nern axlunlt vissza. 

Meghalt a mi királynénk! 
Árvaságra jutottunk: meghalt a mi jóságos, a mi szent, a mi fölséges nagy-

asszonyunk; meghalt Magyarország őrangyala! Az utolsó napjait élő évszázad 
e legsötétebb Hiób-postáját kell, hírlapírói kötelességünkből kifolyólag, a magyar 
tanítósággal közölnünk, mialatt szivünk vérzik a fájdalomtól és a papírra rótt 
betűket alig látjuk bánatos könnyeink bőséges folyásától! 

Ámde még ennél is szomorúbb kötelesség terhe nehezedik ránk! Hogy 
leírjuk a lehetetlent, hogy hirdessük a hihetetlent; hogy igaznak, valónak, meg-
történtnek mondjuk azt, a mit bekövetkezhetőnek senki sem hitt volna, hogy a 
mi angyali jóságú királynőnket — meggyilkolták! Meggyilkolták Őt, a ki egész 
életét nemzetek ós egyesek boldogításának, könnyek fölszárításának, ellentétek 
elsimításának, ellenségeskedések megszüntetésének szentelte; Ót, a ki jótetteiből 
még a fején ragyogott kettős koronánál is fényesebb koronát font áldott kezével 
fölséges homloka köré! 

Ember tehetfce-e ezt vagy vadállat? Emberi alakba költözött vadállat! Egy 
őrült, egy átkozott! . . . 

Azt a nemes, azt a beteg szivet, mely a genfi tó partján immár örökre 
megszűnt dobogni, a vértanúság hét tőrdöfése jár ta már keresztül; mért kellett 
még a nyolczadiknal^g»fealálra sebeznie? A kinek léptein a jótékonyság piros 
rózsái fakadtak, m ^ ^ ^ s ^ p t t Annak égi küldetését meleg szive vérrózsáival meg-
jelölni? A ki a mosolyával közeledett a szenvedők felé, mért kellett 
Ahhoz az eszevesCfe^^t^Qli vak gyűlöletnek közelednie? . . . 

Megdöbbenve^tósiytyá," megsemmisülve intézzük e kérdéseket ingadozni kezdő 
lelkűnkhöz, de a kétségbeesés első viharai után ismét csak a „minden bölcseség 
kezdetéhez" fordulunk, mert érezzük, hogy ily nagy csapásokban úgy egyeseket, 
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mint nemzeteket, csak a Gondviselésbe vetett erős hit menthet meg az elté-
velyedéstől. Ő akarta, legyen áldott szent Neve! 

Hanem azért szivünk vérzik és fáj, és vérzeni és fájni fog mindaddig, a 
míg érezni fog. Mert annak az őrült kéznek a tőrszúrása a mi szivünkön, a 
magyar nemzet szivén is mély sebet ejtett! 

Emlékezzetek csak meg arról, hogy az a nyolcz tőrdöféstől átszúrt nemes szív 
mily szeretettel fordult az elnyomatás szomorú éveiben a mi sokat szenvedett 
nemzetünk felé; emlékezzetek meg arról, hogy a kiengesztelődés hajnalhasadását 
az ő jósága fakasztotta sokáig beborult egünkön. Idézzétek lelki szemeitek elé azt 
a nagy, minden ízében királyi jelenetet, a midőn koszorúval kezében imára 
borult le a mi Deák Ferenczünk ravatalánál, imádkozva a nagy fiát elvesztett 
magyar nemzetért. Azok a könnycseppek, a melyek akkor fölséges szemeiben 
r agyogtak, örök időkre legdrágább gyöngyei maradnak Szent István koronájának. 

És azóta és mindig együtt örvendett és együtt szomorkodott nemzetével 
és együtt gyászoltunk mi is Vele annak a világraszóló nagy gyásznak a napjai-
ban, a mely a legmagasztosabbat e földön: anyai szivét érte. 

Jgy forrott össze a nemzet szive királynője szivével s így sebezte mélyen 
az a gyilkos tőr a magyar nemzet millióinak szivét — 

Mi, magyar tanítók, szegények vagyunk, de hűségben, szeretetben, ragasz-
kodásban és hálában gazdagabbak a dúsgazdagoknál s azok a könnycseppek, a 
melyek a mi jóságos nagyasszonyunkért omolnak, vérző szivünk forró könnyei! 

Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak! A hanyatló század a szörnyűsé-
gek egész áradatát zúdítja a világra. Az emberek szivében megrendült a hit és 
az őrületes szenvedélyek fékevesztett módon törnek útat legszentebb, legféltet-
tebb oltáraink felé is. Meghibbant agyú emberek a fejetlenség, a hazátlanság. 
az ember isteni származása tagadásának átkos tanait hirdetik és váltják csele-
kedetekre. A pokol uralkodásának eljövetelét azonban csak a népek valláser-
kölcsi nevelése, az isteni félelem hirdetése és az elvadult erkölcsök szelidítése 
akadályozhatja meg. Ebből a regeneráló munkából pedig, mint szeretett minis-
terünk is megirta emlékezetes újévi czikkében e lap hasábjain, mi reánk, a 
magyar nép tanítóira, nagy rész háramlik. 

Neveljük a mi jó, a mi hű magyar népünket isteni félelemben, királya iránt 
való hűségben és erős hazaszeretetben, hogy a fejetlenség, istentelenség és hazát-
lanság oly megrendítő csapásaitól, mint a milyennek a mi jóságos királynénk 
áldozatául esett, ment legyen a mi sokat szenvedett szegény hazánk. 

Azért pedig imádkozzunk, hogy jóságos királyunknak, a ki a megpróbáltatások 
kelyhét immár fenékig üríti ki, adjon a Gondviselés erőt e legnagyobb csapás 
elviselésére. A magyar nemzetnek még szüksége van nagy királya bölcseségére és 
szeretetére és kérjük Istent, a királyok Istenét, hogy erősítse meg a fejedelem szívét. 

Gyászoljunk és imádkozzunk! 
Gyászunk is, imánk is el fog jutni az égbe, a hol Erzébet őrangyalunk 

virraszt immár magyar nemzete jövője fölött! Ujváry Béla. 
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Erzsébet királyné élete. 
Erzsébet királyné, Miksa bajor herczeg és 

Ludovika herczegné második leánya, 1837. 
deczember 24-én Possenhofenben, Bajorország-
ban született. Ifi ú éveit szülői körében töl-
tötte, csöndes idillben, távol attól a ragyogó 
fénytől és pompától, a mely a királyi udva-
rokat körülveszi. A kis Erzsébet, a ki már 
gyermekkorában nagy vonzalmat érzett a sza-
bad természet i ránt s a kinek fogékony szi-
véből nem hiányzott a poézis, nem oly korlá-
tok között nőt t föl, mint a királyleányok. 

Mikor elérte a tizenhatodik évét s mikor 
szépsége és i f júsága teljes pompájában ra-
gyogott, már menyasszony volt. A király 
Ischlben tar tot ta vele eljegyzését 1853 aug. 
18-án. A lapok akkoriban igen sokat irtak 
erről a szerelmen alapuló frigyről, valamint 
e szép fiatal párról. Nem egészen egy esz-
tendő múlva, 1854 április 24-én történt az 
esküvő, a mely Bécsben ment végbe. A kö-
zönség, a mely sokat hallott Erzsébet szép-
ségéről és sugár alakjáról, lelkesen és mele-
gen fogadta, arról győződvén meg, hogy a 
hír mit sem nagyzott. A fiatal királyné való-
ban szép és elbájoló volt, a miről különben 
bizonyságot tesznek akkori arczképei. Szivé-
nek jósága, lelkének nemessége azonban túl-
tet t szépségén s nagy igazságot mondtak 
akkor, mikor azt állították, hogy a legjobb 
királyné Bécsben lakik. Az esküvő ünnepsé-
gei fényesek voltak s ha ebből a fényből 
Magyarországra akkor kevés ju to t t is, a ki-
rályné szivét mégis megérezték azok a poli-
tikai elitéltek, a kik ekkor kegyelmet kap-
tak. Az ő jó szivére vezetik azt is vissza, 
hogy az országban még mindig érvényben 
volt ostromállapotot megszüntették. 

Er/.sébet királynénak négy gyermeke szüle-
tett . Zsófia, a ki 1855-ben született és a ki 
már 1857-ben meghalt, és pedig Budán. 
Második gyermeke Gizella, a ki Lipót bajor 
herczeghez ment nőül. A harmadik szülött 
Rudolf trónörökös volt, a kiuek tragédiája 
még mindannyiunk élénk emlékezetében van. 
Negyedik gyermeke Mária Valéria, a ki 
1868-ban Budán született s a ki Ferencz 
Salvator főherczeg felesége. O O 

A királyné magyar földre először 1857-ben 
lépett, a mikor a király kiséretében az ország 
legnagyobb részét bejárta. A magyar nép, 
a merre csak járt , mindenütt lelkesen, sze-
retettel fogadta, sejtelmében annak, hogy ez 
a ióságos és nagyszivü asszony áldást ter-
jeszt maga körül. Magyarországi körút já t 
azonban idő előtt szakította félbe, mert a 
két éves Zsófia főherczegnő meghalt. Erzsébet O O 

nem tartozott ama királynék közé, a kiknek 
az udvar levegője és feszessége örömet 
okozott. Nemes egyszerűsége és lelkének 
poétikus érzülete inkább a magányba von-
zotta. Azután egészségi állapota sem volt 
valami jó, a mit az is bizonyít, hogy már 
1860-ban Madeira-szigetére utazott, a hol a 
következő esztendő is ott találta. 

Mikor onnan Bécsbe visszatért, szivének 
vonzalma a magyarok iránt növekedni kez-
dett. El Í3 határozta, hogy magyarul meg-
tanul. 

A koronázás alkalmával, 1867. junius 8 -án 
olyan hatást tet t a magyarokra, mint annak 
idején Mária-Terézia. Mindenki tud ta i t t , 
hogy igaz barátot bir benne s ő is meg 
volt győződve, hogy jobb és hálásabb alat t-
való, mint a magyar, nem lehet. Ez a sze-
retet tar tot ta Budavárában akkor is, mikor 
Mária Valériát szülte. Már ez időtájban sok 
időt töltött Gödöllőn, a hol minden udvari 
etikettől menten forgolódott az őt imádó 
nép között. 

1866-ban, az osztrák-porosz háború idején 
Erzsébet királyné gyermekeivel együt t Buda-
pestre költözött s a nyara t Perenczhalmán 
az egyik villában töltötte, a mely pedig éppen 
nem királyné számára volt berendezve. Az 
egyszerű egyemeletes villában, a mely még 
ma is megvan, igen boldogan és igen egy-
szerűen élt gyermekeivel s megelégedettségén 
csakis a háborúról érkező rossz hirek ront-
hattak. Ekkoriban mondta gróf Andrássy 
Gyulának : 

•— Ha Olaszországban rosszul mennek a 
császár dolgai, az nekem igen fáj, de h a 
Magyarországon mennek a dolgai rosszul, az 
engem megöl. 

1869 április 17-én irta azt a levelet Deák 
Ferenczhez, a mely a muzeumban ma is lát-
ható, s a mely szóról-szóra így hangzik : 
„Ámbár úgy vagyok értesülve, hogy ön nem 
szivesen fogad el meghívást ebédre, mégis O ~ 7 O 
engedje reménylenem, hogy ez alkalommal 
kivétel leend ön előtt tisztelője Erzsébet." 
Mikor azután Deák Ferencz meghalt, a k i -
rályné a ravatalánál megjelent és hosszasan 
imádkozott. 

Egészségi szempontból a királyné részt vett 
a vadászatokon is s egyike volt a legkitűnőbb 
lovasoknak. Sportnak, vadászatnak egyszerre 
véget vetett azonban az a rettenetes csapás, 
a mely 1889 január 3-án zudult rá, a mikor 
Rudolf trónörökös oly váratlanul s oly meg-
rázó ki rülmények között meghalt. Az első 
perczekben óriási önuralma és lélekjelenléte 
még megmaradt s volt; annyi ereje, hogy a 
tragédiáról ő értesítse először a királyt . 

37* 
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E<íészséi>'e azonban ez időtől kezdve rolia-~ O 
mosan hanyatlott . Az esztendő legnagyobb 
részét utazással töltötte. Különösen_ szeretett 
bolyongni a tengereken s yachtja nagy utakat 
te t t meg vészben, viharban egyaránt. Utazásai 
közben, amikor a görög nyelvet is megked-
velte, különösen megtetszett neki Korfu, ahol 
a hires Achilleont építette, amelyről annyi 
csodás dolgot írtak. Az utóbbi években az 
orvosok azt konstatálták, hogy a tengeri út 
egészsége hátrányára történik s így a hajózása 
elmaradt. Bécsben azonban sohasem tartóz-
kodott hosszasabban. A genfi tó mellett — 
ahol most a katasztrófa elérte — több időt 
töltött . Ott lá togat ta meg a király, aki egy 
év múlva Nizzában is fölkereste. Budapesten 
1893-ban több hetet töltött s ez alkalommal 
Gödöllőn is pihent. Néhányszor még vissza-
tér t a fővárosba. így például a millenniumi 
ünnepségek alkalmával, amikor ra jongó sze-
retettel vették körül s tavaly őszszel, amikor 
a budai hegyek között végzett nagyobb sétá-
kat . A magyar fürdők közül Herkulesfürdőben 
töl töt t hosszabb időt, legutóbb pedig Bártfán, 
amikor az a jánlot t külföldi fürdők helyett ő 
maga választotta ezt a fürdőhelyet. 

A királynét ért csapások közül fölemlítjük 
a legutóbbit, amely tavaly fordult elő, mikor 
a párisi bazár égése alkalmával nővére is 
odavesett. 

Hogy tanult a királyné majyarwl ? 

Erzsébet királyasszonyt Falk Miksa oktatta 
a magyar szóra, ő vezette be a magyar iroda-
lom szépségeibe s ismertette meg a felséges 
asszonynyal Magyarország történetét . Falk 
Miksa gyönyörű czikkben, megkapó közvet-
lenséggel ir ja le a királyasszonynyal való 
megismerkedése és érintkezése történetét. Falk 
czikkéből az alábbiakat közöl jük: 

A burgudvarra nyíló elég hosszú baloldali 
fal közepe táján — irja Falk — két ablak 
közt egy kis asztalka állott, s szemben egy-
mással két szék. Az egyik előtt 0 Felsége 
állott, a terem tiílsó végén pedig az utolsó 
ablak mélyedéséből Ferenczy Ida okos kis 
fe je kandikált ki, pajkos mosoly közben szép 
fogait villogtatva. A felséges asszony, midőn ma-
gamat meghaj tva az ajtó mellett maradtam, kö-
zelebb intett és nyájas mosolylyal, halk hangon, 
de tiszta magyar kiejtéssel mi gköszönte készsé-
gemet, melylyel kivánatának teljesítésére 
vállalkoztam. Ezután leültünk az egymással 
szemben álló két székre és xígy láttam, hogy 
() Felsége most tőlem váija az első szót. 
Ismételtem 0 Felségének, mennyire boldog-
nak érzem magamat, hogy bizalma felém for-
dult s hogy csak attól félek, miszerint nem 

leszek képes az ő várakozásainak megfelelni. 
„Én ellenkező nézeten vagyok", mondá a 
királyné nevetve. E szívélyes fogadtatás által 
bátorítva, arra kértem 0 Felségét : legyen 
kegyes megmondani, hogy eddig mit tanult 
és mennyire haladt, hogy aztán ahhoz mérjem 
azt, amire őt még. oktatnom kellene. 0 Felsége 
most elég folyékony magyarsággal előadta, 
hogy a magyar grammatikát megtanulta, nem 
szerfölött nehéz irályú magyar könyveket is 
mégérteni képes, de a magyar irályban sze-
retné magát tökéletesíteni s egyszersmind a 
magasabb szinvonalú magyar irodalommal 
akarna megismerkedni. A Felség előadásá-
ból megértettem, hogy a mit ő eddig tanult, 
az mind jó és hasznos volt, de egyszers-
mind kissé unalmas is. Föltettem magam-
ban, hogy ezt a hibát, amennyire csak 
lehet, kerülni, fogom, s evégre háromfélét 
proponáltam 0 Felségének; először, hogy én 
neki élő szóval és nagy vonásokban elő fogom 
adni Magyarország történetét, — a távolabb 
eső korszakokat lehetőleg röviden, az ujabba-
kat részletesebben; — másodszor, el fogom 
neki hozni, a mennyiben azok az ő kézi könyv-
tárában meg nem volnának, a legújabb kori 
magyar íróknak kitűnő müveit, ezeket együtt 
el fogjuk olvasni s én, amennyire szükséges, 
magyarázatokkal fogok szolgálni; végre pedig 
megígértem, hogy valami érdekes munkát 
keresek ki, a melyet ő „otthon" lefordíthat, 
úgy, hogy én mindig a legközelebbi órában 
fordítását revideálhassam és arra nézve ne-
taláni észrevételeimet megtehessem. 0 Fel-
sége nagy örömmel fogadta e javaslatomat 
és azonnal hozzá is lá t tunk a munkához. 
A mi a fordításokat illeti, éppen akkor jelent 
meg, Arneth által kiadva, II. József császár 
és Katalin or^sz czárné levelezése. A levelek 
franczia nyelven vannak irva, s 0 Felsége ket-
tős kézséggel vállalkozott e levelek fordítására, 

Ö D 
minthogy ez uton egyszersmind a franczia 
nyelvben is gyakorolhatta magát, a levelek 
pedig tar talmuknál fogva is különösen érde-
kelték 0 Felségét. Mondhatom, hogy nálánál 
szorgalmasabb taní tványt képzelni sem lehet. 

Fordításait kéksziaüen vonalo^ott papírból 
álló fűzetekbe irta, oly korrektül és a mellett 
oly csinosan és tisztán, hogy ezért bármely 
iskolában első eminenssé megtették volna. 
Még mai napig is sajnálom, hogy nem kér-
tem el 0 Felségétől e füzetek egyikét, a mely 
örök emlékét képezte volna ezen fejedelmi 
asszony bámulatos sz irgalmának, pontossá-
gának s rendszeretetének. Csak egyszer tör-
tént kivétel. Egyik napon, az óra kezdetén, 
mikor 0 Felsége rendesen a fordítási füzetet 
szokta elémbe tenni, a királyné egy nem 
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éppen tisztasága által kitűnő itatóspapir-féle 
lapot adott át, melynek mindkét oldala irón-
nal volt teleírva. E n bámulva néztem, bogy 
mi ez1? mire a Felség, csodálkozásomat látva, 
megmagyarázta a dolgot. „Tegnap", úgymond, 
„egész nap mindenféle fogadtatásokkal voltam 
elfoglalva; estve udvari hangverseny volt, a 
hangverseny után pedig oly fáradtnak érez-
tem magamat, hogy azonnal lefeküdtem; de 
akkoi- eszembe jutot t , hogy még nem készí-
tettem el feladatomat. Elővettem tehát az 
éji asztalomon fekvő kalendáriumot és a fiók-
ból egy plajbászt, kitéptem egy üres papír-
lapot a kalendáriumból és az abban foglalt 
mesés históriáknak egyikét lefordítottam, 
hogy Ön, ha már kötelességemet pontosan 
nem teljesíthettem is, legalább jó akaratomat 
lássa" . . . E tényben s ezekben a szavakban 
oly egyszerű, de szívhez szóló szeretetre-
méltóság rejlik, hogy annak hatását a gyön-
géd érzelmű olvasóra csak esökkenteném, ha 
azt bármiféle magyarázattal kisérném. 

E tanórák alig folytak két hétig, és a 
szoros értelemben vett oktatási jelleg mind-
inkább háttérbe lépett, annak helyét pedig 
egy rendkívül kellemes és — a mennyire 
ily körülmények között e szót használni 
lehet — fesztelen társalgás pótolta. Hű 
maradtam ama föltevésemhez, hogy koronás 
tanítványomat ne untassam. Soha egy perczig 
sem feledkeztem meg ugyan arról, hogy ki 
az, a kivel szemben ülök, de az ezáltal 
kiszabott korlátokon belül, valahányszor 
valami ártatlan élez vagy tréfa tolult nyel-
vemre, én bizony azt vissza nem fojtottam, 
és nagy megelégedésemre láttam, hogy Ö Fel-
sége az ily ötleteken igen jóizüen nevetni 
képes. Kezdtünk beszélni a napi események-
ről, azután i;gy lassacskán átmentünk a poli-
tikára átalában, s ismét egy pár lépéssel 
óvatosan előbbre haladva, ott voltunk a 
magyarországi ügyeknél. I t t csak annyit 
mondhatok, hogy még nem találkoztam nővel, 
a ki hazánk iránt oly, benső szeretettel visel-
tetet t volna, mint Ö Felsége, s ki annak 
érdekében annyit t e t t volna, hanem persze, 
hogy tehetet t is, mert hiszen császárné és 
királyné volt, a ki ily érzelmekkel viseltetett 
irányunkban. 

Ki volt a királyné legkedveltebb magyar 
irója? 

Falk beszéli: Eötvös József báró volt az, 
kinek művei iránt Ö Felsége a legnagyobb 
rokonszenvvel viseltetett. Talán mondanom 
sem kell, hogy nem a filozófiai és politikai 
munkák, hanem a költemények voltak azok, 
a melyek leginkább fölkeltették O Felsége 

érdekét. E költeményeket egytől-egyig elolvas-
tuk és nevezetesen a . Végrendetet" czímü kis 
vers volt az, a mely Ö Felségét elragadta-
tásra birta. „Kár" — mondá Ö Felsége — 
„hogy testvérein, a nápolyi királyné, nem 
tud magyarul, mert ő igen élénk érzékkel 
bir az ilyek iránt!" „Ha felséged paran-
csolja" — mondám — „le lehetne azt for-
dítani németre." — „Versben?" — kérdé 
0 Felsége — „mert különben a költemény 
szépsége eltűnnék." — „Talán versben is" — 
volt az én feleletem —- „én magam is fiatal 
koromban sok magyar verset lefordítottam 
németre ; e fordítások Pesten, a „Spiegel" 
czímü német lapban megjelentek." — „Hát 
csinálja meg!" — mondá Ö Felsége. „Most 
mind já r t ?" „Igen is, most mindjárt , én nem 
fogom zavarni." A föladat nem volt éppen 
könnyű, de vonakodásról, természetesen, nem 
lehetett szó. Hozzáfogtam tehát. Ö Felsége 
a legnagyobb csendben, de feszült figyelem-
mel kisérte az én tollam mozgását. Midőn 
egyszer fölpillantottam, Ö Felsége mosolyogva 
jegyzé m e g : „Ez engem nagyon érdekel; 
mindig kíváncsi voltam látni, hogy mikép 
készülnek az ilyen dolgok." — Körülbelül egy 
negyed óra múlva elkészültem a munkával és 
fölolvastam a fordítást, melylyel Ö Felsége 
nagyon meg volt elégedve; azonnal el is 
vette tőlem a papirt és zsebre tette. Másnap 
azt m o n d á : „A nápolyi királyné nevében 
meg kell köszönnöm Önnek fáradságát. A 
vers rendkívül tetszett nővéremnek, meg is 
tartotta magánál a kéziratot." Vájjon meg-
érdemelte-e a fordítás ezt a dicséretet vagy 
sem, azt nem tudom, mert én soha többé 
nem láttam. A királyné azon megjegyzésére, 
miszerint kár, hogy Eötvös oly kevés költe-
ményt irt, azt válaszoltam: „bizony kár, 
hanem azért van ám még egy, a mely nincs 
meg ebben a kötetben." „Hát hol?" „Sehol, 
felséges asszonyom, nem szabad azt kinyo-
matn i ; el van tiltva." „Micsoda? elt i l tva! hát 
már Eötvöst is e l t i l t ják? Ugyan mondja meg, 
mi van abban a költeményben ?" Rég vártam 
erre a pil lanatra és azért a „Zászlótartó" 
kézirata napok ótar zsebemben volt. Föl is 
olvastam rögtön Ö Felségének rendkívüli 
tetszése mel le t t ; magához vette a kéziratot, 
és meg is tar tot ta . Eötvös halála után Jókai 
Mór volt a királyné legkedveltebb magyar 
irója. 

A királyné Deák Ferenoz ravatalánál. 

Egy nemzet könnyei hullot tak, a midőn 
szétvitte a távíró Deák Ferencz halálát 187G 
január 28-ikán. Pénteki napon sújtott le a 
nemzet gyásza és hétfőn délelőtt egy váczi-
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utczai virágkereskedés kirakata előtt nagy 
embertömegek csoportosultak, hogy láthassák 
a királynénak Deák Ferencz ravatalára szánt 
koszorúját. A koszorú, melyet ma is kegye-
lettel őriznek, babérlevelekből s pompás fehér 
kaméliákból van kötve s bokorra kötött ké t 
arasznyi széles nehéz fehér atlasz-szalaggal. 
Ra j t a ez a fölirás kihimezve aranybetükkel : 

— Deák Ferencinek Erzsébet királyné. 
A koszorút maga a királyné helyezte a 

ravatalra. Hé t főn délután 4 órakor érkezett az 
Akadémia csarnokába, a hol a ravatal fölállítva 
volt, a királyné. Kevéssel előbb Ferenczy Ida 
kisasszony és Rónay Jáczint érkeztek oda, 
a hol Tisza Kálmán ministerelnök és Széli 
Kálmán pénzügyminister képviselték a rava-
tal fölállítását ellenőrző bizottságot. 

A fölséges asszonyt a künn várakozó nagy 
néptömeg néma hódolattal fogadta. 

A bizottsági tagok visszavonultak a csar-
nok felső részébe, csak a ministerelnök vár ta 
0 Fölségét a csarnok ajtajánál. Tisza Lajos és 
Kovács László bizottsági tagok szétvonták az 
aj tót borító függönyt , és 0 Fölsége mély 
gyászba öltözve, belépett a sötét csarnokba, 
melynek félhomályát csak a ravatal lángjai 
világították meg. A királyasszony kíséretében 
gróf Festetich Mária udvarhölgy és báró 
Nopcsa udvarmester voltak. 

S ekkor tö r t én t a fönséges jelenet, melynek 
emléke mindenkoron fog élni e nemzet kebe-
lében. A királyasszony kezeibe vevé az általa 
előre küldött gyönyörű babérkoszorút, föllépett 
a ravatal emelvényére s udvarhölgye által 
segítve, gyengéden reáhelyezte a koszorút a 
nagy halottra. Néhány másodperczet tö l töt t 
az örökre meghidegült nemes arczvonások 
szemléletében. A királyné szemében az igaz 
fájdalom könye csillogott, azután leszállva, 
több perezre áhítatos imába merült el a ko-
porsó lábainál levő imazsámolyon, melynek 
balján (a koporsó jobbján) a király által 
küldött babérkoszorú feküdt. 

Minden jelenlevő szemébe könyek tolul-
tak, látva, hogyan koszorúzza meg a nemzet 
koronás uralkodónéja a ravatalán fekvő leg-
nagyobb hazafit . Imája végeztével csendesen 
távozott a királyné egy nemzet gyászának szo-
morú helyéről. A koporsón ott maradtak a 
királyné s a király már előbb odahelyezett 
koszorúi, t anu j eléül, mily gyengéden és sze-
retetteljesen osztozik a királyi pár a nemzet 
gyászában. A magyar nemzet nagyon hálásan 
fogadta a királyné e megható részvétét és 
mindenki mél tán tekintette úgy, mint a ma-
gyar nép i r án t érzett ra jongó szeretetének 
jelét B megkapó históriai jelenetet később 
az állam költségén Zichy Mihály gyönyörű 

festményben örökítette meg, a mely ma a 
nemzeti muzeum képtárának egyik dísze. 

A királyné felköszöntője. 

A hetvenes években egyre élénkebbé váltak 
a gödöllői összejövetelek. A királyi pár résztvett 
az úrlovasok róka- és szarvasvadászatain s 
ilyenkor ott volt a magyar arisztokráczia 
szine-java. 

A királyi család gödöllői otthonában mel-
lőzte a feszes etikettet, a formalitásokat s 
gyakran volt hivatalos ebédre a szolgabíró, s 
Beniczky Ferencz, az akkori jószágigazgató. 

Az ilyen polgárias, bizalmas ebédekről ked-
ves kis anekdota forog közszájon. Gróf Báday 
Pál, Gödöllőnek a hetvenes években szolga-
birája, 1873 november havában hivatalos volt 
0 Felségeikhez ebédre. Az egyik szárnysegéd 
folyton kínálgatta Bádayt borral, úgy, hogy 
a király is észrevette: 

— Igyék gróf ú r ! Hisz egy pohár bor a 
hazáért meg nem ár t ! 

Báday meglepetve nyúlt poharához: 
— Fölséges Uram, engedje meg, hogy a 

költő szavait tovább fűzhessem: A egelső 
magyar ember a király! Éljen a király! É l j e n 
a király! 

S már üríteni akarták a poharat, a midőn 
királynénk szólt közbe mosolyogva: 

— Hadd folytassam én is : Addig éljen, 
míg a honnak él! 

A királyné a „nemzet csalogányánál 
Evekkel ezelőtt egy szerény kis nyári-

lakban lakot t Blaháné a regényes gödöllői 
hegyek alatt, a hová pár heti pihenésre 
szokott visszavonulni, a mikor a Népszínház-
ban az előadások szünetelnek. 

A nyári lakban az egyik szobát a Biros 
bugyellárisbeli szoba mintá jára bútorozta be 
parasztos asztalokkal, tulipános ládákkal, 
mázos edényekkel te leaggatot t fogassal. A 
mellette levő másik szoba falait pedig való-
ságos szalagerdő födte, a melyből a feliratok 
aranyos betűi kandikáltak ki, mint a lom-
bokon keresztlilszürődő napsugarak. 

Egy alkalommal a művésznő családjával 
együtt a fővárosba rándul t , a mit Jeney 
bácsi, az öreg vinczellér arra használt, hogy 
nagy takar í tás t végeztetett a cselédséggel. 
Kitárták az ablakokat, törültek-poroltak már 
kora reggel óta, midőn az egyik cseléd hir-
telen egy karcsú úrasszonyt pillant meg, a 
mint az ablakon át kiváncsian a szobába 
tekint. 

A cselédleány abban a hiedelemben, mintha 
egy künn nyaraló úrasszony nyal lenne dolga, 
elébe niegyen és tiszteletteljesen mondja : 
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— Kérem nagysága, ha érdekli ez a sok 
koszorú, szívesen megmutatom. Tessék be-
jönni . . . úgy sincsenek itthon . . . 

Alig mondta ki e szavakat, mikor az öreg 
vinczellér is odajön s megpillantva a karcsú 
úrasszonyt, hangosan fölkiált: 

— Jézus, Mária . . . a fölséges királyné! 
Es csakugyan Erzsébet királyné volt, a ki 

reggeli sétájáról visszatérve, megáll t a nyitott 
ablakok előtt s kíváncsian vizsgálgatta a 
Török Zsófi asszony szobáját. 

— Ki lakik it t ? — kérdezte az öreg vin-
czellértöl, a ki a meglepetéstől alig tudott 
szóhoz jutni. 

Végül földig emelve süvegét, büszke ön-
érzettel szólt: 

— I t t Blaháné, a „nemzet csalogánya" 
lakik, fölséges királyné. 

Aztán kinyitotta a szobaajtót s végig meg-
muta t ta a királyasszonynak a lakást. 

A fölséges asszony pedig nagy érdeklődés-
sel nézegette a takaros kis nyaraló helyisé-
geit, s gazdag borravalót adva a cselédeknek, 
e szavakkal búcsúzott el a boldog vinczel-
lér től : 

— Mondja meg a nemzet csalogányának, 
hogy i t t voltam és megnéztem a . . . milyen 
szobát is ? . . . 

Török Zsófi asszony — egészítette ki az 
öreg vinczellér. 

— Igen, a Török Zsófi asszony szobáját. 
Es a fölséges asszony mosolyogva csukta 

be maga után a ker ta j tó t és folytatta lítját 
az erdőbe. 

Ennek a jelenetnek több nyaraló is szem-
tanu ja volt. 

Jeney, az öreg vinczellér, boldogságtól su-
gárzó arczczal szaladt a hazaérkező báróék 
elé s élte utolsó napjáig váltig csak arról 
beszélt, hogy milyen érdeklődéssel nézegette 
Erzsébet királyné a Török Zsófi asszony 
por tá já t . 

jErzsébet királyné mint életmentő. 

Szép példáját aclta a királyné lélekjelene-
tének, mikor 1882-ben Mogyoród környékén 
kisebb kirándulást te t t kocsin. Kíséretében 
két udvarhölgy volt. Mikor a mogyoródi 
országúton döczögött a kocsi, a királyné észre-
vette, hogy a Rákospataknak egy mély alá-
mosása felé egy öregasszony botorkál. Az 
öreg olyan közel volt már a veszedelemhez, 
hogy néhány másodpercz alatt menthetet-
lenül elpusztul, ha a királyné le nem ugrik 
kocsijáról és oda nem megy hozzá. 0 Felsége 
megragadta az öreg asszony ka r j á t és vissza-
húzta, mikor éppen csak egy lépésnyire volt 
a sírtól. Az öreg vak volt s valahogyan 

elhagyta a vezetője. A királyné vagy husz 
perczig beszélgetett vele, míg elő nem került 
kísérője, egy kisfiú. 0 Felsége keményen 
megdorgálta a hanyag gyereket s az öreg 
asszonyt gazdagon megajándékozta. A vadász-
társaság hiába kérdezte, hol maradt olyan 
sokáig, a királyné egy szót sem mondott az 
egész jelenetről . . . 

liár, hogy magyar ember nem tud 
magyarul.' 

Mikor 0 Felsége Gasteinban volt, minden 
hajnalban fölment a közeli Pyrker-magaslatra, 
a melyet Pyrker egri érsekről neveztek el. 
Egyszer, még jókor reggel, a hogy lejött a 
hegyről, szembe jö t t vele jóformán már a hegy 
lábánál egy öreg úr. Megszólítja a királynét: 

— Bocsánat, kisasszony, látom, hogy a Pyr-
ker-magaslatról jön, nem lenne szives meg-
mondani, hogy messze van-e még a csúcs, és 
fölérhet oda egy hetvenesztendős ember? 

— Hát bizony meglehetősen messze van 
még, felelt a királyné mosolyogva, hanem 
azért egy óra alatt egy hetvenesztendős is 
följuthat. Nem ismeri ön ezt a vidéket? 

— Epenséggel nem. Nagyon messziről való 
vagyok. 

— Honnét való ? 
— Nagyszebenből. 
— Ah! szólt a királyné örömmel és magya-

rul folytat ta: 
— Nagyszebenből ? Ön t ehá t magyar ? 
Azután jó darabig beszélt még 0 Fölsége 

magyarul, a mokány szász azonban egy betűt 
sem értett belőle s végre is nagy desperáczió-
val be kellett vallania, hogy nem tud magyarul. 

— Kár ! mondta a királyné és könnyed 
fejbólintással elhagyván az öreg szászt, lassú 
lépésekkel folytat ta útját lefelé. Alulról akkor 
nagy társaság tar to t t a hegyre vidám kacza-
gá<sal. Az öreg úr visszafordult és látta, 
hogy a társaság, mikor ő „kisasszonyát" 
meglátta, egyszerre elcsöndesült és mély ha j -
longással üdvözölte. Rosszat sejtve, megvárta, 
míg elérte a társaság és megkérdezte, hogy 
ismerik-e azt a kisasszonyt? 

— Hiszen az a császárné! felelték, nagyot 
kaczagva ! 

Az öreg úr rémülten állott egy perczig, 
aztán mikor összeszedte magát , boszusan 
szólott: 

— Egyszer életemben beszélhettem volna 
a császárnéval és akkor sem sikerült, mer t 
nem akart velem németül beszélni. Most 
bánom csak, hogy nem tudok magyarul ! 

Az utolsó napok. 
Köztudomású dolog, hogy 1893 óta a ki-

rály és a királyné ismételten lakot t Territetben 
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Montreux mellett, a genfi tó keleti par t ján . 
Ez évben azonban a királyné nyugalmasabb 
helyre vágyódott. És ez az 1893-ban meg-
nyílt de Caux-féle hegyi szálloda volt. Mont 
de Caux 11.000 méternyire fekszik a tenger 
szine fölött, azaz 725 méterrel magasabb, 
mint a genfi tó tükre. Egy számtalan szer-
pentinekből álló kocsiút vezet oda két óra 
a la t t ; de kényelmesebben ju tha tunk oda a 
territet-glioni sodrony- és glion-rocheri fogas-
kerekű vasúton. Cauxból gyönyörű kilátás 
nyilik a Rhone-völgyre, a wallisi-hegyekre és 
a szavojai Alpesekre. E szép kilátásnál fogva 
és a pompás levegő miat t Caux legszebb 
kirándulóhelyek közé tartozik. Mióta a 
fogaskerekű vasútat megnyitották, ez a ki-
rándulási hely csodálatosan föllendült. Az 
ot t fölépített hotel a legnagyobb komfort-
tal van berendezve. Az ivóvíz is ki-
tűnő, mert a hegyi forrással vizvezeték köti 
össze. A ház egész éven át nyitva áll. A 
klima a legpompásabbak közé tartozik. Télen 
nincsen túlságos hideg, nyáron pedig a 
meleg is mérsékelt. Nagy előnyére van 
Cauxnak, hogy az északi szél elől védve 
van. A királyné, a ki Hohenembs grófnő 
név alatt a szokásos inkognitóban érkezett 
ide, az első emelet egyik részét foglalta el 
és igen jó egészségnek örvendett. Igen 
korán kelt fel és felolvasója kíséretében 
nagyobb sétára indult a hegyek közé. 

Egyik sürgönyében, melyben szerencsés 
megérkezését jelenti" a királynak, sajnálatát 
fejezte ki a királyné, hogv a király nem 
oszthatja vele a Cauxban való tartózkodás 
örömeit. A királyné 5 hetet szándékozott 
Cauxban tölteni. 

A királyné költeménye. 

A királyné ra jongot t a szabadságért, sze-
rette a szabad természetet. Ismeretes, minő 
élénk figyelemmel kisérte az irodalmat és 
hogy Heine Henrik volt a legkedvesebb köl-
tője. Több izben kifejezte a halhatatlan költő 
rán t érzett nagy szeretetét : meglátogatta a 

költő ősz nővérét, Embden Saroltát Ham-
burgban. Korfui kastélyának parkjában emlé-
ket állított a költőnek. 

Környezete tudott arról, hogy a királyné 
maga is ír verseket, a nyilvánosság elé azon-
ban ezekből a versekből nem került semmi. 
Ischl mellett, egy Mária-kép alatt van egy 
fölirás, a melyet a királyné csinált. Sokan 
olvassák, a kik arra járnak, a nélkül, hogy a 
koronás szerző kilétét sejtenék. A vers fordí-
tásban így hangzik : 

„Óh Mária, kit imádunk, 
Terjeszd ki karjaid, 

Oltalmazd ezt a házat 
A völgy ölébe itt. 
Óh áldd meg e kis fészket 
És vihar dúlja bár — 
Kegyelmes oltalmadban 
Az mindig bizton áll. 

A királyné a szabadság legrégibb népével: 
a göröggel is nagyon rokonszenvezett. A kor-
fui parkban a görögbarát Lord Byron szobra 
is ott áll. Megtanult görögül és szomorú ha-
lála Görögországban és mindenek fölött Kör-

ei o 
fuban is keserű gyászszal fogja eltölteni min-
denek lelkét. 

ä -

Erzsébet. 
Hazánk ravatal volt. A szabadság anyja, 

hires alkotmányunk kiterítve feküdt a nagy 
ravatalon. 

Bilincsre verték azt, ki jajgatni mert . Vér-
harmat hullott a martyrok földére. 

Idegen emberek idegen törvénynyel ural-
kodtak raj tunk. Veréb költözött az ősi sas-
fészekbe. Számkivetésben élt hazánk szine-java. 

Nagyasszony, Őrangyal, Te szántál meg 
minket ! 

Messze földről j ö t t é l ; mégis megértettél. 
Más az anyanyelved; mégis magyar lettél. 

Összedűlt fészkünket Te javí tot tad ki. 
Háborgó lelkünket Te csendesítéd le. Szenve-
déseinkért a Te könnyed hullott. 

Mikor senkink sem volt : nekünk adtad 
szived. Nehéz éjszakánkban a csillag Te voltál. 
Dermesztő telünkre Te hoztad a tavaszt. 

Mikor mind gyűlöltek: Te híven szerettél. 
Nem vétkeztél soha. Mindig csak j ó voltál. 

Az Is tent imádtad, a népet szeretted, jogain-
kat óvtad, hibát megbocsájtál, erényt védel-
meztél, nagyjainkban bíztál. Nagyobb lelke 
nincsen senkinek mint Neked. 

Mégis feketére szőtte a ruhádat a balsors 
végzete. 

Imádkozott Érted sok millió ajak, hogy 
boldog légy mindig. Ugy féltettünk Téged, 
mint a szemünk fényét. Szivünkben ápoltuk 
a Te szép képedet. Homlokodat ború, hogy 
soha se é l j e : ez volt a mi vágyunk. 

Mégis elsötétült fenséges homlokod! Mégis 
éjbe borult szived dobogása! 

Szomorúbb költemény nincs az életednél. 
Szép históriánknak legszebb alakja vagy. 
Martyijaink között te vagy a legszentebb. 

Gyászodnak fátyola egész országunkon végig 
húzódik. A bibliából mi is idézhetjük, hogy 
mikor a balsors összetörte szived: nekünk is 
„leesett fejünk koronája!" 

Hartha Miklós. 

T 



Királynénk halálára. 

. . . És szakadt ránk mély setétség, 
Le, a földig ért a felhő, 
Csillagtalan éjszakában 
Titkon síró millióknak 
Ajkairól kélt a szellő. 

Szakadatlan temető volt 
Mind, a Tisza-Duna tája, 
Mezeinken minden fűszál, 
Hegyeinken minden bokor: 
A szabadság keresztfája. 

Szív alig volt, a ki hitte, 
Hogy valaha lesz még hajnal, 
A mikor Te megjelentél 
Felhői közt bánatunknak: 
Mi királynénk, fehér angyal! 

Csillagtalan éjszakánkba 
Világot gyújtott a szárnyad, 
Avval a kis két kezeddel 
Kibékíttél, elaltattál 
Ezer hazajáró árnyat. 

Felakasztád fejfáikra 
Menyasszonyi koszorúdat, 
Vissza, kihűlt tűzhelyünkhöz, 

Elbúcsúzott reményünkhöz 
Te mutattad meg az út at. 

Millióknak örömeért 
Mindazóta Te szenvedtél, 
Rózsatermő rózsafáról, 
Szedett rózsafa gályáról: 
Töviseket csak Te szedtél . . . 

És azt mondják, hogy megöltek . . 
Es lelkünk nem tudja hinni . , 
Félve féli a sírodra 
Földi kertjének virágát 
Áldozatul odavinni. 

Hanem föl a föllegekbe 
Vetünk váró pillantatot: 
Ott keresünk, ott vigyázunk 
Téged, onnan ránkvigyázó, 
Újonnan támadt csillagot! 

Móra István. 
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HIVATALOS KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister a veze-

tése és rendelkezése alatt álló tanintézetek-
hez táviratilag 63.346. sz. a. a következő 
körrendeletet bocsátotta k i : 

„Felséges királyasszonyunk minden magyar 
szivének közös, igaz és nagy bánatára ru t 
orgyilkosságnak esett áldozatul. 

A lesújtó gyásznak külső kiíejezésére nézve 
a rendelkezésem és vezetésem alatt álló min-
den fokú tanintézeteket illetőleg a következő-
ket rendelem: 

1. A temetés és a gyászünnepély napján 
az intézet működése szünetel; 

2. Az egyes hitfelekezetek által tar tandó 
gyászistentiszteleten az if júság vegyen részt 
és utána az intézet gyászünnepélyt tartson, a 
melyen az intézetnek egyik tanárja, illető-
leg tanítója a nemzeti csapás nagyságát 
méltassa s elhunyt királynénk emlékezetét a 
megrendítő szomorú alkalomnak megfelelő 
módon kegyeletes szavakkal az if júságnak 
lelkébe vésse. Wl,assies Gyula." 

A vallás- és közoktatásügyi minister egyút-
tal felkérte az összes egyházi főhatóságokat 
az összes rendelkezésük és vezetésük alatt 
álló intézetekben hasonló rendelkezésre. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte : Kir. segédtanfelügyelőkké — 

egyelőre ideiglenes minőségben — Józsa 
Mihály, állami tanítót, a központban teljesí-
tendő szolgálatra való berendeléssel; továbbá 
Polyánszky László beregvárin egyei tanfel-
ügyelöségi tollnokot a besztercze-naszódvár-
megyei kir. tanfelügyelői hivatalhoz; Paulik 
Péter, szepesvármegyei kir. tanfelügyelöségi 
tollnokot a biharvármegyei tanfelügyelői hi-
vatalhoz ; Faragó János, belgrádi osztrák-
magyar követségi elemi iskolai tanítót a 
krassó-szörényvármegyei kir tanfelügyelői hi-
vatalhoz ; dr. Sztancsek Zoltán, kolozsvári 
egyetemi tanársegédet a bács-bodrogvárme-
gyei kir. tanfelügyelői hivatalhoz; dr. Dudás 
Gyulát a székes-fővárosi kir. tanfelügyelői hi-
vatalhoz ; dr. Horváth András Istvánt, a 
hunyadvármegyei kir. tanfelügyelői hivatal-
hoz ; kir. tanfelügyelöségi tollnokokká : Pál Fe-
rencz, apáczai áll. elemi iskolai igazgatót a 
fogarasvármegyei; Berzsenyi Gusztáv, kunos-
vágási áll. elemi iskolai igazgatót a torda-
aranyosvármegyei; Gróf Lajos bözödi áll. 
elemi iskolai taní tót a szepesvármegyei; Kis-
pál János, hajdu-sámsoni ev. ref. elemi iskolai 

tanítót a baranyavármegyei; Mittler Mihály, 
német-eleméri községi elemi iskolai tanítót a 
torontálvármegyei; Zászló János, új-szent-
annai polg. isk. helyettes tanítót a liptóvár-
megyei; Kohányi Gyula, végzett bölcsészet-
hallgató tanárjelöltet a beregvármegyei; és 
Pétery Gyula, végzett bölcsészethallgató ta-
nárjelöltet a jász-nagykun-szolnokvármegyei 
kir. tanfelügyelői hivatalhoz; Kiss Ilona oki. 
polg. isk. tanítónőt a szabadkai áll. tanítónő-
képző-intézethez s.-tanítónővé a XI. fizetési oszt. 
3. fokzatába s IAgárt Mihály gyomai ev. ref. 
iskolai tanítót a pápai állami tanítóképző-in-
tézethez gyakorló-iskolai tanítóvá a XL fize-
tési oszt. 3. fokozatába; Vukodiiiovics Mihály 
oki. tanítót a barándai közs. el. iskolához 
rendes tanítóvá. 

Áthelyezte: Balogh Sándor, kir. segédtan-
felügyelőt Szilágyvármegyéből Aradvárme-
gyébe ; Sz. Nagy Géza kir. segédtanfelügyelöt 
Aradvármegyéből Vasvármegyébe és Kárpáthy 
Sándor, kir. segédtanfelügyelőt K-Szörényvár-
megyéből Szilágyvármegyébe ; Kiss István kir. 
tanfelügyelöségi tollnokot K.-Szörényvármegvé-
ből Ungvármegyébe; Nemes Gusztáv kir. 
tanfelügyelöségi tollnokot Jász-Nagykun-
Szolnokvármegyéből H a j du vármegyébe; Ko-
roknál) István, kir. tanfelügyelöségi tollnokot 
Vasvármegyéből Veszprémvármegyébe he-
lyezte á t ; Barkáts Mária budapesti állami 
polgári iskolai tanítónőképző-intézeti felsőbb 
leányiskolái segédtanítónőt a pozsonyi állami 
tanítónőképző-intézetliez; Chalupa Viktorné 
szül. Olgyay Ilona pozsonyi áll. tanítónőképző-
intézeti rendes tanítónőt a kolozsvári áll. taní-
tónőképző-intézethez; Arnberg József buda-
pesti, Szállási István aradi áll. tanitóképző-
intézeti rendes tanárokat ; Kardhordó László 
csurgói áll. tanitóképző-intézeti segédtanárt ; 
Józsa Károly bajai állami tanítóképző-intézeti 
rajztanárt és Horváth Fábián szabadkai áll. 
tanítónőképző-intézeti ének- és zenetanárt a 
pápai áll. tanítóképző-intézethez ; Elekes Lajos 
dévai állami tanítóképző-intézeti segédtanárt a 
temesvári áll. tanítóképző-intézethez; Répay 
Dániel pápai áll. tanítóképző-intézeti segéd-
tanárt a kolozsvári áll. tanítóképző-intézethez ; 
Takács János goriczai áll. el. iskolai tanítót a 
kazsui és Lucsánszky László kazsui áll. el. 
iskolai rendes tanítót jelenlegi minősegökben 
a goriczai áll. el. iskolához ; Zaida Adél niező-
bodoni áll. el. iskolai r. tanítónőt jelenlegi 
minőségében az ápáczai áll. el. iskolához. 

Megbízta segédtanári teendőkkel Pasnáry 
Győző tanítóképző-intézeti tanárjelöltet a 
dévai áll. tanítóképző-intézetnél és Gondi 
Sándor tanítóképző-íntézeti tanárjelöltet a 
kolozsvári áll. tanítóképző-intézetnél. 
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Nyugdíjat utalványozott: PoUreisz Pál 
munkaképtelen pozsonyi ágost. hitv. evang. 
tanító részére évi 880 fr tot ; Papp János 
csernátfalvi áll. el. isk. munkaképtelennek 
talált tanító részére évi 250 frtot ideiglenesen; 
Melisik Pál szvinnai munkaképtelennek talált 
róm. kath. tanító részére évi 220 fr tot ; 
Kamiss Miksa kolcshosszúmezői róm. kath. 
tanító részére évi 250 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh. Barsi Mihály vaáli volt ev. ref. tanító 
özv., szül. Kocsis Lidia részére évi 150 fr tot ; 
néh. Horváth János csütörtöki nyugalm. ág. 
hitv. ev. tanító özv., szül. Kozák Katarina 
részére évi 130 fr tot ; néh. Holtzmann Vendelné, 
szül. Burghardt Augusztina, széki volt áll. el. 
isk. tanítónő Károly és Róbert nevű kiskorú 
árváinak együtt évi 116 frt 66 krt. 

I K 0 I) A L 0 M. 
Bek'üldctett hozzánk. Tanulók zsebkönyve az 

1898/99. iskolai évre. Összeállították Benedek V. 
és Gróf E. Második évfolyam. Győr, Grosz. 
A gyakorlati berendezésű kis könyv inkább 
középiskolai tanulóknak való, de a polgári 
iskolák növendékei is használhatják. 

„ Kath. egyházi énekek" czímü müvére hirdet 
előfizetést Hitler József új-aradi orgonista. A 
mű zsebalakban 12 ívnyi terjedelemben még 
ez évben megjelenik. Négyes férfi-karban 150 
magyar népéneket és a temetési latin zsol-
tárokat fogja tartalmazni. Megrendelési ára 1 frt. 

,,Dunántúli tanügy" czím alatt indított meg 
Verger Tamás székesfehérvári tanító egy új 
közlönyt, mely főkép a tanító-egyesületek 
működésére és azok szövetségben egyesülésére 
fog súlyt fektetni. A lap a nyári szünidőn 
kívül havonkint kétszer jelenik meg és ára 
egész évre 2 frt. 

Brühl Béla, krassó szörénymegyei tanfel-
ügyelőségi tollnok, ,A nemzet kincse: A tiz 
szobor, Életrajzok" czímü ügyesen írt kis 
alkalmi füzetet adott ki, mely szerzőnél 
40 krért kapható. Ajánljuk olvasóink figyel-
mébe. 

E g y e s ü l e t i é le t . 
— A nyitramegyei ált. tanítótestület 

folyó hó 7-én tartá meg évi közgyűlését 
Pöstyénben. A tanítótestület mint testület 
egyszersmind tagja lévén a F. m. k.-é-nek, egy 
időben, egy helyen gyűlt össze a F. m. k. e. 

közgyűlésével. A fogadtatás a fellobogózott 
községben meleg volt. Mindegy 300 tanító 
gyűlt össze a pöstyéni áll. isk. tanácstermében. 
Megyénk tanfelügyelője Libertiny G. és Ada-
movich Pál pestvármegyei s.-tanfelügyelő is 
jelen voltak. 

Illényi István tantestületi elnök, ki 20 éven 
vezette az egyesület ügyeit, megnyitójában 
megemlékezett mindama fontos momentumok-
ról, melyek a tantestületet mozgásba hozták 
s végül öregségére s más viszonyaira való 
tekintettel lemond elnöki tisztéről. Libertiny G. 
indítványára Wlassics Gyula ministert távira-
tilag üdvözölték. 

A következő pont Wasicsek Ferencz nizsnai 
tanító 53 éves működésének méltatása volt. 
Ivropácsy István szónoki tűzzel, kartársi szere-
tettel méltatja az ifjú-öreg tanító munkásságát, 

Ezekután Libertiny Gusztáv „Népoktatás 
Nyitramegyében* czím alatt Nyitramegye tan-
ügyi múltját ismertette. A közgyűlés jegyző-
könyvi köszönetet szavaz a tanfelügyelőnek 
s a tanfelügyelő szeretetének ismét jelét adja 
azzal, hogy „Nyitramegye monográfiáját" egy 
példányban minden iskolának küldi meg. 

Krizsán István javaslatára a közgyűlés 
4000 frtos alapítványt szavaz az „országos 
tanítói árvaház nyitramegyei alapja" javára. 
Zolich Károly javaslatára a tantestület az 
országos tanító-bizottságba lép. 

Indítványok tételénél Mrva Ede állami 
tanító beszámolót tart az általa létesített 
gyermekkör évi működéséről. Libertiny indít-
ványára jegyzőkönyvi köszönetet szavaznak a 
felolvasónak s a tantestület a beszámolót 
kinyomatja és az összes iskoláknak megsziv-
lelésül megküldi. 

A tantestület ezekután megválasztja a 
tisztikart. Egyhangúlag megválasztják elnöknek 
Kropácsy István állami igazgatót. A köz-
gyűlés a „Zöld fánál" találkozván, megeredt a 
toasztok árja. A bankett végeztével a köz-
gyűlés a F. m. k. e. előkészítő gyűlésére 
vonul. 31. E. 

A kath. tanítók segélyalapja központi 
bizottságának közgyűléséről felvett Jegyző-
könyv nyomtatásban is megjelent. Örömmel 
látjuk ebből, hogy a segélyalap vagyona már 
77.841 frt 64 kr, az az árvaházé pedig 
15.332 frt 33 kr. Az alap ebben az évben 
4417 frt 63 krt osztott ki, ebből öszöndíjakra 
1767 frt 06 krt. Az egyesülethez 229 folya-
modvány érkezett be. 

± A sárosvármegyei ált. népnevelőegye-
sillet f. hó 15-én Epeijesen tartja évi közgyű-
lését. Értekezéseket tartanak: Szknrkay Manó 
és Kárpáti József. 
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$ A Veszprém-egyházmegyei róm. kath. 
tanítóegyesület „Veszprém-vidéki tanítókör"-e 
október 6-án Veszprémben tartja őszi rendes 
közgyűlését. 

E3 A kolozsmegyei általános tanító-tes-
tület mező-őrményesi köre őszi rendes gyűlé-
sét e hó 18-án Kis-Fülpösön az állami elemi 
iskola tantermében tartja meg. 

??? A bács-bodrögmegyei apatini ker. 
közs. tanítói kör október 5-ik napján Bács-
Keresztúron fogja rendes őszi gyűlését meg-
tartani. 

T a n í t ó k t a 11 á c s a <1 ó j a. 
Pavlovits R. A. Próbálja meg. A bérleti 

szerződést mutassa be, jelezve a levonandó 
köztartozást. 

K . . . r .T. Az 1872. évi 23.201. sz. ren-
delet nem két, hanem 1 írtban szabta meg a 
gyűlés tartamára a napidíjat. Az ön által 
kiv.ínt ügyben önnek megfelelő rendeletet nem 
ismerünk. A községek, felekezetek szab7<a£nak 
meg napidíjat gyűlésre menő tanítóik számára. 

1'. S. Az illető rendelet előmutatását kérje 
az iskolaföntartó hatóságtól. A tanítók egyik 
helyről másik állomásra nem mehetnek 
tetszésök szerint. Közoktatásügyi minister 
elvi jelentőségű határozatok szerint általá-
ban a köztisztviselők csak akkor hagy-
hatják el állomásaikat, ha állomásaik betöl-
tésére hivatott hatóságuktól szabályszerű föl-
mentvényt mutathatnak föl. Az 1881. évi 
29.605. sz. a. a kir. tanfelügyelőkhöz inté-
zett rendelet kimondja, hogy „jövőben a már 
alkalmazásban levő községi és állami elemi, 
felső nép- és polg. isk. tanítók más állomásra 
való megválasztásuk, kinevezésük, illetőleg át-
helyezésükről oly utasítással értesíttessenek, 
hogy eddigi állomásukról a községi iskolaszék, 
illetőleg állami isk. gondnokság kezébe lemon-
dani s annak megtörténtét az iskolaszék, 
illetve állami isk. gondnoksás által kiállított 
bizonylattal igazolni annyival is inkább tar-
toznak, minthogy ellenkező esetben t'ij állomá-
sukba be nem iktattatnak" . . . Ily bizony-
latok 14 nap alatt kiállítandók. 

W. F. A helyi gyakorlat az irányadó. Ha 
elődje hivatala elfoglalásakor a bevetett tanítói 
földek jövedelmének csak egy részét kapta, 
akkor ön sem követelheti, hogy az elődje 
vetette földeket ön egyedül saját javára arat-
tassa le. 

Fehér J. 1. Többször megírtuk már, hogy 
a 300 frtot meg nem haladó fizetésű tanítók 
— ha állami egyenes adót fizetnek — útadó-
val föltétlenül megrovandók. 2. Véleményünk 
szerint nem köteles hadmentességi adót fizetni. 

Nagy F. Helyes. Nem voltak kötelezhetők 
a szavazásra. 

W. X. 34. Iskolai hatóságával folytatott 
huzalkodásaiba nem avatkozunk. Ezért nem 
is adunk más választ. 

N. Géza. Ha a bérbeadás annak idején 
jogosan történt, akkor tűrnie kell, míg a bér-
leti idő letelik, esetleg pedig a bérlet idő 
előtt való megszüntetéseért követelt kárpót-
lási díjat meg kell fizetnie. 

N. A. Nem volt helyes, hogy a gazdasági 
iskola fölállításáig nem vezetik az ismétlő-
isk. tanítást. Legjobb lesz a kir. tanfelügyelő-
höz fordulni támogatásért. 

L. A. Nem avatkozhatunk bele. 
Sz. F. Fejezze be az iskolai évet. Ha egész-

ségi viszonyai nem javulnak, április havában 
terjeszsze be folyamodványát nyugdíjazásaért. 

R. J . Próbáljon érte folyamodni. 
L. Gyula. A népiskolai ingyen tankönyvek 

engedélyezését a közokt. min. 1895. évi 72.881. 
sz. kórrendelete szabályozza. Ebben, a királyi 
tanfelügyelőkhöz intézett körrendeletben, csak 
állami vagy államilag segélyzett elemi isko-
lák részére engedélyezendő ingyen tanköny-
vekről van szó. Csakis az állam által kiadott 
s az egyetemi nyomdában forgalomban levő 
tankönyvekből engedélyezhet a kir. tanfel-
ügyelőség a gondnokság, illetve közs. iskola-
szék által kiállított jegyzék alapján ingyen 
példányokat. A tanítók czéljára szolgáló köny-
veket, vezérkönyveket a tanf. nem engedélyez-
het. Egy korábbi (1894. évi 17.200. sz.) kör-
rendelet alapján nem állami vagy nem álla-
milag segélyzett, úgyszintén felekezeti el. iskolák 
az egyetemi nyomdában vásárlandó tanköny-
vek példányszáma után 10°/o kedvezményt 
kaphatnak. Anyagi nehézségekkel kiizdő új 
iskoláknál vagy iskola bővítéseknél a tankönyv 
és tanszer engedélyezését a közokt. min. magá-
nak tartotta fenn. Nincs kizárva tehát az a 
lehetőség, hogy a királyi tanfelügyelő aján-
lata folytán esetleg önök is részesülhessenek 
segítségben, különös tekintettel arra, hogy 
községük tótnyelvü lakossága nagyon szegény. 
Ily irányú kérvény a királyi tan félügyelő útján 
terjesztendő fel a közokt. ministeriumhoz. 

St. Gy. Nem tartjuk absolut lehetetlennek, 
hogy igényét épségben tartsák arra az esetre, 
ha ismét folytatja a tanítói pályát. Az ügy 
fontossága megérdemli az utánjárást a hiva-
talos helyen. 

F. J. A Paedagogium igazgatóságához. 
Munka J. A fizetésfölemelést igazoló ok-

iratra. Bélyeg nem kell. Törvény végrehajtására 
vonatkozó eljárás ez. 

K . . . S J. 1. Forduljon a pénzügyigazgató-
sághoz. 2. Nem. Egynek veszik. 



37. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15 

Ránliida. Nem cselekedett helyesen haza-
fiság szempontjából. A ki a magyar és tót 
nyelvet egyformán beszéli, attól a tanító-
tól jogosan megkívánható, hogy anyanyelvéül 
a statisztikai rovatokba ne a tótot, hanem 
a magyart írja be. Hazafias érzés hiányára 
vall, ha valaki nem magyarságát helyezi 
előtérbe, 

B. ]). stefanócz. Az iskolaföntartó köteles-
sége. Ha eddig a község megtette, a községi 
elöljáróságnál kell első sorban szorgalmazni 
és sikertelenség esetén, másodsorban az iskola-
föntartó hatóságnál. Lehetséges ugyanis, hogy 
a politikai község régebben magára vállalta 
ezt a terhet. 

Ferenczy K. Mivel az illető magánta-
nuló N.-Kanizsa közeieben lakik, az ottani polg. 
iskolában való magánvizsgálatért folyamodjék 
a zalamegyei kir. tanfelügyelőséghez. Jó lesz 
előbb az illető polg. iskola igazgatójával érte-
kezni ; esetleg neki adni át a kérvényt további 
hivatalos intézkedés végett. Tőle megkaphatja, 
a szükséges útbaigazítást. 

E. M. Most sem mondhatunk mást. Egyéb-
ként a kir. tanfelügyelővel elintézhetné az ügyet. 

Szentpétery János. Peres Sándor igazgató 
úrnál kaphatna fölvilágosítást (Budapest, VI. 
ker, Bajza-utcza, Fröbel-képezde.) 

Végh F. Majd külön válaszban. 
H. J. Bizony, nagyon sanyarú helyzet. Csak 

a kir. tanfelügyelőhöz utasíthatjuk. 
R. László. 1. Fizetés-csorbulása miatt az 

iskolaföntartó hatósághoz forduljon, kárpótlást 
kérve. 2. Az ön helyzetében folyamodnánk a 
nyugdíjigény helyesbítéseért s igazolnák, hogy 
a tanítói földeket, melyek katasteri jövedelmét 
3 írtban állapították meg, maga az államkor-
mány bérelte ki 25 évre (amerikai szőllőtelep 
czéljára) évi 210 írtért. 

h. Kornél. 1. Igen, a megszabott heti óra-
szám keretén belül, kötelesek. 2—3. Igen. 

Pólya M. Budapesten az als fokú iparisko-
lában az elemi iskolai tanítók munkáját heti 
1 óráért 40 írtjával díjazzák egy iskolai évre 
számítva. 

Fekérváry F. Érettségi vizsgálatra bocsátás 
szempontjából nem elégséges a tanítói okle-
vél ; előbb középisk. osztályvizsgákat is kell 
tenni. 

1). S. Az iskolaszéknek kell sürgősen in-
tézkedni. Tegyenek jelentést a kir. tanfel-
ügyelőnél. 0 majd útbaigazítást ad. 

„759." Nem. A kollegát az iskolaszéki 
elnök figyelmeztethetné, hogy máskor ilyen 
„boszantásoktól" tartózkodjék. A kántorság-
ban való segédkezés fogalmát nem mi vagyunk 
hivatottak magyarázni. A kérdezett kiadvány 
szerkesztősége czírnére is küldheti. (BpéstlI. k.) 

Költözködő. Ministertanácsi határozat értel-
mében, — melyet a közokt. min. úr 1896. évi 
1139. ein. sz. rendelettel adott ki, — az állami 
alkalmazottak átköltözködések és hivatalos 
kiküldetések alkalmával járó illetményei sza-
bályoztattak. Hivatalosan kiküldött közegnek 
napidíjakra és útiköltségek megtérítésére, 
annak a tisztviselőnek pedig, a kit hivatalból 
más állomáshelyre helyeznek át fizetésben, 
illetőleg nyugdíjban való nyereség nélkül, 
átköltözködési illetményekre van igénye. Az 
átköltözködési igények napidíjakra, útiköltsé-
gekre és butorkárpótlásra vonatkoznak. 

J. F. A dolog természetéből következik, 
hogy köteles. Ha azonban kiderült, hogy avval 
a bizonyítványnyal visszaélést követtek el, 
meg lehet tenni ellene a megtorló intézkedé-O o 
seket. 

Ii. J. Rendben van. 
P. L. Ismeretlen. A gyakorlatban nem 

követik. 
K. M. Hírlapok útján való ajánlkozás leg-

inkább czélhoz vezetne. 
Izr. tan. 30. Nem ereszthetik. Kir. tanfel-

ügyelőnél keressen orvoslást. 
P. Sz. Jelentse be állásváltoztatását s 

kérje nyugdíjigénye helyesbítését. A kir. tan-
felügyelővel intézze el az előbbi állásra vonat-
kozó dolgot. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet királyné halála. Szombaton, 

f. hó 10-én este érkezett Budapestre Erzsébet 
királyné gyászos halálának első Ilire és futó-
tűzként terjedt el az egész városban. A szín-
házakban félbeszakították, illetőleg meg sem 
kezdték az előadásokat, a mulatóhelyeken 
a zene elhallgatott s mindenki csak a meg-
döbbentő esetről beszélt, a melyet egyes lapok 
külön kiadásokban tudattak a közönséggel. 
A vasárnapi lapok kivétel nélkül mind fekete 
keretben jelentek meg, a középületekre és 
számos magánházra kitűzték a gyászlobogókat. 
Királynénk gyászos halálával lapunk első czik-
kében foglalkozunk; itt az átkos merénylet 
részleteit mondjuk el a következőkben. — Az 
első hir így hangzott: „Erzsébet királyné 
szombaton, f. hó 10-én, sétahajózást tett 
Genfbe s egy és fél órakor áldozata lett egy 
gyáva merényletnek, midőn a Mont-JJlanc 
nevű hajóról leszállt s az egy óra negyven 
perczkor induló Genévc hajóra akart szállni. 
Egy Lucclieni Lajos nevű huszonnyolcz éves 
ember várta az álló hídhoz közel s megszúrta 
tőrrel a királynét, a ki még hajóra szállt s 
csak ott vette észre, hogy súlyosan meg van 

i sebesülve. Golay és Mayor orvosok vetlék 
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ápolás alá. A megsebesült királynét a nélkül, 
hogy eszméletére tért volna, szállították be a 
Beaurivage-szálló 1)a, a hol három órakor meg-
halt. A gyűlöletes merénylet igen nagy izgal-
mat okoz, a lakosság föl van háborodva. A 
gyilkost, egy eléggé jól öltözött fiatal embert, 
a tömeg üldözőbe vette s elfogta. Azt hiszik 
róla, hogy olasz anarkista." — Az aljas me-
rénylőről a következőket írják Genfbő l : 
„Luccheni szülei Felső-Olaszországból ván-
doroltak Francziaországba és előbb Mar-
seilleben, azután Parisban telepedtek meg. 
I t t született a merénylő, a ki már évek előtt 
süríin érintkezett a franczia és olasz anar-
kistákkal. Mindenki kizártnak tartja, hogy 
Luccheni valamelyik anarkista-bizottság uta-
sítására követte volna el a gyilkosságot s a 
genfiek meg vannak arról győződve, hogy 
ebben az esetben csak a legborzasztóbb őrült-
ség esete forog fönn, mert i t t is mindenki 
tudja, hogy a királyné egész életén át csak 
jó t művelt és politikával egyáltalában nem 
foglalkozott, mindig kitért a politikai ügyek 
elől és még csak nem is érdeklődött irántuk." 
A merénylet hire úgy Budapesten, mint Bécs-
ben hihetetlen megdöbbenést keltett. Szegény 
királyunkat a hir Schönhrunnhan érte. (xolu-
hovszlci grófnak ju to t t az a szomorú föladat, 
hogy a királyt erről a legújabb csapásról 
értesítse. Schönbrunnba ha j ta to t t és legelsőb-
ben Paar gróffal tudat ta a szomorú hirt, 
aztán arra kér te őt, hogy jelentse be ő fe l j 

ségénél. A király ekkor már értesült a fel-
séges asszony meggyilkolásáról. Genfből kapot t 
egy táviratot, a mely egyenesen ő hozzá volt 
intézve és a melyben tudat ták vele a gyilkos 
merényletet. A király könyezve fogadta házá-
nak miniszterét, a kivel csak néhány perczig 
beszélt e megrendítő esetről. Guluhovszki után 
nemsokára Thún gróf is megérkezett, a kit a 
király szintén csak nagyon rövid ideig foga-
dott. — A magyar országgyűlés mindkét háza 
f. hó 11-én rendkívüli ülést tartott . A kép-
viselőházban Szilágyi Dezső elnök a követ-
kező beszédet mondot ta : „Ama rettenetes 
tet t hire, melyet a háznak bejelentek, ott ül 
már minden arczon a gyászban, ott reszket 
fájdalmában minden szívnek, mely Szent István 
birodalmában dobog. Erzsébet királynét a teg-
napi napon elragadta a gyilkos merénylet a 
trónról, melyről csak vigaszt, csak áldást 
árasztott mindenfelé, elragadta felséges fér j e 
oldala mellől, ki a legsúlyosabb napokban, 
mely embert és atyát érhet, hálát adott a 
Mindenhatónak, hogy ily élettársat rendelt 
oldala mellé. A tőrrel átvert fejedelmi sziv 
előtt mély fájdalomban megtörve állunk, lel-
künkben fölmerülnek a multak boldog és bús 

emlékei, annak a királynénak képe, kinek 
fejedelmi erényei és nemes szive annyit tettek 
a trón és nemzet elválaszthatlan összeforrasz-
tására és a kinek lelkében visszhangot keltett 
minden nemes és nagy törekvés, mely az 
egész nemzetből a trón felé szállott és áldó, 
ápoló kezét terjesztette ki azokra; és lá t juk 
őt nehéz idők folyamán a legsúlyosabb emberi 
szenvedések alatt roskadozó egészséggel, meg-
adással tűrni és szenvedni mindazt, a mit a 
Mindenható keze reá mért és tengerében az 
emésztő fájdalomnak, maradt őrangyala föl-
séges férjének és népének. Nehéz, nehéz ezt 
elviselni. Áldott és szent legyen emléke, 
mint igaz és el nem muló hódoló ragasz-o o 
kodás és szeretet, melylyel a nemzet kör-
nyezte. Elhelyezzük híven a föntartó nem-
zeti érzések kincstárába és emléktáblájára 
ráíijuk egy nemzet háláját. Es odanyujtjuk ezt 
felséges Urunknak és királyunknak is. Leljen 
nagy és kötelességérzettel megtelt szive némi 
vigasztalást abban a tudatban, hogy a felséges 
Házat ért csapás feletti fájdalmában a nem-
zet vele osztatlanul együtt érez és soha el 
nem enyéíjzhetik az a jó, amely a trónról jön." 
Ezután a Ház elhatározta, hogy kifejezi mély 
fájdalmát és hódoló részvétét ő Felségének a 
királynak; hogy a boldogult királyné emléke 
és a nemzet hálája törvénybe iktattassák; hogy 
az országos gyásznak megfelelőleg üléseit fel-
függeszti és az első ülést az elnök a temetést 
követő harmadik napra délelőtti 10 órára 
hívja össze, mely a Ház további munkálkodása 
felett határozni fog ; addig pedig felhatalmazza 
az elnököt, hogy oly üléseket összehívhasson, 
melyekben egyedül és kizárólag csak a Ház-
nak a temetésnél való részvétele és a gyász-
szal kapcsolatos további intézkedések fölött 
fog határozat*hozatni. Erzsébet magyar királyné 
emlékét külön törvénynyel és szoborral fogják 
megörökíteni. A gyűjtés már meg is indult, 
a temetés szombaton történik meg nagy 
ünnepiességgel Bécsben. Ugyanakkor lesznek 
országszerte a gyászünnepek is ; azért a 
tanítók is leghelyesebben akkor ta r tha t ják 
az iskolai ünnepeket. A további események-
ről, mivel lapunk e számát már hétfőn 
este lezárjuk, jövő számunkban fogunk írni. 

— Halász Ferencz ministeri osztályta-
nácsos arczképének leleplezése Munkácson. 
Halász Ferencz min. osztálytanácsos f. hó 3-án 
érkezett szülővárosába Munkácsra, barátai és 
ismerősei s nagyszámú tisztelői körébe, kik 
a vasúti pályaudvaron fogadták. Az állami 
elemi iskola tanítótestülete kellemes megle-
petésben részesítette vasárnap délelőtt az 
új millennáris leányiskola helyiségeinek meg-
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tekintése alkalmával a ministeri osztálytaná-
csos urat és kedves feleségét. Előkelő, díszes 
közönség várta megérkezésüket. Ott volt Ne-
deczey János orsz.-gyülési képviselő, Kuliszeky 
Ernő kir. tanfelügyelő. Cseh Lajos polgármes-
ter, Boskovics kir. táblai biró, Forgách János 
prépost, a városi elöljáróság, főgymnasiumi, 
polg. iskolai, elemi isk. és kisdedóvodai tan-
testületek stb. Sárkány Gábor áll. elemi is-
kolai igazgató-tanító meleg hangú, megindító, 
szép beszéddel fogadta a szépen diszített 
tanácsterembe lépő Halász Ferenczet s fele-
ségét ; beszéde közben leplezték le az ünne-
pelt arczképét, mely őt beregmegyei tanfel-
ügyelő korából tünteti föl. Az elemi iskolai 
tanítótestület által Zahoray János festőmű-
vészszel festetett arczkép meglepő hűen van 
találva. Halász Ferencz szép beszéddel köszönte 
meg a kedves, váratlan meglepetést, s azután 
üdvözölte a megjelenteket, s az általa sze-
mélyesen ismert tanítótestületi tagokat, s 
majd a megjelentek éljenzése között eltávo-
zott. 2 órakor 150 terítékű díszebéd volt a 
Csillagszállóban, melyen a tanítótestületeken 
kívül, a város előkelő közönsége vett részt. 
Az első felköszöntőt Nedeczey János orsz.-
gyülési képviselő mondta Halászra, melyre a 
felköszönt öt t nyomban válaszolt, majd a város 
polgármestere Cseh Lajos Halász Ferencz-
néért ürí tet t poharat, utána Túlesik Ferencz 
költői formában, szellemesen köszöntötte föl 
Halászt. Fazekas Béla rendőrfőkapitány Sárkány 
Gáborért, a munkácsi és beregvármegyei taní-
tók példányképéért és vezéréért mondott szép 
tósztot. Az ebéd 5 óra tájban ért véget. P. 

— Egy érdemes tanító kitüntetése. János-
hida jász-kun-szolnokmegyei nagyközségben 
f. hó 6-án szép ünnepély folyt le. Id. Poc.dk 
Ferenczet dekorálták ezüst érdemkereszttel. 
Megjelent az ünnepélyen a főispán képvise-
letében is Eötvös K. Lajos kir. tanfelügyelő, 
továbbá Balogh főszolgabíró, a községi elöl-
járóság, az iskolaszék s az ünnepelt nagy-
számú családja és tisztelői. A kir. tanfelügyelő 
meleg szavakkal méltatta az ünnepelt érde-
meit, melyeket a kulturális téren 55 éven át 
fe j te t t ki. A megyei tanító-egyesület átiratilag 
üdvözli az ünnepeltet. 

— A föherczegek magyar kisdedóvója. 
A hivatalos lap közli a közoktatásügyi minis-
ter levelét, a melyben megköszöni Frigyes 
főherczegnek és Izabella főlierczegnőnek, hogy 
Féltorony községben magyar nyelvű kisdedóvót 
létesítettek. A köszönőlevél így hangzik: 
Fenséges Császári és Királyi Főherczeg Ü r ! 
Fenséges Császári és Királyi Főherczegasszony! 
Császári és Királyi Fenségteknek a magyar 
tanügy i ránt i bőkezűsége és. meleg érdeklődése 

már nem egy esetben szolgáltatott fényes tanú-
bizonyságot Császári és Királyi Fenségtenek 
a hazai kultura előbbre vitelét istápoló fen-
költ érzéseiről. Legutóbb is tudomásomra ju to t t , 
hogy a német anyanyelvű lakosokkal biró 
Féltorony községben Császári és Királyi Fen-
ségtek áldozatkészségéből a községi lakosok 
3—6 éves gyermekei részére minden tandí j -
fizetési kötelezettség nélkül egy magyar tan-
nyelvű kisdedóvoda létesült és tartatik fönn. 
Mint 0 Császári és Apostoli Királyi Felségé-
nek vallás- és közoktatásügyi magyar minis-
tere legkedvesebb kötelességemet teljesítem, 
a midőn Császári és Királyi Fenségteknek a 
féltoronyi kisdedóvoda létesítéseért és fen-
tartásáért hódolatteljes köszönetemet nyilvání-
tani bátorkodom. Budapest, 1898 augusztus 
hó 31-ikén. Wlassics Gyula, s. k. 

— Nemzetközi gyermekvédő kongresszus. 
A gyermekvédők a jövő évben Budapesten 
nemzetközi kongresszust tartanak. A kon-
gresszust előkészítő bizottság pénzügyi bizot t -
sága négyezer forintot szavazott meg. E lha tá -
rozta a bizottság, hogy a kongresszus ideje 
alatt leleplezi Brunszvik Teréz grófnő emlék-
tábláját. Az emléktábla, a melyet a kicsinyek 
jótevőjének s az első kísdedóvó fölál l í tójának 
emlékére a főváros csináltat, 1426 f r tba 
kerül. 

— A mezőgazdasági tanfolyamokon a 
jelen évben 600 tanítót képesítettek a mező-
gazdasági ismétlő-iskolák vezetésére. A tan-O Ö 
folyamokat a szünidő alatt az ország külön-
böző részében tar tot ták meg, nagyobbrészt 
négy heti tanidővel. A minister által a vizs-
gálatokon kiküldött biztosok általában örven-
detes sikert találtak. 

— Világ folyása. A legnagyobb esemény a 
külföldön az angolok fényes győzelme Keletafri-
kában a dervisikfölött. Egyetlen csatában tönkre 
tették a Mahdi birodalmát, mely közel 20 év 
óta a Nilus felső vidékén keletkezett és azóta 
nagy gát ja volt a művelődés terjedésének 
Afrikában. A nemes Gordon pasa halála Khar-
tumban, Emin fogsága, az olaszok afrikai had-
járatai összefüggésben állanak a Mahdi föl-
keléssel, a mostani esemény pedig ismét elő-
térbe helyezi Egyptom ügyét, melyhez tar to-
zott egykor e birodalom. Nem érdektelen föl-
jegyeznünk, hogy a Mahdi birodalmába legelő-
ször az 50-es évek elején hatolt egy müveit 
európai Baker pasa és vele ment neje, egy buda-
pesti születésű Sas családból származott nő. 
— Nevezetes eseménye még e hétnek, hogy 
Kréta szigetén újból kitört a vérengzés a 
mohamedánok és keresztények között és pedig 
nagyon erősen, úgy hogy nagyobb bajoktó l 
félnek. 
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— Xagy adomány. Blahunka Ferencz, fő-
városi ügyvéd, ki ez év julius havában hunyt 
el, mintegy 150.000 forintra rugó vagyonának 7 DJ O o^ 
felét a budapesti protestáns országos árva-
egyesületnek hagyta. Ugyanez az egyesü-
let néhány évvel ezelőtt még nagyobb hagyo-
mányt nyert Wagner egyetemi tanártól. 

— Földváry-alap. A győri ágostai hitv. 
egyházmegyei tanítóegylet elnökének kezde-
ményezésére és nevéről elnevezve Földváry-
alapot gyűjtött , melynek rendelkezése, hogy 
kamataiból a megszorult egyesületi tagok, de 
csak tanítók, részére 100 koronáig terj edhető 
kölcsönöket adjanak. Az alap tőkéje jelenleg 
1028 korona. 

— Délmagyarországi tanítóegyesület ott-
hona. Gramma Döme kir. segédtanfelügyelő 
kezdeményezésére a temesvári tanférfiak moz-
galmat indítottak meg, hogy ugyanott a taní-
tók gyermekei számára konviktust létesítsenek, 
mely egyúttal otthona legyen a délmagyar-
országi tanítóságnak. 

Móra István polgári iskolában. Buda-
pest székes-fő v. tanácsa Göőz József dr. igaz-
gató ajánlatára Móra l>tváu munkatársunkat 
a III. ker. Jvözségi polgári leány- és női-ipar-
iskolába helyezte át f. évi szeptember elején 
s ott magyar nyelv és irodalom tanításával 
bizta meg. Örömmel emlékezünk meg erről a 
tényről, mely Móra István írói képességének 
is méltó elismerése s a magyar tanítók költő-
jének kitüntetése folytán az összes taní tóságra 
nézve megtisztelő s szebb jövőt ígérő jel. 

— A Szath niáry-sí rem 1 ékre, illetőleg 
a lapra adakoztak: „Solti ev. ref. egyházmegyei 
tanítóegyesület" (beküldte Tóth István elnök) 
1 f r t ; Rózsás Ferencz (Pázmánd) 30 kr. 
Eddigi gyűjtésünk, a Hazai Első Takarék-
vénztár terézvárosi fiókintézetében gyümölcsö-
zőleg elhelyezett, 2000 frt 4(i kr. ' 

— Tolnamegye törvényhatósága 200 f r to t 
utalványozott ki a kulturalap terhére, hogy 
abból a Bodnár István által szerkesztett 
„Garay-album" példányait a magyar tanítók 
között ingyen szétosszák. 

— A II. országos és egyetemes tan-
ügyi kongresszus naplóját minden volt kon-
gresszusi tag megkaphatja, ha 50 kr csoma-
golási és szállítási díjat előlegesen küld be 
alulirotthoz. E fölhívás még juliusban jelent 
meg s eddig még csak 1500 példányt küld-
hettem szét Tisztelettel kérem a hátralevő 
1500 kartársat, szíveskedjenek még ez év 
végéig beküldeni az egy koronát, mert k é -
sőbb azokat már nem fogjuk elfogadni. Hajós 
Mihály (Budapest, I., ker. Krisztinakörút 97.) 

— Walter Gyula kanonok és esztergom-
megyei tanfelügyelő, azt irja nekünk, hogy a. 

lapunk 33-ik számában reávonatkozó tudósí-
tásunk hibás volt, mivel az esztergomi köz-
igazgatási bizottság e tárgyban semmit sem 
határozott. 

A szerkesztő postája. 
K. (í. I)obo-Kuszka. H. F. Dinnyés. K. P. Ara-

nyos-Maróth. L. L. Abaiíj-Devecser. Sz. P. Hosszú-
szó. 1$. J. Disziiósd. M. I). Temesvár. S. E. Nyír-
egyháza. Sz. M. Budapest. É. K. Sümeg. A közlen-
dők köze soroltuk mindegyiket. — E. J. Budapest. 
P. M. Edelény. (í. J. Tapolczi. 31. I). Temesvár. 
Zs. A. Jfagy-Berezua. L. A. Abaúj-Szina. F. A. 
Ovürgyfalva. V. A. Ííj-Szoiites. K. (i. Űjszász. 
A. J. Fogaras 1). L. Egyházas-Kádócz. J. E. Felső- , 
Ircgh. V. J. Topánfalva. Sz. K. Halmaz-Újváros. 
B ÍJ. Szclczc. M. J. Liptó-Luzsna. Nem közölhe-
tők. — F. J Mezőtúr. A jövő évben, ha rövi-
debbre szabja, közölhető. Fontos kérdést tárgyal : 
de igen hosszú és inkább helyi érdekű. - (>. («y. 
Xémet-Bogsán. Ha jól megírt csikket küld erről a 
tárgyról, közölni fogjuk hozzászólás végett. A bekül-
dött nyomtatványokból nem látjuk be ennek az 
újításnak a szükségességét. Pótolják ezt a havi érte-
sítők. — E. Az ötödéves korpótlékra nézve olyat 
indítványoz, mit az IŐ93. évi 20. t.-cz, minden 
tanító számára biztosított. L. 31. Jász- lákóhalina. 
Kimerítő véleményt írni róla nincs időnk. — O. <«. 
Torontál-Bresztovácz. Ilyen hosszúra nyújtott érte-
kezést nem közölhetünk. M. P. Magyar-Csanád. 
A lap élén olvasható, hogyan lehet ingyen-példányt 
kapni. F. J. Titel. Abban nincä igaza, hogy az óvó-
dáknak nincs szakértő felügyelője a törvény szerint, 
természetesen egészen más dolog, hogy ezek a szak-
értők némely helyen keveset törődnek vele, de ily 
helyi bajok szellőztetése nem a mi lapunkba valo. 

lí. P. Szeged. Jönni fog. H. K. 1'. szerkesztőn-
ket betegsége akadályozta, hogy a mondott dologban 
eljárjon. Úgyanez az oka annak is, hogy az augusz-
tusi tiszteletdíjakat még eddig nem utalványozhatta. 
— T. B. Siivete. A rendeletek tárában meg lesz, 
könyvárusi uton megkapható. M. J. Xógrád-Szonna. 
Ilyen közvetítésekre • nem vállalkozhatunk. — T. J. 
Aszód. Sorját kerítjük. — L. B. Szabolcs-Bánya-
telep. Gry. M. K. V. Vilány. V. L. Győr. Ha 
•térünk engedi, közölni l'ogjuk mindegyiket. V. 
K. Tornya. B. L. Ér.-Hatvan. — E. J. Bilke. — 
K. E. Badaló. M. Gy. Dunkófalva. — L. .í. 
Csongrád-Mindszent. Nem közölhetők. - M. J. 
Szeged. A földrajzban általános megállapodás az, 
hogy a latin betűket használó népek helyesírását 
meg kell tartani s hogy minden külföldi helynév a 
hivatalos Írásmód szerint tűzessék ki a térképre. 
Felszólalásának tehát foganatja nem lehet s igy azt 
nem is adjuk ki. 

Tartalom : Meghalt a mi királynénk. Újvári/ 
Béla. - Erzsébet királyné élete. (Életrajz és episo-
dok.) - Erzsébet. Bartha Miklós. Szünora: 
Királynénk halálára. (Költemény.) Móra István. 
— Hivatalos rész. — Irodalom. — Egyesületi élet. 
— Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — A szer-
kesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József tlr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. t u d . - e g y e t e m i n y o m d a igazgatóságánál (Budapest , I. ker., vár, i sko latér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

— • < 8 * 

A (érképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, 
továbbá községek- és körjegyzőségeknek a netto-sirösszeg előleges beküldése mellett , porté« 
mentesen kühljiik meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett ezimünket: „A kir. twl.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
M t o l s é p o s t á t is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 

a) M a g y a r n y e l v e n . 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. Alít! és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel el látott kiadás. 
8°, 7SA iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9Vs iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, netto ára 16 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára20kr . 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bol t iára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára. 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy ÍJ. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8", 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'/» iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a IL oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7'/s iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérköny vliöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt . 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenö. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 35 kr, netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8", 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8", 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Éuektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8', 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Éuektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

| Bartalus István. Éuektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, net to ára 1 frt . 

Bar ta lus I. Éneklő ABO I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, net to ára 25 kr. 

Bar ta lus I. Éneklő ABC 11. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, net to ára 30 kr. 

Bar ta lus I. Éneklő ABC! III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, net to ára 25 kr. 

Bar ta lus I. Éneklő ABC TV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, net to ára 25 kr. 

Bar ta lus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30. kr, net to ára 25 kr. 

Bar ta lus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, net to ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet . 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margittai .1. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8", I6'A iv, kötve, b. ára 50, n. ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágot t papí rminták . 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, net to ára 30 kr. 

Maszák II. Fali r a j /m in t ák . (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, net to ára 1 fr t 50 kr. 

Maszák II. Kézi ra jzminták . 0. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, net to ára 52 kr. 

Maszák H. Kézi ra jz iuínták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, net to ára 52 kr. 

Tornataní tás . (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 1 frt, 20 kr. 

Kiss és Kun. . látéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr, netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr, netto ára 60 kr. 

b ) N é m e t n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 2 fr t 40 kr , 
net to ára 2 frt. 

Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, j av í to t t 
kiadás. 8°, 7'A iv, kötve, b. ára 15 kr, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. net to ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk, 55 db. Tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 60 kr, n. ára 50 kr. 

Gáspár .1. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ár i, 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16'A iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'A iv, kötve, 
bolti ára 72 kr, net to ára 60 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 45 kr. 
net to ára 36 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, net to ára 24 kr. 
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Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 8 kr, net to ára 6 kr. 

Dr. Emericay-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásához, 8°, 27'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi ereűménytár. 8", 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8", 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'A iv, 
kötve, bolti ára 50 kr, net to ára 40 kr. 

Dr . Széli. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, net to ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
2 frt 40 kr. netto ára 2 fr t . 

Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 
számára. 8", 2 iv, kötve, b. ára 15, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'/j iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P . írásbeli mozgatható betiik. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 60 kr, net to ára 50 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 
ajkúak sz. I. r. 8°, 9'/» iv, kötve, bolti ára 
24 kr, net to ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, net to ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'/< iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára. 8°, 8'A iv, kötve. b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8°, l l ' A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . 111. olvasókönyv. 8", l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. net to ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8", 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népi«k. 
számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti . Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanitók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, net to ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, l'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák B. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Maszák II. Kivágott papírminták. 25 alak. bolti ára 
36 kr, net to ára 30 kr. 

d) Sáros- és Szepesmegyei tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 
osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní tására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót a jkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, ne t to ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót a jkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 11 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára '20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr. ne t to ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv taní tásában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 8'A iv, kötve,b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, net to ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8", 26 iv, kötve. b. ára 60, n. ára, 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
l 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. net to ára 25 kr. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, net to ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 75/8 ív, kötve, 
bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 
bolti ára 22 kr, net to ára 18 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 
a . 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 
8", 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajknak szá-
mára. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- ós értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12 iv, kötve. b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., 11. osztály számára. 
5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 40 kr, n. ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8", 1 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, net to ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 20 kr, n. ára 16 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, net to ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8", 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30 "A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, net to ára 54 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 26'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
27'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, net to ára 50 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4'/) iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak* 
bolti ára 36 kr, net to ára 30 kr. 
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f ) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 2 f r t 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC ós olvasókönyv. 8", 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, net to ára 24 kr. 

Nagy t . Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák 1. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy I.. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, 
netto ára 6 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román a jkúak számára. I. rész. 8°, 9 V» iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní tására 
román a jkúak számára. II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. -

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8°, 10V< iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 117» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, net to ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'/a iv, kötve, 
bolti ára 32 kr, netto ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'/« iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 lcr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'/» iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
47« iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

llaszák II. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 36 kr, net to ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k számára. 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní tására a 

vasmegyei horvát ajkúak számára. 1. rész. 8°, 
97» iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv taní tására a 
vasmegyei horvát a jkúak számára. II. rész. 8°, 
97a iv, kötve, bolti ára 24 k r r n e t t o ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'/a iv, kötve, bolti ára 
24 kr, net to ára 20 kr. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4 78 iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 97» iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 
Gáspár ,1. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 67» iv, kötve, b. ára 20, n. ára 16 kr. 
Margitai .1. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 8 iv, kötve. b. ára 30, n. ára 24 kr. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
2 f r t 50 kr, net to ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát a jkú 
iskolák számára. 8°, 572 iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 57J iv, kötve, 
bolti ára 25 kr, netto ára 20 kr. 

i) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 2 fi-t 40 kr, 

netto ára 2 fr t . 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 47» iv, kötve, 

bolti ára 22 kr, net to ára 18 kr. 
Nagy 1. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, I I 7s iv, kötve, bolti ára 30 kr, 
netto ára 24 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutun ajkúak számára. 1. rész. 8°, 97a iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén a jkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28 'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, net to ára 50 kr . 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 77a iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, net to ára 24 kr. 

Valkovszky. Magyarország története. 8", 47< iv, 
kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 67a iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, net to ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°,' 67a iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 60 kr, 
net to ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. III. olvasókönyv. 8", 13V< iv, kötve, 
bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 57a iv, kötve, bolti ára 
15 kr, netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'/s iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy ÍJ. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
67j iv, kötve, bolti ára 20 kr, ne t to ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
8 kr, netto ára 6 kr. 

* 
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Maszák H. Útmutató a rajztani tásban. Nagy 8°, 4'A 
iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Maszák II. Kivágott papírminták. 25 drb, bolt i ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy S°, 17'/a iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 f r t 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- ós irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy b°, 21 'A iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr. netto ára 1 f r t . 

Soiinenfcld Zs. Német nyelv- ós irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8", 
13'A iv, fűzve, bolti á r a i f r t 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8°, 
7Vs iv, fűzve, bolti ára 70 kr, netto ára 56 kr. 

III. Tanító- és tanitónöképezdék számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12JA iv, fiizve, bolti 
ára 1 fr t 25 kr, netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'A 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 fr t 6 > kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és uiüformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) ö", 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 fr t . 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24'A 
iv, fiizve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 f r t . 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9'a 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr. netto ára 1 f r t 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészcti aestlietika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9Vs iv, fűzve, bolti 
ára 1 f r t 80 kr, netto ára 1 f r t 50 kr. 

IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 

Láng-Peres. Kendszeres magyar nyelvtan. 8°, 4'A 
iv, bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11'A iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'A iv, 
bolti ára 1 fr t 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 40 kr., netto ára 3 ) kr. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'A iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Roboz József. Módszeres beszéd- ós olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Roboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) net to ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar a jkú népiskolák számára. 
8°, 3 iv, fűzve. (1879.17284. sr. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) net to 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) ne t to 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, l 'A iv fűzve, net to ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) net to ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) net to 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezdo 
számára. Fűzve. (1896. 58031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., ne t to ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternö-képezde szá-
mára. 8°, 'A iv, (1877. 22678. sz. r.) net to ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8", l 'A iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) net to ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve» 
zete. (Ib9l. 35527. sz. a.) Bolti ára 6 kr., n. ára 5 kr . 

A kereskedő tanonc/iskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8", 2 iv, fűzve. 
(1887. 28999. sz. r.) ne t to ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskola Ii tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Xöi kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
52258/1890.) 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete ós tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. Bolti ára 15 kr., net t» 
ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 
tanítónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) net to ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanító- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tani tók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, net to ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (186S-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto á-a 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló stat is t ikai adatok tárgyában. (1891. 
2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tót „ „ „ „ 20 kr. 

„ román „ ., „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 
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Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
, tut ' ., „• .. .. 20 kr 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedővásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékháza-
kat vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezeit 
országos felső nép- ós polgári iskolai tanitónő-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, 1SA ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz r.) Netto ára 20 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári liu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. Netto ára ló kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/i iv. (I8e8. 
17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 10 kr. 

L Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
'/3 iv. (1^89. 14539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 25 kr. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (IM52. évi 246"i6.sz. rend.) Netto ára 
25 kr. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 25 kr. - VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
25 kr. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 04186. sz. rend.) Netto 
ára 25 kr. — X . Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIll. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló a/2, minta. 1 iv net to ára l 'A kr. 
Anyakönyv BJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
b/U. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, netto ára l 'A kr. 
Nyilvántartási napló DJ minta 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerződés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára. 1 iv net to ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 

Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 
javitó-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- ós 
beliv). I iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv ne t to 
ára 2'A kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónőképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. 25 kr. 

A kisdedóvónőképző-intézetek tanterve. 12 kr. 
Kisdedóvónói oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az ál lami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a/ l m , l'A kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, "A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 

b/1 m„ l 'A kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora. 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizony it vány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 

IX. Ipariskolai nyomtatvanyak. 
Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., net to ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ára l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 27$ 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), bolt iára 2'A, netto á r a2k r . 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., ára 1 'A kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanitó-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanitónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. I iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanitónők anya-

könyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. munkamesternői képesítő vizsgálatot tett 

tanitónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tauitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Értesítő tanitóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl. 

Kizárólag a tanitóképző-intézetek részére ingyen. 

XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l 'A kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
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XII. Bizonyítványok és oklevelek, 
Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai-(elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztályijai megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztályival megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.net toára2kr . 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére. 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l 'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l 'A kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamesternöi bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanitói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. n. ára 2 kr . 
EÍeini népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári iskolai tanitói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz : Mennyiség-i s természettud. szakcsoportra. 
Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-

csoportra. Egy-egy pld. netto ára 60 kr. 

XIII. Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 
Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

niára (díszes kiállításban). Net to ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fiizve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

XIV. Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 
Felső kereskedelmi iskolák részére: B o l t i ára N e t t o á r . 

1. Érettségi bizonyítvány . . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy belív . . 4 „ ö „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. belív 4 „ 3 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. belív 4 „ 3 „ 
6. Kimutatáséretts.vizsg.,kül-v.belív 5 „ 4 „ 
7. Osztály-névkönyv 5 » 4 „ 

XV. Női keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 
Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára •"> kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891— 

592-Í8/90. sz. r., módosítva 1893. óv 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

XVI. Tanfelügyelői kezelési nyomtatványok. 
Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Elöadó-iv. III. minta . 1 iv netto ára 2 kr. 

Iskolalátoeatási napló. IV. minta. I iv netto ára 2 kr. 
Tanfel ügyeli) kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta I iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 2 kr. 
Tanitói ás nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 3 kr. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv netto 

ára l 'A kr. 

XVII. Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m., netto ára l 'A kr. 
Mulasztási napló, bel- és küliv, b/2 m., ára 1 'A kr. 
Haladási napló, bel- és küliv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 
Mulasztási kimutatás, 1 iv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 

T a n e s z k ö z ö k . 

1. S z e m l é l e t i képek.* 

I-ső, Il-ik, III-ik és IV-ik szállítmány. Egy-egy 
szállitmány (10—10 kép) bolti ára 6 f r t 50 kr, 
netto ára 5 fr t 85 kr. — Az egyes szállitmány tar-
talmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

2. T e r m é s z e t r a j z i s z í n e z e t t 
táb lák . 

Az emberi test boneztana (5 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 

A liazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 12 fr t 60 kr. 

Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Iíétöntözés 1 tábla, 6. sz., ne t to ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lcntermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt . 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. R a s c h - f é l e t e r m é s z e t r a j z i táblák. (16 drb 

színezett t áb l a ; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'A ivre ter jedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4 . G ö n c z y P . A méter-mértékek fali táblá ja , 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, szerb és vend nyelven, bolti ára 80 kr, 
netto ára 70 kr. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 50 kr, netto ára 45 kr. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. Szerb 
Utasitás nem kapható. 

5. G ö n c z y P . Utas i tá s a földgömbhöz és Tellu-
ríumhoz. 8°,7'/4Ív, fűzve, bolti ára75 kr. ,n.ára 60kr. 

6. G ö n c z y P . Épüle t t ervek . Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 1 frt 20 kr. n. ára 1 frt. 

7. Metzner Alfons- fé le s z á m v e t ö - k é s z i i l é k az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 18 frt. 

8. S z á m o l ó g é p g o l y ó k k a l (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 fr t . 

9. Bopp. Méter -mértékek g y ű j t e m é n y e , netto 
ára 5 frt. — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

K o g u t o v i c z és Társa - f é l e fal i t érképek . 
Magyarország fali térképe, vászonra húzva, bolti 

ára 5 f r t 75 kr, netto ára 4 f r t 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt , netto ára 6 fr t . — Magyarország 
liegy- és vízrajzi faH térképe, vászonra húzva, 

* Az I-ső s zá l l í tmány , sajtó alá r e n d e z é s miatt, ez idő s z e r i n t 
n e m kapható. 
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bolti ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 f r t 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
folyóhálózati fali térképe, vászonra húzva és 
léczekkel ellátva, bolti ára 14 frt. netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt. István halálakor (1038-ban), 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 fr t 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt. 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1847-ben, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország a pragmatica 
sanctio előtt (1720-ban), fali térkép, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 0 frt 
50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
— Magyarország I. Mátyás király halálakor, 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország lfi83-ban a 
török uralom legnagyobb kiterjedésében, fali 
térkép, vászonra liuzva, bolti ára 7 irt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel. bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 fr t .— A római birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában, fali térkép, vászonra húzva, 
bolti ára 7 f r t 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 
Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Graeczia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Osztrák-Magyar 
monarchia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
5 frt 75 kr, netto ára 4 fr t 75 kr. — Léczczel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Európa fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 fr t 25 kr, 
netto ára 5 frt. Léczekkel, bolti ára 7 frt 25 kr, netto 
ára 6 frt 25 kr. — Európa fali térképe. (Tör-
téneti—hon,foglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr. netto ára 6 frt 50 kr. — Léczekkel, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Afrika fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 50 kr, netto 
ára 5 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. — Palesztina fali térképe, 
vászonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ára 
7 frt, netto ára 6 frt. Léczekkel, bolti ára 8 frt, 
netto ára 7 frt. — Pöld képe fali térképe (öt 
része), féltekében, vászonra húzva, szöveggel, bolti 
ára 8 frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 10 frt 50 kr, nettD ára 9 frt 50 kr. — 
Európa hegy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt. Léczczel ellátva, 
bolti ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. — 
Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. — 
Ijéczczel ellátva, bolti ára 16 frt, netto ára 15 frt. 
— Európa a népvándorlás korában, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczczel ellátva, bolti ára 9 frt, netto 
ára 8 frt. — Európa a keresztes hadjáratok ide-
jében, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto 
ára 6 frt 50 kr. — Léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt — Európa a renaissance s 
Mátyás király korában, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Európa a 
reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. — Léczczel 
ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korá-
ban (1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 
50 kr, netto ára 6 fr t 50 kr. Léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Ázsia fali térképe, 
vászonra húzva, bolti ára 9 frt, netto ára 
8 frt. Léczczel ellátva, bolti ára 11 frt, netto 
ára 10 frt. — Dél-Amerika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 8 fr t 25 kr, netto ára 7 fr t 
25 kr. | 

Gönczy-féle fali térképek. 
Észak-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 60 kr. 

— Dél-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 
60 kr. — Ausztrália fali térképe, netto ára 
3 frt 60 kr. 

Kogutov icz és Társa-féle kéz i at laszok. 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. számára, 

bolti ára 60, netto ára 50 kr. — Kis atlasz. A pest-
megyei elemi iskolák számára, bolti ára 35, netto 
ára 32 kr. — Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 
11 térképpel, bolti ára 30, n. ára 28 kr. — Földrajzi 
iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt. n. ára 
90 kr. — Történelmi iskolai atlasz, gymnasium, 
reáliskola, felsőbb leány-, felső keresk. iskolák, 
tanítóképző-intézetek és polgári iskolák számára; 
fűzve, bolti ára 2 fr t 50 kr, n. ára 2 frt 25 kr ; 
kötve, bolti ára 3 frt, n. ára 2 f r t 70 kr. 

Kéz i térképek. 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, n. ára 

15 kr. — Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön színezve), b. ára 15, n. ára 12 kr. — Magyar-
ország hegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Palesztina kézi térképe, bolti 
ára 18, n. ára l5kr . — Európa a magyarok honfogla-
lása és a frank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a keresztes hadjáratok 
idejében, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a 
renaissance ós Mátyás király idejében, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Európa a reformáczió idejében, 
bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 15 n. ára 12 kr.'— Osztrák-magyar monarchia 
politikai kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. Amerika 
kézi térképe, n. ára 15 kr. — Ausztrália kőzi tér-
képe, n. ára 15 kr. — A térképpel való ábrázolás 
alapfogalmai, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Dudapest 
fő- ós székváros tervrajza, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Dudapest és környéke, bolti ára 10, n. á ra9kr . 
— Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10, 
n. ára 9 kr. — Európa hegy- és vízrajzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr, — Afrika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Plauiglo-
busok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 
9 kr. — Á föld öt része (Mercator-féle projectió-
ban) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 

Megye i kéz i térképek. 
Arad, Baranya, Báes-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, 

Pozsony, Somogy, Szathmár, Tentes, Torda-
Aranyos, Torontál, Vas, Zala megye, egy példánya 
bolti ára 15, n. á.i 10 kr. — Abauj-Torna, 
Csongrád. Hajdú, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Komárom, Nógrád, VIosony, Tolna, Szeben, Sop-
ron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya bolti 
ára 10, n. 9 kr. — Alsó-Feuér, Nyitra megye, 
egy-egy példánya bolti ára 15, n. ára 12 kr. 

Szemlé le t i képek 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt Fiume látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árvaváralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ug.t anaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 50 kr, netto ára 
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fi frt 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul, bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 fr t 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 frt 75 kr, netto ára 4 f r t 40 kr. 
Vajda-llunyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára, 1 fr t 80 kr. Ugyanaz : felhúzva .táblapapirra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A jáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt , netto ára 
1 f r t 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 f r t 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 fr t 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, net to ára 
1 frt- 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 fr t 30 kr. 

B) Kath. népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv á népiskolák számára. 8°, 

6 78 iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 
Német nyelven. 8", 5'A iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8", 5'A iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk II. oszt. 

számára. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 27, n ára 22 kr. 
Német nyelven. 8°,10'Aiv, kötve,b.ára 25, n . á ra 21 kr. 
Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 25, n. á ra 21 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

[II. és IV. osztálya számára. 8°, 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 41, n .ára 34 kr. 
Tót nyelven. 8", 16'A iv, kötve, b.ára 48kr ,n . á ra 40kr. 
Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. oszt. 

számára. 8°. 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, n. ára 52 kr. 
Német nyelven. 8°, 19'A iv, kötve, bolti á ra 64 kr, 

netto ára 53 kr. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr. netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15'A iv, kötve, b.ára 37 kr, n . á r a 31 kr. 
Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 

fűzve, bolti ára 7 kr, net to ára 6 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 

számára. 8°, 15'A iv, kötve, b. ára 41 kr, n. ára 34 kr. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 

összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12 'A iv, kötve, b. ára 47 kr, n. ára 39 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-

mára. 8", 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr. n. ára 21 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-

tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 18 kr, n. ára 15 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-

tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6'A iv, kötve, b ára 21 kr, n. ára 18 kr. 
Nőmet. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 

II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöl tek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

1 frt 31 kr. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 1 f r t 15 kr. 
Horvát nyelveiül teljes péld. = 12 lap, ára 1 f r t 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, Hív,kötve, b.ára 27kr ,n .ára 22 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. ós IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr. netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Szerb iskolák számára. 
LíepiióistiOE nlcní'f 3A oynoTpEKAÉNÍE eépkckhxx NApÓA" 

nw\x ovMMAHfpx. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'A iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

II3X Y<\ATM|)A n f p ß O H AxIAANO£ OVnpA'.KNEHÍE k z oyno-
TpEKAENÍlO KZ C A A I i £ I I O f É p K t | Í H \ Z M A p Ó A f I W \ 7 ' oC'NM-

AHip&\z. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 107« iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

1137, Hacoeaóka iiEpiiOHANÁAHOE oynpAjKNÉN'ÍÉ Kz oyno-

•rpEKAÉniio KX CAAK£HOE£pKtlUI\Z NApÓANWXX O^MII-

ahi|jaxx. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3' 5 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KATHXHCÍ'CX M Á A U I Í Í ói NEőiti'rEKArco GV"NÓA<* K X Kíp-
AOKII/K. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8", 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

BocTOUHOn. B'kpoHcnoH'fcAainH Kanixncíct, 3a B a r n e 
vieiiH'iKe pa3peje y Eorocnacaesiofi Enapxiw Bai-
Kofi. (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

Cptjunfi Kariixucict. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Ma.ifi fi KaTiixHcict. (Kis Katekizmus.) 8°, l'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 
IÍATHXÍdcX MHKX, CAS CKÖpTZ MzpTÖpHCHpE AP^IT Kp£-

A Í H h ' o C Z n£NTpä CKOAAEAE NÉÖNHTE pOA\»N£ipH. (KÍS 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, n. ára 12 kr. 

Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet értelmében, 
az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon tanulóknak, kik tandíj-
mentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek i n g y e n e n g e d é l y e z t e t n e k , az egyéb községi 
és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

Budapesten, 1898. évi szeptember hó 15. A m U r t u d , . e ( j y e t e m i n y o m d a 

Igazgatósága. 

M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 37-jk számához. 

PÁLYÁZATOK. 
Táplányi uradalmi iskolában a tanítói állás 

betöltendő. Évi fizetése: 360 frt, havi utólagos 
részletekben, szabad lakás, tüzelő, egy magyar hold 
kukoriczaföld, naponta egy liter tej, 2 drb anya-
sertés legeltetése. Két havi kölcsönös fölmondás 
kiköttetik. Szünidőben a gazdaságban segédkezni 
tartozik. Folyamodványok az uradalomhoz (posta 
Győr) czímzendők. Az állás október 5-éig betöltendő. 

(1438/b—IH—3) 
A bruckenaui (Temesm.) közs. elemi iskolánál 

tanítói állás, német-magyar tannyelvvel, töltendő be. 
Fizetés: 400 trt, Írószerekre 6 f r t ; lakáspótlék 10 f r t ; 
lakás: egy szoba. Pályázók, kath. tanítók vagy taní-
tónők, folyamodványaikat fölszerelten küldjék be 
f. é. szeptember 15-ig az iskolaszékhez. (1458—III—2) 

A nadapi róm. kath. kántortanítói állomásra a 
32. számban hirdetett pályázat szept. 14-ig meg-
hosszabbíttatik. (1439/b - I I I - 3 ) 

Az e sz teregnye i (Zalam.) községi iskola osztály-
tanítói állására a Népt. Lapja 31. számában közölt 
pályázat határideje szeptember 15-ig meghosszab-
bíttatik. (1526—II—2) 

A gombai (Pestm.) református egyház rendes 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: 310 frt 
készpénz ; minden tanítvány fizet 1 véka rozsot és 
50 krt. Tanítványok száma: 90—100. Lakás : egy 
szoba téli fűtése. Kötelessége: az I—Il-ik vegyes 
osztály és az ismétlő-iskolás fiúk oktatása. Aka-
dályoztatás esetén a kántortanító helyettesítése. 
Kérvények szeptember 25-ig tisztelendő Benedek 
Antal lelkész úrhoz intézendők. Gaál Dénes, egyh. 
jegyző. (1521—II—2) 

Clementina puszta községi iskola részére keresz-
tény, nőtlen, okleveles tanító f. évi október 1-ére 
kerestetik. Évi fizetés: 310 f r t ; szabad lakás, fűtés, 
világítás. Ajánlatok iskolaszékhez Clementina, u. p. 
Mezőkövesd, küldendők. (1)19—111—2) 

I. Domosz ló anyaegyházban megüresedett II-ik 
róm. kath. önálló tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése : 1. 300 frt, havonkénti előleges rész-
letekben. 2. Az államtól 62 frt. 3. Lakás : mely áll 
két szoba, konyha, kamra, fatartó és pinczéből és 
egy kis zöldségeskert haszonélvezetéből. 4. 4 öl 
tűzifa árába 36 frt, melyből egy tanterem is fütendő. 
5. Az ismétlő-tankötelesek felerészétől 20 kr, mely 
10 frtra tehető. Előnynyel birnak, a kik a gazda-
sági szaktanfolyamot elvégezték, ezért a tanításért 
25 frtot kap. 

II. Ugyanitt a III-ik róm. kath. önálló tanítói 
állásra is nyitok pályázatot. Fizetése: 1. Az állam-
tól 400 frt. 2. Lakás : mely áll két szoba, konyha, 
kamra és egy kis zöldségeskert haszonélvezetéből. 
3. 4 öl tűzifa árába 36 frt, melyből egy tanterem is 
fütendő. 4. Az ismétlő - tankötelesek felerészétől 
fejenként 20 kr, mely 10 frtra tehető. I t t is a gaz-
dasági tanításért 25 fr tot kap. Mindkettőnek köte-
lessége a faiskola kezelése és oktatása. A pályázók 
oklevél ős keresztlevéllel fölszerelt folyamodványukat 
f. évi szeptember hó 25-ig alulirotthoz küldjék. 
Domoszló (Hevesm., posta helyben, vasúti állomás 
Ludas), 1898 augusztus 29. Dobos István, plébános 
és iskolaszéki elnök. (1504—II—2) 

A makói ágostai hitv. evangelikus kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 305 frt, 
háromszobás lakás melléképületekkel, ke r t ; a köz-
ségi iskolaszék pénztárából az ismétlősök oktatá-
sáért 80 f r t ; 4 öl tűzifa, stóla. A kérvények szep-
tember 18-ig Draskóczy Éde ev. lelkészhez külden-
dők. A megválasztott végzi a jegyzői teendőket is 

(1560 —II—2) 

S z e m l a k (Aradm.) ág. ev. egyház tanítót keres. 
Fizetés : 300 frt, 25 hl. buza, szabad lakás kerttel és 
stóla. Tannyelv: német-magyar. Kérvények szep-
tember 20-áig a lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(1436—III—3) 
Jankahid i gör. kath. községi iskolaszék a kán-

tortanítói állásra pályázatot hirdet. Tannyelv magyar-
román egyenlő arányban. Javadalma: 400 f r t előle-
ges havi részletekben fizetendő, 20 f r t évi faáltalány, 
4 öl szalma beszállítva, lakás kerttel, 5 f r t irodai 
általány. Kötelességei: községi osztatlan népiskolát 
vezetni, gör. kath. gyermekeket énekre tanítani, min-
den vasár- és ünnepnap az egyházban megjelenni 
s éneklőszéket tartani, hivatalos órákon kívül a 
temetésen megjelenni, melyért j á r : nagytemetés 
50 kr, kistemetés 30 kr. Kik ezen állást elnyerni 
óhajt ják, kérvényeiket felszerelve a következő mel-
lékletekkel: végzettségi bizonyítvány, oklevél, kereszt-
levél, magaviseleti, eddigi szolgálati bizonyítványok. 
Pályázati határidő szeptember 25., czimezve a köz-
ségi iskolaszék elnökéhez: Papp Péter lelkészhez, 
u. p. Nagybecskerek (Torontálmegye.) 

(1653—II-1) 
A szentjakabi (Abauj-Tornam.) ev. ref. leány-

egyház előkönyörgő-tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Jövedelem : földben, pénzben és termé-
nyekben 143 frt, államsegélylyel 400 frt. Minden-
nemű adót a tanító fizet. Oklevéllel felszerelt 
pályázati kérvények tisztelendő Bodnár Béla fel-
ügyelő lelkészhez október hó 1-ső napjáig beter-
jesztendők Rakaczaszendre, Borsodmegye, u. p. 
Rakacza. Korpótlékot az állam fizet. (1658—II—1) 

A szentjakabi r. kath. kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Jövedelem: mint tanítónak 
260 frt , évnegyedes részletekben előre a gondnok 
által fizetve. Mindennapi tanköteles gyermekektől 
1 véka zab. Tankötelesek száma 60. 12 méter tűzifa, 
13 hold szántóföld, és 1 hold r é t ; két drb marha-
legeltetési jog. Kántori fizetés: minden házaspár 
után 'Avéka gabona és 10 kr. pénz. A lélekszám 
1000. Stóla 50 frt. Tisztességes két padlózott szo-
bából álló lakás,' a szükséges melléképületekkel, 
egy vékás házikerttel. Kötelessége : az ostyasütés. 
Pályázati kérvények szeptember hó 26-ig fogad-
tatnak el, a mikor a próba délelőtti 10 órakor 
megtartandó. (Abauj-Torna) u. p. Hidvégardó. 
Nyárády Lajos, plébános. (1659—I—1) 

Kis-Terenne (Nógrádm.) község áll. seg. róm. 
kath. hitfelekezeti iskolájához egy okleveles tanító 
kerestetik. Fizetése : 400 frt készpénz havi részle-
tekben, és 80 f r t lakbér. Szép mellékjövedelemre 
számíthat. Vezeti a reá bizott osztályokat, a faiskola 
kezelés- és kántorságban segédkezik. Kellően fel-
szerelt és az iskolaszékhez czímzett bélyegtelen kér-
vények szeptember végéig hozzám küldendők. A 
megválasztott tartozik állását azonnal elfoglalni. 
Deuts Károly plébános, iskolaszéki elnök. (1624) 

Slöjd-oktatásra képesített oki. t an í tó : 540 forint, 
lakás, kert fizetéssel, pusztai iskolába sürgősen 
kerestetik. Kérvények a gyulavári uradalom jószág-
felügyelőségére czimezve, Baán István tanítóhoz 
Diósgyőr-gyárte lepre küldendők. (1663—1—1) 

Bars-Szklenó fürdői róm. kath. kántortanítói 
állomásra szeptember 30-ig pályázat hirdettetik. 
Oktatási nyelv: magyar-tót. Évi jövedelme 425 frt 
15 kr. Kérvények az alulirotthoz küldendők. Fodor 
Antal, plébános. (1627-1—1) 

Okleveles, róm. kath. tanító, kinek 3 évi gyakor-
lata van, osztálytanítói állást keres. Megkereséseket: 
okleveles tanító Bpesten, (VIII. ker. Bérkocsis-utcza 
12—14. sz., III. em., 12. a.) czimen kérek. 

( 1 6 5 7 - 1 - 1 ) 
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A nagykapus i (Kolozsmegye) ref. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 500 frt, 
melyből 468 fr t pénzben, a többi fa és terményben 
adatik. Ezenkívül szép lakás és kert. Folyamod-
ványok oklevélmásolatokkal szeptember 25-ig Deési 
Gyula ref. espereshez Gyaluba küldendők. 

(1533—III—2) 
Torontálmegyébe bekebelezett I vánda községé-

ben 120 frt évi fizetés és szabad lakásból javadal-
mazott állandó menedékházvezetőnői állás választás 
útján betöltendő lévén, az ezen állásra pályázni 
óhajtók fölhivatnak, hogy képesítési oklevelükkel és 
eddigi alkalmazásukat igazoló bizonylataikkal föl-
szerelt pályázati kérvényüket alulírott elöljárósághoz 
folyó évi szeptember hó 17-éig annál is inkább 
beadják, mert később érkező folyamodványok figye-
lembe nem vétetnek. Kelt Ivándán, 1898. évi aug. 
hó 15-én. Ivánda község elöljárósága. (1376—III—3) 

Temesmegyei N é m e t s á g községében az I. osztály 
tanítóval betöltendő. Járandóságok : 400 frt, 5 frt 
irodaátalány, 5 frt kertilletmény, 13 köbméter 
kemény hasábfa; 1 előszoba, 2 lakszoba, konyha, 
pincze, padlás és istállóból álló szabad lakás. Tan-
nyelv : magyar-német. Megválasztott tartozik ismétlő-
iskolát tartani, valamint a kántorságban segédkezni. 
A róm. kath. iskolaszékhez czímzett folyamodványok 
bezárólag szeptember 12-ik napjáig nyújtandók be. 

(1546—II—2) 
Jász-Nagykun-Szolnokmegye Kun-Csorba közsé-

gében újonnan szervezett 2 tanítói állásra pályázat 
nyittatik. Fizetés: 400—400 frt, •/« hold kertillet-
mény haszonbérértéke 5—5 f r t ; addig, míg az új 
iskolák felépíttetnek, 1 szoba, konyha, kamrából 
álló lakás. Később megfelelő tisztességes lakás. Köte-
lessége : elemi iskola 1—6 osztályának ismétlő- és 
gazdasági ismétlő-iskola tantárgyainak tanítása. 
Felszerelt pályázati kérvények aluiirott iskolaszéki 
elnökhöz czimezve, 1898 szeptember 10-ig beadandók. 
Kun-Csorbán, 1898 augusztus 18. Gonda István, 
iskolaszéki elnök. (1394—II—2) 

Liptó-Kelemenfalvára okleveles kath. tanító 
vagy tanítónő kerestetik. Fizetése : 400 frt, szabad 
lakás. Oktatási nyelv tót-magyar. Folyamodhatni 
szeptember 18-ig Bázsik Endre iskolaszéki elnökhöz. 

(1543—11 —2) 
A kis-oklósi (Hunyadm.) államilag segélyezett 

községi iskola tanítói állására pályázat hirdettetik. 
Javadalma : 300 frt, természetbeni lakás és tűzifa. 
Kellően felss.erelt kérvények szeptember hó 21-éig 
az iskolaszéknek Kis-Oklósra, u. p. Szászváros, kül-
dendők. A megválasztott tanító Jsöteles állását 
október hó l-én elfoglalni. (1537—III—2) 

A beczkói ág. hitv. ev. egyház kántortanítót 
keres. Javadalmazása különféle nevek alatt 400 frt, 
lakáson, 2 kerten és failletményen kívül (5'A öl). 
A folyamodványok, valamint a tájékozás iránti 
kérdések a beczkói ág. hitv. ev. lelkészi hivatalhoz 
intézendok f. é. szept. 30-áig. (1514—11—2) 

Tápió-Szent-Mártonba róm. kath. segédtanító 
kerestetik. Tanítja az I. osztályt és ismétlőket s a 
kántorságban tehetségéhez mérten segédkezik. Fize-
tése: havi 12 f r t ; ismétlők tanításáért egész tan-
évre 20 frt, élelmezés és szoba fűtéssel. Az állás októ-
ber l-én betöltendő. Kérvények az iskolaszéki elnök-
höz intézendok. Ágoston, kántor. (1556—II—2) 

Az ér-endrédi ref. egyház vegyes elemi iskolájá-
nak orgonista-kántortanítói állomására pályázat 
hirdettetik. Kötelessége a VI. osztályú iskolának C. 
tanterv szerinti, templomban az éneklés orgonávali 
vezetése s a kanonikus órák végzése. Fizetése: tör-
vényszerű lakás és kerten kívül pénz és termények-
ben 500 frt. Pályázati határidő szeptember hó 20, 
az állás elfoglalása : szeptember hó 30. Ér-Endrédi 
lelkészi hivatal. ( 1603 -1 -1 ) 

A f akó-vezekény i ág. hitv. ev. egyház (Bars-
megye) a kántortanítói állás betöltésére pályázatot 
hirdet. Az alkalmazandó kántortanítót a magyar és 
tót nyelv birása megkívántatik, mivel az istentisz-
telet ós az iskolai tanítás mind ké t nyelven vég-
zendő. Az állás javadalma: törvényszerű lakás és 
kerten kívül 85 f r t készpénz, átlag évi 100 frt 
tandíj, 8 kat. hold 345 r -öl föld és rétnek haszon-
vétele, 20 pozs. mérő buza, 6 p. m. rozs, 6 p. m. 
árpa, 12 p. m. zab, 112 liter bor, 3 öl kemény 
tűzifa, 3 oflfertorium s a szokásos stóla. Az okmá-
nyokkal felszerelt írásbeli jelentkezés folyó évi 
szeptember hó 17-ig Liptai András lelkészhez Fakó-
Vezekénybe, u. p. Nagy-Salló, intézendő. 

(1518—n—2) 
A nagykürüi (Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye, posta-

hely) róm. kath. elemi iskolához segédtanító keres-
tetik. Évi jövedelme: 150 frt, az iskola pénztárából 
évnegyedenkint előre fizetve, esetleg a vallástanítás-
ban való segédkezésért a községi iskolánál még 
meghatározandó összegű külön tiszteletdíj. A kántor-
tanítótól kap teljes ellátást: élelmezést, fűtést, 
mosást, világítást, kiszolgálatot, külön szobát. Köte-
lessége : az I—II. egyesített leányosztályt tanítani, 
esetleg a községi iskolánál méltányosan megállapí-
tandó külön díjazásért a vallástanításban segédkezni. 
Fölszerelt kérvények szeptember 18-ig a róm. kath. 
iskolaszéki elnökséghez küldendők,az állomás azonnal 
elfoglalandó. (1528—II-2) 

Mosony-Kil i t ibe az öreg, nyugdíjazandó kántor-
tanító mellé okleveles, helyettes, kath. tanító szük-
séges, ki a kántorságban is segíteni képes. Fize-
tése : egy tanévre 400 korona, havonként utólag 
fizetve; 100 kéve rőzse, egy butorozott szoba és 
élelmezés. Tanítási nyelv : magyar. Kötelessége : a 
6. osztályt és az ismétlőket tanítani, a kántorság-
ban segíteni. Kérvények szeptember 20-ig az iskola-
szék elnökségéhez küldendők, u. p. Moson-Fekete 
erdő. Székesy János, plébános. (1577—II—2) 

Betöltendő a s z e g e d i államilag segélyezett köz-
ségi polgári fiúiskolánál évi 800 forint fizetésből és 
szabad lakás vagy szabályszerű lakbérből álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles pol-
gári iskolai rajztanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi októ-
ber hó l-ig Csongrádvármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. Budapest, 1898. évi szeptember 
hó 2-án. A minister meghagyásából: Kuliszeky, osz-
tálytanácsos. (164/h—1—1) 

Az üröm-i (Buda mellett, vasúti állomás) újonnan 
szervezett róm. kath. óvodához óvónő kerestetik. 
Fizetés: évi 400 frt, dajkatartásra 120 fr t és lakás. 
Csak róm. kath. óvónőképzőt végzett okleveles óvó-
nők pályázhatnak. Németül tudók előnyben része-
sülnek. Pályázati határidő szeptember 20. A kezdet 
nehézségei folytán beállott egyes körülmények meg-
beszélése végett, a folyamodvány benyújtása előtt 
személyes megjelenés kéretik. Weicher Miklós, plé-
bános. (1613—1—1) 

A kos tyáni (Túróczm.) ág. h. ev. iskolához okle-
veles tanító vagy tanítónő, esetleg okleveles óvónő 
is kerestetik. Fizetése az iskolafentartóktól pénzben 
és terményekben 230 frt, az államsegélybői pedig 
170 frt. Az állomás október l-én elfoglalandó. Klimo 
Vilmos, iskolaszéki elnök Pribóczon. (1614—1—1) 

Komlódtótfa lui (Szatmármegye) ev. ref. 6 osz-
tályú népiskolához okleveles tanító kerestetik. 
Fizetése : 400 frt. Pályázatok szept. 15-ig Lossonczy 
Gusztáv ev. ref. lelkész, iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. (1625-1 -1 ) 
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Betöltendő a l édecz i állami elemi iskolánál évi 
400 f r t fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, leg-
később 1898. évi szeptember hó 14-ig Trencsénvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Kosztka Mihály, vármegyei kir. tanfelügyelő. 

(162/h—I—1) 
A balaton-berényi (Somogym.) róm. kath. nép-

iskolához segédtanító kerestetik. Fizetése: 10 hónapi 
tanidőre 300 frt, havonta fizetve, lakásul külön 
szoba szükséges bútorzattal, ágynemű nélkül, fűtéssel. 
Kérvények az iskolaszékhez intézendők. Milla István, 
főtanító. ( 1 6 2 0 - 1 - 1 ) 

A p á z m á n d l (Fehérm.) róm. kath. iskolánál egy 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 360 
f r t készpénz és egy bútorozott szoba. Kötelessége : 
a mindennapi iskolán kívül az ismétlő-iskolában 
tanítani, a kántorságban segédkezni. Kórvények fel-
szerelve az iskolaszékhez szeptember 25-ig külden-
dők. Balogh Sándor, főtanító. (1618—1 -1) 

Baranya-Kassa községi iskolájánál a kántor-
tanítói állomásra október 3-ig pályázat hirdettetik. 
Jövedelme: tisztességes lakás és melléképületen 
kívül készpénzben, fölüben, gabnában, rét, temető 
kaszáitatása, 8 öl kemény hasábfa, melyből a tan-
terem is (ütendő, összesen mintegy 600 —6">0 frt. 
Tannyelv : német-magyar. Róm. kath. pályázók kér-
vényeiket Dislberger József iskolaszéki elnök czí-
mére B.-Kassa (u. p. Rácz-Petre) küldendők. Kántor-
próba bármikor megtartható. (Iti08 — I—1) 

A sárospataki aut. orth. izr. hitközség elemi 
iskolájánál egy új hitoktatói állás szerveztetik, mely-
nekjavadalmazása 350 frtnyi évi fizetés és 50 frtnyi 
lakbérilletményben állapíttatott meg. A megválasz-
tandó oktató kötelessége lészen a reábizott osztályt 
a tantervszerű világi tárgyakban és vallásban is 
tanítani. Fölhívom azon okleveles tanítókat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy néptanítói ok-
levelüket, a héberben való jártasságról szóló- és 
egyéb okmányaikat hozzám f. hó 25-ig beküldjék. 
id. Moskovics Ignácz, iskolaszéki elnök. 

(1016 - II—1) 
Salánk község újonnan szervezett iskolájánál két 

tanítói és egy tanítónői állomásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetés: személyenkint 400 frt havi előleges 
részletekben, megfelelő lakás kerttel, 4 drb. saját 
marhára legelő. Kötelesség: az iskolaszék által meg-
jelölendő osztályoknak vezetése és az ismétlők taní-
tása. Ev. ref. vallású tanítók választása esetén az 
egyik énekvezéri teendőket végezni; a másik ezek-
ben segédkezni köteles. Az énekvezér díj üZciScL • 
10 köböl búza, 5 öl fa, 20 csirke, 40 kéve kender 
és temetési stóla; a másik tanítóé: 5 köböl búza, 
5 öl fa, 20 csirke, 40 kéve kender. Felszerelt kér-
vények szeptember 25-ig alulirotthoz küldendők. 
Salánk, (Ugocsam.) Bihary Lajos, ref. lelkész, elnök. 

(1590 — 1—1) 
Valkány községben (Torontálm.) egy állandó 

gyermekmenedékház-vezetőnői állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazás : 150 f r t évi fizetés, termé-
szetbeni lakás, 4 méter tűzifa és szalmafűtés. Magyar 
ajkú vezetőnők oklevéllel pályázhatnak. Kérvények 
1898 szeptember 25-ig Kovácsevits Miklós felügyelő-
bizottsági elnökhöz küldendők. (1621—II —1) 

Tarna-szt . -miklósi (Hevesm.) segédtanítói állo-
más 200 fi t : élelmezés. Szeptember havában elfog-
lalható. Tarna-Szt.-Miklós, szept. 5-én. Dutka Pál, 
k tanító. (1588—II—1) 
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A hosszúmezö i hatosztályú ref. orgonista-fitaní-
tóságra pályázat nyittatik. Fizetés: 300 frt, 50 sze-
kér fa, szekerenként 1 fr t 50 krjával. Halotti stóla 
1 írtjával. Fi-ismétlősök tanításáért 25 frt. Ünnepi 
szolgálatokért a leányegyházból 7 f r t 50 kr. Kon-
firmatusok előkészítéséért fejenként 20 kr. Lakás 
kerttel. Köteles: isteni tiszteletet naponta kétszer 
végezni, tanterv szerint tanítani. Folyamodhatnak 
oklevelesek és végzett kópezdészek. Dalárdavezetők 
előnyben részesülnek. Az állomás október nyolcza-
dikán elfoglalandó. Okmányokkal fölszerelt kérvé-
nyeiket szeptember 28-ig küldjék Nagy Endre lel-
készhez Máramaros-Hosszúmezőre. (1582—1—1) 

A csal lóköz-csötörtöki magyarajkú tanítói állo-
másra — melyre csak nőtlenek tarthatnak igényt — 
szeptember 22-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme: 
360 frt Csötörtök mezőváros községi pénztárából és 
egy öl tüzelő lágyfa. Lakása egy bútorozott szobá-
ból áll. Köteles: egy osztályt önállóan vezetni, az 
ismétlő-iskolát kezelni és a kántori teendőkben se-
gédkezni. A megválasztott csak egy sikeresen eltöl-
tött próbaév után fog állandósíthatni. Az iskola-
székre czímzett folyamodványok főt. Kudlik János 
ker. h. alesperes, tanfelügyelő ós püspöki plébános 
úrnál nyújtandók be. (1598—11—1) 

Jász-szt . -andrási róm. kath. középponti iskolá-
hoz tanítót keresünk. Fizetése : évi 400 frt, évne-
gyedes előleges részletekben. Lakásbérpótlék újév-
től 35 frt, kertilletmény 5 frt. Szénilletmény 15 
métermázsa. Lakása: egy szoba. Fölszerelt okmá-
nyok szeptember 20-ig Kovács Mihály lelkész, isk.-
széki elnökhöz benyújtandók. (1596—1 — 1) 

A v er secz i községi magyar tannyelvű elemi nép-
iskolánál a segédtanítói állás megüresedvén, arra 
pályázat hirdettetik. Az állással egybekötött java-
dalmazás : 500 f r t fizetés, 100 frt lakbér, 3 öl tüzi-
fajárandóság és ötödévi pótlók (a 25 frt). Az ezen 
állomás elnyeréseért pályázó okleveles tanítók ké-
pesítő bizonyítványnyal, eddigi szolgálataikat, vala-
mint a német nyelv ismeretét igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket legkésőbb f. é. szeptember hó 
28-áig nagyságos Seemayer János kir. tanácsos, 
iskolaszéki elnök úrhoz nyújtsák be. (A kérvények, 
valamint a mellékletek kellő bélyeggel látan-
dók el). (1617-11—1) 

Pestmegye tápióbicskei ' plébániához tartozó 
K á v a községi róm. kath. iskolához kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 
kilencz magyar hold búzatermő szántóföld, mely-
nek felét a hívek művelik, esetleg husz forint mun-
kaváltság, száz forint készpénz (Mallár-alapból és a 
hívektől), körülbelül hetvenöt pár után páronként 
egy véka rozs ós negyven krajezár, körülbelül ötven 
tanoncz után egyenként negyven krajezár tandíj. 
Temetési stóla öregnél ötven krajezár, kicsinynél 
negyven, pluviálóval hetvenöt, búcsúztató versen-
ként húsz. Tisztességes lakás kerttel, istálló, ólak. 
Köteles a kántortanító va-árnapokon és ünnepeken 
a hívekkel istentiszteletet végezni és az ismétlő-
iskolásokat tanítani. Pályázati kérvények dr. Kazaly 
Imre esperes-plebános, tanfelügyelő úrhoz Nagy-
Katára küldendők. Választás szeptember 25-én dél-
után 4 órakor Káván (vasútállomás Pilis). Szemé-
lyes megjelenés kívánatos. Iskolaszék. (1612—1—1) 

Sz lován i róm. kath. államilag segélyezett tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 400 frt, 
lakás, fa és kert. Tannyelv: tót-magyar. Pályáz-
hatnak : tanítók, tanítónők, esetleg óvónők is. 
Fukasz József, iskolaszéki elnök. Turócz-Szt.-György. 
(Znióváralja.) (1606-1—1) 

A „Néptanítók Lapja" 32. és 33. számában hirde-
tett pályázat szeptember 25-ig meghosszabbíttatik. 
p í n c z e h e l y . Hajas. (1597—1—1) 
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Jászberénybe segédkántor kerestetik. Pályázó-
tól tiszta hanganyag mellett értelmes éneklés kí-
vántatik, mely főkép temetéseken kell hogy érvé-
nyesüljön, s ávista tudjon szekundálni. Évi díjazása : 
400 — 450 frtig,vagy pedig teljes ellátás megfelelő fize-
téssel. Ki életkorára való tekintet nélkül magát ez 
állásban hosszabb időre állandósíttatni óhajt ja, 
annak lehetőleg előny adatik. Oklevél nem kell. 
Az állomás októberig elfoglalandó. Bővebben levél 
útján. Jászberény, 1898 szept. 4. Beleznay Mór, 
főkántor. (1589-11—1) 

Zubroblava (Árvamegye) községi magyar-tót 
tannyelvű népiskolához kerestetik — tanítónő mellé 
segédül — szerény igényű, r. kath., magyar-tót, eset-
leg német nyelvismerettel biró, kézimunkákban 
jártas, okleveles tanítónő, esetleg okleveles óvónő. 
Fölvilágosítások s nagyon elfogadható előnyök le-
vélben. Mielőbbi ajánlatok községi tanítónőhöz 
Zubrohlava (Árvamegyé). (1599-11—1) 

A csorvási reform, kántortanítói állásra e lap 
32—33-ik számában hirdetett pályázat szept. 25-ig 
oly pótlással hosszabbíttatik meg, hogy orgonázás 
nem feltétlen szükséges és képezdevégzettek is pá-
lyázhatnak. (1584—II-1) 

Galambokra egy végzett róm. kath segédtanító 
kívántatik. Évi fizetése : 150 f r t készpénz, élelme-
zés, bútorozott szoba, fűtés és tisztogatással. Eredeti 
okmányok azonnal beküldendők, az állás rögtön 
elfoglalandó. Szabó Lajos, főtanító. (1594—1 — 1) 

A jász-dósai róm. kath. népiskolánál megürese-
dett 1-ső fiu-osztály tanítói állomására ezennel 
pályázat nyittatik. Fizetése: évnegyedenként elő-
leges részletekben a községi közjövedelmi pénztár-
ból 400 frt és az államtól nyerendő 60 fr t segély. 
Kötelessége: az ismétlő-iskolásokat is tanítani, a 
gyermekeket templomba vezetni és ott rájok fel-
ügyelni. Pályázati határidő szeptember 25-ig. Meg-
választott állását október 1-én tartozik elfoglalni. 
Kellően felszerelt kérvények, melyekhez oklevél 
és eddigi működési bizonyítványok csatolandók, 
Bozóky János lelkész és iskolaszéki egyházi elnök-
höz intézendők. (1593-1—1) 

A dobozmegyer i áll seg. közs. osztatlan isko-
lához szept. 20-ig pályázat hirdettetik. Fizetés: 
400 frt fix, bútorozott- szoba, 200 Q ö l kert. Refor-
mátusok előnyben részesülnek. Csontos Mihály, 
elnök. (U. p. B.-Csaba.) (1586—1-1) 

Pinczehelyre okleveles, vagy képezdét végzett 
katholikus segédtanító kerestetik. Évi fizetése: 
350 forint, havi részletekben előlegesen fizetve és 
kerti pótlék czímén 5 frt, bútorozott szoba fűtés-
sel, ágynemű nélkül. Köteles: egy teremben fiúkat 
és leányokat oktatni és nevelni Iskolai év kezdete 
1-ső október. Pályázó felszerelt kérvényét az iskola-
szék elnökéhez intézze. Tannyelv: magyar. Kántor-
ságban segédkező előnyben részesül. (1587—III—1) 

A dömösi róm. kath. iskolánál egy tanítói 
állásra szept. 14-éig pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
300 frt, 20 frt tüzelőre és lakás. A folyamodvá-
nyok Petrás József plébánoshoz Dömösre intézendők. 

(1585—i -1 ) 
V é g h e g y h á z a (Csanádmegye) község népiskolá-

jánál tanítói állásra pályázat nyittatik. A tai.ító 
fizetése : 400 frt , lakás természetben, mely 2 szoba, 
konyha, kamarából és 400 • - ö l házikertből á l l ; a 
magas kincstártól 5 kat. hold föld haszonélvezetét 
birja. Köteles^: a mindennapi iskolán kívül az ismét-
lőket tanítani és a róm. kath. kántort helyettesí-
teni. A gyermekeknek templomba vezetése kötelező. 
Felszerelt kérvények e hó 20-ig benyújtandók, az 
állás legkésőbb október 5-ig elfoglalandó. Véghegy-
háza. 1898 szeptember 6. Gortya István, iskolaszéki 
eli:ök. (16J.9—[ —J) 

A „Néptanítók Lapja" 33-ik számában közlött 
Pusz ta -Fö ldvár községi iskolájára vonatkozó pá-
lyázatszept. hó 24-ig meghosszabbíttatik. Pályázatok 
sürgősen alulirthoz küldendők. Bolla István, elnök. 

(1604 —II —1) 
Sopron-Nadasdon az újonnan létesített 3-ik 

osztályra pályázat hirdettetik. Fizetés : 305 frt, lakás 
és 4 m. fa ; 100 fr t államsegély kérelmeztetik. 
Pályázhatnak róm. kath. tanítók és tanítónők. 
Folyamodványok szeptember 20-ig a nádasdi iskola-
szék elnökségéhez küldendők. (1602—II—1) 

A hót tó i (Zalaegerszeg mellett) tanítói állomásért 
okleveles fi- vagy nőtanítók '30 frt állami segély ; 
150 frt, 24 pozsonyi mérő buza és rozs, 2 öl tűzifa, 
2'/j hold szántóföld községi fizetés fejében folyamo-
dásukat szeptember 20-ig az iskolaszékhez küldjék. 
Hóttói iskolaszéki elnökség. (1622—1—1) 

A fe lsö-patyi róm. kath. népiskolához osztály-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 300 frt , 
bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége : egy osztályt 
önállóan vezetni és a kántori teendőkben segéd-
kezni. Tanítónők és képezdevégzett tanítójelöltek 
is pályázhatnak. Határidő : szeptember 15-ig. Felső-
Paty (Vasm.), 1898. szept. 4. Puli György, plébános, 
isk. elnök. (1583-1-1) 

A s zarvas i államilag segélyezett társulati polg. 
leányiskolánál megüresedett nyelv- és történelmi 
szakra 650 forint javadalmazással pályázat hirdet-
tetik. A megválasztott németet is tanít. A felszerelt 
folyamodványok szeptember 18-ig nt. Áchim Ádám 
elnök úrhoz Szarvasra (Békésm.) küldendők. 

(1607-1 -1 ) 
Tolcsva i (Zemplénmegye) reform, organista-nóp-

tanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetése: 400 f i t 
314 államsegélylyel. Kényelmes lakás. Kert. Mellék-
jövedelem illető igyekezetétől függ'. Felszerelt 
pályázatok lelkészi hivatalhoz szeptember 30-áig 
küldendők. (1595-1—1) 

Felső-nyárádi (Borsodm.) reform, kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: földben, egye-
bekben : 400 frt ebből 27 f r t ; államsegély. Pályáza-
tok szeptember 20-ig lelkészhez küldendők. 

(1592-11—1) 
A t i sza-dadai (Szabolcsin.) orth. izr. népiskolá-

nál betöltendő tanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Évi fizetés : kilátásba helyezett állami segély-
lyel együtt 400 frt; 200 frt a hitközség részéről 
és 200 frt állami segélyből, havi részletekben és 
természetbeni lakás. Kötelessége: az iskola 6 osz-
tályát és az ismétlőket tanítani, továbbá a hitköz-
ségi jegyzőséget vezetni. Pályázni kívánók kérvé-
nyeiket f. évi október hó l-ig alulirott isk.-széki 
elnökhöz küldendők. Héber tanításra képesek 
előnyben részesülnek. A megválasztott 10 frt úti-
költségben részesül. Sándor Jakab, isk.-széki elnök. 

(1532-1 -1 ) 
A csehi-i (Komáromm.) evang. reform, előkö-

nyörgő-tanítói állásra, évi jövedelme: egyház részé-
ről 124 fr t készpénz, negyedévenként előfizetve. 
Államsegélyből 276 írt. Lakás (szoba, konyha, ka-
mara, pincze, istálló); kert 1200 fU-öl. Tandíj min-
dennapi iskolásoktól fejenkint 1 frt, ismétlőiskolá-
soktól fejenkint 50 kr. Temetési stóla az egyház-
kerületi szabályrendelet szerint. Az állás folyó évi 
szept. 20-ig elfoglalandó. Oklevéllel birok pályáz-
hatnak. Kellően felszerelt pályázati kérvények 
Kerekes József ev. ref. lelkész úrhoz küldendők 
Csúz (Komáromm.) (1601—1—1) 

Imelyre (Komáromm.) sürgősen okleveles, róm. 
kath. tanító kerestetik. Fizetése: 400 frt, lakás)  3/i öl fa. Pályázhatnak oki. tanítónők és óvónők is. 
Kórvények a róm. kath. plebániahivatalba külden-
dők. Állás azonnal elfoglalandó. (I609—I - l ) 
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A hornyán! tanítói állásra e lap 31-ik számá-
ban hirdetett pályázat szeptember 29-ig meghosz-
szabbíttatik. (1610—1-1) 

Tanítónői állás azonnal betöltendő gróf Keglevich 
Gyula úr őméltósága pta-sashalmi uradalmában. 
Évi fizetés: 300 frt, 10 havi részletekben előleg-
ként, 1 szoba, 1 konyha, 1 spájz, némi bútor, 24 
klg. petroleum, tüzelő. Feltételek : iskolai végzett-
ség, róm. kath. vallás, tiszta jellem. Másolatok 
esetleg arczképpel, melyek vissza nem küldetnek, 
tiszttartóság czímére Pta-Sashalom, u. p. Hatvan. 

(1525-11-1) 
A gr.-szt . -kereszti izr. felekezeti, osztatlan 

négy-osztályú elemi népiskolánál lemondás folytán 
megürült és a hitközség pénztárából havi előleges 
részletekben fizetendő évi 360 forintnyi fizetés, 40 
forintnyi személyi pótlék és természetbeni lakás, 
kert s tűzifa helyett 100 forintnyi javadalom-
mal egybekötött tanítói állásra, — mely csak egy 
évi sikeres működés után fog véglegesen betöltetni, 
— ezennel pályázatot hirdetek. Felhívom tehát 
pályázni óhajtókat, hogy az 1868. évi XXXVIII. t. cz. 
133. §-ában előirt képzettségüket kimutató és ed-
digi működésüket, valamint izraelita vallásukat 
igazoló bizonyítványokkal felszerelt pályázati kér-
vényeiket folyó szeptember hó 24-ig az alulirt 
iskolaszéki elnök czímére benyújtani szíveskedjenek. 
A megválasztott, kinek útiköltségeit a hitközség 
20 fr t erejéig megtérítendi, tartozik ú j állomását 
f. évi október hó 1-ével elfoglalni. Hasonló minő-
sítéssel biró pályázók közül a nőtlen előnyben ré-
szesül. Garam-Szent-Kereszt, 1898. évi szeptember 
hó 5-én. Klein Náthán. (1611-1—1) 

A m e z ö h e g y e s i m. kir. állami ménesintézetnél 
egy üresedésben levő elemi iskolai segédtanítói 
állásra pályázat nyittatik. Ezen állás egy évi próba-
időre lesz betöltve, mely időre javadalmazásul 
480 fr t készpénzfizetés és szabad lakás élvezete 
állapíttatott meg. Pályázni szándékozók okmá-
nyaikkal felszerelt és 50 kros bélyeggel ellátott 
kérvényüket f. évi szeptember hó 20-ig a mezö-
hegyesi m. állami ménesbirtok igazgatóságához 
czimezve nyújtsák be. Mezőhegyes, 1898. aug. 29. 
Mezöhegyesi m. kir. állami ménesintézet. 

(1530—II—1) 
Pályázat. A brassói róm. kath. főelemi iskolá-

nál megüresedett I. osztálybeli tanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Fizetése : évi 500, azaz: ötszáz 
forint, havi előleges részletekben és 150 f i t lakbér. 
Az iskolaszékhez intézett és kellően felszerelt kér-
vények szeptember 20-ig alulirotthoz küldendők. 
Brassó, 1898 szept. 7-én. Möller Ede, p. prael., apát-
plebános. ( 1615 -1 -1 ) 

N a g y m á n y a i (Barsm) r. kath. magyar és tót-
ajkú népiskolánál az osztálytanítói állomásra pá-
lyázat hirdettetik. Járandóság: egy bútorozott 
szoba, 300 frt készpénz és 8 méter tűzifa Okleve-
lesnek járandósága 400 frtig egészíttetik ki. Köte-
lessége : az egyik osztály önálló vezetése és az 
ismétlősök 3 havi oktatása. Klimcsik Henrik, 
plébános. ( 1624 -1 -1 ) 

Somogy-mihá ld i róm. kath. iskolánál önálló-
ságra jutás folytán másodtanítói állás megüresedett, 
melyre okleveles tanítók pályázhatnak. Fizetés 
ideiglenesen 360 frt, lakás fűtéssel. 400 frt kiegé-
szítése iránt államsegélyért az iskolaszék folyamo-
dott. Az alsó három osztályt, ismétlős fiukat tanítja, 
kántoriakban segédkezik. Állás mielőbb betöltendő. 
Buzásy, kántortanító. (1631—1—1) 

S z e g e d alsóvárosra a kántorság mindtn ágában 
teljesen jártas, jóhangú segéd kerestetik, 15 frt 
havi fizetés és teljes ellátással. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Ocskay Mihály. (1651—1 — 1) 

A beret tyó-szent-mártoni kisdedóvónői állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : 300 frt készpénz, az 
óvodai épületben 1 szoba, konyha és kamrából 
álló lakás. Dajkatartásról a község gondoskodik. 
A kellően felszerelt kérvények folyó évi szept. 
20-ig alulírott elnökhöz adandók be. Berettyó-Szt.-
Márton, 1898- szept. 3. Szűcs János, bizottsági elnök. 

(1623 I—1) 
A c s i c só i (Komárommegye) ev. ref. népiskola 

kántortanítói állomására pályázat hirdettetik. Fize-
tés : a két szobából, konyhából álló csinos lakáson 
kívül, terményekben, pénzben és tandíjban 348 frt, 
ezenfelül 9 katasztrális hold föld, mely nagyobb 
részben szántóföld. Pályázók oklevéllel és a többi 
szükséges okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
nt. Veress Ede ev. ref. esperes úrhoz Búcsra (Esz-
tergommegye) küldjék be szept. 30-ig. Esetleg ké-
pezdét végzett ref. vallású ifjak is figyelembe vé-
tetnek s az 1898/9-diki tanévre ideiglenes tanítói 
minőségben alkalmaztatni fognak. (1581—I—1) 

Pályázat a Csikvármegye által föntartott c s ík-
szeredai polgári leányiskolánál üresedésben lévő, 
s 700 frt rendes fizetéssel javadalmazott rendes 
tanítónői állásra, — a nyelvtan és történelmi szak-
csoportra — ezennel pályázat hirdettetik. Az ének-
tanításra képesített a választásnál előnyben fog ré-
szesíttetni. Pályázati határidő 1898. évi szeptember 
hó 20-ika, mely időig a kellően fölszerelt kérelmek 
az iskolaszék elnökéhez küldendők be. Csik-Szeredán, 
1898. évi szeptember hó 2-án. Alispán helyet t : 
Mihály Ferencz, főjegyző. (163/h—III —1) 

Moórott (Székesfejérmegyében) segédtanítói állo-
más üresedésben van. Évi 365 forint fizetés és 
bútorozott (ágynemű nélküli) szoba fűtéssel. A 
tanításon kivül tartozik a kántorságban segédkezni, 
a zenés-miséknél közreműködni. A német nyelv 
ismerete szükséges. Folyamodványok a róm. kath. 
iskolaszékhez czimezve, ft. Lindauer Károly elnök 
úrhoz szeptember 24-ig küldendők be. (1631 — I —1) 

Divénybe (Nógrádm.) róm. kath. segéukántor-
tanító kerestetik Fizetése: képezdevégzettnek 160 frt, 
oklevelesnek 200 és mosáson, világításon kívül tel-
jes ellátás Ágynemű nem adatik. Tannyelv magyar-
tót. Folyamodvány az iskolaszékre czímzendő. Az 
állomás október l-én elfoglalandó. Moyzes Ferencz, 
kántortanító. (1630—1-1) 

Kürthön (Komárommegye) államilag segélyezett 
katholikus iskolának osztálytanítói állás megüre-
sedett. Évi fizetés: 400 frt. Lakás: egy bútorozott 
szoba téli fűtéssel. Kötelessége: kijelölt osztályban 
és ismétlősöket tanítani, isteni szolgálat alatt gyer-
mekekre felügyelni, kántori teendőknél segédkezni. 
Kérvények katholikus iskolaszékre czímzendők. 
Putanich János, főtanító. (1617—I—1) 

A háromfa-agarév i (Somogymegye) róm. kath. 
iskolához, a másodtanítói állásra, tanító kerestetik. 
Fizetése : 350 fit , egy csinos, bútorozott szoba téli 
fűtéssel. Kérvények a főt. plébániai hivatalhoz kül-
dendők. (1649—II—1) 

Az ó -gya l la i evang. reform, kántortanítóságra 
pályázat hirdettetik. Javadalma : 355 frt és 45 frt 
államsegély. A javadalom ez évben a közokt.-ügyi 
ministerium rendeletére újból iiatott össze, mely 
szerint 100 f r t lakbér és 100 frt kántori díjazás 
vétetett tervbe a fenti 400 frton felül, az összeírás 
ez idő szerint a közoktatásügyi ministeriumnál van 
megerősítés végett. Az iskola a dunántuli cv. ref. 
egyház-kerületben fönnálló szabályok szerint veze-
tendő. A kántori teendőkre az egyházi törvények 
és szabályok az irányadók. Tankötelesek száma az 
ismétlőkkel együtt 60 körül. Kérvények az esperesi 
hivatalhoz Bui'sra (Esztergomm.) küldendők. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. (1638 I— 1) 
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Ondódon f. évi október l-jén ág. hitv. ev. tanítói 
állás elfoglalandó. Jövedelme államsegélylyel 400 fr t 
és bútorozott lakás ; nem okleveles 300 frtot kap. 
Tannyelv: magyar-német. A folyamodványok szept. 
24-ig benyújtandók. Holko Mihály, ev. lelkész. 

(1650-1 -1 ) 
A piszkei (Esztergomm.) róm. kath. kántor-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 
400 frt a községi pénztárból, havi utólagos részletek-
ben, 1 hold 695 L szántóföld, 2 szoba, konyha, 
kamrából álló lakás, átlag 30 fr t stóla. Kilátásban 
van, hogy az iparos-tanoneziskola egyik osztályát 
taní t ja s ezért külön díjazás. Kötelessége: egyik 
osztályban tanítani, s a kántorságot végezni. Okmá-
nyolt folyamodványok f. évi október hó 2-ig Piszkére 
az iskolaszékhez küldendők. Személyes megjelenés 
kívántatik. (1652-1 -1 ) 

A kerecsendi (Hevesm.) róm. kath. elemi iskola 
egyik osztályához tanítónői állomásra pályázat hir-
dettetik. Javadalom: 1. lakás természetben, mely 
áll egy konyhából, ettől jobbra-balra esőleg egy-egy 
szobából, egy elkülönített harmadik szobából, egy 
kamrából, jó nagy pinezéből, elég tágas udvarral 
ós kerttel. 2. Készpénzfizetés a tanításért 350 fr t , 
melyhez valószínűleg 50 frt állami segély jön, miután 
eziránt kérvény van beadva. Azonfelül 50 frt még mel-
lékjövedelem gyanánt adatik a tanítónőnek, a nyári 
menház legalább három hónapi vezetéseért, mely veze-
tést ő elvállalni tartozik, de ettől idővel felmentet-
hetik, mely esetben elesnék 50 frtos mellékjövedelme. 
Kötelesség: 1. Tanulóit helyi szokás szerint a tem-
plombavezetni s ott rájok felügyelni. 2. A mindennapi 
iskolások egy osztályát törvényszabta módon taní-
tani, az ismétlő-iskolai tanórák alatt pedig a leányo-
kat úgy a tantárgyakra, mint egyéb nekik való 
hasznos ismeretek elsajátítására oktatni. 3. Netalán 
más intézkedésig a nyári menházat vezetni. A pályá-
zók kellően felszerelt kérvényei szeptember 25-ig a 
kerecsendi plébániai hivatalhoz küldendők. 

(1640-1 -1 ) 
Újkígyósra alulírott, mellé rom. kath. oki. segéd-

tanító kerestetik, ki a kántori teendők végzésében 
teljesen jártas. Évi fizetése: 150 frt és teljes ellátás. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Márásy Pál, kántor-
tanító. (1644-1 -1 ) 

A komárom-tarjáni róm. kath. magyar-német 
tannyelvű népiskolához egy-egy osztálytanító keres-
tetik. Pályázati határnap f. évi szeptember hó 28. 
Évi fizetése : polgári év szerint a hitközségtől 300 frt, 
havi részletekben, '/« holdnyi kertillettmény 5 frt, 
ismétlő-iskola tartásáért 10 frt, államsegély 100 frt . 
Lakás: az iskola épületben egy tisztességes padló-
zott szoba bútorzattal s téli fűtéssel. Kívánatos, 
hogy a megválasztott szükség esetén a kántorság-
ban is segédkezzék. Kellően felszerelt kérvények a 
tarjáni róm. kath. iskolaszékre czimezve főt. Buschek 
János esperes-tanfelügyelő úrhoz küldendők Komá-
rom-Tardosra. Az állomás október 1-én elfoglalandó, 
a mely naptól a fizetés folyóvá tétetik. 

(1626-1—1) 
Fel sö -Ti szovny ik ág. hitv. evang. egyház fele-

kezeti kántortanítói pályázatot hirdet. A fizetés 
terményekben 400 frtot tészen. A folyamodványok 
a lelkészi hivatalhoz helyben küldendők. Csak nőt-
lenek folyamodhatnak. Posta helyben. (Nógrádm.) 

(1639—111—1) 
Nagy-Alásonyba ág. evang. II. tanító kereste-

tik. Fizetés 300 frt, 400 frtra kiegészítés folyamodva, 
lakás, 1 öl fa. Pályázhatnak férfi- és nő-képesített 
tanítók. Teendők: az I., IL, III. osztály vezetése, 
kántori teendőkben segédkezés. Kérvények elnök-
séghez küldendők. Mód György, jegyző. 

(1628—II—1) 

Betöltendő a német- l ipcse i állami elemi iskolá-
nál évi 500 f r t fizetésből, 50 f r t igazgatói és esetleg 
50 frt gazdasági ismétlő-iskolai tiszteletdíjból és 
szabad lakás, vagy szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényei-
ket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez 
czimezve, legkésőbb 1898. évi szeptember hó 29-ig 
Liptóvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál, kisdedóvodáknál, állandó gyer-
mekmenedékházaknál már alkalmazott vagy gazda-
sági ismétlő-iskola vezetésére képesített tanítók 
előnyben részesülnek. Liptóvármegye kir. tanfel-
ügyelőségétől. Liptő-Benedekfalu, 1898. évi szeptem-
ber 9-én. (165/h—I—1) 

Kócsóháti uradalomban tanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Évi fizetés 400 frt, 1600 Q ö l kuko-
riczaföld, egy tehéntartás, két szoba, konyha, élés-
kamrával ellátott lakás, mely az iskolával egy 
épületben van. Folyamodó csakis róm. kath., nős 
ember lehet, szünidő alatt gazdasági munkáknál, 
de főképen cséplésnél felügyelni tartozik ; ha meg-
felel, egy évi próbaidő után véglegesíttetik. Felsze-
relt folyamodványok bizonyítvány-másodlatokkal, 
melyek vissza nem küldetnek, szeptember hó végóig 
Züsz János urad. kasznárhoz, u. p. Yalkány (Toron-
tálmegye) küldendők. (1643—III—1) 

A bag lyasa l ja i róm. kath. kántortanítói állo 
másra szeptember 25-ig pályázat hirdettetik. Tanítói 
jövedelem terményben és készpénzben 328 frt 
75 kr, kántori 129 frt 64 kr, összesen 458 frt 39 kr. 
Van új lakása ós kertje. Kovács Nándor, salgótar-
jáni plébános. (1646—1—1) 

Betöltendő a f e lv incz i állami elemi iskolánál évi 
400 frt fizetésből, 100 frt helyi pótlék és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítónői állomás. Az ezen állomást elnyerni 
óhajtó tanítónők, képesítő oklevéllel, eddigi szolgá-
lataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister úrhoz czimezve, legkésőbb 1898 szeptember 
30-ig Torda-Aranyosvármegye kir. tanfelügyelőjé-
nél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítónők előnyben részesülnek. Torda-Aranyosvár-
megye kir. tanfelügyelőségétől. Torda, 1898 szep-
tember 11. Téglás István, kir. tanfelügyelő. 

(166/h—I—1) 
Kunszentmik lós i -Kerekegyházán (puszta Pest-

megye) róm. kath. tanítói állomásra szeptember 
24-ig pályázat hirdettetik. Fizetése: egy szoba, 
konyha és éléskamrából álló lakás; 6 hold szántó-
föld, melynek adója a javadalmast terheli; minden-
napi iskolásoktól 1—1 véka rozs és 1—1 frt (szám-
juk 30); az ismétlősöktől 1 — 1 frt (van circa 15); 
temetési stóla 15 f r t ; állami segély 200 frt. Az 
állomást elnyerni óhajtó okleveles tanítók kellőleg 
felszerelt kérvényeiket szeptember 25-ig alulirott-
hoz nyújtsák be. Az állomás azonnal elfoglalandó. 
Szedmák József, jászkerekegyházi plébános. 

(1456-1-1) 
A kup i (Veszprémmegye) ref. kántortanítóságra 

pályázat hirdettetik. Fizetés államsegélylyel 400 frt. 
Jelentkezni lehet szeptember 25-ig Balla Dezső lel-
késznél. Posta Pápa-Kovácsi. (1665—1—1) 

Bujákon (Nógrádmegye) katholikus, 400 frtos 
tanítóságra oklevelesek pályázhatnak szept. 23-ig. 
Kötelezettség: ismótlősöket is tanítani, kántorság-
ban segédkezni. Kossitzky Lajos, plébános. 

(1664—1—1) 
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Kosna községben újonnan szervezett községi 
iskolához egy rendes tanítói állásra ezennel pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazása: évi 400 fr t fizetés, 
szabad lakás és szabályszerű ötödéves korpótlék. 
Pályázóktól a szabályszerű képesítésen kívül a 
román és magyar nyelv tudása megkívántatik. A 
szabályszerűen felszerelt pályázatok folyó évi szep-
tember 30-áig alulirotthoz küldendők. Kosna (u. p. 
Dorna-Kandreny, Bukovina) 1898 szeptember hó 6-án. 
Szabó László, iskolaszéki elnök. (167/h — 1- 1) 

H I R D E T É S E K . 

Nevelőnő 
kerestetik Kleszner V i l m o s uradalmi 
tiszttartóhoz H a g y m á d f a l v á r a (Bihar-
megyébe). Feladata egy leányt a polgári 
iskola I-ső, egyet pedig a polgári iskola 
IY-ik osztálya tantárgyaira m a g y a r nyel -
v e n tanítani és velük nyilvános vizsgát 
tétetni s három kis leányt, kik közül egy 
kezdő, kettő pedig haladó, a zongorára 

tanítani. 
A tanítónőnek róm. kath. vallásúnak s 

a m a g y a r és német n y e l v b e n s a zon-
gora taní tásában jártasnak kell lennie. 

Javadalmazás: 250 frt é s te l jes e l látás . 
A levelek Kleszner Albert igazgató-

hoz Budapestre, I. ker. (Vár), Iskola-
tér 3. sz. alá küldendők s nála szóbelileg 
közelebbi fölvilágosítások is nyerhetők. 

(1637—II—1) Kleszner Albert. 

,,A gyermek első tanítója" 
czímű nagy vezérkönyv, a legteljesebb gyakorlati 
útmutató az elemi iskola I. osztályában kötelezett 
összes tárgyak tanítására. Megrendelhető: J u h a y 
Antal , tanítóképző-tanárnál, Szepes -Váral ján . 
Ára 2 frt 50 kr. (1555—IV—2) 

Egy átjátszott, rövid, hét o k t á v á s jó zongora 
eladó Bács-Kulán, Hutira Viktor kántornál. 

(1600-1—1) 

Ének-gyakorló (1064 dallam és dal) 1 frt. 
SZAISÓ JÓZSEF tanítónál. Nagybányán. 

(1660—X—1) 

I I . polgári osztályú leánykám mellé 
nevelönöt 

keresek. Föltételek, a kis-selmeezi 
póstahivatallal közlendők. 

(1668-1—1) 

Sopronhoz közel fekvő szép nagy faluba vallásos 
i zrael i ta család 3 elemi iskolai leánygyermeke mellé 

nevelőnőt 
keresek. Az állással mely azonnal elfoglalandó, 
3 0 frt hav i f izetés és te l jes e l látás Jár. Folya-
modványok folyó hó 20- ig alulirotthoz küldendők. 
Francziául és zongorázni tudók előnyben részesülnek. 

Sopron, 1898 szeptember 5. 
(1605-1—1) BIRO SAMU, tanító. 
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TOLDI LAJOS B T J M P E S T — — 

Tfmkiimg/vels 
e lemi é s polgári , tanító-, tan í tónőké-
pezdék, valamint az összes t a n i n t é z e t e k 

számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: fö ldrajzi j e g y z e t e k R ö h n J. 
tanártól, i rá ly tani j e g y z e t e k K i r á l y 
P á l tanártól és történelmi j e g y z e t e k 
L o v c s á n y i Gyu la tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O U M L A J O S 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r ü l e t , 
1512 F ö - l U c z a 2 - i l i s z á m . XV—2 

Rész le te s k ö n y v j e g y z é k i n g y e n ! 

| II. kerület, Fő-utcza 2-ik szám. 

I f t f f f f f v f f f f i f f 
Mely 

állami óvónő 
volna hajlandó Pest- , Jász-Nagykun-Szolnok- , 
Heves- , Békés- , Canád- é s Csongrádmegyékböl 
egy Debreczenhez közel eső községben működő, 
szinte állami óvónővel cserélni. Szives megkeresé-
sek : Sz. J. óvónő czím alatt Nyir -Acsádra , Sza-
bolcsmegye kéretik. (1497—11—2) 

1557 Két gyermekem mellé I -1 

• n e v e l ő i k e r e s e k • 
október elejére, falura. Első polgári és 
elemi tantárgyak tanítása. Magyar és 
német nyelv teljes birása. Hóm. kath. 
vallás. 'iéO frt fizetés és teljes ellátás. 

Nagy-Almás (Kolozsmegye). 
NAGY LÁSZLÓ, erdőmester. 

Egy 12, egy 8 és 6 vált. új orgona és egy át-
játszott. valamint minden nagyságú új fisharmo-
niumok jutányos áron eladók. (1629—III—1) 

P E P P E R T NÁNDOR és FIA, 
müorgona-készí tök, Szombathely , (Vasm.) 

&&OWaHH€JJ* •JíiMOH 
csáss. é>s kir. udv. hangszer gyáros és a 

„TÁROGATÓ" egyedül szabadalm. feltalálója. 
Budapest, Láuczhid-utcza ő. 

mindennemű hangszerek legjobb és leyjutanyosabb 
1410/a-vi—8 szállítója. 
0 Finom hegedű vonóval és tokkal 8 frt 0 

Krpcs árjegyzék ingyen meghühlctik. 
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KIMUTATÁS 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1898. 
évi junius hó 8-án 2365. és 1898. évi augusztus hó 19-én 3152. ein. 

számok alatt kelt rendeletével rendszeresített 

I S J Y O M T A T V ^ I M Y O K ^ Ó X ^ • 

I. Fe lvéte l i napló, a kisdedóvodák és menedékházak számára, a/l . minta : külív, 
21 gyermek neve számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A k r ; beliv, 28 gyermek számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár 1'A kr. 

II. Mulasztási napló, k isdedóvodák és gyermekmenedékházak'számára, b/1. minta: 
külív, egy ív 3 gyermek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A k r ; beliv, egy ív 4 gyer-
mek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

III. Fe lvéte l i napló, népoktatási tanintézetek (elemi, ismétlő-, felső nép- és polgári isko-
lák) a a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2, minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy 
ív 28 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IV. Előmenetel i és mulasztás i napló, e lemi s a vele kapcsolatosan v a g y önállóan 
szervezet t általános és gazdaság i ismétlő-iskolák számára, b/2. minta: külív, 
egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr, 

V. Fe lvéte l i napló, a tanoncziskolák számára, a/3, minta: külív, egy ív 21 tanuló 
számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 tanuló számára, bolti ár 3 kr, 
nettó ár 2 kr. 

VL Előmenetel i és mulasztás i napló, az iparos- és kereskedötanoncz-iskolák és a 
segédek továbbképzésére való tanfolyamok számára, b/3. minta: külív, egy ív 
3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr ; nettó ár l 'A kr. 

VII. Fe lvéte l i napló, a segédek továbbképzésére va ló tanfolyamok számára, a/4, 
minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 
tanuló számára, bolti ár 3 kr. nettó ár 2 kr. 

VIII. Előmenetel i és mulasztás i napló, segédek továbbképzésére való, önálló szerve-
zettel biró tanfolyamok számára, b/4. minta: külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti 
ár 2 kr, nettó ár l'A k r ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IX. Előmenetel i és mulasztás i napló, a felső n é p - é s polg . iskolák számára, b/5 minta: 
külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló 
számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

X. J e g y z é k a megye i és szabad kir. város i törvényhatóságok területén levő elemi, 
felső nép-, polgári iskolák (s a velők kapcsolatos gazdasági ismétlő iskolák s a női 
kereskedelmi tanfolyamok), továbbá az iparos- és kereskedötanoncz-iskolák s a 
segédek továbbképzésére való tanfolyamokról, c) minta: külív, egy ív 130 község 
neve számára bolti ár 2 kr, nettó ár l ' /2 k r ; beliv, egy ív 136 község neve számára bolti 
ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

Ezen nyomtatványokat nettó-ár mellett, a pénz beküldése, vagy utánvét útján szol-
gáltatjuk. A pénz e lőleges beküldése ese tén a portómentes hivatalok és hatóságok, nem-
különben a községek és va lamennyi i skola részére szolgáló küldemény portómentes. Után-
vételes megrendeléseknél, az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknél az elnök 
és jegyző, községeknél pedig a jegyző vagy biró aláírása szükséges. 

E nyomtatványok bolti áron minden vidéki könyvkereskedésben kaphatók. -"3BI3 
B u d a p e s t , 1898. évi szeptember hó. 

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

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában 



XXXI. évfolyam 38. szám. Budapest, 1898. szeptember 22. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban iniryen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségeliez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetési ár: Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb idóre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés utan 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR íi. 

Kései ra. tolta/t n e m aclixnh: v i s sza . . 
— 

\ 

király e l magyaroklio; 
Ő Fölsége, Magyarország apostoli ki-

rálya, a következő legf. kéziratot intézte 
Bánffy báró ministerelnökhöz: 

Kedves Bánffy báró! Ama megmér-
hetetlen gyás% közepette, melyet Nekem 
és Házamnak Istenben ooldogult Nőm, 
Erzsébet Császárné és Királyné 0 Föl-
sége elhunyta okozott, népeimnek sze-
retete és részvéte, valamint a Meg-
dicsőült iránti kegyelet megható és 
lélekemelő kifejezésre jutott. 

Szivem sugallatát követem, midőn 
Önt ide mellékelt és közvetetlenül sze-
retett népeimhez intézett köszönetem-
nek magyar koronám összes országaiban 
leendő megfelelő közzétételével meg-
bizom. 

Kelt Schönbrunnban, 1898. évi szep-
tember hónap 16-án. 

A köszönet, melyről a legf. kéziraban 
szó van. így hangzik: 

Népeimhez! 
A legsúlyosabb, legkegyetlenebb meg-

próbáltatás ért Engem és Házamat. 
Hitvesem, trónom ékessége, hű tár-

sam, a ki életem legnehezebb óráiban 
vigaszom és támaszom volt, kiben többet 

vesztettem, mint azt kimondhatnám — 
nincs többé! Egy rettenetes végzet el-
ragadta őt lem és népeimtől. 

Egy gyí'lo- kéz, amaz őrjöngő szen-
vedély eszköze, mely a fönnálló társa-
dalmi rend megsemmisítését czélozza, 
a nők legnemesebbike ellen emelte tőrét 
és vak, czéltalan gyűlölettel átdöfte 
azt a szivet, mely gyűlöletet nem ismert 
és csak a jóért dobogott. 

Ama határtalan fájdalom közepette, 
mely Engem és Házamat ért, szemben 
ama hallatlan tettel, mely borzalomba 
ejti az egész művelt világot, mindenek-
előtt szedetett népeim hangja az, mely 
enyhítően hat szivemig. Midőn az isteni 
végzés előtt, mely oly súlyos és föl-
foghatatlan csapást mért Rám, alázattal 
meghajlok, hálát kell adnom a Gond-
viselésnek ama nagy kincsért, melyet 
számomra föntartott: a milliók ama 
szeretetéért és hűségeért, mely a szen-
vedés órájában Engem és Családomat 
környez. ^ 

• 
Lapunk 38-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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Közel és távol, fent és alant, ezernyi 
alakban nyilvánult a gyász és fájdalom 
az Istenben boldogult Császárné és 
Királynéért. Megható összhangban cseng 
minden ajakról a panasz a pótolhatatlan 
veszteség fölött, mint hü visszhangja 
annak, a mit lelkemben érzek. 

A mint én forrón szeretett hitvesem 
emlékezetét szentül őrzöm holtiglan, úgy 
népeim hálája és tisztelete maradandó 
emléket emel Neki minden időkre. 

Sajgó szivem mélyéből köszönetet mon-
dok mindenkinek az odaadó részvét ez 
újabb zálogáért. 

Midőn az ünnepi hangoknak, melyek-
nek ezt az évet kisérni kellett volna, 
el kell némulniok, a ragaszkodás és hű 
együttérzés e számtalan tanúságaira 
való visszaemlékezés, ama legbecsesebb 
adomány marad számomra, melyet Ne-
kem népeim nyújthattak. 

Fájdalmunk közössége újabb, benső kö-
teléket fűz a trón és a haza közt. Népeim 
változhatatlan szeretete megerősít köteles-
ségem nemcsak ama fokozott érzetében, 
hogy a Rám bízott küldetésben kitartsak, 
hanem megerősít egyszersmind a siker 
reményében. 

Esedezem a Mindenhatóhoz, a ki oly 
nehezen sújtott, adjon még erőt, hogy 
véghez vihessem azt, a mire hivatva 
vagyok. Imádkozom, áldja meg népei-
met és világosítsa föl őket, ho.y meg-
találják a szeretet és egyetértés útját, 
a melyen viruljanak és boldogokká 
legyenek. 

Kelt Schönbrunnban, 1898. évi szep-
tember hónap 16-án. 

Ferencz József, s. k. 

* * 

Ő Fölsége egy második elhatározásá-
val elhunyt királynéja örök emlékeze-
tére és védőszentje, türingiai Szent Erzsé-
bet tiszteletére Erzsébet-rendet alapít. 

Tizenhat czikkelybe tagolva közli a 
„Budapesti Közlöny" az új rend alap-
szabályait. A rendnek három foka van: 
nagykereszt, első és második osztály. A 
nagy kereszt s az első osztályú rendjel 
zománczozott arany kereszt, a nagy-
kereszttel jár egy a mellen baloldalt 
viselendő nyolcz ágú ragyogóra vert 
aranycsillag. A nagykereszt és az első 
osztályú rendjel arany, a másodosztályú 
ezüst. A kereszt vörös, a közepe fehér 
zománcz, ez utóbbinak a szinén arany 
keretben türingiai szent Erzsébet képe 
aranyból, visszáján egy rózsaágon pihenő 
arany E betű van. E jelvényes alak-
zatok körül díszítésül épp oly szépen, 
mint elmésen türingiai szent Erzsébet 
legendájának rózsája van fölhasználva. 

Az Erzsébet-rend nagykeresztjének 
első adományozottja Sztáray grófnő, a 
ki, mint a hozzája intézett kir. kézirat 
mondja: „Királynénk halála órájában 
kitűnően hű, önfeláldozó és odaadásteljes 
szolgálatokat" teljesített. 

Erzsébet királyné temetése. 

A mi jóságos királynénkat, Magyarország 
őrangyalát, f. hó 17-én helyezték örök nyuga-
lomra a kapuczinusok bécsi sírboltjában. Orszá-
gokra szólt a gyász és országok uralkodóinak 
a temetésen való jelenlétében nyert külső 
kifejezést. 

A temetés napján, szombaton, már a kora 
hajnali óráktól kezdve egész Bécs talpon volt. 
Harangzúgás, tompa dobpergés, trombitaszó, 
katonai gyászpompa és az udvar fényes szer-
tartásai mellett temették el az osztrák császár-
városban Magyarország koronás királynéját. 
Szomorú életével ellentétben, de angyali jó 
szivével harmóniában állt az a szép őszi idő, 
mely az ő utolsó út jára ragyogott. A királyné 
temetéséhez hasonló gyászünnepélyt már rég 
látott Bécs városa, mert fényének emeléséhez 
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ritka figyelemmel járul tak hozzá a külföldi 
fejedelmi udvarok. De a legimpozánsabb volt 
az egész gyászünnepben a magyarságnak nagy-
szerű részvéte. A „hü magyarok" oly nagy 
számmal zarándokoltak el Bécsbe, mint egykor 
Mária Terézia királynő udvarába. A temetés 
napján magyar sző j á r t a Bécsben, a magyar 
gyászviselet volt a csodálat tárgya és a magyar 
küldöttségek fölvonulása minden körben föl-
tűnést keltett. 

A magyar kormány tagjai kevéssel tizenkét 
óra után Bánffy báró ministerelnök vezetésé-
vel a burg-kápolnába mentek, hogy ünnepiesen 
megkoszorúzzák Erzsébet királyné koporsóját. 
A koszorú hatalmas nemzeti szinű szalagján e 
fölirás van : A magyar kormány — Erzsébet 
ki) •ályasszo nyndk. 

A koszorút Bánffy báró ministerelnök tette 
le a koporsó jobb oldalára. A ministerek még 
egy ideig fájdalmas áhítattal állták körül a 
ravatalt, azután mélyen megindulva hagyták 
el a kápolnát. A kormány koszorúja egyike 
volt az utolsóknak, a melyeket Magyarország-
ból küldtek a ravatalra. 

Abban a pillanatban, midőn a magyar 
ministerek a Burg nagykövetségi lépcsőjén 
keresztül a kápolnába mentek, hogy letegyék 
gyönyörű koszorújokat a királyné ravatalára, 
megjelent Károly román király, hogy a koporsó 
mellett csendes imát mondjon. Midőn a román 
király a kápolnából távozott, fájdalmas mosoly-
lyal üdvözölte a magyar ministereket és mind-
egyikükkel kezet fogott. 

Két órán túl már csak a legfőbb hatósá-
gok fejei és a legelőkelőbb küldöttségek 
mehettek az augusztinusok templomába. Nagy 
érdeklődéssel kisérték a magyar díszruhában 
fölvonuló küldöttségeket, melyeknek kifejtett 
gyászpompája nagy hatással volt a bécsiekre. 
A magyar küldöttségek legnagyobb része a 
Neuer Markton foglalt helyet, csak a minis-
terek és a két ház elnöke és Budapest pol-
gármesterei kaptak helyet bent a templomban. 

Három órakor kezdettek az udvari méltó-
ságok az udvari templomban gyülekezni. 

Egyszerre nagy mozgás támadt. Kezdődött 
az idegen fejedelmek bevonulása a templomba, 
liegen látott Bécs ennyi koronás főt együtt. 
Ott vol tak: Vilmos német császár, vele volt 
Biilov államtitkár, Hahnke főadjutáns, Lucanus 
kabinetfőnök, Eulenburg gróf főudvarmester. 
Melettük haladtak Lobkovitz és Ditrichslein 
berezegek. Albert szász király, vele volt Kingst 
tábornok. Károly román király két szárny-
segédével. Sándor szerb király, vele volt Mile-
csevics titkár. Luitpold bajor régens herczeg. 
Lipót bajor herczeg, ki királyné-anyósát gyá-
szolja. Mellette haladtak Károly Tódor her-

czeg, Mária Jozefa, Erzsébet és Mária her-
ezegnők, továbbá Siegfried és Kristóf bajor 
herczegek. Alexius orosz nagyherczeg, mellette 
haladt Spasits gróf tengernagy. Nagy érdek-
lődés kisérte Viktor Emánuel olasz trónörö-
köst, de Konstantin görög trónörököst is. 
Ezek után haladtak: Ferencz Salvator főher-
czeg ; József Ágost főherczeg; Alfréd szász 
kóburg-góthai herczeg; Frigyes bádeni nagy-
herczeg ; Vilmos szász-weimári herczeg; Mik-
lós württembergi herczeg; Adolf Frigyes meck-
lenburg-strelitzi herczeg; Keresztéig schleswig-
holsteini herczeg; Ferdinánd bolgár fejedelem ; 
Albert belga herczeg; Hohenzollern Vilmos 
herczeg; Danilo montenegrói t rónörökös; 
Faure Biquet franczia tábornok; Marquis de 
la Mina, a spanyol királyné képviseletében; 
Golldenstype gróf, svéd tábornok; Werner-
Pallanot báró a hollandi királynő képvisele-
tében ; Westerviller hesseni udvarmester; 
Alenconi Ferdinánd herczeg; Ellis tábornok, 
a walesi herczeg képviseletében; Klenk báró, 
a hannoveri királyné képviseletében. Nagy 
feltűnést keltett a siámi képviselet, végül a 
pápa képviselője Talliani, a bécsi nunczius. 
Mindezek pompás egyenruháikban gyönyörű 
látványt nyújtottak. 

A temetésen az uralkodóház tagjai közül 
még a következők vettek rész t : Stefánia 
özvegy trónörökösné leányával, Erzsébettel; 
Ferencz Ferdinánd prezumptiv t rónörökös; 
Ottó főherczeg és neje, Mária Terézia főher-
czegasszony; Mária Jozefa, Mária Anuncziata 
és Erzsébet Amália főherczegnők; Ferdinánd 
Károly főherczeg; Lajos Viktor főherczeg; 
Ferdinánd toszkánai nagyherczeg és neje, 
Alice herczegasszony; Ferencz Szalvátor fő-
herczeg és neje, Mária Valéria herczegasszony; 
Lipót Ferdinánd, József Ferdinánd, Péter 
Ferdinánd, Henrik Ferdinánd, Lajos Szalvá-
tor, Frigyes, Károly István, Jenő, József Ágost, 
Ernő és Rainer főherczegek; József főherczeg 
és neje, Klotild herczegasszony; Mária Imma-
culata, Bianca, 3Iária Baineria, Erzsébet, 
habella, Mária Krisztina, Mária Terézia és 
Mária herczegnők. 

Az idegen fejedelmi személyek közül pedig 
a következők: A pármai herczeg és her-
czegné; az oldenburgi nagyherczeg; Lipót, 
Ágost és Lajos szász-kóburgi herczegek; 
Vilmos és Albert schaumburg-lippei herczegek ; 
XXIV. Henrik reussi herczeg; György ba j or 
herczeg; Mária Terézia württenhergi her-
czegnő; Mary hannoverai királynő; Lajos 
bajor herczeg; Szigfrid bajor herczeg, Kristóf 
bajor herczeg, a szász-kóburgi herczeg; a 
szász-altenburgi herczeg; Fülöp szász-kóburg-
gothai herczeg. 

38* 
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Pontban négy órakor kezdődött a temetés. 
A nagy halott koporsóját komornyikok és 
udvari inasok levették a ravatalról és újabb 
beszentelés után a svájczi udvarban várakozó 
halottas kocsira tették. 

A koporsó előtt mentek: két udvari biztos, 
egy udvari templomszolga a kereszttel, az 
udvari templomszolgák a tömjénnel és szen-
teltvíztartókkal, két segédkező udvari káplán 
s az udvari és várpalotai lelkész égő gyer-
tyákkal. 

Nyomban a koporsó után, a melyet jobb-
ról és balról nemes apródok égő gyertyákkal, 
ha t arciére és hat magyar testőr, nyolcz 
darabont-testőr é s nyolcz testőrlovas kisér-
tek. Fájdalomtól megtörve j ö t t az elhunyt 
királyasszony udvartartása: a királyné főudvar-
mestere, a két kamarás, a főudvarmestemő s 
a két palotahölgy. 

Miután a koporsót a kocsira helyezték és 
Mayer plébános által még egyszer beszentel-
tetet t , a halottas menet a templom harang-
jainak zúgása közt megindult. 

A gyászmenetet egy szakasz lovasság nyi-
to t ta meg. Aztán következtek: egy udvari 
fogatoló lóháton, egy kétfogatú udvari kocsi 
egy udvari főbiztossal, egy kétfogatú négy-
üléses udvari kocsi komornyikokkal, egy szá-
zad lovasság, egy udvari fogatoló lóháton, 
egy udvari biztos lóháton, egy hatf'ogatú két-
üléses udvari kocsi a két kamarással, egy 
hatfogatú négyüléses udvari kocsi a királyné 
főudvarmesternőj ével és a két palotahölgy-
gyel és egy hatfogatú udvari kocsi a királyné 
főudvarmesterével. 

Valamennyi udvari kocsi aj tainál két udvari 
inas haladt. 

A kocsikat követ ték: az udvari inasok 
párosan, egy szakasz testőr-gyalogság, egy 
szakasz testőr-lovasság és egy szakasz dara-
bont-testőrség, mindegyik egy-egy tiszttel az 
élén. 

Ezután jö t t a nyolcz fekete lótól vont, feke-
tével borított nagy halottas kocsi. A koporsó 
alig volt lá tható a remek koszorúk soka-
ságától. A halot tas kocsi két oldalán négy-
négy udvari inas és ugyanannyi nemes apród 
haladt, az utóbbiak égő viaszfáklyákkal. H a t 
arciére- és nyolcz darabont-testőr, jobbról, 
ha t magyar testőr és nyolcz testőrlovas bal-
ról kisérte a halottas kocsit. A koporsót az 
arciére és a magyar királyi testőrség egy-
egy szakasza követte lóháton. A sort egy 
század lovasság rekesztette be. Ebben a sor-
rendben vonult a menet a belső burg-téren, 
a Mihály- és József-tereken át az Augusztini-
és Tegethoíf-utczákon végig a Neuer-Marktra, 

a hol az uralkodó család tagjainak örök pihenő-
helye, a kapuczinus-templom áll. 

Az ispotályok, papság, városi tanács, tarto-
mányi választmány, továbbá a ministeriumok 
és központi hatóságok tanácsosai, valamint a 
négy udvari törzs hivatalnokai már előbb 
összegyűltek az Augusztinusok templomában, 
a hol a menethez csatlakoztak. 

A merre a menet haladt, mindenütt halk 
dobszó hallatszott, a parancstisztek elnyomott 
hangon adták meg a vezényszót. A kardok 
megvillantak s mindenki megemelte a kalap-
já t . Azt a jelenetet senki sem felejt i el, a 
mikor a megölt királyné koporsóját maga 
mellett lát ta elhaladni. Sokan, nagyon sokan 
sirtak, zokogtak . . . 

A király ez időtájban érkezett kíséretével 
a kapuczinus-atyák templomába, hol az úgy-
nevezett császár-kapunál fogadták a kolostor 
páterjei. A király kíséretét képezte a királyi 
háznak mindazon íoherczege, kik nem vettek 
részt a menetben. 

A királyt mindenki mély megindultsággal 
látta. Mintha tényleg meg lett volna törve. 
Az embereken mély meghatottság vett erőt, 
mikor megpillantották az ősz fejedelmet. 

Benn a templomban a monarchia legelő-
kelőbb ai-isztokracziája foglalt helyet. A fekete 
leplekkel bevont templomban a szanktuárium 
melletti padokban foglalt helyet a király és 
a főherczegek és főherczegnők, — mellettök 
az első padban az idegen fejedelmek — 
mögöttük az udvari főméltóságok, majd a 
két testőrség parancsnokai és a király had-
segédei. 

A többi ülések sorrendje ez vol t : A királyné 
főudvarmesternője, palotahölgyei, a királyné 
főudvarmestere, két kamarása, udvarhölgye és 
hűséges fölolvasónője Ferentzy Ida ; az udvar-
hölgyeket kisérő hölgyek, az idegen fejedel-
meket kisérő méltóságok, a bibornokok és 
pápai nunczius, a külön megbizott képvi-
selők. Csak ezek után következtek a va-
lóságos belső titkos tanácsosok, ministerek, 
tábornokok, küldöttségek és a testőrök. Nagy-
nehezen szorítottak helyet a királyné kamara-
személyzetének. A nagy udvarhoz tartozó 
udvarhölgyeknek és diplomatáknak fönn a 
zenekarban csináltak helyet, ide ju to t t két 
ujságiró is. 

Maga a templom igen komor látványt 
nyúj tot t . Az egész belseje feketével volt bo-
rítva, még a padlózat is fekete posztókkal 
leborítva. Fél öt órakor érkezett meg a halot-
tas kocsi a kapuczinusok templomának fő-
ajtajához. Az idegen uralkodók és a királyi 
ház tagjai kocsikon követték a halottas kocsit. 



38. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15 

Mindnyájan a császári kapun vonultak be a 
templomba. 

A főkapunál nagy segédlet mellett Gruscha 
bíboros fogadta a nagy halottat . 

Hosszú sorban vitték be a papság oldalán 
termetes inasok a könnyű és kis koporsót a 
templom közepén fölállított és égő gyertyák-
kal körülvett ravatalra. Az egész templomban 
hangos zokogás hallatszott, egyetlen egy 
szem se maradt szárazon. 

Mialatt Gruscha biboros elkezdte az ünnepies 
beszentelést, az énekkar könyekig megindító 
lágysággal énekelte a Liberát, ezt a csodaszép 
gyászdalt. 

Most minden szem a királyt nézte. A király, 
ki a magyar lovassági tábornoki egyenruhát 
viselte, nagyon megindultan szemlélte a gyász-
szertartást. Mellette volt két leánya: Mária 
Valéria és Gizella. Mária Valéria fájdalmában 
időnkint heves zokogásban tört ki. A király 
feléje fordult és vigasztalta. 

A szertartás húsz perczet vett igénybe. 
Most az ünnepélyes beszentelés következett, 
melyet Gruscha biboros végzett. Beszentelés 
után az udvari énekkar a Liberát énekelte. 

A koporsót aztán komornyikok és udvari 
inasok leemelték és a kapuczinus-atyák halotti 
imái és fáklyás kísérete mellett a sírboltba 
gépezeten bocsátották le. 

Ez volt a leghatásosabb és egyúttal a leg-
szomorúbb jelenet. A gyászolók fényes gyüle-
kezete még egyszer láthatta a koporsót, mely 
lassan tünt el a sírbolt bejáratában. 

A pontifikáló ment elől a segédkező pap-
sággal, utána ment a király, továbbá sorrend-
ben az első főudvarmester, a királyné főud-
varmestere és a két kamarás követték a 
koporsót a sírboltba. 

A testőrök, nemes apródok stb. a templom-
ban maradtak. 

Lent a sírboltban megtörtént az újabb 
beszentelés. 

Az imák végeztével az első főudvarmester 
átadta a kapuczinus-atyuk gvárdiánjának a 
koporsót e szavakkal: 

— Ez az a drága halott, melyet gondjaira 
bízunk. 

Wolf kapuczinus-gvardián ezt felelte r á : 
— Hűségesen gondját viseljük a drága 

halottnak. 
A király még egyszer bucsut vett halott-

jától, azután könyező szemekkel tér t vissza a 
templomba, hol különösen Vilmos német 
császárral és Albert szász királylyal váltott 
néhány szót. 

Erre a király megadta a jelet a távozásra: 
egy kézmozdulattal fölkérte Vilmos császárt, 
hogy menjen előre, de a császár nem fogadta 

el e kitüntetést. Erre a király meghajolt a 
főoltár előtt és egy lépést t e t t előre, mire 
ismét megkínálta Vilmos császárt az elsőbb-
séggel, a ki most már eleget te t t az előzé-
keny fölszólításnak. Ezután Ö Felségeik a Hof-
burgba haj ta t tak. 

Lassankint szétoszlott a gyászoló közönség, 
fájdalmas szivvel véve bucsut az imádott 
királyné utolsó nyugvóhelyétől. 

Nyugodjék békében, élete utolsó pillanatáig 
meggyászolt szerencsétlen fia mellett, az 
angyali jóságú királyné és oda fönn, Is ten 
trónusánál, imádkozzék Magyarországért, a 
melyet annyira szeretett s a mely oly mély 
gyászba borult az elvesztése fölött érzett f á j -
dalmában ! 

A gyermekvédő-kongresszus. 
Budapesten a jövő év őszén nemzet-

közi gyermekvédő-kongresszus lesz, jó-
formán első a maga nemében. Oly kon-
gresszus ez, mely a kiskorú gyermekek 
mindenféle ügyét fölkarolja s különösen 
arra igyekszik hatni, hogy a kisdedek 
iránt minél melegebb érzelem terjedjen 
el a nagy közönségben és minél több 
irányban igyekezzenek a hatóságok és 
testületek azok érdekeit előmozdítani 
és jogaikat megvédeni. Jogaikat igen is, 
mert mindenki tudhatja, hogy nemcsak 
a köteles gyámok, üzérkedő gyárosok 
és mesteremberek, de igen gyakran 
maguk a tudatlan, avagy könnyüvérű 
szülők is visszaélnek hatalmukkal és 
csirájában tönkreteszik a gyermeket, 
kiből esetleg a társadalomnak derék 
munkása lett volna. A kongresszus gon-
doskodni akar továbbá arról, hogy a 
szegény, beteg és elzüllött gyermekek 
érdekében a külföldön szerzett tapasz-
talatokat a mi közönségünk is meg-
ismerje és azokat a hazai viszonyokhoz 
mérten átalakítani igyekezzék. 

A gyermekvédő-kongresszust, mint az 
a nagy és nemes föladathoz illik, a fő-
város legelőkelőbb humanistái karolták 
föl, több mint 30 egyesület vezérférfiai. Az 
elnökségben ott vannak gróf Teleki Géza, 
egykori belügyminister és Bakovszky 
István az államszámvevőszék elnöke, a 
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legnagyobb emberbaráti egyesületek 
elnökei és dr. Csemegi Károly volt 
államtitkár, a legelső jogászok egyike, 
ki különösen nemes hévvel igyekszik 
érvényt szerezni annak az eszmének, 
hogy az állam a szülők hatalmába is 
beavatkozhassék a gyermekek érdekében. 
Az előkészítő bizottságnak több szak-
osztálya van, ezek közül az orvosinak 
elnöke dr. Bókai János, a hires gyermek-
gyógyász, az irodalminak Rákosi Jenő, 
az „Otthon" elnöke és a pedagógiainak 
Péterfi Sándor, kit lapunk olvasóinak 
nem szükséges bemutatnunk. 

Minket a pedagógiai szakosztály érde-
kelvén, különösen elmondjuk, hogy az a 
szakosztály főkép Peres Sándor, Schön 
József és Nagy László javaslatai alapján 
hosszas tanácskozás után, 6 tételben 
állapodott meg a kongresszus ezen szak-
osztályának tárgysorozatára nézve és 
ezek közt vannak ezek is: A házi-
nevelés ferdeségei a gyermekvédelem 
szempontjából. A gyermekeknek szánt 
irodalom és művészet miben vétkezik 
sokszor gyermekeink szellemi élete 
ellen ? Vannak-e a mai iskola benső 
életében tényezők, a melyek a gyer-
mekvédelem szempontjából módosítan-
dók ? Minden tételnek előkelő szak-
referensei lesznek, rendesen egy a kül-
földiek közül. 

A kongresszus alkalmából kiállítás, 
egyes intézetek megtekintése, népszerű 
előadások, különféle szórakoztató össze-
jövetelek vannak tervben. A tanácsko-
zások nyelve franczia a külföldiek és 
magyar a hazaiak számára, más nyel-
veken csak kivételesen lehet beszélni. 
Mindezekben a magyar néptanítók zöme 
természetesen kevésbé vehet részt, 
annyival inkább, mert a kongresszus a 
külföldiekre és a budapesti előkelő tár-
sadalomra tekintettel jövő év szep-
tember hó második felében tartatik meg, 
mindamellett minden törekvő tanítónak 
melegen ajánlhatjuk, hogy a kongresszus 
tagjai sorába belépjen, mert ennek 

fejében több más nyomtatványon kívül, 
melyek már részben készülőben vannak, 
megkapja az öt napig tartó kongresszus-
nak gyorsírók által készített naplóját, 
mely legalább 50—60 ív terjedelmű 
lesz. Tanítók és iskolák tagsági díja 
csak öt korona, azaz 2 frt 50 kr. Ezért 
a budapesti tanítók és tanárok közül 
már is sokan iratkoztak be. A ki a 
tagsági díjat már most beküldi a kon-
gresszus pénztárnokához, dr. Mandello 
KárolylaoT, (Budapest, V. ker., Sas-utcza 6), 
az előkészítő bizottság időszakonként 
megjelenő értesítőinek számait is ren-
desen megkapja, melyből a nagy fon-
tosságú kongresszus ügyeiről teljes tájé-
kozottságot fog nyerni. Különösen tanító-
gyüléseken alkalmas tagokat gyüjteui. 

Nagyon óhajtandó, hogy e nemes 
munkában, mely társadalmunk történe-
tében jelentékeny helyet fog elfoglalni, 
a magyar tanítóság eliteje résztvegyen. 
A humanisták és gyermekorvosok mellett 
a tanítóknak és óvónőknek főföladata a 
gyermekvédelem ügyében tevékeny sze-
repet játszani. 

(Budapest.) György Aladár. 

Osztatlan népiskolák tantervéről. 
Az osztatlan népiskola tantervéhez nagyon 

sokan hozzászólottak s mindenki igyekezett 
is helyesnek hit t véleményét és állításait 
bebizonyítani. Volt a hozzászólók között olyan 
is, ki azzal a váddal lépett föl, hogy mind 
osztott népiskoláknál működő taní tók irnak 
irányczikkeket, kik nem ismerik azokat a 
nehézségeket, melyekkel az osztatlan nép-
iskolák tanerői küzdenek s így nem is tud-
h a t j á k megállapítani, hogy az osztatlan nép-
iskolák tanterve miképen állíttassák össze. 

U t á n a néztem e dolognak s az a kellemes 
meglepetés é r t : hogy a vád alaptalan. Alap-
talan, mert a hozzászólók legnagyobb része 
működöt t vagy éppen a jelenben is osztatlan 
népiskolánál működik. 

Magam is azzal a kijelentéssel élek, hogy 
mint osztatlan népiskoláknál már működött 
taní tó szólok e nevezetes, fontos, sürgős és a 
jövőre kiható revízióhoz. 

Elvitathatatlan dolog, hogy az osztatlan 
népiskolák tanítói fáradságos és nagy munkát 
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yégeznek, nagyobbat mint az osztott iskolák 
tanítói. Ezen segíteni kell, de nem a tan-
anyag redukálásával. Ezen óhajtás kivihetetlen; 
visszafejlődését egy ország nevelés- és oktatás-
ügyétnek nem kívánhatják s hiszem, hogy nem 
is kívánják az osztatlan népiskoláknál működő 
kartársak. A tananyag óhaj tot t redukálása 
nem vezetne egyébre, mint visszafejlődésre. 

Ne azokat a módozatokat keressük mi, 
melyekkel a kor szelleme által megkívánt tan-
anyagot redukálnók, hanem azt, hogy a meg-
levőt miképen lehetne megtartani és növen-
dékeinkkel úgy elvégeztetni, hogy állandó 
sa já t jukká váljék. 

Meg vagyok győződve, hogy azok a kar-
társak, kik hivatásuknak élve — önzetlenül — 
mint valódi tanítók működnek e pályán, 
sohasem panaszkodnak a tananyag bősége 
miat t és nem fogják kérni annak redukálását. 
Föltéve, de nem engedve, hogy lehetnek olyan 
tanítók is, kik a kellő eredmény és siker 
nagyságát, avagy kicsiségét a jelenlegi tan-
tervben foglalt tananyag teijedelmétől teszik 
függővé: ezt sem én, sem azok, kik e pályán 
komolyan és lélekből működünk, el nem fogad-
hatjuk. A mai tananyag nem sok ; ennyit 
taní tanunk kell. A mai viszonyok között is 
alkalmazkodunk és néha, hol itt , hol ott 
nyirbáljuk meg a tananyagot. Ha kevesebb 
lesz. akkor is lesz kifogásunk és mindig tudunk o o 
okot keresni arra, hogy hol ebből, hol abból 
elvegyünk. A mai tanterv szerint, ha bizonyos 
előre nem látot t akadályok merülnek is föl 
évközben s így összevonást kell eszközölnünk, 
mégis marad anyag De, ha a tanterv keveset 
vesz föl s majd még abból is elhagyunk, 
úgy nem tudom, mit fognak tudni növen-
dékeink. 

Gondoljuk meg azt is, hogy osztatlan nép-
iskoláink legnagyobb része 60-nál kevesebb 
növendéket számlál, sőt igen sok helyt alig 
30—40-et. (? Szerk.) Miért kellene tehát ily 
körülmények között megváltoztatni a tan-
tervet ? Sokkal helyesebb a jelenlegi mizérián 
úgy segíteni, hogy a nagyon népes iskolákat 
tegyük osztottakká. Ha az iskolaföntartók 
nem birják, segélyezze az állam, mert bizony-
nyal több haszonnal fog ez járni, mint ha a 
tananyagot szállítja lejebb. 

Kérdeni : a szerint a tanterv szerint fog 
tanítani, kinek 30—60 növendéke van, mint 
az, ki 80—160 gyermeket t an í t ? A szerint 
kell tanítani, mert ő is osztatlan iskolánál 
működik. Ez nem lenne igazságos! 

Ha a tananyagot összevonjuk, úgy hiányos 
lesz növendékeink ismerete; ha pedig a mellett 
maradunk, hogy összevonás ne történjék, mert 
belátjuk, miszerint népünknek a mostani tan-

tervben foglalt anyagra szüksége van, hogy 
az életben megélhessen, de ezt meg elvégez-
tetni lehetetlennek ta r t juk és tudjuk: nagyon 
komolyan kell gondolkozni azon módozatok 
fölött, melyek hivatva lennének osztatlan nép-
iskoláink tantervét kevés módosítással meg-
hagyni és a meglevő mizériákon segíteni. 

Egészen más az ú jabb kor szelleme, mint 
a régié; nem akarok sérteni senkit, de köz-
tudomású dolog, hogy vannak köztünk régi 
emberek, kik legtöbbször önhibájukon kívül 
nem haladtak a fejlődő világgal, elma-
radtak. Ma pedig megkívánják az eredményt 
s mivel annak elérésében hiányos ismeretük 
és gyakorlatlanságuk akadályozzák, védekez-
niük kell és azt m o n d j á k : sok a növendék, 
sok az osztály és legnagyobb hiba az, hogv 
a tananyag igen sok. 

Sokkal szembeötlőbb és fájdalmasabb a 
figyelőre nézve némely fiatal tanító hanyag-
sága, ki a képzőből kijőve, hiúsággal van 
eltelve. Neki kitűnő vagy jeles bizonyítványa 
(oklevél) van s így ő mindent tud; pedig, ha 
jól meggondoljuk a dolgot, bizony nagyon 
keveset tud. Kapunk a képzőben alapot, irányt, 
de gyakorlati képzést keveset. Kijövünk az 
életbe s ha nem ismerjük be, hogy mint kezdők 
keveset tudunk és így az alapot, melyet 
kaptunk, fejleszteni kötelességünk: nem előre, 
hanem visszafejlődünk. Pedig mondjuk meg 
az igazat: ma már sok alkalma van a fiatal 
tanítónak, hogy képezze magát. A többek 
között fölhozom éppen ezen lapot, a »Nép-
tanítók La p j á " - t ; mennyi gyakorlati czikk 
jelenik meg évenként, mennyi tanács jön , 
egyik vagy másik dologra vonatkozólag; de 
azt kell hinnem, hogy nem olvassák, mer t 
lehetetlen az, hogy a mit ezen a héten gonddal 
olvas valaki, a következő hé t ig elfeledje, midőn 
ugyanarról tudakozódik. Így aztán a kevés is 
sok lesz! 

Okát nem tudom adni, de tapasztalom, hogy 
ma fejletlenebbek a 6 éves gyermekek, min t 
csak 10 év előtt is. Ez is nagyon sokban 
hozzájárul ahhoz, hogy a tananyagot soknak 
mondják. 

Az én véleményem az, kogy, nagyon kevés 
módosítással, a mai tantervünk megmaradhat. 
í gy : 

A számtan az első osztályban 12-ig taní t -
tassák; mert 10-ig kevésnek tartom, 20-ig 
pedig nincs idő begyakorolni. A gyakorlat 
emberei tudják, hogy 10-ig nem nagy nehéz-
séggel já r a számtanítás ; a tizen felül kez-
dődik a nehezebb rész, mikor a szétbontás és 
összerakás szükségét a "10-en fölüli számkör 
kétszeresen igényeli. Tizenkettőig alaposan 
be lehet gyakoroltatni; meglesz a biztos alap 
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s így a második osztályban minden nehézség 
nélkül taní thatunk 100-ig. 

Az irva-olvasásból csak a kis betűk vétes-
senek föl; a második osztályban karácsonyig 
elvégzik a nagy betűket s még van idő a 
második osztály olvasókönyvében foglaltakat 
is letárgyalni. 

A magyar nyelvtan tanítása a harmadik 
osztályban kezdessék s úgy legyen beosztva, 
hogy az V-ik és Yl-ik osztályoknak is jusson 
a szó- és mondat tani anyagból. Fő legyen a 
mondattan; minél több Írásbeli dolgozat készít-
tessék, tekintve, hogy a szabályokat elfeledik, 
míg a gyakorlat által sokkal többre vihetnők 
növendékeinket a helyesírásban. 

A történet tanításánál úgy járnánk el, bogy 
olvasmányok alapján tanítanók. Természetesen 
új, a szerint szerkesztett olvasókönyvek kelle-
nének. 

Az éneknelc kottából való tanítása teljesen 
elmaradhat. 

Az osztatlan népiskolában az I. és ]I-ik 
osztálylyal kell többet foglalkozni, mivel a 
felsőbb osztályok növendékei, — míg az 
alsóbb osztályokban jártak, — hallás u tán 
is nagyon sokat tanultak, hozzátéve, hogy a 
tanító nem gazdálkodik a tanítási idő a la t t 
és tud fegyelmezni is. 

Maradjon meg tehát a je lzet t módosítással 
jelenlegi tantervünk, de kívánatos: 

1. A régi, elmaradt taní tókat fiatalokkal 
helyettesíteni. 

2. A fiatal tanítókra nagyobb felügyeletet 
gyakorolni. 

3. Nem 6, hanem hét éves korban legyen 
tanköteles a gyermek. 

Csak úgy mellékesen jegyzem meg, de nagyon 
szükségesnek tartom a taní tók méltányos dí ja-
zását, hogy ne legyenek kényszerítve, — a 
tanítás rovására — mellékkeresetek után nézni. 

Minden hiba és nehézség innen ered! 
(Tornya.) Veress Károly. 

— - r — 

Kirándulás a folyó mentén. 
(Gyakorlati oktatás a polgári jogok és kötelességek 

köréből.) 

Meghívott kirándulásra a tanító úr, örömest 
vállálkoztam utitársul s bogy mások is — 
szülök úgymint tanítók — lássák: hogyan 
lehet élvezetes és tanulságos a kirándulás, 
elhatároztam, hogy szerzett tapasztalatim le-
irom. 

A kitűzött indulási idő előtt negyedórával 
már egy tanuló sem hiányzott. Ez jó jele volt 
nemcsak a pontosságnak, hanem annak is, 

hogy örömet találnak a kirándulásban. Nem-
zeti induló éneklése, kis dob pergése csalt 
az utczára nézőközönséget, élénkítette' a 
gyermeksereget. Alig félórai menetel után 
egy malomhoz értünk, hol a tanító megállí-
totta növendékeit. A kisebbeket leültette, a 
nagyobbakat bevitte a malomba. Kíváncsi 
voltam, mit keresnek ott , hiszen én kis gyer-
mekeimmel hányszor nem jártam erre, és csak 
ennyi fölemlíteni valót talál tam: ez malom, 
itt őrlik l isztté a gabnát . A tanító azonban 
egy negyedórán túl is beszélt. A szerkezet 
ismertetésén kívül fölemlítette, hogy ez felül-
csapó, de van alulcsapó, szél- és gőzmalom 
is és, hogy mindezeknél mi a mozgató erő. 
Aztán kivitte a gáthoz növendékeit; meg-
magyarázta annak czélját s fölemlíté, a ki 
malmot akar építeni, gá t ra okvetlen szüksége 
van, de gátot csak törvényhatóság engedélyével 
szabad emelni, mert ha ki-ki tetszése szerint 
rakhatná: a gátak a vizet annyira földugnák, 
hogy az kevés eső u tán is kiáradna s a dús 
réteket, vetéseket tönkretenné. 

A malomtól csak a két kisebb osztály 
haladt sorrendben; a felsőbb osztályosok a 
tanító körül csoportosultak, élénken folyt a 
beszélgetés. Időközben megállottak s hallgat-
ták a magyarázatot. Emlí tsünk meg néhányat 
a hallottakból. 

A zajra a partról beugráló békák felől sok 
hasznost tanultak. Egy bátrabb fiu a tanító 
biztatására fogott is egyet, ke'zről-kézre adták 
s meggyőződtek, hogy a nép félelme és ide-
gensége a békától alaptalan. Hát még mikor 
megtudták, hogy a par t ra azért ülnek ki s 
vonulnak meg egy-egy lapu alá, hogy az el-
repülő rovarokat fogdossák: még ők ítélték 
hasznosnak a békát. 

A víz színén felül ugráló halakról is meg-
tudták, hogy azok nem — mint tévesen hiszik 
— levegővétel czéljából ugranak föl, hanem 
a vízszine fölött repülő rovarokat igyekszenek 
elcsípni. 

Ily beszélgetések között értünk a folyó 
jobbpart ján hosszan elnyúló füzeshez, mely-
nek árnyában félórai pihenést engedett a 
tanító úr. A füzestől bennebb nagy darab 
homokterület volt, o t t a gyermekek kagyló-
kat, különböző köveket gyűjtöttek. Mikor 
indulásra készen voltak, a tanító így szólott : 

„Lát já tok gyermekek, mikor ezeket a füze-
ket elültették, itt, közelökben folyt a víz s 
most a folyó 20 méterre is elhagyta a füzest. 
Igen, mer t a füzek gyökerei megkötötték a 
földet, a víz innen mosni nem tudot t ; de 
bezzeg tudot t a balpartról, hol fűz nincs. 
A balparti birtokos földje mindig fogy. míg 
a jobbpart ié szaporodik. 
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I t t tehát öntudatos, előre megfontolt véde-
lemre, de egyszersmind károsításra törekszik, 
a ki füzei. A balparti tulajdonos szintén füze-
léssel segíthetne ba j án ; igen, de akkor a víz 
medre annyira összeszorul, hogy csekély eső 
után is a folyó kiárad. Azért sem a jobb, sem 
a balpartra sem füzet, sem más élőfát vagy 
cserjét ültetni nem szabad, sőt a partmosást 
védő gátakat (fasinákat) is csak megyei enge-
dély mellett szabad lerakni.11 

Míg elértünk azon helyre, hol uzsonnánkat 
volt szándékunk elkölteni, a tanító megen-
gedte az V—VI. osztályos növendékeknek, 
hogy útközben virágokat s rovarokat gyűjt-
senek az iskolai oktatáshoz. 

Uzsonna után szomjunkat a víz par t ján föl-
bugyogó forrásból oltottuk, melyről szintén 
sok hasznost beszélt a tanító. Az átelleni 
parton juhnyá j tar tot t a folyónak. Nagy érdek-
lődéssel nézték a gyermekek, mint küzdenek 
az állatok, hogy melyik elégítse ki hamarább 
szomját. A tanító ez esetről is tudott hasz-
nost beszélni. Fölemlítette, hogy az állatok-
nak is oly szükséges a tiszta víz testök és 
egészségök föntartására, mint az emberek-
nek s mert a folyóvizekből nemcsak állatok, 
hanem egész helységek lakói látják el magu-
kat ivóvízzel; ép ezért mennyire rossz és 
káros szokás, hogy a vizek mentén a közsé-
gek lakói minden szennyes tárgyat, állati hul-
ladékot, szemetet a folyóvizekbe takarítanak. 
S mert az emberek ily cselekedeteikkel saját 
kárukat munkálják, a törvény intézkedik, hogy 
a ki szennyes tárgyakat, állati ludladékokat 
dobál a fo'yóvízbe s ezekkel a vizet megrontja, 
büntetésben részesül. 

A hosszú pihenő és játszási idő alatt két 
hatodik osztályos tanuló félrevonult, s a 
hazulról hozott és előre fölszerelt horoggal 
halászták. Jól sikerült a horgászat; egyik 
különösen szép menyhalat fogott, melyet öröm-
mel vitt a tanítónak. Odasereglett a különös 
hirre és látványosságra az egész gyermek-
sereg. Nagy volt az öröm, mindenik nemcsak 
látni, hanem fogni is akarta a szép, eviczkélő 
állatot, ezt meg is engedte a tanító, sőt 
sokat beszélt a halakról, de végül így szólt: 

„Nemcsak azért hibáztatok gyermekek, hogy 
beleegyezésem nem kértétek ki a halászathoz ; 
hanem vétettetek a törvény ellen is. Most 
éppen ivása van a halaknak, tehát törvény 
szerint nem szabad halászni. De ezenfelül más 
hibába is estetek: a halászat bérbe van adva 
a folyó mentén különböző bérlőknek s csak 
azoknak szabad halászni; ki nem bérlő, halász-
jegye nincs s mégis halász, megbüntetik. 

Ti mindezeket nem tudtátok, ezért meg-
bocsájtható a tettetek. Azonban jó l megje-

gyezzétek s nagykorotokban is a mondot-
takhoz alkalmazkodjatok. A halásznak még 
azt is tudni kel l : hogy mely hónapokban sza-
bad halászni, s a különböző halfajokat mily 
méretekig szabad fogni." 

Délután Va öt órára j á r t az idő, mikor a 
folyótól búcsút vettünk s a folyó mentén el-
terülő rétek között tér tünk vissza. Visszajövet 
inkább mulat tató dolgokról folyt a társalgás. 
Csak egy dombon állapottunk meg s t a r to t tunk 
pihenőt, hol a domb alatti mélyedésben a 
mult héten kiáradt folyóból hátramaradt 
mocsárban nagy területen a gólyákvendégesked-
tek. Érdeklődéssel nézték a gyermekek a gólyá-
kat s ezek vadászatát ; mit az iskolában tanul tak 
a gázlókról, most önmaguk beszélték észlele-
teik nyomán e l ; a tanító inkább hal lgató 
volt, csak ri tkán tett útbaigazító kerdéseket. 
Végre a tanító vette át a szót s a mocsárról 
beszélve, fölemlítette, hogy mily gazdag fü-
termést tesz tönkre a mocsár, mi azonban a 
birtokos hanyagságának és tudatlanságának 
tulajdonítható. Hisz könnyen le lehetne 
vezetni a vizet egy kis sánczolással egész a 
folyó mentéig. 

A sánczolás költségeit egy évi sarjú- és 
szénatermés bőven kifizetné s évek során át 
a mocsártól biztosítva lenne kaszálója. Az 
igaz, hogy más tulajdonosok ré t jén is elvonulna 
a sáncz; de a törvény elrendeli, hogy a vizek 
lecsapolását nem szabad meggátolni a szomszéd 
birtokosnak, sőt minden megyében van kul túr-
mérnöki hivatal, hol a vizek lecsapolásáról 
díjtalanul kötelesek tervet adni a gondos 
közönségnek s kívánatra szintén díjtalanul 
szállnak ki a helyszínére. 

Ez utolsó pihenő után vigan sorakoztak 
indulásra. A faluhoz közel fölharsant az ének, 
ének után dobszó. A lakosok utczára gyűlnek, 
üdvözlik a fölbokrétázott vidám gyermekeket, 
a szülők arcza ragyog az örömtől, valódi 
érzéstől á thatot t áldást mondnak a jó taní-
tóra ! Az iskola udvarán vet tek búcsút a gyer-
mekek tanítójuktól, megköszönték a szives 
fáradságát. Sok szülő kisérte az udvarra s lát-
tam, hogy többen még kezet is csókoltak a 
szabadkozó tanítónak. É n is hálásan megszo-
rítottam a taní tó úr jobbjá t s elismerésem 
jeléül csak arra kértem, hogy ha még kirán-
dulást rendez, engedje meg, hogy többen 
kisérhessük el, mert a hal lot tak után Í té lve : 
felnőttek is igen sokat tanulhatnak, min t 
tanultam magam is. 

(Sepsi-Szent-György.) Sipos Sam it. 

— T — 
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Ideyen országból 
Szomorú hír szárnyal, 
Szomorú hír elszáll, 
What minden tájra: 
Meghalt a magyarnak 
Igaz pátronája ! 

Hej! mert nem tudtuk mi 
Soha elfeledni, 
Hogy fejedet egykor, 
A szivünkre hajtád, 
Mikor majd megszakadt, 
Olyan igazán fájt. 

Erzsébet királyné, 
Mért is kellett néked 
Sötét hegyvidékre, 
3[essze földre menni ? 
Mikor csak mi tudtunk 
Igazán szeretni ! 

Mikor köztünk jártál, 
— l(/U szerettünk látni 
Tenéked dalolt még 
Erdőn a madár is, 
Mi pedig csókoltuk 
lábaid nyomát is. 

Mikor aztán később 
A te tiszta lelked 
A te áldott lelked' 
Súlyos bánat nyomta, 
Mért nem jöttél hozzánk'. 
— Meg enyhültél volna. 

Ölelő karokkal 
Várt a magyar nemzet, 
Hej! de alig jöttél . . . . 
Óh ! mért is nem tetted ?.' . 
Mi megóvtunk volna, 
Sőt meghaltunk volna 
Száz-ezren — helyetted. 

Kutnyánszhy Jenő. 

A mi nyugdíjasunk. 
Soha olyan jó öreget, mint a mi Gazsi 

bátyánk! 
A sok csintalan gyerköczék közt szeren-

csésen átúszta a negyven évet, most babér ja in 
nyugszik; élvezi a jól kiérdemelt nyugdíjat . 

Arcza olyan piros, mint a rózsa; ha ja meg 
az ezüsttel vetekedik; t e s te egy kissé törődött , 

mint afféle hetvenévesé. Lelke azonban nem 
öregedett semmit: tiszta humor, tiszta élez. 
Olyan mosolygós-hamiskás az arcza, hogy 
bizony a mai fiatalság elbújhat előle. 

A hol ő van, ot t mindig víg lesz a tár-
saság ; minden szava gyúj t és éltet; de többet 
mondok: oktat és nevel is. Már ez a vérében 
van, nem hiába volt negyven évig tanító. 

Most is itt áll előttünk, mert gyakran meg-
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látogat bennünket. Mi meg üt jük a kalábert. 
Mit is tudna csinálni mást három ilyen if jú 
reményteljes népnevelő, itt ebben az eldugott 
faluban ? 

A várostői messze esünk; i t t nincs senki, 
a kihez el-elj árhatnánk, még egy szép kökény-
szemű sem találkozik, a kit valamelyikünk 
menyasszonynak kandidálhatna. Azért élünk 
egymásnak: békességben, szeretetbeu. 

Gazsi bátyánk megfenyeget bennünket : — 
Gyerekek! gyerekek! (mert ez már szavajárása) 
csak lassabban azzal a pénzzel! Kár olyan 
nagyban, kisebben is lehetne. Veszedelmes az 
a kártya, könnyen megszokja az ember, akkor 
azután . . . 

I t t elvágta a szót Gazsi bátyánk, mert Józsi 
barátunk most fizette ki a havi fizetésének 
utolsó garasait, pedig még csak huszadika 
felé j á r tunk . Egy-két hét óta nagyon üldözte 
a szerencse; s nem is hitte volna az ember, 
hogy az aprólékos napi vesztességek ide ju t -
ta t ták szegény fejét. 

Józsi láthatólag elkomorodott, egyszerre csak 
odafordult Gazsi bácsihoz: Bácsi! legyen olyan 
jó, segítsen ki a bajból. Adjon kérem egy 
forintot. Ha ezt is elvesztem, többé nem 
játszom. Álmélkodva néztünk rá, de az Ígéret 
komolynak látszott. 

— Jó, öcsém! szólt Gazsi bátyánk, szavadon 
foglak. Ha elveszted, többé nem kártyázol. 
Adom a forintot, de előbb meghallgattok egy 
kis történetet. 

Asztalra dobni a kártyát s figyelő állásba 
helyezkedni, pillanat műve volt, mert tudtuk, 
hogy megint valami érdekeset hallunk. 

— Réges-régen volt egyszer egy tanító, 
— kezdé történetét a mi jó öregünk — ez is 
úgy szerette a kártyát, mint te, édeseim. Oda-
adta volna érte még az üdvösségét is. Meg-
tanulta deákkorában, folytatta a férf ikorban; 
változó szerencsével, de soha látható haszon-
nal. Volt olyan idő is, midőn a hajnalpír 
aranyozta meg a kezében levő kártyákat . 

Történt egyszer, hogy egy rúgot t borjút 
vitt a vásárba, a melynek árán a gyerekeknek, 
meg az asszonynak lábbelit kellett volna 
vennie. 

A bornyu elkelt szerencsésen, olyan 23 irtokért. 
Éppen a czipősátorok felé tartott , midőn talál-
kozott a szomszéd-uradalom ispánjával és a 
helybeli kartársával. 

Rég nem látták egymást, azért nagy volt 
az öröm s ennek emlékére egy pohár jó borra 
betértek a közeli vendéglőbe. Ott egy kis 
szobában húzták meg magukat, mit az ispán 
vett ki két napra. 

Megeredt a szó, folyt a bor, egyszer csak a 
kolléga elszólja magát: —Testvér , érted-e még 
a csendest ? Hej, neked nagy szerencséd volt 
a kártyában! 

Ez a szó talán egészen ártatlanul volt 
mondva, de tüzet fogott. Az ispán úr szeme 
is csak úgy csillogott. 

— Próbál juk meg, no ! egy órám még van, 
mondta az ispán és a másik kettő sem ellen-
kezett. 

Minek is csűrjem - csavarjam a do lgo t? 
Az egy órából lett kettő. De több nem, mert 
— mondjuk Lajosnak, a kiről beszélek, — 
elvesztette az egész borjú árát. Csak egypár 
hatos aprópénze maradt. Ezzel ült föl nagy 
búsan a kocsira, mely vágtatva vitte hazafelé. 

Oly nehéz utazása sohasem volt az életben. 
A szive ma jdmeg szakadt fájdalmában, közel 
volt a kétségbeeséshez. 

Szerencse, hogy éppen hazaértek. 
Még a kocsist is fuvarpénz helyett bizta-

tással küldte haza. 
Képzelhetitek, hogy lépett otthonába, a hol 

örömmel vették körül : Hol a czipő ? Mit 
hozott apa a vásárról ? 

Szegény Lajos barátunk ott állt a szoba 
közepén és sírt keservesen, mint egy gyermek. 
•— Nincs édeseim ! semmi sincs! A borjú árát 
elvesztettem. Ekkor meg a háznépe fogta 
sírásra a dolgot és sírtak mindnyájan. 

Késő éj lett, mikor csendesség lőn a ház-
ban. A gyermekek mélyen aludtak, egyik-egyik 
még álmában is zokogott. 

Csak Lajos barátunk és neje voltak ébren. 
Igen, ébren. Lajos ott térdelt neje e l ő t t : 
— Bocsáss m e g ! Ugy-e megbocsátasz ? Kár tyát 
soha sein veszek a kezembe. Isten engem úgy 
segéljen! 

És ő fogadását megtartotta. Nagygyá lett, 
mert ura let t szavának s legyőzte rút szenve-
délyét. 

Ézóta gyakran, mikor senki sem lát ta, 
valamit félretett e szavakkal: — Ezt elvesz-
tettem. 

Idők multak. Lajos barátunk megöregedett, 
kiszolgálta a negyven évet és nyugdíjazták. 

Gyermekei rég szárnyra eresztve, csak hü 
párjával ket ten maradtak. 

Mikor az első havi nyugdíját a jó anyjuk 
kezébe ad ta ; még valami mást is^adott nek i : 
egy takarékpénztári könyvet. 

— Hát ez mi ? Ez az a megtakarított pénz, 
a mit a kártyán elvesztettem volna. Kamat-
jaival együtt kerek négyszáz forint. Ugy-e, j ó 
lesz az öregségünkre? 

Történetem végére értem. Itt a forint . 
Tanulhattok öcséim, ha akartok, belőle. 
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Mind a hárman egyszerre öleltük meg 
Gazsi bácsit és egyet is kérdeztünk: 

— Úgy-e, mondja meg már no, bácsika 
volt az a L a j o s ? 

A mi jó öregünk nem szólt, csak egy 
könyet törölt ki szeméből és a bajusza alatt 
kedvesen mosolygott. 

Ilyen áldott lélek ez a mi nyugdíjasunk . . . 
(Bussa.) Szokoly István. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Csapó Kálmán solti ev. ref. 

tanítót a krassószörényvármegyei kir. tanfel-
ügyelői hivatalhuz-, Czeglédy István végzett 
bölcsész, tanárjelöltet pedig a zólyomvár-
megyei kir. tanfelügyelői hivatalhoz tan-
felügyelőségi tollnokokká, egyelőre ideiglenes 
minőségben; Tanazevits Szilárd oki. tanítót a 
dolovai magyar-szerb tannyelvű közs. el. népisk.-
hoz r. t an í tóvá ; Gábor József oki. tanítót a 
marosszentbenedeki áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
vá ; Kardos Miklós oki. taní tót a tiszolczi 
áll. el. népisk.-hoz r. taní tóvá; Cseh I s tván 
oki. tanítót a lapazdi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Ambrus Illés oki. taní tót a berzoszkói 
közs. el. népisk.-hoz r. t an í tóvá; Fuchs Mag-
dolna oki. tanítónőt a német-pardányi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Frate>• Anna oki. 
tanítónőt a kisvárdai el. népisk.-hoz r. taní tó-
nővé ; özv. Theil Vilmosné, szül. Szendrey 
Klára oki. óvónőt a szakolczai áll. kisded-
óvodához óvónővé; Spat ár Valér és Spatárné-
Sepeczán Kornélia oki. taní tót ill. tanítónőt a 
lajosfalvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ill. 
tanítónővé; Kemény Bella oki. tanítónőt a 
brassó-ó-brassói el. népisk.-hoz r. taní tónővé; 
Burián Albert tassi közs. isk. tanítót a kibédi 
áll el. népisk.-hoz r. taní tóvá; Jánky Roxán 
oki. tanítónőt az ercsenyei áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Bartha Ágoston oki. taní tót a 
német-gladnai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Franca Viktória krizbai és 
Horváthné-Szendetzky Ilona bodófalvi áll. el. 
isk. r. tanítónőket kölcsönösen; Gremen Béla 
és Gremenné-Hrdina Etelka gajári áll. el. 
isk. r tanítót ill. tanítónőt jelenlégi minőségük-
ben a mosoni áll. el. isk.-hoz ; Wiesner Károly 
klopódiai áll. el. isk. r. taní tót jelenlegi minő-
ségében a csongrádi áll. el. isk.-hoz; Takács 
József és neje, szül. Hricsovszky Erzsébet 
liptószentmiklósi áll. el. isk. r. tanítót ill. 
tanítónőt jelenlegi minőségükben a zalaeger-
szegi áll. el. isk.-hoz; Virág Péter és Virágné-
Maczanek Lujza sül. el. isk. r. tanítót ill. 
tanítónőt jelenlegi minőségükben a gajári áll 

el. isk.-hoz; özv. Szenákyné-Kunczly Kamilla 
parajdi áll. el. isk. tanítónőt jelen minőségé-
ben a tőke-terebesi áll. el. isk.-hoz; Pelczer 
Berta ercsenyei áll. el. isk. r. tanítónőt jelen-
legi minőségében a bálványos-váraljai áll. el. 
isk.-hoz; Ertl Vendel és Ertlné-Borsos Adél 
csúcsai áll. el. isk. r. tanítót ill. tanítónőt 
jelenlegi minőségükben az alvincz-borbereki 
áll. el. isk.-hoz; Balázs Péter brassói áll. 
el. isk. r. tanítót a segesvári áll. el. isk.-hoz; 
Marosán János oláh-topliczai áll. el. isk. 
r. tanítót jelenlegi minőségében az apai áll. 
el. isk.-hoz; Papp János apai áll. el. isk. 
r. tanítót jelenlegi minőségében a felső-mote-
siczi áll. el. isk.hoz; Józsa Dániel gyerő-vásár-
helyi és Papp Mihály báziási áll. el. isk. r. 
tanítókat jelenlegi minőségükben az újpesti és 
Farkas Gyula herendi áll. el. isk. tanítót a 
kispesti áll. el. isk.-hoz; Doby Antal újpesti 
áll. el. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
kudlóczi áll. el. isk.-hoz; Nemes József kibédi 
áll. el. isk. r. tanítót a jelenlegi minőségében a 
bodófalvi áll el isk.-hoz; Lázár József mező-
nagy-csányi áll. el. isk r. tanítót jelenlegi 
minőségében az oláh-dellői áll. el. isk.-hoz; 
László Albert bodófalvi áll. el. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a magyar-igeni áll. el. 
isk.-hoz; Tomcskó István lajosfalvi áll. el. isk. 
r. tanítót jelenlegi minőségében a báziási áll. 
el. isk.-hoz; Barabás Sándor mosoni áll. el. 

i isk. ig. - tanítót és Barabásné - Szentiványi 
Blanka mosoni áll. el. isk. tanítónőt a nagy-
szebeni áll. el. isk.-hoz rendes tanítói ill. 
tanítónői minőségben. 

Nyugdíjat utalványozott: Nagy Mózes 
bardóczi ev. ref. ideiglenesen munkaképte-
lennek talált tanító részére évi 140 f r t o t ; 
Jovanovics Milos bocsári munkaképtelennek 
talált g. kel. tanító részére évi 310 f r t o t ; 
Kákái László alsó-sófalvai munkaképtelennek 
talált közs. tanító részére évi 3U0 f r to t ; 
Szerbu Cyril prilipeczi munkaképtelen közs. 
tanító részére évi 290 f r t o t ; Bécsy Mihály 
tilaji róm. kath. tanító részére évi 230 f r to t ; 
Mlezyva Ádám schnellersruhei munkaképte-
lennek talált közs. taní tó részére évi 350 f r to t ; 
Berzeszku János teregovai munkaképtelennek 
talált közs. tanító részére évi 310 frtot . 

Megerősítette: Kozma László ideiglenes 
minőségben alkalmazott debreczeni orsz. taní-
tói árvaházi igazgatót jelen állásában. 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh. Szőlló'si Károly volt szent-simoni ev. ref. 
tanító özv., szül. Nóvák Katalin részére évi 
153 f r t 50 k r t ; néh. Horváth János ráborti 
nyug. volt r. kath. taní tó özv., szül. Kováts 
Anna részére évi 150 f r t és Brigitta nevű 

' árvája részére évi 25 fr tot . 
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Árvaházba való fölvételét elrendelte: néh. 
Konipis József dovallói volt ág. hitv. ev. tanító 
Olga nevű árvájának a debreczeni orsz. tanítói 
árvaházba; néb. Dnró János hódmező-vásár-
helyi ev. ref. volt tanító Kálmán nevű kiskorú 
árvájának a debreczeni orsz. tanítói árvaházba; 
néh. Benedek Gyula lőrinczrévei nyug. volt 
ev. ref. el. isk. tanító Erzsébet nevű árvájának 
a kolozsvári orsz. tanítói árvaházba; néh. 
Balázs Pál alsó-sófalvi ev. ref. volt tanító 
Mária nevű árvájának a kolozsvári orsz. tanítói 
leányárvaházba. 

A közoktatásügy állami költség-
vetése 1899-rc. 

A magyar kormány f. hó 9-én terjesztette 
be az állami költségvetést a jövő évre. Nagy 
számokban az összes szükséglet 503 milliót 
tesz ki, tehát többet egy félmillió forintnál. 
Ebből a vallás- és közoktatásügyi ministerium 
tárczájának nem egészen 16 millió jut . Édes-
kevés ez a föntebbi nagy összeghez képest, 
azonban mégis egy millió forinttal több, mint 
a jelen évre megszavazott összeg, tehát örven-
detes haladás mutatkozik. 

Magától érthető, hogy a 16 millióból nem 
fedezik az összes iskolák szükségletét, hiszen 
maguknak a néptanítóknak fizetése és jöve-
delme is jóval többre megy ezen összegnél és 
ezenkívül a közoktatásügyi ministeriumnak sok 
más kiadása is van a többi iskolákra, muzeu-
mokra, tudományos czélokra, sőt az egyhá-
zakra is; többek közt az idén közel félmillió 
forint többletet vettek föl a papok fizetésének 
javítására. De a közoktatásügy költségeihez 
tudvalevőleg jelentékeny összeggel járulnak 
évente a községek, hitfelekezetek és alapítvá-
nyok. Mig az a 16 millió forint sem mind az 
állampénztárból kerül ki közvetlenül, mivel a 
tandíjakból, községi hozzájárulásokból, alapít-
ványok kamataiból és más czímen a közokta-
tásügyi tárcza a jövő évben is 3,648.267 forint 
bevételt irányozott elő. 

Összehasonlítva az előirányzott kiadásokat 
a jelen évre megszavazott összegekkel, a főbb 
tételek a következők: 

több vagy 
1 8 9 9 1S98 kevesebb 

Rendes k i a d á s o k 13,111.264 11,993.785 + 1 , 1 1 7 . 4 7 9 
Á t m e n e t i k i a d á s o k 368.3110 339.836 - f 28.464 
Befektetések ... ... 2 , 3 1 0 5 9 4 2 , 4 1 0 . 6 3 0 — 1 0 0 . 0 3 6 

Ö s s z e s e n ... ^ 5 , 7 9 0 . 1 5 8 1 4 , 7 4 4 . 2 5 l ^ j - 1 , 0 4 5 . 9 0 7 

A rendes kiadások többletéből 392.632 forint 
jut a népoktatásra és pedig 190.687 frt főkép 
fizetésjavításra és ötödéves pótlékokra és 
80.000 frt új elemi iskolák szervezésére és 
fentartására. A rendkívüli kiadásokból 28.500 

forint jut (az előző évinél többletet értve) a 
felekezeti és községi iskolák segítésére. Ezen-
kívül is gondoskodva van arról, hogy a nép-
oktatásügy minden ága, a mennyire lehetsé-
ges volt, az eddiginél nagyobb dotatiót nyer-
jen az állampénztárból. 

Megemlítjük egyúttal, hogy a költségve-
tésben a gazdasági szakoktatás ügye is örven-
detes emelkedést mutat, mert e czélból a 
mult évihez képest 117.659 frttal adtak többet 
a földmívelési minister rendelkezésére. A több-
let első sorban a már meglevő intézmények 
és téli tanfolyamok, gyakorlati szemléltető 
oktatás a szakirodalom stb. fokozatos fejlesz-
tésén kívül egy hegyvidéki földmívet-iskola 
felállítására fog igénybe vétetni. A hegy-
vidéki földmíves-iskola, a mely az ezen vidéki 
gazdák szükségleteinek figyelembe vételével a 
hegyvidéken előforduló összes gazdálkodási 
munkálatokban jártas előmunkások és munka-
vezetők képzésére fog szolgálni, az ez irány-
ban már nagyon is érzett hiány pótlására 
szolgáland. Ugyanitt további új tételt képez 
a gazdasági házi-ipari oktatás költségekre föl-
vett 40.000 frt is, a mely a mezei munkások 
és kisgazdák téli foglalkoztatására és részükre 
új keresetforrások megnyitására, vagyis anyagi 
helyzetük javítása érdekében fog fölhasznál-
tatni Megemlítjük egyúttal, hogy a földmí-
velési miniáter a felnőttek oktatásának ügyét 
is melegen karolja föl, nagyobb összeget vett 
föl népkönyvtárak létesítésére, melyeknek veze-
tésére külön díjazás mellett a falusi tanító-
kat fogja fölhívni. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
$ A torda-aranyosvármegyei általános 

tanítótestület maros-ludasí fiókköre második 
rendes köri gyűlést f. hó 26-án tartja meg 
Mező-Kapuson. Főtárgyai: Gyakorlati tanítást 
tart Zsigmond Pál m.-kapusi áll. tanító. Kérdő-
pontok a gazdasági ismétlőiskolákra nézve. 
Előadó: Griszka Demeter g.-keresztúri áll. 
tanító. Torda-Aranyosvármegye földrajzának 
biráló ismertetése. Soós László ni.-bogáti igaz-
gató által. Vitatétel a tanítók gyűlései alkal-
mával tartott nyilvános tanításokról. Előadó : 
Keresztesi Ambrus m.-bodoni áll. tanító. 

*** A barsmegyei általános tanítóegye-
sület közgyűlését f. hó 27-én tar t ja Újbányán. 
Vitatétel: Minő hátrányok származnak azon 
körülményből, hogy a tanítók különböző 
iskolaföntartók alatt állanak ? és lehetne-e 
ezen hátrányokat enyhíteni? — Előteijeszti 
Kóródy Miklós. 
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£ Á Tata és Kisbér vidéki róm. kath. 
néptanítók egyesülete f. hó 19-én Nagy-
Igmándon tar t ja III. évi rendes közgyűlését, 
melyen többek közt Pásztor Imre tart föl-
olvasást: „A kántor — a nemzet szolgála-
tában" czímmel. 

® A bajavidéki róm. katli. néptanító-
egyesület f. hó 20-án, fönnállásának huszon-
ötödik évfordulóját díszgyüléssel ünnepli meg ; 
mely alkalommal Kubinszky Mihály és Berényi 
Dániel síremlékeit megkoszorúzzák. A dísz-
gyülés tárgyrendje : Ünnepi megnyitóbeszéd; 
t a r t j a : Mayer Béla úr. Az egyesület 25 éves 
fönnállásának és működésének története; föl-
olvassa: Novoth István. Bizottsági javaslat 
tiszteletbeh tagok választása tárgyában. Ti t-
kári jelentés az 1897—98. évekről; előter-
jeszti : Sterk József. 

I R O D A L O M . 

A „Magyar nyelvőr"-bői megjelent a szep-
temberi füzet, melyben ismét sok érdekes 
közlemény van, részben tanítók tollából. 
Nevezetesebbek: A kocsi szó eredete. Az adai 
nyelvjárás. A magyar kereskedelem nyelvéről. 
A „macska fon" szólásmód. Hazajáró lelkek. 
Az iskolai osztályzatok műszavai. A derék 
folyóirat tudvalevőleg az Akadémia kiadásában 
jelenik meg. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

Pentry József tanártól Győrött Gross test-
véreknél megjelent a következő mű: Betii-
minták a leggyakrabban előforduló Írás-
módokhoz. Mindenfokú __ iskola és a nagy-
közönség használatára. Ára 20 kr. 

Beküldetett hozzánk a máramarosszigeti 
iparos-tanoncziskola 1897—98. tanévi álla-
potáról szóló jelentés. Előteijesztette Bodrogi 
Gyula igazgató. Az intézet a határvárosban 
igen szépen működik. Mult évben 200 növen-
déke volt. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Utazási költség. Felekezetek, mint iskola-

föntartók is sok esetben adnak a taní tónak 
fuvart vagy költséget az átköltözködésre. Ezt 
azonban sajá t jószántokból teszik. Nem isme-
rünk oly rendeletet, mely erre kötelezné őket. 

Sz. M. Jó l tennék, ha az elöljáróság bizo-
nyítványával igazolva az ön által írt adatokat, 
az illető tanító neje folyamodnék a közok-
tatásügyi ministeriumhoz, hogy az ő kezéhez 
utalványoztassék ki a nyugdíj összeg. 

L. Boldizsár. 1. Attól függ : fizete-e pár-
bért. 2. Meg. 3. Nem lehetetlen. 

Falu. Lehet, bizonyos közülme'nyek közt. 
A megszűnt iskola volt föntartója 1 évig tar-
tozik a tanítónak fizetését változatlanul kiszol-
gáltatni, azután pedig nyugdíjat adni, míg más 
állást nem nyer. Forduljon a kir. tanfelügye-
lőhöz támogatásért. 

Z. (i. Közvetetlenül informáltassa magát az 
illető főgymnasium igazgatóságánál. 

M. Gyula. 1. Egyházi főhatóságától eszkö-
zölje ki a beleegyezést. 2. A baromfitenyésztő 
egyesülethez. 3. Mostanában volt szó tanács-
adónkban az ingyen tanszerek kieszközléséről. 

B. M. és K. J. Az önök eljárása helyesebb; 
de falun — némely esetben — kivihetetlen, 
mert a munkára menő nép nem várhat fél-
délig odahaza gyermekével, hogy akkor küldje 
iskolába. Alkalmazkodni kell a helyi körül-
ményekhez is. 

K. József . Nem ismerünk olyant. Lampel 
R. könyvkereskedésében próbálja meg. 

K. János. Nem etjij helyütt kell szolgálni 
mind az 5 évet. Ezt már nem először mondjuk. 

E . Makó. Félre nem lehet magyarázni, 
hogy a ki október 1-én foglalja el állomását, 
annak csak V* évre van joga a folyó évben 
fizetést követelni. Az állás elfoglalása előtti 
időre bért nem kívánhat, habár az iskolai 
év kezdete szeptember 1. 

Ál lami tanító. A tanítótestület képviselete 
az állami iskolai gondnokságban a közokt. 
minister 1876. évi 20.311. sz. rendeletével 
kiadott Utasításban nyer t szabályozást. A 
taní tó a gondnokságnak nemcsak tanács-
kozási, hanem szavazati joggal is bíró rendes 
tagja. A hol 1 - 2 tan í tó van, ott egy tanító 
képviseli az iskolát, a hol tanítói testület 
van, ot t az igazgató jogosí tot t a képviseletre. 
Ha az illető gondnokság alatt többféle állami 
iskola van (pl. elemi és polgári) s ezek 
külön-külön igazgatók vezetése alatt állanak, 
abban az esetben mindegyik igazgató rendes 
tagja a gondnokságnak. 

K. J. Assakürt. Az egyházközség joga az 
egyházi adóztatás mérvét, módját (termé-
szetesen a fönnálló egyházi törvények keretén 
belül) meghatározni. A korpótlék a tanítónak 
rendes fizetése s így ezt se ő tartozik beszedni 
a hívektől, mert hiszen az 1894. évi 10.000. 
számú közokt. ministeri rendelettel közre-
bocsátott Utasítás szerint az iskolaföntartó 
polgári vagy hitközség föladata, a tanítók 
megállapított illetményei fedezetéről és pontos 
kiszolgáltatásáról gondoskodni. A tanítók nem 
kötelezhetők arra, hogy ők maguk szedjék 
azoktól, kik a járulékokat beszolgáltatni 
tartoznak. 

F . E . Pestm. A mondott alapon folya-
modjék helyesbítésért. 
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Karlik. E. Téved. Mint róm. kath. kántor-
tanítóra, önre háramlik az adófizetés a haszon-
élvezetében levő földek után. Egyébként a 
többire nézve tisztázhatja a dolgot az adó-
hivatalnál vagy a pénzügyigazgatóságnál. 

Komány F . Budapest "VI., Andrássy-út 
czím alatt megkapja az illető igazgatóság. 
Tudomásunk szerint ott nem szoktak szün-
időben rajztanfolyamot rendezni. 

S. B. A taní tó 400 f r t fizetése u tán 4 f r t 
IV-ik oszt. kereseti adót kell fizetni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet királynőnknek Budapesten 

állítandó márványszobrára lapunk zártáig 
250.000 f r t gyűlt egybe. Fényes megnyilat-
kozása ez a nagy országos gyásznak. 

— Lapunk f. szerkesztője, szabadságideje 
letelvén, átvette a lap szerkesztését. 

— Baden nagyherczegség tanítói köze-
lebbről azzal a kéréssel járul tak a kormány-
hoz s a képviselőházhoz, hogy oszszák be a 
tanítókat az állami hivatalnokokra nézve fönn-
álló rendszer szerint rangsorozatba s része-
sítsék olyan fizeíésben, a milyenben része-
sülnek a hasonló képzettséggel biró áll. tiszt-
viselők. 

— Az iparos- és kereskedő-tanoncziskolák 
igazgatóit körrendeletben inti a közoktatásügyi 
minister (augusztus 25-én 17.319. sz.), hogy 
az igazolatlan mulasztásokat szabályszerüleg 
büntessék meg és felelősség terhe alatt havon-
kint nyújtsák be az elsőfokú iparhatósághoz 
a mulasztó tanonczok jegyzékét. Az igazgatók 
működését az iskolai bizottságok és tanfel-
ügyelők kötelesek a legszigorúbban ellenőrizni 
és az elsőfokú iparhatóság késedelmét a 
fölöttes hatóságoknál följelenteni. 

— A tanítóság részvéte. A Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottsága és az Eötvös-alap 
Országos Egyesület Erzsébet királyné elhunyta 
alkalmából Lakits Vendel elnöklése mellett 
f. hó 13-án ülést tartottak. Az elnök meg-
hatottságtól remegő hangon rövid beszéddel 
nyitotta meg a gyűlést, majd Péterfy Sándor 
indítványára kimondotta, hogy részvétét jegyző-
könyvileg fejezi ki, részvétének tolmácsolására 
a kultuszminister urat kéri föl, emlékfüzetet 
ad ki s fölkéri a kultuszminister urat és a 
székes-főváros hatóságát, hogy ezt a füzetet 
ajánlják s hogy november 19-ike mindenkor 
emlékünnep legyen. A füzet szerkesztőjévé 
Ujváry Bélát, a Néptanítók Lapja f. szerkesz-
tőjét, segédszerkesztőivé pedig Móra Istvánt, 
Koncsek Lajost és Hajós Mihályt választotta. 
A füzet október közepén jelenik meg, hogy 

a november 19-iki emlékünnepre már besze-
rezhető legyen. A kiadásból befolyó tiszta 
jövedelem az Erzsébet-szobor fölállításának 
költségeihez fog csatoltatni. 

— Csáky Albin gróf, volt közoktatásügyi 
minister fiát, gróf Csáky Lászlót, Pestmegye 
tiszteletbeli főjegyzőjét, a király Ugocsamegye 
főispánjává nevezte ki. 

— Jutalmazott tanítók. A Felvidéki 
Magyar Közművelődési-Egyesület közgyűlése 
a Casino-alapítvány 60 f r tos kamatát Zolich 
Károly nagy-tapolcsányi állami iskolai igaz-
gatónak, a Bende Imre-alapítvány 40 fr tos 
kamatját pedig Mrva Ede nezsettei állami 
tanítónak Ítélte oda. Mindketten lapunk buzgó 
munkatársai. 

— Fizetésemelés . A soproni ev. egyház-
község a tanítók alapfizetését 700 í r t ról 
850 frtra emelte, azonkívül elhatározta, hogy 
8—8 tanítónak, ki az egyházközségben leg-
tovább működik, mindig 100-100 fr t pótlékot ad. 

— Grófnők az iskolában. Zsadányban 
gróf Almássy Tasziló nagybirtokos leány-elemi 
iskolát és óvodát alapított. A grófi család három 
nagy műveltségű leánya gyakran ellátogat az 
iskolába s a parasztleányokat nagyobbrészt ők 
tanít ják a kézimunkára, s ebben kiváló ügyes-
séget és ki tar tás t fejtenek ki. 

— A budapesti vendéglősök szakiskolája, 
a pinczériskola, a bécsi kiállításon aranyérmet 
nyert. Az iskola vezetője Wal te r Károly fő-
városi igazgató. 

— Tanszermuzeumot és pedagógiai könyv-
tárt akarnak létesíteni a trencsénmegyei taní-
tók s ezért Kosztka Mihály tanfelügyelő pár-
tolása mellett körleveleket küldtek szét 
könyvek és tanszerek adományozása végett . 
Az adományok Bocsek György tantestületi 
elnök czímére Trencsénbe küldendők. 

— A Szathmáry-sírem lékre, illetőleg 
alapra adakoztak: Kecskeméthy László (Mező-
túr) gyűjtése 2 f r t 30 kr, (ehhez ad tak : Recs-
kemé,thy László 50 k r ; Juhász Bálint 20 k r ; 
Csicsó Zsigmond 20 k r ; Bogdány János 10 ki -; 
Csatáry János 20 k r ; S. S. 10 k r ; Tóth Matild 
20 k r ; Boódor Rózsa 20 k r ; Csukás Mihály 
10 k r ; Kiss F. 20 k r ; M. M. 10 k r ; Csépai 
Lajos 20 kr = 2 f r t 30 k r ) ; Borda Károly 
(Foktő) 38 k r ; Király Vilmos (Laczháza) 
35 k r ; Bothár Emil polg. isk. igazg. (Besz-
terczebánya) gyűjtése 1 f r t 70 kr. Eddigi 
gyűjtésünk 2005 frt 19 L r. 

— Lesz pénz. A pénzügyminister jelentése 
szerint a ránk következő esztendő aranyos 
esztendő lesz, mert a tiz- és liuszkoronás 
aranyakból (a miknek ma a szinét is alig látni) 
egész sereg készül. Huszkoronás aranyat 
810 ezer darabot vernek 16 millió és 200 
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ezer korona értékben. Tízkoronás aranyból 
pedig 200 ezer darabot, 2 millió korona érté-
kűt. A pénzverdék ebben a munkában persze 
nem igen erőltetik meg magukat, de bogy 
mégis sok dolguk legyen, az egy- és kétfilléres 
bronzpénzekből jóval többet állítanak elő. 
Kétfilléresből 50 millió darabot készítenek, 
egvfílléresből pedig 5 milliót. A magyarnak 
tebát lesz pénze bőven, ha az a pénz mindjárt 
aprópénz is lészen. 

— Székely fiúk kitelepítése. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara a jelen 
évben már 250 szegény fiút helyezte el ipari 
kiképzés czéljából a Királyhágón inneni váro-
sokba. Az örvendetes munka, mely a székelyek 
oláhországi kivándorlását részben ellensúlyozza, 
mindenütt folyamatban van és a tanítók is 
helyesen teszik, ha a működési helyükön 
levő gyárigazgatókat arra figyelmeztetik. A 
székely fiúk rendesen igen ügyesek és meg-
bízhatók. 

— Gyiimölcsészeti egyesületet alakított 
több szakférfiú Baján, Nagel Sándor tanár 
elnöklete alatt, tisztán kulturális czélzattal, 
melyet az állam is elismer rendes segélynyúj-
tással. Az egyesület pár év alatt annyira meg-
erősödött, hogy faiskoláinak oltványairól és 
csemetéiről már külön árjegyzéket is bocsá-
tott ki, melyet érdeklődőknek kivánatra díj-
mentesen megküld. 

— Esztergom - vármegye közigazgatási 
bizottsága, abban az illetékességi ügyben, 
mely dr. Walter Gyula esztergom-főegyház-
megyei tanfelügyelő és Yargyas Endre eszter-
gomvármegyei kir. tanfelügyelő között, az érseki 
tanítóképezdére nézve fölmerült, Kruplanicz 
Kálmán főispán elnöklete alatt, mult kedden 
tartott rendes havi ülésében, érdemleges hatá-
rozatot hozott. A közigazgatási bizottság 
Mattyasovszky Vilmos megyei tiszti főügyész 
véleményes javaslatát egyhangúlag elfogadta s 
kimondotta, hogy az 1876. évi XXVIII. t.-cz. 
6. §-ának 1. pontja értelmében a kir. tan-
felügyelő nemcsak jogosítva van, hanem köte-
les is a tanítóképezde viszonyairól is jelen-
tést tenni a közigazgatási bizottsághoz, amely 
bizottság, ha a tanítóképzést a népiskolák 
szükségleteihez képest nem találná megfele-
lőnek és az intézkedés saját hatáskörét túl-
haladná, az állapotok orvoslása iránt esetleg 
fölterjesztést is tehet a közoktatásügyi minis-
terhez. Minthogy pedig a megyei tiszti főügyész 
jelentése szerint Vargyas Endre kir. tanfelü-
gyelő e tekintetben teljesen a törvények s 
ministeri utasítások értelmében járt el, a köz-
igazgatási bizottság dr. Walter Gyula egyház-
megyei tanfelügyelőt, úgy alaki, mint tárgyi 

okokból, panaszos kérelmével — egyhangúlag 
elutasította. 

— Halálozás. A dobsinai községi polgári 
leányiskola igazgatója Erhardt Henrik f. hó 
4-én elhunyt. Még csak 26 éves volt és fiatal 
házas. Áldás emlékére! 

A szerkesztő postája. 
B. J. Orosháza. A m. évben kiutalványozott és 

föl nem vett díjakat mi már (az év végén) vissza-
fizettük az állampénztárba s így, sajnálatunkra, azok 
felől már nem lehet rendelkezni. A ki azon év végéig, 
a melyben kiutalványoztatott, nem veszi föl a tisz-
teletdíját, lemondott róla. — B. B. Nagy-Sármás. 
1. Még nem intézték el. 2. Igen. Esetleg meghatáro-
zott üres helyre pályázni. — M. J. Mesztegnye. 
61.580. sz. Most már soron van. — K. J. Yilmány. 
51.530. sz. Alkalmas helyen újítsa meg pályázati kér-
vényét. — H. J. Nemes-Pátró. 61.580. sz. Most már 
soron van. — Sz. J. Alsó-Kubin. 29.380. sz. alatt az 
igazgatósághoz lement, azóta bizonynyal megkapta. 
— B. J. Moór. 2492. Elintézés alatt van. — B. J. 
Verespatak. 62.973. Türelem. Most újabban tárgya-
lás alá veszik — A. B. Feketehalom. Közvetlenül a 
földművelési ministeriumhoz is fordulhat. — II. J. 
Branjevó. 57.231. sz. a. van. Okiratait nemsokára 
visszakapja azon az úton, a hogy fölterjesztette. 
P. J. Fábiánháza. 54.U14. sz. a. a közigazgatási 
bizottsághoz küldetett, tudakozódjék ott. — W. F. 
Bábolna. 1. Döntés alatt van. 2. Ez hivatalos titok. 
3. Csak betegség miatt és az állás föltételei szerint. 
— K. B. Szakái. 32.877. Megsürgettük. - S. M. 
Békéscsaba. Tárgya jó, de kidolgozása nem üti meg 
a mértéket. — B. J. Orosháza. Jönni fog. Sz. 
K. Irén. Kula. Még nem, de kilátás van reá,, 
hogy kiterjesztik. — K. («. Vajda. 1. G. L. Muzeum-
körút 7. 2. M. L. Köztelek. — G. K. Bodroginonos-
torszeg. Jöhet. — E. J. Bpest. Közölhető. — „Vers." 
A beküldöttből semmi különösebb költői tehetséget 
sem látunk: reminiszezencziák; de azért a közölhe-
tőség mértékét megüti. Ha a többi is ilyen közép-
szerű, úgy azt ajánljuk, hogy versírás helyett inkább 
szakmunkálkodással foglalkozzék. Verskötetre ma már 
nem lehet kiadót találni; saját költségén pedig 
verskötetet kiadni egy tanítónak a képzelhető leg-
nagyobb — fényűzés. — „Vakáczióban." Most már 
hamarosan sorra kerül. — Sz. M. Radnótfája. Nem 
tudjuk. — Szives tudomásul. Kérvényeket, leendő 
benyújtás végett, ne tessék küldeni nekünk, mert a 
szerkesztőség nem közvetítő iroda. — „A fordulat" 
(D. Tr.) czímü czikk beérkezett, de nem közölhető. 

Tartalom : A király a magyarokhoz. — Erzsébet 
királyné temetése. — A gyermekvédő-kongresszus. 
György Aladár. — Osztatlan népiskolák tantervéről. 
Veress Károly. — Kirándulás a folyó mentén. Sipos 
Samu. — Szünóra : Erzsébet királyné. (Vers.) 
Kutnyánszky Jenő. — A. mi nyugdíjasunk. Szokolij 
István. — Hivatalos rész. — A közoktatásügy állami 
költségvetése lö99-re. — Egyesületi élet. — Iroda-
lom. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — A 
szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1898, évf. 38-ik számához. 

Iskolaföntartók, iskolaszékek, tanító urak 

f i ^ F " s z f v e s f i g y e l m é b e ^ T K 

A nagym. vallás • és közokt. minister mm 2365/98. és 3152/98. elnöki számú 
rendeletével kiadott s szeptember 1-étöl használandó felvételi és mulasztási 
naplói: megrendelésénél szíveskedjenek a „Néptanítók Lapja" 37. és jelen 
számában közzétett, e tárgyú hirdetményünket figyelmükre méltatni s megrendeléseiket ennek 
alapján, a nettó ár-összeg előzetes beküldésével, az iskola ezímét 
jelezve, megtenni. Ily esetben a nyomtatvány-küldemény portó-
mentes. Utánvéttel váló rendelés nemcsak megtakarítható költsé-
get, hanem hiábavaló munkát is okoz. 

Megrendelésnél elég a betűs megnevezés (p. o.: a/1, b/1, a/2, b/2 stb.), 
de okvetlenül jelzendö a bel- és k üli vek Ca hány tanterem, 
annyi küliv kell) mennyisége. 

Budapest, 1898 augusztus hó. 

M. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I., (Vár), Iskolatér 3. sz. 

PÁLYÁZATOK. 
Szarvas (Bókésmegye) községi iskolaszéke pályá-

zatot hirdet a rózsási , kondorost és kákái három 
újonnan épített tanyai községi iskolánál betöltendő 
tanítói állásra. Kötelesség : a mindennapi ós ismétlő-
iskolások ministeri tanterv szerinti tanítása és az 
ág. hitv. ev. növendékeknél a hitoktatás is. Java-
dalom minden iskolánál: tisztességes lakás és a 
hozzá tartozó kert haszonélvezete mellett 500 fr t 
készpénz. Lépések történtek, hogy a fizetés 100 frt tal 
emeltessék. Kérvények szokásos felszereléssel 1898 
szept. SO-ig Kutlik Endre iskolaszóki elnökhöz kül-
dendők. Szarvas, 1898 szept. 8. Molnár János, isk.-
széki jegyző. (1661—1—1) 

Clementina puszta községi iskola részére keresz-
tény, nőtlen, okleveles tanító f. évi október 1-ére 
kerestetik. Évi fizetés: 310 f r t ; szabad lakás, fűtés, 
világítás. Ajánlatok iskolaszékhez Clementina, u. p. 
Mezőkövesd, küldendők. (1519—III—3) 

Jankahidi gör. kath. községi iskolaszék a kán-
tortanítói állásra pályázatot hí r ie t . Tannyelv magyar-
román egyenlő arányban. Javadalma: 400 frt előle-
ges havi részletekben fizetendő, 20 f r t évi faáltalány, 
4 öl .szalma beszállítva, lakás kerttel, 5 frt irodai 
általány. Kötelességei: községi osztatlan népiskolát 
vezetni, gör. kath. gyermekekét énekre tanítani, min-
den vasár- és ünnepnap az egyházban megjelenni 
s éneklőszéket tartani, hivatalos órákon kívül a 
temetésen megjelenni, melyért j á r : nagytemetés 
50 kr, kistemetés 30 kr. Kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, kérvényeiket felszerelve a következő mel-
lékletekkel: végzettségibizonytvány, oklevél, kereszt-
levél, magaviseleti, eddigi szolgálati bizonyítványok. 
Pályázati határidő szeptember t§[5., czimezve a köz-
ségi iskolaszék elnökéhez: Papi Péter lelkészhez, 
u. p. Nagybecskerek (lorontálmegtye.) 

,(1653-11- 2) 

^ V 

A s zent jakabi (Abauj-Tornam.) ev. ref. leány-
egyház elökönyergő-tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Jövedelem: földben, pénzben és termé-
nyekben 143 frt, államsegélylyel 400 frt. Minden-
nemű adót a tanító fizet. Oklevéllel felszerelt 
pályázati kérvények tisztelendő Bodnár Béla fel-
ügyelő lelkészhez október hó 1-ső napjáig beter-
jesztendők Rakaczaszendre, Borsodmegye, u. p. 
liakacza. Korpótlékot az állam fizet. (1658—II—2) 

A nagykapus i (Kolozsmegye) ref. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 500 frt, 
melyből 468 frt pénzben, a többi fa és terményben 
adatik. Ezenkívül szép lakás és kert. Folyamod-
ványok oklevélmásolatokkal szeptember 25-ig Deési 
Gyula ref. espereshez Gyaluba küldendők. (1533-II1-3) 

A kis-okiősi (Huny'adm.) államilag segélyezett 
községi iskola tanítói állására pályázat hirdettetik. 
J..vadalma: 300 frt, természetbeni lakás ós tűzifa. 
Kellően felsi.erelt kérvények szeptember hó 21-éig 
az iskolaszéknek Kís-Oklósra, u. p. Szászváros, kül-
dendők. A megválasztott tanító köteles állását 
október hó 1-én elfoglalni. (1537—III—3) 

Tarna-3£t.- vníklósi (Hevesm.) segédtanítói állo-
más 200 f r t ; élelmezés. Szeptember havában elfog-
lalható. Tarna-Szt.-Miklós, szept. 5-ón. Dutka Pál, 
ktanító. (1588—11—2) 

A versecz i községi magyar tannyelvű elemi nép-
iskolánál a segédtanítói állás megüresedvén, arra 
pályázat hirdettetik. Az állással egybekötött java-
dalmazás : 500 fr t fizetés, 100 frt lakbér, 3 öl tűzifa-
járandóság és ötödévi pótlék (a 25 frt). Az ezen 
állomás elnyeréseért pályázó okleveles tanítók ké-
pesítő bizonyítványnyal, eddigi szolgálataikat, vala-
mint a német nyelv ismeretét igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket legkésőbb f. é. szeptember hó 
28-áig nagyságos Seemayer János kir. tanácsos, 
iskolaszéki elnök úrhoz nyújtsák be. (A kérvények, 
valamint a mellékletek kellő bélyeggel látan-
dók el). (1C17-II—2) 



Pinczehelyre okleveles, vagy képezdét végzett, 
katholikus segédtanító kerestetik. Évi fizetése: 
350 forint, havi részletekben előlegesen fizetve és 
kerti pótlék czímén 5 frt, bútorozott szoba fűtés-
sel, ágynemű nélkül. Köteles: egy teremben fiúkat 
és leányokat oktatni és nevelni Iskolai év kezdete 
1-ső október. Pályázó felszerelt kérvényét az iskola-
szék elnökéi]ez intézze. Tannyelv: magyar. Kántor-
ságban segédkező előnyben részesül. (1587—III—2) 

A „Néptanítók Lapja" 33-ik számában közlött 
Puszta-Földvár községi iskolájára vonatkozó pá-
lyázatszept hó 24-ig meghosszabbíttatok. Pályázatok 
sürgősen a.lulirthoz küldendők. Bolla István, elnök. 

(1604 II —2) 
Sopron-Nádasdon az újonnan létesített 3-ik 

osztályra pályázat hirdettetik. Fizetés : 305 frt, lakás 
és 4 m. fa ; 100 frt államsegély kérelmeztetik. 
Pályázhatnak róm. kath. tanítók és tanítónők. 
Folyamodványok szeptember 20-ig a nádasdi iskola-
szék, elnökségéhez küldendők. (1602—II—2) 

Felsö-nyárádi (Borsodm.) reform, kántortanítói 
állási a pályázat hirdettetik. Fizetés: földben, egye-
bekben: 400 f r t ; ebből 27 frt államsegély. Pályáza-
tok szeptember 20-ig lelkészhez küldendők. 

(1592—II—2) 
Tanítónői állás azonnal betöltendő gróf Keglevich 

Gyula úr őméltósága p ta - sasha lmi uradalmában. 
Évi fizetés: 300 frt, 10 havi részletekben előleg-
ként, 1 szoba, 1 konyha, 1 spájz, némi bútor, 24 
klg. petroleum, tüzelő. Feltételek : iskolai végzett-
ség. róm. kath. vallás, tiszta jellem. Másolatok 
esetleg arczképpel, melyek vissza nem küldetnek, 
tiszttartóság czímére Pta-Sashalom, u. p. Hatvan. 

(1525-11-2) 
A m e z ő h e g y e s i m. kir. állami ménesintézetnél 

egy üresedésben levő elemi iskolai segédtanítói 
állásra pályázat nyittatik. Ezen állás egy .évi próba-
időre lesz betöltve, mely időre javadalmazásul 
480 frt készpénzfizetés és szabad lakás élvezete 
állapíttatott meg. Pályázni szándékozók okmá-
nyaikkal felszerelt és 50 kros bélyeggel ellátott 
kérvényüket f. évi szeptember hó 20-ig a mező-
hegyesi m. állami ménesbirtok igazgatóságához 
czímezve nyújtsák be. Mezőhegyes, 1898. aug. 29. 
Mezőhegyesi m. kir. állami ménesintézet. 

(1530—11—2) 
Pályázat a Csikvármegye által föntartott c s ík-

szeredai polgári leányiskolánál üresedésben lévő, 
s 700 frt rendes fizetéssel javadalmazott rendes 
tanítónői állásra, — a nyelvtan és történelmi szak-
csoportra — ezennel pályázat hirdettetik. Az ének-
tanításra képesített a választásnál előnyben fog ré-
szesíttetni. Pályázati határidő 1898. évi szeptember 
hó 20-ika, mely időig a kellően fölszerelt kérelmek 
az iskolaszék elnökéhez küldendők be. Csik-Szeredán, 
1898. évi szeptember hó 2-án. Alispán helyet t : 
Mihály Ferencz, főjegyző. (163/h—III— 2) 

A háromfa-agarévi (Somogymegye) róm. kath. 
iskolához, a másodtanítói állásra, tanító kerestetik. 
Fizetése : 350 fit, egy csinos, bútorozott szoba téli 
fűtéssel. Kérvények a főt. plébániai hivatalhoz kül-
dendők. (1649-11—2) 

A d iv ics i szerb és magyar tannyelvű községi elemi 
népiskolánál megüresedett tanítói állomásra másod-
szor hirdettetik pályázat. Az állomás járandóságai: 
400 frt fizetés és tisztességes lakás. Magyar nyelven 
szerkesztett, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nm. 
vallás- és közokt. ministeriumhoz czímzett folya-
modások 1898 október 10-ig a krassószörénymjj^ei 
közigazgatási bizottsághoz küldendők. Nem rhagj&r 
nyelvű okiratokhoz hiteles magyar fordítás .qsato- ' 
landó. Tanítónők és óvónők is pályázhatnak. 

(170/h—I —1) I 

Fe l sö -Tiszovnyik ág. hitv. evang. egyház fele-
kezeti kántortanítói pályázatot hirdet. A fizetés 
terményekben 400 frtot tészen. A folyamodványok 
a lelkészi hivatalhoz helyben küldendők. Csak nőt-
lenek folyamodhatnak. Posta helyben. (Nógrádm.) 

(1639—IU—2) 
Nagy-Alásonyba ág. evang. II. tanító kereste-

tik. Fizetés 300 frt, 400 frtra kiegészítés folyamodva, 
lakás, 1 öl fa. Pályázhatnak férfi- és nő-képesített 
tanítók. Teendők: az I.. It., III. osztály vezetése, 
kántori teendőkben segédkezés. Kérvények elnök-
séghez küldendők. Mód György, jegyző. 

(1628—II—2) 
Lemondás folytán megürült tari (Hevesm.) róm. 

kath. Il-ik önálló Tanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: évi 350 fr t havi előleges részle-
tekben a közpénztárból. Az iskolai épülttben egy 
szobából álló bútorozott lakás; remélhető 50 frt állam-
segély, melyet már az előd is élvezett. Kötelessége : a 
haladók osztályának vallás-erkölcsös tanítása, az 
ismétlő-fiuk oktatása és a faiskola kezelése. Az 
állomás szeptember hó 30-án elfoglalandó s évköz-
ben el nem hagyható. Kellően felszerelt kérvények 
f. évi szeptember hó 25-ig Pigay István lelkész, 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Posta, vasútállo-
más helyben. (1677 - 1 - 1) 

Dályoki iskolaszék osztálytanítói állásra pályáza-
tot nyit. Fizetés: 400 frt, egy butorzatlan szoba; 
két öl puhafa. Tannyelv: horvát-magyar. Folya-
modványok október 15-ig beterj esztendők. Dályok 
via Mohács. ( 1676 -1 -1 ) 

A hódmesö-vásárhe ly i róm. kath. iskolaszék 
pályázata szeptember 24-ig okleveles kántortanítói 
állásra egy tanyai iskolájában. Az állomás október 
l-én elfoglalandó. Fizetése: 400 frt, lakás, kert. 
fűtőanyag, esetleg a vallástani vándortanítóságért 
tiszteletdíj. Bernátsky Ferencz, plébános. (1680 I—1) 

A g é g é n y i (Szabolcsmegye) ev. ref. egyház 
második tanítói állomására pályázat hirdettetik. 
Javadalma: 400 frt államsegélyből és családos egyén-
nek is alkalmas lakás és kert. Kötelessége : a két, 
esetleg három első osztálynak vezetése. Oklevéllel 
fölszerelt pályázatok szeptember 25-ig Vas Mihály 
lelkészhez küldendők. Pályázhatnak okleveles tanító-
nők és óvónők is. (1675—1—1) 

A mezöberényi államilag segélyezett községi 
polgári iskolánál egy mennyiség- és természettudo-
mányi tanszék betöltendő. Oklevelesek hiányában 
pályázhatnak olyan polg. isk. tan.-jelöltek is, kik 
a mennyiség- és természettudományi szakon leg-
alább két évfolyamot végeztek, avagy a mennyiség-
tani és természettudományi tárgyak tanítására képes-
ségüket igazolják. Javadalom: 700 frt fizetés és 
1U0 frt lakbér. Kérvények szeptember hó 26-ig be-
nyújtandók. Az elnökség. (1669 —Ii—1) 

Pályázat hirdettetik a bo ldogasszonyfa i róm. 
kath. iskolánál szeptember 30-iki határidővel egy 
osztálytanítói állásra. Pályázhat okleveles tanító, 
tanítónő, óvónő, úgyszintén képezdét végzett tanító 
is. Fizetése egy polgári évre 350 frt havi utólagos 
részletekben, egy szoba fűtéssel, bútorzattal és tisz-
togatással. Ha óvónő, a fizetés csak 320 frt. Kötelme : 
egy tanteremben az oktatást vezetni, az ismétlök 
o-.tatásában, és ha férfi, a kántoriakban is segéd-
kezni. Tannyelv: magyar és német. Folyamodványok 
a boldogasszonyfai róm. kath. iskolaszék elnökségé-
hez Somogy-Szent-Lászlóra intézendők. 

(1670—1—1) 
A kecskédi (Komárommegye) róm. kath. osztály-

tanítói állásra okleveles tanító kerestetik. Fizetése 
államsegélylyel 400 f r t ; egy szoba, ennek fűtése. 

' Tannyelv : magyar-német. Határidő október 10. Okle-
.«iaa, tanítónők is pályázhatnak. Klafszky Henrik, 
píe&^m. . ( 1685 -1 -1 ) 
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A sárospataki aut. orth. izr. hitközség elemi 
iskolájánál egy új hitoktatói állás szerveztetik, mely-
nek javadalmazása 350 frtnyi évi fizetés és 50 frtnyi 
hikbérilletményben állapíttatott meg. A megválasz-
tandó oktató kötelessége lészen a reábízott osztályt 
a tantervszerű világi tárgyakban és vallásban is 
tanítani. Fölhívom azon okleveles tanítókat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy néptanítói ok-
levelüket, a héberben való jártasságról szóló- és 
egyéb okmányaikat hozzám f. hó 25-ig beküldjék. 
id. Moskovics Ignácz, iskolaszéki elnök. 

(1616 II—2) 
Valkány községben (Torontálm.) egy állandó 

gyermekmenedékház-vezefőnői állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazás: 150 fr t évi fizetés, termé-
szetbeni lakás, 4 méter tűzifa és szalmafűtés. Magyar 
ajkú vezetőnők oklevéllel pályázhatnak. Kérvények 
1808 szeptember 25-ig Kovácsevits Miklós felügyelő-
bizottsági elnökhöz küldendők. (1621—11—2) 

Jászberénybe segódkántor kerestetik. Pályázó-
tól tiszta hanganyag mellett értelmes éneklés kí-
vántatik, mely főkép temetéseken kell hogy érvé-
nyesüljön, s ávista tudjon szekundálni. Évi díjazása: 
400 - 450 frtig,vagy pedig teljes ellátás megfelelő fize-
téssel. Ki életkorára való tekintet nélkül magát ez 
állásban hosszabb időre állandósíttatni óhajtja, 
annak lehetőleg előny adatik. Oklevél nem kell. 
Az állomás októberig elfoglalandó. Bővebben levél 
útján. Jászberény, 1898 szept. 4. Beleznay Mór, 
főkántor. _ (1589—II—2) 

Zubrohlava (Árvamegye) községi magyar-tót 
tannyelvű népiskolához kerestetik — tanítónő mellé 
segédül — szerény igényű, r. kath., magyar-tót, eset-
leg német nyelvismerettel biró, kézimunkákban 
jártas, okleveles tanítónő, esetleg okleveles óvónő. 
Fölvilágosítások s nagyon elfogadható előnyök le-
vélben. Mielőbbi ajánlatok községi tanítónőhöz 
Zubrohlava (Árvamegye). (1599 — 11—2) 

A c sorvás i reform, kántortanítói állásra e lap 
32—33-ik számában hirdetett pályázat szept. 25-ig 
oly pótlással hosszabbíttatik meg, hogy orgonázás 
nem feltétlen szükséges és képezdevégzettek is pá-
lyázhatnak. (1584—II-2) 

A j á sz -dósa i róm. kath. népiskolánál megürese-
dett I-ső fiu-os tály tanítói állomására ezennel 
pályázat nyittatik. Fizetése: évnegyedenként elő-
leges részletekben a községi közjövedelmi pénztár-
ból 400 frt és az államtól nyerendő 60 frt segély. 
Kötelessége: az ismétlő-iskolásokat is tanítani, a 
gyermekeket templomba vezetni és ott rájok fel-
ügyelni. Pályázati határidő szeptember 25-ig. Meg-
választott állását október 1-én tartozik elfoglalni. 
Kellően felszerelt kérvények, melyekhez oklevél 
és eddigi működési bizony-ítványok csatolandók, 
Bozóky János lelkész és iskolaszéki egyházi elnök-
höz. intézendők. (1593-11—2) 

Kócsóhát i uradalomban tanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Évi fizetés 400 frt, 1600 -öl kuko-
riczaföld, egy tehéntartás, két szoba, konyha, élés-
kamrával ellátott lakás, mely az iskolával egy 
épületben van. Folyamodó csakis róm. kath., nős 
ember lehet, szünidő alatt gazdasági munkáknál, 
de főképen cséplésnél felügyelni tartozik ; ha meg-
felel, egy évi próbaidő után véglegesíttetik. Felsze-
relt folyamodványok bizonyítvány-másodlatokkal, 
melyek vissza nem küldetnek, szeptember hó végéig 
Züsz János urad. kasznárhoz, u. p. Valkány (Toron-
tálmegye) küldendők. (1643—III-2) 

A n a g y r é t i (Zólyomm.) ág. h. ev. tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Hiványszerinti jövedelme 370 frt; 
tényleges jövedelem azonban meghaladja a 400 frtot. 
A kérvények október l-ig Paulinyi Dániel ev. lel-
készhez küldendők: Garamszegh, p. Farkasfalva. 

( 1688 -1 -1 ) 

5856/ki. 1898. szám. Pályázati hirdetmény. Mező-
túr város által föntartoit tanyai iskolánál rend-
szeresített segédtanítói állásra pályázat nyittatik. 
Fölhivatnak pályázni kívánók, hogy kérvényeiket 
hozzám folyó évi október hó l-ig terjeszszék be. Ezen 
állással a következő javadalmazás van összekötve : 
1. Készpénzfizetés 300 frt. 2. Természetbeni lakás. 
Mezőtúr, 1898 augusztus 30. Fadgyas Károly, h. 
polgármester, (1656—1 — 1) 

A nagyfödémes i róm kath. népiskolához oki. 
tanító kerestetik. Évi fizetése : 400 frt (33 frt 33 kr) 
havi előleges részletekben, bútorozott szoba fűtéssel. 
Kötelessége : egy osztályt s az ismétlősöket tanítani. 
Tannyelv : magyar. A választás f. évi október 1-én 
ejtetik meg. Kérvények főt. Méhes Károly esperes-
plébános úrhoz Nagyfödémesre (Pozsonymegye) inté-
zendők. Kelt Nagyfödémesen, 1^98 szeptember 12-én. 
Hencz Vineze főtanító, iskolaszéki jegyző. (1666) 

A martonvásári községi iskolához egy próba-
évre tanító kerestetik. Jövedelme: 400 frt, fapénz 
22 frt, bútorozott szoba; esetleg előléptetés folytán 
378 frt, fapénz 22 frt, bútorozott szoba. Kötelessége : 
a rendes osztályon kívül az ismétlő fiúosztályt és a 
tornát tanítani. Pályázati határidő szeptember 27. 
A kántori teendőkben jártasak előnyben részesülnek. 
A kérvények az iskolaszék elnökéhez czímzendők. 

(1672 — 1 — 1) 
Pályázati hirdetmény. Betöltendő a nagy-sáros i 

községi kisdedóvodánál évi 300 frt fizetésből, 120 fr t 
dajkatartásból és megfelelő szabad lákásból álló 
illetményekkel javadalmazott kitdedóvónői állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles kisded-
óvónők képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényüket a nagy-sárosi községi kisded-
óvoda felügyelő-bizottságához czimezve, legkésőbb 
1898. évi szeptember hó 30-ig alulírott i'elügylő-
bizottsági elnökhöz nyújtsák be. Nagy-Sároson, le98. 
évi szeptember hó 12-én. Frantsek Dezső esperes-
plebános, kisdedóvodai felügyelő-bizottsági elnök. 

(1674—1 - 1 ) 
A mosócz i ág. hitv. ev. egyház második tanítói 

állomá ára okleveles tanítót illetve tanítónőt vagy 
kisdedóvónőt keres. Kötelességek: I-1I. oszt. minden-
napi tanulók oktatása., ismétlő-iskola vezetése,szükség 
esetén kántori fnnkcziók végzése ; tanítónő alkalma-
zása esetén az ismétlők közül csak a leányokat 
fogja tanítani, a kántori teendők alól föl lesz mentve. 
Tannyelv: tót. Fizetés: 400 frt készpénzben, negyed-
évi részletekben előre fizetve az egyház pénztárá-
ból ; 6 öl = 24 köbméter bükkfa, melyből a tan-
terem is fűtendő ; egy szobából álló lakás, szükség 
esetén az egyház gondoskodik alkalmas lakásról; az 
ismétlőktől egy-egy frt tandíj. Az állás azonnal 
elfoglalható. Jelentkezések minél rövidebb idő alatt 
okmányokkal felszerelve intézendők az ev. lelkészi 
hivatalhoz Mosóczon (Turóczm.) (1689 1 — 1) 

A temes-váral ja (Temesmegye, volt határőrvi-
déki részén) magyar-szerb tannyelvű, az 1893. évi 
XXVI. t.-cz. értelmében államilag segélyezett köz-
ségi elemi iskolánál lemondás folytán üresedésbe 
jöt t tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdette-
tik. Ezen tanítónői állomással a következő évi já-
randóság van egybekötve: évi 400 frt fizetés, ter-
mészetbeni lakás és 4 öl kemény tűzifa (10 éves 
átlag szerint 40 frt értékben). Fölhivatnak az ezen 
állást elnyerni óhajtó tanítónők, hogy a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium-
hoz czímzendő, kellően fölszerelt és megfelelően 
bélyegeit folyamodványaikat folyó évi október hó 
25-ig a temesvármegyei kir. tanfelügyelőséghez 
nyújtsák be. Temesvár, 1898. évi szeptember hó 13-án. 
Kir. tanácsos, tanfelügyelő helyett : Gramma Döme. 
kir. s.-tanfelügyelő. ( 1 7 3 / h - I - l ) 
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A szerbpozseTsenai szerb és magyar tannyelvű 
községi elemi népiskolánál megüresedett tanítói 
állomásra másodszor hirdettetik pályázat. Az állomás 
járandóságai: 400 frt fizetés és tisztességes lakás. 
Magyar nyelven szerkesztett, szabályszerű bélyeg-
gel ellátott és a nagyin, vallás- és közokt. minis-
teriumhoz czímzett folyamodások 1898. évi október 
hó 10-ig a krassószörénymegyei közigazgatási bizott-
sághoz küldendők. Idegen nyelvű okiratokhoz 
hiteles magyar fordítás csatolandó. Tanítónők és 
óvónők is pályázhatnak. (172/h—1-1) 

A do lnyalyubkovai szerb és magyar tannyelvű 
községi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. 
Járandóságok : 400 forint készpénzfizetés, 36 forint 
értékű tűzifa és tisztességes lakás konyhakerttel. 
Magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel ellátott és 
a nagym. vallás- ós közokt. ministeriumhoz czímzett 
folyamodások 1898 október 10-ig a krassószörény-
megyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. Idegen 
nyelvű okmányokhoz magyar fordítás csatolandó. 

(171/h-—r—1) 
Nagy-Jécsa községében egy tanítónői állásra 

pályázat hirdettetik. Javadalma: 300 frt készpénz, 
8 m3 kemény tűzifa és természetbeni lakás, mely 
áll: 3 szobából, konyha, élés- és fáskamrából, pincze-, 
padlás-, istálló- és udvarból. A kellően fölszerelt 
kérvény október hó 5-ik napjáig dr. Rieder Vilmos 
iskolaszéki elnökhöz intézenlő. Kötelessége: az 
iskolaszék által kijelölt osztályt vezetni és a felsőbb 
osztályokban kézimunkát tanítani. (1673 - II —1) 

A 33-ik számban hirdetett buda-ábrányi (Sza-
bolcsin.) pályázat szeptember 30-ig meghosszabbít-

tatok. (1678—1-1) 
A dúsai ág. hitv. ev. leányegyházközség kántor-

iamtót keres. 'Kötelességei: elemi iskolát vezetni s 
templomi istentiszteletet végezni. Fizetése: lakáson 
és kerten kívül, hivataloi becslés alapján, 142 frt 
államsegélylyel kiegészítve 400 frt . Előnyben részesül 
a tót nyelvben is jártas pályázó. Felszerelt pályázatok 
október 8-ig küldendők: Glauf Pál lelkészhez Rima-
szombatba. (1686-11—1) 

A vaári román és magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járan-
dóságok : 400 f r t fizetés ós tisztességes lakás. A 
magyar nyelvén szerkesztett, bélyeggel ellátott és 
a vallás- és közoktatásügyi ministeriu.nhoz czímzett 
folyamodások 1898 október hó 10-ig a krassó-szörény-
megyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. Nem 
n.agyar nyelvű okiratokhoz hiteles magyar fordítás 
csatolandó. (169/h—I—1) 

A radimnai szerb és magyar tannyelvű községi 
elemi népiskolánál megüresedett tanítói állomásra 
másodszor hirdettetik pályázat. Az állomás járan-
dóságai: 400 fr t fizetés és tisztességes lakás. Magyar 
nyelven szerkesztett, szabályszerű bélyeggel ellátott 
és a nm. vall. és közokt. ministeriumhoz czímzett 
folyamodások 1898 október 10-ig a krassószörény-
megyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. Nem 
magyar nyelvű okiratokhoz hiteles magyar fordítás 
csatolandó. Tanítónők és óvónők is pályázhatnak. 

(168/h I—1) 
A rákov icza i községi iskolánál üresedésben levő 

tanítói állomás, annak betöltése czéljából folyó óv 
szeptember 26-ig pályázat hirdettetik Javadalma-
zása lesz : 1. Törzsfizetés 300 frt, esetleg még 100 frt 
államsegélyből. 2. Természetbeni lakás, kert és 16 frt 
fűtési átalány. 3. Pályázóktól megkivántutik, hogy 
román ajkú legyen, továbbá énekelő legyen ós az 
iskolagyerekekkel egy kart képezzen. A törvény 
értelmében fölszerelt, kérvények az iskolaszékhez 
nyújtandók be. Rákovicza (u. p. Felső-Sebes, Szeben-
megye). Valeriu Florianu, iskolaszéki elnök. 

(1683-1—1) 

A kuss ics i (Temesmegye, volt határőrvidék) 
magyar-szerb tannyelvű, az 1893. évi XXVI. t.-cz szerint 
államilag segélyezett községi elemi iskolánál üre-
sedésben levő tanítói állomásra ezennel pályázatot 
hirdetek. Ezen állomással a következő évi fizetés 
van egybekötve: évi 400 frt fizetés, természetbeni 
lakás és 4 öl kemény tűzifa. Az ezen állást elnyerni 
óhajtók felhívatnak, hogy a nagyméltóságú vallás-
és közoktatási m. kir. ministeriumhoz czímzett, 
kellően fölszerelt és kellően bélyegeit folyamod-
ványaikat f. é október hó 25-ig Temesvármegye 
kir. tanfelügyelőségéhez nyújtsák be. Temesvár, 
1898. évi szeptember hó 13-án. Kir. tanácsos, tan-
felügyelő helyett : Gramma Döme, kir. segédtan-
felügyelő. (174/h—I—1) 

A tápió-szele i róm kath. népiskolához két 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. A községben 
levő tanító fizttése: 300 frt államsegély, 100 frt a 
hitközségtől és' 50 frt lakbér, összesen 450 frt, 
melyért a kántorságban is segédkezni tartozik. A 
második állomás a haleszi szőllőben van, ennek 
javadalmazása : 251 frt államsegély, 100 frt a hit-
községtől, összesen 351 frt és lakás természetben. 
Az állomások azonnal betöltendők. Somogyi Károly, 
elnök. _ (1689-1-1) 

A borzavári róm. kath. iskolához egy okleveles, 
esetleg képezde végzett segédtanító kerestetik, 
fizetése egy polgári évre: 250 frt, egy bútorozott 
szoba, fűtés, világítás ós takarítás. A pályázatok f. 
évi október 9-re Bures Antal iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. A 400 frtig való kiegészítésért, állam-
segély útján, a kérvény a ministeriumhoz beadatott. 
KeltBorzavárott(Veszprémm.) 1898szeptember lo-án. 

(1690-1—1) 
Liptó-Nagypalugya i ág. hitv. evang. egyház 

kántortanítói állásra október 15-ig pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme korpótlékkal együtt különféle czí-
men 600 frt. Tannyelv : tót. Felszerelt folyamodvá-
nyok Kmeti Jáno3 lelkészhez küldendők. 

(1725-1-1) 
Zala-Koppányi államilag s. közs. népiskolához 

400 frt évi fizetéssel, egy bútorozott szobából álló 
lakással (fűtéssel, tisztogatással) díjazandó old. osz-
tálytanító kerestetik. Választás október 2-án. Kán-
torságban segédkezők olcsón élelmeztetnek. Jelent-
kezések Mártincsevits István iskolaszéki elnök úrhoz 
intézendők. Megbízásból: Békefi Elek, iskolaszéki 
jegyző. ^ (17ü4 —I—1) 

Dejtáron (Nógrádm.) leköszönés folytán, ez évi 
Néptanítók Lapja 34. számában hirdetett pályázat 
megujíttatik. Föltételek ugyanazok. Folyamodvá-
nyok október l-ig beadandók ugyanoda mint a 34. 
számban. (1723 - I—1) 

A csOinei államilag segélyzett községi iskolánál 
megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdetek. A 
tanító évi fizetése 400 frt, szolga és fűtési átalá-
nya 15 frt illetve 36 frt, mely utóbbi összegből 
azonban a tantermet is köteles leend fűttetni Meg-
jegyzem, hogy csakis róm. kath. vallású, a magyar 
és tót nyelvet tökéletesen beszélő okleveles tanító 
pályázhat, ki a kántori teendőket is köteles leend 
végezni, melyért a hitközség részéről külön díjazás-
ban részesül. Pályázati határidő f. évi október hó 
elseje. A megválasztott állását azonnal köteles elfog-
lalni. Csaczán, 1898 szeptember 8-án. Szcghy János, 
iskolaszéki elnök. (1654—1—1) 

Az ó-turai (Nyitram.) városi tanítói állásra e lap 
35. számában hirdetett pályázat, szeptember végéig 
meghosszabbíttatik. (IV« 9 - I I -1 ) 

H é d e r v á n a (Győrmegye) segédtanító kerestetik. 
Fizetése a tanhónapokra havi 35 frt. Szoba búto-
rozva, fűtéssel. Pályázhatnak képezdevégzettek is, 
esetleg tanítónő vagy okleveles óvónők ,is. Kérvé-
nyek az elnökhöz küldendők. (1708—1—1) 
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Az ajkarendeki osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés: 300 frt, szoba fűtéssel. Tan-
nyelv: német-magyar. Az állomás azonnal elfogla-
landó. A kórvények az ajkarendeki (Veszprémin.) 
róm. kath. iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(1706—1—1) 
A g á k o v a i községi kisdedóvodánál 300 frt kész-

pénzfizetéssel, 40 frt lakbérilletménynyel javadal-
mazott óvónői állás betöltendő. Pályázati kérvények 
folyó hó 25-éig Melcher Mihály községi bíróhoz, 
mint a községi kisdedóvoda felügyelő - bizottság 
elnökéhez Gákovára (Bácsm.) küldendők. 

( 1 6 8 2 - 1 - 1 ) 
Betöltendő a klopédiai állami elemi, évi 400 fr t 

fizetés és természetbeni lakásból, esel leg szabályszerű 
lakbérből javadalmazott rendes tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó oki. tanítók képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás-
és közokt. ministerhez czímezve, legkésőbb október 
hó 25-ig Temesvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók 
előnyben részesülnek. Temesvárott, 1898. évi szep-
tember hó 14-én. Gramma Döme, kir. s.-tanfel-
ügyelő. (175/h—I—1) 

A pri l ipeczi román és magyar tannyelvű nép-
iskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az állomás 
járandóságai: 400 frt fizetés és tisztességes lakás. A 
magyar nyelven szerkesztett, szabályszerű bélyeggel 
ellátott és a nagym. vallás- ós közokt. ministerium-
koz czímzett folyamodások 1898. évi október 12-ig a 
k. assószörénymegyei közigazgatási bizottsághoz kül-
dendők. Idegen nyelvű okiratokhoz magyar for-
dítás csatolandó. (176/h—I—1) 

Betöltendő a mezöbodoni állami elemi isko-
lánál egy, évi 400 forint fizetésből és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítónői állás. Az ezen állomást elnyerni 
óhajtó tanítónők, képesítő oklevéllel, eddigi szolgá-
lataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kői-vényeiket a vallás- és közoktatásügyi minister 
úrhoz czímezve, legkésőbb a folyó évi október hó 
10-ig Torda-Aranyosvármegye kir. tanfelügyelőjé-
nél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítónők előnyben részesülnek. Torda-Aranyosvár-
megye kir. tanfelügyelőségétől. Torda, 1898 szep-
tember 16. Téglás István, kir. tanfelügyelő. 

(177/h—I—1) 
A 35. és 36. számokban hirdetett, lakáson kívül 

ötszáz forinttal javadalmazott magyar- i t í ebe i ref. 
leánytanítóságra a pályázat október elsőig meg-
hosszabbíttatik. Az iskolaszék. (1703—II-1) 

Pályázat rendes tanítói tót tannyelvű állomásra 
(1. és 2. oszt.) Hol icson. Jövedelem : lakáson kívül 
400 fr t készpénzben és 2 öl fa. Pályázatok az evang. 
lelkészi hivatalhoz Holicsra (Nyitram.) küldendők. 

(1701 1 - 1 ) 
Iszka-Szt . -Gyöi'gy (Sz.-Fejérm.) r. kath. magyar 

népiskolájába segédtanító kerestetik. Fizetése: 300 fit, 
lakásul egy bútorozott szoba, elegendő tűzifával. 
Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől számít- j 
va: tiz nap. Nőtanítók is pályázhatnak. Az állomás j 
azonnal elfoglalandó. Iszka-Szt.-György (u. p. Moha) I 
Horváth Sándor, plébános. (1704—l-l) 

Német-Újfalui oszt.-tanítói állomásra október 
15-ére pályázat nyittatik. Fizetése: 3"0 frt, havi 
részletekben ; 100 frt álliimsegélyérti kérvény folya-
matban van. Bútorozott szoba fűtéssel Okleveles 
folyamodványok (perDarány, Somogyin.) a: iskolaszéki 
elnökhöz intézendők Német-Újfaluba. Róni. kath. 
nők is pályázhatnak. Tannyelv : magyar. 

(1699 - l - l ) 

A felső-lehotai ÍZólyomm., u. p. Zólyom-Brezó) 
róm. kath. kántortanító] állomásra pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme: 320 fr t készpénz, 7 kat. hold 
szántóföld, 650 lélek után stóla, 64 köbméter tűzifa 
befuvarozva, melyből a tanterem is fütendő. Ezeken 
kívül tisztességes lakás, melléképületekkel és szép 
kertekkel. Kérvények a róm. kath. i-kolaszékhez 
szeptember 2 -ig intézendők. (1698—1—1) 

A m e s z t e g n y e i (Somogym.) fiúiskolához egy 
okleveles róm. kath, osztálytanító kerestetik Fize-
tése : egy polgári évre 400 frt A hitközségtől 300 frt, 
10' > frt államsegély lyel fedeztetik. Fizetése havi 
részletekben utalványoztatik ki. Továbbá egy búto-
rozott szoba fűtéssel s tisztogatással. Kötelessége: 
egy osztályt önállóan tanítani, a kántoriakban hiva-
talos távollét vagy-betegség esetén az egész polgári 
éven át segédkezni. Tanév közben állomását el nem 
hagyhatja. Folyamodások f. évi szeptember 29-ig 
alulirthoz küldendők. A személyesen megjelenteknek 
előny adutik. Az állomás október 2-án elfoglalandó. 
Vörös János, plébános. (1681-1 -1 ) 

A makiári (Hevesm.) róm ka,th. önálló tanítónői 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 1. A hit-
községtől előleges havi részletekben 350 frt. 2. Az 
ismétlő tankötelesek oktatásáért 30 frt. 3. Négy öl 
tü/.ifa, a lakáshoz beszállítva. 4 Lakás: 2 szoba, 
1 kamra, 1 konyha. 5. Mintegy 200 -ölre tehető 
kert Kötelessége: 1. A haladó leányosztály veze-
tése. 2. Az ismétlő tankötelesek oktatása. 3. A női 
kézimunka tanítása. Kérvények folyó hó 3ü-ig alul-
írotthoz küldendők. Kelt Makiáron, 1898 szept. 
15-én. Hámán András, iskolaszéki e. elnök. 

(1710 - I—1* 
Baros jenöre (Aradmegye) róm. kath. képesített 

kántor kerestetik. Fizetése: I. Br. Solymosy kegy-
úrtól, utólagos negyedévi részletekben: a) 42 f r t 
készpénz; bj 32 pozsonyi mérő kenyérbúza: c) 12 
pozsonyi mérő szemes kukoricza; d) két darab 
hízott sertés; e) 3 mezei I oglya széna; f j 12 öl 
kemény hasábfa. II. A hitközségi pénztárból lakbér 
czímen: 80 forint. III A kántori stólajövedelem 
1300 —1500 lélek után. Kötelessége: a minden-
napi istentisztelet alatt orgonaszóval (magyarul i 
énekelni; b) az elemi iskolásokat s a népiskolából 
kikerült fiatalságot az egyházi énekben s az utób-
biakat a hit- és erkölcstanban gyakoroltatni. Az 
állomásban való végleges megerősítés jogát a 
csanád-egyházmegyei hatóság tartja fenn magának. 
Oklevéllel felszerelt kérvények alulírotthoz kül-
dendők, szeptember hó végéig. Személyes megjelenés 
ajánlatos. Sorbán Kornél, plébános. (1694—I—1) 

15ej the (Pozsonymegye) róm. kath. népiskolánál 
másodtanítói állomás hirdettetik. Fizetés: 350 frt, 
bútorozott szoba, 8 kbm. keményfa házhoz szállítva 
s felaprítva. Tannyelv: tót-magyar. Okleveles tanít ik, 
tanítónők és óvónők is pályázhatnak. Az állomás 
rögtön elfoglalandó. Iskolaszék. (1695—1—1) 

UgocsaváriBégyében kebelezett Hömlöcsi fiók-
egyházközségben a gör kath kántor'tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 296 frt 18 kr. 
állami segélyezés mellett 400 frtra van kiegészítve. 
Pályázók felszerelt folyamodásaikkal október hó 
3 án Szászfaluban az esperesi hivatalnál jelentkez-
hetnek. (1720 l - l ) 

P é l y (Hevesm.) alulirott egy segédkántort keres, 
ki a kántorságban segédkezni, esetleg önállóan 
végezni k pes. Fizetése : polgári évre 400 frt, szoba 
fűtéssel, zongorával. Oílevól nem szükséges. Mondok 
István, ktanító (1717—1—1) 

A nyi tra-komjáthi róm. kath. népiskola I. osz-
tályú tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma: 400 frt, lakás fűtéssel. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Folyamodványok szeptember 25-ig az iskola-
székhez küld ndők. (1702—1—1) 
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Kövesden kántortanítóság üresedésben. Java-
dalma : szántóföld 4 hold, rét másfél hold, párbér 
átlagos 70 pártól 1 véka rozs és 25 kr. Deputatum 
7 frt. Tűzifa 4 öl, ebből az iskolát fütteti. Tandíj : 
átlagos 25 frt. Stóla. Államsegély 201 frt. Orgonálás 
nem szükséges. Lakása, házi és 900 [ -öl kerttel. 
Ismétlőket ingyen oktatja. Okleveles róm. kath. taní-
tók pályázatukat küldjék anyaegyházhoz : plébánia-
hivatal Nógrád-Berc e'l. (1691-1—1) 

Pályázat a p . -helmeczi ev. ref. kántortanítói 
állásra. Fizetés : 212 fit államsegély, '/a telki szántó, 
kaszáló, legelő-illetmény, 9 köböl gabona. 3'/» kb. 
búza, 8 ölfa, 9 iga félnapi munkája, 4 szekér széna, 
pénz 4 frt 60 kr, stóla egyhker. törv. szerint. Tandíj 
minden gyermek után 2 írt. Tankötelesek 30—40-ig. 
Nőtanítók is pályázhatnak. Az állomás azonnal el-
foglalható. P.-Helmecz, 1898 szept. 13. Kocsiss Endre, 
ref. lelkész. (1719—1—1) 

A s zentegyházas -o láhfa lv i róm. kath. elemi 
népiskolánál üresedésben levő egyik tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : évi 400 fr t o. é. havi 
előleges részletekben és tisztességes lakás. Az állásra 
csak okleveles tanítók pályázhatnak, de pályázhat-
nak okleveles tanítónők is. Kellően felszerelt folya-
modványok f. hó 30-ig alulirotthoz nyújthatók be. 
Szentegyházas-Oláhfalva, 189S szeptember 14-én. U. p. 
htdyben. (Udvarhelyül.) Pap Albert, iskolaszéki elnök. 

ü á b a k o v á c s i b a n (Ikervár, Vasm.) katholikus 
kántortanító-állomás szeptember 29-én választás 
útján betöltetik. Zsuppfedélzetű házban lakás, gaz-
dasági épül tek és kerten kívül fizetés : karc gaboná-
ban, lélekpénzben, tandíjban, szántóföld-haszonél-
vezetben, összesen: 703 frt. Adókat kántortanító 
fizeti. Kötelességei: iskolakezelés, kántori teendők 
elvégzése, böjti könyörgések tartása mindennap, 
havangoztatás, templomi szolgálat oltárnál ós sek-
restyében. Faiskolakezelés. Kellőleg fölszerelt kér-
vények alulirthoz küldendők. Választáskor szemé-
lyes megjelenés okvetlenül megkívántatik. Állomás 
azonnal elfoglalandó. Iskolaszék megbízásából: 
Tegyey Ferenc/, plébános. (1733—1 - 1 ) 

Nagy-Kanizsa város községi iskolaszéke a hely-
beli áll. segélyzett polgári leányiskolánál betöltendő 
mennyiség-természettudományi segédtanítói állásra, 
melylyel 601 frt fizetés és 180 frt lakbér van egybe-
kötve, pályázatot hirdet azzal, hogy a megválasz-
tandó segédtanító ezen állását f. évi október hó 
l-én elfoglalni köteles. Pályázhatnak ez állásra pol-
gári iskolai képesítéssel biró tanítók, úgy tanítónők 
is ; előnyben részesül, ki az éneket is tanítani képes. 
A választás egy évi próbaidőre történik. Pályázati 
határidő szeptember 28-ika. Kérvények a képesítő s 
esetleg más okmányokkal az iskolaszék elnökéhez 
küldendők. Nagy-Kanizsa, 1898 szeptember 7. Eper-
jesy Sándor, iskolaszéki elnök. (1722 — 1—1) 

Dombovár (Tolnamegye) róm. kath. iskolájához 
tanító kerestetik. Fizetése : 155 forint, bútorozott 
szoba fűtéssel, kántortanítónál élelmezés. Köteles-
sége : a rábízott osztályokat vezetni, ismétlősöket 
oktatni, a kán torság minden ágában segédkezni, a 
választás próbaévre történik. Kérvények október 
8-ig az elnökséghez küldendők, az állomás azonnal 
elfoglalandó. (1716—1-1) 

Cröncz-Ruszka (Abaújmegye) róm. kath. kán-
tortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme 
mint kántor s tanítónak 450 frtig van kiegészítve. 
Okleveles kántortanítók folyamodványukat főtisz-
telendő Liszkay Nándor esperes-plebános úrhoz nyújt-
sák be Abauj-Szántóra. (1692—II-1) 

Sándorf (Nyitram.) róm. kath. népiskolánál tanítói 
állomás betöltendő. Fizetése : 300 frt, 8 méter tűzifa 
és egy bútorozott szoba. 100 frt államsegély kéretett, 
elnyerés esetén a tűzifa elesik. Folyamodványok 
iskolaszék elnökére czímzendők. (1700—I—Íj 

Felsö-Sipék (Hontmegye) róm. kath. iskolájá-
hoz tanító kerestetik. Jövedelme : terményekkel s 
államsegélylyel együtt 400 frt és az 5-öd éves kor-
pótlék; azonkívül a tanítói alapból segélyre szá-
míthat. Köteles lesz: az ünnep- és vasárnapi isteni 
tiszteletnél orgonálni, köznapon pedig a sz. misé-
nél kiszolgálni, s az iskolában tanítani. Tannyelv : 
magyar-tót. Lakása: két szoba, konyha, kamra, 
istáló és házikert. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Az iskolaszéki elnök. (1718—1—1) 

A bács-petrovoszel ló i róm. kath. külső-, esetleg 
belső-szállási (tanya) tanítói állásra október 10-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalma : mindkét állásnak 
egyenkint 400 frt, szabad lakás. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Okmányolt kérvények főt. Matos János 
esperes úrhoz Szent-Tamásra küldendők. Csak fér-
fiak pályázhatnak. (1713—1—1) 

R á c z k e v e község külvárosi (Pokolhegy) osztat-
lan iskolájánál eltávozás miatt a férfitanítói állásra 
folyó évi október 2 ig pályázat nyittatik. Évi fize-
tés : 500 frt (ötszáz) készpénz, és természetbeni 
szép lakás. Pályázók kérvényeiket (20 kros bélyeg 
melléklettel) okt. 2-ig Ráczkeve község iskolaszé-
kéhez küldjék. Megválasztott állását azonnal köteles 
elfoglalni. Ráczkevén, 1898 szept. 16. Máthé János, 
iskolaszéki jegyző. Tóth Pál, iskolaszéki elnök. 

(1711-1 -1 ) 
Jánoshida (Jász-Nagykún-Szolnokm.) községben 

egy 325 frt és bútorozatlan szobával javadalmazott 
tanítói állásra szeptember 29-ig pályázat hirdette-
tik. A kérvények Fábry Pál egyh. elnök úrhoz 
czímzendők. Pályázhatnak képezde végzettek is. 
Fizetésfelemelés államsegély útján folyamatban, 
[fj. Toczik, jegyző. (1721-1-1) 

A szolnoki iparos-tanoncziskolánál újonnan szer-
vezett igazgató-szaktanítói állásra pályázás iránt 
fölkérjük azon szaktanító urakat, kik legalább elemi 
iskolai tanképesítés mellett iparrajzi szaktanfolyam-
ról is nyertek bizonyítványt és az ipari rajzokta-
tásban, valamint lehetőleg építő-iparostanonczok 
téli tanfolyamán való oktatásban és esetleg iparos-
tanoncziskolai igazgatásban sikeres gyakorlatot fel-
mutatni képesek. Minthogy az igazgató-szaktanító 
rendszerint megbizatik az ipartestületi titkári teen-
dőkkel is: kivánatos az ily minőségben sikeres 
működés igazolása. Teendői lesznek: az iparos-
tanoncziskolának, az építő-iparostanonczok téli tan-
folyamának és az iparossegédek továbbképző-tan-
folyamának igazgatása, az építő-iparostanonczok 
téli tanfolyamának vezetése, a tanoncziskolának 
legalább egy osztály csoportjában rajz, esetleg egyéb 
tárgy tanítása, az iparossegédek továbbképző-tan-
folyamát rajz, esetleg más tárgy oktatása, végül 
az ipartestület t i tkári munkakörének betöltése. 
Az igazgató-szaktanítói állás községi jellegű. A 
megválasztott állomását azonnal elfoglalni tar-
tozik. Jogosult és kötelezett tagja az országos 
tanítói nyugdíjintézetnek. Javadalom : havi előleges 
részletekben kiszolgáltatandó 800, azaz nyolczszáz 
forint fizetés és évnegyedenkénti előleges részletek-
ben fizetendő 200, azaz kétszáz forint lakbér. A 
szabályszerűen felszerelt és bélyeggel ellátott kér-
vények folyó év szeptember 28-ig beterjesztendők 
a szolnoki tanoncziskolai bizottság alulirt h. elnöké-
hez. Szolnok. 1898. Ifj. Kreutzer Balázs, ipartest, 
elnök. Kintzler Soma, ipartant, isk.-széki alelnök. 

(1671-1 -1 ) 
A túrnischai (Zalam.) róm. kath. népiskolához 

a másodtanítói állomásra október hó l-ig pályázat 
hirdettetik. Jövedelem: 400 frt évi fizetés, 24 méter 
fa, a melyből egy tanterem is fütendő, egy búto-
rozott szoba tisztogatással. Teendők: egyik osztály 
és az ismétlők tanítása. Kérvények Szalav István, 
plébánoshoz küldendők. (1707—1—1) 
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Az ajkarendeki osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés: 300 frt, szoba fűtéssel. Tan-
nyelv: német-magyar. Az állomás azonnal elfogla-
landó. A kérvények az ajkarendeki (Yeszprémm.) 
róm. kath. iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(1706—1—1) 
A gákova i községi kisdedóvodánál 300 frt kész-

pénzfizetéssel, 40 frt lakbérilletménynyel javadal-
mazott óvónői állás betöltendő. Pályázati kérvények 
folyó hó 25-éig Melcher Mihály községi biróhoz. 
mint a községi kisdedóvoda felügyelő - bizottság 
elnökéhez Gákovára (Bácsm.) küldendők. 

( 1 6 8 2 - 1 - 1 ) 
Betöltendő a k lopédiai állami elemi, évi 400 fr t 

fizetés és természetbeni lakásból, esetleg szabályszerű 
lakbérből javadalmazott rendes tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó oki. tanítók képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás-
és közokt. ministerhez czimezve, legkésőbb október 
hó 25-ig Temesvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók 
előnyben részesülnek. Temesvárott, 1898. évi szep-
tember hó 14-én. Gramma Döme, kir. s.-tanfel-
ügyelő. (175/h—I—1) 

A pri l ipeczi román és magyar tannyelvű nép-
iskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az állomás 
járandóságai: 400 fr t fizetés és tisztességes lakás. A 
magyar nyelven szerkesztett, szabályszerű bélyeggel 
ellátott és a nagym. vallás- és közokt. ministerium-
hoz czíinzett folyamodások 1898. évi október 12-ig a 
k; assószörénymegyei közigazgatási bizottsághoz kül-
dendők. Idegen nyelvű okiratokhoz magyar for-
dítás csatolandó. (176/h—I—1) 

Betöltendő a mezöbodoni állami elemi isko-
lánál egy, évi 400 forint fizetésből és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítónői állás. Az ezen állomást elnyerni 
óhajtó tanítónők, képesítő oklevéllel, eddigi szolgá-
lataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi minister  
úrhoz czimezve, legkésőbb a folyó évi október hó 
10-ig Torda-Aranyosvármegye kir. tanfelügyelőjé-
nél nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítónők előnyben részesülnek. Torda-Arany osvár-
megye kir. tanfelügyelőségétől. Torda, 1898 szep-
tember 16. Téglás István, kir. tanfelügyelő. 

(177/h—I—1) 
A 35. és 36. számokban hirdetett, lakáson kívül 

ötszáz forinttal javadalmazott magyar- i t tebei ref. 
leánytanítóságra a pályázat október elsőig meg-
liosszabbíttatik. Az iskolaszék. (1703— íl -1) 

Pályázat rendes tanítói tót tannyelvű állomásra 
(1. és 2. oszt.) Holicson. Jövedelem: lakáson kívül 
400 f r t készpénzben és 2 öl fa. Pályázatok az evang. 
lelkészi hivatalhoz Holicsra (Nyitram.) küldendők. 

(1701 1 - 1 ) 
I szka-Sz t . -Gyö így iSz.-Fejérm.) r. kath. magyar 

népiskolájába segédtanító kerestetik. Fizetése: 300 fit, 
lakásul egy butorozott szoba, elegendő tűzifával. 
Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől számít-
va : tiz nap. Nőtanítók is pályázhatnak. Az állomás 
azonnal elfoglalandó. Iszka-Szt.-György (u. p. Moha) 
Horváth Sándor, plébános. (1704-1- 1) 

Német-új fa lu i oszt.-tanítói állomásra október 
15-ére pályázat nyittatik. Fizetése: 300 frt, havi 
részletekben ; 100 frt államsegélyérti kérvény folya-
matban van. Butorozott szoba fűtéssel. Okleveles 
folyamodványok (per Darány,Somogym.) a< iskolaszéki 
elnökhöz intézondök Német-Újfaluba. Róm. kath. 
nők is pályázhatnak. Tannyelv : magyar. 

(1699 l - l ) 

A felsö- lehotai (Zólyomm., u. p. Zólyom-Brezó) 
róm. kath. káutortanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme: 320 frt készpénz, 7 kat. hold 
szántóföld, 650 lélek után stóla, 64 köbméter tűzifa 
befuvarozva, melyből a tanterem is fűtendő. Ezeken 
kívül tisztességes lakás, melléképületekkel és szép 
kertekkel. Kérvények a róm. kath. i-kolaszékhez 
szeptember 2 -ig intézendok. (1698—1—1) 

A m e s z t e g n y e i (Somogym.) fiúiskolához egy 
okleveles róm. kath. osztálytanító kerestetik. Fize-
tése : egy polgári évre 400 frt A hitközségtől 300 frt, 
10') frt államsegélylyel fedeztetik. Fizetése havi 
részletekben utalványozlatik ki. Továbbá egy buto-
rozott szoba fűtéssel s tisztogatással. Kötelessége : 
egy osztályt önállóan tanítani, a kántoriakban hiva-
talos távollét vagy • betegség esetén az egész polgári 
éven át segédkezni. Tanév közben állomását el nem 
hagyhatja. Folyamodások f. évi szeptember 29-ig 
alulirthoz küldendők. A személyesen megjelenteknek 
előny adatik. Az állomás október 2-án elfoglalandó. 
Yörös János, plébános. (1681-1 -1 ) 

A makiári (Hevesm.) róm kath. önálló tanítónői 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 1. A hit-
községtől előleges havi részletekben 350 frt. 2. Az 
ismétlő tankötelesek oktatásáért 30 frt. 3. Négy öl 
tü/.ifa, a lakáshoz beszállítva. 4 Lakás: 2 szoba, 
1 kamra, 1 konyha. 5. Mintegy 200 -ölre tehető 
kert Kötelessége: 1. A haladó leány osztály veze-
tése. 2. Az ismétlő tankötelesek oktatása. 3. A női 
kézimunka tanítása. Kérvények folyó hó 30-ig alul-
írotthoz küldendők. Kelt Makiáron, 1898 szept. 
15-én. Hámán András, iskolaszéki e. elnök. 

(1710 I —W 
Borosjenöre (Aradmegye) róm. kath. képesített 

kántor kerestetik. Fizetése: I. Br. Solymosy kegy-
úrtól, utólagos negyedévi részletekben: a) 42 f r t 
készpénz; bj 32 pozsonyi mérő kenyérbúza: ej 12 
pozsonyi mérő szemes kukoricza; d j két darab 
hízott sertés; ej 3 mezei I oglya széna; f ) 12 öl 
kemény hasábfa. II. A hitközségi pénztárból lakbér 
czímén: 80 forint. III A kántori stólajövedelem 
1300—1500 lélek után. Kötelessége: aj a minden-
napi istentisztelet alatt orgonaszóval (magyaruli 
énekelni; b) az elemi iskolásokat s a népiskolából 
kikerült fiatalságot az egyházi énekben s az utób-
biakat a hit- és erkölcstanban gyakoroltatni. Az 
állomásban való végleges megerősítés jogát a 
csanád-egyházmegyei hatóság tar t ja fenn magának. 
Oklevéllel felszerelt kérvények alulirotthoz kül-
dendők, szeptember hó végéig. Személyes megjelenés 
ajánlatos. Sorbán Kornél, plébános. (1694—1—1) 

Dejthe (Pozsonymegye) róm. kath. népiskolánál 
másodtam'tói állomás hirdettetik. Fizetés: 350 frt, 
butorozott szoba, 8 kbm. keményfa házhoz szállítva 
s felaprítva. Tannyelv: tót-magyar. Okleveles tanítók, 
tanítónők és óvónők is pályázhatnak. Az állomás 
rögtön elfoglalandó. Iskolaszék. (1695—1—1) 

Ugocsavármegyében kebelezett Hömlöca fiók-
egyházközségben a gör kath kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 296 frt 18 kr. 
állami segélyezés mellett 40J fr tra van kiegészítve. 

! Pályázók felszerelt folyamodásaikkal október hó 
I 3 án Szászfaluban az esperesi hivatalnál jelentkez-

hetnek. (172Ó l - l ) 
P é l y (Hevesm.) alulírott egy segédkántort keres, 

ki a kántorságban segédkezni, esetleg önállóan 
végezni k pes. Fizetése : polgári évre 400 frt, szoba 
fűtéssel, zongorával. Oílevél nem szükséges. Mondok 
István, ktanító. _ (1717—1—1) 

A nyitra-korujáthi róm. kath. népiskola I. osz-
tályú tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma: 400 frt, lakás fűtéssel. Tanítónők is pályáz-
hatnak. Folyamodványok szeptember 25-ig az iskola-
székhez küld ndők. (1702—I—L) 
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Kövesden kántortanítóság üresedésben. Java-
dalma : szántóföld 4 hold, rét másfél hold, párbér 
átlagos 70 pártól 1 véka rozs és 25 kr. Deputatum 
7 frt. Tűzifa 4 öl, ebből az iskolát fütteti. Tandíj : 
átlagos 25 frt. Stóla. Államsegély 201 frt. Orgonálás 
nem szükséges. Lakása, házi és 900 [ -öl kerttel. 
Ismétlőket ingyen oktatja. Okleveles róm. kath. taní-
tók pályázatukat küldjék anyaegyházhoz: plébánia-
hivatal Nógrád-Bercel. (1691-1—1) 

Pályázat a p . -helmeczi ev. ref. kántortanítói 
állásra. Fizetés : '212 fit államsegély, '/> telki szántó, 
kaszáló, legelő-illetmény, 9 köböl gabona. 3'/» kb. 
búza, 8 ölfa, 9 iga félnapi munkája. 4 szekér széna, 
pénz 4 frt 60 kr, stóla egyhker. törv. szerint. Tandíj 
minden gyermek után 2 írt. Tankötelesek 30—40-ig. 
Nőtanítók is pályázhatnak. Az állomás azonnal el-
foglalható. P.-Helmeez, 1898 szept. 13. Kocsiss Endre, 
ref. lelkész. (1719—1—1) 

A s zentegyházas -o láhfa lv i róm. kath. elemi 
népiskolánál üresedésben levő egyik tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : évi 400 frt o. é. havi 
előleges részletekben és tisztességes lakás. Az állásra 
csak okleveles tanítók pályázhatnak, de pályázhat-
nak okleveles tanítónők is. Kellően felszerelt folya-
modványok f. hó 30-ig alulirotthoz nyújthatók be. 
Szeutegyházas-Oláhfalva, 1898 szeptember 14-én. U. p. 
helyben. (Udvarhelym.) Pap Albert, iskolaszéki elnök. 

jáábakovácsiban (Ikervár, Vasm.) katholikus 
kántortanító-állomás szeptember 29-én választás 
útján betöltetik. Zsuppfedélzetü házban lakás, gaz-
dasági épül tek és kerten kívül fizetés : karc gaboná-
ban, lélekpénzben, tandíjban, szántóföld-haszonél-
vezetben, összesen: 703 frt. Adókat kántortanító 
fizeti. Kötelességei: iskolakezelés, kántori teendők 
elvégzése, böjti könyörgések tartása mindennap, 
harangoztatás, templomi szolgálat oltárnál és sek-
restyében. Faiskolakezelés. Kellőleg fölszerelt kér-
vények alulirthoz küldendők. Választáskor szemé-
lyes megjelenés okvetlenül megkívántatik. Állomás 
azonnal elfoglalandó. Iskolaszék megbízásából: 
Tegyey Ferenc/, plébános. (1733—1 - 1 ) 

Nagy-Kanizsa város községi iskolaszéke a hely-
beli áll. segélyzett polgári leányiskolánál betöltendő 
mennyiség-természettudományi segédtanítói állásra, 
melyíyel 601 frt fizetés ós .180 frt lakbér van egybe-
kötve, pályázatot hirdet azzal, hogy a megválasz-
tandó segédtanító ezen állását f. évi október lió 
1-én elfoglalni köteles. Pályázhatnak ez állásra pol-
gári iskolai képesítéssel bíró tanítók, úgy tanítónők 
is ; előnyben vészesül, ki az éneket is tanítani képes. 
A választás egy évi próbaidőre történik. Pályázati 
határidő szeptember 28-ika. Kérvények a képesítő s 
esetleg más okmányokkal az iskolaszék elnökéhez 
küldendők. Nagv-Kanizsa, 1898 szeptember 7. Eper-
jesy Sándor, iskolaszéki elnök. (1722 — 1—1) 

Dombovár (Tolnamegye) róm. kath. iskolájához 
tanító kerestetik. Fizetése : 155 forint, bútorozott 
szoba fűtéssel, kántortanítónál élelmezés. Köteles-
sége : a rábízott osztályokat vezetni, ismétlősöket 
oktatni, a kántorság minden ágában segédkezni, a 
választás próbaévre történik. Kérvények október 
8-ig az elnökséghez küldendők, az állomás azonnal 
elfoglalandó. ( 1 7 1 6 - 1 - 1 ) 

Cröncz-Kuszka (Abaúj megye) róm. kath. kán-
tortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme 
mint kántor s tanítónak 450 frt ig van kiegészítve. 
Okleveles kántortanítók folyamodványukat főtisz-
telendő Liszkay Nándor esperes-plebános úrhoz nyújt-
sák be Abauj-Szántóra. (1692—11 1) 

Sándorf (Nyitram.) róm. kath. népiskolánál tanítói 
állomás betöltendő. Fizetése : 300 frt, 8 méter tűzifa 
cs egy bútorozott szoba. 100 frt államsegély kéretett, 
elnyerés esetén a tűzifa elesik. Folyamodványok 
iskolaszék elnökére czimzendők. (1700—I—Íj 

Felsö-Sipék (Hontmegye) róm. kath. iskolájá-
hoz tanító kerestetik. Jövedelme: terményekkel s 
államsególylyel együtt 400 frt és az 5-öd éves kor-
pótlék ; azonkívül a tanítói alapból segélyre szá-
míthat. Köteles lesz: az ünnep- és vasárnapi isteni 
tiszteletnél orgonálni, köznapon pedig a sz. misé-
nél kiszolgálni, s az iskolában tanítani Tannyelv : 
magyar-tót. Lakása: két szoba, konyha, kamra, 
istáló és házikert. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Az iskolaszéki elnök. (1718—1—1) 

A bács-petrovoszel ló i róm. kath. külső-, esetleg 
belső-szállási (tanya) tanítói állásra október 10-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalma : mindkét állásnak 
egyenkint 400 frt, szabad lakás. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Okmányolt kérvények főt. Matos János 
esperes úrhoz Szent-Tamásra küldendők. Csak fér-
fiak pályázhatnak. (1713—1—1) 

R á c z k e v e község külvárosi (Pokolhegy) osztat-
lan iskolájánál eltávozás miatt a férfitanítói állásra 
folyó évi október 2 ig pályázat nyittatik. Evi fize-
tés : 500 f r t (ötszáz) készpénz, és természetbeni 
szép lakás. Pályázók kérvényeiket (20 kros bélyeg 
melléklettel) okt. 2-ig Ráczkeve község iskolaszé-
kéhez küldjék. Megválasztott állását azonnal köteles 
elfoglalni. Ráczkevén, 1898 szept. 16. Máthé János, 
iskolaszéki jegyző. Tóth Pál, iskolaszéki elnök. 

( 1 7 1 1 - 1 - 1 ) 
Jánosh ida (Jász-Nagykún-Szolnokm.) községben 

egy 325 frt és bútorozatlan szobával javadalmazott 
tanítói állásra szeptember 29-ig pályázat hirdette-
tik. A kérvények Fábry Pál egyli. elnök úrhoz 
czimzendők. Pályázhatnak képezde végzettek is. 
Fizetésfelemelés államsegély útján folyamatban. 
Ifj. Toczik, jegyző. (1721-1 -1 ) 

A szo lnoki iparos-tanoncziskolánál újonnan szer-
vezett igazgató-szaktanítói állásra pályázás iránt 
fölkérjük azon szaktanító urakat, kik legalább elemi 
iskolai tanképesítés mellett iparrajzi szaktanfolyam-
ról is nyertek bizonyítványt és az ipari rajzokta-
tásban, valamint lehetőleg építő-iparostanoiiczok 
téli tanfolyamán való oktatásban és esetleg iparos-
tanoncziskolai igazgatásban sikeres gyakorlatot fel-
mutatni képesek. Minthogy az igazgató-szaktanító 
rendszerint megbizatik az ipartestületi titkári teen-
dőkkel is : kívánatos az ily minőségben sikeres 
működés igazolása. Teendői lesznek: az iparos-
tanoncziskolának, az építő-iparostanonezok téli tan-
folyamának és az iparossegédek továbbképző-tan-
folyamának igazgatása, az építő-iparostanonezok 
téli tanfolyamának vezetése, a tanoncziskolának 
legalább egy osztálycsoportjában rajz, esetleg egyéb 
tárgy tanítása, az iparossegédek továbbképző-tan-
folyamát rajz, esetleg más tárgy oktatása, végül 
az ipartestület titkári munkakörének betöltése. 
Az igazgató-szaktanítói állás községi jellegű. A 
megválasztott állomását azonnal elfoglalni tar-
tozik. Jogosult és kötelezett tagja az országos 
tanítói nyugdíjintézetnek. Javadalom : havi előleges 
részletekben kiszolgáltatandó 800, azaz nyolezszáz 
forint fizetés és évnegyedenként! előleges részletek-
ben fizetendő 200, azaz kétszáz forint lakbér. A 
szabályszerűen felszerelt és bélyeggel ellátott kér-
vények folyó év szeptember 28-ig beterjesztendők 
a szolnoki tanoncziskolai bizottság alulirt h. elnöké-
hez. Szolnok, 1898. Ifj . Kreutzer Balázs, ipartest, 
elnök. Kintzler Soma, ipartant, isk.-széki alelnök. 

( 1 6 7 1 - 1 - 1 ) 
A túrnischai (Zalam.) róm. kath. népiskolához 

a másodtanítói állomásra október hó l-ig pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : 400 frt évi fizetés, 24 méter 
fa, a melyből egy tanterem is fűtendő, egy búto-
rozott szoba tisztogatással. Teendők : egyik osztály 
és az ismétlők tanítása. Kérvények Szalav István, 
plébánoshoz küldendők. (1707—I—1) 
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Tatán egyik tanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: 350 frt az egyháztól és ha ok-
leveles : 50 frt államsegély, lakás, fűtés, takarítás. 
Ajánlatok szept. 28-ig a ref. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Esetleg nőtanító is alkalmaztatik. 

(1712-1 -1) 
Kecskemét th. város községi iskolaszéke egy 

pusztai rendes tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma: 400 frt, másodfokú évi törzsfizetés, 
melyből üresedéskor 500 frtosba léphetni, szabad 
lakás az iskolában és két hold föld haszonélvezete, 
melyből "A hold iskolai kertté rendezendő. Férfiak 
pályázhatnak. Kellőleg fölszerelt kérvények új keletű 
egészségi bizonyítványnyal szept. 30-ig Dömötör 
Sándor iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az állás 
okt. 1-én foglalandó el; a megválasztandó tanító 
egy évi próbaidő sikeres kitöltése után véglegesít-
tetik. (1714-1—1) 

A J Á N L K M . Í 3 0 K . 
Nőtlen, róm. káth. vallású, ez évben képezdevég-

zett, jó hangú, beszél magyarul, keveset németül, 
jól horvátul, bunyeváczul és románul, segédkántor-
tanítónak ajánlkozik. Szives megkeresések, a tizetés 
megjelölésével, „Tanítójelölt" czim: Ráfnik, u. p. 
Bognácska. (1Ö62—I—1) 

Jeles, okleveles, reformált vallású óvónő, óvó-, eset-
leg tanítónőnek ajánlkozik. Megkeresések Puszta-
Hidegkutra (Szatmármegye) óvónőnek küldendők. 

(1679—1—1) 
Okleveles, gör. kath. tanító ajánlkozik bármely 

vidékre tanítónak. Czím: Oláh Emil Bereg-Rákos. 
(1697 -III—1) 

H I R D E T É S E K . 

Nevelőnő 
kerestetik Kleszner Vilmos uradalmi 
tiszttartóhoz Hagymáclfalvára (Bihar-
megyébe). Feladata egy leányt a polgári 
iskola I-ső, egyet pedig a polgári iskola 
IV-ik osztálya tantárgyaira magyar nyel-
ven tanítani és velük nyilvános vizsgát 
tétetni s három kis leányt, kik közül egy 
kezdő, kettő pedig haladó, a zongorára 

tanítani. 
A tanítónőnek róm. kath. vallásának s 

a magyar és német nyelvben s a zon-
gora tanításában jártasnak kell lennie. 

Javadalmazás: 250 frt és teljes ellátás. 
A levelek Kleszner Albert igazgató-

hoz Budapestre, I. ker. (Vár), Iskola-
tér 3. sz. alá küldendők s nála szóbelileg 
közelebbi fölvilágosítások is nyerhetők. 
(1637—II—2) Kleszner Albert. 
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TOLDI LAJOS BUDAPEST 

TanlsöM/veii 
elemi és polgári, tanító-, tanítónöké-
pezdék, valamint az összes tanintézetek 

számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi j egyze tek Röhn J. 
tanártól, irály tani j egyze tek í l i r á l y 
Pál tanártól és történelmi j e g y z e t e k 
Lovcsány i Cryula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

TOLBI LAJOS 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r ü l e t . 
1512 F ő - u t c z a 2 - i k sz.iíin. XV—3 

Rész le tes k ö n y v j e g y z é k i n g y e n ! 

II. kerület, Fö-utcza 2-ik szám. 

imwww&w 
„A gyermek első tanítója" 

czímű nagy vezérkönyv, a legteljesebb gyakorlati 
útmutató az elemi iskola I. osztályában kötelezett 
összes tárgyak tanítására. Megrendelhető: Juhay 
Antal, tanítóképző-tanárnál, Szepes-Váralján. 
Ára 2 frt 50 kr. (1555—IV—3) 

Stoirassep* pßäsms 
C8&SZ, fis Itir. udv. hangszergyáros fis a 

„TÁROGATÓ" egyedül szabadalm. feltalálója. 
Budapest, Bánczh id-iiteza .7. 

mindennemű hangszerek legjobb és Icrjutányosabb 
iilo/a - VI—4 szállítója. 'í't-o-
0 Fiuom h e g e d ű vonóval és tokkal 8 fri Q 

Képes árjegyzék ingyen nirgkilTdetiJe. 

E g y 12, e g y 8 és 6 vált. új orgona és e g y 
átjátszott , valamint minden nagyságú új 

fisharmoniumok jntányos áron eladók. 
P E P P E R T NÁNDOR és FIA, müorgona-
készítök, Szombathely, (Vasm.) (1629-111—2) 

Tanító urak b. figyelmébe I j 

Templomi orgonák, 
dB 

Ének-gyakorló (1064 dallam és dal) 1 forint 
SZABÓ JÓZSEF tanítónál 

új és átjátszott orgonák és harmoniumok ka p-
hatók MEZEY JÁNOS orgona-készítőnél Buda-
pest, VIII. ker., Bérkocsis-utcza 23. szam. 
Orgonajavítások és átalakítások legolcsóbb árban 
bárhol elkészíttetnek. (1732—I- 1) 
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vir«'- KIMUTATÁS 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1898. 
évi junius hó 8-án 2S85. és 1898. évi augusztus hó 19-én 3152. ein. 

számok alatt kelt rendeletével rendszeresített 

NYOMTATVÁNYOKRÓL. 
I. Fe lvéte l i napló, a kísdetlóvodák és menedékházak számára, a/l. minta: külív, 

.21 gyermek neve számára, bolti ár 2 kr, nettó ár 1 'A kr; beliv, 28 gyermek számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

II. Mulasztási napló, k i sdedivodák és gyermekmenedékházak számára, b/1. minta: 
külív, egy ív gyermek számára, bolti ár 2 kr, netfti ú% V'A .^Ll. beliv, egy ív 4 gyer-
mek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár 1 '/'•-• kr. ^ ^ 

III. Fe lvéte l i napló, népoktatási tanintézetek (elemi, ismétlő-, felső nép- és polgári isko-
lák) s % polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2, minta: külív, egy ív "21 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; beliv, egy 
ív 28 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

H Előmeneteli és mulasztási napló, elemi s a ve l e kapcsolatosan v a g y önállóan 
szervezet t általános és gazdaság i ismétlő-iskolák számára, b/2. minta: külív, 
egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

V. Fe lvéte l i napló, a tanoncziskolák számára, a/3, minta: külív, egy ív 21 tanuló 
számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 k r ; beliv, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 3 kr, 
nettó ár 2 kr. 

VI Előmeneteli és mulasztási napló, az iparos- és kereskedötanonoz-iskolák és a 
segédek továbbképzésére va ló tanfolyamok számira , b/3. minta: külív, egy ív 
3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr ; nettó ár l'A kr. 

VII. Fe lvéte l i napló, a segédek továbbképzésére va ló tanfolyamok számári , a/4. 
minta- külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 
tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr. 

VIII. E lőmene te l i é s mulasztási napló, segédek továbbképzésére való, önálló szerve-
zette l biró tanfolya nok számára, b/4. minta: külív, rgy ív 3 tanuló számára, bolti 
ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IX Előmenetel? ' mulasztási napló, a f e l s ö n é p - é s pcl^. iskolák számára, b/5 minta: 
külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló 
számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

X. J e g y z é k a m e g y e i és szjjbad kir. városi törvényhatóságok területén levő elemi, 
fe lső nép-, polgári iskolák (s a velők kapcsolatos gazdasági ismétlő iskolák s a női 
kereskedelmi tanfolyamok), továbbá az iparos- és kereskedő tanonca-iskolák s a 
segédek továbbképzésére va ló tanfolyamokról, c) minta: külív, egy ív 130 község 
neve számára bolti ár 2 kr, r»ttó ár l 'A kr ; beliv, egy ív 136 község neve számára bolti 
ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

Ezen nyomtatványokat nettó-ár mellett, a pénz beküldése, vagy utánvét útján szol-
gáltatjuk. A pénz e lő leges beküldése e s t i é n a portómentes hivatalok és hatóságok, nem-
különben a községek és va lamennyi iskola részére szolgáló küldemény portómentes. Utá'n-
vételes megrendeléseknél, az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknél az elnök 
és jegyző, községeknél pedig a jegyző vagy biró aláírása szükséges. 

E nyomtatványok bolti áron minden vidéki könyvkereskedésben kaphatók. 
B u d a p e s t , 1898. évi szeptember hó. 

A m. kir. tud,-egyvtemi nyomda igazgatósága. 
QÁ 

Ludapest, 1808. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdába;. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S T E R I U M 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola, létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által Jfettamozott 
községi előljárósági bizonyítvány nyal együtt, a /„Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a iragre megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. J 

Előfizetési ár : Egy évre 5 frt, félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 lsr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki altal kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomásu és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: 
BUDAPEST, TI. KEIÍ., PODMANICZKT-UTCZA 

Kézirl 

KIADÓHIVATAL: 
SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOL4-TÉR 3. 

o l t a t n e m a. ci vilibe v i s sza , . 

Az 1890. évi közoktatásügyi 
költségvetés. 

i. 

(H,) Lukács László pénzügyminister a 
képviselőház f. hó 9-iki ülésén nyújtotta 
be az 1899. évi állami költségvetést. 
A pénzügyminister kimerítő és nagy-
érdekü exposejában világos képét nyujtá 
ögész pénzügyi helyzetünknek és fél-
milliárd forintot túlhaladó állami költség-
vetésünk reális voltát meggyőző ada-
tokkal támogatta. Megnyugtató és a 
nemzet önbizalmát erősíti a költség-
vetés azon eredménye, hog}' a bevételi 
élőirányzat 1S99. évre is meghaladja a 
kiadásokat, a mennyiben 39.157 frt van 
bevételi fölösleg gyanánt előirányozva. 

Sietünk olvasóinkkal a közoktatás-
ügyi ministerium 1899. évi költségelő-
irányzatának népoktatási részét a követ-
kezőkben megismertetni: 

1. Elemi népiskolák szükségleteire 1898. 
évre megszavaztatott 2.453.046 fr t ; 
1899. évre előirányozhatott 2,7 2 3.7 3 3 frt, 
tehát több 270.687 iratai. 

Az állami elemi népiskolák összes 
személyi járandóságai (ideértve az ezred-
éves ünnepély alkalmából szervezett 
állami iskolákat is) 1898. évben 1.543.446 
frtot tettek ki; míg ugyanezen iskolák 
1899. évi költségei 1,624.133 frtra emel-
kednek. Ezen összesen 80.687 frtot tevő 

költségtöbbletből az állami tanítók fize-
tésének a szolgálati évek arányában a 
XI. fizetési osztály elvei szerint leendő 
rendezésére fölhasználandó 10 ezer frtnyi 
költségen kívül az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
2. szakaszában az állami tanítók javára 
biztosított évötödös korpótlékokra 70 
ezer frt fog fordíttatni. 

Az állami elemi népiskolák személyi 
járandóságainak részletezését a követ-
kező adatok tüntetik elő: 

Az állami elemi tanítók összes lét-
száma 2610. Ezeknek illetményei most 
rendkívül változatosak, a mennyiben az 
államosított községi és felekezeti iskolák 
tanítói előbb élvezett illetményeikkel 
neveztettek ki állami tanítókká; sok 
állami tanítónak helyi, avagy más czímü 
pótléka van, a melyek engedélyezésénél 
igazságos és méltányos rendszert lehe-
tetlen volt követni. 

Wlassics minister gondoskodásának 
egyik kiváló tárgyát képezi, hogy az 
állami tanítók anyagi helyzetét igaz-
ságos módon, és a mennyire csak az 
állam pénzügyi helyzete engedi, minél 
kedvezőbb mérvben rendezze. Erről a 
minister által benyújtott eddigi költség-
vetések is fényes tanúságot tettek; az 
1899. évi költségvetésben pedig mái-
teljesen kifejezésre jut a ministernek 
azon ismételve tett kijelentése, hogyr,HV X 
állami tanítók anyagi helyzetét a szM-

Lapuuk 3!)-ik számához egy melléklet van csatolva. ., íp f^ 
^ O tű 
-2 » * 

^Sj 
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gálüti évek arányában és a XI. fizetési 
osztály elvei szerint kivánja rendezni. 

Az 1899. évi költségvetésben már 
megszűnik az állami tanítók sokféle 
javadalmazása; eltűnnek a helyi pót-
lékok, hanem csupán négy fizetési 
fokozat van megállapítva, úgymint: 943 
állami tanítónak 400 frt, 1200-nak 500 
forint, 387-nek 600 f i i és 80-nak 700 fr t 
fizetés. Ezen fizetési fokozatok az állami 
tanítók anyagi helyzetét jelentékenyen 
javítják, mert az összes helyi pótlékok 
a fizetéshez csatoltatnak, tehát a nyugdí j-
jogosultság ezzel javul; számos állami 
tanító szolgálati éveinek arányában 
magasabb fizetési fokozatba lép elő; a 
közbeeső javadalmazással biró állami 
tanítók fizetése a legközelebbi magasabb 
fizetésre kikerekíttetik. 

A Néptanítók Lapja mult évi 50-ik 
számában közöltük az állami tanítók 
azon fizetési fokozatait, a melyek az 
1898. évi költségvetésben megállapít-
tattak. E szerint 189S. évben a 2610 
állami tanító közül még 1491-nek volt 
csupán 400 frt, 991-nek 500 frt, 82-nek 
600 frt és 30-nak 700 frt fizetése 
(16-nak ezen fokozatok között van a 
fizetése); — míg 1899-ben a 400 frtos 
tanítói állások száma, miként már fönnebb 
említők, — leszáll 943-ra, az 500 frtos 
állások száma emelkedik 1200-ra,' a 
600 frtos állások száma 387-re és a 700 
frtos állások száma emelkedik SO-ra; 
(a kik 700 írtnál kivételesen magasabb 
fizetést élveznek, azoknak magasabb 
illetményük 1899-től nyugdíjba beszá-
mítható személyi pótlék czímén lesz 
folyóvá téve). 

Alakpénzek rendszeresítésénél is mind-
inkább az állami tisztviselők lakbér-
szabályzata lép érvénybe. 1899-re 1123 
tanítónak 100 frt, 140-nek 120 frt, 
350-nek 150 frt, 70-nek 180 fr t és 
1 7-nek 300 frt lakpénz van felvéve. 

A létező állami népiskolák 1,624.133 
forint személyi járandósága különben a 
következő tételekből áll elő: fizetésekre 

1,265.400 frt, pótlékokra 87.180 frt; lak-
pénzekre 199.300 frt, hitoktatói tisztelet-
díjakra 67.000 frt, tüzifaváltságra 1.928 
forint, uti átalányokra 1.500 frt, szolgák 
díjaira 1.825 frt. Az állami iskolák 
dologi kiadásai 275.600 frtot igényel-
nek. A létező állami iskolák költségei tehát 
összesen 1,899.733 frtot tesznek. 

WJassies minister a képviselőház 1898. 
évi február hó 15-iki ülésén kifejtette, 
hogy a közel jövőben, lehetőleg öt év 
alatt egyezer új állami elemi népiskola 
fölállítását tar t ja szükségesnek. Erre 
vonatkozólag a minister az adatokat 
egybegyűjtette s a tervbevett ezer új 
állami népiskola elhelyezésénél a követ-
kező nézőpontokat jelölte meg: 

a) Első sorban kijelölendők azon köz-
ségek, a melyekben ómagyar elem kisebb-
ségben ran, és ezek számára nincs a 
községben magyar tannyelvű, jó nép-
iskola. 

b) Másodsorban szemügyre veendők 
azon községek, a melyekben más nyel-
vüekkel szemben a magyar elem van 
többségben és ezen magyar többségnek 
nincsen jó népiskolája. 

c) Az előbbi két pontban említett 
községekkel párhuzamosan megvizsgá-
landó a leggondosabban azon tiszta 
magyar lakosságú községek népoktatás-
ügye, a melyekben van ugyan népiskola, 
de mindamellett égető hiányok vannak; 
és sem a község, mint kötelezett iskola-
föntartó, sem pedig a hitfelekezetek, 
nyilvánvaló szegénységük miatt legjobb 
akaratuk mellett sem képesek virágzó 
népoktatást biztosítani. 

d) Végre a közel múltban szerzett 
örvendetes tapasztalatok nyomán figye-
lemmel kell lennünk az állami iskolák 
elhelyezésénél az oly tisztán nemzetiségi 
községékre is, a melyek nemcsak önmaguk 
kérik a magyar állami iskolát, hanem 
arra áldozni is készek. 

Ily irányelvek és tervszerű munkás-
ság, valamint a kir. kincstár érdekeinek 
szemelőtt tartásával 1899. évben az 
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ezer új népiskola közül 200 állami 
iskolát összesen 300 tanítói állással kiván 
a minister szervezni. 

A 300 új tanítói állás összes személyi 
járandósága 200.000 frtot, a dologi 
szükségletek 48.000 frtot, a 200 új 
állami elemi iskola összes költsége tehát 
248.000 frtot tesz ki egy polgári évre. 
Minthogy azonban ezen 200 új népiskola 
csak 1899. év szeptember havában lesz 
megnyitható, az egy polgári évre kiszá-
mított összes 248.000 frt összegnek 
csak egyharmad része, vagyis kerek 
80.000 frt irányoztatott elő az 1899. 
évre. 

A községi és felekezeti elemi nép-
iskoláknál alkalmazott tanítók fizetés-
kiegészítés és korpótléka fejében az 
1893. évi XXVI. t.-cz. alapján nyúj-
tandó államsegélyezés czímén az 1898. 
évre engedélyezett 490.000 frton felül 
további 1 10.000 frt, vagyis összesen 
600.000 frt van 1899. évre előirányozva. 

A községi iskolák 1898. évi 124.000 
forint, valamint a testületek és magá-
nosok által föntartott elemi iskolák 
20.000 frt segélye 1899. évre változat-
lanul van föntartva. 

Ezekben ismertettük az 1899. évi 
állam költségvetésnek az elemi nép-
iskolákra vonatkozó adatait. A jövő 
alkalommal bemutatjuk majd a kisded-
óvás, a gazdasági ismétlő-iskolák, a kir. 
tanfelügyelőségek és a népnevelési közös 
szükségletek költségelőirányzatát. 

Család és iskola. 
Sokat beszélünk róla, hogy a családi és 

iskolai nevelés összhangja mennyire szükséges 
a nevelés sikerének biztosítására; de vajmi 
keveset teszünk arra, hogy ez az összhang 
meglegyen. 

A család, ha gyermekét iskolába adta, azt 
hiszi, mindent megtett, a mit tennie kell 
gyermeke nevelése érdekében. Lakást, ételt, 
italt, ruházatot, könyvet ad a gyermeknek, a 
többi az iskola dolga; az iskola meg azt 
gondolja, hogy az ő föladata a stananyagot 

földolgozni", a többi a család dolga. Csuda-e, 
hogy ilyen körülmények között az a többi, a neve-
lés, a minek tulaj donképen mindennek kellene 
lenni, két szék között a földre esik ? 

Hogy az iskolai nevelés által némi sikert 
elérhessünk, összhangba kell azt hoznunk 
a családi neveléssel. Azért mondjuk, hogy 
hoznunk kell, mert a kezdeményezésnek tőlünk, 
az iskolától kell kiindulnia. A munka ugyan 
közös, a családnak jobban érdekében fekvő, 
de a kezdeményezés kötelessége reánk vár; 
mert mi jobban tudjuk, nekünk jobban kell 
tudnunk, hogy az összhang a családi és isko-
lai nevelés között szükséges, jobban értünk, 
jobban kell értenünk ezen összhang szálainak 
sodrásához. Meg kell a kezdeményező lépé-
seket tennünk, mert minket felelősség terhel; 
előttünk nem lehet közömbös, van-e munkánk-
nak sikere vagy nincsen. A siker biztosítá-
sára minden lehetőt meg kell tennünk. 

Sajnos, eddig nemcsak hogy elmulasztot-
tuk a kezdeményező lépéseket, hanem még 
szélesebbre, még mélyebbre ástuk az árkot, 
mely az iskolát a családtól elválasztja. Azon 
az uton vagyunk, mintha olyan intézmény-
nyé akarnók tenni az iskolát, melynek egyet-
len rendeltetése, hogy nekünk a lehetőség 
szerint nyugalmas megélhetést biztosítson; 
mintha a gyermekek azért jönnének a világra, 
hogy legyen nekünk kiket tanítanunk. Szó, 
a mi szó, de éppen nem érezzük magunkat 
a társadalom szolgáinak; a beamter-gőg hoz-
zánk férkőzött — különösen a felsőbb iskolák-
ban ; kezdünk méltóságokká lenni. Nem egy 
direktor valóságos potentát, a ki „fogad" a 
hét bizonyos óráiban, kinek szine elé máskor 
halandó — főleg ha ügyes-bajos szüle az 
illető •—'nem juthat. Az iskolák ajtaira ki-
iijuk, hogy oda nem hatósági közegnek 
belépnie tilos. A rend szempontjából szüksé-
ges tilalomból bástya lett, melylyel nemcsak 
az osztályból, de az iskolából is kizártuk a 
szülőt. Pedig a szülének szabad bejárást kell 
biztosítanunk az iskolába, viszont a szülének 
szívesen kell látnia a tanítót. Gondjaiknak 
tárgya, a nevelendő gyermek közös, tehát 
csak egyesült erővel szolgálhatják annak 
jövendőbeli életczéljait. Az egyesült erő kifej-
téséhez pedig gyakori személyes érintkezés 
szükséges. 

A kezdeményező lépést, a mint érintők, a 
tanítónak kell megtennie. Visszautasítástól, 
vagy barátságtalan fogadtatástól, ha csak 
visszataszító modorával azt nem provokálja, 
nem kell tartania. A szüle akarja, a fajfen-
tartás ösztönének erejével akarja, gyermeke 
tökéletesedését és nincs az a sülyedt ember, 
a ki szívesen ne látná azt az embert, a ki 
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ezen akaratának végrehajtására neki segítő-
társul kínálkozik. 

Miként érintkezzék az iskola a szülei ház-
zal, erre nézve részletes útmutatással szolgálni 
teljes lehetetlenség. A gyermek, a szülék, a 
tanító egyénisége, a különböző viszonyok és 
körülmények mérlegelése határozza meg az 
érintkezés módját. Egész általánosságban 
azonban mégis érinteni lehet azokat a főbb 
szempontokat, a melyek az érintkezésben 
irányadókul kell, hogy szolgáljanak. 

A család és iskola érintkezésének legköz-
vetlenebb czélja a kölcsönös tájékoztatás a 
gyermek viselkedése, viselkedésében nyilatkozó 
egyénisége felől. A gyermek egy kisded és 
egy nagyobb társaságnak tagja: a családnak 
és az iskolának alkotó része. A szülőnek 
tudnia kell, miként alkalmazkodik gyermeke 
az iskolának erkölcsi alapelveken nyugvó szo-
kásaihoz és szabályaihoz, sőt joga van az 
alapelvek fölött kritikát gyakorolni, az iskolá-
nak viszont tudnia kell, minők azok a szo-
kások és elvek — elvek minden társas életben 
vannak, habár nem is jutnak határozott kör-
vonalakban kifejezésre —, a melyek a családi 
életet irányozzák s hogyan alkalmazkodik 
azokhoz a gyermek? 

Eme kölcsönös puhatolódzás alapján meg-
tudja a szüle szeretettel, czéltudatos tevékeny-
séggel vezeti-e a tanító iskoláját; megtudja, 
hogyan viselkedik a gyermeke tanítójával s 
társaival szemben; hajlik-e az erényekre, 
avagy a hibák iránt mutat-3 nagyobb fogé-
konyságot ? Az iskola viszont megtudja: 
nincs-e elkényeztetve otthon a gyermek, 
avagy nem erőszakoskodnak-e fölötte; igaz-
mondó-e, avagy hazudozásra hajló; békülé-
keny-e, vagy bosszúálló; szorgalmas-e, vagy 
restségre hajló; gyöngéd-e, vagy durva; mér-
tékletes-e, vagy torkos; tisztaságszerető - e, 
vagy a szennyet tűrő, stb., stb. 

Ezen megfigyelések alapján tisztán áll a 
tanító előtt a gyermek egyénisége s a szülő-
vel egyetértőleg megállapítja a gyermek fej-
lődő akaratának jóra irányítása végett szük-
séges eszközöket. 

Mindenekelőtt a rosszra vezető alkalmak 
kiküszöbölésére törekszik, okkal-móddal javí-
tani igyekszik a közvetetlen környezetet, a 
családot. Aztán a cselekvő föllépést irányítja; 
oda hat, hogy a család lehetőleg ugyanolyan 
módon szoktassa a gyermeket a jóra, miként 
az iskola teszi. Nem elég az eszközök hason-
lósága, az alkalmazás módjában is hasonló-
ságnak kell lennie. Az a gyermek, a kit a 
szülei házban a durva bánásmód érzéketlenné 
tett a szelídebb eszközök iránt, ritka esetben 
hajlik meg a szép szó előtt. Ezzel a példával 

— mellesleg legyen mondva — nem akarunk 
kaput tárni a durvaságnak; ellenkezőleg: azt 
akarjuk, hogy a szülei házat emelje magához 
az iskola a helyett, liogy hozzája sülyedne. 

A tanító rávezeti a szülét az eszközök 
czéltudatos és következetes használatának föl-
tétlenül szükséges voltára; kézzelfoghatóvá 
teszi a szokás, illetőleg szoktatás nagy jelen-
tőségét. 

Nem kell azt hinni, mintha ezen érintkezés 
folyamán mindig a tanítónak kell tanítónak 
lenni, lehet ő tanuló is; bizonyos esetekben 
azzá kell, hogy legyen. A szülei szeretet és 
gond sok praktikus fogásra tanítja még a 
legegyszerűbb szülét is, annál inkább az értel-
miség körébe tartozót. Tanulni egyiktől sem 
szégyen. Szilárd meggyőződésem, hogy a szü-
lei házzal való tervszerű érintkezés még 
nevelési irodalmunkra is termékenyítőleg 
hatna. S ez természetes is. Nevelési elveink 
és szabályaink a gyakorlati nevelés megfigyelt 
tényeiből vannak leszűrve. 

(Budapest.) Ember János. 

ova 
!) 

A részletes tanterv és a heti 
órarend. 

Nem árt, ha a részletes tanterv és a heti 
órarend kérdésével foglalkozunk. Igaz, hogy 
kissé későn foglalkozunk vele, mert a tanév 
már megkezdődött és a részletes tantervek 
és heti órarendek ott a hol és úgy a hogy 
már „elkészültek, jóvá is hagyattak, be is 
terjesztettek a kir. tanféliigyelőségekhez és 
onnan a láttamozási záradékkal ellátva oly 
fölhívással küldettek vissza, hogy az iskola-
szék (gondnokság) azoknak kifüggesztetése 
iránt haladéktalanul intézkedjék." 

A bürokrata szemüvegén nézve a dolgot, 
ez az eljárás korrektnek látszik, mert törvény-
szerű. És ennek daczára én még sem tartom 
e dolgot korrektnek, sem helyesnek, tehát az 
ügyre nézve semmi esetre sem üdvösnek. 
Megmondom miért 

Távol álljon tőlem, hogy a sok irodai 
teendőkről és irodai munkahalmazról panasz-
kodjam. Sőt ellenkezőleg, azt szeretném, ha 
a kir. tanfelügyelőségek a régi és az új tanév 
közti időt mással se töltenék, mint az ily 
dolgok fölülbirálásával, kerüljön az bármennyire 
is sok irka-firkába. 

Az ilyen irodai munka akármennyire sok 
is, soha sem lehet ok a panaszra; de jogos a 
fölszólalás akkor, ha más, nem szakemberek 
által is könnyen elvégezhető irka-firkáról pa-
naszkodunk. Értem azokat áz irodai dolgokat 
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a hol a tanfelügyelőség közvetítő és kézbe-
sítő szerepre kényszerül. 

Mondom: az ilyen irodai munkát szeretem. 
Szeretem pedig azért, mert elvégzése szak-
ismeretet követel, tehát az ember otthon 
érezheti magát. Az olvasó azt mondhatná 
erre: hisz akkor rendjén van a dolog, vagyis 
a szakember-tanfelügyelő teljesítse hiven ebbeli 
kötelességét és aztán jogosulatlan minden 
panasz. És ime, én mégis panaszkodom. Panasz-
kodom pedig azért, mert a dolog még sin-
csen rendjén és a valóság és látszat között 
nagy az eltérés. Mi, a kik közvetetlenül szem-
léljük a dolgot, úgy látjuk, a mint az valóban 
van és talán mi érezzük azt legjobban, hogy 
minőnek kellene lennie. 

Saját meggyőződésemet őszintén tárom föl. 
Teszem ezt hivatásomból kifolyó kötelesség-
ből a végett, hogy az illetékes körök figyel-
mét ezen éppen nem másodrangú dologra 
fölhívjam és kikérjem. 

A részletes tanterv és a heti órarend 
elkészítése igazi szakembert kiván és ez meg 
is van: a tanító, a tantestület. Mellékesen 
legyen megjegyezve, az emberi gyarlóságnál 
fogva, megeshetik, hogy egyik-másik tanító 
kevésbé igazi szakember, avagy kevesebb tapasz-
talattal rendelkezik és így nem tudja tanter-
vét és órarendjét úgy elkészíteni, hogy a 
megszabott általános kereteken belül a helyi 
és egyéb specziális viszonyaival számolhasson, 
hogy ezeknek követelményeit kellően respek-
tálhassa. E miatt szükséges a fölülvizsgálás, 
az irányítás, a jó és meggyőző tanács, melynek 
végeredménye a jóváhagyás. Kétségtelen dolog, 
hogy egy szakember munkája fölött, csak 
szakember mondhat véleményt, Ítéletet. Eddig 
tehát rendben volnánk. Ám a mi ezután követ-
kezik, az már nincs rendjén és épp azért az 
egész tanterv és órarend készítés szükséges-
ségének az értéke a fagyponton alulra száll. 
Veszít komolyságából, súlyából, értékéből, sab-
lonos munkává degradálódik, holott elsőrangú-
nak és nagy körültekintést igénylőnek kel-
lene lennie. 

A tanító mint szakember elkészíti az óra-
rendjét meg a tantervét és azt egy nem szak-
emberekből álló testület, az iskolaszék van 
hivatva fölülbírálni, visszavetni, jóváhagyni. A 
szakember tanfelügyelőnek pedig csak tudomás 
és mondjuk, hozzájárulás végett bemutatják. 

Tegyük föl, hogy a tanfelügyelő nem járul 
hozzá •— a mihez kétségtelen joga van — 
és az iskolaszék erre vonatkozó határozatát 
a fönnálló ministeri rendelkezés alapján a 
közigazgatási bizottság, illetve a minister 
döntéséig fölfüggeszti. Nem számítva az esetleg 
bekövetkezhető flöebbezéseket, kérdem én, 

mikorra jutunk a dolog végére ? De ezt nem te-
kintve, azt kérdem, ha a tanfelügyelő fölfüggeszti 
a közbeesett határozatot — a mit esetleg szak-
ember létére meg is kell, hogy tegyen — 
mire való ez a sok czeremónia ? mert elvégre 
a tanfelügyelő a jó tanterv és órarendekben 
hozzájárul, a kevésbé jókhoz pedig hozzá 
nem járulni szent kötelessége; inkább köte-
lessége, mint joga. 

De meg aztán a dolog természetéből is 
következik, hogy a szakember (tanító) által 
elkészített tanterv és órarend fölülbirálója és 
jóváhagyója csakis szakember, a tanfelügyelő 
lehet. 

Nem vagyok én ellensége az iskolaszékek-
nek és gondnoksági intézménynek, sőt ellen-
kezőleg, az iskola és a tanító érdekében ezen 
intézményt föntartandónak vélem a jövőben 
is, csakhogy alaposan átdolgozott és javított 
kiadásban. Mondom, nem vagyok iskolaszéki 
ellenes egyén, de azt határozottan vallom és 
állítom, hogy szorosan vett tanügyi dolgokat 
nem kellene reája bizni. 

Ezen a bajon igen könnyen és revízió nél-
kül lehet és kellene segítenünk. Hogy kell, 
azt bebizonyítottam a szakismeretre és a ter-
mészetszerüségre hivatkozva; hogy lehet-e, 
elég arra hivatkoznom, hogy a rendeleti 
uton megadott jogok ugyancsak rendeleti 
uton megvonhatok és pedig minden megráz-
kódtatás nélkül, az általános revíziót e sem 
várva. 

De nemcsak ezt az egyedüli dolgot, hanem 
mindazokat meg kellene vonni az iskolaszék-
től, a mi a szakismeret hiánya miatt reája 
nem tartozik és épp azért természetellenes 
állapotok előidézője. Hisz nevetséges dolog, 
hogy a tanfelügyelőségek a 15 kros nyug-
díjilleték kimutatásait szerkesztik, míg a nem 
szakemberekből álló iskolaszékek a tan- és 
órarendebet bírálják fölül, sokszor a nevelés-
és módszertan elveit arczul csapva. 

Ha az említettem természetű dolgokat a 
kir. tanfelügyelőségekre ruháznák át, minden 
másként, jobban menne. Jobban menne, komoly-
ságban, értékben nyerne maga a tan- és óra-
rend elkészítése is. Mert a tanító tudja, hogy 
szakember Ítélete elé viszi elaborátumát és 
épp azért nagyobb körültekintéssel, alaposabb 
előtanulmányozás mellett csinálja —, és már 
ez magában véve is nagy nyereség. 

Ez az eljárás nem csak arra alkalmas, 
hogy a tanító ambiczióját növelje, tanulmá-
nyozásra késztesse, szóval hogy otthonosabb 
legyen a saját otthonában, hanem igen alkal-
mas arra is, hogy felügyelőjeközelebbről meg-
ismeije és viszont alkalmas arra is, hogy a 
felügyelő intenczióiból megismerkedve, ő is 
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hozzájárulhasson ahhoz, hogy a nevelő-tanítás 
egyöntetüebben eszközöltessék. Ez sem kis 
numerus ám a pedagógiai világban! 

De lia ezeket a dolgokat, jelen esetben a 
tan- és órarend fölülbirálását és jóváhagyá-
sát a kir. tanfelügyelőségeknek teszszük jog-
szerű kötelességükké és e tekintetben őket 
intézkedési körrel fölruházzuk, kívánatos lenne 
annak a lehetőségéről is gondoskodni, hogy 
a fölülbirálás is kellő körültekintéssel és ne 
fölszínesen eszközöltessék. 

Rendeleti uton kellene intézkedni, hogy 
minden iskola tantestülete, tanítója tegye 
alapos tanulmány tárgyává a tan- és órarend 
kérdését és a tanév végén hozzájárulás végett 
teijeszsze be a tanfelügyelőhöz. A tanfel-
ügyelő birálja fölül, netáni észrevételeit közölje 
az illető tanítóval vagy tantestülettel és 
hívja föl őket a jövőre nézve az észrevételek 
figyelembe vételére. 

Az ilyen tanterv és órarend (ha csak kivá-
lóan kivételes esetek elő nem fordulnak) három 
évig érvényes, mely idő alatt a tanító szerzett 
közvetetlen tapasztalatok nyomán jegyzeteket 
és a 3 év leteltével ezeknek figyelembe véte-
lével új tan- és óratervet készít, mely azután 
végleges jóváhagyás végett a kir. tanfelügye-
lőnek bemutatandó. (Az órarend nem olyan 
állandó természetű, mint a tanterv.) Akkor 
aztán nem szükséges minden esztendőben 
bemutatni a tantervet, hanem csak a beállott 
változások előidézte kivételes esetek alkal-
mával. 

Nagyon természetes, hogy mivel ez sok 
időbe kerül, gondoskodni kellene annak a 
lehetőségéről is, hogy a tanfelügyelők a szük-
séges idővel rendelkezzenek. Az adott és 
egyelőre nem igen változtatható viszonyok és 
körülményeink között a lehetőséget másként, 
mint a kezelő személyzet szaporításával, nem 
lehet biztosítani. A kezelő személyzet aztán 
ellátná a sablonos és semmi esetre sem tan-
felügyelői tudást kívánó munkákat és a tan-
felügyelői személyzet hivatásának élhetne. 

Csalódik az, a ki azt hiszi, hogy még ezzel 
is rendben volnánk. Dehogy vagyunk. 

A tan- és órarend elkészítése a szakisme-
reten kívül széleskörű tapasztalatokat is igényel. 
Több szem többet lát, több fül többet hall, 
több fej többet tud! Kívánatos volna, hogy 
a tanítók gyűléseink alkalmával nagyobb súlyt 
fektessenek az ily természetű dolgok alapos 
megvitatására. Ezt kivánja maga az egyön-
tetűség is. Mert nemcsak az általános keret 
megszabásánál, hanem még a részletek kivi-
telénél is szükség van általános megállapo-
dásokra, irányelvek megállapítására. 

Annyira szélsőségbe menni nem tartom 
czélszerűnek, hogy minden iskolának teljesen 
specziális tan- és óraterve legyen. Ez olyan 
szélsőség volna, mint a német világban volt, 
hogy valamennyi iskolában egyazon órában 
ugyanazt tanították. A specziálitásban annyira 
mehetünk, sőt kell is mennünk, hogy egyes 
vidékeknek külön, de azért egyforma specziá-
lis tantervük legyen. Így pl. nálunk Temes-
megyében 4—5 specziális tanterv untig elég. 

Sokat lehetne e thémáról írni. Nem is 
meríthettem ki tételemet; de nem is ez volt 
a czélom. Czélom: napirendre hozni a kérdést 
és az érdeklődést fölkelteni úgy fönt, mint 
lent is. 

(Temesvár.) Gramma Döme. 

Tanulmányunk. 
Pedagógiai irodalmunk világos bizonyítéka 

annak, hogy eszméink szaporodnak, szellemi 
életünk rugói erősbülnek, hivatásunk magasra 
törekszik, fejlődésünk új irányt vesz. 

Eszméink gazdagsága, szellemi életünk ereje, 
hivatásunk emelkedettsége, fejlődésünk lelke 
azok a tényezők, melyek egyesülésünk czéljá-
nak tartalmát, munkánk értékét, tanítói ön-
tudatunk súlyát, jövőnk nimbusát alkotják. 

Eszmékkel megáldva, szellemi tőkével föl-
fegyverkezve, hivatásunktól lelkesítve, a jövőt 
magunk előtt látva végezzük munkánkat egy 
czél felé törekedve abban a meggyőződésben, 
hogy az eszmék, melyek fönragyognak, a szel-
lem, mely fényöket szerte szólja, a hivatá-
sunktól alkotott szilárd hit, mely az eszméket 
diadalra segíti, a jövő képe, melyre a mult 
nagyságát följegyeztük, egygyé forrasztanak a 
honszeretetetben, a férfias akaratban, a szilárd 
jellemben, a komoly munkálkodásban, a közös 
czélban. 

Eszméink, melyek vezérelnek, a szellem, 
mely munkára szólít, a hivatás, mely nemes 
küzdelemre tanít, a czél, mely útunkat jelöli, 
mind egyazon forrásból fakadnak: a nemzeti 
dicsőségből. 

A mit nemzetünk egy ezer év alatt átélt, a 
mit ez idő alatt alkotott, szerzett, kivívott, az 
mind lelkünkbe vésve, szivünkbe forrva buzdít: 
szerezzünk a nemzeti dicsőségből tartalmat 
tanítványaink lelkének; öntsünk a nemzeti 
dicsőség szent edényéből lelkesítő érzést 
tanítványaink szivébe ; formáljunk a nemzeti 
dicsőség képén hazafiúi erélyt, akaratot tanít-
ványaink gondolatvilágában. 

Ezer évre teijedő múltnak szózata a magyar, 
néptanítók tanítója. Ez megmagyarázza az 
életczélt, melyet követnünk, a lelki erőt és 
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uralmat, melyet megőriznünk, a nemes öntuda-
tot, melyet szereznünk kell, hogy létünk erős, 
kedélyünk tiszta, munkánk áldásos legyen. 

Lelkünk boldogságát, kedélyünk tisztaságát, 
munkánk áldásosságát adjuk örökbe tanítvá-
nyainknak, hogy elhagyva az iskolát, gazda-
gok legyenek a türelemben, erősek a hon-
szeretetben, kitartók a munkában. 

A mérsekletre tanító türelem, az önnön-
magunk megbecsülésére intő honszeretet, a 
vágyainkat mérséklő munkásság azok az eré-
nyek, melyek birtokában megértjük, meg-
becsüljük egymást, egyformán érezzük a nem-
zeti örömet, egyformán a bánatot, egy czélt 
munkálva törekszünk a nemzeti közösség meg-
teremtésén, a közös jólét létrehozásán. 

Ezeket az erényeket tanítványaink közkin-
csévé tenni elsőrendű föladatunk, melynek 
megoldásához legjobb segítőeszközül a magyar 
nyelv tanítása szolgálhat. Tegyük e czélból 
a magyar nyelv tanítását az iskolai nevelés 
és tanítás középpontjává, mely köré buzga-
lommal gyűjtjük az anyagot, melyből tanít-
ványaink lelkét gondozzuk, ápoljuk. 

Fektessük a magyar nyelv tanítását arra 
az erkölcsi alapra, melyen tanítványaink erköl-
csisége szilárdan megmarad. Kutassuk át 
tanítványaink lelki világát, vizsgáljuk annak 
változásait, fejlődését s ezekhez alkalmazkodva, 
irányítsuk eljárásunkat akként, hogy tanítvá-
nyaink a magyar nyelv tanulásának hatása 
alatt erkölcsileg, értelmileg művelődjenek, 
hogy az ajkaikról elhangzó minden magyar 
szónak magyar érzés legyen az indítója. 

Nincs szebb, nincs eszményibb föladata a 
magyar néptanítónak, mint olyan irányt adni 
tanítványai érzelmének, hogy ezek az erköl-
csi javakért: a szépért, nemesért, magasztos-
és fönségesért lelkesedni tudjanak. Hiában 
van az iskolák mintaszerű berendezése ; hiába 
a legjobb tanterv: ha a tanító a nevelés és 
tanítás eszközeit nem oldja föl a honszeretet, 
a magyar érzés lángjában, az iskolai munka 
nyomtalanul elvész; a lélek pusztaság lesz, 
mely a szív dermesztő hidege miatt életet 
táplálni nem képes. 

Keressük ki rejtekükből a magyar nemzet 
szenvedéseit, világítsuk meg dicső napjait, 
nyomozzuk példás életét, tekintsük át szel-
lemi termékeit, merítsünk mindezekből reményt, 
bizalmat, tanuljunk önzetlenséget, áldozat-
készséget s így elkészülve, fogjunk tanítvá-
nyaink lelkének alakításához, tegyük ezt akként, 
hogy tanítványaink értelme erős legyen: tenni 
a hazáért; hogy szivök fenkölt legyen: érezni 
a hazáért. 

Mindezt elvégezhetjük a magyar nyelv taní-
tásának folyamán, ha mindazt, a mi a szív 

és értelem műveléséhez szükséges, akként 
foglaljuk bele a magyar nyelv tanításába, 
hogy az összes tantárgyak tanítási egységeit 
a magyar nyelv tanításához kötött czél fog-
lalja össze. 

Ha a tanításnál követendő fokokat a magyar-
nyelv tanításánál kiviíló figyelemmel kisérjük 
és követjük, új meg új megfigyeléseket tehe-
tünk, tapasztalatokat szerezhetünk a magyar 
nyelv olyan tanításáról, mely tanítványaink 
egybehangzó szellemi fejlődésének megfelel. 
Figyelmes tanító, ki a magyar nyelv tanítá-
sának titkait kutatja, tanulmányozza, csak-
hamar észre fogja venni, hogy a képzetek 
miként fejlődnek, a fogalmak miként vésőd-
nek a lélekbe, az ismeretek miként csopor-
tosulnak az értelemben, az érzelmek miként 
nyilatkoznak meg az alatt, míg a tanulók 
megtanulnak jól magyarul írni és beszélni. 

A magyar nyelv tanításának módját tanul-
mány tárgyává téve, csakhamar be fogjuk 
látni, hogy a magyar nyelv tanításának sike-
rét csak akkor érhetjük el, ha tanításunk 
valóban tervszerű volt. Nem elégséges a taní-
tás anyagát jól megválasztani, tudnunk kell 
pontosan azt is, hogyan kell ezt az anyagot 
a magyar nyelv tanítása folytán jól értéke-
síteni. Minden egyes szónak iigyszólván élet-
folyását kell ismernünk, ha azt akarjuk, hogy 
tanítványaink ezen szó használatában koruk-
nak megfelelő jártasságra tegyenek szert. Ha 
tanítványaink a szóalakok helyes használa-
tában előhaladnak, iskolai éveik alatt e hala-
dás fokán oda jutnak, hogy nyelvérzékök 
helyes, beszedjök biztos lesz. 

Ezen kettős czél elérésétől függ a magyar 
nyelv tanításának életrevalósága, sikere. E 
kettős czél elérése azonban nem könnyű 
föladat. Ha azt akarjuk, hogy tanítványaink 
lelkét az iskolába való első lépésüktől fogva 
a magyar szó szelleme járja át, tudnunk kell 
tanítványainkban érdeklődést kelteni a magyar 
nyelv megtanulása iránt, tudnunk kell e nyelv 
tanításával nekik örömet szerezni, egyszóval 
tudnunk kell lelköket annak a szép czélnak, 
hogy az iskolában magyarul megtanuljanak, 
lekötni. 

Tanítványaink lelkének ezen szép czélra 
való lekötése első gondja legyen a tanítónak, 
mert e nélkül munkája puszta kísérletezés, 
sötétben való tapogatózás. Ezt elkerülendő, 
olvasson el a tanító a gyermekek számára 
helyes érzékkel megírt könyvek közül néhá-
nyat. Azokból megismeri a gyermekek gon-
dolkodásmódját, képzelő erejét. Ezeket ismerve 
fogjon munkájához akként, hogy a mit tanít-
ványainak magyarul megtanít, az lelkük ked-
ves tápláléka legyen, melyet az megemészten 
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tud. Tanításáriak olyan menete legyen, mely-
nél fogva tanítványainak minél többször alkal-
mat nyújt arra, hogy egymással magyarul tár-
salogjanak. Tanítványaink lelkében a társalgás 
iránti hajlamot ébreszteni legyen első törek-
vésünk, mert ez a hajlam tulajdonképen az 
az erő, mely tanítványainkat éber megfigye-
lésre s a magyar nyelv használatában önálló-
ságra szoktatja. 

Azokat a lélektanból megismerhető erőket, 
melyek a magyar nyelv tanításánál esetről-
esetre figyelembeveendők, a tanítónak jól kell 
ismernie. Ezek ismerete nélkül tanítványai lelki 
működését nem fogja tudni a magyar nyelv 
követelményeihez képest irányítani, szabályozni. 
A tanítónak tudnia kell, miként hatnak ezen 
erők egymásra, közülök melyiknek, mi az 
értéke. Tudnia kell, hogy ezen erők egymásra 
hatása folytán micsoda lelkiállapotok jönnek 
létre s hogy ezek is milyen hatást gyakorol-
nak egymásra. E lelkiállapotoknak az őket 
előidéző erőkből való leszármaztatásának táblá-
zatát kell tudnia elkészíteni, hogy helyes 
útra, biztos czél felé haladhasson. 

A tanítónak tudnia kell, hogy a figyelem, 
elmélkedés, fejtegetés, magyarázat, kutatás s 
a léleknek számos más munkája folytán miként 
alakulnak az ismeretek, miként szövődnek 
egymásba s lesznek gyakorlati hasznukra a 
tanulóknak nemcsak azon értelemben, hogy 
azokat hasznukra tudják fordítani, hanem 
abban is, hogy azokkal kapcsolatosan a magyar 
nyelvben jártasságot szereznek. 

E munkáját a tanítónak nagy körültekin-
téssel kell végeznie, mert csak ezáltal fogja 
elérhetni, hogy tanítványai művelődésének 
magyar színezete, jellege legyen. A beszéd-
értelemgyakorlatok tanítása közben, mikor a 
tanítás a színekről folyik, az előrelátó körül-
tekintés kívánja, hogy a nemzeti trikolort ne 
hagyjuk említés nélkül. Ha a példa kiszámí-
tása után a tanulók meg tudják mondani, 
hogy pl. 15 darab ezüstforintosnak hány 
gramm a súlya, s erre vonatkozólag kérdezni 
is tudnak, tudniok kell a kérdést akként 
változtatni, hogy ebben „mennyi" helyett 
„mennyit", súlya helyett „nyom1- szók fordul-
janak elő. Ha a tanító diktálás után irat, 
Írasson úgy, hogy a nyelvérzéket különösen 
fejlesztő szót a diktálás megszakítására a 
tanulók maguk mondják, pl. igét a tárgyas 
alakban. A nyelvtan tanulása közben a tanuló 
tanulja meg nemcsak az állító vagy a tagadó, 
hanem a kérdőmondatok bővítését is, a mi 
a helyes szórend használatához szoktatja őt. 

Azt hiszem, e néhány példával is sikerült 
rámutatnom néhány lélektani mozzanatra, 
mely kellő figyelembe véve, az által a magyar 

nyelv tanítása czéltudatosan hasznossá és 
sikeressé tehető. E nehánv példából is látható, 
miként kell a magyar nyelv tanítását szemlél-
tetésre alapítani, hogyan kell a figyelmet össz-
pontosítani, a tudvágyat ébrentartani, az 
érdeklődést fokozni, a tanítást változatossá 
tenni, a nyelvérzéket művelni, a gondolkodást 
fejleszteni. Más példákból, megint a tanítói 
eljárás helyességének más föltételeit ismer-
hetnők meg. S mindezen példák, melyeknek 
száma végtelen, mind azt fogják bizonyítani, 
hogy a magyar nyelv tanításának módszerét 
a tanítónak folytonosan tanulmányoznia kell. 
E tanulmányozás közben örömmel fogja látni, 
hogy tanulmányozásával a legszebb tudományt 
műveli, — azt, mély hivatva van megállapítani 
a módot, miként kell a nemzeti műveltséget a 
magyar nyelv tanítása által azzá a becses köz-
kincscsé tenni, mely hazánk összes lakóit erős 
és nagy nemzetté van hivatva egyesíteni. 

CNayy-Tnpolcsány.J Zolich Károly. 

— ( T — 
IRODALOM. 

Magyar ABCZ és Olvasókönyv. Irta Paulini 
Károly, állami népiskolai tanító. (Engedélyezve 
3715. sz. a.) Jó ABCZ-t írni nagyon nehéz: 
a gyakorlatból merített sok tapasztalat és 
helyes pedagógiai érzék kell hozzá s azért 
örömmel jelezzük, hogy Paulini Károly, pan-
csovai tanító, évtizedek tapasztalataira támasz-
kodva, ezt a nehéz föladatot minden tekin-
tetben sikeresen oldotta meg. Tanmenete az 
eddigiektől annyiban teljesen elüt, a meny-
nyiben a hasonló alakú cs hangzású betűala-
kokat egymástól távol helyezi; így például az 
e és é betűalakok közé az m, ü, ű és l betű-
ket sorozza s mire a gyermek az e betűtől az 
é-hez jut, az e-i annyira begyakorolta, hogy 
az é betűt soha sem fogja amazzal összetévesz-
teni. Ez a helyes, mondhatnók az egyedüli 
helyes eljárás. Azt is csak helyeselni tudjuk, 
hogy a munka kisbetűs része első 19 betű-
rovatán át, vagyis az összes magánhangzók 
letárgyalásáig, néhány ikerszós alak kivételével, 
az összes anyag teljesen tagjaira van bontva. 
Megelégedéssel látjuk azt is, liogy Paulini a 
fokozatosságot az egyes rovatok anyaga beosz-
tásánál is megtartotta, s hogy a fokozatos-
ságra az írás tanításánál is kellő gondot 
fordított. Annak a módszertani követelmény-
nek, hogy bármelyik betű rovatában a köz-
vetlen előző betű minél többször forduljon elő, 
Faulini szintén' lelkiismeretesen megfelelt, sőt 
nála — nagyon helyesen — nem csak az 

' előző betű, hanem az összes előző betűk mind-
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egyike többszörösen előfordul. Ennek az elv-
nek lelkiismeretes és következetes keresztül-
vitele Paulini munkáját módszertani szem-
pontból kiválóan becsessé teszi. De az anyag 
bőségét tekintve is csak dicséreteset mond-
hatunk eiTÖl a munkáról, melyben a fősúly 
az elegendő mondat- és olvasmány-gyakor-
latokra van fektetve. Azt is csak helyeselni 
tudjuk, hogy a kisbetűs részben nem vett föl 
oly (személy- és tulajdon-) neveket, a melyek 
nagy kezdőbetűvel Írandók, hogy később ne 
kelljen meghazudtolnia azt, a mit előbb, mint 
helyeset, tanított. Nagy megelégedéssel látjuk 
azt is, hogy mondataiban semmi erőltetettség 
sincs, s hogy azok határozott valóságot tartal-
maznak, valamint azt is, hogy már a kisbetűs 
részben az egyes rovatok végén kisebb olvas-
mányok fordulnak elő, még pedig olyanok, a 
melyek a gyermek lelki világához vannak mérve. 
Az olvasmányok (mesék, vallás-erkölcsi és szív-
nemesítők, illem- és egészségtaniak, hazafiasak) 
általában helyes kapcsolatban vannak az élet-
tel. Mindent egybevetve, Paulini ABCZ és 
Olvasókönyvét mi kiválóan sikerült munkának 
tartjuk és alkalmazását melegen ajánljuk kar-
társainknak. E kitűnő munkát az Athenaeum 
r.-társulat adta ki s lígy a nyomása, valamint 
az első rész betűihez illesztett rajzok és a 
könyv papírja is föltétlen dicséretet érdemel. 
Rég ideje telt iskolai 'könyvben oly igaz 
örömünk, mint ebben! 

Falk Miksa Visszaemlékezései Erzsébet király-
néra kétségtelenül a legszebb és legérdeke-
sebb munkálatok közé tartoznak, melyekkel 
a megdicsőült fejedelemasszony emlékének az 
irodalom áldozott. Csak elismerést érdemel 
hát a „ Magyar Könyvtár" szerkesztősége, 
midőn ez eddigelé csak a lapokban szétszór-
tan megjelent dolgozatokat most összegyűj-
tötte és külön füzetben bocsátotta közzé, 
hozzáadva a királynénak azt a kétségtelenül 
legszebb arczképét, melynek Schrotzberg fes-
tette eredetijét a müncheni képtárban őrzik. 
A „Magyar Könyvtár" most megjelent űj 
sorozatának egyéb nagyérdekű füzetei is van-
nak. Első helyen áll Jókainak egy még eddig 
kiadatlan drámája, a „Helvila" czímű, mely 
az 58'—59-es kettős számot tölti meg. — A 60. 
szám Csehov Antal, orosz író „Falusi asszonyok" 
czímű elbeszélés- és rajzgyűjtemény ét adja. 
A GL számban Kölcsey Ferencz válogatott 
beszédeit teszi közzé Radnai Rezső. A 62. sz. 
füzet egy amerikai regényt tartalmaz ; czime 
„Újjászületés", szerzője Charles Yke. E füze-
tet ismét egy magyar tárgyú szám követi: 
elseje a „Magyar Könyvtár" programmjában 
igért történeti életrajzoknak. Pázmány Péter 

életét mondja el benne Áldássy Antal egye-
temi magántanár, röviden és tömören ismer-
tetve nemzeti történelmünk e nagy alakjának 
szereplését. A füzetet nyolcz, a szöveg közé 
nyomott nagyérdekű kép gazdagítja. — Eze-
ket nyújtja legújabb hat füzetében a „Magyar 
Könyvtár", kétségtelenül a legsokoldalúbb, 
legtartalmasabb és legolcsóbb az e nemű 
vállalatok közül. Egy-egy szám ára 15 kr ; a 
kiadó-czég •— Lampel R. (Wodianer F. és 
Fiai) — szívesen szolgál teljes jegyzékekkel. 

^ 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
± A szombathely-egyházmegyei r. kath 

tanítóegyesület f. hó 15-én tartotta meg XV. 
közgyűlését Szombathelyen. A nagy számban 
megjelent tagokat Stegmiíller Károly dr., pápai 
prelátus, tiszteletbeli elnök üdvözölte lelkes 
beszédben. Majd Barabás György elnök emelt 
szót és a közgyűlést nagy hatást keltett 
beszéddel nyitotta meg. Ugyancsak Barabás 
elnök megható szavakkal emlékezett meg az 
országot ért nagy gyászról s indítványára a 
közgyűlés elhatározta, hogy legmélyebb fáj-
dalmát és legmélyebb fölháborodását jut tat ja 
kifejezésre a rettenetes merénylet alkalmából 
s megkeresi a megyés püspököt, hogy a köz-
gyűlés fájdalmas részvéte, hódoló tisztelete és 
ragaszkodása kifejezését 0 Fölsége trónja elé 
juttatni kegyeskedjék. — Ezután Heiner  
József egervári tanító a dadogók és hebegók 
tanításáról tartott sikerült fölolvasást. — A 
m. évben kitűzött 6 pályakérdés közül csak 
kettőre érkezett be dolgozat. Az egyik: „A 
torna és játék a népiskolában"; a másik: 
„Hogyan ápoljuk a szeretetet a népiskolában 
a tanulók közt" ? Előbbire egy, utóbbira két 
dolgozat érkezett be. Az első kérdésre bekül-
dött dolgozat nem ütötte meg a mértéket. Az 
utóbbi kérdésre beérkezett dolgozatok közül 
az egyik dicséretreméltónak találtatott. Szer-
zője : Kovács Sándor saághi tanító; utóbbi 
pedig — melynek szerzője Hafner István n.-
csencsi tanító — két arany jutalomra érde-
mesíttetett. Az indítványok során Barabás 
György elnök Sopronvármegye törvényhatósá-
gának „Az iskolai rend védelme" czím alatt 
alkotott szabályrendeletét ismerteti és ajánlja, 
hogy az egyesület tegye meg a lépéseket arra 
nézve, hogy e szabályrendelet Vas- és Zala-
vármegye törvényhatósága területén is foga-
natosíttassék. Az indítvány végrehajtásával 
elnök bízatott meg. — A közgyűlés az egész 
tisztikart újból egyhangúlag megválasztotta. 
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Tizenkét tragédia. 
(Az uralkodó-család 12 tragédiája.) 

Alig van az egész világtörténelemben 
olyan uralkodó-család, melyet gyors 
egymásutánban annyi tragikus csapás 
súlytott volna, mint ami jóságos királyunk 
s megdicsőült királyasszonyunk családját: 
a Habsburg és Wittelsbach dinasztiát. 

Megfagy ereinkben a vér, ha csak 
képzeletben is sorra idézzük azokat a 
megrendítő szerencsétlenségeket, melyek 
1854-től kezdve 44 év alatt oly erős 
próbára tették I. Ferencz József királyunk 
lelki erejét s mély vallásosságát. 1854-től 
kezdve nem kevesebb, mint tizenhét 
tragédia borította gyászba az uralkodó-
házat, melyből hét egészen közelről érin-
tette 0 Fölségét s vele együtt hazánkat. 

Föllázad az ész, följajdul a szív ennyi 
csapás alatt. Keresi az okokat s nem 
találja, keresi a vigasztalást s mind-
hiába ! 

„A Mindenható bölcs rendelésén, a 
változhatatlanban meg kell nyugodnunk", 
ennyi az egész, a mit mondhatunk. 

„Mindig az ártatlanok, a szentek szen-
vedték a mártírhalált. Mindig a nagyok, 
a legkiválóbbak soraiból kerülnek ki a 
tragikus hősök'' — mondja a történe-
lem. Es e sivár, e kibékíthetetlen ok-
adatolással meg kell elégednünk. 

Tizenkét tragédia egy családban, egy 
félszázad alatt, egy jóságos, népeinek 
élő király életében, valami iszonyú még 
gondolatnak is! 

S ime I. Ferencz József bámulatos 
lelkierővel s Istenben vetett erős bizo-
dalmával, mint a bérezek vihartépte 
tölgye, meginog, de le nem roskad a 
rettentő sorscsapások súlya alatt. Á mire 
egy egyszerű polgárember nem volna 
képes, ime képes mély vallásosságú 

szeretett királyunk, ki mint valami új-
kori Jób, nem roskad le a szenvedések 
súlya alatt, bár tizenkettedszer üríté ki 
az üröm keserű poharát. 

A 12 tragédia időrendi sorrend szerint így 
következik: 

1. III. Károly Parma, Piazensa és Guas-
talla uralkodó herczegének vakmerő meggyil-
kolása 1854, márczius 27-ikén, mikor nejével 
nyitott kocsin a színházhoz hajtatott. 

2. Matild főherczegnőnek vigyázatlanság 
következtében történt megégése. Meghalt 
1867, junius 6-ikán Bécsben (Matild főher-
czegnő Albrecht főherczeg és Hildegarde 
főherczegasszony fiatalabb hajadon leánya volt.) 

3. Miksa mexikói császár főbelövetése 1807, 
junius 19-ikén. (Miksa császár királyunk test-
vére volt.) 

4. II. Lajos bajor király, mint tébolyodott 
beleugrott s belefúlt a stahrembergi tóba 18:- 0, 
junius 13-ikán. (II. Lajos Erzsébet királyné 
unokatestvére volt.) 

5. Lajos, királyunk másod-unokatestvére 
öngyilkos lett Zürichben 1886, junius 8-ikán, 
a magyar koronázás évfordulóján. (Neje Matild, 
Erzsébet királynénk testvére volt.) 

6. Rudolf a nagyreményű szeretett trón-
örökös 1889, január 30-ikán a Bécs melletti 
Mayerlingben megöletett. 

7. Vilmos főherczeg, királyunk bátyja, Baden-
ben lováról leesve, meghalt 1894, julius 29-én. 

8. Toscanai János (Orth, János) nyomtala-
nul eltűnt hajójával együtt Dél-Amerika 
partjai mellett. A'alószinü, hogy erőszakos 
halállal halt meg. 

9. Ifjú László főherczeg véletlenül elsült 
fegyverétől halálra sebezte magát. Meghalt 
1895, szeptember 6-ikán Budapesten. 

10. Bajor Zsófia, királynénk legifjabb húga, 
Alen^on herczegének felesége, Párisban a jó-
tékonysági bazárban megégett 1897, május 
havában. 

11 Károly, a kis toscanai herczeg, kit daj-
kája leejtett, hátgerineztörésben halt meg. 

12. 1898, szeptember 10-ikén drága király-
nénkat, Magyarország őriző angyalát Genfben 
meggyilkolták. 

* 
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Imádkozzunk a mi nagy, a mi dicső 
szent Asszonyunk lelki üdvösségéért, 
mert 0, a magyar nemzet második szent 
Erzsébete, szintén imádkozik érettünk! 

(Szeged.) Sassi Nagy Lajos. 

— c ¥ ° — 

íHuItam emlékoszlopa. 
A p—i iskola tanítóját mindenki ismerte a 

faluban. Azok közül való volt, a ki a robotos 
munkájá t rátermettséggel, hivatásához szüksé-
ges ambiczióval végezte, lévén egyszerű igényű, 
de a jobbkor eljövetelét reménylő, igaz, 
mindenki előtt tisztelt úriember. 

Magam is diákja voltam, mint gyermek 
megszerettem az iskolájában. Rajongtam érte, 
mint a szerelmes boldogsága után, minden 
időben, még akkor is, midőn iskolám nékem 
is a kezembe adta a tanítói oklevelet. 

— Látod öcsém, mondta ekkor, te is tanítóvá 
lettél. Tanító, a kinek hivatásában hozzá kell 
járulnia mindennapi kedvével és tehetségével 
ahhoz, hogy ez a haza nagygyá, mindenki 
előtt tiszteltté legyen. Ha nem röpülnek el 
fölötted azok a magas elvek, a melyeket egy 
tanult kor vezére mondott, ha te is a Luther 
eszével lettél tanítóvá és elve szerint elsőnek 
érzed magad hivatásodban, ha harczolni 
akarsz reád omló nehéz sorsod ellen, bele-
lépsz az iskola poros levegőjébe, megtisztulsz 
a kicsinyek szeretetében, akkor méltó vagy, 
hogy tanítónak szólítsanak. Tanítsd meg a 
jórahajló gyermekeket a tudomány hasznos-
ságára, öntsd beléjök a hazaszeretetet, alkoss 
magadnak elvet és pontosságot, mindenek-
előtt légy következetes és önérzetes. 

— Látod, én nem tudok sokat, de annyit 
mindig tudtam, hogy az az iskola, a hol a 
tanító, legalább is képzeletben boldognak 
képzeli magát, ha flegmatikusán nézi az élet 
napjait, de föl tudja azt ékesíteni szép és 
kellemes perczekkel, ha mindig, nemcsak ha 
tanít, mosolygó és a pillanathoz mért komoly 
arczczal áll övéi és az emberek elé, ha belép 
abba a körbe, a hol egy perczre sem szabad 
eltéveszteni a tisztes föladat komolyságát és 
a kornak művelt fölfogását, akkor az a 
tanító mindenki előtt jónak, kedvesnek fog 
föltűnni. 

— Te fiatal ember vagy, kedves öcsém. Ne 
feledd azt soha, hogy a tanító első és a 
legilletékesebb bírálója a tanítvány. Légy te 
mintaképe az embernek; valamint lélekben 
és szívben egy czéltáblát állítsz követendő-
nek, légy a külsőségben is derék s a mi ío : 

tiszta. Ne zárkózzál el az emberek előtt, ne 
feszegesd a tudományokat, ne akarj abban 
kitűnni, de ha a szükség kívánja, add a 
kezébe a kulcsot azoknak, a kik ostobán 
tapogatóznak. De a mit előbb kellett volna 
ajánlanom, az : „hogy hát meg ne hajol j 
azok előtt, a kik reád _ akarják rántani az 
alázatosság köpenyét." Erdemetlenül nem kí-
vánhatja senki, hogy a koldus szavával esengj, 
mert nem hiszek olyan embert, hogyha férfi-
jelleme harmonizál igazságszeretetével, hogy 
eltűrje a gyanúsításokat; ha mégis akad oly 
vakmerő, a ki akkor sújt kérkedő szavával, 
a mikor arra nem szolgáltál rá, mutasd meg, 
hogy te tanító vagy, a ki csak egygyel: tudo-
mánya mellett férfiúi igazságszeretetével tű-
nik ki a tömeg közül. Légy finom ítélettel 
azok iránt is, a kik akaraterőddel játszani 
akarnak, hullámot szórj fenyegetően ; csapkodj, 
mint víz a hajót, de ne veszélylyel, tudod 
úgy . . . szépen . . . mint a hogy gondolom. 

Szegény Mihály bácsi, milyen okosan 
mondta nékem e szavakat, még a hanghor-
dozásában is volt delej, mely annyira vonzott 
ősz fürteihez. 

Az ő nagy személye folytán kimondhatat-
lan ragaszkodtam a családjához is, mily benső 
szeretettel mondtam én a munkás feleségének : 

— Klára néni, magánál nincs jobb asszonya 
világon. 

S hogy szerette a jó Mihály bácsi az 
iskoláját ! Gyakori vendégük voltam ; a sárga 
katholikus templomra néző gyümölcsösükben, 
hány almába haraptunk, a beteges Miskával, 
a taní tó bácsi fiával, Eszterre], szelid, szor-
galmas leányával. 

Boldog gyermekkor, melynek minden kelle-
messége elém tűnik, mint egy meseszerű, 
álom. Hol vagytok ti, Miskám és Eszter 
lelkem ? Mint kis madarat az ősz hideg szele, 
úgy vitt el a betegség: a szebb hazába, á 
halot tak világába. 

J a j furcsa, szomorú nap volt az, mikor te 
nyugovóra tértél. 

Emlékszem, hogy a mikor te beteg lettél, 
az orvos hat hétre csukta be az iskolát. Azt 
mondták, hogy járványos betegségben vagy, 
mi is betegek lennénk, ha az iskolába já rnánk . 
Aztán engemet se engedett a tanító bácsi 
hozzád. Nem volt ő aztán olyan víg, ha a 
kaputok kilincsét kinyitottam: ő hazazavart, 
szomorú volt. 

E n Istenem, hogy örültünk, mikor hallot-
tuk, hogy jobban lettél. Már szabad volt 
hozzátok járni, ámbár nagyon csúnyán néztél 
ki, sárga voltál. 

Mint fá j t aztán, a mikor hallottuk, hogy 
visszaestél a betegségbe, tán egy ú j ba j t 



12 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 40. szám. 

kaptál s hogy megint szomorkodik Klára 
mama, meg a tanító bácsi. 

Emlékszem, egy reggel apád kisirt szemek-
kel jöt t hozzánk, apámat kereste. Alig tudot t 
szóhoz jutni szegény, olyan nehéz volt neki 
a mondokája. 

— Koma! Meghalt a Misi fiam! Áldja meg 
az Isten, adjon 30 frtot koporsóra, meg a 
temetésre. 

Apámnak nem volt. Anyám adott megta-
karított pénzéből, aztán úgy temettük el 
Misit. Oh Istenem, mily szomorú temetés 
volt az. Az egész falu siratta a tanító fiát, 
vagy tán' az apját, a ki majd megőrült abban 
a fájdalomban. 

Nap-nap után szomorúbb lett Mihály bácsi. 
Néha iskolát se tartott , Klára néni jö t t be 
hozzánk. A táblára írt valamit a kicsinyek-
nek, Rajz Ferit meg oda állította vigyázónak, 
mi meg sorban olvastunk. Ha kérdeztük, mi 
a baja a tanító úrnak, Klára néni sokszor 
könnyezve mond ta : 

— Vért hány, édes gyermekeim, vér t ! 
S ez a vérhányása sokáig tar to t t Mihály 

bácsinak. 
Nem volt ő fekvőbeteg, többször jól is 

érezte magát, csak őszszel, meg tavaszszal 
kínozta a gyógyíthatatlan tüdőbaj. Nékem (a 
mikor már én is ember lettem) több izben 
mondta : 

— Csak azt várom, öcsém, hogy a negyvent 
betöltsem, azután ráérek meghalni. 

De hogy a negyvent elérje, arra nem volt 
ideje. A mult őszszel már nagyon beteg volt. 
Az orvosok azt ajánlották neki, hogy nyug-
díjaztassa magát, mert az iskola poros leve-
gője megöli. 

— Hadd öljön. Olyan nagyszerű halál lesz az, 
mintha a csatamezőn haltam volna el. Hadd 
öljön, nagyszerű lesz az. 

Az öreggel nem lehetett birni az utolsó 
órákig. De ekkor már megtört ereje. A szava 
is. Pihegő melle föl-alá jár t a szűk mellkas-
ban, közben-közben egy unczia vért lökött 
ki. Halálos ágyához engem is kivánt. En 
megérkeztem. 

— Csak azt akartam mondani, hogy légy jobb 
tanító, mint a milyen én voltam. 

Aztán a felesége és Eszter lánya felé 
fordult. 

— Nesir jatok Klárám, drágaleányom, Eszter ! 
Kaptok valamit, a miből nyomorultan, de 
tisztességesen megélhettek. 

— Ne sír jatok! Az Isten áldjon . . . mind . . . 
nyája . . . tok . . . a t ! Az 1st . . . en . . . 

S többet nem tudott mondani, köhögése 
nem engedte. Csak mikor magához tért, 
akkor nézett haragosan, aztán mond ta : 

— Hát ne s í r ja tok! 
Szegény Mihály bácsi nemsoká maradt ez-

u tán az élők sorában, a falu összes népe 
kíséretében, majdnem mindegyikünk hangos 
zokogása mellett, kisértük örök nyugalomra 
a mi drága halottunkat, „multam emlék-
oszlopát." 

* 

Az ő szava volt ez „a multam emlékosz-
lopa." Csakhogy a míg neki a pedagógia, 
addig nekem az ő felejthetetlen emléke, vele 
együtt mindene, a mi hozzá fűz . . . 

(Topánfalva) Vertier Jenő. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Kinevezte: Komány Ferencz oklev. tanítót 
a jarkováczi községi elemi népiskolához r. 
taní tóvá; Biamandi Emilián oki. tanítót a 
farkasdi községi el. népiskolához r. tanítóvá; 
Mesterházy Eszter oki. óvónőt a tisza-szent-
imrei közs. kisdedóvodához óvónővé; Törökné-
Bokay (íábriella oki. kisdedóvónőt a brassó-
bolgárszegi állami kisdedóvodához; — Btíhus 
Lajos oki. taní tót a mácsai áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá kinevezte ; Kardos István 
dumbraviczai ós Bérezi/ Ödön kapruczai áll. 
el. iskolai tanítókat ugyancsak a mácsai áll. 
el. iskolához, je len minőségükben áthelyezte; 
Kranitz József oki. taní tót a herendi áll. el. 
népiskolához r. taní tóvá; Jäger Lenke oki. 
tanítónőt a kis-solymosi áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Koies Julianna oki. tanítónőt 
a barandai közs. el. népiskolához r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Oraveez Julia dengelegi és 
Kövy Matild felső-gagyi áll. el. iskolai tanító-
nőket kölcsönösen; DebreezeniKároly ördöngős-
füzesi áll. el. iskolai r. taní tó t a jelenlegi 
minőségében a kaczkói áll. el iskolához; 
Kubányi János fiszolczi áll. el. iskolai r. 
taní tó t jelenlegi minőségében a brassói áll. 
el. iskolához; Jankovits Ernő prikopai áll. 
el. iskolai r. taní tót jelenlegi minőségében a 
csúcs ai áll. el. iskolához; Szálezer Viktória 
szász-czegői áll. el. iskolai r. taní tónőt j elen-
legi minőségében a vámfalusi áll. el. isk.-hoz; 
Telekyné-Krémer Gizella maros-illyei állami 
kisdedóvónőt a szatmár-németí-i állami kis-
dedóvodához ; Marin Miklós lügeti áll. el. 
isk, r. tanítót jelenlegi minőségében a szavai 
áll. el. iskolához; NáhaJkó György és neje, 
szül. Lehóczky Etelka alsó-kubini áll. el. isk. 
r. tanítót, illetve tanítónőt jelenlegi minősé-
gükben a liptó-szent-miklósi áll. el. iskolához ; 
Simon Etelka kispesti és Majertsek Mária szász-
városi áll. el. isk. r. tanítónőkt ekölcsönösen; 
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Baumann Hermin kis-solymosi áll. el isk. 
rendes tanítónőt jelenlegi minőségében a 
mező-bodoni áll. el. iskolához; Bávidné-Eiben-
stein Paula túrócz-szent-mártoni áll. el. isk. 
tanítónőt jelenlegi minőségében a stubnya-
fürdői áll. el. iskolához; Csűrös Antal mező-
livádiai áll. el. isk. tanítót a szent-péterfalvi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Megerősítette: Brand Ede mohácsi áll. 
polg. fiú- és leányiskolái igazgató-tanítót igaz-
gatói minőségében. 

Jóváhagyta: A túrkevei evang. ref. tanítói 
segélyegylet alapszabályait. 

Nyugdíjat utalványozott: Haád János 
som- és fejérfalvai munkaképtelennek talált 
g. kath. tanító részére évi 190 f r t o t ; Popovies 
Constantin zsidóvári munkaképtelennek talált 
gör. kel. tanító részére évi 370 f r t o t ; Stojlca 
Péter topleczi községi tanító részére évi 
250 frtot; Baiangeán György dragómiresti 
munkaképtelennek talált g. kel. tanító részére 
évi 250 frtot; Bnndusán Tódor túszai munka-
képtelennek talált gör. kath. tanító részére 
évi 230 f r t o t ; Cserhát Gerzson náprádi munka-
képtelennek talált magán izr. iskolai tanító 
részére évi 280 frtot; Schön Mór s.-a.-újhelyi 
munkaképtelennek talált izr. tanító részére 
évi 460 f r t o t ; Nóvák Demeter füzesi gör. 
keleti munkaképtelennek talált tanító részére 
évi.280 fr tot . 

Árvaházba leendő fölvételét elrendelte: 
néh. Nagy Kálmán deési ev. ref. volt tanító 
Ilona nevű kisk. árvájának a kolozsvári orsz. 
tanítói leányárvaházba; néh. Bulla Sándomé, 
szül. Dékány Éva ipolynyéki róm. kath. volt 
tanítónő Sándor és Ilona nevű árváinak a deb-
reczeni; Károly nevű árvájának pedig a hód-
meze-vásárhelyi orsz. tanítói árvaházba való 
fölvételét elrendelte s egyúttal Dezső nevű 
árvája részére évi 50 f r t gyámpénzt folyó-
sított 

Gyámpénzt utalványozott: néh. Lemák 
László volt egresi g. kath. tanító Jenő nevű 
kisk. árvája részére évi 50 frtot. 

T a ti í t ó k tan á c s a d ó j a. 
Tudakozódó. Nincs kizárva a lehetőség, 

hogy megkapják az engedélyt. Ha az illető 
községben rendes iskola van, esetleg abba 
kényszeríthetők. Magániskolái tanítók rend-
szerint csalódnak. Nyugdíjigényeik, szolgálati 
viszonyaik szenvednek. A kir. tanf. tapintata, 
erélye megakadályozhatja, hogy ily iskolai 
surrogátumok létrej őjj enek. 

11. F . Mindaliárom évre teljesen kijár a 
fizetése. Ha megtagadják a fizetést, azonnal 
jelentse be a politikai hatóságnak. 

M. J. 12 hónapra. 
Györki A. 1. Tévedés, azt hinni, hogy a 

tanítók gyermekei eo ipso mert atyjuk tanító, 
nem tartoznak fizetni. Csak fölmenthetők jó 
tanulás, jó viselet esetén. A magán vizsga-
díjak is csak elenged/teío/c. 2. Fölvételit kell 
tennie. Mindkét esetben sokat tehet a tanári 
kar jóindulata. 

£ . . . . Ó. 1. Ha mindenki földadója szolgál 
alapul, akkor — nem ért jük — miért lenne 
H. E. kivétel ? 2. A ministerium a megmond-
hatója. 3. A kir. tanfelügyelőnél. De hát a 
bírói Ítélet nem mondta ki a hivataltól való 
felfüggesztést ? A közigazgatási bizottság az 
iskolaszék följelentése alapján indít fegyelmi 
vizsgálatot az állami vagy községi népiskola 
tanítói ellen. A büntetővizsgálat alatt álló 
tanítót hivatalától felfüggesztik. 4. Igen, kell. 

G. F. Regécz-Óhuta. Elemi iskola V-ik 
osztályt végzett tanuló fölvételi vizsgálat alap-
ján léphet a polgári iskola Il-ik osztályába. E 
vizsgálat díjmentes. Leghelyesebb tehát meg-
hozatni a polgári iskolai tantervet s a 2 tan-
terv között levő részből készíteni elő az illetőt 
a polgári iskola II. osztályú fölvételi vizsgálatra. 

M . . i D . . s. A szóban levő rendelet 
intencziója az, hogy a polgári iskolai taní tók 
oly növendéket, ki nálok vizsgázni fog, magán-
oktatásban ne részesítsen. Ha ezen princzi-
piumba nem ütközik a magántanítás, bizonyára 
nem tesz ellene kifogást a kir. tanfelügyelő. 

Orosháza. Ha úgy áll a dolog, miként ön 
írja, akkor czélszerü volna folyamodniok a 
közokt. ministeriumba. Mi nem ismerjük azt 
a helyzetet s így egyoldalú inform a tió alapján 
nem is avatkozhatunk vele. A közügynek is 
szolgálatot tennének vele, ha megtudnák 
akadályozni a mondott visszaélést. 

S. G}. Csak a tanfelügyelő csinálhat ott 
rendet. A felekezeti hatósággal szemben is 
van neki ereje a törvények, hivatalos rende-
letek végrehajtására. _ 

II. J. Kis-Kőrös. Özvegyi segélypénzre nem 
lehet joga azon özvegynek, ki az elhunyt 
férjjel annak nyugdíjba helyezése után lépett 
házasságra. 

S. A. Bölcsészettudori diplomájával is 
folyamodhatik. 

S . . s Lajos. Értesülésünk szerint nem 
összeférhetetlen. Eszközölje ki a hatóság 
beleegyezését. 

N. N. B. Az iskolásgyermekeknek temeté-
sekre való kirendelése ellen két izben is adott 
ki a közokt. min. úr. Legutóbb 1896-ban. A 
másik rendeletről, melyet ön emleget, nincs 
tudomásunk. Mi is egyedül azt tar tanok he-
lyesnek az iskola szempontjából, hogy a teme-
tések a tanítási órákon kívül történjenek. 
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Ö. J. Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. értel-
mében kiadott népiskolai tanterv szerint a 
tanító a történelmi oktatást — a magyar 
nemzet történelméből válogatott életrajzi 
képek elbeszélésén s elbeszéltetésén — kezdi. 
Ezt az olvasókönyvbe foglalt történeti olvas-
mányok és a földrajzi tanításból szerzett 
előismeretek u tán teszi, a melyek a rend-
szeres történelmi oktatást megelőzik. Nem 
helyes tehát az ettől eltérő e l j á rás Mindenek-
előtt abban hibás az önök iskolaszéke, hogy 
nem állítja föl az elemi isk. V., VI. osztályt, 
hanem e helyett a tanítót kényszeríti arra, 
hogy már a IV-ik osztályban rendszeres tör-
ténelmet tanítson, mert abból az osztályból 
némelyek gymnasiumba fognak menni. Az 
elemi iskolának megvau a maga önálló 
czélja. A gymnasiumnak kell ehhez, min t 
alaphoz alkalmazkodnia s nem megfordítva. 

J. Z. és 0 . J. Egy-egy tanító köteles taní-
tani 80 gyermeket is. Ebben nincs törvény-
telenség. Hiba, ha az iskolafentartóhatóság ily 
terhes munkát 300 írtért követel a tanítótól 
a helyett, hogy szegénység esetén 400 fr t ig 
való kiegészítésért az államhoz folyamodnék. 
Ily körülmények közt nem lehet csodálni, ha, 
a nélkül is tanítóhiány levén, sok 300 f r tos 
fizetésű felekezeti iskolai tanítói állás üresen 
marad. 

Szeghalmiak. Miután törvényes járulékaik 
követeléséről van szó, Írásban kérjék az iskola-
fentartó hatóságtól s ha elutasító végzést 
kapnak: fölebbezzék meg a közigazgatási 
bizottsághoz. 

I t . D. A tanítóképezdei tanfolyamok 4 évre 
emeltettek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Erzsébet királyné temetése után két 

nappal, f. hó 20-án, nyúj tot ta be a magyar 
ministerelnök azt a törvényjavaslatot, mely 
a megdicsőült királyné emlékének törvénybeikta-
tásáról szól. A törvényjavaslat szószerinti 
szövegében így hangzik: „Törvényjavaslat 0 
Fölsége Erzsébet császárné és királyné emlé-
kének törvénybeiktatásáról. — 0 császári és 
királyi Fölségének, Erzsébet királynénak 
gyászos elhunyta alkalmából a törvényhozás 
elhatározza: 1. § Hogy hőn szeretett dicsőült 
királynénknak, a Haza jóltevő Nemtőjének 
áldásos emléke soha nem szűnő hálánk és ke-
gyéletünkjeléül törvénybe iktattassék. 2. §. Hogy 
a megdicsőülthöz méltó emléknek az önkény-
tesen megindult adakozás ú t j án begyülendő 
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összegek igénybevételével Budapesten fölállí-
tása végett azonnal megfelelő intézkedések 
tétessenek. 3. §. A te t t intézkedésekről, azok 
eredményéről s az emlék ügyéről, általában 
az országgyűlés mindkét házáuak minden 
év végén jelentés teendő mindaddig, a míg 
az emlék tet t leg fölállítva nem lesz. 4. i;. 
E törvény kihirdetése után azonnal életbe 
lép s végrehajtásával a ministerium bizatik 
meg. Budapest, 1898. szeptember 20-án. Báró 
Bánffy s. k., ministerelnök." 

— Kérelem hazánk tanítóihoz. Ő Felsége, 
a martyr-halált szenvedett Erzsébet királyné, 
a szegények gyámola, nemzetünk pártfogója, 
nehéz időkben támaszunk, immár elköltözött 
az örökös hazába, de áldott emléke élni fog 
közöttünk, míg csak magyar szív dobog e 
földön. Első sorban a mi tisztünk, a mi szent 
kötelességünk, a tanítóké, hogy a nevelésünkre 
bizott i f júság fogékony szivébe a nagy királyné 
iránt való hálaérzetet beoltsuk és meggyökerez-
tessük. A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága és az Eötvös-alap, a fővárosi egye-
sületekkel együtt, átértve, átérezve e szent 
kötelességet, egy emlékfüzet kiadását határozta 
el. A befolyó tiszta jövedelmet az Erzsébet-
szobor fölállításának költségeire fogjuk fordí-
tani. Erzsébet napja (november 19-ike) legyen 
minden iskolában ünnepnap, mikor is emeljünk 
a zsenge ifjúság szivében oltárt Nagyasszonyunk 
emlékére. Minden alkalmat föl kell használ-
nunk, hogy minél maradandóbb módon vés-
hessük a jövendő nemzedék lelkébe az O képét-
E czélt szolgáljuk az emlékfüzet kiadásával 
is. Szeretettel, odaadó bizalommal kérjük kar-
társainkat, terjeszszék e füzetet a tanulók 
között. így válik lehetővé az, hogy minden 
gyermek emléket kapjon a nagy királynéról 
s hogy ez által minden gyerek hozzájárul-
hasson egy-két fillérrel az ország szivében 
fölállítandó emlékszobor költségeihez. A két 
ívre terjedő füzet ára 10 kr. Kérjük kedves 
kartársainkat, szedjék azt be mielőbb s a 
begyült összeget az Athenaeum részvénytár-
saság kiadóhivatalához (Budapest, IV., Feren-
cziek-iere 4. sz.) szíveskedjenek beküldeni. A 
füzet október hó 10—15-én megjelenik. Az 
előfizetési díjak október hó 20-ig küldendők 
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be. Kartársi szívélyes üdvözlettel. Budapest, 
1898 szeptember 20. Ujváry Béla, Móra István, 
Koncsék Lajos, Hajós Mihály, a Tüzet szer-
kesztői. 

— Világ folyása a külföldön. A „mennyei 
birodalomból" : Kinából (helyesebben : Sziná-
ból) nevezetes hirek érkeztek. A 26 éves 
fiatal császárt, a ki rengeteg birodalmát 
európai, illetőleg japáni módra reformálni 
akarta, palota-forradalom letaszította a trón-
járól, sőt magántáviratok azt is mondják, 
hogy megfojtották. íme a Londonon keresz-
tül jövő h i rek : Cáj-Tien, az óriásikinai biro-
dalom császárja, a k i t trónralépésekor a pekingi 
asztrológusok Kvu-Szán-nak (a gyönyörűség 
folytatásának) neveztek el, palotaforradalom-
nak lett áldozata. A fiatal császár, a ki még 
nem régen a pekingi udvarnak és különösen 
az asszonyoknak befolyása alatt állott, a 
Japánnal való diplomácziai összeköttetés hely-
reállítása óta gyökeresen megváltozott és ettől 
fogva az a gondolat lebegett szeme előtt, hogy 
birodalmát reformálja és európai színvonalra 
emelje. A császár ez okból sürün fogadta a 
japáni követet, I to márkit, a ki jóformán a 
leghatalmasabb ember lett a kinai udvarnál. 
A császár töviről-hegyire megmagyaráztatta 
magának a japáni nagy reformáczió történe-
tét, a melyen annyira felbuzdult, hogy meg-
kérte a márkit, hogy dolgozzon ki neki egy 
javaslatot azokról a reformokról, a melyeket 
Kínában meg kellene valósítani. I to elkészí-
tette javaslatát és be is mutat ta a császárnak, a ki 
égett a vágytól, hogy reformátori működését 
megkezdhesse. Csakhogy Cáj-Tien az udvarát 
kifelejtette számításából. A császári herczegek, 
kiknek száma nagyobb, mint olyik német szu-
verén fejedelemség lakossága és a kikkel most az 
udvar asszonyai is szövetkeztek, rossz szemmel 
nézték a császár reformátori kedvét és össze-
esküvést forraltak a fiatal császár ellen. Az 
összeesküvés élére az özvegy császárnét, 
Cu-Hszi-t állították. Cu-Hszi a most elmoz-
dított császárnak nem anyja, hanem nagy-
nénje, nagybátyjának, I-Su császárnak özvegye. 
Az összeesküvők elhatározták, hogy a fiatal 
császárnak reformakczióját minden áron meg-
akadályozzák. Ezt az elhatározásukat tegnap-
előtt foganatosították az összeesküvők, a kik 
korán reggel benyomultak az uralkodó háló-
szobájába és kijelentették Cáj-Tiennek, hogy 
a kinai trónhoz nem méltó és hogy ennél-
fogva le kell róla mondania. A császár eleinte 
szabadkozott, de mikor látta, hogy egyedül 
van és hogy valamennyi híve elpártolt tőle, 
belenyugodott sorsába és aláírta mindazokat 
az iratokat, melyeket az összeesküvők eléje ' 

terjesztettek. Ezek közt legelső volt a t rónról 
való lemondása s az a kijelentése, hogy önkén-
tesen, szabad akaratából mond le, aztán aláírt 
egy másik iratot, hogy nem kivan többet az 
államügyekkel foglalkozni; a harmadik irat-
ban elrendeli, hogy mindaddig, a míg a trón-
öröklés ügyét rendezik, nagynénje, az özvegy 
császárné intézze az ország ügyeit. A fiatal 
császárt az okmányok aláírása u tán szobájába 
zárták, a honnan eddig nem került ki. Tegnap 
éjjel Pekingben az a hír volt elterjedve, hogy 
Cáj-Tient meggyilkolták 

— A csongrádvármegyei tanítóegyesület 
közgyűlése a „Magyarországi Tanítók Orszá-
gos Bizottságába" az egyesület képviselőiül egy-
hangúlag Neményi Imre dr. kir. tanácsos tanfel-
ügyelőt és lapunk f. szerkesztőjét : Ujváry 
Béla igazgatót választotta meg. 

— A budapesti öszi gyümölcs- és álta-
lános kertészeti kiállítás elhalasztása. Az 
Orsz. Magyar Kertészeti Egyesület a követ-
kező sorok közlésére kérte föl l apunka t : 
„Szomorúság tölti el a magyar nemzetet — 
hódolatteljesen szeretett királynénk gyászos 
elhunyta mia t t ; a mindnyájunkat betöltő mély 
gyász nem engedi, hogy kiállítások tartas-
sanak. Ebből kiindulva, halasztottuk el a jövő 
évre a folyó év október 9 — 16-ikára tervezett 
kiáll í tást; de el is kellett halasztani e kiállí-
tást, mert a nép könyeivel áztatott és a szent 
ravatalra helyezett koszorúkba kötöt tük azon 
virágokat, a melyek az őszi kiállítást ékesít-
he t ték volna." 

— Tanulmányút. A népiskolai tanfelügye-
letnek külföldön való tanulmányozása czéljá-
ból teendő utazás költségeire a közoktatásügyi 
minister Kovács La j os miskolczi ref. segédlelkész 
részére 600 frtnyi államsegélyt engedélyezett. 

— A Szathuiáry-sirem lékre, illetőleg 
alapra adakoztak: Bökcnyi Dániel második 
gyűjtése 3 frt (ehhez ad t ak : Bud Titusz 50 k r ; 
Kovács Mihály 25 k r ; Papp János 25 k r ; 
Szerbák Endre 50 kr ; Vakovszky Anna 50 k r ; 
Joan Pop 30 k r ; Mihályi Demeter 50 k r ; 
Szabó Axentius 20 kr — 3 f r t ) ; Benedek 
János, róm. kath. lelkes/, 65 k r ; Berkovich 
István, a négy nemes család pénztárnoka 30 
k r ; Brukner Samu kereskedő 20 k r ; Blievicli 
István korcsmáros 10 k r ; Nedelyov János tanító 
20 kr. (Már nyugtázva voltak.) Eddigi gyűj-
tésünk: 2005 frt 10 kr. 

— Gyűlések. A vFejérmegyei tanítótestület" 
1898. szeptember hó 28. és 29. napjain Szé-
kesfehérvárott, a vármegyeház 1. em. dísz-
termében fogja XXIV. évi nagygyűlését 
tartani. — A sásdvidéki róm. kath. tanító-
egyesület őszi közgyűlését f. hó 27-én fogja 
tar tani Sásdon. — A borsodmegyei általános 
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tanítóegyesület évi közgyűlését ok tóber 5-én 
fog ja megtar tan i Miskolczon, az állami pol-
gári iskola to rnacsarnokában . A tervezet t 
hangverseny az országos gyász mia t t elmarad. 
— A „nyitramegyei ált. tanítótestület1'' privigyei 
járásköre október 13-án a brezáni róm. ka th . 
népiskolájában t a r t j a ez évi rendes őszi gyű-
lését. — A „krassó-szörény vármegyei tanító-
egyesület" lugosi j á r á sköre f. évi ok tóber hó 
19-én délelőtt 9 órakor Szapáryfalván t a r t j a 
őszi gyűlését. V i t a t é t e l : „Az iskolaszékek és 
az áll. iskolai gondnokságok ha tás - és jog -
körének megvál toz ta tása" . E l ő a d ó : Ráskó 
László, istvánf'alvai áll. el. isk. taní tó . — 
A borsodmegyei álta'ános tanítóegyesület f". é. 
október 5-én, Miskolczon t a r t j a rendes évi 
közgyűlését. 

— Halálozás. Nagy Károly gigei ev. ref. 
nyug. tanító é le tének 74-dik, taní tóskodásá-
n a k 50-dik évében szeptember 18-án e lhunyt . 
Áldás emlékén! 

A szerkesztő postája. 
31. 1. Vlsó-Juttó. Tudomásunk szerint magánúton 

egyáltalán nem lehet. - A. M. Borberek. Már 
magánlevélben is megírtuk, hogy nem közölhetjük. 

A. A. Csáktornya. Ilyen hosszú értekezést mi nem 
közölhetünk. — M. A Alcsuth. S. 1. D.-Szt.-Gvörgy. 
Nem közölhetjük. — Szerény kertész. H. A. Ozd. A 
közlendők közé tettük. — J. B. Budapest. Névtelen 
levelekre nem adunk választ. — Slutius Argus. 
Nem közölhető. Kérelem a tanító urakhoz. 
Nagyon kérjük a t. tanító urakat, világosítsák föl 
az iskolaszéki elnök és jegyző urakat, a kik, mint 
látszik, lapunkat nem érdemesítik nem csak elol-
vasásra, de még megtekintésre sem, hogy a pályá-
zati hirdetések szövege és díja nem a szerkesztőséi/, hanem 
a kiadóMvatal czímére küldendő. Az okokat mi 
már többször elmondottuk a lapban, de persze azok 
az urak nem olvasták, mert a szerkesztőség még 
egyre kapja a hirdetési díjakat, a melyeket termé-
szetesen visszaküld lapunk olvasásától óvatosan tar-
tózkodó küldőiknek. A pályázati hirdetések megje-
lenése ily módon gyakran késedelmet szenved, de 
mi nem tehetünk róla, mert a szerkesztőség ninca föl-
jogosítva kiadóhivatidt illető pénzek átvételére. Szerkesz-
tőség és kiadóhivatal két külön hivatal, de persze 
ezt csak az tudhatja, a ki legalább a lap homlokán 
állandóan olvasható útbaigazításokat figyelembe veszi. 

M. J. Mesztegnye. Adják be; hogy mi lesz a 
sorsa: mi előre nem tudhatjuk. — K. P. J. Sajnál-
juk, de elkésve érkezett. — K. A. Harkány fürdő. 
Helyesen teszik, ha a közeli város olvasóköre alap-
szabályait veszik mintául és saját szükségletükhöz 
képest módosítják. Jóváhagyás végett a szolgabírói 
hivatalnál nyújtandók be, kérvény kíséretében. A 
kérvényre .50, a mellékletre 15 kros bélyeg teendő. 

1. Gy. Liptó-Szent-Miklós. A megjelenés időpont-
jára nézve semmi Ígéretet nem tettünk. Ha lehet, 
meg fog jelenni, de nálunk százával várják az elfo-
gadott czikkek a megjelenést. Már egyszer kértük 
kartársainkat, hogy mérsékeljék irói buzgóságukat, 
de hasztalan ! — L. 0. P. Bevár. Forduljon lev.-lapon 
Lampel R. ( A'odianer és Fiai) könyvkereskedéséhez, 
VI., Andrássy-út 21. sz. — B. F. Csik-Szépvíz. Már 
betöltötték: kérvényét a tanfelügyelőség útján kapja 

vissza. — G. Á. Borgó-Besztercze. Még mindig ott 
van ; méltányosság szerint fogják elintézni. — K. 
J. Mocsolád. A kataszteri földjövedelmet megállapító 
birtokív fölérkeztóig el nem intézhető ; ezt sürgesse 
a közig, bizottságnál. A másikat nagyon sajnáljuk, 
de mi megtettünk mindent, a mit tehettünk. — P. 
G. Szilágy-Lompód. Tárgyalás alatt van. — „Kér-
dező." A napokban nyer elintézést. Forduljon a 
tanfelügyelőséghez. Ugyanott kérdezősködjék a nyom-
tatványok dolgában is. — Gy. J. Trencsén-Visnyó. 
Kérdezze meg a közig, bizottságnál, hogy ott van-e 
még? — J. R. Regöly. Mással töltötték be; kérvé-
nyét a tanfelügyelőségtől fogja visszakapni. — S. 
J. S.-Galgócz. A közigazg. bizottsághoz küldték; 
sürgesse ott a visszaküldést. — B. A. Perbete. El-
intézés alatt van ; már nem késik soká. — B. M. 
Hajdu-Dorog. Másokkal töltötték be. Legczélszerübb 
kiírt állásra pály zni. Okmányait a tanfelügyelőség 
útján kapja vissza. — Sz. J. Ii.-Szerdahely. Sürgesse 
a közigazg. bizottságnál. — T. Sz. Forduljon kéré-
sével a tanfelügyelőséghez. — Topánfalva. Nincs 
olyan rendelet. — R, J. Megyefa. Megdicsőült király-
nénk versének fordítását mi egy napi lapból vettük 
á t ; szíveskedjék kérelmével oda fordulni. Önuek 
egyébiránt igaza van. — G. G. Bajsa. Nem közöl-
hető. — Gy. Gy. Jegcnyés. A meséről szólót közöl-
jük : a másik kettőt nem. — Sz. P. Kisérje figye-
lemmel a pályázati hirdetéseket s ha alkalmasat 
talál : adja be a kérvényét. Mi támogatjuk : többet 
nem tehetünk. De már most figyelmeztetjük", hogy 
a már állami szolgálatban levő kisebb javadalmazá-
suaké ily esetben mindig az elsőség. — K. M. Csík-
megye. Fölmondhat: egy hónap. Abban az esetben 
rögtön is kérheti elbocsátását. — „Kolléga." Nem 
a mi lapunkba való ; nem közölhetjük. — Rozsics 
Géza, Somogyvár 2 frt 40 krt, Bodor Mihály, Bokod 
1 frt 50 krt és Klein Soma, Csernyc 1 frt 30 krt 
küldtek be szerkesztőségünknek, a nélkül, hogy meg-
írták volna: mire ? Kérjük a megnevezetteket, szíves-
kedjenek velünk közölni, mi ezélból, illetőleg milyen 
czélra küldték be nekünk ez összegeket még augusz-
tus hónapban'? tízives érteaitésülxt mielőbb kérjük. — 

H. J. Beregszász. Előjegyzésben van s alkalom ad-
tán figyelembe veszik. Okmányait, lia szüksége van 
rájok, folyamodványban kérheti. A másik kérvényt 
a rendes hivatalos úton fogja megkapni. — N. J. 
Esztény. Megsürgettük. — J. A. Komlódtótfalu. 
Beadtuk: száma: 66.000. — F. L. llosván. Ung-
rnegye kir. tanfelügyelőségénél kaphat fölvilágosí-
tást. R. B. Bunkócz. Előjegyzésben van, de taná-
csosabb alkalom adtán megújítani a kérelmet. — 
V. Zs. Sepsi-Szent-György. Mire e sorok megjelen-
nek, a tanfelügyelőség alkalmasint már értesíteni 
fogja. — „Váró tantestület". F. K. Komlós-Keresz-
tes. Már elintézték ; most vannak expediálás alatt. 
— Gr. I). Temesvár. Megsürgettük. — B. M. Tilaj. 
Még most sines i t t ; nézzen utána ott, a hol beadta. 
-•• Sz. 1. Farád. Az államsegély a fizetés kiegészítő 
része lévén, úgy kell kapnia, mint a fizetést. 

Tartalom : Az 1899. évi közoktatásügyi költség-
vetés. (H.) — Család és iskola. Ember János. • -
A részletes tanterv ós a heti órarend. Gramma Döme. 
— Tanulmányunk. Zolieh Károly. — Irodalom. — 
Egyesületi élet. — Szünóra : Tizenkét tragédia. 
Sassi Nagy Lajos. — Multam emlékoszlopa. Ferner 
Jenő. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. 
— Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újváry JSéla. 
Segédszerkesztő: Góöz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban in&ryen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés utan 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, Yl. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézi rátolt a, t nem adunlt vissza. 

Az 1809. évi közoktatásügyi 
költségvetés. 

II. 

(H.) A kisdedóvás az 1899. évi állami 
költségvetésben 272.207 frttal, tehát az 
előző évihez képest 16.106 frt több-
lettel van előirányozva. 

Az előirányzott 272.207 írtból az 
állami kisdedóvodák és menedékházak 
személyi járandóságaira 141.607 frt; 
ezek dologi kiadásaira 43.600 frt; új 
állami kisdedóvodák fölállítására 32.000 
forint (40 új óvoda a 800 frt); községi, 
testületi és magánóvodák segélyezésére 
35.000 frt; óvodai épületek költségeire 
20.000 frt jut. 

A létező állami kisdedóvodáknál össze-
sen 245 óvónői, a menedékházaknál 32 
vezetőnői állás van rendszeresítve. Az 
óvónői állások közül 5 ä 500 frt; 200 
a 400 frt; 1 a 375 frt; 11 á 350 frt 
és 28 á 300 frt fizetéssel, továbbá meg-
felelő lakpénzzel, avagy természetben 
lakással és 100 — 200 frt dajkatartási 
átalánynyal; — a menedékház-vezető-
női állások közül 1 a 360 frt; 16 a 
300 frt; 1 á 250 frt; 7 á 240 frt és 
7 a 200 frt fizetéssel van rendszere-
sítve. 

A fizetések összege: 95.125 frt, lak-
pénz 6.720 frt, pótlék 5.900 frt; dajka-

v 
tartás 25.372 frt, évi díjak 8.490 frt, 
összes személyi járandóság 141.607 frt. 

A gazdasági ismétlő-iskolák összes szük-
ségleteire 24.500 frt van előirányozva, 
a melyből 7 önálló gazdasági szaktanító 
illetményeire (600 fit fizetés és 150 frt 
lakpénz) 5.250 frt, gazdasági ismétlő-
iskolák segélyezésére 19.250 frt jut. Az 
1899. évi előirányzat az előző évj£ 
8.500 frttal haladja túl. 

Ezen új intézmény iránt, a költség-
vetés indokolása szerint, az érdeklődés 
úgyszólva országszerte örvendetes módon 
nyilvánul, a mennyiben az 1897/98-ik 
tanévben már 445 ilyen iskola volt 
tényleg szervezve. 

A községek, fölismervén ezen új intéz-
ménynek úgy közgazdasági, mint kultu-
rális szempontból való jelentőségét, elis-
merésre méltó módon hoznak áldozatot 
annak létesítésére; de figyelemmel arra, 
hogy a legtöbb község kisdedóvási és 
elemi népoktatási czélokra már-már 
erején túl áldoz, nem lehet elzárkózni 
az elől, hogy a gazdasági ismétlő-isko-
láknál, a melyek éppen a szegényebb 
földmíves-osztály érdekeit vannak hivatva 
szolgálni, legalább is a tanítók tisztelet-
díjának fedezésére államsegély ne enge-
délyeztessék. Az 1897/98. tanévben a 
községi jellegű és az állami iskolákkal 
kapcsolatos gazdasági ismétlő-iskolák 

Lapunk áO-ik számához két melléklet van csatolva. 
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tanítóinak tiszteletdíjára összesen 16.232 
forint államsegély engedélyeztetett. 

Az 1898. évben a földmívelési minister 
úr ismét gondoskodott a gazdasági 
ismétlő-iskolákban alkalmazandó néptaní-
tók gazdasági kiképzése felől szőllészeti, 
gyümölcsészeti, földmívelési, tejgazda-
sági és kertészeti tanfolyamok rendezése 
útján; mindezen tanfolyamokon összesen 
600 néptanító vett részt, a kik oly 
községekből vétettek föl, a melyek gazda-
sági ismétlő-iskola fölállítására utalva 
vannak, a mely községekben tehát az 
iskola az 1898/99-ik tanévben meg-
nyílik. 

Ezen új iskolák segélyezésére igen 
alacsony számítással legalább 5000 frttal 
többet kellett előirányozni. 

Néhány nagyobb népességű alföldi 
községben a gazdasági ismétlő-iskolához 
önálló gazdasági szaktanító alkalmazása 
válik szükségessé, a kiknek illetményeit 
a közoktatási tárcza viseli. Hét ilyen 
szaktanítónak illetményei részben már 
az 1898. évi állami költségvetésben 
biztosítva voltak. 1899. évben ezek 
illetményeire: a 600 frt fizetést és 150 
forint lakpénzt számítva, — összesen 
5250 frt szükséges, a mi egész összeg-
ben előirányoztatott. 

A népnevelési tanfelügyelőségeknél 11.102 
forint költségtöbblettel 1899. évre össze-
sen 302.500 frt van előirányozva. 

A többletből a személyi járandósá-
gokra 8352 frt esik, mert Fiúméban a 
közigazgatási bizottságról s a népiskolai 
hatóságokról szóló törvény életbelép-
tével egy új tanfelügyelői állást kellett 
rendszeresíteni; a tanfelügyelőségi segéd-
személyzet létszáma 1899. évben emel-
kedik egy segédtanfelügyelő és 3 toll-
noki állással. 

A tanfelügyelői iskolalátogatások foko-
zása czéljából 2000 frttal több, vagyis 
e czélra összesen 32.000 frt van fölvéve. 

A népnevelési intézetek közös szükség-
lete 1899. évre 428.560 frtot, vagyis 
az ez évinél 9.500 frttal többet tesz ki. 

Itt különösen kiemeljük, hogy tan-
könvvek és taneszközök előállítására 
1899. évre 40.000 frt (•+- 5000 frt) és 
a tanítóegyesületi útiköltségekre, napi-
díjakra 10.000 frt ( + 4000 frt) van 
fölvéve. 

íme, ez az 1899. évi államköltség-
vetés népoktatási részének képe! Ismét 
fényes bizonyítéka azon nemes ambiczió-
nak, határozott nemzeti iránynak és 
államférfiúi bölcseségnek, a melylyel 
Wlassics közoktatási minister nemzeti 
kulturánkat vezeti és fejleszti. Az eddigi 
elismert sikereknek méltó folytatását 
várhatjuk az 1899. évben! 

— 

A közoktatásügyi költségvetés a 
pénzügyi bizottságban. 

A képviselőház pénzügyi bizottsága szept. 
lió 28-ki ülésében tárgyalta az 1899-i közok-
tatásügyi költségvetést. 

A központi kiadások megszavazása után, 
az országos közoktatási tanács tételéhez első 
sorban Papp Géza szólt hozzá s túlságosnak 
taríja a tanácsban azok számát, a kik szorosan 
a tanügygyei foglalkoznak s kívánatosnak tar-
taná, ha a társadalom különböző köreiből is 
többen hivatnának meg. Komjáthy ugyanily 
értelemben nyilatkozik. 

Wlassics minister örömmel lát ja a közvé-
leményben azt az alakulást, mely a közok-
tatási tanács fontosságát elismeri. Teljesen 
méltányolja előtte szólók fölszólalását s rokon-
szenvez a fölvetett eszmével, de viszont teljes 
elismeréssel kell lennie azon szakemberek iránt, 
a kik a közoktatási tanácsban dolgoznak. 

A tanfelügyelőségeknél Komjáthy szerint oda 
kellene törekedni, hogy a külön szakvizsgálat 
hozassék be s csak oly egyének neveztessenek 
ki tanfelügyelőkké, a kik képességük bizony-
ságát adták. A tanfelügyelőknek évenkint 
minden egyes iskolát meg kellene látogatniok 
s bogy e főkötelességüknek megfelelhessenek, 
szaporítani kellene az erőket. Szükséges az 
is, hogy a tanfelügyelők működése, lehetőleg 
a központból való kiküldéssel, erős ellenőrzés 
alá vétessék. 

Az elemi népiskoláknál Komjáthy kijelenti, 
hogy a népnevelés azt a hatást, a mire töre-
kednünk kell, nem éri el, a míg teljesen 
államosítva nem lesz, a mely irányban minden 
lehetőt meg kell tenni. Arra is törekedni 
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kellene, hogy a felekezeti iskolákban nem 
csak a fegyelmi eljárás elrendelésére, de annak 
keresztülvitelére is a magyar kormány befo-
lyása biztosíttassák. Addig is, a míg a nép-
iskolai törvény revideáltatik, tegyen meg a 
minister mindent, hogy az elemi iskolákban 
a magyar állam hívei neveltessenek. Szóló 
nézete szerint az elemi oktatásnak ingyenes-
nek kell lennie s a népnevelés nagy föladatai-
nak érdekében javítandó lenne a tanítók fize-
tése is. 

Farbahj maga is óhaj taná az államosítást, 
ha pénzügyi erőnk megengedné s egyéb nehéz-
ségek is nem gátolnák. Mindenesetre szük-
séges azonban az állami ingerenczia növelése, 
a mire alkalmas eszköz a segélynyújtás. Föl-
veti a felekezeti tanítók ötödéves pótlékai 
kiegészítésének kérdését s kéri a ministert, 
hogy e tekintetben a lehető legliberálisabban 
j á r jon el. 

Széli elnök kéri a bizottság tagjait, tartóz-
kodjanak az államosítás nagy kérdésének vita-
tásától, s szorítkozzanak a tételnek az 1868-iki 
törvény alapján való vitatására. 

Wlassics minister sokszor kijelentette már, 
hogy nem hive az ékszkluziv á'lamosításnak, 
nem is tartja szerencsésnek e kérdés fölvetését. 
Elég, ha módot adnak a közoktatási kormány-
nak arra, hogy a hol kérik s a hol szükségesnek 
mutatkozik, állami iskolákat állíthasson. A mi 
a tanítók javadalmazását illeti, 300 frtos 
állami tanító nincs, a 400 forintosak száma 
is jelentékenyen megapadt s a jelen budget 
is további módot nyújt arra, hogy a fizetések 
bizonyos mérvben javíttassanak. Az állami 
iskolákban a hiterkölcsi nevelés és oktatás biz-
tosítását föltétlenül szükségesnék tartja s nem 
osztozik azon fölfogásban, hogy ez kizárólag az 
illető félékezetek dolga, sőt a hol szükségesnek 
tartja, hitoktatók alkalmazása útján is gondos-
kodik a czél eléréséről. A korpótlékok kérdését 
igen fontosnak tart ja. A hol a kérést kellő-
leg okadatolják s kimutatják, hogy az illető 
iskolaföntartók erre nem képesek, nem is 
zárkózik el az állam által e téren elvállalt 
kötelezettség teljesítése elől. 

Az elemi és polgári iskolai tanítóképzőknél 
Komjáthy nem vonja kétségbe a felekezetek 
azon jogát, hogy ily képzőket tartsanak fönn, 
de föltétlenül szükségesnek tartja, hogy a 
képesítést csakis államilag kinevezett vizsgáló-
bizottság előtt letett vizsgálat adhassa meg. 

A kisdedóvóknál Komjáthy fölhívja a minis-

ter figyelmét arra, hogy az e tárgyban alko-
to t t törvény végrehajtásáról gondoskodjék. 

Papp Géza kéri a ministert, hogy minél 
több állami óvodát állítson föl oly német köz-
ségekben, a melyek lakosai szívvel-lélekkel 
magyarok akarnak lenni. 

Wlassics minister megjegyzi, hogy e czélra 
oly cselcély összeg áll rendelkezésére, hogy a 
jövő évben legfeljebb 10—15 ú j óvodát állít-
hat föl. 

Az állami felsőbb kereskedelmi iskoláknál 
Komjáthy szükségesnek tartja a kormánynak 
arról való lehető gondoskodását, hogy a kik 
ez iskolákat végzik, alkalmazást is találjanak 
a minek hathatós eszköze volna az, ha a keres-
kedelmi könyvek magyarul vezettetnének. 

A költségvetés tételeit a bizottság válto-
zatlanul megszavazta. 

* 

A költségvetés bizottsági tárgyalásáról a 
ki tűnően szerkesztett és tanügyi kérdésekkel 
mindig szivesen foglalkozó „Pesti Napló" a 
következőket í r j a : „Nem tudjuk, hogy egyes, 
az isteni gondviselés által erre különösen 
predesztinált képviselő uraknak mennyire fog 
sikerülni a közoktatásügyi tárcza költségvetési 
tárgyalását az országházban ellaposítani; de 
egyelőre nagy örömünkre szolgál konstatálhatni , 
hogy e tárcza költségvetésének a pénzügyi 
bizottságban tör tént tárgyalása előkelő és 
magas nivón mozgott. A tárgyalás lefolyása 
kielégítette a bizottság tagjait, de megelége-
désére és megnyugvására szolgálhat magának 
a ministernek is. Mert ha hangzott is föl 
linen is, onnan is egy-egy kifogásoló meg-

jegyzés, egy-egy biráló észrevétel, az tiszta 
tárgyilagossággal az ügynek szólt, — és a 
fölszólalóknak tárgyilagosságra való törekvését 
csak amaz igyekezetük multa fölül, hogy —• 
párt felekezeti különbség és tekintet nélkül — 
bizalommal és elismeréssel adózzanak Wlassics 
ministernek. 

A tegnapi tárgyalások különben mély és 
érdekes tanulságot rejtenek magukban, a 
melynek észlelésére egyébként az utóbbi évek 
ismételten nyújtot tak már örvendetes alkalmat. 
A pártszenvedély heve fölkorbácsolja az ellen-
zéki táborok érzését ; gyűlölséggel és bizal-
matlansággal támadják a kormányt; megtagad-
nak költségvetést és mindent, mi egyáltalában 
megtagadható; de egy kis szigetet — a közok-
tatásügyi költségvetést — a szenvedélyek 
hullámcsapásai nem érintenek. 

Az a mozgalmas élet, mely közoktatás-
ügyünknek minden ágazatában — az óvodán 
kezdve, föl az egyetemig — megnyilatkozik ; 
az a fokozatos és biztos haladás, mély a közok-
tatásügyi költségvetés tételeiből meggyőzőleg és 

40» 
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élénken megnyilatkozik: megnyugtatólag hat 
a kedélyekre és előidézi azt az örvendetes 
eredményt, hogy a mikor a nemzet létérdekeit 
legközvetlenebbül érintő kulturális ügyek 
vannak kérdés alatt, akkor a törvényhozó 
testület egy táborban van — és lehet hallani 
ottan olyan fölszólalásokat, melyek egyik vagy 
másik tételre keveslik az előirányzatot, de 
olyant, a mely sokalna valamit — nem. 

Ez az örvendetes jelenség igen kedvező alka-
lom arra, hogy nemzeti kulturánk érdekében 
kihasználtassék olt/képen, hogy mód ngujtatnék 
a közoktatásügyi kormánynak egyes, újabb idő-
ben kezdeményezett és üdvösnek bizonyult intéz-
ményeinek nagyobb arányokban és gyorsabb 
tempóban való életbeléptetéséhez 

— — 

A slöjd-iskólára a magyar nép-
nevelésnek nincsen szüksége. 

A slöjd-iskolára az eredeti svéd értelemben 
a magyar népnevelésnek nincsen szüksége, 
mert megakadályozza a népiskolai kézügyes-
ségi oktatásnak magyar nemzeti irányban való 
kifejlesztését. 

Ugy látszik, mai napig sem találtuk el a 
magyar nemzeti nevelés természetes m ó d j á t ; 
még mindig a régiek csapásán járunk, a kik 
az idegen népek vívmányait eredetiségükben 
ültették át a hazai talajba és így kivetkőz-
tették a mi sajátos magyar nevelési eljárá-
sunkat természetes mivoltából. Ugyan minek 
szalad a magyar nevelő mindig idegenbe 
nevelési anyagért, eszközért és rendszerért, 
mikor mi mindezeknek itthon igazán bőviben 
vagyunk; anyagban, eszközben és rendszerben 
dúslakodhatunk P 

A slöjd-iskola rendszere svéd észjárásnak, 
szívvilágnak és akaratnak a vívmánya; tehát 
reánk, magyarokra nézve, egészen idegen al-
kotás, idegen növény, a melynek sem virágait, 
sem gyümölcseit nem fogadja el a svéd lélek-
től egészen elütő magyar lelkünk. 

A slöjdistákat a slöjd-iskola rendszere, amott 
messze északon, éppen úgy megtévesztette, 
mint a 70-es években a házi ipar a Svájczban, 
Ausztriában, Szászországban, Csehországban 
j á r t magyar paedagogusok nagy seregét. A ki 
a 70-es években taní tóképzőbejárt , vagy már 
önálló tanító volt s az iskolai saj tót figye-
lemmel kisérte, jól emlékezhetik még azokra 
a ma már csak történelmi jelentőséggel biró 
házi ipari nagy frázisokra, a melyekkel a 
magyar népnevelést újjáteremteni akar ták . 

Tanítottak a tanítóképzőkben müfaragást , 
esztergályozást, könyvkötést, kosárfonást, mű-

asztalosságot, szatyorkötést, lombfiirészelést, 
kukoriczahéj-fonást, fürészmunkát, vesszőkosár-
fonást, szalmafonást, kalapkészítést, kefekötést , 
állattömést, szalma-méhkaskötést, dombormíi-
faragást, ablakvágást, forgácsmunkákat, láb-
törlő-készítést, gyermekjátékok készítését, be-
rakot t munkákat, szövést, porczellánfestést, 
drótkosárfonást, papirszöve'st és fűzést, lószőr-
fonást, szalma-kirakást stb., stb. 

Hogy mi lett mindezekből a jobb sorsra 
érdemes munkákból, azt mindnyájan jól tud-
juk, a kiket ezekre tanítottak, vagy, a kik e 
munkák egyik-másik nemét tanították. Nem 
kellett e foglalkozás sem tanulónak, sem 
tanítónak. Csak egy példát említek föl. Szat-
mármegyében a 70-es évek végén és a 80-as 
évek elején nagy szorgalommal taní tot ták a 
gyékény-kosárkötést. A mint akkor a lapok-
ban olvastuk, Nagy-Károly és vidéke évenkint 
15—20 ezer f r to t vet t be a valóban remekül 
készített gyékény-kézikosárkákért. Es ma ? Ma 
egyetlenegy, más munkára képtelen, vén asz-
szony üzi még ezt a házi ipart. Mennyit 
fáradot t ezért a derék, nemeslelkü Katona 
Miklós! E szomorú következménynek lélek-
tani oka van; eredete a nép lelki világában 
keresendő. A házi ipar egyik-másik ágát most 
is gyakorolják; de valljuk meg őszintén úgy, 
a mint van, sehol sem tud zöld ágra jutni . 
Hogy miért, elmondom. 

A mi, népiskolai házi iparban is külföldön 
utazot t paedagogusaink meglátogatták a külön-
böző idegen házi ipart gyakorló népiskolákat 
és műhelyeket. A gondosabbak gyűjteményt 
is szereztek vagy pedig megvették a dologra 
vonatkozó műveket és rajzokat. Ezeket elhoz-
ták haza. Nagyon boldogak lehettek. Azt 
tartották, hogy megtalálták a kulcsot, a mely-
lyel a nemzet és gyermekvilága előtt meg-
nyithatják az anyagi és erkölcsi erő és nagy-
ság paradicsomát. Yágyuk nemes és tiszteletre 
méltó vala: csak egyet felejtettek ki számlá-
sukból, nevezetesen a nemzeti fejlődés örök 
törvényeit. 

Nem jutot t eszükbe, hogy mindaz, a mit 
ők idegenben lát tak, tényleg megvan itthon 
is. így szokott az lenni, a mikor az embere-
ket elbódítja az idegen virág i l latárja s ez 
állapotában nem veszi észre a hazai virágok-
nak az idegeneknél úgy növésben, formában, 
színben és illatban sokkal tökéletesebb, mindig 
eredeti, természetszerű remek példányait. 

Nem tagadhatom, hogy mindazok a házi 
iparczikkek, a melyeket ők idegenben láttak, 
nem valának szépek, díszesek, czélszerüek, 
hasznosak, munkaszeretetre, kézügyességre 
nevelők. Azok voltak, de nem ránk nézve, 
hanem arra a népre s gyermekvilágára nézve, 
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a melynek lelki világából azoknak a szép 
iparczikkeknek a dolog képei kihajtottak. 

A mi pedagógusaink, még mielőtt szülő-
hazájokat közvetlen tapasztalásból megismer-
ték volna, elzarándokolnak idegen istenekhez 
s azokat bálványozzák. Mikor azután az ide-
genből visszatérnek, telikiabálják a hazát, 
folyton azt hangoztatva, hogy mi mennyire el-
maradtunk a külföldtől. Ha valóban így van ; 
ha a mi nemzeti népnevelésünknek a teste, 
mert elég táplálékban nem részesült, gyönge: 
akkor ne tömjük sem a német, sem a franczia, 
sem a svéd íoztjével, hanem erősítsük saját 
honi eledeleinkkel. A magyar ember megeszi 
a Német-, Franczia- vagy Svédországban fel-
nőt t tehén húsát, ha azt magyar asszony 
magyar módra készíti e l ; de nem kell neki 
sem a német, sem a svéd asszony, német vagy 
svéd módon elkészített eledele, legyen bármily 
tetszetős. 

Azután arra sem gondolnak a mi külföldön 
utazó pedagógusaink, hogy nem idegen fát 
kell a hazai talajba ültetni, hanem a hazai 
ősi fába az idegen alkotást, mint egy nemes 
galyt csak beleojtani. 

Ügy látszik, avval sem gondoltak, hogy az 
idegen alkotás, mint nemes galy, nem fogan 
ám meg minden fában s ennek ágaiban. 
Először is azt kell vizsgálnunk és tudnunk, 
megvan-e az alanyban és a nemes galyban a 
megfogamzásra való hajlandóság, és ha a galy 
meg is fogan, nem fog-e csak pusztán leve-
leket haj tani? 

Azt hajtogatják a házi ipar és a slöjd-iskola 
apostolai, hogy ők a külföld jeles dolgait a 
nemzeti élethez alkalmazzák. Hát ez kérem nem 
egyéb, mint üres beszéd, forma tartalom nélkül. 

Ugyan mihez akarják ők a házi ipart és a 
slöjd-dolgokat alkalmazni? 

Először is fejlett magyar házi iparnak s 
virágzó magyar slöjdnek kell lenni, hogy legyen 
mibe az idegent beleojtani. 

É n még az idegen „slöjd'-szónak a haszná-
lata ellen is tiltakozom. A mit a svéd slöjd-
rendszer kiván, annál sokkal több és sokkal 
régebben meg volt a mi hazánkban. Hát édes 
jó Istenem, nekünk Svédországba kellett 
mennünk, hogy megtanuljuk, mint kell a 
magyar gyermeket fokozatos tanmenetben kéz-
ügyességre szoktatni? Hát nem-e maga a 
magyar gyermek van arra hivatva, hogy min-
ket a fokozatokra és a kézimunkára rávezes-
sen ? Svédországba kellett-e nekünk menni, 
hogy megtudjuk, melyik évfolyamban gyako-
rolja a gyermek a fahasogatást, fahegyezést, 
egy darab fának szögletesre vagy hengerala-
kura való faragását, a ráspolylyal, kis fúróval, 
tollvésővel, üvegdarabbal, üvegpapirral való 

bánásmódot ? hogy miképen kell bánni a 
vonókéssel? hogyan kell dolgozni a faragó-
széken? stb. stb. 

Svédországban lehetett-e csak azt me<í-o o 
tanulni, hogy Magyarországban a gyermekek 
fából fogpiszkálót hasogatnak, czöveket farag-
nak, czérnagombolyítót, ruhaszárítót, jelző-
táblácskát, gereblye fogast, akasztószeget, járom-
szeget, ostornyelet stbit, stbit csinálnak ? 
Nagyon kérem azokat a pedagógusokat, a 
kik Svédországban s Budapesten Guttenbergnél 
és Schranznál tanultak, mellőzzék egyideig 
svéd tapasztalataikat s keressék föl inkább a 
falusi gyermeket a maga ot thonában; a mit 
láttak, azt pedagógiailag helyesen csoporto-
sítsák s akkor meg fognak arról győződni, 
hogy nekünk a svéd slöjdre nincsen és nem 
is volt szükségünk soha. 

A nyáron hét héten át nem tet tem egyebet, 
mint hazánk törzsökös magyar vidékein meg-
figyeltem a magyar 3—12 éves gyermeket, 
hogy közvetlen szemléletből lássam, miből, 
mit és hogyan dolgozik. Tanulmányútam 
meggyőzött arról, hogy nekünk már akkor 
volt szépen virágzó gyermekiparunk, a mikor 
a svédek még csak nem is álmodtak a faslöjd 
rendszerbe foglalásáról. A sok esetből a leg-
jelesebbet említem föl. Zágonban van egy 
liat tagból álló állami iskolai tanítótestület. 
Nem tudom, közülök ki az első; ezermester 
valamennyi. Mégis Nyárádit említem föl név-
szerint. Ez a derék, jó kollega nein j á r t sem 
Svédországban,sem Svájezban; ő megelégedett 
a zágoni törzsökös székely gyermekekkel s 
mondhatom, hogy többet használt egymaga 
a népiskolai kézügyességi oktatásnak, mint a 
világgá kürtölt slöjd-iskola. Zágonban régen 
dolgoztatnak a gyermekek. Hire sem volt- a 
„slöjd" szónak, s a zágoni gyermekek mái-
remekül fúrtak, faragtak, csináltak kereszt-
kötést, illesztettek, tudták a ferdecsapolást, a 
lapos vésővel való munkát és mindenhez elég 
volt nekik egy bicska. Yan a birtokomban egy 
alföldi ötösfogat teljes felszereléssel. Egy Keserű 
Imre nevű 9 éves nádudvari parasztgyermek 
faragta ki egy kétkraj czáros bicskával. Sze-
retném, ha a slöjd-apostolok lá tnák ezt az 
ötösfogatot; tudom, azonnal észrevennék, hogy 
hol van a magyar gyermekvilág kézimunkáinak 
bölcsője, kisded-, gyermek- és ifjúkora. 

Nem kell nekünk sem a slöjd rendszer, 
sem annak szava; mert megvan és megvolt e 
hazában régen a gyermekvilág kézi-munkája. 
A „slöjd"-szót el kell hogy felejtesse velünk 
e kifejezés: , A magyar gyermek játékeszközei" 
vagy röviden „Magyar gyermekmunkák." 

A szerzett tapasztalatok és a birtokomban 
levő gyűjtemény alapján kifejtem majd egy 
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másik czikkelyben, mint leket és kell a 
gyermekmunkákat minden irányú népiskolai 
nevelésnek és tanításnak központjává tenni 
s hogyan lehet azokkal a gyermeket magyar 
nemzeti irányban és természetszerűen munka-
szeretetre nevelni. 

(Eperjes.) Lány Mihály. 

A londoni játék-iskolák. 
(A b u d a p e s t i t a n í t ó k figyelmébe a j á n l v a . ) 

Körülbelül hét éve áll fönn Londonban 
többek között egy nagyobbszabású jótékony 
egylet „Szegény gyermekek szórakoztatását elő-
mozdító egyesület" czím alatt, melynek egyetlen 
föladata az, hogy az iskolás, avagy legalább 
tanköteles korban álló gyermekek számára 
Londonban és a nagyobb angol városokban 
külön estélyeket rendezzen pedagógiai tapin-
tattal és tervszerüleg folyton figyelembe véve 
azt, hogy a társas-mulatságok a gyermekek-
nek is nagyon szükségesek, sőt szükségesebbek, 
mint a felnőtteknél és hogy ezt nem lehet 
egészen a véletlenre, sem pedig magára az 
iskolára bizni. 

Az egyesület ügyes kezelés mellett gyors 
fölvirágzásnak indult, ma már több vidéki 
városban rendez ily társas összejöveteleket és 
magában Londonban a mult télen 34 iskolá-
ban volt rendes játék-iskola, melyeken heten-
ként átlag 300 gyermek vett részt csaknem 
kizárólag önkéntes egyesületi tagok vezetése 
alatt. 

Az iskolai hatóságok átengedvén e czélra a 
tantermeket, a fűtést és világítást, és kimond-
ván azt, hogy a játszó-iskolába csak jutalom 
gyanánt mehetnek el a gyermekek, különösen 
csak a£ok, kik a rendes iskolában soha sem 
mulasztanak, a játszó-iskolák szoros össze-
köttetésben maradnak az iskolákkal, annyival 
inkább, mivel csaknem mindenütt akad egy-
két tanító, ki teljes buzgalommal vesz részt 
a rendezés és felügyelet munkájában. 

Szeptembertől májusig hetenként egyszer, 
rendesen este 6 órakor gyülekeznek a gyer-
mekek egyik nagyobb tanteremben. Zongoraszó 
figyelmezteti őket, hogy sorakozzanak és arra 
szétoszlanak a különböző játék-tervek szerint 
az egyes osztályokban. Egyik csoport képes-
könyveket néz, a másikban építő-koczkákkal, 
társasjátékokkal és talányok megfejtésével 
foglalkoznak. Az élénkebb játékok — táncz, 
boxolás, lapdázás, versenyugrás és másefféle — 
a tornatermekben tartatnak. Más helyiségben 
nők taní t ják őket, hogyan kell papir, dugó 
és ruhahulladékokból karácsonyi ajándékokat 

csinálni. Külön szobában mondják a meséket, 
néha egymásnak. Időről-időre kisebb szini-elő-
adásokat is tartanak, melyeken a szülök is 
megjelenhetnek. 

Londonban az ily játék-iskolákba rendesen 
csak a 10-ik életévüket már betöltöt t szegény 
tanulókat viszik, de fölvesznek már iskolába 
nem járó gyermekeket is, hogy az utczai 
koborlástól megmentsék őket, vagy nehéz 
munkájuk után egy kis szórakozást nyeljenek. 
Az ily „idősebb" gyermekek gyakran segít-
ségül használhatók föl. A költség igen csekély. 
A gyermekek a 8 hónapra összesen csak egy 
shillinget (60 kr) fizetnek, mivel az egyesületi 
tagok, különösen az előkelő nők, tömérdek 
képeskönyvet, bábot, játékot ajándékoznak és 
a karácsonyfát is ők látják el. Nem ritka 
eset, hogy egyes felügyelőnők kiválogatják a 
kedvesebb gyermekeket és egy-két napra 
vendégül kiviszik falura birtokaikra. 8 órakor 
a társas-mulatságnak már vége van. 

Az egylet kezelése olyformán történik, 
hogy a központi bizottság kezeli az összes 
bevételeket és kiadásokat, de minden iskola 
számára külön helyi-bizottság van, melynek 
tagjai túlnyomólag jólelkű vén leányok és 
gyermektelen házaspárok, kiknek a játszó-
iskolák maguknak is gyönyört okoz. De sokkal 
nagyobb a gyermekek öröme. Nagyobb részük 
a szegény munkások családjából kerül ki és 
ezeknek a szombat esti összejövetel valódi 
tündéri élvezet, melyre lázasan várakoznak 
és ezért jobban is tanulnak, nehogy bünte-
tésül kiszabják, hogy egyik vagy másik estére 
nem mehetnek el. Mondanunk sem kell, hogy, 
bár ez csak kivétel, a beiratási díjat a szegé-
nyeknek elengedik és sok helyen a fölvigyázó 
hölgyek eledelt és ajándékokat is adnak 
egyeseknek. 

Levetns. 

$ Az aradi állami tanítóképző-intézet 
25 éves fönnállásának f. évi október hó 
20-ára tervezett ünnepe az országos gyászra 
való tekintetből később meghatározandó időre 
elhalasztatott. 

3 Vasmegye főispánja egy falusi isko-
lai gyászüunepélyen. A sorkitótfalu-kápolnai 
állam. s. közs. iskola szept. 25-én tar tot ta 
boldogult királynénk emlékére gyászünnepé-
lyét, melyen megjelent lieiszig Ede, Vasmegye 
főispánja is es állva hallgatta végig a tárgy-
sorozatot. A főispán teljes megelégedését nyil-
vánította ki a látottak és hallottak fölött és 
megígérte, hogy máskor is megfogja e haza-
fias és királyhü vidéket látogatni. 
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tLmeljeteh s z o f o r o t : 

Emeljetek szobrot 
Annak az asszonynak, 
A kiért egy nemzet 
Könyei omolnak! 

S az a szobor légyen 
Hófehér márványból, 
Fehérből, mint lelke 
Fehér volt és tiszta, 
S szeme villanása 
Csupa tűzből, lángból, 
Hadd emlékezzünk rá 
Mindörökre vissza! 

Emeljetek kőből 
Szobrot Erzsébetnek, 
Magas szellemének, 
Nemes, nagy szivének! 

Nemzetet, mely fényben, 
Dicsőségben élhet, 
Könnyű ám becsülni, 
Könnyű ám szeretni! 
0 akkor szerette 
A bús magyar népet, 
A mikor szegénytől 
Elfordult mindenki! 

Emeljetek kőből 
Szobrot Erzsébetnek, 
Nemes alakjának, 
Nemes szellemének! 

S állítsátok szobrát 
Magas Budavárba, 
Hadd tekintsen szét a 
Nagy magyar síkságon; 
Tudja meg e honnak 
Minden fia s lánya: 
Nem volt jobb barátunk 
Ezen a világon! 

(Dévaj 

Emeljetek szobrot 
Annak az asszonynak, 
A kiért milliók 
Könyérnék, zokognak! . . . 

A mely szerte zúzza 
A békát, rablánczot, 
Az utókor szobrot 
Állít a — fegyvernek. 
Ö szeretetével 
Vitt győzelmes harczot; 
Emeljetek szobrot 
E nagy — szer étetnek! 

Jíutnyánszky Jeni'». 

SZÜNÓRA 
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Vakáczióban. 
Gergely Tóni idei vakácziójáról szól az 

ének. 
A mult tanévben csak kisegítő-tanító volt 

a fővárosnál; mint ilyen, vakáczióra fizetést 
nem kapott. 

Mit c s i n á l j o n ? . . . 
Élni kell ; de hát, hol, miből kosztoljon? 

Sem a napnál, sem a holdnál nem volt Ínyére 
a koszt. Azt már kitapasztalta diákkorában, 
hogy mindkét helyen fura, üres konyhát tar-
tanak. 

Még nem volt egészen négy esztendős, már 
teljesen árva gyerek lett belőle; elvesztette 
édes anyját is, édes apját i s . . . 

Majd úgy kezdtem, hogy : „Apját leütötte 
a hajókötél" — stb., de nem illik reá, mert 
előbb az édes anyja forrón ölelő karjai hűl-
tek ki s alig egy-két hét múlva az édes 
apját lovon ültében ütötte meg a „szél". Így 
maradt a Tóni gyerek teljesen idegen kezekre . . . 

Jó feje volt, pompásan tanult, csak a gym-
nasium I. osztályában kapczáskodott a latin 
tanárja, s csupa szeretetből bukfenczet vette-
tett vele. No de azontúl jó l ment minden. 

Szülői után maradt annyija, hogy iskoláit 
szépen elvégezhette a képzőig, de akkor 
már a gondnoka, illetve gyámja irgalmatlan 
hidegséggel adta értésére, hogy a „Hab kein 
Geld"-utczában lakik. Elfogyott az aprópénze, 
nagyot meg már régen l á t o t t . . . 

Leczkeadással tartotta fönn magát nagy 
keservesen, elvégezte a képzőt, aztán mathe-
matikai tanárnak készült. 

Nem sikerült „segély"-re szert tennie, ön-
maga meg nem tudta magát föntartani. 

A tanárképzőből kimaradt, akkor volt húsz 
esztendős. El jöt t a fővároshoz óradíjasnak. 
A napi 2 fr t csiklandozta, kecsegtette szépen 
festett reményekkel; igen ám, de arról meg-
feledkezett, hogy egyik kollegájának sincs 
kedve göthös nyavalyában szenvedni s ágyat 
nyomorítani. Így esett aztán, hogy 3—4 nap 
tanított , 4—5 vagy tán hat napig meg csen-
des foglalkozást gyakorolt — odahaza, azon 
tűnődve, miként lehetne egyik vagy másik 
kollegáját betegségre b i r n i . . . 

Hasztalan volt a tűnődés. 
Ilyen körülmények között köszöntött reája a 

nagy vakáczió, a mikor már Édi kollega 
betegségének sem vehette hasznát. Szidta is 
mint a bokrot, mért nem előbb lépett érint-
kezésbe a — doktorral ? ! . . . 

I t t a vakáczió, nincs egy betevő falat ja 
sem. Még megéri, hogy abból a szobának 
csúfolt lyukból is kiakolbolítják, aztán mehet 
addig, még le nem ér a — földgolyóbisról. 

Főt t a feje, mit tegyen? 
Holnap lakbért is kell fizetni. 
Kell? Hm, kell? de hát miből? 
Elment sétálni, hogy elfelejtse az — ebé-

delést. Osszekóborolta az utczákat, míg végre 
a kegyes sors egy régi czimborája elé vitte, 
a ki éppen embert keresett ügyvédi irodába, 
oda, a hol ő volt, mert be kellett rukkol-
nia . . . 

Nosza a mi Tónikánknak a szeme nagyob-
bat pislantott, mint az a bizonyos kocsonya, 
úgy megörült a — fogásnak. 

— Jösz te velem, s rögtön meg is kezd-
heted a dolgot. De ott nem tanító leszel ám, 
hanem jogász, ügyvédjelölt, érted ? Ügy is 
mutatlak be. Havonta 30 fr t és minden máso-
dik, harmadik napon 50 kr kávéházi költség, 
hogy a végrehajtókkal érintkezhessél. Meg-
jegyzem, hogy az öreg, az ügyvéd még ma 
elutazik nyaralni, s így az egész nyáron 
neked kell vezetned az irodát. 

— Elvezetem barátom én még a — bazi-
likát is. (El ám, majd kiviláglik!) 

Beértek az irodába. 
— Doktor úr kérem, hoztam magam helyett 

embert, kiben megbizhatik, pontosan el fog 
végezni mindent. Az egyetemen is kitűnő 
tanuló. 

Tónit a guta környékezte: ha véletlenül 
az öreg az indexét ké r i ! 

— Jól van. Jár tas már ilyen dologban? 
— Oh igen! — bökte ki hirtelen Tóni, 

pedig szegény feje soha világi életében nem 
volt ügyvédi irodának a közelében sem. Azt 
gondolta, majd csak leduruzsolja a hivatalos 
órákat, aztán övé a világ. 

— No akkor öcsém-uram ön mindjár t itt 
is maradhat, megírom a meghatalmazást s 
aztán a nyári szezon alatt vezesse az irodát. 
Tárgyalásokon rendesen jelenjék meg, vegye 
föl a jegyzőkönyvet, klienseink mellett erős 
állást foglaljon, az árveréseket minden lágy-
szivüség nélkül intézze el, a végrehajtókat, 
becsüsöket fizesse ki, ha új pert akarnak föl-
vétetni, fogadja el, szóval minden dologban 
jár jon el hűségesen, az aktákat pedig sorban, 
egymásután intézze el, — mondá egy szuszra 
a főnök úr, miközben vagy félmázsányi össze-
halmozott aktára mutatot t . 

A mikor elcsendültek e szavak, Tóni már 
furán érezte magát. Soh'sem hallott ilyeneket, 
mit csinál ő m a j d ? ! Kérdezni már restelte. 
A pajtása, a ki őt idehozta, az már elment, 
rá, talán egy óra múlva az ügyvéd is elzó-
názott a családja után, meghagyva Tóninak, 
hogy a dolgok állásáról őt minden negyednap 
értesítse. 

Bezárult az iroda ajtaja, Tóni magára 
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maradt azzal a ménkű nagy rakás aktával, 
.tintával, tollal, papirossal. 

Mit csináljon ? 
Mereven nézte az akta-kegyet, nem mert 

hozzányúlni. Foga ugyan van, még egy sem 
hiányzik, de alig ha tud belőlük egyet is 
kibontani! 

Végre nagyot fujt , nekifohászkodott s 
kezébe kaparintotta a — legfelső kis csomót. 

Alig olvasott néhány sort, már karikázott 
a szeme, úgy megrémült. 

A (lerstenbrein Ádám Kiska tehenét kell 
még az nap d. u. 4 órakor — elárverezni. 

— Aj- jajaj j ! — kiáltott Tóni önkéntelenül. 
Mit csináljon most? Soh'sem látott árve-

rést ; azt sem tudta hirtelenében szegény feje, 
hogv neki kell-e elmennie a Kiska tehénért, 
vagy ide vezetik-e azt az ügyvédi irodába ? ! . . . 

Kábultságából kopogtatás zaja riasztotta föl. 
— Szabad! — kiáltá ijedten. 
Termetes bácsi toppant eléje s egyet csa-

varintva rőt bajuszán, eldörögte az 
— Adjon Isten !-t. 
— Jó napot bácsi! No mit hozott ? kérdé • 

ridegen Tóni. 
— Megcsalt a feleségem! 
— Mi közöm hozzá ? 
— Mi-e ? Hát válni akarok tü le! 
— Hát iszen én tőlem elválhat tőle, akár 

rá se nézzen többet ! 
— De válópört akarok ellene indítani 

kérem ássan nagyságos uram! 
Ühm, nagyságos ú r ! En ? Ez fura dolog, 

gondolá Tóni. Eközben a nagy aktacsomóra 
esett a tekintete, s összeborzadt. 

Gondolkozott, de csak rövid ideig. Meg-
ijedt, hisz ezekkel sem tud semmit sem csi-
nálni, há t még ezzel az újjal. Oda fordult a 
bácsihoz: 

— Jöjjön máskor bácsi, most nem érek 
rá, a doktor úr meg nincsen idehaza. 

— Hászen nem is kék én nekem a doktor; 
ippeg semmi bajom sincs, csakhogy megcsalt 
a feleségem, s most dühösen haragszom rá ! 

•— Hát béküljön ki vele, aztán punktum! 
Csókolja meg egyszer-kétszer, aztán szent a 
béke! — mondá Tóni türelmetlenül. 

— Csókolja ám a 
— Tyhű adta teremtette, bácsi, nem otthon 

van á m ! Menjen szépen haza, aztán békül-
jenek k i ! 

Ezzel kinyitotta Tóni az aj tót s kitolta a 
megcsalt bácsit. 

Ismét egyedül maradt, megint csak eszébe 
ju to t t a Kiska tehén. Mi a kereszteletlen 
ördögöt csináljon ő vele? 

Nem gondolkozhatott sokáig, megint ko-
pogtak. 

— S z a . . . nem szabad! — kiáltá Tóni 
ingerülten, s felugrott, hogy bereteszelje az 
ajtót, de elkésett. 

Egy jóképű néni gurult e lé je : 
— Nagyságos uram, megcsalt az u ram! 
Tóni dühében elvörösödött, s csak annyit 

mondot t : 
— Menjen néni azután a bácsi után, a ki 

az elébb volt itt , azt a felesége csalta meg, 
vigasztalják meg egymást, én nem érek r á ! 
— ezzel a néni t is kitolta az irodából. 

Szinte kiizzadott a nagy méregtől. Há t 
minden megcsalt ember, asszony ide j ö n ? 
No ugyan egy sem teszi be a lábát. Berete-
szelte az a j tó t , s belevágta magát a nagy 
karosszékbe. 

Sűrűn kopogtak még ezután, de Tóni már 
nem hallotta, —- elaludt, elnyomta az ijedelem. 

A Riska tehenet sem árverezték el, mer t 
átaludta az időt, pedig a végrehajtók ugyan-
csak dörömböltek az aj tón. 

Alkonyatkor felébredett, s első tekintete a 
Kiska tehén árverező lapjára esett. Nézte , 
nézte, s nem tudta, most hogy és mint cse-
lekedett. Álmában elárverezték ugyan, de 
mikor felébredt, nem tudta álom volt-e, vagy 
való ? 

Összeszedte a sátorfáját, s mint a kinek 
rendén, van a szénája, haza ballagott 

Egész éjjel a Kiska tehén motoszkált a 
f e j ében . . . 

Heggel elindult a hivatalba. Az a j tóná l 
már egy egész ármádia v á r t a : pógár bácsi, 
úr, néne, kisasszony, gavallér, pap vegyesen. 

— No Tóni, most vagy soha! Meg vagy 
fogva. Ha ezek egytől-egyig elmesélik a b a j u -
kat, hát a pedagógiának az utolsó szikrája 
is kiugrik, megszökik a fe jedből! — Így gon-
dolkozott, a mint a lépcsőházban megpillan-
tot ta a várakozó tömeget. 

Felért az emeletre. Bemenjen? 
Megállt künt , s várakozott, mintha ő is 

kliens volna; aztán visszaballagott, faképnél 
hagyta valamennyit; azok vár tak tovább, türel-
mesen. 

Hazament becsomagolta az irodakulcsot, 
melléje tette ezt a kis levelet : 

Tekintetes Ügyvéd Ú r ! 
I t t az irodakulcs, én ki nem állhatom azt 

a sok megcsalt embert a kik odajárnak. Le-
mondtam az ügyvédségről, más pályát választok. 

t isztelettel: 
Gergely Antal. 

Bejelentette, hogy megszökött az irodától. 
Nem vallotta be, hogy tanító, mert akkor 
az ő beajánló bará t já t is eláztatta volna. 

* * * 
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Hogy Tóninak mégis víg let t a vakácziója, 
annak a véghetetlen szerencséjének köszön-
heti, hogy a háziúr leánya, a képesítőn meg-
bukot t a mathemathikából. 

Tónit ismerték, mert az ő házukban lakott, 
tudták, hogy éppen olyan tanárnak készül, 
meghívták magukhoz, s most pompásan éli 
a világát. Ott lakik náluk a hátsó kis szo-
bában, ott is kosztol, a minek a nyoma meg 
is látszik r a j t a ! 

A gonosz nyelvek most meg azt suttogják, 
hogy karácsonyra lesz a — kézfogó. 

Vájjon igaz lesz-e ? 
(Budapest.) Horváth Sándor. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Kinevezte: Tóth Erzsébet oki. óvónőt a 
zichyfalvai áll. óvodához óvónővé; özv. Albert 
Károlynp oki. óvónőt a maros-illyei áll. óvo-
dához óvónővé ; Kálmán József és Mozsáry 
János oki. tanítókat az aranyos-maróthi áll. 
el. népisk.-hoz tanítókká ; Csabai Samu, Viday 
Ferencz, Schwiegl Gyula, Makucza Karácsony, 
Gart Emma és Mezey Karolin oki. taní tókat 
ill. tanítónőket a boros-jenői áll. el. népisk.-
hoz r. tanítókkií ill. taní tónőkké; Vidikán 
János oki. tanítót a dumbroviczai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Osztrovszky József 
oki. tanítót a fakerti áll. el. népisk.-hoz r. 
taní tóvá; Luczay Döme oki. tanítót a kap-
ruczai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Lap 
János és Csuk Amália oki. tanítót ill. taní tó-
nőt a magura-topliczai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá ill. tanítónővé; Leszik Endre oki. 
tanítót az Örkényi áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá ; Lehotzky Ilona oki. tanítónőt a túrócz-
szent-mártoni áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé 

Áthelyezte: Halápi János pórszombati áll' 
el. isk. tanítót az újpesti áll. el. isk.-hoz jelen" 
núnőségében; Starmann Sándor héthársi áll. 
el. isk. tanítót a deméthei áll. el. isk.-hoz je len 
minőségében. 

Megerősítette : dr. Wilt György, hunyadvár-
megyei kir. segédtanfel ügyelőt jelen állásában 
végleg. 

Szolgálatra berendelte : Fülöp József 
dorozsmai áll. el. isk. tanítót jelenlegi minő-
ségében Hevesmegye kir. tanfelügyelőségéhez. 

Jóváhagyta: folyó évi 61.916. sz. a. kel t 
rendeletével a zólyomegy-házmegyei ág. hitv. 
ev. tanítóegylet alapszabályzatát. 

Nyugdíjat utalványozott: Piukocits György 
szabadkai munkaképtelen közs. tanító részére 
évi 650 f r t o t ; dr. ('sulyok Béláné, szül. Hö-

römpő Borbála, czeglédi munkaképtelennek 
talált ev. ref. tanítónő részére évi 210 f r t o t ; 
Konyovits Miklós szabadkai munkaképtelennek 
talált közs. tanító részére évi 650 f r t o t ; 
Kontsek Imre csantavéri róm. kath. tanító 
részére évi 450 f r t o t ; Radios Jakab szabadkai 
közs. tanító részére évi 650 f r to t ; Iíaszara 
János új-kemenczei munkaképtelennek talált 
g.-k. tanító részére 230 f r t o t ; Zimányi Sándor 
munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 300 f r to t ; 
Klug Jozefa orsovai m. áll. vasuttársulati 
szielniczi munkaképtelen ág. hitv. ev. tanító-
nak évi 300 f r to t ; Holub Péter János ebec-zki 
munkaképtelennek talált tanítónő részére évi 
230 f r t o t ; Fabry László tótkelecsényi munka-
képtelennek talált ág. h. ev. tanító részére 
évi 200 f r t o t ; Eibenschütz Fülöp németdió-
szegi munkaképtelennek talált magániskola-
tulajdonos és tanító részére évi 400 f r to t ; 
Laucsik Nemes Mária rózsahegyi munkakép-
telennek talált egyes, óvónő részére évi 300 f r t ; 
Kumner Auguszta jabloniczi munkaképtelennek 
talált róm. kath. tanítónő részére évi 140 f r t o t ; 
Gaál J ámbor üreghi munkaképtelennek talált 
r. k. kántortanító részére évi 170 f r t o t ; id. 
Kriszti József aranyos-maróthi róm kath. 
tanító részére évi 320 f r t o t ; Tichy Károly 
várbói munkaképtelennek talált róm. kath. 
tanító részére évi 210 f r t o t ; Schummer János 
rudolfsgnádi munkaképtelennek talált áll. el. 
isk. tanító részére, évi 797 frt 91 k r t ; Lázár 
György orányuczi munkaképtelennek talált 

g. kel. taní tó részére évi 270 f r to t ; Horvay 
János batizfalvi munkaképtelennek talált ág. 
h. ev. taní tó részére évi 230 f r to t ; Ardelean 
János ó-pécskai munkaképtelen g. kel. tanító-
nak évi 510 f r to t ; Gazda Gusztáv sajó-szt.-
péteri társulati munkaképtelen tanítónak évi 
320 f r to t ; Kiss János nagy-mónujfalusi munka-
képtelen g. kath. tanítónak évi 120 f r to t ; 
Sztankó Tódor ökörmezői munkaképtelen gör. 
kath. tanítónak évi 230 f r to t ; Simáné-Kuska 
Katalin máramaros-szigeti munkaképtelen áll. 
el. isk. tanítónőnek évi 240 f r to t ; Bugariu 
Euthim sólymos imunkaképtelen g. kel. tanító-
nak évi 230 f r to t ; Simon Elma szakolczai 
munkaképtelen áll. óvónőnek évi 200 f r to t ; 
Szemerjai Károly krizbai áll. el. isk. munka-
képtelen igazg.-tanítónak évi 320 fr tot . 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott: 
Neuféld Gusztáv nyug. érsekújvári izr. tanító 
özv., szül. Pollák Katalinnak évi 276 fr t 
88 k r t ; néh. Szendrey Sándor nyugalmazva 
volt lukai ev. ref. taní tó özvegye, született 
Kovács Erzsébet részére évi 150 frtot , Etelka 
nevű kisk. árvája részére 25 f r to t ; néh. Sztolyá-
rik István sztarinai nyugalmazva volt gör. 
kath. taní tó özvegye, szül. Zsikes Mária részére 
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évi 150 frtot, 3 kiskorú árvája részére együtt 
75 f r t o t ; néh. Simoncsics Pál kismácsédi róm. 
kath. tanító özvegye, szül. Krobl Amália részére 
évi 150 f r t o t ; néh. Zách Miklós bazini közs. 
el. isk. nyug. tanító özvegye, szül. Noszál 
Anna részére 250 frtot, 2 kiskorú árvája 
részére együtt 83 f r t 33 k r t ; néh. Blaskó 
János rudlyói gör. kath. tanító özvegye, szül. 
Repcsik Anna részére 150 f r t o t ; néh. Asztalos 
Sándor magyar-ittebei nyug. ev. ref. tanító 
özvegye, szül. JBaán Zsuzsánna részére évi 
268 f r t o t ; néh. Jarecsny János kalsai r. kath. 
volt tanító özv., szül. Egry Borbálának 150 frtot, 
János, Anna, István és Miklós nevű kisk. árvái-
nak együtt 100 f r t o t ; néh. Pavlovics Milán 
nagyfalui volt g. kel. felek, tanító özv., szül. 
Sztojanovics Daniczának évi 250 f r t o t ; néh. 
Katies Dobrolyub volt lipovai g. kel. tanító 
özv., szül. Joakimovics Máriának évi 150 f r to t ; 
néh. Bodolay Pál volt kis-létai ev. ref. tanító 
Margit, Julianna és Mária nevű kisk. árvái-
nak évi 150 f r t o t ; néh. Egyed István volt 
magyar-izsépi ev. ref. tanító Erzsébet nevű 
kisk. szülőtlen árvájának 54 f r t 33 k r t ; néh. 
Szlavescu János mohi nyugdíjazva volt g. 
kel. tanító 3 kiskorú árvájának együtt évi 
150 frtot. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: néh. 
Vojtkó Károly hrubói volt róm. kath. tanító 
Bertalan nevű árvájának a debreczenibe. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
± A beszterczebányai róm. kath. tanító-

egyesület szeptember hó 27-e'n tartotta évi 
rendes nagygyűlését. A gyűlést megelőzőleg 
Machovich Izidor apát, egyházmegyei főtanfel-
ügyelő, nagyszámú közönség jelenlétében a 
vártemplomban ünnepélyes gyász-istenitiszte-
le te t ta r to t t Fölséges királynénk gyászos halála 
alkalmából. Az elnök megindító szavakkal 
méltatta Fölséges királynénk gyászos halálát 
és méltatta érdemeit; beszédét jegyzőkönyvbe 
iktatták. Benisek Imre alsó-turóczi tanfel-
ügyelő Canisius róm. kath. nagy pedagógus 
halálának 300-ik évfordulója alkalmából gyö-
nyörűen kidolgozott emlékbeszédet mondott. 
Szmetana József, znióváraljai róm. kath. igaz-
gató-tanítót 42 éven át a tanügy és az egye-
sület érdekében kifejtett áldásdús fáradhatatlau 
munkásságáért az egyesület tiszteletbeli tag-
jává választotta. A gyűlést Beszterczebányán 
a püspöki palotában nagyszámú és előkelő 
közönség jelenlétében tar tot ták meg. 

(x-\-y) 

I R O D A L O M . 

Új képes Petőfi-kiadás. Mint művészi kö-
rökből értesülünk, nagyban foglalkoztatja 
jelesebb művészeinket az a nagyszabású ú j 
Petőfi-kiadás, melyet az Athenaeum még a 
tél folyamán akar füzetekben megindítani. 
Ezen új díszmű a külalak díszét és a képek 
számát s kivitelét tekintve, Petőfi verseinek 
eddigi nagyon elteijedt díszkiadását messze 
fölül fogja múlni. Míg Petőfi első illusztrá-
torai egy hibás irodalmi nézet behatása alatt 
folyvást csak a népköltőt látták, s Petőfinek 
ama versei felé fordultak előszeretettel, melyek 
a puszták romanticzizmusát s a betyár-életet 
mutat ják be, addig az új kiadást művészeink 
átalaíiosjibb érdekűvé és becsesebbé kivánják 
tenni a ! által, hogy Petőfi poézisét minden 
oldalról feltüntetik. Ez a törekvés nemcsak 
változatosabbá, hanem képekben gazdagabbá 
is teendi ezen új kiadást. Ily módon válik 
lehetségessé, hogy míg az első képes kiadás 
összesen 81 rajzot tartalmazott, addig az 
újabb Petőfi 20 önálló mellékleten kívül még 
180 szövegképet, összesen tehát 200 illusztrá-
cziót fog tartalmazni, A nagyszabású vállalat-
ban közreműködő művészek közül kiemelen-
dők: Zichy Mihály, Roskovics Ignácz, Benczúr 
Gyula, Spányi Béla, Karlovszky Bertalan, 
Joannovits Pál, Feszti Árpád, Vágó Pál, 
Wagner Sándor, Böhm Pál, Révész Imre, 
Vaszary János stb. 

Megjelent és beküldetet t : Javaslat a leány-
polgári iskoláknak háztartási tanfolyammal való 
kibővítése tárgyában. A székes-főváros tanácsá-
hoz benyújtotta Szécskay Is tván polgári isko-
lai tanító. 

Benedek E leknek: A magyar nép múltja és 
jelene czímű érdekes és becses munkájáról 
— az egyes füzetek megjelenésekor — már 
több ízben megemlékeztünk. Most előttünk 
van e kitűnő munka I. kötete, a melyről 
csak ismételhetjük mindazt a jót , a mit e 
jól, népies hangon megírt könyv egyes füze-
teiről e helyütt elmondottunk. Benedek köny-
vét egyszerű előadása bárkire vonzó olvas-
mánynyá teszi. Minden sorából kiérzik az a 
meleg szeretet, a melyet írója a magyar nép 
iránt érez. Azt már az egyes füzetek ismer-
tetése alkalmával említettük, hogy a szöveget 
szebbnél szebb képek kisérik nyomon. A 
magyar nép küzdelmekben gazdag eme tör té-
netének első kötete megrendelhető bármely 
könyvkereskedésben. Ára díszkötésben 8 f r t . 
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Német Olvasó- és Nyelvgyakorlókönyv jelent 
meg a népiskola III. és IV. osztálya számára ; 
írta Klingenberg Jakab igazgató-tanító. A 
Franklin-Társulat kiadása. 

Mintalapok. A kereskedelemügyi m. kir. 
minister a Szterényi József min. osztály-
tanácsos elnöklése alatt álló bizottság szerkesz-
tésével kiadta a „Mintalapok" IV. évfolyamá-
nak 3. füzetcsoportját és pedig a 3-ik számú 
faipari füzetet, melyben egy igen egyszerű, a 
polgári ház számára tervezett hálószoba bútor-
zatát találjuk Feliinger Imrétől, majd pedig 
egy gazdagabb polgári ház számára Máhunka J . 
asztalostól. Faragó Ödön tanár tervei alapján 
elkészített franczia renaissance stilű ebédlő 
és magyar stilű előszoba képeit a hozzávaló 
munkarajzokkal együtt. Ezeken kívül Tattay 
Ferencz tanártól egy kapu terve; Györgyi 
Géza műépítésznek fali szekrénye és Hirschler 
Mórnak egy könyvszekrénye képezi a füzet 
tartalmát. — A vas- és fémipari füzet Jungfer 
Gyula, Hoclimann József, Dévidé B. és Mesics 
Antal készítményeinek rajzát adja. — A szövő-
és nőipari füzetben ezúttal túlnyomóak a szines 
lapok. Ezek között legszembeötlőbbek Abt 
Sándor, Freeskay Endre, Boros Rudolf és 
Marsi Ferencz tervezetei. Számos régibb 
remek himzés- és csipkemintát is közölnek a 
Mintalapok s ezzel sok használható becses s 
eddig alig ismert anyagot adnak a kötő-szövő 
művészetek iránt érdeklődőknek. 

Megjelent és szerkesztőségünkhöz bekülde-
tett : Gyászdal Erzsébet királyné emlékére. Ma-
gánénekre, zongora-kisérettel és vegyes karra. 
Szövegét írta Divényi Gyula, zenéjét szerzé 
Szögedi Endre, a szegedi zeneiskola igazgatója. 
Nagyon alkalmas gyászünnepélyekre. Meg-
rendelhető — 60 krért — Engel Lajos 
könyvkiadóhivatalában Szegeden. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
156(1 izs és másoknak. Korpótlékügyben 

nem nyilatkozunk mostanában, hiszen it t az 
ideje a döntésnek; mi pedig nem vághatunk 
elibe a ministeri határozatnak. Ha kérvényük 
van fönn, várják be a határozatot. 

Varró F. A havifizetéseknek nyugtázások 
alapján való fölvétele azért helyesebb, mintha 
csak könyvecskékbe jegyeznék, mert a nyug-
ták a pénztári zárszámadásokhoz mellékeltet-
nek igazolásul. Ezekből a fináncz is meggyő-
ződhetik, hogy a törvényes illetékek ponto-
san lerovattak-e ? Más megoldási alap ez idő 
szerint nincsen. 

Kovács József. Forduljon a III. ker. közs. 
polgári leány- és női ipariskola igazgatóságá-
hoz, Göőz József dr.-hoz. 0 majd megadja a 
szükséges útbaigazítást az ön polg. isk. ma-
gántanuló leányának a törvényes intézkedé-
sekre nézve. 

K . . . í. A kir. tanfelügyelőnél kell panaszt 
tenni, hogy a tanterem nagyon nedves s az 
iskolafentartó hatóság nem akaija padlóztatni. 

Hoffmann M . . . J. Rendes tanítónak leg-
alább 2, segédtanítónak 1 padozott szobát kell 
adni. Az iskolaszék intézkedjék. Ha a hittan 
tanításában az illető felekezeti lelkész helyett 
működik közre, akkor kérjen ezért külön 
díj ázást. 

Fenyvesi F. A „Gönczy P. és Berghaus : 
osztrák-magyar mon. domború térképét" a 
közokt. ministerium adta ki. Megszerezheti az 
egyetemi nyomdában. 

Kis l í . Megteheti az illető kollega, de köte-
les a fiú év végén magánvizsgálatot tenni a 
IV. osztályból. Ehhez a szülőknek joguk van. 

K. E. Köteles, a míg hely van. Persze ez 
relativ dolog s bizonyos föltételek mellett 
történhetik. így péld. az iskola állandó ter-
héhez akkor azok is tartoznak hozzájárulni. 

H.-Nánás. Hegyi. 1. Dehogy kaphatja. Erre 
az évre csak Vi részét. Esetleg okt. 1-től 
havi részletekben. 2. Nem tartozik. Az iskola-
fentartó hatóság gond ja : honnan veszi a pénzt 
a tanítói korpótlék kifizetésére. 

K. F. L. Németfalu. Havi részletekben 
Esetleg közös megegyezés alapján negyed-
évenként. 

S. S. Krakován. Folyamodhatik. A köztiszt-
viselők minősítéséről szóló 1883. évi I. t.-cz. 
18. és 19. §§-ai alapján jogosultnak tartjuk, 
hogy a polg isk. VI. osztályát végzett kezelő-
tiszti állásra folyamodjék a fémkohászati stb. 
bányahatóságoknál üresedésben levő kezelő-
tiszti állásokra. A nevezett törvény — a bíró-
sági, jogügyi és alapítványi, nemkülönben a 
központi igazgatást kivéve — „minden egyéb 
állam- vagy törvényhatóságnál" minősítettnek 
tar t ja a polgári iskolát végzettet segédhiva-
tali alkalmazásra. Hogy mily fokú állást kap-
hat itt, az aztán más kérdés. A min. törv. 
17. §-a szerint bányászatnál, pénzverésnél stb. 
alkalmazott számvevőségi és ellenőrző tisztvi-
selőtől az érettségi és az államszámviteli vizsga 
letételét megkívánják. „Erdő- és bányas^ámvevő-
ségi" tisztviselő pedig csak az lehet, ki a 
selmeczi akadémiát végezte, az ott előirt vizs-
gálatokat letette. Az államszámviteli vizsgá-
latot hivatalba lépés után is lehet tenni. 

K. B. Nincs kizárva a lehetőség; de kevés 
a remény. Mártonífy főigazgató közbenjárása, 
illetve pártoló fölterjesztése nagyot lendítene. 
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B. E. Az óradíjak után is kivetik az adót. 
Az állami alk. tanítók sem fizetésük, sem 
nyugdíj ok után nem kötelezhetők útadó fize-
tésére. 

Á. György. Prot, hitfelekezetek részére, az 
önkormányzati szervezet a felekezeti adók kive-
tése köriit fölmerült vitás kérdésekben független 
intézkedést biztosít. Ha azonban az illetékes 
egyházi hatóságok jogérvényes határozataik 
végrehajtására maguk kérik a közigazgatási 
közegek segédkezését, akkor az állami ható-
ság beleavatkozhatik. Ily értelemben döntött 
a közokt. min. úr egy fölmerült eset alkal-
mából 1892. évi 15.869. sz. rendeletével. On 
az illető presbiter ellen iskolai adó nem fize-
tése miatt a főszolgabíróhoz fordult panasz-
szal; de nem volt eredmény. Ezt a föntebbiek 
alapján könnyen megértheti. Egyházi ható-
ságuk tegye magáévá az ügyet, akkor bizo-
nyára meg lesz a kellő siker. 

Kömives J. Arad. Kocsis L. Tanítók 
gyermekei tandíjmentessége állami iskolákban. 
Az 1892. évi november 10-én 43.072. sz. a. 
kelt közoktatásügyi ministeri rendelet szerint, 
melyet az 1895. évi 60.983. sz. r. kiegészít, 
az állami elemi, felső nép-, polgári és felső 
kereskedelmi iskolákban a tandíj fizetése alól, 
szegénységi bizonyítvány bemutatása nélkül, 
(jó előmenetel, szorgalom és jó magaviselet 
mellett) fölmentetnek a tanügyi pályán mű-
ködő összes szülők gyermekei. Nincs tehát különb-
ség e tekintetben állami vagy felekezeti vagy 
küzségi iskolai tanítók között. Sőt e kedvez-
mény még a hi toktatókra (s egyéb alkal-
mazottakra) is ki van teijesztve. Megjegyezzük 
útbaigazításul, hogy az állami elemi és felső 
népiskolákba járó tanulókat a kir. tanfelügyelő 
menti föl a gondnokság javaslatának gondos 
mérlegelésével. I t ten tehát külön Írásbeli folya-
modványra nincs szükség, mert a gondnokság 
a rovatos kimutatást a tantestület meghall-
gatása után köteles hivatalból beterjeszteni. 
A polgári isk. és felsőbb leányiskolákba járó 
tanulók tandíjmentessége vagy tandíjmérséklése 
ügyében külön írásbeli folyamodványt kell be-
adni a minister úrhoz — az igazgatóság és 
tanfelügyelőség út ján. — 

I . Beszámítható fizetésének 660/o-a. A 60 fr t 
igazgatói díj és 260 f r t hittani díj beszámítása 
attól függ, hogy az állással járó rendes (tehát 
bárkire vonatkozó) fizetés-e? Díjlevele szolgál 
alapul. Különben a kivetett nyugdíjjárulékból 
is tájékozhatja magát. Vegye az évi befi-
zetésének 2 Vo-kal számított tőke 66 °/0-át. 

T. Endre. Par thay Géza, a Szárnyasaink 
szerkesztője a megmondhatója. Magunk is 
tudunk rá példákat, hogy tanítók f a j baromfi-
törzseket ingyen kaptak tenyésztés végett. 

P. K. 1. Az irodába szükséges írószereket. 
2. A hogyan a gondnokság beosztja. 3. Mind-
két esetről tegyen hivatalos jelentést. 4. Nem 
szabad. 5. 7« holdnak meg kell lenni. 6. Vegye 
meg a szabályrendeletet az egyetemi nyom-
dában. 

Csapláros J. Igen, be kell jelenteni. Nem 
kell rá bélyeg. 

Barabás J. J á r jon utána személyesen. 
Möhler F. A közokt. min. úr ama rende-

lete, mely a tanítók gyermekeit tandíj mente-
sítésnél fölmenti a szegénységi bizonyítvány 
előmutatásától, valamennyi középiskolára (tehát 
a reáliskolára is) érvényes. 

K. S. Cs. 1. A kir. tanf. ú t ján adja be 
folyamodványát fölvételért. 2. A község mond-
ha t j a meg. Állandóan biztosították-e az 50 
f r t ta l való hozzájárulást, vagy csak egy évre ? 
Ez a kérdés megoldásának az alapja. 3. Mi 
az ön iskoláját magániskolának tekintjük. 
4. Szünidőre nem. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet királynénk emlékének meg-

örökítésével foglalkozott, szeptember hó 29-iki 
ülésében a magyar országgyűlés képviselőháza, 
melynek tagjai kivétel nélkül talpig gyászban 
jelentek meg. Az emlékezés Szivák Imre 
előadó emlékbeszédével kezdődött. Szivák a 
királyné asszonyi s költői lelkületére, nemes 
és magasztos érzéseire, magasan szárnyaló 
gondolkozására rámutatván, fejtegette, meny-
nyivel tartozik az ország a Nagy Asszonynak, 
a ki magyar volt, s már akkor, a mikor még 
nem is volt a mienk egészen, gyöngéd kezek-
kel kötötte össze a nemzetet a királylyal és 
az uralkodó családdal. „Óhajtottuk, monda, 
hogy a drága halot t a mi földünket szentelje 
meg. De ha ez nem történhetet t meg: emlé-
ket emelünk Neki szivünkben, törvényünkben 
és kőben." Ajánlot ta a javaslat elfogadását 
és a javaslatot (melyet lapunk m. számában 
közöltünk) a Ház, hozzászólás nélkül, egy-
hangúlag elfogadta. 

— Az Erzsébet királyné emlékfüzet, me-
lyet a M. T. Orsz. Bizottsága, az Eötvös-alap 
és a fővárosi tanító-egyesületek adnak ki, ké t 
ívre fog terjedni és október közepe tá ján fog 
megjelenni. Szép kiállításról az Athenaeum 
részv.-társulat jóhirü nyomdája gondoskodik. 
Lesznek a füzetben díszes képek is. A meg-
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rendelések, mint már lapunk mult számában 
olvasható volt, az Athenaeum czímére (IV., 
Ferencziek-tere 3. sz.) küldendők. Megrendelt 
10 példányra, szegénysorsú tanulók számára 
a füzet kiadói egyet ráadnak. Postaköltségre 
egy példánynál 2, két példánynál 3, 5 pél-
dánynál 5 kr., 10—15 példánynál 10 kr. 
melléklendő. Megrendeléseket az Athenaeum már 
most is e l fogad; egy füzet ára 10 kr. A füzet 
megjelenését lapunkban jelezni fogjuk. 

— A tanítóság igaz barátjának: néhai 
Szathmáry György min. tanácsosnak a sír-
emlékére és a neve alatt létesítendő alapra 
még mindig érkeznek ugyan adakozások, de 
számos gyüj töív van még künn. A síremlék 
és alap bizottsága nevében tisztelettel kér jük 
kar társa inkat : szíveskedjenek a gyűjtőíveket 
és az adakozásokat a Néptanítók Lapja szer-
kesztősége czíme alatt mielőbb beküldeni, hogy 
a bizottság, október havában tartandó ülésén, 
tájékozva legyen a gyűjtés eddigi eredménye 
felől. Azért mondjuk, hogy „eddigi" eredménye 
felől, mert a gyűjtést még nem fejezzük be, 
mivel nagyon számosan vannak olyanok, a 
kik e tanítói közczélhoz még nem járu lhat tak 
hozzá filléreikkel. Az emlék-bizottság ugyanis 
a nehéz viszonyok közt élő tanítóságtól csak 
filléreket kér, mert nagy súlyt helyez arra, 
hogy a síremlékhez és az alaphoz minden 
magyar taní tó hozzájáruljon adakozásával. Ha 
a 27.000 magyar tanító mindegyike csak 10 krt 
adott volna is, már 2.700 fr t volna együtt a 
kettős czélra, pedig eddigi gyűjtésünk alig 
néhány forint tal haladja csak meg a 2000 fr tot . 
Újból figyelmökbe ajánljuk tehát úgy a taní-
tóknak, mint a tanító-egyesületeknek a Szath-
máry-alapra való adakozást. A Néptan í tók 
Lapja szerkesztőségéhez küldött adakozásokat 
mi azonnal nyugtatványozzuk és a Hazai Első 
Takarékpénztárban gyümölcsöztetjük. I t t em-
lí t jük meg, hogy a Csongrádvármegyei Tanító-
egyesület elhatározta, hogy a Tanítók Házában 
csongrádvármegyei tanítók Budapesten tanuló 
fiai számára egy szobát létesít Szathmáry 
György neve alatt . 

— Köszönetnyilvánítás. A török-szent-
miklósi izr. hitközség azon hazafias elhatáro-
zását jelentvén be, hogy megboldogult Erzsé-
bet királyasszonyunk halálának évforduló napján 

évente egy fiú- és egy leánynövendék segélye-
zésére 5—5 forint ösztöndíjat utalványoz: e 
kegyeletes és nemeslelkű ténye ért a nyilvá-
nosság előtt köszönetemet és'elismerésemetfeje-
zem ki. Eötvös Károly Lajos, kir. tanfelügyelő. 

— Lapunk mai számának 16. oldalán a 
magyar államvasutak téli menetrendjének kivo-
natát közöljük s ezzel eleget teszünk annak 
az óhajnak, mely e tekintetben olvasóink 
részéről hozzánk intézett levelekben kifejezést 
nyert. A Néptanítók Lapja oly kis helységekbe 
is eljut, a hová semmiféle más napilap sem 
já r s így csak helyes, ha lapunkból a tanító 
a vasúti menetrendre nézve is tud fölvilágo-
sítást adni a népnek. 

— Megjutalmazott tanítók. Barsvármegye 
népnevelési bizottsága a kir. tanfelügyelő 
indítványára Strbik Ráfael felső-hámori, Hla-
ványi János garamkeszii, Bielek Károly gr.-
kürtösi, Hímesek Gusztáv gr.-szt.-kereszti nép-
tanítóknak egyenkint 50—50 fr tot , Turay 
József nemcsényi taní tónak 25 f r to t ; Horváthné-
Vas Ilona aranyos-maróthi óvónőnek 50 fr t 
s Vadnai Anna ugyanottani óvodai dadának 
25 fr t jutalmat megszavazott a magyar nyelv 
tanítása s terj esztése körül szerzett érde-
meikért. 

— A tanító és iskola védelme. Érdekes 
tanügyi eseményként és igaz örömmel újsá-
goljuk, hogy az iskolai rend védelme tárgyában 
eddig 21 vármegye és 4 törvh. város alkotott 
már Kecskemét városáéhoz hasonló szabály-
rendeletet. A vármegyék a következők: Arad, 
Bács-Bodrog, Besztercze-Naszód, Csongrád, 
Esztergom, Hajdú, Háromszék, Komárom, 
Kis-Küküllő, Máramaros, Moson, Nagy-Küküllő, 
Somogy, Sopron, Szepes, Trencsén, Torontál, 
Torda-Aranyos, Udvarhely, Ung és Zólyom. 
A törvh. városok pedig : Arad, Baja, Kecske-
mét, Szatmár-Németi. És hol vannak a többi 
megyék ? . . . Mert ne legyen az országban 
egyetlen egy sem, a hol az iskola védelmét 
és főkép a tanítói tekintély emelését czélzó 
amaz üdvös szabályrendelet meg ne alkottat-
nék. A tanítói egyesületek és körök elnökei 
tisztökből folyó kötelességüknek tartsák az 
ez érdembeli kérelmezést saját törvényhatósá-
guknál. A kinyomatott szabályrendelet pedig 
küldessék szét a falvakba és városokba több 
példányban is, függesztessenek ki olyan helyen, 
a hol mindenki olvashatja; egy példány pedig 
legyen belőle minden iskolának. — A 15 
éven alul levő tanköteles gyermekeknek a 
korcsmákból és minden más nyilvános mulat-
ságból való kizárása tárgyában is alkotott 
már szabályrendeletet néhány vármegye. Ilye-
nek : Heves, Vas, Bács-Bodrog. Nógrád, Nyitra, 
Pozsony, Tolna, Zala és Nagy-Kikinda r. t. 
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város. E z t az eszmét is karol ják föl és ter-
jeszszék a taní tóegyesületek ; az embernevelés 
ügyére nagyon fontos . 

— A Szathmáry-síreinlékre, illetőleg 
alapra adakoz tak : Felsőborsodi ev. ref. tanító-
egyesület 2 f r t 70 k r (ehhez j á r u l t a k : Nagy 
Sándor 20 k r ; Boross 50 k r ; Bodna Károly 
10 k r ; Takaró László 20 kr ; Göőz Ferencz 
2 0 k r ; Motó J á n o s 2 0 k r ; S o l t é s z Ká lmán 20 k r ; 
Karácsonyi János 20 k r ; Osváth B. 10 k r ; M. 
20 k r ; Fejes Albert 20 k r ; Körösi 20 k r ; 
Szügyi L. 20 kr. = 2 f r t 70 k r ) ; áll. polg. 
finish, tantestülete (Liptó-Szt.-Miklós) 3 f r t 
50 kr (ehhez a d t a k : Skonyár Gr. 1 f r t ; Beöthy 
W l a d i m i r 50 k r ; Sándor István 50 k r ; Ist-
vánffy Gyula 50 k r ; Orbán Nándo r 50 k r ; 
Joneszku J enő 50 k r = 2 f r t 50 k r ) ; áll. 
polg. leányisk, tantestülete (Liptó-Szt.-Miklós) 
3 f r t 50 kr (ehhez a d t a k : Skonyár G. 1 f r t ; 
István f f y Gyuláné 50 k r ; Belházy Sarolta 
50 k r ; Bartha 50 k r ; Orbán N á n d o r 50 k r ; 
Sándor I s tván 50 kr 3 f r t 50 kr.). Eddigi 
gyűjtésünk: 2014 f r t 80 kr. 

— Gyűlések. A kolozsmegyei tankerületi 
tanítótestület f. évi közgyűlését Kolozsvárt , 
október hó 14-én és 15-én t a r t j a meg. — 
A „vasmegyei általános tanító-egyesület" folyó 
évi rendes közgyűlését 1898. évi ok tóber hó 
10-én d. e. 10 órakor P inkafőn t a r t j a meg. 
— Az „ungtnegyei általános néptanító-egyesü-
let" szobránczi járásköre folyó évi ok tóbe r hó 
19-én, délelőtt 10 órakor , Porosz tón ta r t j a 
őszi köri gyűlését. — A hajduvármegyei tan-
kerületi tanítók „Gönczy Egyesülete" folyó évi 
október hó 8-án t a r t j a évi rendes közgyűlé-
sét Debreczenben. — A „szabolcsvármegyei álta-
lános tanító-egyesület" Nyíregyházán, ok tóber 
hó 13-án ta r t j a XXII . rendes közgyűlését . 
— A „szany i esperesi kerület róm. kath. nép-
tanítóegyesülete1'' folyó hó 13-án Csornán t a r t j a 
őszi rendes közgyűlését . 

— Halálozás . Barczen Gábor Josef inum-
árvaházi nyugd. igazgató folyó évi szeptember 
hó 28-án élete 76-ik évében Leányfalván 
elhunyt. Földi maradványai t szombaton október, 
hó l - é n t e t t ék nyugalomra a kerepesi teme-
tőben. Áldás a nagy érdemeket szerzet t t an-
fe'rfiu emlékére ! 

— Sajtóhiba-igazítás. Lapunk 39. számának 15-ik 
oldalán „Világ folyása a külföldön" ezím alatt ez 
áll : „A mennyei birodalomból: Kinából (helyeseb-
ben Szinából) stb.", e helyett ez olvasandó : helye-
sebben Sinából. 

A szerkesztő postája. 
G. Gy. O-Tolia. Ha az iskolaföntartó megbízza 

vele, oklevele alapján miért ne? — L. A. Badó-
falva. Levele lapzárta után érkezett. Azóta csak 
intézkedtek már? Az ilyen dologba mi nem avat-

kozhatunk bele. — K. K. J. Nagyon köszönjük szi-
ves értesítését, de nem hiszszük, hogy a tervezett 
akczió sikerüljön. — 15. JI. Borzik. A lapot csak 
iskola kaphatja meg ingyen. — K. E. Tövis. 1. A 
XI. fiz. oszt. fokozatai: 5u0 -600—700 frt. 2. Leg-
alább 5 év. — L. J. Lippa. Mi nem ismerjük. — 
Sz. M. Ligváud. Az elmaradt lapszámot a kiadóhiva-
talnál kell reklamálni. Áttettük oda. — G. J. Nagy-
Toronya. Tudtunkkal felsőbb rendeletre tette. — 
Határvölgyi. Sohse feszegesse ön ezt! A kir. tanfel-
ügyelő úr hatáskörébe tartozik. — „Gyakornok-
tanító." 1. Az illető tanítóképző int. igazgatóságától. 
2. Lehet, ha megengedik. 3. Vizsg. engedélyt a köz-
oktatásügyi ministertől kell kérni. 4. Mi nem aján-
lunk intézetet, azt szemelje ki saját maga és további 
fölvilágosításokért forduljon egyenesen oda. — Sell. 
A. O-Becse. Jóllehet hibásan czímezte a levelét, 
mégis válaszolunk arra. Az a rendelet nem vonat-
kozik a zeneoktatásra; taníthatja őket bátran. — 
Szives figyelembe. Nem tudjuk megmondani: hányad-
szor, de újból üzenjük, hogy elmaradt lappéldányokat 
nem a szerkesztőségnél, hanem a kiadóhivatalnál 
(I., Vár, Iskola-tér 3.) kell reklamálni. A szerkesztő-
ség a lap expediálásával nem foglalkozik. — M. A. 
Felménes. Csak az oklevél megszerzésétől számítva 
öt évre ; de kérheti s talán (?) megadják. — „Vidéki". 
Forduljon a névmagyarosító-társaság elnökéhez: Tel-
}xs Simonhoz (Budapest, I. Attila-uteza 139.); onnét 
kap nyomtatott mintákat. — U. Gy. B.-Csaba. Már 
több ízben kijelentettük, hogy sorsjegyekről nem 
adunk fölvilágosítást. — G. A. Jíagy-Medves. Föl-
világosítást a kir. tanfelügyelőségtől kaphat, a hol 
ismerik az ügyet: mi nem ismerjük. — B. F. 
Torontál-Torda. Az ötödéves korpótlék, úgy mint a 
fizetés, havonkinti vagy negyedévi részletekben fizet-
hető ki s e szerint vonandó le az 50% is a nyug-
díjalap javára. — K. K. Jenő. Ügyei a közig, bizott-
ságnál vannak; ott tudakozódjék. — K. L. Adorján-
háza. A közig, bizottsághoz küldték le. — Sell. Gy. 
Kaproncza. írjon kérőlevelet a kassai püspökhöz, 
ügyének gyors elintézéséért. Oklevél nélkül bajos a 
pályázás; különben, okát adva, megkísérelheti. — 
Sz. A. Kuró. Ide még nem érkezett föl; a közig, 
bizottságnál sürgesse. — N. K. Sz. Most van döntés 
alatt s így még hivatalos titok. — B. Számvevőségi 
tárgyalás alatt van (17.724.) — „7224." Megsürget-
tük ; többet nem tehetünk. — T. J. Liptó-Szent-
Miklós. Mindössze három havi. — K. J. Vének. 
Számvevőségi tárgyalás alatt van; nem késik soká. 
— B. Gv. Sárszeg. 32.875. sz. a. tárgyalják. — K. S. 
Mélykút. Meglesz nemsokára. — Sz. A. Pánczélcseh. 
1. Tárgyalás alatt van. 2. A tan felügyelőséghez 
küldték. — M. M. Felsö-Kis-Bisztra. Nemsokára 
elintézik. - V. E. Kecskemét. Hivatkozzanak az 
állami díjazásra s remélhetőleg meggyőzhetik az 
iskolaszéket. -- B. K. Eibis. 1. Nem tudjuk. 2. Olyan 
czéget, a mely ismeretlen embertől zeneművet pénzen 
vegyen meg, nem ismerünk sem Budapesten, sem 
másutt. 3. Küldje el valamelyik könyvkiadóczégnek. 
4. Az öné volt az. Már ki is van szedve, de az 
aktualitások ezúttal is kiszorították. 

Tartalom: Az 1899. évi közoktatásügyi költség-
vetés. (H.) — A közoktatásügyi költségvetés a pénz-
ügyi bizottságban. — A slöjd-iskolára a magyar 
népnevelésnek nincsen szüksége. Láng Mihály. — 
A londoni játék-iskolák. Levetus. — Szünóra : Emel-
jetek szobrot! Kutnyánszky Jenő. —- Vakáczióban, 
Horváth Sándor. — Hivatalos rész. — Egyesületi 
élet. — Irodalom. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. — A szerkesztő postája. — Vasúti menetrend. 
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>1011210 k. e . v London, Pár is , Bécs 4102712 20 V. V. Budafok 
5 90112 3 0 „ Kons tan t inápo ly 31112 25 SZ. V. Hatvan 

643 5 0 0 tszsz. Arad 30112 50 gy V. Berlin, Rut tka 
321 5 2 0 V. V. Rut tka 903 1 0 5 

gy 
Konstantinápoly 

1707 5 4 5 SZ. V. M.-Sziget 1901 1 2 5 Gyékényes, Pécs 
607 6 1 0 „ Brassó, Arad 403 1 30 , Lemberg, Kassa 

47 6 1 5 tszsz Bicske 3 1 4 5 London, Pár i s ,Bécs 
405 6 3 5 sz .v . Lemberg, Miskolcz 503 1 5 0 Kolozsvár, Arad 

7 6 40 „ Bécs, Sopron 1301 2 05 Graz, Fehr ing 
907 7 ,05 „ Belgrád, Brod 5 21 4 55 sz. V . Bicske 
507 7 1 0 M Brassó, Kolozsvár 313 5 55 Hatvan 
309 7 3 0 „ Hatvan 505 6 2 0 Brassó, Kolozsvár 

1303 7 3 5 „ Graz, F e h r i n g 27 6 5 0 v. V . Győr 
501 7 50 g y . v . Bukares t , Brassó 5 7 15 g y . v . Bécs, Graz 

1021 7 55 V . V. Paks, Adony- 605 7 20 SZ. V . Brassó, Arad 
Szabolcs 905 7 35 Belgrád, Eszék 

1505 8 1 5 SZ. V. Kassa.Poprád-Felka 305 7 45 Berlin, Rut tka , 
1005 8 2 0 Fiume, Zágráb, Szerencs 8 2 0 

Eszék 1007 8 0 0 Fiume, Zágráb,Pécs 
1003 8 40 gy. v. F iume 1705 8! 10 Stanislau, M.-Sziget 
3 319 s 45 SZ. v. Hatvan 1001 8 35 gy. V . Róma,FiumeZágráb 

509 9 1 5 „ Szolnok 407 8 40 sz. V. Munkács, M.-Sziget 
11 9 2 5 „ Győr, Sz . -Fehérvár 1507 9 05 Kassa,Poprád-Felka 
231015 Trieszt, F i u m e 9 9 20 Bécs, Graz 

909 10 30 „ Szabadka 303 9 25 gy. V . Berlin, Rut tka 
3 0 7 1 0 3 5 „ Eut tka , F ü l e k 603 9 40 

gy. 
N.-Szeben, 

Gyulafehérvár 
25 9 45 sz. V . Trieszt, F i u m e 

401 10 00 gy. V . Munkács, Kassa 
1 Közlekedik kedden es p é n t e k e n . 

gy. 
3 szerdán és s z o m b a t o n . 

bez. október 15-íg. 
4 

» csak a ha józás s züne t e 
a la t t . 

5 » bez. november 15-ig. 

190212 2 0 k . e.v. 
»10212 40 „ 

32 6 25 v. v. 
604 (i 45 gy. V. 

10 6 50 sz. v. 
402, 7 10 g y . v . 

1002 7 | „ 

304 7 S0 „ 
906 7 35 sz. v. 

1508 7 50 „ 1008 SOO „ 
606 8 1 0 „ 
506 8 30 „ 

6 8 50 gy. v. 
408 8 50 

1708 9 1 5 
306 9 35 

»102810 30 

SZ. V. 

V. V. 

Kons tan t inápo ly 
Bécs, Páris, L o n d o n 
Nagy-Kanizsa 
Gyfehérvár , N.Szeb. 
Bécs, Graz 
Kassa. M u n k á c s 
iZúgráb, F i u m e , 

Kóma 
Rut tka . Ber l in 
Belgrád, Brod, 

N.-Kanizaa 
Kassa,Poprad-Felka 
Zágráb, F iume ,Pécs 
Arad, Brassó 
Kolozsvár, Brassó 
Bécs, Graz 
Munkács, M.-Sziget 
M.-Sziget, S tan i s l au 
Rut tka, Ber l in 
Budafok 

Közlekedik kedden és p é n t e k e n . 
1 „ szerdán és szomba ton . 
1 „ csak a hajózás s z ü n e t e 

a la t t . 
1 „ bez. november 15-ig. 

42212 15 sz .v . 
31012 35 „ 

1302 1 45 gy. v. 
602 1 5 5 „ 

4 2 20 „ 
16 2 30 sz. v. 

404 2 35 g y . v . 

904! 2 40 „ 
3X2 2 45 sz. v. 
510 2 55 „ 

1004 3 00 gy. v. 

1022 3 20 v. v. 
302 3 45 g y . v . 
910 4 00 s z .v . 

12 4 30 „ 
308 5 20 ., 
508 5 45 
318 6 25 „ 

17061 7 05 „ 
26 7 35 „ 

1506 8 00 „ 
1006: 8 30 „ 

406 8 40 „ 
48 »10 tszsz. 

502' 9 15 gy. v. 
1904' 9 30 s z .v . 
1304 9 55 

60810 00 „ 
90810 20 „ 

810 45! sz. v. 
322,11 00 v. v. 

Bicske 
Hatvan 
Fehr ing , Graz 
Arad, Kolozsvár 
Bécs, Pár i s 
Bicske 
^Kassa, Lawoczne, 

Lemberg 
Kons tan t inápoly 
Hatvan 
Szolnok 
Zágráb, F iume, 

Eszék 
A.-Szabolcs, Paks 
Rut tka , Berl in 
Szabadka 
Győr, Sz.-Fehérvár 
Fü lek , Ru t tka 
Kolozsvár, Brassó 
Hatvan 
|M.-Sziget, S tanis lau 
N.-Kanizsa, Tr ieszt 
Kassa,Poprád-Felka 
Zágráb, F iume , 

Eszék 
Ungvár, Lemberg 
Bicske 
Kolozsvár,Bukaresl 
Pécs, Eszék, Brod 
Fehr ing , Graz 
Arad, Brassó 
Belgrád, Eszék, 

Brod 
Bécs 
Rut tka , Miskolcz 

A vonatok indulása Budapest ny. p. udvarról. A vonatok érkezése Budapest ny. p. udvarra. 

170212 0 0 k. e .v , 
2102 1 00 „ 

164 5 30 sz. v. 
4166! 5 55 „ 
5110 0 1 0 o. e.v. 

6 30 sz. v. 
Ii 40 „ 
« 5 0 „ 
6 55, v. v. 
7 85 gy. v. 
8 05 „ 
8 15 gy. v. 

sz. v. 

4102 
6102 

168 
6012 
1402 

106 
708 
712 8 30 
170 9 05 
116 9 15 

Kons tan t inápoly 
Bécs, Pária, L o n d o n 
Dunakesz 
Palota-Újpest 
Bécs, Os t ende 
Esztergom 
Czegléd, Szolnok i 
Palota-Újpest 
Lajosmizse 
jZsolna, Ber l in 
jBécs 
Temesvár, Orsova 
Temesvár 
Palota-Újpest 
Bécs 

Közlekedik minden vasá rnap . 
„ „ c s ü t ö r t ö k ö n . 

3 Közlekedik április 1- től . 
4 „ bez. márcz . 31-ig. 
5 Közlekedik miuden h é t f ő n . 
6 „ ünnep- és vasá rnap . 
7 „ ünnep- és vaBárnap 

bezárólag november 20-ig. 
8 Közlekedik minden sze rdán , 

610412 
17212 
13612 

«174 1 
4106 1 

104' 1 
176 2 
704 2 
144 2 

4104 2 
6002; 2 

720! 3 
178! 4 
710 4 
138 4 
180 
128; 6 
710 7 

4112 7 
6014 7 

182 7 
118 9 

8 70610 
71410 

140610 

05 sz. v. 
15 „ 
25 „ 
05 „ 
25 „ 
45 gy.v , 
20, sz. v. 
30 gy. v. 
35 sz. v. 
40 „ 
45 „ 
05 „ 
05 „ 
25 „ 
35 „ 
10 „ 
30 „ 00 „ 
10 v. v . 
20 „ 
55 sz. v. 
35 „ 
15 o. e.v, 
35 sz. v. 
45 

Czegléd. Szolnok 
Pa lo ta -Újpes t 
Nagy-Maros 
Palo ta-Újpes t 
Pil is-Csaba 
Bécs, Par is 
Palo ta-Újpes t 
Bukares t 
É r sekú jvá r 
Esztergom 
Lajosmizse 
Czegléd, Szolnok 
Palo ta-Újpes t 
!Szeged 
Nagy-Maros 
Palota-Újpest 
!Párkány-Nána 
Verc io rova 
Esztergom 
Lajosmizse 
Palo ta-Újpes t 
Bécs 

. Kons tan t inápo ly 
Szeged, Temesvár 
Zsolna, Berl in 

' 70112 50 k. e. v. 
3 705, 5 30 o. e. v. 

163l 5 4(1 sz. v. 
165 6 3 5 „ 

l> 45 „ 
<i 55 „ 
715 „ 
7 25 „ 
7 35 „ 
7 45 „ 
7 55 v. v. 
8 20 sz. v. 

6101 
1405 

709 
4101 167 

117 
6011 

127 
713 8 25 
16910 10 
143 1 0 55 
715 11 05 

Kons tan t inápoly 
Kons tan t inápo ly 
Palota-Újpest 
Palota-Újpest 
Szolnok, Czegléd 
Zsolna, Ber l in 
Verciorova 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Bécs 
Lajosmizse 
Párkány-Nána 
Czegléd 
Palota-Újpest 
'Érsekújvár 
Szeged 

4 17112 55 sz. v . 

1 Közlekedik m nden csü tör tökön . 
2 „ „ hé t főn . 
3 Ápri l is 1-től Dunakesztől is köz-

lekedik . 
4 Közlekedik ünnep- és vasá rnap . 
6 Közlekedik ünnep- és v a s á r n a p 

bez. november 20-ig. 
6 Közlekedik m i n d e n s ze rdán . 
7 „ ,, s z o m b a t o n . 

1 25 gy. v. 
1 40 sz. v. 
1 50 gy. v. 
3 00 s z . v . 
3 1 0 „ 
3 55 „ 
4 05 „ 
4 4(1 „ 
5 45 „ 
5 55 „ 
« 5 « „ 
7 0 0 „ 

707 7 40 gy . v . 
54105 8 15 SZ.V. 

137 8 30 „ 
181 8 40 „ 
105 8 50 g y . v . 

I 1401 9 20 » 
4111 930 v . v. 

6 109 9 5 5 o . e . v. 
! 71910 05 s z . v . 

6013 11 00 V . V. 

' : 101 1150 i - e . v . 

703 
; 173 
! 103 
í 175 

6001 
135 

6103 
4103 

177 
115 
711 
179 

Palota-Újpest 
Bukarest 
Palota-Újpest 
Bécs, Páris 
Palota-Újpest 
Lajosmizse 
Nagy-Maros 
Szolnok, Czegléd 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Bécs 
Temesvár 
Pa lo ta -ü jpes t 
Orsova, Temesvár 
Pilis-Csaba 
Nagy-Maros 
Palota-Újpest 
Bécs 
Zsolna, Berl in 
Esztergom 
Bécs, Ostende 
Szolnok, Czegléd 
Lajosmiz 
London, Pár j a , Bécs 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdö kitérőről. 
4002| 6 24 az. v . Esztergom »4006 1 19 sz. v. Pil is-Csaba 

4004 2 29 „ Esz te rgom 
I 4012 7,05 v. v. Esztergom 111 1 1 1 1 1 

* Közlekedik ünnep- és vasá rnap bez. november 20-áig. 

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdő kitérőbe. 
4001; 7,36 sz. v. Esztergom 4003 *46 s z . v . Esztergom 

j*4005; 819: „ Pilia-Caaba 
j 4011, 9 34 v. v . Esztergom I I I I I 

* Közlekedik ünnep- éa v a s á r n a p bez. november 20-áig. 

Felelős szerkesztő: JJjváry Béla. Segédszerkesztő: Göőz József dr. 
Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 40-ik számához. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, 
továbbá községek- és körjegyzőségeknek a netto-árösszeg előleges bekiiWése mellett, portó* 
mentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
utolsó postát is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 

aj Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 77« iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8°, 9'/s iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, netto ára 16 kr. 

Gáspár J . 111. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 347« iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és érteleingyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6 'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8", 14V» iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 'iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakoriékönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 77« iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'/a iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 35 kr, netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 37« 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8", 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8", 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5 V« iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'/» 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Éuektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Éuektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12V> iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Éuektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus I . Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J . Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margittai J . Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli IJ. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, b. ára 50, n. ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák II. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. O. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi ra j /minták. D. fűzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr, netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr, netto ára 60 kr. 

b) Német nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, javitott 
kiadás. 8°. 7'A iv. kötve, b. ára 15 kr, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk, 55 db. Tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 50 kr. 

Gönczy I ' . NyomtatásbeU mozgatható betiik, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 60 kr, n. ára 50 kr. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . I I I . olvasókönyv. 8", 13 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 16'A iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára '28 kr. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'/j iv, kötve, 
bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy Ii. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 45 kr, 
netto ára 36 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
Ö°, 8'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 u.r. 
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Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásához, 8°, 27 Vj iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredoiénytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérköuyv a történettanításhoz. 
8°, 26'Ai iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'/» iv, 
kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
2 frt 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 
számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 15, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Groó V. Vezérköuyv a magyar nyelv tanitására, a tót 
ajkúak sz. I. r. 8°, 9'/» iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérköuyv a magyar nyelv tanitására, a 
tót ajkúak sz. 11. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérköuyv az I. és II. osztály 
számára 8°, 8'A iv, kötve. b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy t . Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, ll1/» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . III. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 15V. iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'/j iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, nt-tto ára 54 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Dr. Eincriczy ós Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földraj ztanitásban, tanitók számára. 8", 25 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy ós Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, lVi iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Útasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák H. Útmutató a raj ztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

d) Sáros- és Szepesmegyei tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 
osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P . Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 .kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérköuyv a magyar nyelv tanitására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára '20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr. netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Yezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 8'A iv, kötve,b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 26 iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8", 
1 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérköuyv a töx-tónet tanításához. 
8°, 23'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 75A iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 
bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 
8", 9Va iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 
8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-
mára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8", 12 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., 11. osztály számára, 
ö", 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 40 kr, n. ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8°, l'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 20 kr, n. ára 16 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8", 26'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. ö", 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
27'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Útmutató a raj ztanitásban. Nagy 8", 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 
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f ) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és érteleingyakor-
latok tanitásához. 8°, 13'/« iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, 
netto ára 6 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

(j!roó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8", 10'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 32 kr, netto ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'/« iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák 11. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Gro<5 V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 8", 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8", 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi liorvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 20, n. ára 16 kr. 
Margitai J. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8", 14 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány '20 lap.) Bolti ára 
2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8", 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr, netto ára 20 kr. 

I) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ugoesa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, 

netto ára 2 frt. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 47< iv, kötve, 

bolti ára 22 kr. netto ára 18 kr. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, 
netto ára 24 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. 1. rész. b", 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
b", 8 iv, kötvo. bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 
12 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr . 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Valkovszky. Magyarország története. 8°, 4'A iv, 
kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 60 kr, 
netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. 111. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
15 kr, netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
toklioz. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8", 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
8 kr, netto ára 6 kr. 
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Maszák 11. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 4'A 
iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Maszák II. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy b°, 17'/s iv, 
fiizve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányi.-k. VI. oszt. sz. Nagy b°, 21 'A iv, 
fiizve, bolti ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 
13 Va iv, fiizve, bolti ára 1 fr t 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8", 
77í iv, fűzve, bolti ára 70 kr, netto ára 56 kr. 

III. Tani tó- és tanitónó'képezdék számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12V« iv, fiizve, bolti 
ára 1 frt 2"> kr, netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8", 22'/« 
iv, fiizve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és miiformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24 'A 
iv, fiizve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt . 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9'/< 
iv, fiizve, bolti ára 1 frt 80 kr. netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zeuészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9'A iv, fiizve, bolti 
ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 f r t 50 kr. 

IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 4SA 
iv, bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11 Va iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/i iv, 
bolti ára 1 f r t 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'A iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt , 
netto ára 1 f r t 50 kr. 

Roboz József. Módszeres beszéd- ós olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fiizve bolti ára 1 f r t 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Roboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr , netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8*, 3 iv, fiizve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 
8°, 3 iv, fiizve. (1879.17284. sr. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz.' r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fiizve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, l 'A iv fiizve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fiizve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fiizve. 
(1887. 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-kópez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-kópezde 
számára. Fűzve. (1896. 58031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°,.'/» iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8", l'A iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. 35527. sz. a.) Bolti ára 6 kr., n. ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8", 2 iv, fűzve. 
(1887. 28999. sz> r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. 'Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
52258/1890.) 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Ugyanaz tó t nyelven. Fűzve. Bolti ára 15 kr., netto 
ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 
tanítónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónökép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdélc tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasitás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasitás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasitás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Utasitás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasitás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
és 1876- XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, nettó ára 20 kr. 
Utasitás tót „ „ „ „ 20 kr. 

„ román „ „ „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 
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Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékháza-
kat vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanitónö-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, ÍVs ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 20 kr. 

Seabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári flu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javító-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati ós magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése ós használata tárgyában. V« iv. (1888. 
17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Seabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsó fokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 10 kr. 

I. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
>/» iv. (1889. 14539. sz. r.) Netto ára 5 kr. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 25 kr. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.) Netto ára 
25 kr. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. óvi 
25235. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
25 kr. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 25 kr. — X. Jegyzők. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

VI I . Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
A* iskolai alapvagyoncvi jövedelemről szólószámadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló a!2. minta. 1 iv netto ára I'/J kr. 
Anyakönyv BJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
b/ä. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, netto ára IV2 kr. 
Nyilvántartási napló DJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Nérszeriiiti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bér.szerződés a kincstár által bérbeveendő épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 

Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 
javító-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- 03 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minősitvényi táblázat tanítók számára. 1 iv netto 
ára 2'A kr. 

VIII . Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvóiiöképző-intózetek szervezeti 
szabályzata, 25 kr. 

A kisdedóvónőképző-intézetek tanterve. 12 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intózetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a/l m., l ' / i kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 

b/1 m., l 'A kr. 
Kisdedévodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betölti» gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti árá 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 

IX . Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ára l'/i kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- ós küliv), bolti ára 2 'A 

kr., netto ára 2 kr. 
FelvéteU napló (bel- és küliv), a/3 m., ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'A, netto ára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., ára 1 '/i kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2 ' / j kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára I ' / j kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X . Nyomtatványok képezdék számára. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. munkamesternöi képesítő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Értesítő tanítóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl. 

Kizárólag a tanítóképző-intézetek részére ingyen. 

XI . Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 

Betéti könyvecske. 1 drb netto ára I'/J kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
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X I I . Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztályij ai megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. nettoára 2 kr. 
Polgárileányiskolai bizonyítvány. 1 péld.netto ára2kr. 
Polgári lluiskolai bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára 1 'A kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Hunkaniesternői bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanitói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyitvány. 1 péld. n. ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári iskolai tanitói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-

csoportra. Egy-egy pld. netto ára 60 kr. 

XI I I . Fe lsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fiizve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fiizve; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

X I V . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére: Bolti ára Netto ára 

1. Érettségi bizonyítvány . . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv. kül- vagy beliv . . 4 „ 3 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
6. Kimutatáséretts.vizsg.,kül-v.belív 5 „ 4 „ 
7. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 

X V . Női keresk . szaktanfolyami nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891— 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

X V I . T a n f e l ü g y e l ő i kezelés i nyomtatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Előadó-ív. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 

Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 lcr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII minta I iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 3 kr. 
Tanítói változás jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv netto 

ára l'A kr. 

X V I I . Gazdasági ismétlő- iskolai nyomtatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m., netto ára l 'A kr. 
Mulasztási napló, bel- és küliv, b/2 m., ára l'A kr. 
Haladási napló, bel- és küliv,bolti ára 4 kr, n.ára 3 kr. 
Mulasztási kimutatás, 1 iv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 

T a n e s z k ö z ö k . 

1. Szemlélet i képek.* 

I-ső, Il-ik, Ill-ik és IV-ik szállítmány. Egy-egy 
szállítmány (10—10 kép) bolti ára 6 frt 50 kr, 
netto ára 5 fr t 85 kr. — Az egyes szállítmány tar-
talmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

2. Természetrajzi és gazdászat i sz ínezett 
táblák. 

Az emberi test boneztana (5 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 

A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Hétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz:, netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb 

színezett tábla; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'A ivre teijedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, szerb és vend nyelven, bolti ára 80 kr, 
netto ára 70 kr. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 50 kr, netto ára 45 kr. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. Szerb 
Utasítás nem kapható. 

5. Gönczy P. Utasi tás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz.8°,7 ,/jiv, fűzve, bolti ára75 kr.,n.ára 60kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 1 frt 20 kr. n. ára 1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle számvetö-készülék az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 18 frt . 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

9. Bopp. Méter-mértékek gyűj teménye , netto 
ára 5 frt. — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

Kogutovicz és Társa-féle fali térképek. 
Magyarország fali térképe, vászonra húzva, bolti 

ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 fr t 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
kegy- és vízrajzi fali térképe, vászonra húzva, 

* Az I-ső szállítmány, sajtó alá rendezés miatt, ez idő szerint 
nem kapható. 
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bolti ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. LéczeUel, 
boiti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
folyóhálózati fali térképe, vászonra húzva és 
léczekkel ellátva, bolti ára 14 frt, netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt. István halálakor (1038-ban), 
fali térkép, vászonra húzva, bolti árá 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1847-ben, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország a pragmatica 
sanctio előtt (1720-ban), fali térkép, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
— Magyarország I. Mátyás ldrály halálakor, 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország 16S3-ban a 
török uralom legnagyobb kiterjedésében, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkelbolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — A római birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában, fali térkép, vászonra húzva, 
bolti ára 7 fr t 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 
Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Graeczia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Osztrák-Magyar 
monarchia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. — Léczczel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Európa fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 25 kr, 
netto ára 5 frt. Léczekkel, bolti ára 7 frt 25 kr, netto 
ára 6 frt 25 kr. — Európa fali térképe. (Tör-
téneti—hon,foglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ára 
7 fr t 50 kr. netto ára 6 frt 50 kr. — Léczekkel, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Afrika fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 50 kr, netto 
ára 5 frt 50 kr. Liéczekkel, bolti ára 7 fr t 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. — Palesztina fali térképe, 
vászonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ára 
7 frt, netto ára 6 frt. Léczekkel, bolti ára 8 frt, 
netto ára 7 frt. — Föld képe fali térképe (öt 
része), féltekében, vászonra húzva, szöveggel, bolti 
ára 8 frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 10 frt 50 kr, netto ára 9 fr t 50 kr. — 
Európa hegy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt. Léczczel ellátva, 
bolti ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. — 
Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. — 
Liéczczel ellátva, bolti ára 16 frt, netto ára 15 frt. 
— Európa a népvándorlás korában, vászonra 
liuzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczczel ellátva, bolti ára 9 frt, netto 
ára 8 frt. — Európa a keresztes hadjáratok ide-
jében, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto 
ára 6 frt 50 kr. — Léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt — Európa a renaissance s 
Mátyás király korában, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Európa a 
reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. — Léczczel 
ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korá-
ban (1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 
50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Ázsia fali térképe, 
vászonra húzva, bolti ára 9 frt, netto ára 
8 frt. Léczczel ellátva, bolti ára 11 frt, netto 
ára 10 frt. — Dél-Amerika l'ali térképe, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 8 fr t 25 kr, netto ára 7 frt 
25 kr. 

Gönczy-féle fali térképelt. 
Észak-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 60 kr. 

— Dél-Amerika fali térképe, netto ára 3 fit 
60 kr. — Ausztrália fali térképe, netto ára 
3 frt 60 kr. 

Kogutovicz és Társa-féle kéz i atlaszok. 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. számára, 

bolti ára 60, netto ára 50 kr. — Kis atlasz. A pest-
megyei elemi iskolák számára, bolti ára 35, netto 
ára 32 kr. — Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 
11 térképpel, bolti ára 30, n. ára 28 kr. — Földrajzi 
iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, n. ára 
90 kr. — Történelmi iskolai atlasz, gymnasium, 
reáliskola, felsőob leány-, felső keresk. iskolák, 
tanítóképző-intézetek és polgári iskolák számára; 
fiizve, bolti ára 2 frt 50 kr, n. ára 2 fr t 25 kr; 
kötve, bolti ára 3 frt, n. ára 2 frt 70 kr. 

Kéz i térképek, 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, n. ára 

15 kr. — Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön színezve), b. ára 15, n. ára 12 kr. — Magyar-
ország hegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Palesztina kézi térképe, bolti 
ára 18, n. áral5kr. — Európa a magyarok honfogla-
lása ésafrank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a keresztes hadjáratok 
idejében,- bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a 
renaissance és Mátyás király idejében, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Európa a reformáczió idejében, 
bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 15. n. ára 12 kr. — Osztrák-magyar monarchia 
politikai kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika 
kézi térképe, n. ára 15 kr. — Ausztrália kézi tér-
képe, n. ára 15 kr. — A térképpel való ábrázolás 
alapfogai mai, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Budapest 
fő- és székváros tervrajza, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Budapest és környéke, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10, 
n. ára 9 kr. — Európa hegy- és vízrajzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr, — Afrika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10, n. á,ra 9 kr. — Planiglo-
busok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 
9 kr. — Á föld iit része (Mercator-féle projectió-
ban) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 

IHCegyei kéz i térképek. 
Arad, Baranya, Bács-Bodrog, Biliar, Kolozs, Pest, 

Pozsony, Somogy, Szatlimár, Tentes, Torda-
Aranyos, Torontál, Vas, Zala megye, egy példánya 
bolti ára 15, n. ái. 10 kr. — Abauj-Torna, 
Csongrád, Hajdú, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Komárom, Nógrád, Mosony, Tolna, Szeben, Sop-
ron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya bolti 
ára 10, n. 9 kr. — Alsó-Fehér, Nyitra megye, 
egy-egy példánya bolti ára 15, n. á>-a 12 kr. 

Szemlélet i képek 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt. Fiume látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árvaváralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 50 kr, netto ára 
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3 frt 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul. bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 frt 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Yajda-Huuyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhuzva táblapapirra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A jáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhuzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhuzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. 

B) Kath. népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 
61/» iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Német nyelven. 8°, 5'/i iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8", 5'A iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk II. oszt. 

számára. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 27, n. ára 22 kr. 
Német nyelven. 8°, lO'/s iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

111. és IV. osztálya számára. 8°, 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 41, n.ára 34 kr. 
Tót nyelven. 8', 16'A iv, kötve, b.ára 48kr,n.ára 40kr. 
Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. oszt. 

számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, n.ára 52 kr. 
Német nyelven. 8°, 19V» iv, kötve, bolti ára 64 kr, 

netto ára 53 kr. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15'A iv, kötve, b.ára 37kr, n.ára 31 kr. 
Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 

fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 

számára. 8", 10 iv, kötve, b. ára 32 kr. n. ára 27 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 

számára. 8°, 15'A iv, kötve, b. ára 41 kr, n. ára 34 kr. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 

összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, b.ára 47kr, n.ára 39kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-

mára. 8", 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, n. ára 21 kr. 
Német számolásigyakorlókönyV a népiskolák III. osz-

tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 18 kr, n. ára 15 kr. 
Német számolási gy ukorlóköny v a népiskolák IV. osz-

tálya számára. 8°, 6lA iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8", 6'A iv, kötve, b ára 21 kr, n. ára 18 kr. 
Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák l. ós 

11. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 
Fali olvasótábla. 1 tel jei példány — 12 lap, ára 

1 frt 31 kr. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, b. ára 27 kr, n. ára 22 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8", 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr. netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8", 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8", 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák ill. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Szerb iskolák számára. 

H e p n Ó K N O E n t N ' í e 3 a o v n o r p E S A É i n E t é p K C H H X * N A p Ó A " 

Hbi\vt ovNHAHipx. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'A iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

H3Z ĴfAATlípA nEpKONANAANOE OVII pAÍKH EIME Ki OVHO-
TpEKAEHÍIO KZ CAAK£HOCÉp£CKH\Z IIApÓANtJ)(Z OYMH-
AHLpA\z. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 103A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

I I 3 Z HACOCAOKA lUpKONAMÁANűÉ oynpA;KII£MÍE KZ OVFLO-

TpEKAÉNÍio BX £AAKÉNOCEpKEKH\Z HApÓANM\X 
AÚipA\x. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8", 3' J iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KATHXHCÍ'tX M Á A h l i i CO HESHÍTEHArCO GV"NÓAA SÄ K Á p -

AOSM/S. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8", 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

BOCTO<ÍIIOIL B'lipouciioii'i;.i.aiiiíi Kariixiicicb 3a uume 
yiemi'ine p a 3 p e i e y BoiocnacaemoS Enanxiit lia 1 -

Koii. (A Báesmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8", 8'A iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

Cp'kanifi KamxHcicb. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Majiuü Karaxncicb. (Kis Katekizmus.) 8°, l'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 

KATHXÍcÍEX MHKX, CAS CKSpTZ Mzp'rgpHCHpe AP E N T KPF" 
AÍNVÍŰEZ nsN-rpS CKOAAEAÉ HESHHTÉ pi5M»HÉipíí. (Kis 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8", 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, n. ára 12 kr. 

Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet értelmében, 
az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon tanulóknak, kik tandíj-
mentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyeit engedélyeztetnek, az egyéb községi 
és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

Budapesten, 1898. évi október hó 1. A m kir tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 

M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 40- ik számához. 

Iskolaföntartók, iskolaszékek, tanító urak 

P F * s z í v e s í l g - y e l m é l i e . 

A nagym. vallás- és közokt. ministerium 2365/98. és 3152/98. elnöki számú 
rendeletével kiadott s szeptember 1-étől használandó felvételi és mulasztási 
naplók megrendelésénél szíveskedjenek a „Néptanítók Lapja" 39. és jelen 
számában közzétett, e tárgyú hirdetményünket figyelmükre méltatni s megrendeléseiket ennek 
alapján, a nettó ár-összeg előzetes beküldésével, az iskola ezímét 
.jelezve, megtenni. Ily esetben a nyomtatvány-küldemény portó-
imentes. Utánvéttel való rendelés nemcsak megtakarítható költsé-
get, hanem, hiábavaló műnkéit is okoz. 

Megrendelésnél elég a betűs megnevezés (p. o.: a/1, b/1, a/2, b/2 stb.), 
de okvetlenül jelzendö a bel- és kül i vek (a hány tanterem, 
annyi külív kell) mennyisége. 

Budapest, 1898 augusztus hó. 

M. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóséiga. 
Budapest, I., (Vár), Iskolatér 3. sz. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A szarvas i ág. hitv. elemi tanítóképző-intézetnél 

a zenetanári állás megürült. A rendes tanárul alkal-
mazható évi díja 1000 frt. Ebből 100 frt a gymn. 
énektanítás tiszteletdíja. Lakáspénz azonfelül 200 
forint. A helyettes tanár évi díja 900 frt. Ebből a 
gymn. énektanítás tiszteletdíja 100 fr t és lakáspénz 
100 frt. A rendes vagy helyettes tanári minőségben 
megválasztandó állását f. évi október 10-én elfoglalni 
tartozik. A zenetanár munkaköre : tanítani a zenét 
és éneklést a tanítóképzőben, esetleg képzettségének 
megfelelő élőnyelvek tanítása és a gymnasiumban 
a templomi énekek tanítása s az összhangos ének-
tanítás vezetése (cantus). Kötelező heti órák száma 
20—22. Kik ez állásra pályázni óhajtanak, összes 
irataikat, főként zenetanári oklevelüket s eddigi 
alkalmazásukról szóló bizonyítványaikat folyó évi 
október 6-áig a fögymnasium igazgatóságára czí-
mezve, küldjék be. A tanítóképző rendes tanárai az 
országos középiskolai tanári nyugdíjnak kötelezett, 
de nyugdíjazásra is jogosult tagjai. Szarvason, 1898. 
szeptember 15. Mikolay Mihály, felügyelő. 

(1731—II—2) 
Fülöpszál lás község iskolaszéke egy rendes 

tanítónői állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
900 korona ós term, lakás. A megválasztott tanítónő 
köteles az általa vezetett osztályokban az ev. ref. 
vallást, a női kézimunkát tanítani, valamint az 
ismétlő-isk. leányokat oktatni. A pályázó okleveles 
tanítónők okmányaikat dr. Mády Gyula iskolaszéki 
elnökhöz október 9-éig adják be. Tömösközi Sándor, 
iskolaszéki jegyző. (1750—III—2) 

Tószegre (Pestm.) róm. kath. segédtanító keres-
tetik. Fizetése: havi tiz forint és teljes ellátás. 
Cservenyicz Pál, kántortanító. (1768—11—2) 

A „Néptanítók Lapja" 37. számában megjelent 
ko nárom-tarjáni pályázat meghosszabbíttatik oltt. 
26-ig. (1816—III—1) 

A mezőtúri ev. ref. egyház az újvárosi tanítónői 
állomásra pályázatot hirdet. Fizetése : 400 fr t és 
100 frt lakbér évnegyedes előleges részletekben az 
egyház pénztárából. Az ötödéves korpótlékon kívül, 
minden, a mezőtúri ev. ref. egyház szolgálatában 
töltött 5 év után. — munkája sikeréhez képest — 
magasabb fokozatba léphet, úgy, hogy 25 évi szol-
gálata után esetleg 900 frt fizetésben részesülhet. 
Kötelessége : az újvárosi I—U-ik elemi leányosztályt 
vezetni a tiszántúli egyházkerület tanterve szerint. 
Rendszerváltozás esetén bármely osztály vezetését 
elvállalni tartozik. Állandósítása csak két évi sikeres 
működése után történik. Csak ev. ref. vallásúak 
pályázhatnak. Kellően felszerelt kérvények 1898. 
okt. 10-ig Torgonyi Lajos, lelkész és iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. (1751 —II—2) 

Alsópeténybe (Nógrádvárm.) kath. kántortanító 
kerestetik. Jövedelme : szabad lakás, 2 szoba, konyha, 
kamra, istálló, 300 Qj-öl konyhakerttel. 120 pár 
után 1—1 véka rozs és 25 kr. 100 tanuló után 
tandíj 1 írtjával. Deputatum fejében 50 frt. Vallás-
alapból 19 fr t . 2 kocsi széna" ' hold szántóföld, 
melyet a község müvei. 6 hold legelő szántónak is 
haszuálható. Ismétlők után 12 frt. Stóla átlag 30 fr t . 
Pályázati határidő okt. 15. Folyamodványok Trabalka 
János esperes-plebános czímére küldendők. Nézsa 
(Nógrádvárm.) (! 817—I - 1) 

A s z a m o s s z e g i ev. ref. egyház a 2-ik tanítói 
állásra egy nőtlen végzett képezdészt keres. Fizetés 
alkalmatos egyén ajánlkozása esetében egyességtől 
függ. Az állás azonnal elfoglalható. Pályázati iratok 
alantirott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Szamos-
szeg, 1898 szeptember 20. Szabó Gusztáv, ref. lelkész. 

(1776 — 11—2) 
A tassi községi iskola egyik tanítói állására 

pályázat nyit tat ik. Fizetése: 400 frt, lakás. Taní t ja 
az első, második fiúosztályt. Nőtlen, okleveles, ref. 
tanítók kérvényeiket azonnal küldjék Földváry 
József elnökhöz. Tass (Pestm.) (-1740-11—2) 



— I] -

A verböczi ref. orgonista-tanítóságra pályázat 
hirdettetik. Fizetés : Buza 16—20 köböl. Föld 18 hold 
jó minőségű. Fa 8 öl. Pénz 60 fi-t. Teinetőhaszon 
(25 frt). Stóla. Jogosultnak állami korpótlék. Lakás : 
2 szoba, konyha. 2 kamara, istállók, kert Köteles-
sége : az alsó elemi iskolások tanítása, tanköteles 
50 körül, esetleg az ismétlők tanítása. A templom-
ban éneklés, orgonálás, az orgonálást itt is begya-
korolhatja. Kérvények október 16 ig Szűk Sándor 
lelkészhez küldendők. U. p. Egres, (Ugocsam.) 

(1708-11—1) 
Betöltendő a héthársi állami elemi iskolánál évi 

400 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás-, és közoktatásügyi ministerhez czimezve, 
legkésőbb 1898. évi október hó 20-ig Sáros vármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Eper-
jesen, 1-898. évi szeptember hó 29-én. Matavovszky 
Béla, kir. tanfelügyelő. (189/h—I—1) 

A t eregovai román és magyar tannyelvű elemi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járan-
dóságai : 350 f r t készpénzfizetés és 100 frt lakbér. A 
magyar nyelven szerkesztett, szabályszerű bélyeggel 
ellátott és a nagyin, vallás- és közokt. ministerium-
hoz czímzett. folyamodások 1895. évi november l-ig a 
krassószörénymegyei közigazgatási bizottsághoz kül-
dendők. Dr. Ducsi János, kir. tanfelügyelő. 

• • (180/h-l— 1) 
A m a c s e v i c s i szerb-magyar tannyelvű községi 

népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járan-
dóságai : 400 fr t fizetés és tisztességes lakás. A 
magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel ellátott és a 
nagyin, vallás- és közokt. ministeriumhoz czímzett 
folyamodások 1898. évi november hó l-ig a krassó-
szörénymegyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. 
Idegen nyelvű okmányokhoz magyar fordítás csato-
landó. Dr. Ducsi János, kir. tanfelügyelő. 

(187/h—I—1) 
Veesésen egy róm. kath. tanítói állásra pályá-

zat hirdettetik. Évi fizetés 400 frt, lakás nincs, sem 
pedig lakbér. Tanítani az ismétlő-iskolában is kell 
külön díjazás nélkül. A német nyelv ismerete kívá-
natos. Pályázati határidő október 10. Az iskolaszéki 
elnök. (1796-1 -1 ) 

A szentes i róm. kath. kántor egy önállóan 
végezni tudó jó férfias-hangű segédkántort keres. 
Mosás, világítás és ágyneműn kívül, teljes ellátás 
adatik. Évi fizetése 150 frt o. é. Az állomás azon-
nal elfoglalható. (1779-11—2) 

Csöszteleken (Torontálm.) négy osztályú községi 
népiskolához tanító kerestetik. Fizetése : 800 korona, 
szabad lakás, fűtésre elegendő szalma. Kötelessége: 
a további intézkedésig az I. osztályt vezetni. Tan-
nyelv : magyar-német. Kellően felszerelt kérvények 
folyó év október hó 15-ig az elnökséghez nyújtandók 
be. Winkler Antal, igazgató-tanító. (1822—II-1) 

Az ó-gyal la i ev. ref. kántortanítóságra e lapok 
37-ik számában meghirdetett pályázat oly hozzá-
adással hosszabbíttatik meg, hogy a felszámított 
javadalmazáson kívül egy szobából álló lakást is 
kap a megválasztott, hogy okleveles tanítónők, 
óvónők, tanítójelöltek is erre a tanévre alkalmaz-
tatnak. ( 1834 -1 -1 ) 

A dobozi közs. iskolai tanítóságra október 15-ig 
pályázhatnak okleveles református tanítók. Fizetés : 
lakás, melléképületekkel, 300 frt készpénz, kántori 
teendőkért, vallástanításért az egyháztól 50 forint. 
Nagy József, iskolaszéki elnök. (1839—1—1) 

Dornas ref. előkönyörgő-tanítói hivatal betöltendő. 
Fizetés : pénz 330 frt, 2 hold szántó, ó- és új-temető, 
tandíj személyenként 84 kr, fa községi erdőből két 
jog után. Temetésért: bűcsúztatós 2 frt, énekszós 
50 kr. Lakás: 3 szoba, konyha, kamra, házikert. 
Kötelessége: a tanításon kívül vasár- és hétköz-
naponkint az istentiszteletet végezni. Folyamod-
hatok oklevél nélkül, de végzett képezdész is. Kér-
vények október 20-ig Nagy Gida esperes úrhoz Diós-
Jenő (Nógrádmegye) küldendők. (1830—1 — 1) 

Czigánd Erzsébet - tanyai tanítóságra az augusz-
tus 18-iki számban közölt föltételek mellett a pályá-
zat október 20-ig meghosszabbíttatok. Nagy-Kövesd, 
1898 okt. 1. Bányász Ödön, plébános, (1811-1—1) 

Kövesd i kántortanítóság üresedésben. Javadalma 
32. szám, mellékletben. (1832—1 — 1) 

A nagy-maros i ref. egyház iskolájába okleveles 
segédtanító kerestetik. Fizetés: 200 frt készpénz és 
természetbeni lakás. A tanítási idő 1899 május 
végéig tart. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázók 
okmányaikat Diósjenőre az esperesi hivatalhoz küld-
jék. (1818-III—1) 

Kaposfüredre (Somogym.) osztálytanító keres-
tetik. Fizetése nyolcz hónapra 360 frt, butorozott 
szoba, tisztogatás és fűtés. Kötelmei: köznapi és 
ismétlők tanítása. Az állomás azonnal elfoglalható. 
Kérvények hozzám küldendők. Szabó József, tanító. 

( 1 8 3 6 - 1 - 1 ) 
Jablonicz (Nyitram.) r. kath. népiskolánál ürese-

désbe jöt t állomásra csakis nőtanítók pályázhatnak, 
a ki köteles a nyári hónapokban a nyári menedék-
helyet is vezetni; a tanítói törzsfizetése 40J frt , 
lakbér 20 frt, nyári menedékhely vezetéseért a poli-
tikai községtől 80 frt. Tannyelv tót-magyar. Folya-
modványok az iskolaszékhez október 27-ig intézen-
dok, választás napja október 30-ika. (1833—I—1) 

Csanálosi (Zemplénin.) ref. tanítói állásra október 
20-ig pályázat nyittatik. Fizetés : fold, rét, teimény 
és pénzben, 400 frt. Felszerelt kérvény a ref. lel-
készi hivatalhoz intézendő. Az állás azonnal elfog-
lalandó. (1828-1—1) 

Egyházas -Keszöre (Vasm.) oki. róm. kath. osz-
tálytanító kerestetik. Fizetése 400 frt, lakás, fűtés. 
Kántorságban tartozik segédkezni. Nagy Lajos, plé-
bános. ( 1 8 2 6 - 1 - 1 ) 

A ká lóz i ev. ref. második rendes tanítói állásra 
pályázatot hirdetek ; fizetése egész évre 400 frt, 
egyszobás lakás fűtéssel. Kötelessége az I—II. osz-
tály vezetése. Pályázhatnak okleveles tanítók és 
tanítónők. Elfogadtatok nem okleveles egyén pályá-
zata is, de ilyennek fizetése egész évre 272 frt és 
szoba fűtéssel. Balogh Sándor, ev. ref. lelkész. 

(1829—III—1) 
Szokolóci anyaegyházhoz tartozó jalsói r. k. 

népiskolánál tanítói állomás megüresedvén, arra 
október 20-iki határnappal pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása községtől 81 frt, államtól 319 fr t 
és 2 öl fa. Van házi kertje, tisztességes lakása 
melléképületekkel. Nők is pályázhatnak. Iskolaszékre 
czímzett folyamodványok nagytiszt. Molnár Rudolf 
esperes, moraváni (Nyitramegye, posta helyben) 
plébános úrhoz küldendők. (1813-1—1) 

Szokolya-Hutta pusztán egy tanítóállás lévén 
üresedésbe, fizetés következő : az uradalomtól egész 
évre 180 frt, a famunkásoktól 70 frt havi részletek-
ben előre, szabad lakás, istálló, kert, 15 kocsi galyfa, 
1 hold rét, 2 hold szántóföld, 2 tehén nyári legelő. 
Köteles li tániát fisharmonián végezni és harangozni 
köteles. Személyes megjelenés és oklevél kívántatik. 
Utazási költség nem téríttetik meg. Erdőmesteri 
hivatal. Huttán, 1898 szeptember 17. (1727 - 1 - 1 ) 
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Ladány-Bene puszta (Pestmegye) róm. kath. 

- iskolaszéke a megüresedett tanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Az állás javadalmazása havi előleges 
részletekben: 300 fr t évi fizetés. Természetbeni lakás, 
mely áll 2 szoba (egyik padlózott), konyha, kamara 
és egy melléképületből, 600 PI-öl területű jó kerti 
föld és 600 Q ö l jó minőségű kaszáló, 20 kr beira-
tási költség 100 tanköteles után, 20 frt fűtési és 
10 frt iskolalűttetési és tisztogatási átalány. Köte-

. lessége a mindennapiésismétlősök oktatása. Előnyben 
részesül az, ki harmonium segélyével legalább litá-
niát tud végezni vasár- és ünnepnapokon a róm. 
kath. hívekkel ós a temetéseket is el tudja végezni. 
A kántori teendők végzéséért évi 20 fr t kántori 
fizetést kap. A temetési stóla fejében mintegy 
20 frtra számíthat. Kérvények: a tanítói oklevél, 
születési s működéséről szóló bizonyítványok kül-
dendők az 1898-ik évi október hő 18-ig főtisztelendő 
Járvás József iskolaszéki elnök úrhoz Jász-Lajos-
mizsére (Pestmegye). Berente István, tanító. 

( 1 8 0 8 - 1 - 1 ) 
Fakertre róm. kath. kántortanító kerestetik a 

vegyes III—Y. osztály számára. Tan- ós éneknyelv 
magyar-német. Illetmények: 200 fr t készpénzben, 
18 hl. 44 1. tiszta búza, 14 hl. 75 1. árpa vagy sze-
mes kukorieza, 8 öl kemény hasábos tűzifa, mely-
ből a tanterem is fűtendő, 5 frt irodaáltalány, 
15 frt mint hitközségi jegyződíj. Közel 1000 lélek 
után stóla; két szoba, konyha, éléskamra, istálló, 
padlás, házikert. A kincstártól véglegesítés után 
5 kat. hold szántóföld, melyért az iskolaszék nem 
felel. Tartozik ismétlő-iskolát tartani. Sikeres 
próbaév után véglegesítés. Kellően felszerelt folya-
modványok október 20-ig alulirotthoz intézendők. 
Áliomás október végén múlhatatlanul elfoglalandó. 
Fakert, u. p. Zimánd-Ujfalu, Arad mellett. 1898 
szeptember 26. Riesz Gáspár, esperes-plebános. 

(1809-1—1) 
A martonvásár i községi iskolához tanító keres-

tetik. Jövedelme : 400 frt, fapénz 22 frt, bútorozott 
szoba, esetleg előléptetés folytán 378 frt, fapénz 
22 frt, bútorozott szoba. Kötelessége a tornát is 
tanítani. Pályázati határidő: október 13. A kántori 
teendőkben jártasak előnyben részesülnek. Kérvé-
nyek az iskolaszék elnökéhez czimzendők. 

(1815-1—1) 
A fakó-vezekényi ág. hitv. evang. egyház (Bars-

megye) a kántortanítói állás betöltésére a pályázat 
határidejét október 10-ig meghosszabbítja. Az alkal-
mazandó kántortanítótól a magyar és tót nyelv 
birása okvetlen megkívántatik. Az állás javadalma: 
lakás és kerten kívül 85 frt készpénz, átlag 100 fr t 
tandíj, 8 kat. hold 345 Q'-öl föld és rét haszonél-
vezete, 20 p. m. búza, 6 p. m. rozs, 6 p. m. árpa, 12 p. m. 
zab, 112 liter bor, 3 öl fa, 3 offertorium ós a szokásos 
stóla. Az okmányokkal felszerelt Írásbeli jelentke-
zés folyó óvi október 10-ig Liptai András lelkész-
hez Fakó-Vezekénybe (u. p. Nagy-Sakó) intézendő. 

(1798-1 -1 ) 
„Varga Lfjos Zurány, Mosonmegye." 

( 1819 -1 -1 ) 
Csongrádmegyébe kebelezett S ö v é n y h á z a köz-

ségben két újonnan rendszeresített segédtanítói állás 
betöltése végett ezennel pályázat nyittatik. Tan-
nyelv: magyar. A betöltendő tanítói állások mind-
egyikével 300 fr t készpénz, egy szobás lakás, 25 frt 
tüzelőanyag-átalány, 15 frt iskolatisztogatási átalány, 
V< hold kert, esetleg e helyett 10 frt, nemkülönben 
az iskola fűtésére 4 öl fa van összekötve. Az állások 
elnyeréseért pályázhatnak úgy nők, mint férfiak. 
A pályázni kívánók kérvényeiket f. évi okt. 20-ig 
áz alulirotthoz küldjék. Sövényháza (Csongrádmegye, 
u. p. Sövényháza), 1898. szept. 28. Szlulia Imre, 
iskolaszéki elnök. (1811—II—1) 

TurÓCZ-thuráni róm. kath. államilag segélyezett 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : 400 frt, lakása törvényszerű. Folyamodvány 
turócz-szucsáni plébánia-hivatalhoz. Az állás azonnal 
elfoglalandó. ( 1 7 9 5 - 1 - 1 ) 

Betöltendő a pórszombat i állami elemi iskolánál 
egy, évi 400 fr t fizetésből és természetbeni lakás-
ból álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állás. Az ezen állomást elnyerni óhajtó tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgalatukat, vallásukat, 
igazoló iratokkal fölszerelt, 50 kros bélyeggel ellátott 
s a nagym. vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz 
czímzett kérvényöket, legkésőbb a f. évi október hó 
15-ig Zalavármegye kir. tanfelügyelőségéhez nyúj tsák 
be. Zala-Egerszeg, 1898. évi szeptember hó 30-án. 
Kőrössy Sándor, kir. s.-tanfelügyelő. (190/h—I—1) 

Az aracsi (Torontálm.) községi óvodánál pályázat 
hirdettetik. Az óvónő fizetése óvi 300 frt, fűtésre 
40 frt, tisztogatási átalány 25 frt és szabad lakás. 
Pályázati határidő folyó évi október 20. Későbben 
beérkezendő kérvények figyelembe nem vétetnek. 
Kelt Aracson, 1898. évi szeptember 24-én. Aracsi 
községi elöljáróság. (1797—II—1) 

A nyárszói (Kolozsmegye) államilag segélyezett 
községi elemi iskolánál évi 440 f r t fizetésből, 20 f r t 
kertilletményből s így összesen 460 frt fizetésből és 
szabad lakásból álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomásra, melylyel az ev, ref. orgo-
nista-énekvezéri teendők is egybe vannak kötve, 
pályázat hirdettetik. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó ref. vallású, okleveles tanítók, kellőtn föl-
szerelt kérvényeiket az iskolaszékhez czimezve, leg-
később 1898 október 20-ig alulirtnál Bánffy-Hunyadon 
nyújtsák be. Koleszár Lajos, iskolaszéki elnök. 

(1814-II— 1) 
A dobrónyai (Zólyomm.) anyaegyház róm. kath. 

népiskolájánál a kántortanítói állomás • töltendő. 
Javadalma: 400 fr t készpénz, lakás és tüzelőfa. Tan-
nyelv : magyar-tót. Pályázati határidő október 21-ig. 
A kellően fölszerelt kérvények a besztérezebányai 
m. kir. Erdőigazgatósághoz czimezve, főt. Novoszád 
György t. esperes-plébános úrhoz Dobrónyára kül-
dendők. (.1824—I- 1) 

A rába-csanaki (Sopronm.j róm. kath. iskolánál 
időközben a segédtanítói állás megüresedvén, pályá-
zat hirdettetik. Fizetése : egész évre 300 frt, bútoro-
zott szoba fűtéssel. Tartozik az I—II. osztályt és 
ismétlősöket önállóan tanítani, a kántorságban segéd-
kezni. Pályázhatnak okleveles vagy képezdét végzett 
tanítók. Az állás azonnal elfoglalandó. Molnár Imre, 
főtanító. (1820—1—1) 

Toponár (Somogym.) községi iskolához egy tanító 
kerestetik. Fizetés : polgári évre 360 frt, havi 30 frtos 
részletekben előre fizetve, bútorozott szoba, fűtés és 
tisztogatás. Teendők : egy osztály vezetése, az ismét-
lősök oktatásában és kántorságbani segédkezés. Ké-
pezdevégzették is pályázhatnak. Kérvények alul-
irotthoz küldendők. Toponár, 1898 október 15. Szentes 
Ltván, iskolaszéki elnök. (1827—I—1) 

Somogy-Szent -Miklósra róm. kath. segédtanító 
kerestetik. Fizetés: polg. évre 120 frt, élelmezés, 
bútorozott szoba, fűtés és tisztogatással. Mosás, 
világítás nem adatik. Teendője: egy osztály veze-
tése, az ismétlők oktatása és kántoriakban segéd-
kezés. Az állomás október 15-én foglalandó el. 
Dömölky László, főtanító. (1793—1—1) 

A tussai ref. ktanítóságra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme: 132 fr t államsegély, 3'A kat. hold jó 
föld, 80 véka rozs, 80 frt, 960 tojás, 80 csirke a 
rendes, 20 frt az ismétlő-iskolásoktól, 8 frt fára, 
41 véka rozs, 6 fr t stóla, jó lakás kerttel. Egész 
évre fafuvar, a földet a hivek szántják. A pályáza-
tot Ujlaky János ref. lelkészhez küldjék október 15-ig. 
Tussá, u. p. Parnó. (1797—1—1) 

A.O* 
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Stájerlakon (Krassó-Szörény megye) a szabadal-
mazott osztrák-magyar államvasuttársaság kegyura-
sága alatt álló magyar-német tannyelvű elemi isko-
lánál azonnal egy tanítói állás töltendő be. Ezen 
állással a következő rendszeresített járandóságok 
vannak egybekapcsolva: 400 f r t évi fizetés, 80 frt 
lakbér vagy természetbeni lakás, 30 ürméter tűzifa 
81 fr t értékben. Az alkalmazottak csak egy évi 
próbaév sikeres betöltése után véglegesíttetnek. 
Ezen állás elnyerését óhajtó folyamodók — a kik 
vallásra nézve csak római katholikusok lehetnek — 
és a német nyelvet teljesen birni kötelesek, saját-
kezüleg írt kérvényeiket, melyben a tanítói oklevél, 
erkölcsi és egészségi bizonyítványokon kívül, a 
családi állapot, esetleg a családtagok száma is 
feltüntetendő, a szabadalmazott osztrák-magyar 
államvasuttársaság iskolaszékéhez Aninára czimezve, 
nyújtsák be. Zeneismeretekkel biró, különösen kán-
tori teendőkben jártas egyének előnyben részesül-
nek. Anina, 1898 szeptember hóban. Az iskolaszék. 

(1762—III—2) 
Orlovát községben (Torontálmegye) egy óvónői 

állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 300 f r t 
készpénz, 3 öl tűzifa és 3 öl szalma szállítva, 3 f r t 
irodaátalány, szabad lakás, mely áll 2 szoba, konyha, 
kamra, faszin és padlásból. A szerb nyelvben jár ta-
sak előnyben részesülnek. Folyamodványok a köz-
ségi iskolaszékhez f. évi október hó 11-ig küldendők 
be. Kelt Orlováton, 1898. évi szeptember hó 21-én. 
Vukov, elnök. Sztojkovics, iskolaszéki jegyző. 

(1764-11—2) 
A p inczehe ly i kisdedóvodánál az óvónői állomás 

betöltendő. Pályázhat okleveles katholikus hajadon 
vagy gyermektelen özvegy. Fizetése: 300 frt, egy 
szoba és konyha lakásul. Dajkájának 72 fr t s egy 
szoba lakásul. Az óvoda fűtésére három öl fa fel-
vágva. Oklevél s eddigi szolgálati bizonyítványok az 
iskolaszéki elnökhöz intézendők. Nyelv magyar. Taní-
tás kezdete november 1-ső napja. (1767—II—2) 

Rácz-Kereszturi (Fejérm.) államilag segélyzett 
községi népiskolánál egy férfitanítói állás üresedésbe 
ött, évi fizetése 400 frt, egy bútorozott szoba. 

Kötelme: egy osztályt és az ismétlő-iskolát taní-
tani. A folyamodványok október 13-ig az iskolaszék-
hez intézendők. Keresztes György, iskolaszéki elnök. 
Kocsi Mayer Gyula, igazgató-tanító s jegyző. 

(1755-H—2) 
Moholy (Bácsmegye) nagyközséghez tartozó 

belső szállások között, egy magyar tannyelvű, osz-
tatlan, vegyes osztályú római katholikus tanítói 
állomásra ezennel pályázat nyittatik. Az állomás 
javadalma: 1. 400 frt készpénzfizetés, havi elő-
leges részletekben. 2. 20 f r t fűtési átalány. 3. Sza-
badlakás. A megválasztandó a mindennapi iskolán 
kívül, az ismétlők tanítását is, minden külön 
díjazás nélkül tartozik teljesíteni. A pályázati 
kérvények 1898. évi október hó 15-ig, a moliolyi 
róm. kath. iskolaszékre czimezve, nt. Matoss János 
kerületi esperes úrhoz Szent-Tamásra küldendők. 
Csak oklevéllel biró egyének pályázhatnak. Az 
állomás november hó l-én elfoglalandó. Moholy, 
1898. szeptember 18. Újhelyi Ágoston, plébános, 
iskolaszéki elnök. Berecz Lajos, iskolaszéki jegyző. 

(1790—II—2) 
Csikszentimrére (Csikmegye) 170 fr t pénz, 

200 frt termény fizetésre és lakásra róm. kath. segéd-
kántortanítót keres, idei október 8-ig, az iskolaszék. 

(1794-1—1) 
A g y a n a f a l v i (Vasmegye) róm. kath. iskolához 

tanítónő kerestetik. Fizetése 340 frt, bútorozott 
szoba, konyha és 8 köbméter puha tűzifa. Köteles-
sége az I. osztály tanítása. Határidő f. é. október 16. 
Az állomás azonnal foglalandó el. Óvónők is pályáz-
hatnak. Iskolaszéki elnök. (1792—II—1) 

Miszlai reform, orgonista-tanítói hivatal betöl-
tendő. Fizetés: pénz 247 fr t 70 kr ; 31 pozsonyi 
rozs; 17 méter kemény fa, ismétlősökért 20 frt, 
lakás, házi kert. Kötelessége I—VI. osztályt vezetni, 
úrvacsora osztáskor délutáni s a lelkész akadályoz-
tatása esetén az istentiszteletet és temetést végezni. 
Kérvények október 15-ig Bocsor Lajos esperes úrhoz 
Tengőd (Tolnavármegye) küldendők. (1773 — 11—2) 

A ks innai ev. egyház másodtanítói állásra nőtlen, 
okleveles tanítót keres. Tannyelv: tót - magyar. 
Fizetése: 400 frt államsegély és 80 frt fizeti az 
egyház ; lakás fűtéssel. Nősek, de még nem családosak 
is pályázhatnak. Fölszerelt kérvények Wargha János 
ev. lelkészhez Ksinnán (u. p. Zay-Ugrócz, Trencsén-
megye) küldendők be. (1777—II—2) 

Mocsár (Barsmegye, p. Selmeczbánya) róm kath. 
kántortanítói állomásra okleveles, magyarul ós tótul 
beszélő, orgonálni tudó tanítók okt. 15-ig pályáz-
hatnak. Van : kir. kincstártól 101 frt, községtől 
197 frt, stólából 45 frt, 12 hold szántóföld és rét, 
1 hold dúsan termő faiskola, eladható szükségen 
felüli tüzifakészletből, 50 frt saját erdőből. Uj pom-
pás lakás. Kérvényeket elfogad a mocsári plébánia-
hivatal. Czeizel László, tanfelügyelő. (1747—II—2) 

Az adr iáncz i (Zalam.) főtanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetés : 400 frt vagy a földeknek 
önmaga által való használata. Tisztességes lakás 
belső telekkel. Tartozik egy osztályt önállóan kezelni 
és az ismétlő-iskolásokat tanítani. Pályázatok októ-
ber 10-ig alulirotthoz küldendők. Bellatincz, 1893 
szeptember 26. Tóth László, plébános. 

(1794-1 -1 ) 
Kunszentmiklós i -Kerekegyházán (puszta Pest-

megye) róm. kath. tanítói állomásra október 10-ig 
pályázat hirdettetik. Fizetése: egy szoba, konyha 
és éléskamrából álló lakás ; 6 hold szántóföld, mely-
nek adója a javadalmast terheli; mindennapi isko-
lásoktól 1 — 1 véka rozs es 1—1 frt (számjuk 30); 
az ismétlősöktől 1—1 frt (van circa 15); temetési 
stóla 15 f r t ; állami segély 200 frt és 14 f r t fa-
illetmény. Az állomást elnyerni óhajtó okleveles 
tanítók kellőleg felszerelt kérvényeiket október 14-ig 
alulirotthoz nyújtsák be. Az állomás azonnal elfog-
lalandó. Szedmák József, jászkerekegyházi plébános. 

(1793-1—1) 
Pályázati hirdetmény. A modori áll. segélyezett 

városi polgári fiúiskolánál egy rendes tanítói és egy 
segédtanítói állásra pályázat nyittatik. A rendes 
tanítónak — kinek szaktárgyai a természettudo-
mányok — évi fizetése 700 frt és 100 frt lakbér; a 
segédtanítónak — kinek szaktárgyai a német és 
latin nyelv — évi fizetése 340 frt és 100 frt lakbér. 
A kellően fölszerelt és a polgári iskolaszékhez czím-
zett kérvények folyó évi október hó 31-ik napjáig 
Modor város polgármesterénél nyújtandók be. Kelt 
Modorban (Pozsonymegye), 1898. évi szeptember hó 
25. Boruta Pál, polgármester. (1780 -11—1) 

Dombovárra 255 fr t és élelmezés mellett szep-
tember 22-én hirdetett föltételek alapján október 
12-ig pályázható. Iskolaszék. (1792—1-1) 

Makkoshogykai előkönyörgői teendőkkel egybe-
kötött ref. néptanítóságra pályázat hirdettetik. Fize-
tése : lakás, kerten kívül 500 frt. Fölszerelt pál} á-
zatok Bálint Dezső sárospataki lelkészhez küldendők 
október 13-ig. (1795-11—1) 

P o z s o n y - B e s z t e r c z e i községi iskolánál okleveles, 
róm. kath. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : fizetés 300 f r t ; ismétlő-iskolások tanításáért 
12 f r t 50 k r ; fűtési átalány 28 f r t ; kilátásba helye-
zett, biztosított államsegély 87 frt 50 kr. Pályáz-
hatnak okleveles tanítók esetleg tanítónők. Kér-
vények október 20-ig iskolaszéki elnökségre czimezve 
küldendők. (1796-HI—1) 
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A J Á N L K O Z Á S O K . 

Okleveles, gör. kath. tanító ajánlkozik bármely 
vidékre tanítónak. Czím: Oláh Emil Bereg-Rákos. 

(1697 I I I -3 ) 
Zongora-tanítónőül, nevelőnőül ajánlkozik, jeles 

bizonyítványnyal biró magyar nevelőnő; németül 
és kezdőknek francziát is tanít, a felsőruha-varrás-
ban kitűnő. Ajánlatok „Nevelönő"-nek Gyulafehér-
várra kéretnek. (1825—1—1) 

H I R D E T É S E K . 
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elemi és polgári, tanitó-, tanitónőké-
pezdék, valamint az összes tanintézetek 

számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi jegyzetek Röhn J. 
tanártól, irály tani jegyzetek Király 
Pá l tanártól és történelmi j egyze tek 
IiOvcsányi Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O L D I I Í A J O S 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r ü l e t , 
1512 F ö - u t e z a 3 - i k s z á m . XV—5 

Rész le tes könyvjegyzék i n g y e n ! 

I L kerület, Fö-utcza 2-ik szám. ^ 

& l o i V f í S H e # * • J á n o s 
csása. és kir. udv. hangszer gyáros és a 

„TÁROGATÓ" egyedül szabadalm. feltalálója. 
Budapest, Lánczhid-utcza 5. 

mindennemű hangszerek legjobb és legjutányosahb 
1410/a—VI—6 szállítója. 
£ Finom hegedű vonóval és tokkal 8 frt Q 

Képes árjegyzék ingyen megkfrfdctik. 

„A gyermek első tanítója" 
czímü nagy vezérkönyv, a legteljesebb gyakorlati 
útmutató az elemi iskola I. osztályában kötelezett 
összes tárgyak tanítására. Megrendelhető: Juhay 
Antal, tanítóképző-tanárnál, Szepes-Váralján. 
Ára 2 frt 50 kr. (1835—11—1) 

Egy hét éves fiú mellé 
IXV. művelt éltesebb nevelő 

kerestetik október elejére falura, egy intelligens 
házhoz. Fizetés 300—40!> frt és teljes ellátás. Meg-
keresések intézendők Baumann Jakab, nagy-
földbirtokos úrhoz Forró-Enesen. (1752 11—2) 

Ismétlő-iskolák figyelmébe! 
szám alatt ministerileg általánosan en-

gedélyeztetett Vaday József nagyváradi községi 
tanító 

Ismétlő-iskolások könyve. 
Ara: fíO 7ir. Kapható a szerzőnél Nagyváradon. 
Ismétlő-iskolák részére a legalkalmasabb olvasó-

könyv. (1791—III—1) 

3583. ein. 
1898. azept. 15. 

Két leányka mellé, kik a Illáik polgári 
osztályra előkészítendők, 

okleveles tanítónő 
kerestetik. Fizetés megegyezés szerint. 
Bizonyítvány-másolatok alábbi czímrc 

küldendőik. 
(1641-i-D Csizér Frigyesné. 
Hohi (u, p. Magyar-Lápos, Szolnok-

Dobokamegye ). 

Előfizetési felhívás 

Néptanítók Lapjá-ra. 

Előfizetési ár: 
Egész évre 5 frt — kr. 
Félévre 2 frt 50 kr. 
Jíegyedévre 1 frt 35 kr. 

Előfizetést pedig naptári évnegyed 
szerint kikerekített egy évnegyednél 
kevesebb időre nem fogadunk el, s az 
előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz 
küldendők be. 

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

Budapest, I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
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KIMUTATÁS 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1898. 
évi junius hó 8-án 2365. és 1898. évi augusztus hó 19-én 3152. ein. 

számok alatt kelt rendeletével rendszeresített 

I. Fe lvé te l i napló, a kisdeclóvodák és menedékházak számára, a/l. minta: külív, 
21 gyermek neve számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, 28 gyermek számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

II. mulasztás i napló, kisdedóvodák és gyermekmenedékházak számára, b/1. minta: 
külív, egy ív 3 gyermek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 4 gyer-
mek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

III. Fe lvéte l i napló, népoktatási tanintézetek (elemi, ismétlő-, felső nép- és polgári isko-
lák) s a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2, minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 2 kr. nettó ár l'A kr ; beliv, egy 
ív 28 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IV. Előmenetel i és mulasztási napló, elemi s a ve le kapcsolatosan v a g y önállóan 
szervezet t általános és gazdaság i ismétlő-iskolák számára, b/2. minta: külív, 
egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

V. Fe lvé te l i napló, a tanoncziskolák számára, a/3, minta: külív, egy ív 21 tanuló 
számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 k r ; beliv, egy ív 28 tanuló számára, bolti ár 3 kr, 
nettó ár 2 kr. 

VI. Előmenetel i és mulasztási napló, az iparos- és kereskedötanoncz-iskolák és a 
segédek továbbképzésére va ló tanfolyamok számára, b/3. minta: külív, egy ív 
3 tinuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár í kr ; nettó ár 1 'A kr. 

VII Fe lvé te l i napló, a segédek továbbképzésére való tanfolyamok számára, a/4, 
minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 
tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr. 

VIII. Előmenetel i és mulasztási napló, segédek továbbképzésére való, önálló szerve-
zet te l biró tanfolyamok számára, b/4. minta: külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti 
ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IX. Előmenetel i és mulasztási napló, a felső n é p - é s polg. iskolák számára, b ő minta : 
külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár 1 'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló 
számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

X. J e g y z é k a m e g y e i és szabad kir. városi törvényhatóságok területén levő elemi, 
fe l ső nép-, polgári iskolák (s a velők kapcsolatos gazdasági ismétlő iskolák s a női 
kereskedelmi tanfolyamok), továbbá az iparos- és kereskedötanoncz-iskolák s a 
segédek továbbképzésére va ló tanfolyamokról, c) minta: külív, egy ív 130 község 
neve számára bolti ár 2 kr, nettó ár l ' / j kr ; beliv, egy ív 136 község neve számára bolti 
ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

Ezen nyomtatványokat nettó-ár mellett, a pénz beküldése, vagy utánvét útján szol-
gáltatjuk. A pénz e lő leges beküldése esetén a portómentes hivatalok és hatóságok, nem-
különben a községek és valamennyi iskola részére szolgáló küldemény portómentes. Után-
vételes megrendeléseknél, az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknél az elnök 
és jegyző, községeknél pedig a jegyző vagy biró aláírása szükséges. 

E nyomtatványok bolti áron minden vidéki könyvkereskedésben kaphatók. 
B u d a p e s t , 1S98. évi szeptember hó. 

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

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati liirdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézira-tolíat iifm adniilí vissza. 

Tanítói földek adója, vízszabályo-
zási s úrbéri rendezési költsége. 

Számos esetben — s legtöbbnyire 
tájékozatlanság következtében — nem 
csekély anyagi kárt szenvednek a köz-
terhek helytelen kirovása folytán azok 
a tanítók, kik jövedelműi iskolaföntartó 
hatóságuktól földet kapnak használatra. 

A tanítói díj levelek több-kevesebb 
szabatossággal megállapítják ugyan a 
tanítói állással járó összes bevételek sum-
máját; de a viselendő közterhek mérté-
kéről vagy teljesen hallgatnak vagy 
legjobb esetben csak általános, pénzösz-
szegben ki nem fejezett terhet említe-
nek, melyet a tanítónak kell viselnie. 
Mennyi csalódás, keserűség, egyenetlenség 
támad ebből: ki tudná azt megmon-
dani? Idősebb kartársak, kik már magyar 
ember módjára saját kárukon okulnak, 
mert belekóstoltak a papiroson szám-
talan tételbe foglalt díjazások reális 
értékének tapasztalati megállapításába, 
újabb pályázatok alkalmával óvatosak 
a „természetben járandó javadalmak" 
megbecsülésében. Az ilyenek jól tudják, 
hogy annak a 800 frtra mesterségesen, 
erőlködéssel „kikerekített" díjazásnak 
„lekamatolására" is kell valamicskét 
számítani, úgy hogy az igért summa, 
miro valóságban a tanító kezébe kerül, 
mindenféle leszámított közterhek követ-

keztében semmiképen sem kerekíthető 
ki 300 frtra. De bezzeg, a tanítóképző-
ből kikerült új kollegák tapasztalatlan-
ságuk folytán rendszerint nagyot téved-
nek a tanítói jövedelmek valóságos 
értékének megbecsülésénél s nem ismer-
vén a különböző hatósági intézkedéseket, 
1 - 2 év multán keserűen látják be téve-
désüket. Hozzánk érkező panaszokból 
van tudomásunk eme csalódásokról. 
A mennyire lehetséges, mindenkinek 
készséggel adunk útbaigazítást a jogos 
és jogtalan követelések megismerésére 
nézve. Mikor azt látjuk, hogy hasonló 
esetben a tanítóság köréből sokan vehe-
tik hasznát útbaigazításunknak, tanács-
adónkban közlendő egyéni (rövidre 
fogott) tájékoztatás helyett czélszerübb-
nek tartjuk, ha önálló czikkben foglal-
kozunk a sérelmek orvoslásának mód-
jaival. 

A tanítói közérdeket kívánjuk szol-
gálni a tanítói földek adója, úrbéri 
rendezési s vízszabályozási költsége 
czímen írt emez önálló czikkünkkel 
is, mely egyszersmind válaszul szolgál 
az említett kérdésekben hozzánk intézett 
tudakozódásokra. Kiindulási pontul az 
ó-becsei eset szolgál, a hol közös lege-
lők és egyéb közös területek fölosztása 
folytán 30-nál több tanító részesül 
földjutalékban. Emez érdeklettek egyike, 
Újváry György kartársunk, kivel mái-

Lapunk -tl-ik számához egy melléklet van csatolva, 

•v 
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eddig 34 frt 52 krt úrbéri költséget 
fizettettek, hozzánk fordul tanácsért, 
hogy jogosan követelik-e rajta ezt az 
adót s az ármentesítési költséget, holott 
a föld tulajdonosa a község? 

a) Földadó. 
A tanítói használatra bocsátott földek 

után járó állami egyenes adók tekinte-
tében határozott választ adhatunk. A 
volt m. kir. pénzügyi közigazgatási bíró-
ság ugyanis döntvényileg kimondotta, 
hogy a mindkét hitvallású evang. (ág. ev. 
és ev. ref.) egyház tanítói áltál fizetés 
fejében haszonélvezett földek után járó 
egyenes adókat a kincstárral szemben az 
egyház-községek mint a használatra 
adott földek telekkönyvi tulajdonosai — 
tartoznak még abban az esetben is fizetni, 
ha a tanítókkal netán kötött magánjogi 
természetű szerződés értelmében, ezek az 
adófizetésre magukat kötelezték. 

A bírósági döntvény azonban azt is vilá-
gosan kimondja, hogy ezen adózási eljárás 
csak azokra a földekre nézve alkalmazandó, 
melyek az illető egyházhivatalnokok — 
tanítók, lelkészek — díjleveleiben mint 
az állásukkal járó javadalmak vannak 
kitüntetve. Ha pedig az egyházi hivatal-
nokok jövedelmének emelésére a tago-
sítás vagy úrbéri elkülönítés alkalmával 
vagy másképen adományozott — és 
egyházi díjleveleikben kitéve nem volt — 
földek adójáról van szó, ezen földek adó-
ját az illető birlalók kötelesek fizetni. 
(1886. évi 778. sz. döntvény.) 

A római és görög kath. tanítók ellenben 
az általuk birt hasonló természetű föl-
dek után az adót maguk kötelesek fizetni. 

Álljunk meg ennél a pontnál egy 
lélek zetvételre! 

A kath. és protestáns tanítók föld-
adófizetési kötelezettségének alapját mi 
abban a két különböző körülményben 
találjuk, hogy a protestáns egyházak 
papjaik és tanítóik javadalmazására 
nézve szabad rendelkezéssel birnak, a 
hívek az egyházi és iskolai közterheket 
kivetés utján, közösen viselik; ellenben a 

kath. (róm. és gör. kath.) egyházakra 
nézve az egyház-védjogés az abból szár-
mazó canonica visitatió irányadó. A pro-
testáns tanítók javadalmazására az egy-
házkerületi gyűlések függetlenül határoz-
nak. A pénzügyminister 1870. évi 15.352. 
számú köriratában, melyet a protestáns 
supei'intendensekhez intézett, mindkét 
hitvallású ev. egyház lelkészei s tanítói 
által élvezett földek után járó egyenes adó 
s egyenértéki illetékek fizetési kötelezett-
ségét a hitközségekre ruházta s ehhez a 
közokt. minister is hozzájárult 1870. évi 
okt. 15-én 23.123. sz. a. kelt átiratá-
ban. A prot. egyházak egyházkerületi 
gyűléseinek jogukban áll a lelkészi és 
tanítói földek egyenes adó és illeték-
egyenérték terhe viselésére a hitköz-
ségeket kötelezni s ettől a lelkészi és 
tanítói kart teljesen fölmenteni. A kincs-
tár a prot. tanítók földje után esedékes 
egyenes adókért nincs jogosítva más 
ellen követelést támasztani, mint az 
illető iskolaföntartó hitközség ellen. A 
tanítót tehát ezért nem exequáltathatja, 
hanem csak a hitközség ellen fordulhat 
követelésével. Az aztán más kérdés -— 
s ezt jól jegyezzék meg a prot. tanítók — 
hogy ha a hitközség és a tanító közt 
magánjogi természetű szerződés jött létre, 
pl. ha a díjlevélben, melyet a tanító el-
fogad s így magára nézve kötelezőnek 
elismer, benne van az a teher, hogy a 
használt föld után az adót a tanító köteles 
fizetni, ebben az esetben a hitközség, mely 
a kincstárt kielégítette, viszont azt a 
tanítón veszi meg, illetőleg az ő fizeté-
séből kárpótolja magát a tanítói föld 
után a kincstárnak fizetett egyenes 
adóért. így kell értelmezni Benedek 
Sándor közigazgatási biró véleménye 
szerint is (kit e pontra nézve mint 
kiváló szaktekintélyt megkérdeztünk), 
azt a clausulát a pénzügyi bírósági dönt-
vényben, hogy a „kincstárral szemben" 
az egyházközségek mint telektulajdono-
sok tartoznak. 

A róm. és görög kath. tanítók minden 
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körülmény között kötelesek a használta 
földek után esedékes állami egyenes adót 
saját jókból megfizetni, mert a kath. egyház-
védekre vagy hivekre azok akarata vagy 
egyezése ellen új terheket róni jogszerűen 
nem. lehet. 

Ha aztán a tanító fizeti a földadót (ez 
nemcsak a prot. tanítókra, hanem mind-
egyikre áll), akkor a föld jövedelmének 
értékét nem lehet a IV-ik oszt. kereseti 
adóalaphoz, tudniillik a tanítói fizetéshez 
hozzászámítani, hanem ennek kivételével 
kell reá (a fizetés többi része alapján) 
kivetni a IV. osztályú kereseti adót. 

b) Vízszabályozás i költségek. 

Tanácsadónkban (Népt. Lapja 1898. 
évi 10. sz.) közöltük a belügyminis-
teriumnak egy elvi jelentőségű (1891. 
évi 1525. sz.) határozatát, mely széles 
körben nagy feltűnést keltett, hogy t. i. 
a vízszabályozási költségeket mindig 
a telektulajdonos s nem a birlaló tarto-
zik fizetni. Kivételnek akkor volna helye, 
ha a birlaló a községgel szemben eme 
terhet határozottan elvállalta volna. 
Ennek megerősítése végett hangsúlyoz-
zuk, hogy a vízszabályozási költségek tör-
vényeink intézkedései folytán dologi ter-
heket vagyis a telekkel összekötött szol-
gálmányokra irányuló oly kötelezettséget 
képeznek, melynek teljesítésére a telek 
tulajdonosa van kötelezve. Habár a 
vonatkozó törvények a birtok és tulaj-
don között fönnálló fogalmi különbséget 
nem is tartják mindig pontosan szem 
előtt, az 1885. XXIII. t.-cz. 121. §-ának 
intézkedéseiből világosan következtet-
hető, hogy a „birtokos" elnevezés alatt 
nem a birlaló (a ki használja), hanem 
a tulajdonos értendő. A mennyiben 
tehát a vízszabályozó-társulatok tagjaiul 
csakis az ártéri birtok tulajdonosai tekint-
hetők, a vízszabályozási költségeket is ők 
tartoznak viselni. 

Az ártéri birtok birlalója — miként 
már említettük — kizárólag csak akkor 
volna kötelezhető a jelzett költségek 

viselésére, ha ezt a terhet a tulajdonos 
községgel szemben határozottan elvállalta 
volna. Mert ha általában a közterhek 
viselésére kötelezte is magát, a költ-
ségek tőle ezen a czíiuen nem köve-
telhetők, mivel közterhek alatt — a 
Curiának e tárgyban keletkezett dönt-
vénye szerint — a vízszabályozási költ-
ségek nem érthetők. De egyébként is 
teljesen méltánytalannak tartanok, hogy 
pl. a fizetés fejében használatra áten-
gedett föld ármentesítési költségeit a 
birlaló fizesse, hiszen a tanító ma ott 
van s ha meghal vagy elköltözik, hol-
nap már más egyén veszi hasznát az 
ármentesítésnek. Meg aztán az ármen-
tesítés által nem a tanító, hanem a tulaj-
donos község birtoka nyert értékben. 

c) Úrbéri rendezés i köl tségek. 
Az úrbéri rendezési költségek vise-

lését illetőleg nem sikerült döntvény 
erejével biró felsőbb hatósági határo-
zatra akadnunk. Csak egyéni vélemé-
nyünket fejezzük ki, midőn ama néze-
tünket nyilvánítjuk, hogy ezek a költ-
ségek úgy természetük, mint a jog és mél-
tányosság elvénél fogva is a birtok tulaj-
donosát s nem annak birlalóját terhelhetik. 

Az úrbéri kapcsolatból fönmaradt 
jog- és birtokviszonyok rendezéséről 
szóló 1871. LIII. t.-cz. 19. §-a ugyanis 
világosan kimondja, hogy a váltságtőke 
és járulékai a megváltott földet terhe-
lik. Ugyancsak e törvény 42. §-a sze-
rint a legelő felosztási és elkülönítési 
költségeket az osztályozott terület aránya 
szerint a birtokosok viselik. Hasonló szel-
lemben intézkedik az 1871. évi LV. 
t.-cz. 26. §-a is, melynek értelmében a 
birtokrendezés költségeit mindegyik közbir-
tokos a neki jutott birtok arányához 
képest viseli. Ha tehát a tanítók hasz-
nálatában levő földek eme költségeit 
illetőleg az alsóbb hatóságok a tör-
vény szellemével ellentétben járnak el, 
fölebbezés esetén az erre hivatott fel-
sőbb hatóság a kellő jogorvoslatot bizo-
nyára meg fogja adni. 

41* 
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A tanítók érdekeinek védelme szem-
pontjából, nem kiméivé magunkat a 
hosszast fáradozás és utánjárást követelő 
tanulmányozás nehézségeitől, szives kész-
séggel foglalkoztunk a tanítói földek 
adója, a vízszabályozási s az úrbéri 
rendezési költségek kérdésével. Szolgál-
janak eme sorok hasznos útbaigazításul. 

(Budapest.) Göőz József dr. 

o;>.|c?c 

Erzsébet királyné emléke az 
iskolákban. 

( If lassies Gyula dr. minister körrendelete.) 

Még frissen sajog a szörnyű seb, melyet 
nemzetünk lelkén ütöt t a durva gyilkos, a ki 
Magyarország földi nemtőjét, Erzsébet király-
asszonyt orvul megölte messze idegenben. 

Megölte azt a királynét, a ki nemzetünk 
szószólója, anyja volt, a ki megosztotta fa la t já t 
a szegénynyel, a ki, mint dicső védszent je: 
Erzsébet, fejedelmi palástjának szárnya alá 
vette a szűkölködőt; a ki fájó könnyeket 
törölt le, mialatt lelke sírt, s a ki mindenek-
nek jó anyja volt, s kinek áldott nyomán az 
engesztelőde's rózsái fakadtak : megölte egy 
alávaló szövetség vadálattá aljasult tagja , élő 
példájául annak, lxogy mivé lesz az ember, 
a rossz nevelés és ferde elvek hatása alatt, 
mikor hit és erkölcs nélkül nő föl s nyomorult 
eszével túlteszi magát a törvény korlátain. 

Tanítsuk az ifjúságot hinni és munkálkodni. 
Tárjuk íöl előtte azt a rettenetes örvényt, 

a melyet a fejetlenség és szivtelenség tanai 
nyitnak minden társadalomban. Tanítsuk 
megutálni azt az intézményt, melynek mérges, 
gyalázatos fája ilyen átkozott gyümölcsöket 
terem. 

Es tanuljunk megnyugodni a változhatat-
lanban. Tekintsünk föl a mi szeretett Fölséges 
királyunk megtört szivére, a melyet oly 
iszonyú sebekkel vérezett meg a sors, de a 
mely fönséges atyai szív még akkor is a 
miénk, népéé, alattvalóié, mikor ezernyi sújtó 
sorscsapás gyógyíthatat lan sebet ü t rajta, 
s a mely szív mélységes fájdalmában meg-

tépet t lelkét odatárja elénk, mondván : Szere-
tetem, atyai gondom, mindenem — a tiétek. 
Az 0 fájdalma a mi fá jda lmunk; lássa a mi 
forrón szeretett Király-Atyánk, hogy a palo-
tától a kunyhóig minden szív vele fáj, minden 
szem vele sír, s mutasssuk meg: mennyire 
szeretjük Öt, mikor Fölséges Hitvesét sirat-
juk s Annak drága emlékét őrizzük, ünne-
peljük. 

Neveljük Erzsébet Királyné emlékében a 
tanuló ifjúságot. Nem szabad az 0 dicső 
emlékezetének meghalaványulnia a jövő nem-
zedékek lelkében sem. Évről-évre szenteljük 
az 0 dicső és áldott emlékezetének az 0 véd-
szentje Erzsébetnek napját, november tizen-
kilenczedikét. S míg a gyász e szomorú 
esztendejében már megtar tot tuk gyász-ünne-
peinket, ezentúl évről-évre, Erzsébet napján 
méltó gyászünnepélylyel újítsuk föl a mi 
elvérzett Pát ronánknak, Erzsébet király-
asszonynak emlékezetét; forduljon a maga 
hite szerint Istennek oltárához, Teremtője 
kegyelméhez az egész magyar tanuló ifjúság, 
s a tiszta gyermek-lelkek és föllángoló ifjúi 
szivek imádságában jusson az Űr elé a jövő 
nemzedékek hálája és szeretete Erzsébet 
királyné iránt, a ki szeretetének áldásával 
halmozott el bennünket , a kinek utolsó imá-
jába is bele van foglalva nemzetünk boldog-
sága. 

S az Isten házából az erkölcs, a törvény-
tisztelet, a tudás és hazaszeretet másik templo-
mába, az iskolába gyűljön a fiatalság, a mely 
előtt igazgatói vagy tanári szó hangoztassa 
lelkesülten Erzsébet királyné áldott emlé-
kezetét, a nemzet anyjáét , a kinek szivét mái-
halála előtt a fájdalom hét tőrdöfése jár ta 
át, a kinek szent élete és vértanu-halála 
örök emlékezetül álljon fiaink és leányaink 
e lő t t ! 

A gyász és emlékünnepély pedig záruljon 
a mi nemzeti imádságunkkal, a Kölcsey 
„Hymnusával", a melynek szép szavaival 
kérjünk áldást a magyarok Istenétől a mi 
nemzetünkre és a trónra, melynek 0 soha 
el nem halványuló fényes csillaga volt. 

Magyarország tanárainak ajkaira s onnét 
a tanuló if júság szive mélyébe tegyük le 
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Erzsébet királynő dicső emlékezetét s haló 
porában is áldjuk azt az átvert jó szivet, a 
mely annyira szeretett bennünket , hogy 
még holta után sem áldhat juk és szeret-
het jük eléggé, s a melylyel a mi dicső, j ó 
királyunk vigasztalása, öröme szállt sírba, 
mindeneknek, de legkivált a mi gyászoló 
nemzetünknek örök fájdalmára. 

Kérjük a népek és nemzetek Istenét, hogy 
áldja meg, vigasztalja meg Felséges atyánkat, 
a királyt, s áldjuk meg az 0 drága hitve-
sének szent hamvait, mondván: 

„ Áldott legyen dicsőült királynénk Erzsébet 
Felséges asszonyunk emlékezete!" 

=€X$K3e 

Az Írószerekről. 
A mióta nagyobb jelentőséget tulajdonítunk 

a mondásnak, hogy „verba volant, scripta 
manent" , s a mióta sokan tudunk írni és 
olvasni, rendkívüli jelentőségűvé vált az irás. 
Olyan közszükséglet az ma már, hogy nél-
küle a legjelentéktelenebb kis községben sem 
tudnak meglenni. írni-olvasni nem tudó 
paraszt-embertől hallottam, hogy igen gyak-
ran úgy érzi magát, mintha siket-néma 
volna. 

Ilyen hatalmas tényezője lévén egész szel-
lemi életünknek a betü-vetés tudománya, az 
sem lehet előttünk közömbös dolog, minők 
azok az eszközök, a melyeket az Írásnál hasz-
nálunk, milyen a papir, a melyre i runk; 
minő a tinta, a melylyel irunk ; a kalamáris, 
a melyből a festéket k imár togat juk; a toll, 
melylyel a papírlapon a barázdákat szánto-
ga t juk s a tollszár, melybe a kis ekét helyez-
zük. Xem lehet ez előttünk közömbös dolog; 
mert mint más dolgoknál, úgy az írásnál is 
nagyban befolyásolják az eszközök az ered-
ményt. 

Az irás eszközei két szempontból érdemel-
nek figyelmet. Az első szempont az, hogy az 
ember legfőbb intellektuális érzékszerve, a 
szem, úgy a munka folyamán, mint azután 
az olvasás alkalmával a lehető legjobban 
meg legyen kiméivé; a második az, hogy az 
eszközök az irás munkáját kellemessé s köny-
nyüvé tevők legyenek. 

Ezeket a szempontokat írószerei megválasz-
tásánál szem előtt kell tartania mindenkinek; 
de különösen figyelemmel kell azokra lenniök 
a tanítóknak, a kik a gyermek szemét kímélni 
tartoznak s a siker érdekében a munkát lehe-

tőleg könnyűvé és kellemessé tenni kötelesek. 
A legjobb irópapir a vonalozatlan tiszta 

fehér-papír, mely sima a nélkül, hogy erősen 
fényezett lenne. 

Az ember szeme hozzászokik a nap suga-
raihoz, ezeknek fehér színéhez; azért ezt a 
színt birja legjobban. A fehérlap, miként 
este a te j üvegen átszűrődő világosság, leg-
kevésbbé fárasztja ki a szemet. A szines 
papirok mint többé-kevésbbé szemfárasztók, 
köztük némelyek — mint pl. a piros — szem-
rontók, kevésbbé alkalmasak az irásra. 

A vonalak szemfárasztók. Vonalak között 
írni a szem nagyobb munkájával j á r ; azért 
legjobb t iszta papirlapra Íratni. Mivel azon-
ban az iskolás gyermek, különösen az elemi 
iskolás, eri'e nem képes, a vonalak ne legye-
nek sűrűen fekvők és elmosódottak, hanem 
ritkák és élesen határoltak. Vonalzásra leg-
jobb a kék festék, nemcsak azért, mert a 
szem jól tűri , hanem azért is, mert éles 
határú vonalat ad. 

Ne legyen a papir fényes, nehogy vissza-
verje a fényt s legyen j ó minőségű, sima, 
nehogy a toll lépten-nyomon megakadjon 
anyagának kiálló részeiben. 

Az irópapir, ha annak mind a két oldalára 
Íratni akarunk — s az iskolában takarékos-
sági szempontból Íratnunk kell — legyen 
elég vastag, nehogy az irás a túlsó oldalra 
átverődjék, az irást és annak olvasását meg-
nehezítse. 

A tinta jóságának kellékei: legyen szín 
tekintetében a lehető legteljesebb ellentéte 
már az irás alkalmával a papirnak, t ehá t 
legyen tiszta fekete, fénytelen (esetleg sötét-
kék) ; legyen könnyen folyó, de ne szétfolyój 
adjon élesen határolt vonalú betűket ; legyen 
tartós, azaz sokáig tartsa a szinét, hamar ne 
fakuljon. Még azt kellene hozzátennem, hogy 
a tollat ne támadja, hanem — tudtommal — 
még eddig ilyen fekete, illetőleg irás u t án 
megfeketedő tinta nincsen. A fekete t in ták 
kénsava oldja a vasat, t ehá t rontja a tollat. 
Nem támadja meg a tollat a viola és a piros 
t in ta ; de ron t j ák a szemet. S minthogy a 
szem becsesebb dolog a tollnál, a tollal 
takarékoskodni oktalanság. 

Azért tehát csakis fekete tintával írassunk 
és pedig a legjobbal. De há t melyik az a 
legjobb, mikor valamennyit a legjobb jelzővel 
ékesíti gyártója ;J 

En néhány ismertebb t intával próbát te t -
tem. Egy-két szóban bemutatom a kísérlet-
hez használtakat s elmondom, melyik, néze-
tem szerint, azok között a legjobb. 

A pár év óta általános használatnak örvendő 
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antraezen a jó tinták közül való. Könnyen 
folyik a tollból és éles ha tárú betűket ad. 
A friss irás kék, de megfeketedik. Tökéletes 
fekete azonban soha sem lesz. Egy kis aczél-
kékes árnyalat mindig marad benne. Pár év 
után fakulni kezd. Egy év után nedves ruhá-
val sem törülhető el. Hibája e tintának, hogy 
könnyen kicseppen a tollból, hamar sürűdik 
s a tollra ülepszik. Eléggé használható t inta. 

A közönséges fekete tinta feketén folyik a 
tollból, eléggé éles határú vonalakat ad. 
Eléggé tartós. Pá r évi állás után fakul. 
Hibája, hogy sok a csapadéka; gyakran kell 
a kalamárist használata esetén tisztogatni. 
Iskolai czélra eléggé alkalmas. A legolcsóbb 
az összes használható t inták között. 

Az alizarin-tinta a legkönnyebben folyó s 
legkevésbbé csapadékos. Frissen zöldes színű, 
szétfolyó ; ha megszáradt, fekete, zöldes, sár-
gás árnyalattal. Hibája, hogy kövér malaczok 
cseppentésére alkalmas, a friss irás vele, a 
szemre kellemetlen. Éles határú vonalakat 
nem ad. Iskolai czélra nem ajánlható. 

Az universal-tinta. Frissen könnyen folyó, 
meggyszínű. Ha megszáradt, sötét-barna, vör-
henyes árnyalattal. Előnye, hogy kevés a 
csapadéka. Iskolai czélra nem alkalmas. 

A gallus-tinta frissen könnyen folyó, fakó; 
később megbarnul, de fakó árnyalatát meg-
tar t ja . Iskolai czélra kevésbbé alkalmas. 

A pelikán-tinta a legújabb tinták között a 
legjobb. Frissen könnyen folyó, kék vagy 
fekete színű; erősen határolt, fénytelen betű-
ket ad. Csapadéka kevés. Hibája, hogy hamar 
sürűdik s hogy most még drága. Igen 
ajánlható. 

Az általam kipróbált t in ták között iskolai 
czélra legajánlhatóbb a király-tinta. Frissen 
könnyen folyó; tiszta fekete, bársonyos, éles 
határú vonalakat ad. Tartós tinta. A friss 
irás és a 23A éves között alig van valami 
különbség. Egyetlen hibája, hogy hamar sürű-
dik s eléggé drága. 

A sürü t intának egyetlen higítási m ó d j a : 
hozzátölteni mindaddig, míg a kalamárisban 
a csapadék annyira meggyülemiik, hogy ki kell 
mosni. A vízzel-higítás minden tintát megront 

Gyermek-tintatartókul legjobbak a 4—6 kros, 
közönséges, begyúrt szájú üvegtintatartók. 
Előnyük, hogy kevés t inta fér beléjök, sok 
t intát azokból egyszerre kimártani nem lehet, 
ha feldőlnek, belőlük a t inta ki nem ömlik 
s hogy olcsók. 

Az irótollaknak számtalan faját ismerjük. 
Egyik jobb a másiknál — a gyártó állítása 
szerint. Tulajdonképen azonban a valóban 
jó gyártmány nem sok. Gsaknem minden 

embernek megvan a maga kedvelt tolla. 
Egyik ember könnyebb, másik nehezebb kezű. 
Kiki azt tar t ja , hogy az a legjobb toll, a 
melylyel ő legkönnyebben s legszebben ír. E s 
ebben mindenkinek igaza van. Azért í r jon 
kiki olyan tollal, a minővel legjobban tud. 
Az irótoll megválasztásában így járhatnak el 
a fe lnőt tek; de, hogy így járhassanak el, rá 
kell vezetni őket gyermekkorukban az isko-
lában. Szokjon meg kiki az iskolában bizo-
nyos fa j ta tollat, melynek állandó használata 
Írásának sajátos egyéni jel leget ad. 

A toll-választást a tan í tás alsó fokán a 
gyermekekre bízni nem lehe t ; a kezdő írók 
általában csak kemény tollal tudnak írni, a 
puha tollal minduntalan tintafoltokat ejtenek, 
idomtalan vastag vonalú betűket írnak. A 
tanítás közép és felső fokán használatba 
vehetők a középkeménységü s a lágy tollak 
is. A tanító kiválaszthat három fajta jóminő-
ségü tollat s megmondja, melyik gyermek 
mikor melyik fajtát vegye. 

De hát melyek a jó to l lak? Számos czég 
állít elő j ó tollakat. Nálunk a Kuhn, Leo-
nárdi, Mendl és Löwy, Soenecken-féle gyárt-
mányok a legel ter jedtebbek; magyar részről 
a Posner és Dona-czég gyártmányai kezdenek 
tért foglalni. Hogy a magyar gyártmányok 
lassan teqednek, ennek az az oka, hogy a 
régibb külföldi gyártmányokkal nem képesek 
a versenyt kiállani; a mint egyik magyar 
czég mondja, „a magyar gyártású tollak . . . 
még csak most kezdenek a tökéletesség felé 
haladni." 

A Kuhn-fóle gyártmányok között kiválnak: 
a Klaps, a legrugalmasabb, legtartósabb puha 
toll, az aluminium és aczélkék fecske-toll. 
A Leonárdi-féléből nagy elterjedésnek örvend 
a 141. számú és 516. sz. (kezdő írónak igen 
alkalmas ponthegyű), a Mendl és Löwy-félék 
közül az 1880. számú, a Soenecken-félékből 
a 11., 12. és 23. számú; a Dona Döme és 
Társa czég gyártmányai között jók és eléggé 
tartósak a honvéd-tollak. 

Ha a gyermek növekszik (a tanítás közép-
és felső fokán) szabadságot kell neki adni a 
tollszár megválasztására. A kezdő írót szorí-
tani lehet középvastagságú tollszárak haszná-
latára; normál-tollszárnak vehető a czeruza-
vastagságú. 

Az írószerekről irván, meg kellene még 
emlékeznem a palatábláról, palavesszőről és 
irónról is, hanem ezen alkalommal lemondok 
e szándékomról; nem nyúj tom úgy is terje-
delmessé let t czikkemet. 

(Budapest.) limber János. 

e£XfK3e 
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Iskolai kiníixlulnsok. 
Fölösleges ma már bizonyítani, hogy a 

tanításnak mily lényeges kelléke a szemlél-
tetés. Hisz mindnyájan tudjuk azt, hogy minél 
több érzékünk vesz részt szellemi munkánk-
ban, annál tartósabb és biztosabb az ismeretünk. 

Szemléltetni lehet képpel vagy természet-
ben. Ám a természetben való szemléltetés 
nagy előnye abban nyilvánul a képekkel való 
szemléltetés fölött, hogy míg természetben 
magát a valót, igaz alakját a tárgynak látjuk, 
addig a képen a kis alakokat a képzelő erő 
segélyével vagyunk kénytelenek a természetes 
nagyságra kiegészíteni. Sőt ha a kép nem a 
természetes alak, szín stb. hü utánzata, sok-
szor többet veszítünk a szemléltetés által, mint 
nyerünk vele. 

A természetben való szemléltetésnek egyik 
legkitűnőbb és legsikeresebb módja az iskolai 
kirándulások. 

Nem képzelhető iskolai anyagunkból olyan 
tantárgy, melynek köréből kirándulásaink alkal-
mából a gyermek ismeretét ne gazdagíthatnék. 

Ott van első sorban a természetrajz, mely-
nek 3 országa szinte kiterítve fekszik a 
kíváncsi szem e lő t t ; ott a földrajz, melynek 
alapfogalmait szinte képtelenség zárt falak 
közt ismertetni. Há t a történelem ? Nincs tán 
ország, nincs nép, mely annyi történeti neve-
zetességű helyet jelölhetne meg hasonló nagy-
ságú területen, mint mi magyarok! . . . Aztán 
a természettan! . . . A természeti tünemények 
gazdag változatosságban kínálkoznak a sza-
badban . . . 

De nem akarok olyan elméleti dolgokról 
értekezni, melyek úgyis ismeretesek mind-
nyájunk előtt. Nem csinálok hosszas beveze-
tést : leirom inkább egy kirándulásunk törté-
netét, mely sokkal kézzelfoghatóbban tárja elé 
a kirándulások hasznát, mintha én órahosszat 
fejtegetném annak czélszerüségét. 

* 

Sz. I.-n voltam tanító, midőn egyszer május 
hó végén azzal leptem meg III., IV., Y. és 
VI. oszt. tanulóimat, hogy: holnap hét órakor 
gyülekezzenek össze udvarunkon, s élelmi 
•szerekkel magukat kellőkép lássák el, mert 
kirándulunk Csapira, hogy ott a kőszénbányát 
megtekintsük. 

Jól tudva azt, hogy a kirándulások csak ügy-
feleinek meg várakozásunknak s beléjök hely-
zett reményünknek, ha nem adunk nekik komoly 
színezetet, én egy szóval sem említettem utunk 
hasznát vagy czélját, csupán egy kedélyes 
utazás jellegét adtam az egész dolognak. 

Körém csoportosulva, víg csevegéssel haladt 
a kis csapat. A mint a falut elhagytam, beszél-

getni kezdtem az égtájakról. Mily égtáj felé 
megyünk most fiuk ? Észak felé. Micsoda 
községet érünk elsőben ? Galambokot. Merre 
van községünktől Galambok? Északra. 

Nini! fiuk! Ide értünk a mi határunk szélére. 
I t t egy nagy halom : ez a határhalom. A mint 
e halom túlsó oldalára állok, vagy azt elke-
rülöm, melyik határba jutok ? A galamboki 
határba. Hát a galamboki határ talán a világ 
végéig te r jed? Dehogy! csak odáig, a hol 
ismét más község határa kezdődik. 

Lássátok, gyermekeim! így van ám ez 
végestelen végig, az egész világon. Egyik 
község határából a másikba, majd a harma-
dikba érünk, és sok ily község a maga hatá-
rával együtt egy járást képez. Több járás egy 
vármegyét, több vármegye pedig egy országot. 
Melyik járásban lakunk mi, Fe rkó? A nagy-
kanizsai járásban. Ki a járás feje, vagyis első 
tisztviselője ? A főszolgabíró. Hát azt tudod-e, 
hogy a kanizsai járás melyik megyében van ? 
Igenis, a kanizsai járás Zalamegyében van. Es 
ki a vármegye feje? A vármegye feje a főispán. 

Milyen országban is lakunk mi, János ? ! 
Mi Magyarországban lakunk Há t az ország-
ban ki az első ember, ki az ország feje ? Az 
ország első embere a király. Mondjátok fiaim 
utánnam: éljen a király! . . . Éljen! . . . A mint 
i t t megkérdezem a fiuktól királyunk nevét, 
épp úgy megmondom nekik a főispán és fő-
szolgabíró nevét is. Illő, hogy ezt is tudják 
a tanulók. 

Gyerekek! Hát az egész világon magyarok 
laknak ? Nem csak magyarok, mert Német-
országban németek, Francziaországban fran-
cziák, Olaszországban meg olaszok laknak. Ki 
tudná közületek megmutatni, merre van Fran-
cziaország ? Francziaország tőlünk nyugatra 
van. Hát egy nagy hegyről belelátnál-e Fran-
cziaországba ? Dehogy látnék, kérem; igen 
messze van az ide. — Hát nézzetek körül, 
meddig láttok innét el? Észak felé ellátunk 
egész a keszthelyi hegyekig. Hogy is hívják 
azt a helyet, a meddig látásunk elterjed, 
Pal i ! Azt a helyet látásunk határának hívják. 
És ha körülfordulva mindenüt t a látóhatár 
szélét nézed, hogy hívjuk azt a kört, a mit 
látsz ? Látókörnek hívjuk. Ez elég volt egy-
szerre ! Nehogy észrevegye a gyerek, hogy ő 
most tanul, abban hagytam a kérdezgetést s 
víg beszélgetéssel haladtunk u tunk czélja felé. 

Kis idő múlva egy ezeijófü - bokrocskát 
találtam, s rögtön arra tereltem útitársaim 
figyelmét. 

Nini! fiuk! micsoda gyönyörű virág ez ! Ki 
ismeri közületek? És akadt a sok fiu között, 
a ki megmondta a virág nevét. „Ez ezerjófű 
virág!" Ejnye, de furcsa neve van! M i é r t 
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ezerjófű és miért nem más a neve ? Kérem 
tanító úr, az öreganyám sokszor hoz haza ilyet, 
és ö mondta, hogy ez hideglelés ellen jó 
orvosság; meg ha valakinek rossz a gyomra, 
ennek a leve meggyógyítja. No — mondom — 
jó hogy tudom ezt! Há t más ilyen hasznos 
növényt nem ismertek? De én ismerek; 
— feleli egy fiu — it t van is olyan vi rág: 
a pipitér. Ebből herbateát főz édes anyám, 
mikor a kis öcsém hasa fá j ! 

* 

Ja j ! . . . de megijedtem! sikolt e pillanat-
ban egy félénk természetű fiu. Aztán mitől 
ijedtél meg te vitéz, hogy akkorát k iá l to t tá l? 
Kérem, egy egértől; éppen a lábam mellett 
fu tó i t el. A támadt kaczagás csillapultával 
megragadtam az alkalmat az egérről, a vele 
rokon patkányról, szóval az őrlők rendjéről 
ismertetést nyújtani. Sőt mivel a macskáról, 
kutyáról szintén szó fordult elő, a hasznos 
házi állatokról is beszéltem kis hallgatóimnak. 
S mint később meggyőződtem róla, bizony 
jobban emiékökbe vésték szavaimat, mintha 
zárt falak közt óraszámra fejtegettem volna 
anyagomat. 

Beszédem végével azt mondja egy tanuló : 
ejnye! aligha meg nem ázunk, a nap a felhők 
mögé bujt. Hát — kérdém én — te csak-
ugyan azt gondolod, hogy a nap bu j t el a 
felhők mögé ? Dehogy, kérem! ezt csak úgy 
szokták mondani. A felhő került a nap elé. 
Te, Perkó! mi az a felhő ? A felhő vízgőz 
(pára). Hogy kerülhetett az oda föl a leve-
gőbe ? . . . . Pompás alkalmam volt i t t meg-
magyarázni a felhő, eső, hó, jégeső, harmat , 
dér és köd keletkezését. 

Erről folytatott beszélgetésünket már egy 
kilométer jelző kőnél fejeztük be. No, fiuk! 
— kérdezém — ki tudja megmondani, mire 
való ez a kő i t t ? (Többen.) Ez mutat ja , hogy 
Kanizsától idáig hány kilométer út van. Hát 
az útszélen látható kis falapocskák a melyen 
1—2—3—4 . . . . 9 van irva, mit je lentenek? 
Ezek a hektométert jelölik. Hány ily kis 
lapocskát kell elkerülni, míg ismét egy ily 
követ találunk ? Tizet; mert egy kilométerben 
10 hm. van. És egy hm. hány méter? 1 hm. 
100 méter. No, fiuk! most induljunk, s mind-
nyájan olvassuk meg, hányat kell lépnünk, 
míg a legközelebbi lapocskához érünk, melyre 
1 van irva . . . 

Tanító úr kérem — kiáltoztak összevissza — 
én 140-et, én 180-at, én 200-at léptem. Ki 
tudná most megmondani, hány cm. volt egy 
lépése ? Ha a 100 méter t cm.-re változtatjuk, 
s annyi felé elosztjuk, mint a hányat kiki 

lépett, megtudjuk, hogy hány cm. volt egy 
lépése. Ezt rövidesen meg is csináltuk. 

E közben egy kis patakhoz értünk, melynél 
a csermely, patak, folyó, folyam, tó és tenger 
fogalmát értettem meg a gyermekkel, s a 
jobb és balpart meghatározását magyaráztam 
meg. 

Már élőbbről tudtam, hogy itt gyönyörű 
viszhang van. Fölszólítottam az egyik fiút, 
hogy kiáltsa ki hangosan a nevét. János! 
— kiált a fiu. J á n o s ! . . . hangzik pár m. 
perez múlva vissza. Mi volt ez fiuk! ? Visz-
hang, viszhang . . . kiabálták a víg nebulók. 
Erre aztán nemcsak a viszhang keletkezését 
és okát magyaráztam meg nekik, de azt is 
kiszámíttattam velük, hogy hány méternyire 
van az a hely7, mely a hangot így visszaveri. 
A hang ugyanis 333 m. utat tesz meg egy 
m. perez alatt. Már most, ha az ember pon-
tosan megfigyeli, hogy a hang hány m. perez 
alatt ér vissza, úgy annyiszor 333 m.-nyi u ta t 
te t t meg a hang oda és vissza. Ha az így 
nyert számot 2-vel elosztom, megkapom az 
odáig tei jedő út hosszát méterekben. 

E fejtegetés után ismét szórakoztatni óhajt-
ván kis seregemet, pár 2 — 3 szólamú dalt 
énekeltettem velük, majd kedvelt indulónk: 
„Hát fiaim ti vitéz nevetek" hangjaira katonás 
lépésekkel folytattuk utunkat. Az erdő szélén 
epret talált egy kis fiu. Engedtem eprészni 
seregemet, addig én kissé körüljártam, hogy 
növény vagy rovargyűjteményemet gazdagítsam. 

Találtam is hamarosan néhány rovart és 
virágos növényt. 

Sípolásomra összeszaladt az eprésző társaság, 
s én a növényeket megismertettem velük. 
Ezeket a már megszedettekkel egybekötve, 
mikor d. e. 11 órakor utunk czéljához, a 
csapi kőszénbányához értünk, pihenés közben 
megvizsgáltuk. Kedves csevegés közben lepett 
meg bennünket a délharangszó. o o 

Nossza bontotta ki mindenki kicsi bugyorj át, 
szedte elő a sok elemózsiát. Képviselve volt 
ott az ételek egész légiója. Igaz, hogy jó 
étvágyat is fölösleges lett volna kívánni akár-
kinek is ! . . . . 

Micsoda pompás alkalom kínálkozik it t a 
gyermekek megfigyelésére ! . . . Hogy megis-
merheti i t t az ember, hogy ki a takarékos 
vagy fösvény, a pazarló vagy fukar, a torkos 
vagy nyalánk, a jó- és rossz-szívü! . . . 

Ez a megfigyelés maga is megérdemelte 
fáradságomat. No, de vettem is később a 
hasznát. 

* 

Ebéd után a bányavezető előzékenysége 
folytán és szives kalauzolása mellett meg-
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tekintettük a bányát. Kedetleges eszközökkel, 
kezdő bányászok hozták napvilágra a jó fa j ta 
barnakőszenet. Nézve fáradságos munkájokat, 
megvizsgáltuk a félméter vastag szénréteget, 
a különféle szerszámokat, kocsit,, mécset, a 
nagy szelelőlyukat s mindent, mire előzékeny 
kalauzunk figyelmünket irányítá. Kiérve a 
föld alól, a kőszén keletkezését, fajait, hasznát 
stb. ismertettem, majd ezzel kajjcsolatosan az 
arany-, ezüst-, vas- stb. fémbányákat irtani le 
figyelmes hallgatóim előtt. Is tenem! micsoda 
já ték volt aztán otthon az olvasókönyvből 
kiegészíteni, még hiányos ismereteiket! . . . 
Szinte falták büszke örömükben a könyv 
szavait; s ha olyan helyre értek, hol az volt 
leirva, a mit ők már saját szemeikkel láttak, 
szinte kicsinyelve olvasták a leírást. 

Víg nótaszóval indultunk hazafelé, s a fárad-
ság legcsekélyebb jele nélkül haladtunk utun-
kon. Erősen kételkedem benne, hogy Kolumbus 
nagyobb önérzettel lépett volna spanyol Iza-
bella elé, mint az én kis seregem a maga 
fölfedező ú t jának befejeztével szülei elé. 

Utunk — visszafelé — erdőn és hegyeken 
át vezetett. Egy hatalmas tölgy lyukacsos 
törzsén gyönyörű példány „hősczinczért" talál-
tunk. Ez alkalommal a rovarokról beszélget-
t ünk ; majd az erdei fák közül a tölgy-, cser-, 
bükk-, gyertyán- és fenyőfát ismertettem volna 
meg a fiukkal, ha mint aféle falusi gyerme-
kek még nálamnál is jobban nem ismerték 
volna őket. 

Hallva a madarak gyönyörű énekét, e ked-
ves állatkák hasznáról, a fészekrongálás káros 
voltáról beszélgettünk; s mint később öröm-
mel győződtem meg róla, szép eredménynyel 
és haszonnal. 

Utunk vége felé a magyarok történetéből, 
a jelesebb királyok életéből beszéltem el ese-
ményeket s mint később a kikérdezésnél 
meggyőződtem, a tatár járást és a mohácsi 
csata leírását a legkisebb részletekig meg-
jegyezték maguknak kis tanulóim. Ezért meg-
igértem nekik, hogy a legközelebbi alkalommal 
a N.-Récse-i határban fekvő aranyosi táblához 
és a puszta-sz.-egyházhoz elvezetem őket. 

Persze, hogy utat tört a kíváncsiság s 
ostromoltak erősen, hogy micsoda nevezetes-
sége van e két helynek; de én kijelentettem, 
hogy majd csak akkor, ha azokon a hősök 
vérével i tatott romokon állunk, fogom nekik 
a hozzá fűződő történeti emléket elmondani. 

* 

Egy kirándulás keretébe ennyi ismeret-
anyagot beszorítani: úgy hiszem elég. Hisz, 
nem az a czélunk, hogy.egy kirándulásunkban 
mindent felöleljünk — a mi elvégre képtelen-

ség is — hanem az, hogy alaposan szemlél-
tessünk; a mit adunk, azt jól megemésztessük. 

A kirándulásunkat követő heteken a tanul-
takat, a már szemmel látot t anyagot ot thon 
kibővíthetjük és kikérdezés által állandósít-
hatjuk. 

A második vagy harmadik kirándulásunk 
mindig más és más anyagot ölelhet föl, de 
mindig szem előtt tartva a főczélt: játszva 
tanítsunk. 

(Kaposvár.) Cságoly József. 

IRODALOM. 
Az Athenaeum r.-társaság kiadásában meg-

jelenő „A magyar nemzet története" czímű 
tíz kötetes nagy munka (millenniumi kiadás) 
gyorsan közeledik a befejezés felé. A kerek 
kétszáz füzetre tervezett vállalatból most 
jelentek meg a 174., 175., 176., 177. füzetek, 
melyek az utolsóelőttinek hagyott hetedik 
kötethez tartoznak, miután a nyolczadik, kilen-
czedik kötetek már megjelentek, az utolsó 
husz füzettel pedig a tizedik kötet nyer befe-
jezést még ebben az esztendőben. Ez a hetedik 
kötet, mely Acsády Ignácz jeles tollából került 
ki, „Z Lipót és í. József kora (.1657—1711'.)' 
czímet viseli. Ennek a magyarországi függet-
lenségi harczok klasszikus korszakának egyik 
legérdekesebb, legvonzóbb epizódját képezik 
az úgynevezett kurucz-háboruk, II. R á k ' c z y 
Ferencz alatt. A változatos szerencsével foly-
tatot t kurucz-háboruknak megragadó leírását 
találjuk ezekben a füzetekben, a melyek tele 
vannak számos szövegképjiel, ezenkívül igen 
díszes műmellékletek vannak hozzájok csatolva. 
Minden füzet ára 30 kr. Kapható minden hazai 
könyvkereskedésben. 

A Magyar Kritika, az egyetlen folyóirat, 
mely a tudomány, irodalom és a művészet 
minden ágát felölelő kritikákat közöl, októ-
ber 1-vel a második évfolyamba lépett . Az 
első évfolyamban 300 könyvkritika jelent meg, 
ezenkívül minden számban egy-két irányczikk. 
Pontos jegyzékét közli a megjelenő könyvek-
nek s szemlét ad a folyóiratokról. A Magyar 
Kritika, melyet egy kilencztagú szerkesztő-
bizottság ad ki, s melynek felelős szerkesztője 
Benedek Elek, havonkint kétszer jelenik meg 
16—20 oldal terjedelemben. Külső munka-
társai a legkiválóbb szakemberek. A Magyar 
Kritikát a közokt. minister is a legmelegebben 
ajánlotta az összes iskoláknak. Előfizetési ára 
egész évre 5 frt , félévre 2 f r t 50 kr. Kiadó-
hivatal: Budapest, YI11. ker., Kerepesi-út 57. 
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Megtért. 
„ — Leányom! 
Grófnőnek kellene talán téged szólítanom. 

De hiszen én anyád vagyok. Ha te nem gon-
dolsz is rám, gondolok én. Nem mi . . . 

Atyád hosszít, keserves kínszenvedés u tán 
meghalt. Az ő utolsó óráiról értesítelek. Ne 
félj, az enyémről nem fog senki sem értesí-
teni. Nyugodt lehetsz felőle. Ez az utolsó hir, 
a mit felőlünk hallasz. Eddig sem igen sürün 
alkalmatlankodtam soraimmal nálad, méltósá-
gos grófnő, — leányom. Csak kértünk igaz 
szeretettel, hogy ne vesd meg egyszerű szüléi-
dét. Látogasd meg azt a szegény tanítót, a 
ki neked mégis csak atyád, ha te a sors 
különös kegyelméből grófnővé lettél is. 

De nem jö t té l . . . Lelked r a j t a ! . . . Pedig 
nagyon megkönnyítetted volna szegény atyád 
utolsó szenvedéseit! Minden zörejre figyelt. 
Lázban égő szemeit minden zajra az ajtó felé 
meresztette . . . Téged várt . . . Hiába . . . Nem 
győztem szegényt eleget vigasztalni, biztat-
gatni. 

Nem jöhettél úgy-e, leányom ? Bizonyosan 
előbbre való dolgod volt. Talán éppen drága 
ölebecskédet kellett ápolnod ? ! . . 

De nem teszek szemrehányást. Nem is át-
kozlak. Sőt — megáldalak. Hiszen én anyád 
vagyok! . . . 

Vedd áldásomat és szegény atyád bocsána-
t á t ! Isten őrizzen! 

Anyád." — 
Izgatottan dobta Sára grófnő ezt a levelet 

a papírkosárba és gyors léptekkel kezdett a 
teremben alá és feljárni . . . 

Majd arra gondolván, hogy az a levél még 
avatatlan kezekbe is kerülhet, újra fölvette 
azzal a szándékkal, hogy megsemmisí t i . . . 

Hanem önkénytelenül is újból olvasásába 
merült . . . 

* 

— Már kétszer is kopogtattam és választ 
nem kapva, már azt hittem, baja van édes 
Saroltám. Ne haragudjék kérem, hogy így 
berontottam . . . 

Ah, levél ? ! Persze hazulról. Már így értem, 
hogy nem figyelt a kopogtatásra. Ugyan, hogy 
érzik magukat a kedves öregek ? Lássa kedves, 
sokszor mondtam már, hozzuk ide őket. Van 

itt hely elég. Milyen pompás is lesz az ?! 
Mi sem leszünk magunkban, ők sem . . . 

Ugy-e, ír nekik ? .. Micsoda ? . . . Fejét rázza !.. 
Hát talán én í r jak? Igen szívesen; ha meg-
engedi, igen szivesen 

— Köszönöm, Oszkár, ne f á r a d j o n . . . Atyám 
meghalt . . . Anyám meg úgy sem jön el. 
Bizonyosan tudom. Nem hagyja atyám sírját. 

Hát atyja, . . . atyánk . . megha l t? ! . . . 
Mikor ? . . . 

— Már régen. 
— Ej, ej, édes Saroltám, nem volt szép 

magától, hogy előttem elhallgatta. Azt hitte 
talán, hogy én nem osztozom teljes szívvel 
bánatában? Hiszen tudja, hogy öröme, bánata 
az enyém is. Miért volt olyan bizalmatlan 
hozzám ? Ez gyöngédtelenség . . . 

Majd szeliden átölelte feleségét és fürtéi t 
csókolgatva, folyta tá : 

— No, no, kis bohórn; azért ne zokogjon. 
Nem akarom én megbántani. Csendesedjék 
már, no . . . Mosolyogjon egy kicsit . . . csak 
egy iczi-piczit . . . Egy piczikét . . . Hát nem 
mosolyog ? . . Nem szeret többé ? . . . No, l á s s a ! . . 
így, édesem! . . Milyen aranyos is a maga 
mosolya, édes Saroltám. 

így dédelgetve, pár perez múlva nyoma 
sem volt Sarolta grófnőn a levél okozta fáj-
dalomnak. 

Sarolta grófnő elgondolkozott . . . . 
Milyen jó is, hogy véletlenül azt mondta, 

hogy atyja régen halt meg. így legalább nem 
kell gyászt sem viselnie és az opera nagy 
báljába is elmehet. 

Él is ment. És persze jól is mulatott. 
Hogy ne, mikor azalatt a pár év alatt, 

mióta férjnél van, még csak versenytársa sem 
akadt eleganczia és szépség dolgában. 

0 volt a vígságok királynéja . . . 
Meglehet, hogy ha megmarad a szegény 

tanító lányának, soha még csak észre sem 
vették volna őt, akármilyen gyönyörűséggel 
ajándékozta is meg a hatalmas Teremtő. 

Hanem grófnő lett és egy csapásra meg-
hódította új ismerőseit. 

Ez lehetett talán oka, hogy gyönge lelke 
féltette az ú j pozicziót a régi emléktől. Ezért 
félt aztán, ha iskoláról, tanítóról esett n nagy 
urak között nagy ritkán a szó. 

Iparkodott is hamarosan rangbéli tárgyra 
terelni a társalgást 
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* 

Szép tavaszi napon férjével a parkban 
sétálgatott. 

Nagyon érdekes thémáról beszélgethettek, 
mert mindketten igen jókedvűek voltak. Sarolta 
néha el-elpirult. Majd meg elkomolyodott. 
Meg-megint kaczagott, aztán a legyezővel 
kaczér mozdulattal arczára is simított fér j ének. 

Évelődve haladtak tovább, mikor a drága kis 
Fifi öleb szűkölni kezd és vitézül hátraszalad. 

Az útkanyarodásnál egy kopott ruhába 
öltözött aggastyán tünt szemük elé. Megemeli 
rossz sipkáját és szól: 

— Könyörgöm alázatosan, méltóságos gróf 
űr, szegény tehetetlen öreg vagyok, kegyes-
kedjék ra j tam segíteni. 

Oszkár gróf jószívű lévén, készséggel segí-
tette az öreget, a ki áhítattal nézte a viruló 
grófnőt és szólt: 

— Az Űr kegyelme őrködjék méltóságos 
asszonyom fölött majd a nehéz órákban ! . . . 

Sarolta űgy állt ott, mintha földbe gyöke-
reztek volna lábai. 

— Ez a hasonlatosság. Ez az arcz. Ez a 
hang. Éppen olyan, mint apám. Vagy talán 
éppen ő az ?! 

Ezek a gondolatok kavarogtak fejében, 
míg a legutolsó olyan hatással volt rá, hogy 
éles sikolylyal a földre rogyott . 

Fér je fölkapta és mint valami lapdarózsá-
val fu to t t vele vissza, a kastélyba. 

* 

Harmadnapra az x—i temetőben, egyszerű 
fakeresztes sír mellett térdel egy elegáns pár. 

A hölgy zokogva imádkozik. 
Sarolta szive megtért . . . 
Vájjon érzi-e ezt a sírban nyugvó ? ! . . . 

(Budapest.) Horváth JTános. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Gyeniese Antal oki. tanítót a 

susai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Thuróczy 
Margit oki. tanítónőt a parajdi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Salgó Antal, Zseltvay Bog-
dán, Lachs Ármin és Udvardi-Kutrovich Ilona 
varannói áll. segély, közs. elemi iskolai taní-
tókat, ill. tanítónőt a varannói áll. elemi 
népiskolához rendes tanítókká, ill. tanítónővé ; 
Herzsics János oki. tanítót a ráczkanizsai áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá ; Popeszhi Eugénia 
oki. tanítónőt a fiumei áll. el. népiskolához 
r. taní tónővé; Mahay Istvánné szül. í'ckó 
Valéria oki. tanítónőt a kis-kun-dorosmai áll. 
el. népiskolához rendes tanítónővé; Grálffy 

Ferencz oki. tanítót a várfalvi áll. el. nép-
iskolához r. taní tóvá; Kelemen Ödön és Pável 
Lázár oki. tanítókat a krizbai áll. el. népisk-. 
hoz r. t an í tókká; Fazekas József oki. tanítót 
a fiumei áll. el. népisk.-hoz r. taní tóvá; Bankó 
Andor oki. tanitót a gyekési áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Szalezer Viktoria szász-czegői 
áll. el. isk. tanítónőt az alsó-lugosi áll. el 
isk.-hoz jelen minőségében; Ertl Ferencz alsó-
turcseki áll. el. isk. tanítót az űjpesti áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Böbrentei I rén 
gyöngyösi áll. el. isk. tanítónőt a munkácsi 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Ravasz 
István oki. tanítót a sátoralja-újhelyi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá kinevezte, s ugyanezen 
isk.-hoz Elterlein Ida parajdi áll. el. iskolai 
tanítónőt eddigi minőségében áthelyezte; Eesedy 
Zoltán görcsöni és Nagy Sándor kraszna-
horváthii áll. el. iskolai tanítókat kölcsönösen; 
Szilágyi Tamást és nejét, szül. Bencs I rént 
kövendi áll. el. iskolai tanítót ill. tanítónőt 
az alsó-turcseki áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében. 

Állásában megerős í te t te : Maly Lyubomir 
izbistyei közs. el. isk. tanítót. 

Jóváhagyta: a máramaros vármegyei latin 
szertartású róm. kath. tanító-egyesület alap-
szabályzatát f. évi 65.974. sz. a. kelt rendele-
tével. 

Nyugdíjat utalványozott: Császár Lajos 
kopácsi munkaképtelennek talált ev. ref. tanító 
részére évi 610 f r t o t ; Voda János pivniczai 
munkaképtelen ágost. evang. tanító részére 
400 f r t o t ; Maehnyik István uhorszkai munka-
képtelennek talált ág. h. ev. tanító részére 
évi 320 f r t o t ; Sztán György zsuppai munka-
képtelen közs. tanítónak 250 f r t o t ; Wágnerné-
Némethy Mária alsó-kubini munkaképtelennek 
talált egys. óvónő részére 310 f r t o t ; Csillag 
László duna-újfalui munkaképtelen róm. kath. 
tanítónak 230 frtot . 

Végkielégítést utalványozott: Friedmann 
Gizella szatmári munkaképtelennek talált orth. 
izr. el. isk. tanítónő részére é. 300 fr t . 

Segély-, illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh. Rutha József deésaknai volt állami elemi 
iskolai taní tó özvegye, szül. Szabó Ludmilla 
részére évi 200 f r t ; néh. Kövendi Károly 
szamosújlaki volt ev. ref. tanító özvegye, 
született Szabó Poli részére 150 fr tot , Ilka, 
Róza, László és Lajos kiskorú árvái részére 
együtt 100 f r to t ; néh. Gyórössy Mihály hajdu-
hadházi ev. ref. nyugd. tanító özvegye, szül. 
Baráti Terézia részére évi 302 f r t o t ; néh. 
Gröner Ede dobrocsi ág. hitv. ev. tanító 
özvegye, szül. Roroskay Antonia részére évi 
150 f r t o t ; néh. Stojka János sterzakerczisorai 
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nyugdíjazva volt gör. kel. tanító özv., szül. 
Szkoróbetz Paraszkévának évi 100 f r t o t ; néh 
Knthy István nemesdédi ev. ref. volt tanító 
özv., szül. Mészáros Etelkának évi 190 fr tot . 

Arvaházlm való fölvételét elrendelte: néli. 
Erőss Imre nyirbogdányi róm. kath. volt tanító 
(réza nevű kiskorú árvájának a debreczenibe; 
néh. Bugala Vendel györgyházai volt közs. 
tanító Matild és Ilona nevű kiskorú leányai-
nak a kolozsváriba, Jenő nevű kiskorú fiának 
a Debreczenibe; Petrigala János váradkai 
volt gör. kath. tanító Constantin nevű kis-
korú árvájának a debreczenibe. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
g A szabolcsvárni egyei általános tanító-

egyesület nyíregyházai járásköre október hó 
1-én tartotta f. évi őszi közgyűlését az ág. ev. 
iskola tanácstermében Horváth István elnök-
lete alatt. A járáskör tagjai csaknem kivétel 
nélkül megjelentek. Tárgyai voltak a közgyű-
lésnek: 1. A mult év deczember 22-én Lengyel 
József nyíregyházai tanító által tar tot t „Bizalom, 
önbizalom" czímű dolgozatára beérkezett bírá-
latok fölolvasása és elfogadása. 2. Ugyancsak 
Lengyel József által jelen gyűlésen tar tot t 
értekezése: „Jellemképzés a népiskolában" s 
annak bírálata. 3. Bán Lajűs nyíregyházai 
taní tónak: Az „engedetlenség, mint az akarat-
képzésnek akadálya" czímű tételről tar tot t 
fölolvasása. 4. Folyó ügyek elintézése. 5. Tiszt-
újítás megejtése. Az egyesület tisztikarának 
tagjai újból egyhangúlag választattak meg. 

$ A máramarosmegyei általános tanító-
egyesület hiszti járáskőre f. hó 1-én Ökör-
mezőn tar tot ta őszi körgyülését. Ezen határ-
széli orosz községben megjelent ez alkalommal 
nemcsak a Verchovinának nevezett hegyvidék 
összes állami tanítója, hanem — különös 
elismeréssel és megelégedéssel jelenthetem — 
számos ruthen kántortanító is, kik a végvidék 
tisztán oroszajkú községeiben valódi apostolai 
a magyar nyelv és hazafias nevelés ügyének. 
Tanítási gyakorlatot tar tot t ez alkalommal 
Boray Iv. ökörmezei tanítói a beszéd- és 
értelemgyakorlatokból; Lengyel János huszti 
polg. isk. tan. pedig a tornatanításról érte-
kezett. A gyűlés kiemelő mozzanata volt 
Jtévész Lajos polg isk. igazg. megnyitója, 
melyben mély fájdalomtól áthatva ékes sza-
vakkal emlékezett meg Fölséges királynénk 
gyászos haláláról. Gyűlés után az egybegyűlt 
társaság 7 f r to t gyűjtött a nagy halott emlé-
kének emelendő szoborra. 

S A borsodmegyei általános tanítóegye-
sület folyó évi október hó 5-én Miskolczon, 
az állami polgári iskola tornatermében Hidvégi 

Benő kir. tanfelügyelő elnöklete alatt s lapunk 
szerkesztője: Ujváry Béla, mint vendég, jelen-
létében tartotta meg évi rendes közgyűlését. 
Elnök megnyitván az ülést, a legszivélyesebben 
üdvözli Ujváry Béla szerkesztőt, mint a ki 
időt s fáradságot nem kiméivé, körünkbe 
sietett, hogy e vidéken is megismerkedjék a 
tanítóság óhajaival, s hogy azoknak úgy lapjá-
ban, a mi lapunkban, mint pedig az illetékes 
helyen kifejezést adhasson. Ujváry Béla szer-
kesztő megköszönvén a szívélyes fogadtatást, 
kifejti, hogy az általános tanítóegyesületek 
zászlai alá való tömörülés s az Országos 
Bizottság körül való csoportosulás a tanító-
ságnak az a föladata, mely elől sem egyesek-
nek, sem testületeknek kitérniök nem szabad, 
mert a széthúzás, a többfelé gravitálás csupán 
az erők szétforgácsolását eredményezheti, már 
pedig egyedül a tömörülésben rejlik az erő. 
A tanítóságnak ennélfogva phalanxként kell 
készen állnia, hogy szükség esetén az Országos 
Tanítói Bizottság képviseletében, a tett meze-
jére léphessen, s az egy valamennyiért, vala-
mennyi pedig egyért elvnél fogva, érdekeink 
megvédéseért úgy szállhasson síkra s azokról 
úgy gondoskodhassék, a mint ezt képzett-
ségünknél és az általunk betöltött állás fon-
tosságánál fogva tényleg megérdemeljük. Az 
általános éljenzéssel fogadott hatásos beszéd 
után, a közgyűlés az országos gyász alkalmá-
ból érzett fájdalmának következőleg adott 
kifejezést: Az egyesület kebeléből alakult ének-
kar Beregszászy Károly (Miskolcz) vezetése 
alatt „Ah miért távoztál tőlünk" czímű dalt 
énekelte, melynek elhangzása után, elnöklő 
Hidvégi Benő szívből fakadó s a szó szoros 
értelmében szívhez szóló remek beszédben 
emlékezett meg ama veszteségről, mely Föl-
séges királynénk gyászos kimultával szeretett 
hazánkra háramlóit. A kitűnő beszéd mély 
benyomást te t t a jelenvoltakra s a közgyűlés 
elhatározta, hogy azt az Évkönyvbe egész terje-
delmében fölveszi. Az énekkar ezután „Áldott 
legyen emléke" dalt énekelte. A közgyűlés 
Erzsébet királyné szobrára 50 korona ado-
mányozását határozta el. Kulik Márton egye-
sületi főjegyző fölolvasta évi jelentését, mely-
ben úgy az egyesület, mint a körök évi 
munkásságát vázolta. Gajyi Sámuel, miskolczi 
polgári iskolai tan., a gyümölcsfatenyésztés-
ről értekezett, igen tartalmasan, majd Papp 
Mihály edelényi ref. tanító a tantervrevizióról 
tar tot t fölolvasást. Fogarasi Jenőnek a tan-
tervrevizió-fölolvasáshoz tör tént hozzászólása 
után, a számvizsgáló bizottság tett az egye-
sület pénztári állapotáról jelentést . Az el-
múlt évben bevétel volt 224 forint, kiadás 
pedig 204 fo r in t ; az egyesület vagyona 
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724 forint. A tanítók házára pénzintézetnél 
elhelyezett tőke 602 forint. Az egyesület jövő 
évi kiadásaira 220 forint irányoztatott elő. 
Miután az egyesület az Eötvös-alapnál 100 
í'rtnyi alapítványát már lefizette, ebből kifo-
lyólag Várhelyi György rámutatván az ennek 
következtében szerzett jogra, egyidejűleg jelezte 
az egyesületre ebből háramló kötelességeket, 
melegen ajánlja, hogy az egyesület éljen szer-
zett jogával s ne tér jen ki a kötelességek 
elől, hanem szervezzen kebelében Eötvös-alap 
gyiijtőhelyi bizottságot. A közgyűlés elfogadta 
a javaslatot s a további teendők foganatosí-
tására bízottságot küldött ki. Gálffy Ignácz 
fels. kereskedelmi isk. igazgató javaslatára 
elhatározta a közgyűlés, hogy a központban 
(Miskolczon) tanítóegyesületi könyvtárt alapít. 
A közgyűlésnek tudomására jutván, hogy 
2 t a g j a : Czékus István miskolczi ág. ev. tanító 
és Nóvák Sándor diósgyőr-gyári főtanító éppen 
az idén töltik be a népnevelés terén kifejtett 
működésök 25-ik esztendejét, a fölött örö-
mét fejezi ki s az egyesület érzelmeinek tol-
mácsolásával az elnököt bízta meg. A komoly 
munka után közös lakomán találkoztak a 
jelenlevők, hol Hidvégi Benő elnök Wlassics 
Gyula minister úr ő nagyméltóságáért emelt 
poharat, Kulik Márton Ujváry Béla igazga-
tót és a Néptanítók Lapja szerkesztőjét, 
Ujváry Béla pedig, újból hangsúlyozva az 
egyetértés szükséges voltát és a tanügy iránt 
a társadalom érdeklődésének felköltését, az 
egyesület érdemes elnökét: Hídvégi B. tan-
felügyelőt és az egyesület tagjait , köztük első 
sorban a legújabb tagot, a jelenvolt Pettró 
ügyvédet éltette. A tanítóság lelkesen élje-
nezte úgy a közszeretetnek örvendő, általá-
nosan tisztelt kir. tanfelügyelőt, valamint a 
tanítás ügyéért melegen érdeklődő Pettró ügy-
védet. A jövő évi gyűlés is Miskolczon lesz. 

Cg- iyJ 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Szily J. A torna-tanítói oklevél ügyében 

forduljon Maurer János úrhoz, a Nemzeti 
Tornaegylet művezetőjéhez. (Nemzeti Torna-
csarnok, Budapest, VIII. ker.) 

H a r n o s S. A magánegyezségtől függ. Meg-
jegyezzük, hogy az 1893. évi XXVI-ik törvény-
czikkben csak a községi és hitfelekezetek által 
föntartott elemi iskolákban működő tanítók illet-
ményeinek rendezéséről van szó, nem pedig 
uradalmi magániskolák stb. tanítóiról. Ez a 
legfontosabb önre nézve. 

Sz. G. Moór. Alkalmilag személyesen föl-
világosítást kérhet a nyugdí j osztály veze-
tőjétől. 

Felber K. Iskolai adót, mely községi pót-
lék, az államhivatalnokok 1893. évi julius 
15-iki ministeri tanácsi határozat értelmében 
nem tartoznak fizetni. Egyebekben forduljon 
a pénzügyigazgatósághoz vagy az adóhivatalhoz. 

Bukovszky. Igen, ha a föltételeknek meg-
felel. 

Kőmíves J. Arad. Kocsis L. Múltkori 
üzenetünkhöz helyreigazítólag közöljük, hogy 
a nagym. vallás- és közoktatási m. kir. minis-
terium 1896. évi 48.316. sz. alatt kelt rende-
lete szerint a polgári iskolai tandíjmentessé-
get (a %-os megszorítással) a tanfelügyelőség 
adja meg és nem a minister. Vagyis ezen 
ministeri rendelkezéssel az 1889. évi 56.707. sz. 
rendelet módosítást szenvedett. 

Igó Lajos. A pénzügyi bíróság 1885. évi 
3515. sz. határozata értelmében az ág. hitv. 
és lielv. hitv. tanítók, tanítói fizetés fejében 
haszonélvezett földjei után az egglt ázközségek 
tartoznak a kincstárral szemben az egye-
nes adót fizetni még akkor is, ha a taní-
tók az egyházközséggel kötött magánjogi 
szerződés értelmében ezen adó fizetésére köte-
lezték magukat. 

A. B. Yiukovcze. 1. Az illető polgári iskola 
igazgatóságának jóakaratától függ. Elenged-
hetik neki a fölv. vizsgálatot. 2. Tehet. Tekint-
sék ebben az esetben mint magántanulót. 

Orczyfalva. Iskolaszéki elnök. Levélben 
adjuk meg a választ. 

Sz. M. .r. Az iskolaszéki gyűlést az ön 
meg nem jelenhetése esetén is megtar tha t ják 
ugyan ; de jelen esetben tisztán látszik az a 
szándék, hogy ön nélkül akartak gyülekezni. 
Ha sajá t személyéről tanácskoztak, akkor 
önnek természetesen nem volt szabad jelen 
lennie; de ha a tantestület tekintélyét sértet-
ték meg, akkor ez ellen óvást kell emelni. 
A tanító éppen azért tag ja az iskolaszéknek, 
hogy ott az iskola (és tantestület) érdekét 
védelmezze. 

Lépy. A helyi szokást tartjuk irányadónak, 
föltéve, hogy a tanítói fizetés épsége e miatt 
csorbát nem szenvedhet. Ily esetben rendsze-
rint az őszi vetéshez van az új taní tónak jussa. 

X. Y. Forduljon valamelyik tanítóképző-
intézet igazgatójához. 

Britz J. Esztergom. 1. Igen, megtalálja 
lapunk mult évi augusztusi első számában. 
2. Oly föltétellel nem kapja meg. 

Brendusán. A hivatalos végzésből meg 
fogja tudni. Levele alapján lehetetlen előre 
megmondani. 

H. L. Török-Becse. Ha hely van az osz-
tályban, ismételheti a tanuló. Ez esetben 
nem tagadhat ja meg a szülők kívánságát a 
tanító. 
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M. K. Obrovácz. 1. Az első osztályban 
kell megkezdeni. 2. Az osztatlan iskolában 
köteles fölvenni. 3. Ha az iskolaszéktől enge-
délyt vagy megbízást kapott, joga van osztá-
lyokat is látogatni. 

Ilosvai L. Ha nincs hasznok az áthelye-
zésből, vagy ha hivatali érdekből helyezik át. 
Egyébként pár héttel ezelőtt adtunk ebben 
az ügyben útbaigazítást a tanácsadóban. Az 
egész szabályzatot nem közölhetjük. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

^ K k m a r i ^ J á n o ^ r ^ ^ 

Klamarik János dr. nyug. vallás- és közok-
tatásügyi államtitkár f. hó 8-án, 66 éves korá-
ban, meghalt Beszterczebányán. Az elhunytnak 
nagy érdemei vannak a középiskolai oktatás-
ügy szervezése körül. Az 50-es években, mint 
beszterczebányai fiatal tanár, sikeresen küzdött 
az akkortájt a beszterczebányai gymnasium-
ban elharapódzott pánszláv üzelmek ellen. 
Később ugyanoda igazgatóvá nevezték ki s 
az iskola néhány év alatt megtisztult a haza-
fiatlan elemektől. Mint a beszterczebányai tan-
kerület főigazgatóját érte a meghívás a közok-
tatásügyi ministeriumba, a hol derék munkát 
végzett. Most ; két éve nyugdíjazták, mint 
ministeri tanácsost államtitkári rangban. Nem-
rég Beszterczebányára költözött s az erőteljes 
férfiút ott érte el a halál. A középiskolai 
oktatás ügye sokat köszön az ő munkálkodásá-
nak. Áldás emlékére! 

— Zsilinszky Mihály vallás- és közoktatás-
ügyi államtitkárt a bányai ev. egyházkerület 
nagy szótöbbséggel felügyelőjévé választotta. 

— A bártfai iskolák államosítása les-
közelebb megtörténik. Bártfán nyolczszáz 
iskolaköteles gyermek van, a ki nem juthat 
el iskolába, a város szegénysége miatt. A vá-
rosi képviselőtestület e tárgyban ülést tar tot t 
s elhatározta, hogy deputácziót küld Wlassics 
ministerhez, melyben fölajánl iskolának egy 
harminczötezer forintot érő házat oly formán, 
hogy a város járulékából mindaddig számít-
son le 1500 forintot, míg az egész összeg 
törlesztve nem lesz. 

— Az arczképes igazolványok. A magyar-
királyi államvasutak igazgatósága jelenti, hogy 
(állami tanítóknak) október elseje óta már 
folyamodni lehet a feláru vasúti jegyek vál-
tására jogosító és jövő évre érvényes arcz-
képes évi igazolványok kiadásáért, vagy meg-
újítása végett. A folyamodók egy koronás 

bélyeget ragasztanak folyamodásukra s keze-
lési illeték fejében egy korona készpénzt mel-
lékelnek az arczképpel és igazolványnyal 
együtt. A rendes folyamodók hivatali felsőbb-
ségüknél kérik az igazolványt, a jogosult 
nyugdíjasok azonban egyenesen az állam-
vasutak igazgatóságához küldik folyamodá-
sukat. Az igazolvány kiállításáig esetről-esetre 
ad féláru jegyet az igazgatóság; folyamodni 
kell érte. 

— A 15 éven alul levő tanköteles gyer-
mekeknek a korcsmákból és minden más nyil-
vános mulatságból való kizárása tárgyában, 
a lapunk mult számában fölsorolt vármegyé-
ken kívül, mint utólag értesülünk, Kis-Kü-
küllővármegye még 1894 október havában 
alkotott hasonló szabályrendeletet, mely bel-
ügyministteri jóváhagyást is nyert. 

— A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottságának igazgatótanácsa október 4-én 
ülést tartott, melyen az augusztusi nagy-
gyűlésre benyúj to t t s az igazgatótanácshoz 
átutal t indítványok tárgyalása volt napiren-
den. 1. Alszegiig János a gyűlésre menő 
taní tók fuvardíja ügyében tesz indítványt. 
Mivel ugyanily szellemben már a közelmúlt-
ban tett fölterjesztést az Orsz. Biz., azt egy-
szerűen tudomásul veszi. 2. Az Aradvidéki 
Tanítóegyesület a szoczialismus teijedésének 
meggátlására ajánlja, hogy forduljunk a 
minister úrhoz a tanítás hathatósabbá téte-
lére. Ezen indítványnak minden pontjával 
már régebben és újabban is foglalkozott a 
Biz. és peticzionált is. 3. Grremen Bélának az 
iskolaszéki intézmény ellen beadott indít-
ványa, úgyszintén az Alsó-Fehérvármegyének 
az 5%-os iskolaadóról szóló indítványa egy-
előre tudomásul vétetik, de a törvényrevizió 
alkalmával figyelembe lesz veendő. 4. Belle 
László indítványára fölterjesztéssel fog élni 
az Orsz. Biz., hogy a beiratási díj czimén 
befolyó összeg az iskolai könyvtár gyarapítá-
sára fordíttassék. 5. Száz F. indítványát a fele-
kezeti tanítók fizetési illetményének az adó-
hivatalokba leendő beszolgáltatása ügyében, 
mint időszerűtlen kérdést, a Biz. ad acta tette. 
6 Szentpéteri János és M. Székely János a 
nyári gyűlések idejének megváltoztatására be-
adott indítványát javaslattétel végett az elnök-
ségnek adta ki. 7. A Torda-Aranyosmegyei 
Tanítótestület 3 szervezeti kérdésben tesz indít-
ványt. Ez a húsvéti nagygyűlés elé terjesz-
tetik. Végül az Orsz. Biz. mindazoknak, kik 
az aug. 21-iki ercsii zarándoklás sikerét elő-
mozdították, köszönetét fejezte ki. 

— Tanítói jubileumok. A csongrádmegyei 
tanító-testület központi választmánya szere-



41. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15 

tetteljes óváczióban részesítette az egyesület 
érdemes elnökét: Fass Mátya'st azon alka-
lomból, hogy sikerdús tanítói működésének 
most töltötte be a 40-ik évét. Ferenczi István 
tanító üdvözölte a derék jubilánst, a ki ismert 
nevet szerzett magának a tanügyi irodalom 
terén is. Vass Mátyás mélyen megindulva 
válaszolt az üdvözlésre, arra kérve a tagokat, 
hogy a szorgalom és kitartás fegyverével 
haladjanak rendeltetésük utján, egyesítse őket 
a kartársi szeretet s legyen védbástyájuk a 
szakképzettség. — Ugyancsak 40 éves ta-
nítói jubileumát ülte meg Vékes Antal szilléri 
tanító is. Gönczi Lajos igazgató-tanító üdvö-
zölte a jubilánst, a tanító-testület pedig szép 
emléktárgygyal lepte meg. Az ünnepelt tanító 
érdemeit jegyzőkönyvbe iktatták. — Schiceig-
hard J . herczegfalvi kántortanító negyven 
éves tanítóságának jubileumát m. hó 23-án 
ünnepelték meg. Nagy érdeme az ünnepelt-
nek az, hogy a csaknem négy ezer lelket 
számláló német ajkú községet tisztán meg-
magyarosította. Keresztény hitelszövetkeze-
tet alapított, melyben a szegény földmíves 
nép majdnem ingyen kap kölcsönt, s nincs 
kitéve az uzsorának. A jubilánst számosan 
üdvözölték. A megyés püspök kegyeshangú 
átiratban gratulá l t ; a tanítói kör ezüst ser-
leggel s tálczával kedveskedett szeretett kar" 
társának. A jubiláns az üdvözletek ár ját meg-
ható szavakkal fogadta s köszönte meg. 

A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra újabban adakoztak: Nyitravármegye 
kir. tanfelügyelőség ének gyűjtése 21 fr t 60 kr, 
(ehhez já ru l tak : Libertiny Gusztáv tanf. 3 f r t ; 
Jánossy Gyula 1 fr t 50 k r ; Szétsényi Antal 
1 f r t ; Stubner János 1 f r t ; Mrva Ede 50 k r ; 
Kropácsy 50 k r ; Perepatics Anna 50 k r ; 
Markner Mária 50 k r ; Knor'es Antonia 50 kr ; 
Stilczényi Elemér 50 k r ; Lengyák Gy. 50 k r ; 
Káply Lajos és felesége 50 k r ; Götz Rezső 
50 k r ; Szondy Izabella 50 k r ; Ascher Mariska 
50 k r ; Láng Paula 50 k r ; Niepel Gizella 
50 k r ; Bertháné Niepel J. 50 k r ; Szalkay 
Izabella 50 k r ; Káply 13. Karola 50 k r ; Csáp 
Nándor 50 k r ; Zolich Károly 30 k r ; Janda 
50 k r ; Láb Vilma 50 k r ; Szabó Teréz 50 k r ; 
Mayerné 50 k r ; Kropácsy Margit 50 kr ; 
librich 30 k r : Vaczesek F. 50 k r ; Spányik I. 
20 k r ; Kaszás József 20 k r ; Czillér Margit 
50 k r ; Kattos Ágost 20 k r ; Szabadffy 30 k r ; 
Vázmány Emilia 50 k r ; Kochányi János 

30 k r ; Hyrner F. 50 kr ; Ornay Gábor 30 kr 
= 21 frt 60 kr.); Besztercze-Naszódvármeyye 
Általános Tanítóegyesülete 9 f r t 60 k r ; (ehhez 
ad t ak : Hunyadi Imre 50 k r ; Báncsyk 1. 
50 kr ; Keresztesy Erzsi 50 k r ; Gabriélisz 
József 50 k r ; 31. (olvashatatlan név) 25 k r ; 
Zsigmond Albert 25 k r ; Józsa Márton 25 k r ; 
Bomanessi Gergely 25 k r ; Onigás Vazul 25 k r ; 
Bereczky f arkas 25 k r ; Todorán György 25 k r ; 
Cinda Flórián 5 0 k r ; Besán Simon nyugd.jegyző 
50 kr; Tanko Mihály 25 kr'; Lewy Antal 50 kr ; 
BedőDénes 1 f r t ; Solymossy Zsófia 50 k r ; Hildos 
Antal 50 kr; Gáspár Aimin 50 kr ; Onea J akab 
l O k r ; Pavel Besa 20 kr ; Nóvák Ferencz 30 k r ; 
Papp János 20 k r ; Bosga Flórián 50 kr = 
9 fr t 60 kr) ; szeged-mára városi tantestület 
(dr. Tergina Gy. kir. tanf. ú jabb gyűjtése) 3 f r t 
50 k r ; (ehhez j á ru l t ak : Szél A. 50 k r ; Szek-
szárdi János 50 k r ; Kis-Máhr Irén 50 k r ; 
Pometz-Kamocsay Erzsébet 50 k r ; Szabó I lona 
50 k r ; Tóth Mária 50 k r ; N. N. 50 kr == 
3 f r t 50 kr); sopronvidéki r. kath. tanítóegyesület 
5 frt . Eddigi gyűjtésünk (elhelyezve a Hazai 
Első Takarékpénztár terézvárosi fiókintézetében) 
2()I>4 f r t 20 1ST. — Örömünkre szolgál, 
hogy lapunk m. számának fölhívása oly gyors 
viszhangot keltet t s reméljük, hogy a gyűjtés, 
mely a nyáron szünetelt, most újból meg 
fog indulni és a még künn lévő gyüjtőívek 
mielőbb be fognak érkezni szerkesztőségünk-
höz. A síremlék létesítése már biztosítva van, 
de a tanítóságnak arra kellene törekednie, 
hogy az alap, melynek kamatait tanítók gyer-
mekei fogják élvezni, mennél tekintélyesebb 
legyen. 

— Gyűlések: A győregyházmegyeilocsmándi 
esperesi kerület róm. kath. néptanító-egyesülete 
f. évi őszi közgyűlését október lió 25-én 
Micskén tartja. — A „maros-tor damegyei álta-
lános tanítótestület" f. hó 17-én Marosvásár-
helyt tartja közgyüle'sét. — A pápai esperes-
kerületi róm. kath. tanító-egyesület folyó hó 19-én 
Csóthon fogja őszi közgyűlését megtartani. — 
A délmagyarországi tanítóegyesület t.-kanizsai 
fiókköre ez évi őszi gyűlését október hó 
13-án Szőreghen fogja megtartani. — A 
szombathely-egyház megyei róm. kath. tanító-
egyesület jánosházai köre őszi ülését október 
18-án (kedd) Jánosházán tart ja. — A kiiküllői 
róm. kath. esperes-kerületi tanítóegyesület folyó 
évi okt. 20-án (csütörtökön) délelőtt 9 órától 
kezdőleg tart ja Magyar-Zsákodon közgyűlését. 

A szerkesztő postája. 
15. F. Győr-Sövényháza. Köszönjük szívességét, 

de mi már előbb tudomást vettünk róla. Egyébiránt 
írtunk ez ügyben a győri püspöknek, kijelentvén, 
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hogy az illető közlemény megjelenésekor a f. szer-
kesztő szabadságon volt (mint a hogy jelezte is a 
lapban). Azt a tudósítást, melynek irányzata felelős 
szerkesztőnk meggyőződésével is ellenkezik, a f. szerk. 
helyettese a napi lapokból vette át. — 15. J. Mócs. 
Legalább öt. Újvidék, 1898. Lehet, ha megen-
gedik. Folyamodni a ministerhez kell érte. A többit 
az illető képzőint. igazgatósága mondja meg. A 
VI. kerületben csak polgári iskolai tanítónőképző van. 
— B. Kakamaz. Nem. — Felekezeti tanító. 1. Lehet, 
hogy ki, lehet hogy nem. Meg kell próbálni. (Micsoda 
naiv kérdés ez!). 2. Csak fölmondással. — V. 0 . 
Szamosujvár. Forduljanak a kir. tanfelügyelőséghez ; 
ott megmondják : mi a teendő. — N. N. Mindenből. 
Van; forduljon lev.-lapon Lampel R. könyvkeres-
kedéséhez, VI., Andrássy-u. 21. sz. — „Népnevelő" t. 
szerkesztősége. Se nem tudatlanság, se nem rossz-
akarat, hanem egyszerűen reprodukezió a napilapokból. 
Azt a számot a szabadságon volt f. szerkesztő helyet-
tesének akkor gyorsan kellett összeállítania s így 
arra nem volt érkezése, hogy a szóban forgó verset 
még előbb újból lefordíttassa: lenyomatta tehát a 
napilapokból. Szíveskedjék e szerint az illető napilap 
fordítójával pörbe szállni. Mi eddig mindent elkövet-
tünk, hogy a kollegiális viszonyt föntartsuk, de ha 
ilyen förmedvényeket szíveskedik ellenünk kiadni, 
bajos lesz föltett szándékunknál megmaradni. Mi is 
kérdhetjük : tudatlanság vagy rosszakarat? — H. 
(«. G.-telep. Ha az iskola nyilv. jogú s az állás szer-
vezve van: igen: különben nem. — K. igazgató, 
Szombathely. Lappéldányokat a szerkesztőség nem 
küldhet; tessék a kiadóhivatalhoz fordulni, megírva 
azt is, hogy hányadik számot kéri. — Cz. I. Szent-
Antal. Sajnáljuk, de valóban nagyon elkésett — 
H. A. Mura-Vid. Az Orsz. Bizottság elnöke Lakits 
Vendel, VI., Érsek-u. 4. sz. (Hát ön egyáltalán nem 
olvas, hogy ilyet kérdez?) — S. K. Aisó-Rajk. 
Folyamodjék s azt a kérvényt mellékelje, az ered-
ményt pedig vájja meg türelemmel. — Fr. H. 
N.-Kosztoláiiy. Előjegyzésben van, dc bajosan megy 
a dolog. — M. E. Nezsette. Legközelebb kiadjuk. 
A régebben elfogadottra is sor fog kerülni, de van, 
nak még régebben elfogadottak is! — K. J. Dübrő-
köz. Áttettük a kiadóhivatalhoz, mivel a szerkesztőség, 
mint már számtalanszor megüzentük (mikor fogják 
már megtanulni!) nem foqláUiozik a lap expediálásá-
val. — Szilágymegyei Tanítótestület elnöksége, 
Zilall, Köszönjük a szives meghivást, de lehetetlen 
volt. — K. J., Jászkarajenö. A szerketztőséget bizony 
hiába „értesíti", mert a lap küldése a kiadóhivatal 
dolga. — Izr. népiskola, Szentes. Elmaradt lappél-
dányokat nem a szerkesztőségnél, hanem a kiadó-
hivatalnál kell reklamálni. (Mit gondolnak kérem, 
hányadszor üzenjük mi ezt r) Lev.-lapjokat, kivétele-
sen, áttettük oda. — V. J. Csaba-Csüd. A szerkesz-
tőség sehová se fogja önnek a lapot „küldözni". — 
Szives figyelembe. Elmaradt lappéldányokra vonat-
kozó s a szerkesztőségre czímzett reklamácziókat ezen-
túl minden válasz nélkül a papírkosárba fogunk 
dobni. — lí. / . Pta Páholy. Már több ízben kije-
lentettük, hogy névtelen levelekre nem válaszolunk. 
Egyébiránt valamennyi kérdésére már gyakran volt 
válasz a lapban. (Olvasni is kellene, nem csak írni!) 

— L. J. Nyíregyháza. Talán nem mind, de egy 
részök igen. Rengeteg sok elfogadott czikkünk van, 
a melyeket az aktualitások ki-kiszorítanak s a mikor 
sor kerülhetne rájok, idejüket multák. — G. J. 
Nagy-Sajó. 63.665/98. — V. J. Topánfalva. 60.561. 
sz. a. a tanfelügyelőséghez küldték. — K. J. Gecsén. 
Elő van jegyezve. A pályázat lejárta után 3—4 
hétre. — F. S. Mikhaza. Már kiutalványozták 
39.665. sz. a. — H. F. Horgos. Újabb számmal tár-
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gyalás alá vétetett. — J. E. Fábiánháza. A napok-
ban nyer elintézést. — F. G. Mike. 1. Mindkét 
ügyében most intézkednek; már nem tart, sokáig. 
2. Nem, de jól teszi, ha jár. — B. A. Szatmár. 
Megsürgettük. — B. E. T.-Vásárhely. Tárgyalás 
alatt van: 15.908. — B. K. Bezcréd. Itt van 
(39.083. sz.): most tárgyalják. — F. M. Szatmár. 
Érzsébet királyné arczképét Lampel R. (Wodianer 
F. és Fiai) könyvkereskedésében (VI, Andrássy-ut 21) 
rendelhetik meg. — Feketehalom. Bármikor benyújt-
hatják a kir. tanf. útján. A kérvényre 50 kros 
bélyeg teendő. Legfölebb közs. bizonyítvány csato-
landó a faiskola létezéséről. — Ii. M. Sümeg. A 
Tanitók jogai és kötelességeiről írt munkát megren-
delheti dr. Szabó Mihály kir. tanf. úrnál Nagy-
Enyeden. — Felföldi. Mind a kettőt megteheti. — 
Sz. J. Gulács. Az ötödéves korpótlék f. é. október 
l-én vált esedékessé. — P. T. Visegrád. Jóllehet 
pályázati hirdetési díját az I. ker. tanítóképzőbe (!), 
a régi szerkesztőségbe küldötte, a posta mégis kéz-
besítette nekünk, de mi visszakiillöttük, mivel, mint 
a lap homlokán állandóan olvasható, a hirdetési 
díjak a kiadóhivatal czímére küldendők. Az iskola-
széki elnök urak legalább a lap czíme alatt levő 
néhány sort elolvashatnák! — B. L. ref. lelkész, 
Ipacsl'a. Bármily szépen megkér is minket tisztele-
tességed, mi Ca szerkesztőségj nem „köröztethetjük" a 
tévedésből hozzánk küldött „pályázati szöveget', 
hanem megkértük erre a kiadóhivatalt, a melyre a 
hirdetések tartoznak. —G. I. Mohol. 1. Ügy hallot-
tuk, hogy hivatalból fogják fölvenni. 2. Bélyegmente-
sek. — W. I. Újvidék. Forduljon a kir. tanfelügyelő 
úrhoz ; az ő föladata ilyen esetben a tanító érdekeit 
megvédelmezni. — Kr. Br. Új-Arad. Az engedélyt, az 
illető tanítóképző-int. igazgatósága útján, a vallás-
és közokt. minister úrtól keli kérni. Mi azt előre 
nem tudjuk: megengedik-e V — N. F. Székudvar. 
A pályázati hirdetmény minden tekintetben köte-
lező arra nézve, a ki azt közzéteszi, ha csak — 
lejárta előtt nyilvánosan visszanein vonja. Azt hiízsziik, 
ezt akarta megtudni. Jogi értekezést erről a kérdés-
ről nem közölhetünk. — F. M. Béregh. Járjon utána 
a járási főszolgabírónál és kérje őt föl intézkedés-
tételre. — P. G. Szilágy-Lompért. Tárgyalás alatt 
vau ; még egy kis ideig türelemmel kell lennie. — 
Cs. J. Kaposvár. Velünk azt közlik, hogy megkapták. 
— P. J. Vásárát. Megsürgettük: nem késik sokáig. 

Br. Gy. Avasujfalu. Meglesz nemsokára. — H. 
F. Kassa. 1. Csak ezután fogják megállapítani s így 
nem adhatunk választ. 2. Igen. — K. F. Nagy-Hind. 
A korpótléknak a f. évre csak '/< része esedékes. 
(Ha a lapot figyelmesen olvasná, megkímélhette 
volna magát a levélírástól, mivel mi már ezt több 
ízben megírtuk.) - T. J. Debreczen. Névtelen levélre 
nem válaszolunk. — Hunyadm. kir. tanfelügyeiősége. 
Intézkedtünk. — B. M. Bakamaz. Nem. — „Fisz." 
Olvassa el lapunk mai számának a vezérezikkét. 

Tarta lom : Tanítói földek adója, vízszabályozási 
és úrbéri rendezési költsége. Göőz József dr. — Erzsé-
bet királyné emléke az iskolákban. — Az írószerek-
ről. Ember János. — Iskolai kirándulások. Cságoly 
József. — Irodalom. — Szünóra : Megtért. Horváth 
János — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — A szerkesztő 
postája. 

Felelős szerkesztő: Ujváry JBéla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Mel léklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 41-ik számához. 

Kir. taníe iügyelöségek, iskolaszéki elnök és a tani tó urak 

f P f " s z i v e s f i g y e l m é t o e . f l 

Pályázati hirdetések szövege és hirdetési dijak a Sitaílóhivfltnl 
czímére ( I , Vár, Iskola-tér 3. sz.) küldendők-, a szerkesztőség hirde-
tési dijakat nem Jogad el. 

Elmaradt lappéldányokat nem a szerkesztőségnél, hanem a kiadó-
hivatalnál kell reklamálni; ugyanide kell az előfizetési díjakat is kül-
deni. A kiadóhivatal cztménél pontosan kiírandó a kerület és a tér. 

A „Néptanítók Lapja" kiadóhivatala. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Fülöpszál lás község iskolaszéke egy rendes 

tanítónői állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
9ll0 korona ós term, lakás. A megválasztott tanítónő 
köteles az általa vezetett osztályokban az ev. ref. 
vallást, a női kézimunkát tanítani, valamint az 
ismétlő-isk. leányokat oktatni. A pályázó okleveles 
tiinítónők okmányaikat dr. Mády Gyula iskolaszéki 
elnökhöz október 9-éig adják be. Tömösközi Sándor, 
iskolaszéki jegyző. (1750—111—3) 

A „Néptanítók Lapja" 37. számában megjelent 
komárom-tarjáni pályázat meghosszabbit.tatik okt. 
2tíig. ' (1816—III—2) 

A verböcz i ref. orgonista-tanítóságra pályázat 
hirdettetik. Fizetés: Buza 16- 20 köböl. Föld 18 hold 
jó minőségű. Fa 8 öl. Pénz 60 frt. Temetőhaszon 
(25 frt). Stóla. Jogosultnak állami korpótlék. Lakás: 
2 szoba, konyha. 2 kamara, istállók, kert. Köteles-
sége : az alsó elemi iskolások tanítása, tanköteles 
50 körül, esetleg az ismétlők tanítá-a. A templom-
ban éneklés, orgonálás, az orgonálást itt is begya-
korolhatja. Kérvények október 16 ig Szűk Sándor 
lelkészhez küldendők. U. p. Egres, (Ugocsam.) 

(1798—11-2) 
Csöszteleken (Torontálm.) négy osztályú községi 

népiskolához tanító kerestetik. Fizetése : 800 korona, 
szabad lakás, fűtésre elegendő szalma. Kötelessége : 
a további intézkedésig az I. osztályt vezetni. Tan-
nyelv : magyar-német. Kellően felszerelt kérvények 
folyó év október hó 15-ig az elnökséghez nyújtandók 
be. Winkler Antal, igazgató-tanító. " (1822—11 - 2) 

Az aracsi (Torontálm.) községi óvodánál pályázat 
hirdettetik. Az óvónő fizetése évi 300 frt, fűtésre 
40 frt, tisztogatási átalány 25 frt és szabad lakás. 
Pályázati határidő folyó évi október 20. Későbben 
beérkezendő kérvények figyelembe nem vétetnek. 
Kelt Araeson, le98. évi szeptember 2t-én. Aracsi 
községi elöljáróság. (1797—II 2) 

Jablcnicz (Nyitram.) r. kath. népiskolánál ürese-
désbe jött állomásra csakis nőtanítók pályázhatnak, 
a ki köteles a nyári hónapokban a nyári menedék-
helyet is vezetni; a tanítói törzsfizetése 40 • frt, 
lakbér 20 frt, nyári menedékhely vezetéseért a poli-
tikai községtől 80 frt. Tannyelv tót-magyar. Folya-
modványok az iskolaszékhez október 27-ig intézen-
dők, választás napja október 30-ika. (1833—II—2) 

A ká lóz i ev. ref. második rendes tanítói állásra 
pályázatot hirdetek ; fizetése egész évre 400 frt, 
egyszobás lakás fűtéssel. Kötelessége az I—II. osz-
tály vezetése. Pályázhatnak okleveles tanítók és 
tanítónők. Elf'ogadtatik nem okleveles egyén pályá-
zata is, de ilyennek fizetése egész évre 272 frt és 
szoba fűtéssel. Balogh Sándor, ev. ref. lelkész. 

(1829-111 -2) 
Csongrádmegyébe kebelezett S ö v é n y h á z a köz-

ségben két újonnan rendszeresített segédtanítói állás 
betöltése végett ezennel pályázat nyittatik. Tan-
nyelv : magyar. A betöltendő tanítói állások mind-
egyikével 3u0 frt készpénz, egy szobás lakás, 25 frt 
tüzelőanyag-átalány, 15 frt iskolatisztogatási átalány, 
'A hold kert, esetleg e helyett 10 frt, nemkülönben 
az iskola fűtésére 4 öl fa van összekötve. Az állások 
elnyeréséért pályázhatnak úgy nők, mint férfiak. 
A pályázni kívánók kérvényeiket I'. évi okt. 20-ig 
az alulirotthoz küldjék. Sövényháza (Csongrádmegye, 
u. p. Sövényháza), 1898. szept. 28. Szluha Imre, 
iskolaszéki elnök. ( l s l l — II—2) 

A nyárszó i tKolozsmegye) államilag segélyezett 
községi elemi iskolánál évi 440 frt fizetésből, 20 frt 
kertilletményből s így összesen 460 frt fizetésből és 
szabad lakásból álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomásra, melylyel az ev. ref. orgo-
nista-énekvezéri teendők is egybe vannak kötve, 
pályázat hirdettetik. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó ref. vallású, okleveles tanítók, kellőtn föl-
szerelt kérvényeiket az iskolaszékhez czimezve, leg-
később 1898 október 20-ig alulirtnál Bánffy-Hunyadon 
nyújtsák be. Koleszár Lajos, iskolaszéki elnök. 

(1814- II —2) 
Pozsony-Besztercze i községi iskolánál okleveles, 

róm. kath. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : fizetés 300 f r t ; ismétlő-iskolások tanításáért 
12 fr t 50 kr ; fűtési átalány 28 f r t ; kilátásba helye-
zett, biztosított államsegély 87 frt 50 kr. Pályáz-
hatnak okleveles tanítók esetleg tanítónők. Kér-
vények október 20-ig iskolaszóki elnökségre czimezve 
küldendők. (1796-III—2) 

A g y a n a f a l v i (Vasmegye) róm. kath. iskolához 
tanítónő kerestetik. Fizetése 340 frt, bútorozott 
szoba, konyha és 8 köbméter puha tűzifa. Köteles-
sége az I. osztály tanítása. Határidő f. é. október 16. 
Az állomás azonnal foglalandó el. Óvónők is pályáz-
hatnak. Iskolaszéki ehíök. (1792—II—2) 
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Stájerlakon (Krassó-Szörénymegye) a szabadal-
mazott osztrák-magyar ál lam vasúttársaság kegyura-
sága alatt álló magyar-német tannyelvű elemi isko-
lánál azonnal egy tanítói állás töltendő be. Ezen 
állással a következő rendszeresített járandóságok 
vannak egybek >pcsolva: 400 fr t évi fizetés, 80 irt 
lakbér vagy természetbeni lakás,. 30 ürméter tűzifa 
81 frt éitékben. Az alkalmazottak csak egy évi 
próbaév sikeres betöltése után véglegesíttetnek 
Ezen állás elnyerését óhajtó folyamodók — a kik 
vallásra nézve csak római katholikusok lehetnek — 
és a német nyelvet teljesen birni kötelesek, saját-
kezüleg írt kérvényeiket, melyben a tanítói oklevél, 
erkölcsi és egészségi bizonyítványokon kívül, a 
családi állapot, esetleg a családtagok száma is 
feltüntetendő, a szabadalmazott osztrák-magyar 
államvasuttársaság iskolaszékéhez Aninára czímezve, 
nyújtsák be. Zeneismeretekkel biró, különösen kán-
tori teendőkben jár tas egyének előnyben részesül-
nek. Aniná, 18;'8 szeptember hóban. Az iskolaszék. 

(1762—III—3) 
Pályá'/ati hirdetmény. A modor i áll. segélyezett 

városi polgári fiúiskolánál egy rendes tanítói és egy 
segédtanítói állásra pályázat nyit tat ik. A rendes 
tanítónak — kinek szaktárgyai a természettudo-
mányok — évi fizetése 700 fr ' és 100 frt lakbér; a 
segédtanítónak — kinek szaktárgyai a német és 
latin nyelv — évi fizetése 34^ f r t és 100 frt lakbér. 
A kellően fölszerelt és a polgári iskolaszékhez czím-
zett kérvények folyó évi október hó 31-ik napjáig 
Modor város polgármesterénél nyújtandók be. Kelt 
Modorban (Pozsonymegye), 1898. évi szeptember hó 
25. Horuta Pál, polgármester. (1780 11 - 2) 

M a k k o s h o g y k a i előkönyörgői teendőkkel egybe-
kötött ref. néptanítóságra pályázat hirdettetik. Fize-
tése : lakás, kerten kívül 500 fr t . Fölszerelt pályá-
zatok Bálint Dezső sárospataki lelkészhez küldendők 
október 13-ig. (1795-11-2) 

A nagy-maros i ref. egyház iskolájába okleveles 
segédtanító kerest t ik. Fizetés: 200 frt készpénz és 
természetbeni _ lakás. A tanítási idő 1899 május 
végéig tart. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázók 
okmányaikat Diósjenőre az esperesi hivatalhoz küld-
jék. _ (1818-111—2) 

A t öke terebes i (Zemplénmegye) római kath. 
tisztán kántori állásra október 2ö-án pályázat hir-
dettetik 600 frton felüli javadalmaz issal, tisztán 
kántori teendők végzéseért. Bővebb felvilágosítás a 
helybeli lelkésznél. Pályázatnál személves jelenlét 
kívántatik. r ' (1865— Í I - 1 ) 

Marczfa lvára (Sopronmegye) egy oki. tanító 
kerestetik. Fizetése: 3o0 frt, kertilletek fejében 5 fr t , 
lakás és fűtés. Pályázhatnak tanítónők is. Az állo-
más azonnal elfoglalható, miért is kéreinek a 
pályázni szándékozók, hogy mielőbb forduljanak a 
márczfalvi iskolaszékhez. (1867—1 — 1) 

Somogy-karád i róm. kath. osztálytanítói állo-
másra október végéig pályázat hirdettetik- Fizetés : 
bútorozott szoba, f'ütessel és zongorával. A fizetésnek 
400 frtra kiegészítéseért a kérvény a ministeriumhoz 
beadatott. Kötelessége : egy osztály vezetése, ismétlő 
és vasárnapi iskolások oktatása, kántorságban segéd-
kezés. Megkeresések főtisztelendő Neumayer Károly, 
iskolaszéki elnök úrhoz czímzendők. Az állomás 
azonnal elfoglalandó. (1845 -1—1) 

A garai róm. kath. népiskolánál az 1. 11. vegyes 
dalmát ajkú tanítói állomásra pályázat hirdettetik 
október 20-ig. Javadalmai: 400 fr t fizetés és 50 f r t 
lakbér, melyéit a mindennapi és ismétlő oktatást 
tartozik ellátni. Kellékek : tanítói oklevél, a magyar 
és dalnlát nyelvben való jár tas-ág Pályázhatnak 
tanítók és tanítónők. A folyamodványok nt. Maison 
Mihály esperes úrhoz Rigyiczára (.Bácsmegye) kül-
dendők. (1802—ill —1) 

A t i sza- igar i reform, leánytanítói állásra férfiak-
nak pályázat nyit tat ik. Javadalom : 64 frt, 15 hold 
szántóföld, mult évi haszonbére 160 frt, tanítvá-
nyaitól fejenként ,egy véka rozs, egy véka árpa, 
egy csirke, 10 kr. Államsegély 108 trt. Az iskola 
VI osztályú. Főtanító akadályoztatása esetében 
köteles őtet templomban vagy temetésnel helyette-
síteni. Két szobás lakása van, konyha, kamra, mel-
léképület, kerttel. Oklevélnélküli egyén államse-
gélyre nem számíthat és csak sikeres működés után 
állandósíttatik. Pályázati idő október 30. Kovács 
Zsinmond, lelkész. (1861-111—1) 

P o d v i l k i (Árvainegye) róm. kath. II. számú nép-
iskolánál tanítói állomásra f. é. október 25-ére pályá-
zat hirdettetik. Fizetése : állami segélylyel 400 frt . 
Lakása: két szoba, konyha és pincze. A tanterem 
fűtéséről a hitközség gondoskodik. Pályázhatnak az 
1896/97. tanév végéig képesített óvónők is. A tót 
nyelv beszédben és Írásban teljes ismerete kivánta-
tik. A fölszerelt folyamodványok a podvilki róm 
kath. iskolaszékre czímzendők. Schelling János, plé-
bános. (lí-44—I - 1) 

A t u r z o v k a i (Trenesénm.) k ö z p o n t i és k l in-
v ö l g y i róm. kath. népiskoláknál egy-egy tanítói 
állomásra október 20-ig pályázat hirdettetik. Taní-
tási nyelv a tót, de a magyar nyelvbeni tökéletes 
jártasság is kívántatik. I. A k ö z p o n t i iskolához 
megválasztott tanító köteles a mindennapi iskola 
I. és II. vegyes osztályát vezetni, az ismétlő-iskolá-
ban vasárnaponkint fölváltva tanítani és a gyerme-
keket az őszi és tavaszi időben naponkint a tem-
plomba vezetni s rájok felügyelni. Jövedelme : 400 f r t 
készpénz, előleges havi részletekben, a törvényben 
előírt ötödéves korpőtlék, beiratási díjakból körül-
belül 12 frt, failletmény 15 f r t és egy szobából 
álló lakás. Ha a kántori teendőkben segédkezni fog, 
mellékjövedelemre is számíthat. II. A k l i n v ö l g y i 
iskolához megválasztott tanító köteles az osztatlan, 
vegyes iskolát önállóan vezetni. Jövedelme : 400 frt 
készpénz, előleges havi részletekben, 10 frt beiratási 
díjakból, ötödéves korpótlék. 30 frt tüzifa-átalány, 
melyből a tanterem is fűtendő. Lakása: két csinos 
szoba, konyha, kamra, pincze, faszin és egy kis 
konyhakert. A központi állomásra tanítónők is pályáz-
hatnak. A kellően fölszerelt folyamodványok főtisz-
telendő Tvrdy József helyettes-plebános úrhoz kül-
dendők. A róm. kath. iskolaszék. (1K42—I—1) 

L e t e n y e (Zalam.) mezőváros róm. kath. elemi 
magyar tannyelvű iskolájánál az osztály tanít 'női állo-
másra október 20-ig pályázat hirdettetik. Fizetése : 
évi 315 f r t készpénz ; 40 frt lakbér ; 20 fr t fapénz ; 
összesen 375 frt. Kötelessége a leány-osztályt önál-
lóan vezetni s kézi munkát tanítani. Csak hajadonok 
pályázhatnak. A megválasztott az állomását novem-
ber 1-én tartozik elfoglalni. Kellően felszerelt kér-
vények, alulirotthoz, Letenyére küldendők. Laskovits 
Ferencz iskolaszéki elnök. (1841 -I—1) 

A s z e g h e g y i társulati magyar iskola tanítót 
keres, kinek fizetése 500 frt havi előleges részle-
tekben. Tanulószám: 20—30. Engisch Frigyes, ev. 
lelkész. (1859-1—1) 

A karvalyi (Barsm., posta Bartos) anyaegyházhoz 
tartozó D a l l o s községben államilag 297 fr t tal 
segélyzett 400 frt javadalmazású tót-magyar tan-
nyelvű kath tanítói állomás betöltendő. Pályázhat-
nak október 15-ig okleveles óvónők is. Datei János, 
esperes-plebános. (1856—1 — 1) 

A kebe l e i (Zalam.) róm. kath. másodtanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : államsegély 300 frt, 
község pénztárából 100 frt, bútorozott szoba, fűtés 
és takarítás. Kötelessége az ismétlőket tanítani. 
Kérvények Páczner Károly tanítóhoz küldendők 
október 15-éig. U. p. Dobronak. Az iskolaszék. 

( 1 8 4 8 - 1 - 1 ) 
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Kirva (posta Tinnye, Pestmegye) r. kath., német-
magyar tannyelvű liántortanítói állomásra október 
20-ára, a mely napon a választás megejtetik, pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme: 17 hold szántóföld, 
10 hold községi műveléssel; a kegyuraságtól 79 frt 
és 6 öl dorongfa: a községi pénztárból 100 i r t ; 
stóla 2 5 - 3 0 frt. Lakása: 2 szoba, konyha, 2 kamra, 
istálló, pincze és '/i hold kert. A kirvai iskolaszékre 
czímzett kérvények ft. Duschek János esperes-tan-
felügyelő úrhoz küldendők Tata-Tardosra. 

(1860—1-1) 
A moóri róm. kath. népiskolához két okleveles 

tanító vagy tanítónő kerestetik. Fizetése egy-egy-
nek : 365 í'rt ós egy bútorozott szoba fűtéssel. A 
kérvények főt. Lindauer Károly elnök úrhoz kül-
dendők. Möór (Fehérmegye.) (1853—1—1) 

Esztergom-Bajnán osztálytanítói állásra pályá-
zat hirdettetik folyó hó 16-ig. Fizetés 400 frt, lakás 
és fűtés. Folyamodványok főtisztelendő Duschek 
János alfesperes ú lioz küldendők Komárom-Tardosra. 

(1854—1—1) 
Crartára Sopronm.) segédtanító kerestetik. Fize-

tése : polgári évre 1''0 frt, élelmezés és bútorozott 
szoba ellátva. Kérvények október 15-ig alulírotthoz 
küldendők. Kulcsár István, tanító. (1850 -I—1) 

jDerecske község (Biharmegye) második óvónői 
állása lemondás folytán megüresedvén, arra pályá-
zatot hirdetek Ez állás javadalmazása : 300 f r t kész-
pénz a községi pénztárból havi 25 frtos előleges 
részletekben, természetbeni lakás az óvodai épületben 
minden óvóköteles gyermek után a szülők vagy 
gyámjuktól havonkint 10 krajczár. Felhivatnak azért 
ez állást e'nyerni óhajtók, hogy pályázati kérvényü-
ket és képesítésüket igazoló okmányukat és esetleg 
eddigi működésűket tanúsító bizonyítványukat Fráter 
Barnabás főszolgabíró ós óvodai felügyelő-bizottsági 
elnökhöz Derecskére e folyó hó 20-ík napjáig Küld-
jék be. Később érkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek. Derecske, 1898 október 3 án. Dr. Budav 
József, óvodai felügyelő-bizottsági alelnök. 

( 1 8 5 1 - 1 - 1 ) 
KíazácSia (Bácsm ) ágost. evang. okleveles tanító 

kerestetik, tót tannyelvű iskolához. Fizetése: 400 frt, 
hat fuvar és laiíás. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Felszerelt kérvények papi hivatalhoz intézendők. 

(1857 —II —1) 
E lapok 39. számban megjelent pályázat kapron-

czai iskolára meghosszabbíttatik október 16-ig. 
(1840—1 — 1) 

A schnel lersruhei cseh és magyar tannyelvű 
kö. ségi elemi népiskolánál a tanítói állomás betöl-
tendő. Az állomás járandóságai: 400 frt készpénz-
fizetés, 5 fr t irószer-átalány és lakás. A magyar 
nyelven szerkesztett, szabályszerű bélyeggél ellátott 
és a nm. vall. és közokt. ministeriumhoz czímzétt 
folyamodások 1898. évi november hó 4-i'g a krussó-
szörénymt'gyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. 
Személyesen jelentkezők előnyben részesülnek. 

(192/h—I—1) 
Betöltendő a. n a g y c s e p c s é n y i állami elemi 

iskolánál évi 400 forint fizetésből és szabad lakással 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állo-
más elnyerését óhajtó okleve'es tanítók képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgalataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket iga-
zoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. val-
lás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1898. évi október hó 20-ig Turóczvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott ág. hitv. ev. és tótul tudó tanítók 
előnyben részesülnek. Turóczvármegye kir. tanfel-
úgyelőségétől. Turócz-Szent-Márton, 1898 október 
hő 3-án. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(191 h—1—1) 

Jakabszál lás pusztára tanító kerestetik. Fizetés : 
150 frt készpénz és teljes ellátás. Tanulóktól negyed-
évenként 25 kr tandíj. Kérvények mielőbb tek. 
Barta József számtartó úrhoz intézendők. Megbízás-
ból : Molnár Pál, gazd. írnok. (U. p. Sárosd. Fehér-
megye). (18o6—II-1) 

A deszpotszent iváni ágost. hitv. evan^. leány-
egyháznál (Bácsmegyében) a kántortanítói állomás 
megürült. Javadalom: 5 kataszt. hold föld haszon-
bére 120 frt, 18 pesti mérő buza, államsegély 164 l'rt, 
temető-használata 10 frt, 8 métermázsa szén, 1 öl 
tűzifa, stóla, szabad lakás, kert. Tannyelv: német. 
Pályázat határideje október 9, a midőn az állomás 
elfoglalandó. Folyamodványok alulírotthoz külden-
dők. Ábrahám Vilmos, ev. lelkész. Pivnicza. 

( 1 - 6 8 - 1 - 1 ) 
Baranyamegyében Babarcz ref hitközségben a 

kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma: a hivatalos fölszámítás szerint készpénz, 
termények, tandíjban 287 frt. két szobiból, kony-
hából álló lakással és házikerttel; megszavazott 
államsegély 39 frt, összesen 326 frt. Kötelességei: 
a négy, esetleg hat osztályban a tizennégyet tevő 
tanítványokat a kiszabott tantárgyakban oktatni, 
templomban, temetkezéseknél az éneklést vezetni, 
sátoros ünnepek délestjén, szükség esetében más 
alkalommal is egyházi-beszédet, fölolvasni. Pályázati 
határidő október hó 25-ike. Pályázók kellően föl-
szerelt kérvényeiket az egyház lelkészi hivatalához 
intézzék Baranyam. Babarcz községben, Babarcz 
utolsó postával. (1843—1—1) 

A csehi- i (Komáromm.) ev. ref. előkönyörgő-tanítói 
állásra, évi jövedelme : egyház részéről 224 frt kész-
pénz, negyedévenként előre fizetve. Államsegélyből 
276 frt. Lakás (szoba, konyha, kamra, pincze, istálló) 
kert. Temetési stóla az egyhá--...erületi szabályren-
delet szerint. Az állás f. évi november 1-óre elfog-
lalandó. Oklevéllel birók pályázhatnak. Kellően 
fölszerelt pályázati kérvények Kerekes József ev. 
ref. lelkészhez küldendők Csúz (Komáromm.) 

(1861— I—1) 
Karácsondon (Hevesmegye) két róm. kath. taní-

tói állomásra pályázat hirdettetik. Egyik tanító évi 
fizetése 400 frt, 3;i fr t fűtési átalány, melyből a tan-
terem is fűtendő. Két szoba, konyha, kamra, pincze 
és külső kamrából álló lakás. Másik tanító évi fize-
tése : 350 frt, mely államsegélylyel valószínűleg 
400 frtra lesz kiegészíthető ; 39 frt fűtési átalány, 
melyből a tanterem is fűtendő ; egy szoba és kam-
rából álló lakás; megjegyeztetik, hogy mindkét 
tanító az ismétlő-iskolák tanításaért, külön 30—3 » 
forint fizetést élvez, és utóbbi a faiskola kezelésé-
vel is megbizatik, mely után szintén várhat némi 
jövedelmet. A választás f. október hó 23-án délután 
2 órakor fog megtartatni. Kérvények ugyanaznap 
déli 12 óráig adhatók be az iskolaszéki elnökség-
hez. (1869—1—1) 

A nagy- topolovecz i államilag segélyezett köz-
ségi iskolánál lemondás folytán üresedésbe jött 
tanítói állás betöltendő lóvén, felhivatnak az ezen 
állást elnyerni óhajtók, hogy szabályszerűen felsze-
relt kérvényeiket alulirott iskolaszéki elnöknél 
folyó évi november hó l-ig benyújtsák. A válasz-
tás napja pályázókkal idejekorán fog közöltetni. 
A tanító fizetése évi 400 frt és szabad lakás, illetve 
megfelelő lakpénz. Kelt Nagy-Topoloveczen, 1898 
október 5-én. Révész Ferencz, iskolaszéki elnök. 

(1872 - 1 - 1 ) 
Pá los -nagymezői római kath. német-magyar 

nyelvű iskolához tanító v. képezdész kerestetik 
október 15-ig. Fizetés: 300 frt, bútorozott szoba, 
30 m. tűzifa, mely értékesíthető, mellékjövedelem 
nincs kizárva. Kántorságban jártasok előnyben 
részesülnek. Iskolaszék. (1873—1—1) 



— IV — 

Rácz-Töttösre (Baranyam.) róm. kath. osztály-
tanító kerestetik. Fizetése: 350 frt havi előleges 
részletekben, butorozott szoba és egy méterül hasábfa. 
Pályázhatnak tanítóképezdét végzett férfiak is. Kér-
vények november elsejéig az iskolaszékre küldendők. 

( 1894 -1 -1 ) 
Berencsváral ja evang. iskolánál tanítói állomás 

betöltendő. Fizetése 300 frt, 4 hold szántóföld, kert, 
80 tanulók után tandíj, 50 kr és 25 k r ; tűzifa, 
kényelmes lakás. Tannyelv: tót; Az állás azonnal 
elfoglalandó. Folyamodványok Beblavy Pál lelkész, 
Szobotist (Nyitramegye) benyújtandók 

( 1 8 9 8 - 1 - 1 ) 
Az oldi ref. kántortanítóságra (Baranyamegye) 

október 25-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme: min-
den pár (70) "'/» búza, csöves kukoricza, 10 iteze 
bor; gyermektől (14) Ys esős kukoricza, Vi akó bor, 
egy csirke, 22 hold szántóföld, berek, fa 6 öl. A 
kérvény a lelkészi hivatalnak küldendő. 

( 1 8 7 4 - 1 - 1 ) 
Bányate lepi iskolánkhoz oki. tanító kerestetik, 

500 frt évi fizetés, szabad lakás és fűtés mellett. 
Pályázók bizonyítványaikkal fölszerelt folyamodvá-
nyaikat e hó végéig lenti czímnél nyújtsák be. Az 
északmagyarország) egyesített kőszénbánya- és ipar-
váll.ilat-részvénytársulat bányagondnoksága Baglyas-
alján, u. p. Salgótarján. (1895-111—1) 

A csal lóköz-csötörtöki magyar ajkú tanítói 
állomásra, melyre csak nőtlenek alkalmaztatnak, 
október 28-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : 360 frt 
Csötörtök mezőváros községi pénztárából és egy öl 
tüzelő lágyfa. Lakása: egy butorozott szobából áll. 
Köteles egy osztályt önállóan vezetni, az ismétlő-
iskolát kezelni és a kántori teendőkben segédkezni 
A megválasztott egy sikeresen eltöltött próbaév 
után fog állandósíttaini, és ezután 400 frtra tarthat 
igényt. A folyamodványok az iskolaszékhez külden-
dők. (1875—II—1) 

A mezö-kövesdi róm. kath. népiskolánál a 
nyugdíjba menendő Varga Pál igazgató-tanítónak 
helyettesítésére a f. iskolaév végéig (junius végéig) 
havi 40 frt fizetéssel okleveles tanító kerestetik. 
Kötelessége egy osztályt önállóan vezetni s az ismét-
lősöket tanítani. Az állás november l-én okvetlen 
elfoglalandó, a mikor a fizetés is folyóvá tétetik. Ha 
a megválasztott helyettes az iskolaszék várakozá-
sának megfelel, a mennyiben a jövő tanév elején 
több önálló tanítóság lesz betöltendő, reménye lehet 
megválasztatásához. Kérvények október 22-ig nagys. 
Kőszeghy Mihály apát-plebános úrhoz küldendők. 
Iskolaszék. (1871—II—1) 

Betöltendő a német- l ipcse i állami elemi iskolá-
nál évi 400 frt fizetésből, esetleg 50 fr t gazdasági 
ismétlő-iskolai tiszteletdíjból és szabad lakás, vagy 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel java-
dalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók, képesítő okle-
véllel, eddigi s. olgálataikat, vallásukat, nyelvisme-
reteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal fölszerelt kérvényeiket a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 
1898. évi október hó 23-ig Liptóvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott és gazdasági ismétlő-iskola vezetésére 
képesített tanítók előnyben részesülnek. Liptóvár-
megye kir. tanfelügyelőségétől. Liptó-Benedekfalu, 
1898. évi október 4-én. (193/h—I—1) 

Zalamegye, Galambokra egy róm. kath. segéd-
tanító szükségeltetik. Fizetése havonkint 15 frt, 
élelmezés, butorozott szoba, fűtés és takarítással. 
Eredeti okmánynyal pályázhatnak nőtanítók is. 
Szabó Lajos, főtanító. (1870—1—1) 

A temes-kubini (Temesvármegye, volt határ-
őrvidék) magyar tannyelvű községi iskolánál üre-
sedésben levő 416 fr t fizetés, 6 öl tűzifa, *U kat. 
hold föld és 100 fr t lakbér-illetményekkel javadal-
mazott tanítónői^állomásra ezennel pályázatot hirder-
tek. Az ezen állást elnyerni óhajtó tanítónők föl-
hivatnak, hogy a tetnesvármegyei közigazgatási 
bizottsághoz czímzendő és 50 kros bélyeggel ellátott 
és kellően fölszerelt folyamodványaikat folyó évi 
november hó 15-ig közvetlenül a temesmegyei kir. 
tanfelügyelőségnél nyújtsák be. Temesvár, 1898. évi 
október hó 8. Kir. tan. tanfelügyelő helyet t : Gramma 
Döme, kir. s.-tanfelügyelő. (194/h-I—1) 

Az abai (Fejérm.) reform. II. tanító fizetése nov. 
1-től április végéig 300 frt, egy szobás lakás, vagy 
a helyett 30 frt. Pályázhatnak képezdevégzett, eset-
leg képezdész férfiak és nők is. A pályázat határ-
ideje október 23. Kérvények a lelkészi hivatalhoz 
intézendok. Aba, 1898 október 8. (1889-1 — 1) 

Az alsó-pulyai plébániához tartozó Pervány 
fiókközségben (Sopronmegye) önállóan rendszeresí-
tett kántortanítói állomásnak szabályszerű betöltése 
végett f é. október hó 20-ig pályázat hirdettetik 
Pályázni szándékozók a kellően felszerelt és a per-
ványi róm. kath. iskolaszékhez czímzett kérvényü-
ket főt Kovács Ignácz, locsmándegyházkeriileti ai-
esperes s peresznyei plébános úrnak a mondott határ-
napig nyújtsák be. A horvát és magyar tannyelvű 
s azonnal elfoglalandó állásnak javadalmazása pedig : 
a természetbeni 2 szoba és a szükséges melléképü-
letekből álló lakáson kívül, 2'A hold tagosított 
legelőjutalék, a község által megmunkálva, é= 
egyéb, a díjlevélben megállapított részint természet-
beni, részint pénzbeli járandóságok. Az összes járan-
dóságok pénzbeli értéke hivatalos becslés alapján 
167 frt 63 kr, mely összeg a vall. és közoktatásügyi 
m. kir. jninisteriumnak 1897. évi szeptember hó 
30-án 53.990. sz. a. kelt leirata alapján, államsegély 
által 400 frtra fog kiegészíttetni. (1824—1—1) 

A miskolcz i államvasut-telepi állami elemi iskola 
egyik tanítói állására a Néptanítók Lapja 39-ik 
számában általam kihirdetett pályázatot ezennel 
visszavonom Miskolcz, 1898 október 6. Hidvégi 
lienő, kir. tanfelügyelő. (197/h —I—1) 

Betöltendő a bucsu-szent- lászlói állami elemi 
iskolánál egy, évi 400 f r t fizetésből, szabad lakásból 
és 50 frt lakbérpótlékból álló illetményekkel java-
dalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevél-
lel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényü-
ket a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minis-
ter úrhoz czimezve, legkésőbb 1 S9á. évi október hó 
23-ig Zalavármegye kir. tan felügyelőségéhez nyújt-
sák be. Ének- és zenében jártassággal birók előny-
ben részesülnek. Zala-Egerszeg, 1898. évi október hó 
5-én. Körössy Sándor, kir. s.-tanfelügyelő. 

(I96'h—I—1) 
Az aranypataki államsegélylyel 400 írtig kie-

gészített javadalmú róm. kath. tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik október hó 26-ára. Pályázhat-
nak képesített óvónők is. Pályázatok a gáboltói 
(Sárosm ) róm. kath. lelkészhez intézendok. 

(1898-1—1) 
A czúni ev. reform, kántortanítóságra pályázat 

nyittatik. Fizetés: mely fele részben termény, fele 
részben készpénz, 55 fr t államsegélylyel kiegészítve 
400 frt, a természetbeni lakás és kerten kívül. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvények 
október hó végéig a ref. lelkészi hivatalhoz, czím : 
(Baranyam.) u. p. Kémes, intézendok. 

(1885 - 1 - 1 ) 



A l a n g e n f e l d i szerb - magyar tannyelvű köz-
ségi népisko ánál a tanítói ál 'omás betöltendő. Az 
állomás járandóságai: 400 frt készpénzfizetés, tisz-
tességes lakás. A magyar nyelven szerkesztett, bélyeg-
gel ellátott ós a nm. vall. és közokt. mi niste rium-
hoz czímzett folyamodások 1898. évi október hó 
27-ig a krassó-szörtinymegyei közigazgatási bizott-
sághoz küldendők. Idegen nyelvű okmányokhoz 
magyar fordítás csatolandó. (l9Vh - I—1) 

Csomók Gábor, k&cskemét róm. kath. fókántora 
egyik Ségi'di állásra pályázatot hirdet. 500 frt évi 
jövedelni .t biztosít. Csak oly segéd ajánlkozzék, 
a ki jó hanggal bír, s önállóan működik. Előleges 
bemutatás okvetlenül kívántatik. Levélben bőveb-
ben értekezhetni. (1899- 1 1) 

A kák ie s i ref. kántorta::ítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: 1400 Qj-öl szántóföld és 7 kat. 
hold rét, melyeket a tanító miveltet. Tandíj : f t és 
gabonanemüek a párszám után megérnek 312 frtot. 
Jó tanítóház kerttel együtt. Okleveles fitanító állan-
dónak, ennek hiányában ref. vallású okleveles óvónő 
a folyó tanévre ideiglenesnek fog mt'gválaszlatni. 
I - VI. osztályt ós az ismétlősöket tanít ja. Kérvények-
október 20-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. (Pósia: 
Baranya-Se Ilye ) (1887-1—1) 

I&odertárnai (Barsm.) róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat Jövedelme : 320 fr t államsegély-
ben, 1002 Q ö l szántótöld 25 frt, 2598 [ > ö l rét 
30 frt, 4500 Q ö l legelő 8 frt, 63 r -öl házikert 
9 frt értékben. 1500 [J,-öl erdő 35 ürköbméter tűzifa, 
melyből iskola f'üttetik, templompénztárüól 31 frt. 
Tandíj : 52 fr t . Van 2 szoba, konyha, sertésól, 
istálló. Tannyelv: tót-magyar. Folyamodványok 
iskolaszékhez (pósta Hodrusbánya) beküldendők. 

(1890 1 l) 
A h u g y a j i (Szabolcsin.) gör. kath. iskolánál fiu 

tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Evi járandó-
sága előleges havi részletekben 420 frt, egy öl fa, 
ÖOU QJ-öl keit használata, megfelelő lakás szükséges 
melléképületekkel. Ezen javadalmat elnyerni óhajtó 
gör. kath. okleveles tanítók folyó óvi október 23-án 
tartandó pályázaton püspök ő méltóságához intézett 
fölszerelt kérvényeikkel személyesen jelenjenek meg. 

(1888-11 1) 
Sopronmegyében Fe l sö -Pé ter fa lu ág h. ev. 

leányegyház rendes tanítót keres. Fizetése: 450— 
500 forint. Lakása gyönyörű. Tannyelv a német, de 
három tantárgy magyarul is tanítandó. Pályázóknak 
fölszerelt kérvényei okt. hó végóig alulirthoz kül-
dendők. Kabold, 1898 okt. 8. Pieler Mátyás, iskola-
széki elnök. (1891—1—1) 

A körmendi evang. reform, egyház iskolaszéke 
pályázatot hirdet az elemi iskolájánál most rend-
szeresített rendes másodtanítói állásra. Javadalom: 
400 frt, melyből 300 frt államsegély — és lakás. Köte-
lessége : az alsó 2 osztályt vezetni. Tanítónők is 
pályázhatnak. Pályázati kérvények e hirdetés meg-
jelenésétől számított tíz napon belül a lelkész, hiva-
talhoz Körmend (Vasniegye) küldendők. Az állomás 
a választás megtörténte után azonnal elfoglalandó. 
Fülöp József, lelkész. (1896-1—1) 

A kopács i református egyház pályázatot hirdet 
orgonista-tanítói állomásra. Fizetése : föld- és ter-
ményekben 712 fr t . Lakása: két szoba előszobával 
és a szükséges melléképületek. Kötelessége a min-
dennapi és ismétlő iskolások tanítása és a canonicus 
órák végzése. Földek adóját ó fizeti. Kérvényük 
október 20-ig Kurdi Béla lelkészhez Kopács, Bara-
nyamegye intézendők. Az áll ís november l-ére elfog-
lalandó." (1900—1—1) 

Bujákra (Nógrádmegyei sürgősen szükséges kath. 
tanító, kántorságban segéd, 40U fr t jövedelemmel. 
Kossitzky Lajos, plébános. (1892—I—1) 

G-bntérház községben újonnan felállított - álla-
milag segélyezett községi iskolához r. kath. tanító 
kerestetik. Fizetése a kir. adóhivataltól 251 frt , 
tandíjból 50 frt, községi pótadóból 50 frt, fűtésre 
20 t'rt, 1 hold szántó és 1 hold rét, kis kert és 
megfelelő 2 szobás lakás, melléképületekkel együtt . 
Köteles még a vallást díjmentesen tanítani, és 
a temetést esetenkint 25 krért végezni. A választás 
határideje folyó évi október hó 23-ika. Okmányolt 
kérvények Forintos Titusz iskolaszeki elnökhöz 
Dobronokra intézendők. (1903—1—1) 

A t i s z a v á r k o n y i róm. kath. iskolánál ürese-
désben levő tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fúetése : 350 frt, 10 frt fűtőpénz, 5 frt kerti áta-
lány ; államsegélyből 40 f r t ; szabad lakás mely 
á l l : 2 padlózott szoba, konyha, kamara, ól és kert. 
Kötelessége : a mindennapas és ismétlő tanulókat 
oktatni, őket a templomba vezetni és ott reájók fel-
ügyelni. A megválasztott egy évi sikeres működése 
után fog megerősíttetni állásában. Előnynyel bírnak 
azok, kik a k.intorságban jártasak, hogy a kántoi t 
akadályoztatása esetében kisegíthes.-ék. A megvá-
lasztott tanít) állását november hó 3. tartozik el-
foglalni. A pályázati határidő október hó 25. A 
kellőleg felszerelt kérvények a róm. kath. iskola-
székre czimezve, főtisztelendő esperesi hivatalhoz 
Tószegre (Pestmegye) küldendők. Ti-za Várkonyban. 
1898. október hó 10. Wiinmer Ferencz. iskolaszéki 
elnök. ( 1 9 0 2 - 1 - 1 ) 

A/ a d a i (Bácsmegye) róm. kath. iskolaszék egy. 
esetleg két szállási tanítói állásra pályázatot hirdet, 
melynek javadalma: a) ,300 frt készpénz törzsfize-
tés. b) Szabad lakás, c) 3 kerületi láncz 2200 ' -öles 
szántóföld haszonélvezete (a község által 90 fr tban 
megváltva), d) 50 frt fűtési átalány. Összesen 442 f r t 
50 kr. A megválasztottnak kötelessége leend ennek 
tVjében a mindennapi és az ismétlő-tanulók oktatása. 
A kérvények az iskolaszékhez intézve, folyó hó 
22-ig nyújtandók be. Adán, 1898. okt. 3-án. Latky 
József, egyházi elnök. (1862—1—1) 

Komárommegye F ü r községi róm. kath. kántor-
tanító, állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása,: 
17 kat.iszteri hold 1.379 f_ -öl szántóföld és kert, 
adóját kántortanító fizeti, 28 vék i búza, átlag 26 
véka rozs, párbér, 40 fr t 68 kr készpénz, föld meg-
növelésének és termény behordásának váltsága 60 frt , 
körülbelül 75 tanköteles után egyenkint 1 frt tan-
díj, remélhető stólajövedelem 25 t'rt és természetbeni 
lak is. Pályázati kérvények október 31-ig főtiszte-
lendő Horváth Vendel plébános úrhoz Csúzra kül-
dendők. Választás november 5-én délelőtt 9 órakor. 

(1901—1-1) 
J á s z f é n s z a r u n a 400 fr t Készpénz s 1899. év 

január l-'.ől számítandó 50 fr t lakáspénz s 400 [J-öl 
szántóföldből álló javadalmazással egvbekötött I-ső 
fiúosztály-tanítói áll másra pályázat nyittatik, melyre 
a felszerelt kérvények az iskol iszekliez czimezve. 
okt ber 25-ig nyújtandók be. A megválasztott 
tar;ozik állását azonnal elfoglalni. Márkus János, 
iskolaszéki jegyző. (1897—1—1) 

Betöltendő a k i s m a r t o n i állami polgári iskolánál 
évi 800 frt fizetésből és a szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajt ó oki. polg. isk. 
rajztanítók, képesítő oklevellel, eddigi sz dgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös ké-
pességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czi-
mezve, legkésőbb 1898. évi november 2-ig Sopron-
vármegye kir. tanfelügyelőjéhez nyújtsák be. A val-
lás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. Buda-
pesten, 1898. évi október 10. A minister meghagyá-
sából : Dr. Morlin, osztálytanácsos. (198/h—I—1) 
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A J Á N L K O Z Á S O K . 
Ref. tanító ajánlkozik. Czím : „Alföldi" Med-

gyea-Bodzás (Aradmegye) poste restante. 
( 1 8 5 8 - 1 - 1 ) 

Nőtlen,, oki.„ gör. kath. tanító ajánlkozik bármely 
vidékre tanítónak. Czim: Oláh Emil. Bereg-Rákos . 

11807 T I I - 1 ) 

H I R D E T É S E K . 
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TOLDI LAJOS BUDAPEST 
-

T í i n l s ö n g / v e l s 

elemi é s polgári, tanító- , tanítónöké-
pezdék, valamint az ö s s z e s tan intéze tek 

számár.i a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi j e g y z e t e k R c h n J. 
tanártól, irálytani j e g y z e t e k K i r á l y 
Pá l tanártól és tör téne lmi j e g y z e t e k 
L o v c s á n y i Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O L D I L A J O § 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r ü l e t , 
1512 F ő - u t c z a 3 - i k szs ini . XV—6 

R é s z l e t e s k ö n y v j e g y z é k i n g y e n ! 

II. kerület, Fö-utcza 2-ik szám, 

t f f f f t f t f t t t f f t f 

gyermek első tanítója" 
czímű nagy vezérkönyv, a legteljesebb gyakorlati 
útmutató az elt-mi iskola I. osztályában kötelezett 
összes tárgyak tanítására. Megrendelhető : J u h a y 
Antal, tanítóképző-tanárnál, Szepes-Váralján. 
Ára 2 frt 50 kr. (1835-11—2) 

Ismétlő-iskolák figyelmébe! 
;n„o~583' C!"',. szám alatt ministeril eg általánosan en-1 «08. s z e p t . 15. 
gedélyeztetett Vaday József nagyváradi községi 
tanító 

Ismétlő-Iskolások könyve. 
Ara: HO hr. Kapható a szerzőnél N a g y v á r a d o n . 
Ismétlő-iskolák reszére a legalkalmasabb olvasó-

könyv. (1701—III—2) 

Falusi iskolai 
TAN KÖNYVEK. 

TANKÖNYV az osztatlan, valamint a 
vegyes tannyelvű népiskolák 

ts ismétlő-iskolások számára. Irta: Csiz-
madia Aladár. Tartalma: Földrajz, Tör-
ténelem, Alkotmánytan, Természetrajz, 
Természettan, Gazdaságtan, Nyelv- és 
lielyesirástan. Ötödik kiadás. 

Ára bekötve 25 kr. 
Ugyanaz, bővített kiadás, engedélyezve az 

1894/66.929. sz. a. Ára bekötve 30 kr. 
Ugyanaz, tót nyelven, engedélyezve az 1 S'>3. 

18.749. sz. a. Ára bekötve 32 kr. 
S z á m t a n i p é l d a t á r . Szerk.: Csizmadia 

Aladár. Ára bekötve 15 kr. 

FILLÉRES TANKÖNYVEK. 
I r ta : Csizmadia Aladár. Egy-egy könyvecske 

ára 16 fillér vagy 8 kr. 
Eddig m e g j e l e n t : 

1. Magyar nyelvtan. 4. Természetrajz. 
2 Történelem. 5. Természettan. 
3. Földrajz. 6. Alkotmánytan. 
7. Számtani példatál'. I. füzet (az I. és II. 

osztály számára). 
I 8. Számtani példatár. II. füzet (a III. és IV. (osztály számára). 

9. Száiutaui példatár. III. füzet (az V. és VI. 
(1886—1—1) osztály számára). 

SMutatványpéldányt bevezetés czé l jából ingyen küld : 

S I N G E R és W O L F N E l i 

f k ö n y v k i a d ó h i v a t a l a 

Ituriapcstcn, Andrássy-út 10. sz. 

5 

1847 taní tó I—1 
népiskolai tankönyvei: 

„Földrajz, M a g y a r o r s z á g Történelme, Termé-
szetrajz , Természe t tan és Nye lv tan i ered-
ménytár." Négy első mű német , két első tó t 
nyelven is kapható. Egyes példányok ára 10 kr. 
M e g r e n d e l é s e k s z e r z ő n é l is t e h e t ő k Ó - B E C S E I M . 

Okleveles izraelita nevelönöt 
keresek két IV-ik elemi osztályú magántanuló és 
két kisebb gyermek mellé. Okmányok és lehetőleg 
fénykép az igények megjelölésével: Baik Gyula, 
Abony , Szapáry-puszta czimen küldendők. 

(1£46 -I—1) 

Egy 3 változatú, kitűnő hangú új harmonium 
eladó Értekezhetni ref. tanítónál Kis-Hodos, (u. p. 
Nagy-Palád) . ( 1864-1 -1 ) 
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JWevelönö K e r e s t e t i k 
három, 7—12 éves leánygyermek mellé. Fizetése: 
300 frt és teljes ellátás. Okmányokkal fölszerelt 
megkeresések, melyekből a végzett tanulmány, 
nyelv- és zenei ismeret ki tűnik: B o d a Sándor 
földbirtokoshoz: Kaj tor (u. p. Sár-Aba, Fejér-
megye) küldendők. (1855—1—1) 

K e d v e s l i a r t s í r . s a k ! 60 kr. beküldése mel-
lett kapható nálam 10 egy- s többhangú, íérS-
és vegyeskarú T a n t u m e r g o orgonakisérettel. 
Párák Lázár, kántortanító T i s z o i c z o n . 

(1804—11—1) 

Két hülye gyermek mellé, egy 11 éves fiu és 8 
éves leányhoz 

HE#j n e v e l ő n ő keres te t ik . 
Feladata : a két hülye gyermeket a helyes beszédre 
és a legelemibb tárgyakra taní tani ; azért előnyben 
reszesülnek azok, kik hülye gyermek oktatásával 
már foglalkoztak. A nevelőnőnek protestáns vallá-
s inak és a magyar és német nyeivben jártasnak 
kell lennie. Javadalmazása : 260 fr t és teljes ellátás, 
esetleg megegyezés szerint. Állás deczember l-én 
foglalandó el.' Kérvények S C H A N K H E N R I K 
tanítóhoz Torzsa (Bácsm.) küldendők. (1805-1-1) 

Az „Udvarhelymegyei tanító-egylet" 
s z é k e l y - k e r e s z t u r l fiókköre folyó év október 12-én 
K i i l a k á n délelőtt 9 órakor kezdődőleg rendes 

1852 gyűlést, tart. I—1 

T e l j e s e l látás , 15 frt hav i f i ze tés mellett egész-
séges, fiatal, izraelita 

okleve les óvónőt vagy tanítónőt 
keresek, ki 6 éves anyátlan leánykámat a n é m e t 
beszédre oktassa. Okmányokkal fölszerelt ajánlatok 
„Doktor" czimen postrestant S z i l á g y - K r a s z n á r a 
küldendők. (1837—1—1) 

I Tankönyvek 
i nép- és ismétlő-iskola 

s z á m á r a . 

5 Nép i sko la i t a n k ö n y v a falusi iskolák III., í 
_ IV. V. és VI. oszt. számára. Tartalma az összes} 
^ r e á l i á k . Sok képpel. Szerkesztették Horváth 
|}a; J'ál és Csákj/ Elek néptanítók. 3-ik átdol-

gozott kiadás. A nagym. vallás- és közokt. hl 
^.minister úr 1898—1567. sz. a., a Szt.-István-) " 
'^társulat pedig 1897 — 8173. sz. a. engedélyezte.< 
| Ára kötve 40 kr. 

^ G a z d a s á g t a n (most j e l e n t m e g . ) Nép-, i 
t ismétlő- és gazdasági i-métlő-iskolálc számára. 
í Ir ta Csáky Elek. Ára kötve 24 kr. 

L M a g y a r n y e l v g y a k o r l ó é s o lvasó- < 
f k ö n y v . Gyakorlati oktatás a magyar beszéd 
) elsajátítására n é m e t a j k ú népiskolák szá-
U már.i Irta László Antal. K.'itve a II. oszt. 
J Ifi kr.. III. oszt. 20 k r , U7. oszt. 24 kr., 
); V—VI. oszt. <>0 kr — A nagym. minister úr 
Líáltal engedélyezve 1895—22,994. sz. alatt. j 

>, Egy mutatványpéldányt bevezetés czél-<; 
í jábó l szívesen küld a kiadó 1&86—I—1 i 

íj m m i és w o l f n e r 
• •»> k ö n y v k i a d ó h i v a t a l a . •«§+ 

\ BUDAPESTEN, 
$ A n d r 4 á s s y - ú t Í O . s z . ^ 

8 

3 

e l ő f i z e t é s i á r a : 

Egész évre 5 frt. Félévre 3 frt 5 0 kr. Negyedévre I frt 2 5 kr. 
- -

fy> 
Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egg ev-

negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előjizetési pénzek [v* 
ezen igazgatósághoz küldendők be. 

' ' (4-A wn. kir. éiid.-eggetemi ugomda igazgatósága. 
Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér :}. sz. 
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KIMUTATAS 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1898. 
évi junius hó 8-án 2365. és 1898. évi augusztus hó 19-én 3152. ein. 

számok alatt kelt rendeletével rendszeresített 

1 N T Y O M T A T V Á M Y O K E I Ó L . 
I. Felvéte l i napló, a kisdeclóvodák és menedékházak számára, a/l. minta: külív, 

21 gyermek neve számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, 28 gyermek számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár 1 'A kr. 

II. Mulasztási napló, kisdedóvodák és gyermekmenedékházak számára, b/1. minta: 
külív, egy ív gyermek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A k r ; beliv, egy ív 4 gyer-
mek számára, bolti ár 2 ür. nettó ár 1 '/= kr. 

III. Felvéte l i napló, népoktatási tanintézetek (elemi, ismétlő-, felső nép- és polgári isko-
lák) s a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2, minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár 1 •/» kr ; beliv, egy 
ív 28 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

IV. Előmenetel i és mulasztási napló, elemi s a ve le kapcsolatosan v a g y önállóan 
szervezet t általános és gazdaság i ismétlő-iskolák számára, b/2. minta: külív, 
egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

V. Fe lvéte l i napló, a tanoncziskolák számára, a/3, minta: külív, egy ív 21 tanuló 
számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 tanuló számára, bolti ár 3 kr, 
nettó ár 2 kr. 

VI. Előmenetel i és mulasztási napló, az iparos- és kereskedőtanoncz-iskolák ós a 
segédek továbbképzésére va ló tanfolyamok számára, b/3. minta: külív, egy ív 
3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A k r ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 k r ; nettó ár l'A kr. 

VII. Felvéte l i napló, a segédek továbbképzésére való tanfolyamok számára, a/4. 
minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 
tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr. 

VIII. Előmenetel i és mulasztási napló, segédek továbbképzésére való, önálló szerve-
zettel biró tanfolyamok számára, b/4. minta: külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti 
ár 2 kr, nettó ár Í'A kr; beliv, egy ív 4 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IX. Előmenetel i és mulasztási napló, a felső nép- és polg. iskolák számára, b/5 minta : 
külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló 
számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

X. Jegyzék a megye i és szabad kir. városi törvényhatóságok területén levő elemi, 
felső nép-, polgári iskolák (s a velők kapcsolatos gazdasági ismétlő iskolák s a női 
kereskedelmi tanfolyamok), továbbá az iparos- és kereskedőtanoncz-iskolák s a 
segédek továbbképzésére való tanfolyamokról, c) minta: külív, egy ív 130 község 
neve számára bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A k r ; beliv, egy ív 136 község neve számára bolti 
ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

Ezen nyomtatványokat nettó-ár mellett, a pénz beküldése, vagy utánvét útján szol-
o-áltatjuk. A pénz e lőleges beküldése esetén a poitómentes hivatalok és hatóságok, nem-
különben a községek ós va lamennyi iskola részére szolgáló küldemény portómentes. Után-
vételes megrendeléseknél, az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknél az elnök 
és jegyző, községeknél pedig a jegyző vagy biró aláirása szükséges. 
ÍOF" E nyomtatványok bolti áron minden vidéki könyvkereskedésben kaphatók. "9Gí 

B u d a p e s t , 1898. évi szeptember hó. 

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

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában 



XXXI. évfolyam 42. szám. Budapest, 1898. október 20. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségeihez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 f r t 50 kr.. 
negyedévre 1 frt 25 kr. .— Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 60 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

l O x i r a t o l c a t n e m a d u n k - v i v o z a . 

Állatni népiskoláink rendezése. 
(II.) A már létező állami népiskolák 

egy része az állam tulajdonát'képező, : 
de a népoktatási törvény kívánalmainak 
egyátalán meg nem felelő épületekben 
van elhelyezve; másrésze ismét czélsze-
rűtlen, avagy szerfölött drága bérhelyi-
ségekben zsellérkedik. Mindezek helyett 
az egész országban összesen 1050 új 
tantermet és 450 új tanítói lakást kell 
fölépíteni s ezek építkezési költsége 
kerek négy millió forintot igényel. 

Wlassics minister már a képviselő-
ház folyó évi február hó 15-iki ülésén 
kijelentette, hogy a létező állami elemi 
népiskolák törvényszerű elhelyezése 
tekintetében Lukács pénzügyministerrel 
tárgyal. 

Lukács pénzügyminister meleg érdek-
lődéssel és a legjobb indulattal fogadta 
a kultuszminister idevonatkozó javas-
latait, s ennek eredménye azon törvény-
javaslat, melyet Wlassics minister „az 
állami elemi népiskolák megfelelő el-
helyezésével fölmerülő kiadások fede-
zéséről" a képviselőház f. hó 14-iki ülésén 
benyújtott. 

A törvényjavaslat első szakasza föl-
hatalmazza a vallás- és közoktatásügyi 
ministert, hogy az állami épületekben, 
a népoktatási törvény követelményeinek 
meg nem feleípen elhelyezett állami 
elemi népiskolák számára szükséges tan-

termeket és tanítói lakásokat fölépít-
hesse. A második szakasza szerint a 
szükséges építkezések költségeinek fede-
zésére a pénztári készletekből 1,000.000 
forint összeg szavaztatik meg s fölhatal-
maztatik a vallás- és közoktatási minister, 
hogy ezen összeg keretén belül az épí-
tési költségeket az 1898. évi VI. törvény-
ezikkben foglalt állami költségvetés 
Beruházások VI. fejezeténél külön czím 
alatt elszámolhassa. A harmadik szakasz 
szerint ezen törvény kihirdetése napján 
lép életbe és végrehajtásával a vallás- és 
közoktatási, valamint a pénzügyminister 
bízatnak meg. 

A törvényjavaslat indokolásában ki-
emeli a minister, miszerint a dolog termé-
szetéből folyik, hogy az állam, mint 
iskölaföntartó, csakis azon esetben tölti 
be ilyen minőségben hivatását, illetőleg 
csak azon esetben jogosult és indokolt 
iskolaföntartói minőségben való szerep-
lése, ha az általa föntartott iskola a nép-
oktatási törvény követelményeinek minden 
tekintetben megfelel, vagyis, ha az állami 
iskola a többi iskolaföntartóknak, — 
vagyis a községeknek és hitfelekezetek-
nek követendő például szolgál. 

Minthogy pedig az ország különböző 
részén szervezett állami elemi népiskolák 
közül 196 iskola van olyan, a mely, 
ámbár az állami iskola a kincstár tulaj-
donát képező épületben van elhelyezve, 

Lapunk (2-ik számához két melléklet van csatolva. 
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de ezen helyiségek úgy közegészségi, 
mint pedagógiai szempontból egyaránt 
tűrhetetlenek; ezen a helyzeten, — már 
csak az állam tekintélyének megóvása 
szempontjából is — múlhatatlanul és 
sürgősen segíteni kell. 

Ezen épületeket az állami iskolák 
szervezésekor részint az érdekelt köz-
ségek, részint a hitfelekezetek adták az 
iskola tulajdonába. 

A 196 iskolánál építendő összesen 
302 tanterem és 127 tanítói lakás; ezek 
összes építkezési költsége, — leszámítva 
az érdekelt községek által részint kész-
pénzben, részint egyebekben nyújtandó 
összesen 48.259 forint pénzértéket, — 
összesen 1,086.000 forint költséget 
igényel; remélhető azonban, hogy nyil-
vános árlejtés útján kerek egy millió 
forintból az összes építkezések biztosít-
hatók lesznek. 

Az építkezésekhez szükséges tervek 
részben már készen vannak, a még 
hiányzó műszaki iratok mult évi deczem-
ber hó 15-én, 72.370. szám alatt kelt 
körrendelettel kiadott „Népiskolai épít-
kezési minta-tervek" igénybe vételével 
könnyen előállíthatók. 

Nagy súlyt helyez a minister arra, 
hogy ezen iskolai építkezések nemcsak 
a népoktatási törvény kívánalmainak 
minden tekintetben megfelelőek legyenek, 
hanem, hogy a lehető legjutányosabban, 
— az állam és az illető községek érde-
keinek teljes megóvásával foganatosít-
tassanak. 

Éppen ezen okokból a minister teljes 
bizalommal a közigazgatási bizottságokra 
kívánja ruházni ezen állami iskolai épít-
kezések keresztülvitelét és ellenőrzését 
olymódon, hogy a közigazgatási bizott-
ságok evégből kebelökből egy, 5 tagból 
álló építkezési bizottságot alakítsanak, 
a mely bizottságnak hivatalból tagja a 
kir. tanfelügyelő és a kir. építészeti 
hivatal főnöke. 

Wlassics minister ez érdemben már 
részletes utasításokkal látta el a köz-

igazgatási bizottságokat s minden intéz-
kedést megtett arra nézve, hogy a 196 
állami iskola az 1899. évben fölépít-
tessék. 

Az egy millió forint beruházással azon-
ban az állami iskolák elhelyezési mizé-
riáinak csak egy része lesz megszün-
tetve; mert mintegy 400 állami iskola, 
miként említettük, czélszerűtlen, avagy 
szerfölött drága bérházakban van elhe-
lyezve. 

Wlassics minister. Lukács pénzügy-
ministerrel egyetértőleg, a bérleti csoport-
ban levő állami iskolák törvényszerű 
rendezését olyképen kívánja keresztül-
vinni, hogy az érdekelt községek, — eset-
leg ezen czélra általa fölveendő köl-
csönből az állami iskolát — a minister 
által jóváhagyandó terv és költségvetés 
alapján, a kir. kincstár tulajdonát tevő 
telken fölépítenék; ezen iskolaházat a 
közoktatási tárcza a községtől az állami 
iskola számára kibérelné annyi eszten-
dőre és olyan évi bérösszeg mellett, 
mint a mennyi idő alatt és a mennyi 
évi annuitással letörlesztené a. község 
az állami iskolai építkezésre általa fölvett 
kölcsönt. A bérleti idő leteltével az 
állami iskolai bérhelyiség a kir. kincstár 
tulajdonába száll át. 

A minister fölkérte a közigazgatási 
bizottságokat, hogy a bérleti csoporthoz 
tartozó községeket a fönnebbi értelem-
ben — kellő tájékoztatás és fölvilágosí-
tás mellett — határozathozatalra, illetve 
a kölcsönök fölvételére szólítsák föl. 
Azon esetben, ha az érdekelt községek 
ezen, reájok nézve semmi különös teher-
rel nem járó módot elfogadni hajlandók 
nem lennének, a minister örömmel 
venné, ha a törvényhatóságok oldanák 
meg a fönnebbi módozat mellett ezen 
föladatot. E tekintetben szép példával 
járnak elől Huny ad-, Mármaros-, Ting-
es Beregvármegyék, a melyek készséggel 
kijelentették, hogy a bérházakban sin-
lődő állami iskolák czélszerű elhelye-
zésére szükséges kölcsönöket fölveszik, 
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az iskolákat fölépíttetik s a közoktatási 
kincstárnak az említett módozatok mellett 
bérbe adják. 

A bérházakban elhelyezett állami elemi 
népiskolák számára építendő iskolaházak 
költsége kerék károm millió forint, a mely 
összegnek a közoktatási tárcza által 
viselendő évi annuitása 150—180 ezer 
forint. Ez jó nagy részben fedezetet 
talál a közoktatási költségvetésben az 
állami iskolai bérletekre eddig is föl-
vett összegben. 

Elengedhetetlenül megkívánja a mi-
nister minden oly községtől, a mely 
állami iskolát nyert, vagy nyer, hogy 
— a népoktatási törvény 42. szakaszá-
ban foglalt kötelezettséghez képest — 
az iskolaház állandó jókarbantartása s 
a nyári nagy szünidőben teljesen tiszta 
állapotba hozatala felől az illető község 
gondoskodjék. Bölcs intézkedés ez egye-
bek között különösen a központi kor-
mányzat érdekében, a hol eddig az ilyen 
helyreállítási ügyek szerfölött nagy 
száma más fontosabb kormányzati ügyek 
gyors elintézését zsibbasztotta. 

Tehát kerek négy millió forint beru-
házással rendezi Wlassics minister az 
állami népiskolák törvényszerű elhelye-
zését. Ez egyik legfényesebb bizonyítéka 
a minister nagy tetterejének, s a magyar 
nemzeti népoktatás rendezése és fejlesz-
tése körüli nemes becsvágyának. Ha 
ehhez még fölemlítjük, hogy Wlassics 
minister .az általa létesített új állami 
népiskolák szervezésénél ezek törvény-
szerű elhelyezését a községek által bizto-
síttatja, s ily módon biztosítékot talál 
a tekintetben, hogy jövőben — a foko-
zatos államosítás nagyobb arányai mellett 
sem lesz a kincstár az elhelyezéseknél 
túlságosan igénybe véve, megvilágítottuk, 
mily államférfiúi bölcseséggel halad előre 
a minister a közvélemény által osztat-
lanul helyezett kultúrpolitikájának meg-
valósításában ! 

-ag>K3* 

Gazdasági előadások a nép szá-
mára . 

Újabban két nevezetes intézmény hivatott 
arra, hogy az iskola és az élet között tá tongó 
űrt áthidalja s a népet továbbra is megtartsa 
amaz áldásos hatás alatt, mely alatt iskolai 
életében állott, s e mellett megőrizze és gyara-
pítsa azokat a szellemi és erkölcsi kincseket, 
a melyeket a mindennapi iskolában napról-
napra szerzett. 

Egyik a Wlassics Gyula vallás- és köz-
oktatásügyi minister által szervezett gazdasági 
ismétlő-iskola, a másik a földmívelésügyi kor-
mánytól életbeléptetett népies gazdasági elő-
adások földmívelő népünk számára. 

Az elsővel immár eleget foglalkoztak e 
lapok. Kiemelték nemzetgazdasági jelentőségét 
s üdvös gyakorlati tanácsokat adtak szervezé-
sökre nézve. Én az alábbiakban a felnőttek 
számára rendezett népies gazdasági előadásokra 
óhaj tom fölhívni a figyelmet. 

A mindennapi iskola, a gazdasági ismétlő 
és e népies gazdasági előadások szerves egészet 
alkotnak. Az első az alap, a második a falazat, 
a harmadik az épületnek betetőzése lesz. 
Ekképen fog népünk nagy zömének nevelése 
szerves egészszé válni és így nyernek biztosí-
tást azok az egyéni, társadalmi és nemzet-
gazdasági nagy érdekek, a melyek a népneve-
léshez fűződnek. 

Ez érdekeknek biztosítása a taní tókarnak 
kezében van. Mi ránk vár a hivatás, hogy 
azokat az üdvös eszméket, intézkedéseket, a 
melyeket kormányunk a nép érdekében tervez, 
a gyakorlati életben megvalósítsuk. S a magyar 
tanítóságnak hazaszeretete, idealizmusa és 
törhetetlen buzgósága biztosíték arra, hogy 
teljes erővel karolja föl mindazt, a mi a nép 
anyagi helyzetének javítását, intelligencziájá-
nak, erkölcsi világának emelését czélozza. 

Föl fogja karolni e népies gazdasági elő-
adásokat is! 

Ez előadások egyik lánczszeme azoknak a 
sorozatos intézkedéseknek, melyekkel a kor-
mány népünk segítségére az ú jabb időkben 
siet. Már a mult évben az ország egyik-másik 
részében szervezték ez előadásokat. A muta t -
kozó siker kívánatossá tette, hogy az intéz-
ményt országossá tegye a földmívelésügyi 
minister úr. A szervezést a vármegyei gazda-
sági egyesületek közreműködésével eszközölte, 
a gyakorlati kivitelt pedig azokra a tanítókra 
bízta, a kik a különféle gazdasági tanfolyamo-
kon résztvettek s a szükséges gazdasági ismere-
teket elsajátították. 

A megbízott taní tók tervet dolgoztak ki, a 
42* 
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melyben megállapították a községet, a napot, 
a hol és a mikor az előadások lesznek s ki-
tüntették az anyagot, a melyet felölelni fognak. 
E terveket azután a gazdasági egyesület út ján 
a földmívelésügyi ministerhez terjesztették föl 
jóváhagyás végett. A jóváhagyott tervezetek 
alapján a tanítások októberben kezdődnek s 
márczius végéig tartanak. 

E tanításokhoz igen nevezetes érdekek 
kapcsolódnak. Az előbbi éveknek nyomasztó 
gazdasági válsága, a folyton jelentkező ú j és 
régi növényi és állati betegségek, az egyre 
terjedő járványok, a fillokszera országos pusztí-
tása, a népnek napról-napra fokozódó igénye, 
az emelkedő közterhek s mindezekhez az 
agrárszoczialismusnak szörnyű réme nemcsak 
a törvényhozásnak és kormánynak, hanem e 
haza minden jobbérzésü fiának figyelmét foko-
zottabb mértékben irányozták a legalsó nép-
osztály sorsa felé. Hogy az összetornyosuló 
bajokkal megküzdeni tudjunk, arra a leghatal-
masabb eszköz e néposztálynak nevelése. 
Ennek a politikának folyománya a gazdasági 
ismétlő-iskolák és népies gazdasági előadá-
sok is. 

A esőstől jövő veszedelmekkel szemben nem 
fejlődött megfelelő arányban népünknek gazda-
sági neveltsége. Szántotta-vetette földjét úgy, 
a mint apáitól látta. Az ú j korszak vívmányait 
annál kevésbbé saját í tot ta el, mert ismeretes 
konzervatizmusa ragaszkodott a régihez, meg 
a szükséges tényezők is hiányoztak eddig. A 
kormánynak jóakaratához sem volt elég érzéke 
és érdeklődése. Pedig ez hányféleképen nyilvá-
nult! Ingyenes tanulmányutakat rendez, paraszt-
mintagazdaságok berendezésére jutalmakat tüz 
ki, ingyen gyümölcs- és erdei facsemetéket 
oszt szét, amerikai telepeket állít, szénkéneg-
raktárokat létesít, szaporítja a vinczellér- és 
földmíves-iskolákat stb. stb. Föl kell tehát 
népünknek érzékét és érdeklődését kelteni az 
intenzivebb gazdálkodás iránt s el kell erre 
látni a szükséges ismeretekkel is. E czélra 
nem csupán a fölsorolt intézkedések szolgál-
nak, hanem hova-tovább a gazdasági tanítók-
ban a szakerőknek egész serege áll készen. 

E seregre vár a nevezetes hadviselés, hogy 
népünket a mai kornak megfelelő gazdasági 
ismeretekre megtanítsa. A talaj ismerete és 
müvelése, a trágyázás módjai, a gabona- és 
takarmánynemüek termesztése, az állatok 
tei.yésztése, a különféle betegségek ellen való 
védekezés, az ú j szőllőkultura, azután a gazda-
ság mellékágai: a fatenyésztés, a kertészet, a 
méh- és selyemtenyésztés, a házi iparnak 
egy-egy neme bőséges anyagot szolgáltatnak 
ez előadásokra. E mellett meg kell tanítani 
arra, hogy kis gazdaságába egyöntetűséget 

hozzon létre, s ezt okosan anyagi erejének és 
birtokviszonyainak, valamint az élet követelé-
seinek megfelelően tudja berendezni. 

Azonban ez előadások nem csupán elméleti 
és gyakorlati ismereteit gyarapít ják majd né-
pünknek, nem csupán anyagi helyzetének 
javítására lesznek hatalmas tényezők, hanem 
értelmi és erkölcsi nevéltségére is igen üdvös 
befolyást gyakorolnak. Ugyanis a tanítás már 
mint ilyen nevelőleg hat s a gazdasági szak-
tanító sem fogja elmulasztani a kínálkozó 
alkalmakat, hogy a hallgatók erkölcsi érzüle-
tére nemesítőleg hasson s őket munkásságra, 
takarékosságra és józan életmódra buzdítsa. 
A népámítók ellen is jó fegyverül fognak 
szolgálni ez előadások. 

Ezek a fontos érdekek megkövetelik, hogy 
a többi kartársak a gazdasági szaktanítónak 
támogatására siessenek. Hivatásukból folyó 
szent kötelesség ez! Keltsenek propagandát 
a nép körében ez előadások iránt. Nyerjék 
meg községüknek többi vezetőemberét az 
ügynek: a papot, jegyzőt, gazdatisztet s az 
intelligenczia más tagjait. Ezekkel egyetemben 
jelenjenek meg az előadásokon, hogy példá-
jokkal a népre buzdítólag hassanak. Bocsássák 
a gazdasági előadónak rendelkezésére a szük-
séges szemléltető eszközöket: fát , ojtógalyat, 
szőllővesszőket, a talajnemeket, mütrágyafélé-
ket, gazdasági eszközöket, gépeket , egyes 
állatokat, sőt az egész gazdasági berendezést 
is. Ezzel nemcsak az előadó munkájá t könnyí-
tik meg, hanem nagyban hozzájárulnak, hogy 
ez előadások minél nagyobb sikert mutassa-
nak föl. 

így a tanítókar közreműködésével megvaló-
sul a kormány nemes intencziója s ennek 
ny7omában népünk anyagi és szellemi életének 
föllendülése fakad s üdvös szolgálatokat tesz 
a legfontosabb nemzetgazdasági és szocziális 
érdekeknek is. 

(Sümeg.) Éles Károly. 
©D($X3® ' 

Az óra rend készítés elvei a nép-
iskolában. 

Kedvelt lapunk 39. számában Gramma 
Döme egy érdekes és fontos thémát hozott 
szőnyegre: a tanterv cs órarend készítésének 
kérdését. 

De míg ő a már kész tanterv és órarend 
fölülbirálásának és jóváhagyásának fontossá-
gá t és módozatait fejtegeti, addig én most 
különösen az órarendkészítés módjáról és azon 
szempontokról fogok beszélni, a melyeket az 
elkészítésnél okvetlen figyelembe kell vennünk, 
ha nem akarunk haszontalan munká t végezni. 
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Az osztatlan népiskolák nagy számából 
önként érthető, hogy ezekre különös tekin-
tettel kell lennem. 

Hogy a tanító az iskolában öntudatos, terv-
szerű és hasznos munkásságot fejthessen ki, 
ennek elérésére okvetlenül szükséges az óra-
rend vagy tanrend; különben tanítása kap-
kodássá és haszontalan időfecsérléssé válik. 
De lássuk csak, hogy mire váló az az órarend? 

Az órarend meghatározza, hogy a tanító 
az egyes heti tanórákon melyik osztálylyal és 
melyik tantárgygyal foglalkozzék; a mennyi-
ben pedig az osztatlan népiskolában a tanító 
egy időben csak egy osztálylyal foglalkoz-
hatok közvetlenül, az órarend megállapítja 
azt is, hogy addig a többi osztályokat miké-
pen lássa el csendes foglalkozással. 

Tehát mikor az órarendet készítjük, avval 
együtt az egyes osztályok részére kiszabandó 
csendes foglalkozást is meg kell állapítanunk. 
Az órarend vezére és segítője a tanítónak a 
tanterv keresztülviteléhen. Nagy könnyebbsé-
gére szolgál ez úgy a tanítónak, mint a tanít-
ványnak ; mert a taní tót megóvja attól, hogy 
egyik vagy másik tantárgyban előbbre halad-
jon a többinek rovására s így tanítása kap-
kodássá váljék, sőt e mellett lehetővé teszi, 
hogy a tanító egyöntetűen képezze növen-
dékeit minden tan tárgyban; a tanítványokat 
pedig figyelmezteti, hogy melyik órára micsoda 
tantárgyra készüljenek és így tanulásra inti, 
szorgalomra serkenti és bizonyos megszokott 
sorrendhez szoktatja őket. 

A jó tanító tehát, miután az egyes osztályok-
ban elvégzendő tananyaggal számot vetett s 
azt magának beosztotta vagyis a leczketervet 
— más szóval a részletes tantemet — meg-
készítette, a tanév elején azonnal megcsi-
nálja az órarendet is. 

.Jól tudjuk azt, hogy „rend a lelke min-
dennek" s ha ez valahol nagy fontosságú, 
úgy az iskola az a hely, hol az a legnagyobb 
mértékben megkívántatik. A rend és a szigorú 
következetesség megtermi a maga gyümölcsét 
a nevelés te rén ; legyünk tehát rendesek és 
következetesek. A megállapított órarend szerint 
tanítsunk folytonosan, attól — vis majort 
leszámítva — soha el ne térjünk, így a gyer-
meket ez a- rendes megszokott cselekvésmód 
rendhez és következetességhez fogja szoktatni. 
Ha a tanító nem tér el az órarendtől, akkor 
a gyermekek mindig szorosan ahhoz alkalmaz-
kodnak és mindig a kellő könyveket és Író-
szereket hozzák föl, nem lesz félreértés soha 
tanító és tanítvány közöt t ; míg ellenkező 
esetben a növendékek a tájékozatlanság és 
rendetlenség rabjaivá lesznek és az órarend 
értéke megsemmisül. 

Ha nagy fontosságú az órarend az osztott 
iskolában, el lehet gondolni, mennyivel fonto-
sabb és szükségesebb az osztatlan népiskolá-
ban, hol egy tanító 2—4, sőt legtöbbször 
6 osztálylyal foglalkozik. Elképzelhetjük, hogy 
ez a körülmény, a tananyagnak legczélszerübb 
beosztását és az órarendnek legnagyobb körül-
tekintéssel és legjobb elvek szerinti elkészíté-
sét követeli meg. 

Az osztatlan népiskolában legczélszerübb a 
tanóráknak félórákra való szokásos beosztása ; 
a midőn is a tanító közvetlenül egy-egy fél-
óráig foglalkozik egy osztálylyal. Ez a körül-
mény különben a helyi viszonyoktól, a gyer-
mekek és az osztályok számától is függ. 

Hogy a tanító jó és czélszerü órarendet 
készíthessen, úgy saját ereje, mint az idő 
kímélése végett legyen körültekintő, ismerje 
meg az iskola fekvését, a helyi körülményeket 
és vegye tekintetbe az órarend készítésénél a 
következő elveket: 

1. Az elméleti órák, a legnagyobb figyelmet 
kivánó tantárgyak a reggeli órákra teendők, 
mikor úgy a tanító, mint a tanítvány agya 
még ki nem fáradt, tehát az értelem felfogó 
képessége legélénkebb. 

2. A fárasztó elméleti tantárgyakat szóra-
koztatóbb művészeti tantárgyak: mint szépírás, 
ének vagy rajz váltsák föl, hogy a következő 
nehezebb tantárgyra az előző könnyebb tanóra 
alatt figyelmüket a gyermekek összeszedhes-
sék és a fáradt elme magát kipihenhesse. 

3. Összefüggő, rokon tantárgyak egymásután 
taní tandók: pl. földrajz u t án következzék 
történelem, vagy természetrajz után gazdaság-
tan és kertészeti gyakorlat. 

4. Az órarend pontos betartására nézve a 
kivitelben ügyeljen majd a tanító, hogy a 
tanításba a kiszabott időn túl bele ne merül-
jön, nehogy ezáltal valamely osztály ideje 
megrövidíttessék; a közvetlen foglalkozásra 
mindenik osztálynál elég ideje legyen. 

5. A tanítás legyen változatos, de azért az 
egyes tanórán a különböző osztályokban taní-
to t t tantárgyak között legyen összhangzat. „A 
tanítás változatossága ne váljék tarkasággá." 

6. Némely tantárgyak világosságot kívánnak, 
éppen azért az órarend-készítésénél a taní tó 
az idő és az iskola fekvését is vegye figye-
lembe. 

7. Ugyanazon érzékszervet foglalkoztató 
tantárgy ne következzék egymásután, mer t a 
mellett, hogy a gyermek érzékszerve kifáradt 
s rá nézve a hasonló foglalkozás unalmassá 
válnék, a siker is a legnagyobb mértékben 
veszélyeztetve volna és haszontalan időfecsérlés 
állana be. 
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8. A torna okvetetlen a félnapi tanítás 
végére teendő, de egy pár fejfordítás, kar-
gyakorlat vagy egy-egy szép dal előadása az 
óraközökben felfrissítésül sikerrel alkalmazható. 

A csendes foglalkozások meg állapításán ál a 
következő szempontok veendők figyelembe: 

1. Az egyes tantárgyakra vonatkozólag a 
csendes foglalkozás a félórai tanítást meg-
előzőleg előkészülésre, 

2. a taní tás után pedig begyakorlásra 
szorítkozzék. 

3. Ne feledkezzünk meg arról, bogy óra-
közben vagy hosszas elmefárasztó tanítás és 
tanulás után növendékeink kimehessenek a 
szabadba játszani, bogy így szórakozzanak és 
fölüdüljenek. A gyermeknek olyan éltetője a 
j áték, mint a hervadt virágnak a langyos eső. 
A játékot a tanító határozza meg; persze a 
gyermekek jobban szeretik, ha maguk választ-
ják. Am legyen, de a m ügyeljünk, hogy az 
sem testileg, sem szellemileg káros ne legyen. 

4. Kellemes időben növendékeink menjenek 
ki a szabadba tanulni. 

5. Az iskolában — ha föladatukat elvégez-
ték — figyeltessük más osztály tanítására. 

G. A nagyobbak — értelmesebbek — nézzék 
át a kisebbek dolgozatát. 

7. Csendes foglalkozásul adjunk föl „szép-
irási gyakorlatot". Igen alkalmasak erre az 
előiratos „szépirási füzetek". 

8. Csendes foglalkozás gyanánt a rajztáblá-
ról minta után vagy a Szirmai József-féle rajz-
füzetekbe rajzolgassanak. 

Ilyen módon alkalmazhatók czélszerűen és 
ezen körülményekre terjedjenek ki a csendes 
foglalkozási föladatok. 

Ezek azon elvek, a melyeket egy jó taní-
tónak figyelmen kívül hagynia nem szabad, 
ha tanításának eredményét veszélyeztetni nem 
akarja, mert a mi a hajósnak az iránytű, az 
az iskolának az órarend, a mely nélkül lehet 
ugyan a nevelés és oktatás széles mezején 
csapongani, de nem meghatározott irányban 
haladni és tervszerű, czélt érő, hasznos mun-
kásságot kifejteni. 

Ily nagy fontosságú lévén az órarend, igen 
vigyázzunk tehát úgy a rendes tanórák kitű-
zésénél, mint a csendes foglalkozási föladatok 
megállapításánál és méltassunk minden szem-
pontot kellő figyelemmel, hogy nehéz fölada-
tunk megkönnyebbítve legyen, fáradságos és 
véghetetlen türelmet kivánó munkánkat pedig 
siker koronázza. 

(Miskolcz.) Köszeyhy István. 

e£X.|K2e 

A A polgári iskolák reformja. Ismeretes, 
hogy az országos közoktatási tanács a közép-

j iskolai tantervrevizió befejeztével immár ki-
tűzte napirendjére a polgári iskolák reform-
jának kérdését, melynek megvitatása a tanács 
kebelében legközelebb fog megindulni. Wlassics 
Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi minister 
most leiratot intézett a tanácshoz, melyben 
fölhívja a véleményező testület figyelmét arra 
a szoros függési viszonyra, mely a polgári 
iskola, mint első sorban gyakorlati irányú 
intézmény és a köztisztviselők minősítéséről 
szóló 1883: I. t.-cz. közt fönnáll. A nyár 
folyamán ugyanis az összkonnány elhatározta, 
hogy az említett törvényt az életbeléptetése 
óta szerzett tapasztalatok fölhasználásával 
átvizsgálja s ez alkalommal meggyőződött 
arról, hogy a revizió — a mennyiben a pol-
gári iskolák jogosítására vonatkozik — csak 
akkor történhetik meg, ha a polgári iskola 
jövendő szervezete meg van állapítva s ha 
tudva van, hogy a képzettségnek mekkora 
mértékét fogják biztosítani a polgári iskolák, 
melyeknek jogosító hatálya éppen a tanítás 
mértékének előzetes megállapításától van föl-
tételezve. A minister részletesen fölsorolja 
mindazon életpályákat és tanulmányi irányo-
kat, melyekhez az elemi és főiskolai oktatás 
közé eső tanulmányi időnek bevégzett negyedik, 
hatodik és nyolczadik évfolyama elvezet s 
megfontolásra ajánlja azt a kérdést, vájjon 
nem volna-e czélszerű a polgári iskolák szer-
vezetének megalkotásakor közvetve odahatni, 
hogy a jelzett időbeli határvonalak a tanul-
mányi czélok épségben tartása mellett a minő-
sítés szempontjából másként alakuljanak. — 
Az orsz. polgári iskolai egyesület, a minis-
ternek átnyújtott emlékiratában a következőket 
javasolja: „Minősítsen a teljes hét osztályú 
polgári fiúiskola a következő a) köztisztviselői 
állásokra: 1. a községi, illetőleg körjegyzői 
vizsgára, illetve ennek sikeres letétele esetén 
ez állásra (az 1883: I. t.-cz. 6. §. szerint a 
jegyzői vizsgára a polgári iskola hat osztalya 
eddig is minősít); 2. az anyakönyvvezetői 
vizsgálat, illetve állásra; 3. kir. tanfelügyelői 
tollnokságra; 4. vasúti, távirdai és postatiszti 
tanfolyamra, illetve ez állásokra; 5. mérnök-
ségi és felmérési növendéki állásra; 6. szám-
vevőségi és ellenőrző tisztviselőségre; 7. állami, 
illetve köztörvénybatósági pénztári, adóhiva-
tali tiszteségekre ; 8. dohányárudai, raktári és 
osztálysorsjátéki tisztviselőségre (az 1883: 
I. t.-cz. 19. §-a kivételesen a polgári iskola 
hat osztályt végzettek előtt is megnyitja ez 
állásokat); 9. iskola, közművelődési, színházi 
gondnoki, kezelő szám tiszti állásra; 10. fegy-
intézeti és kerületi börtöni ellenőri és gond-
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noki állásra; 11. zálogházi igazgatói, ellenőri, 
könyvelői, pénztárnoki és ellenőrző számtiszti 
állásokra; b) a magán, társulati tisztviselői 
állások közül mindazokra, melyekhez főiskolai 
tanulmány nem szükséges. Jogosítson a teljes, 
hétosztályú polgári fiúiskola: 1. a bányászati; 
2. az erdészeti; 3. a gazdasági; 4. a keres-
kedelmi ; 5. az állatorvosi (a m. kir. állat-
orvosi akadémia szervezési alapszabályzatának 
4. §-a szerint a felvételi kellék gymnasium, 
vagy más ezzel egyrangú középiskola hatodik 
osztályából kielégítő bizonyítvány. Es tényleg 
a polgári iskola hatodik osztályát végzettek 
felvétetnek); 6. a katonai és 7. a tengerészeti 
akadémiákra és végül 8. a gyógyszerészeti 
tanfolyamra való felvételre. (A vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. minister 1892. évi 35.985. sz. 
alatti rendelete szerint a reál-és polgári iskolák 
hatodik osztályt végzett tanulók gyógyszerész-
gyakornokokul felvehetők, csupán a latinból 
kell pótvizsgát tenniök). 

$ A képviselőház f. hó 14-én tartott ülésén 
terjesztette be a minister azt a törvényjavas-
latot, a mely az áll. népiskolák megfelelő el-
helyezésével fölmerülő kiadások (egy milló frt) 
födözéséről szól s a melylyel lapunk mai 
számának első czikke foglalkozik. A törvény-
javaslat egész terjedelmében így hangzik: 
„1. §. A vallás- és közoktatásügyi minister 
fölhatalmaztatik, hogy az állami épületekben, 
a népoktatási törvény követelményeinek meg 
nem felelően elhelyezett állami elemi nép-
iskolák számára szükséges tantermeket és 
tanítói lakásokat fölépíthesse. 2. §. A szük-
séges építkezések költségeinek fedezésére a 
pénztári készletekből 1,000.000 frt átalány-
összeg szavaztatik meg s fölhatalmaztatik a 
vallás- és közoktatásügyi minister, hogy ezen 
összeg keretén belül az építési költségeket 
az 1898. évi VI. t.-cz.-ben foglalt állami 
költségvetés, Beruházások VI. fejezeténél, 
külön czím alatt elszámolhassa. 3. §. Ezen 
törvény kihirdetése és végrehajtásával a vall.-
és közoktatásügyi, valamint a pénzügyminis-
ter bizatnak meg. Wlassies Gyula." 

E g y e s ü l e t i é let . 
£ A vasmegyei általános tanítóegye-

sület közgyűlése. Mentünk csapatostul: ki 
viczinálison, ki kocsin, ki gyalogszerrel, ki 
bicziklin. A nyugati határszélre, hol Magyar-
ország, Stájer és Ausztria egybeszögellenek, 
Pinkafő községbe igyekeztünk a „vasmegyei 
általános tanítóegyesület" f. évi október 10-ére 
hirdetett közgyűlésére. 

Nem közönséges mérték szerint kell meg-
ítélni ezt a kies fekvésű, tiszta, rendszerető 

helységet. Háromezer főnyi lakossága közt 
egyetlenegy sincs igazi földmívelő, mert ott 
az ipar és kereskedés a főfoglalkozás; mégis 
kitűnően gondozott, gazdagon termő nagy 
gyümölcsösök, szorgalommal mívelt szántó-
föld-táblácskák, messze kiterjedő s többnyire 
örökzöld erdők lepik meg az utast, ha a 
szombathely-pinkafői viczinális vasút eme vég-
állomásán kiszáll. I t t már csombók van a 
vasúti hálózat fonalán. A ki tovább akar 
haladni, tengelyen utazhat be az ide kandikáló 
stájer-alpok közé. Úton-útfélen mindenütt 
német szó, erős hienczi dialektusban. De azért 
föllobogozott házak lakói fogadtak bennün-
ket, jeléül annak, hogy örömmel látják a 
magyarság lelkes apostolait. 

Pinkafő az Ausztria és Magyarország között 
folyó határvillongások miatt sokat szenvedett. 
Népe hol ide, hol amoda volt kénytelen csat-
lakozni. Együtt véve kétszáz esztendőnél tovább 
nem tartozott Magyarországhoz. Egyike volt 
ama 34 helységnek, melyet Albrecht osztrák 
herczeg 1289-ben elvett a legyőzte Henrik 
és Iván németujvári grófoktól ós Ausztriához 
csatolt. III. Endre visszakövetelte az elszakí-
tott részeket, ekkor Pinkafő is visszakerült a 
magyar korona oltalma alá, de várát lerom-
bolták. Nagy Lajos király többféle szabada-
lomban részesíté e községet s az osztrák 
betörések okozta nyomorúság enyhítésére 
7 évi adómentességet biztosított neki. Erzsébet 
királyné 1440-ben elzálogosítá III. Frigyes-
nek; V. László aztán háborúban szerezte 
vissza. Hunyadi Mátyás a korona kiváltásaért 
Pinkafőt is kénytelen volt III. Frigyesnek elzá-
logosítani. A bécsi útj okban föl-föltartóztatott 
törökök, majd a be-betörő osztrákok többször 
földúlták. I. Lipót királytól is megerősített 
régi kiváltságai közé tartozott a vámszabad-
ság és pallosjog. Ez utóbbinak emlékét ma 
is őrzi a község egyik utczáján látható jel-
vény, mely egy férfikéz tartotta meztelen 
kardot s az emlékkőhöz erősített rablánczos 
vasgolyót ábrázol. Valóban, nem lehet csudálni, 
ha Ausztria szomszédságában s avval igen 
élénk kereskedelmi összeköttetésben, a magyar-
ság zömétől elszakítva, mai napig német nyelv 
hangzik még eme határszéli völgyekben. A 
magyarosodás áramlata csak mostanában indult 
meg e helyen erősebben. Dicséretére válik a 
lakosságnak, hogy magyar hazafiúi és hon-
leányi érzését annyi kísértés és kemény meg-
próbáltatás daczára is szilárdan megőrizte s 
éppen ebben az évben 45.000 frt költséggel 
emelt igen csinos és czélszerü épületet a 2 évvel 
ezelőtt megnyitott magyar tanítási nyelvű 
polgári fiúiskolának. E haladás zászlóvivői a 
polgárság élén álló Stöhr Manó városbíró és 
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gyógyszerész, Putsch András kereskedő és 
Putsch Sándor gyáros. Az iskolaügy iránt 
általában élénk érdeklődés nyilvánul. Bizo-
nyítják ezt a róm. katb. elemi iskolája, az 
apáczák intézete s az ág. evangélikusok elemi 
iskolája, melyek mind emeletes, csinos épüle-
tekben vannak elhelyezve. 

A gyűlést Kreutz Ede vezette. 
Vendégekül a helybeli vezérférfiak, vidékről 

a Vasvármegye cz. lap szerkesztősége részé-
ről Füredi Manó, a Néptanítók Lapja szer-
kesztősége nevében Göőz József dr. jelentek 
meg. 

Az elnök igen rokonszenves hangú s melegen 
átérzett megnyitó beszédjében kiváló figyelmet 
fordított nemzeti gyászunk méltó szavakban való 
tolmácsolására. A közgyűlés Erzsébet királyné 
elhunyta miatt érzett fájdalmát jegyzőkönyvében 
örökíté meg s egyszersmind átülteti a tanítóság 
e fáj dalmats kegyeletet növendékeinek szivébe. 
Táviratilag fölkérték a közoktatásügyi minister 
0 Nagyméltóságát, hogy a „vasmegyei álta-
lános tanítóegyesület" mély fájdalmát és gyászát 
a legmagasabb helyen kifejezésre juttatni 
kegyeskedjék. A szobor - alapra megindított 
gyűjtéshez az egyesület pénztárából 10 frt tal 
j árultak. 

Az üdvözlök sorában Stohr Manó emelt 
először szót, tolmácsolva a községi és iskolai 
elöljáróság örömét. Utána Robonyi Géza állami 
polgári iskolai igazgató, a tantestület nevében 
s mintegy házigazda minőségében mondott 
kollegiális szeretettel „Isten hozott"-at. Végül 
Göőz József dr. előbb a Néptanítók Lapja 
nevében, aztán mint az Eötvös-alap és a 
Tanítók Háza egyik elnöke üdvözlé az egybe-
gyűlteket s kívánt áldást nemes munkásságukra. 

A közgyűlés 10 pontra terjedő tárgysoro-
zatából s a mindenütt higgadt tárgyalás mene-
téből kiemeljük a következőket: 

a) Az egyesület 50 koronás pályadíjára 
beérkezett művekről, melyek a tanítói hős-
szellem emelésének módozatairól szóltak, a 
biráló bizottság tanulmányszámba menő, talpra 
esett bírálatot mutatott be. — Két egy-
formán jó munkát találtak jutalmazásra mél-
tónak, ezért a pályadíjat megosztandónak 
javasolták. A jeligés levélkék fölbontása után 
kitűnt, hogy egyik pályamű szerzője Nagy 
Bálint, másiké Wittmann Kálmán. 

b) A kartársi szeretet jótékony melegének 
éreztetésére nemes példát óhajtván nyújtani az 
egyesület, egyik kiváló szorgalmú tagjának, ki 
alig 300frtnyi fizetéséből 11 tagú családját tartja 
fönn,súlyos fülbajának klinikán leendő gyökeres 
orvosoltatása czéljára segítségül egyhangúlag 
100 frt segélyt szavazott meg a segítőalapból. 

c) A „szociálismusról" igen talpraesett s a 
társadalom bajainak helyes megfigyeléséről 
tanúskodó értekezést olvasott föl Krizmanits 
Zsigmond. 

d) „A tanító-egyesületek czél ja s tervezete" 
cz. Wittmann Kálmán tartott előadást. Sür-
geti a tanítók tömörülését szétforgácsolódás 
helyett, általában a hazai nevelés és oktatás-
ügy fejlesztését közös alapon, ugyanabban'az 
irányban, még pedig nemzeti s valláserkölcsi 
szempontok után indulva. Lapunk képviselője 
— engedelmet kérve a hozzászólásra — az 
országos bizottság támogatását, felekezeti 
külömbség nélkül való erősítését sürgette. Az 
egyesület belép a magyarországi tanítók egye-
sületébe s két képviselőt választ a Tanítók 
Orsz. Bizottságába. 

e) Szentgyörgyi Károly indítványára egy-
hangúlag elfogadták azt a javaslatot, hogy a 
tanító és iskola védelmére Vasvármegye terü-
letén életbeléptetendő volna oly szabályren-
delet, mely kimondaná, hogy a mennyiben 
súlyosabb beszámítás alá eső bűncselekmény 
nem forog fönn, kihágásnak minősítik és 
pénzbirsággal, esetleg elzárással büntetik az 
oly eseteket, midőn valaki a tanítási helyiségbe 
a tanítás ideje alatt engedelem nélkül bemegy 
és a tanítást az által, hogy az illető tanár 
vagy tanító fölszólítására sem távozik, vagy 
szándékosan bármely más módon megzavarja, 
vagy az iskola bármely helyiségében »tanulók 
előtt erkölcstelen vagy oly kifejezést használ, 
illetve oly magaviseletet tanúsít, mely a tanári 
vagy tanítói tekintélyt sérti, vagy a ki a tanítói 
intézkedést tudva meghiusítja vagy a tanít-
ványt az ily intézkedés iránt engedetlense'gre 
birja. 

f ) A nyilvános évzáró vizsgálatok eltörlését 
indítványozá Körösi József. E vita is igen 
tanulságos volt. Az indítványt a többség elfo-
gadta s a nyilvános évzáró vizsgálatok helyett 
a közönség számára inkább évzáró ünnepélyt 
kívánnak rendezni. 

g) Az Eötvös-alap és a Tanítók Háza ügyé-
ben egyhangúlag magukévá tették Németh 
Ferencz ama javaslatát, hogy az egyesület min-
den tagja lépjen be az „Eötvös-alap" tagjai 
sorába; a Tanítók Házában építtetnek egy 
szobát a vasvármegyei általános tanító-egyesü-
leti tagok gyermekei számára. 

A tisztikart nagy lelkesedéssel egyhangúlag 
újra megválasztották. Az alispánnak az egye-
sület czéljaira adott pénzbeli segítségért köszö-
netet szavaztak. Hasonlóképen köszönetet 
mondtak a sajtó képviselőinek és a többi ven-
dégnek s a pinkafői hatóságnak. Evvel a 
komoly tanácskozásban bővelkedő közgyűlés 
véget élt. Kedélyes találkozás volt aztán a 
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lakomán Poharat emeltek: Kreutz E. elnök 
a királyra, Pálffy B. Wlassics ministerre, 
Takács István Kreutz elnökre, Greisingerné 
Kelecsényi Ilona Robonyira a kedves házi-
gazdára, Robonyi G. a hölgyekre, Sükey a 
Pinkafő község elöljáróira, Stöhr városbíró 
a vendégekre, Láng Ignácz Göőz József dr.-ra, 
a vármegyei tanító-egyesület muraszombati 
járásköre régi tiszteletbeli tagjára, Göőz J. dr. 
Pinkafő község iskolai ügyeinek 3 legfőbb 
istápolójára: Stöhr Manóra, Putsch Andrásra 
és Putsch Sándorra. 

Lakoma után együttesen megtekintet tük 
Putsch Sándor, eme kitűnő iskolabarát, nagy-
szabású pokróez- és szőnyeggyárát, hol ő maga 
volt szives bennünket kalauzolni. 100-nál több 
munkást foglalkoztat e gyártelep, melynek 
gyártmányai az ezredéves kiállításon is méltó 
föltűnést keltettek. A gyár megtekintése után 
az apostolok (a magyar nyelv apostolainak) 
oszlása következett. 

(Budapest.) Göőz József dr. 

$ Az alsó-borsodi ev. ref . tanító-egye-
sü le t f. évi szeptember hó 28-án Mező-Iveresz-
tesen tar tot ta évi rendes közgyűlését. A köz-
gyűlést megelőző napon, 27-én d. u. választ-
mányi gyűlés tartatott , melynek tárgya a 
közgyűlés napirendjére kitűzött pontok elő-
készítése volt. A közgyűlés főbb tárgyai a 
következők voltak: Baksa Lajos elnök gyö-
nyörű beszédben emlékezve meg a házát ért 
lesújtó veszteségről, a gyűlést megnyitja. 
Elnöki jelentéséből megismertük a járáskörök 
évi sikeres és szép működését. Az elnöki 
beszámoló után Bevár dy J. olvasta föl „Val-
lástanítás a népiskolában" czímü tanulságos 
és tapasztalatokban gazdag munkáját . Tóth 
Elek alelnök a bíráló-bizottság jelentését ter-
jeszti elő, mely szerint a 40 koronás pálya-
díj Hegedűs T. munkájának ítéltetett oda. 
Kászeghy István fölolvasta a könyv- és pénz-
tár örvendetes állapotáról szóló jelentését. 
A tanterv-revizióról Fogarassy Jenő mon-
dotta el érdekes és tanulságos nézeteit. El-
határoztatott, hogy gyűléseink jegyzőkönyT-
vei ezentúl kinyomassanak, egyesületünk belép 
a M. T. Orsz. Bizottságába. Intézkedés tör-
tént továbbá az új pályakérdés kitűzése és 
újabb könyvek megvétele tárgyában, valamint 
az iskolák látogatása alkalmával fölmerülhető 
sérelmekre nézve is. Végül a tisztújítás tar-
ta tot t meg a következő eredménynyel: elnök 
Putnoky István, alelnök Tóth Elek, főjegyző 
Marosy Lajos, könyv- és pénztáros Kőszeghy 
István. 

eg>.|<3e 

I R 0 I) A L 0 M 
Megjelentek: „ A népiskolai énektanítás vezér-

könyve.* (A tiszántúli ev. ref. egyházkerü-
let tantejvéhez alkalmazva ) Szerkesztette Beke 
Antal. Ara 1 f r t 50 kr. (Kapható Debreczen-
ben, az ev. ref. főiskolában.) — Énekgyalcor-
latok. Az ev. ref. népisk. II., III. és IV. 
osztálya számára. Szerk.: Beke Antal. Minden 
füzet külön kapható. Egy-egy füzet ára 10 kr. 

TKáté a gazdaság, kertészet, állattenyésztés, 
háztartás elemi tanításához". Népiskolák V— 
Vl-ik osztályai és kisbirtokos gazdák használa-
tára. Szerkesztette Sipos Samu, árvafiu-szeretet-
háziigazgató. Megjelent a Jókai-nyomda részv-
t. könyvnyomdájában Sepsi-Szentgvörgyön. Ez 
a 46 lapra terjedő kis könyv, mint czíme is 
mutatja, kérdésekben és feleletekben a gaz-
daság köréhez tartozó elemi ismereteket gon-
dosan kiválasztva öleli föl. Hiányt pó to l ; 
mert a mindennapos iskolások számára még 
ilynemű munka ezzel a czélzattal a saj tó 
alól nem került ki. A 10—12 éves gyermekek 
közül sokan iparos pályára lépnek és egy 
ilyen könyv segítsége nélkül maradandó gaz-
dasági ismeretek birtokába aligha j u t h a t n a k ; 
másfelől meg előkészít a gazdasági ismétlő-
iskolának, hogy az biztosabb alapról indulva 
oldhassa meg föladatát. A tanítandó anyag 
— a növények élete, termőföld, a föld javításá-
ról, szántás-vetésről és gazdasági eszközeink-
ről, földbirtok elhelyezése s vetésforgó, mező-
gazdasági növénytermelés, rétművelés, állat-
tenyésztés, a kert s végül a háztartás czíme alatt 
van csoportosítva. A szükséges tudnivalókat 
nemcsak az V—TI . o. gyermek találja föl benne, 
hanem a falusi szülő is haszonnal és élvezettel 
fogja olvasni. Ez az olvasás — a könyv utalása 
szerint, őt bizonyára a továbbképzésre ösztönzi. 
Ezenkívül a tapasztalati élet közvetlensége, a 
gyermek értelméhez alkalmazottság, vonzó elő-
adás, magyaros irály, mind e könyv érdemei 
mellett szólnak. Ajánlja e kis könyvet az is, 
hogy a magyar kir. földmívelésügyi minis-
terium elfogadta és Háromszékvármegye gazda-
bizottsága 150 forinttal tüntette ki. Néhány 
nyelvtani hiba elenyésző csekélység a köny-
vecske érdemei mellett. Habár a háromszék-
megyei viszonyok szemelőtt tartásával van 
irva e kis könyv, széles körben pártolást 
érdemel. Ha a szőllőmívelési tudnivalókkal is 
kiegészíttetnék, hazánk bármelyik vidéke-
iskolájának nélkülözhetetlen könyvévé válnék. 

A Stampay-íé\e 15 kros, 224 lapra ter jedd 
kath. énekeskönyv V. kiadása megjelent. Meg-
rendelhető Stampay János főtanítónál. Köböl-
kút, Esztergommegye. 
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Wmh 1. SZ U NOR A .1 I S I S 
I f j ú voltam, szinte gyermek, 

S horda lelkem édes terhet, 
Czélt irányzó vágyakat. 
Nem a fényes napba néztem, 
Hanem terád drága népem, 
S rám ez álom úgy szakadt. 

Fölzavarva éjszakáját, 
Válogatta sok a pályát: 
Terhes ez, tövist terem, 
Dicsőségnek szomja éget, 
Ez a magas, az a fényes, 
Ott meg int a — kényelem. 

S szerepét ki jól tanulta, 
Elment fényes, könnyű útra — 
Népem, itt vagyok veled ! 
Széles pászma volt az utam, 
líanem mégis boldogultam, 
Szivem most is hisz, szeret. 

Fénybe, hírbe gazdagabbnak 
Mit az éveli ritkán adnak, 
Még kedélyem i f j a , ép; 
A hol állok, a hol járok, 
Selymes pázsit, vadvirágok — 
Érzem a tavasz lehét. 

Vágy nem űzött föl magasra, 
Kék mezökre, csillagokra — 
Hogy jutsz onnan majd alább? 
Csemetéket ápolgattam, 
Közbe-közbe nyitogattam 
Kicsi kunyhók ajtaját. 

Fölfelé csak számozatlan 
Halok szárnyán járogattam, 
Hö imával népemért: 
Áldd meg ott benn, a határon, 
S a hol övé csak egy lábnyom! — 
Kértem az ég Istenét. 

Múlnak évek, és a pályán 
Sok gyönyörnek kelyhe vár rám, 
Én tanító — az vagyok, 
Mit se kérek hírből, fényből, 
A kék íves magas égről 
Nem rugók le csillagot ! 

(Vargyns.) Turcsafalvi Albert. 
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Őszszel. 
Gyengül, halványul a napsugár ; sárgul, hull-

dogál a fa levél . . . Kis ablakom fölött üres 
már a fecskefészek, vidám lakói már messze 
járnak ; messze . . . messze, új otthonukban, 
napsugaras, pálmás vidéken. 

Néhány nap előtt, a hajnali órákban csi-
cseregtek itt utoljára. Olyan kedves, olyan 
édes-bús volt a csicsergésük! Olyan lelki 
gyönyörrel hallgattam ! Talán nekem zengett 
utolsó daluk, talán tőlem búcsúz tak . . . ? Igen 
. . . i gen ; én megértettem őket. Gyönge szár-
nyaikkal megzörrintették ablakomat, azután 
elmentek, itt hagytak engem egyedü l . . . Ki-
nyitot tam az ablakomat s búcsút integettem 
az eltűnő vándorok u t á n : Isten veletek! Isten 
veletek! Oly rosszul esett tőlük elválni, úgy 
megszoktam, úgy megszerettem már őket. 
Kéthonú kedves madarak, az agg diófa száraz 
ágán már nem énekeltek nekem többet, érző 
lelkemet nem késztitek édes ábrándozásra. 
Oh! Miért nem mehetek veletek én is oda, 
a hol nincs ősz, nincs hervadás soha! Miért 
nem lehetek én is ott, a hol mindig ragyog 
a napfény, mindig kaczag a kék égbolt, min-
dig nyilik a virág! 

De n e m . . . még s e . . . itthon j obb mégis . . . 
Hátha ott még szomorúbb lennék, hátha ott 
se lennék boldog ? . . . Oh, itthon jobb még i s . . . 

A természet háztartása szegényebb lett. 
A kis nádas ház kéményén nem kelepel már 
a gólyamadár, s a darvak utolsó „V" betűje 
is elszállt. A mező kopár, letarolt, sivár tekin-
tetű ; a fekete szántások fölött gyászruhás 
madarak, károgó varjak kóvályognak. A rét 
már nem himes szőnyeg többé; csupán itt-
ott szerénykedik ra j t néhány kései virág. Az 
erdő is olyan rideg, komor, e l h a g y o t t . . . ! 
Dalos madárkák víg zaja nem veri föí csend-
j é t ; olyan néma, olyan k i h a l t . . . 

Sárgul, hulldogál a falevél. Lassan . . . csen-
desen . . . 

Mily szomorú, mily bús s mégis mily ked-
ves az ősz! A bánatos szívben oly jóleső 
érzést kelt, a szomorú, a fájó lelket úgy el-
andalítja ! 

Mindennap kimegyek a kertbe, mint tavasz-
szal, mikor fakadni kezd a rügy. A rózsafák 
tövében mindennap megnézem a lehullt szir-
mokat. Majd leülök egy vén hársfa alá s el-
elnézem, mint készülődik a fönséges termé-
szet hosszú, téli álmához. Mennyi poézis van 
csak egy levél lehullásában is! Egy gyönge, 
alig észrevehető fuvalomra elválik az anya-
ágtól, azután •— itt is, ott is meg-megakadva 
— gyönge zörejjel, pörögve hull le a földre, 
hogy örökre megsemmisüljön. Olykor egy-

egy a kalapom szélére hull, majd a vál-
lamra, s én nem távolítom el. Hadd födjenek 
el, hadd takai janak b e . . . 

Ki-kimegyek a temetőbe is. Yan ott egy 
s í r ; szomorúbb, bánatosabb a többinél. Óh, 
hogy ezen is elszárad a fű, óh, hogy ezen is 
elhervad a vi rág! Hiába öntözi könyek 
á r j a . . . h i á b a . . . Elhervad, elszárad ezen is 
m i n d e n . . . minden . . . De az utolsó virágot 
nem hagyom raj t elhervadni! Azt hazaviszem 
s azután nem megyek ki addig a temetőbe, 
míg a tavaszi napsugár csókja életre nem 
kelti a siron az első ibolyát. 

(Tass.) Burián Albert. 

sEX^KSe 

István bácsi emlékezete. 
Ország-világ által ismert nagy emberek oda 

se néznek neki, ha meghalnak. Megörökítik 
őket érczben, fában, olajban, meg újság-papi-
roson. De miben és ki örökítse meg szegény 
Is tván bácsit, a kit tegnap temet tünk el? 
Ki,„ ha nem én ? 

0 volt a mentorom 
Mikor életpályát kellett választanom, orvos 

szerettem volna lenni vagy köszörűs, de 
házunk jó szelleme — István bácsi — azt 
mondta, hogy: „Egyik se ér semmit, mert 
nincsen olyan magyar ember, a ki orvosságot 
kommendálni vagy a bicskáját megköszörülni 
ne tudná." 

Szegény édes anyám hitt is az ő nagy 
eszében rémségesen. 

„Csak oktatgassa kee szíp sziliden" — 
aggódott a jó anyai szív. 

„No, no, hagyd rám húgom. Van ahhoz 
én bennem tapéntat . Hisz tegnap is jó végig 
vágtam raj ta egy tányérrózsa karóval." 

Ilyen módszerben is ment azután az egész 
pedagógiai kurzus, mint a miként egy pár 
példával meg is világítom. 

. . . Egyszer leszól hozzám István bácsi a 
kocsiderékból: 

„Aczi azt a hosszúnyelü gereblyét." 
„Hát hogy? Egyik kezemben a vezetéken 

levő csikó kötőfékje, a másikban meg a 
früstököm." 

„Hágj a gereblye fogára, akkor a nyele 
fölemelkedik, én meg a derékból lenyúlok 
érte." 

Úgy is történt, azzal a csekély különbség-
gel, hogy a hirtelen fölcsapodó gereblye-nyél 
úgy ütött orron, hogy ijedtemben a csikóba 
haraptam a vajas kenyerem helyett. 

„Előbb já r jon az eszed, mint a kezed", 
volt az alkalmi tanulság. 

. . . Máskor meg azt mondja : 



12 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 42. szám. 

„Szereted-e az aszalt szilvát?" 
„Hol van?" iparkodott ki belőlem a sze-

retet. 
„Anyád az előbb ott takarta le az aszta-

lon egy tarisznyával. Hamar no, majd én addig 
lesek." 

Oda ugrani, a tarisznya alá markolni és 
. . . . egy iszonyú ordítással az ajtón kirohanni: 
egy perez müve volt. 

De hát hogy is ne! Az én nagy pedagógus 
István bácsim — a ki nagy barátja volt a 
szemléltető tanmódnak — egy kisebb fajta 
patkányfogó-kelepczét vetett meg a tarisz-
nya alatt, abba kaptam bele az öklömmel. 

..Zsákban macskát ne árulj — de ne is 
végy", ágaskodott föl István bácsiban bölcs 
Salamon.. . 

Csak most utolja felé volt köztünk egy 
kis „külömbözet." „De bizony csak lopják a 
tőzegünket. Lessük meg István bácsi." 

Lestük, lestük is a tolvajt, denique akkor 
soha se jött, a mikor lestük. 

Egy éjszaka azonban nem tudtam aludni. 
Valami olyan sivár érzés vett rajtam erőt, 
valóságos lelki beteg voltam. Hogy összefüg-
gésben volt-e ez ama körülménynyel, hogy 
éppen akkor zsendült a beszterczei szilva ? 
— nem tudom. Eh ! kimegyek tőzeglopót 
lesni. 

Soha jobbkor! Éppen kötözi be a tőzeget 
a tolvaj . . . az István bácsi! 

Egyet fordult velem a világ! Rémítő mér-
ges lettem. 

„István bácsi!.... t yhü ! . . . No, most az 
egyszer még föl adom kendnek ezt a batyut!" 

. . . Hisz a tetejibe csak nem mehettem a 
szegény öregnek! De igaz-e, hogy jól oda 
mondogattam neki? Zaukó Miska. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Gróf Majláth 

Gusztáv erdélyi róm. katli. püspöknek, a ki 
a székely-keresztúri róm. kath. iskola építé-
sére 2500 frtot adományozott. 

Kinevezte: Bodrogi Jolán oki. tanítónőt a 
máramaros-szigeti áll. elemi népiskolához r. 
tanítónővé; Máté Albert oki. tanítót az abrud-
bányai áll. el. iskolához r. tanítóvá. Matis János 
oki. tanítót az apáczai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Szatmári Miklós, Kis Jakab, Liptay 
Matild oki. tanítókat, ill. tanítónőt a derzsi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; 
Fisz tori Miklós, Vácz Ágoston, Besser László 
oki. tanítókat a temes-kutasi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítókká; Kovák Mihály oki. tanítót 

a zalaegerszegi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Tomeszku György oki. tanítót az új-szadovai 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Kádár János abrudbányai áll. 
elemi isk. tanítót a gyerő-vásárhelyi áll. elemi 
iskolához; Fodor Ferencz balatonfüredi szere-
tetházi családi tanítót az erzsébetfalvi állami 
el. iskolához r. tanítónak; Baizs György, 
zajzoni áll. el. iskolai tanítót a csernátfalusi áll. 
el. iskolához jelen minőségében; Albu Mária 
kovásznai és Báczné-S<ra Lidia kis-borosnvói 
áll. el. isk. tanítónőket jelenlegi minőségükben 
kölcsönösen; Sebestyén Károly pancsovai áll. 
polg. isk. r. tanítót, a szegedi áll. segélyezett 
közs. II. polg. isk.-hoz, jelenlegi minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Cser József vesz-
prémi szolgálatképtelen róm. kath. tanító 
részére 550 fr tot ; Krejnicsky Mihály szobosi 
munkaképtelennek talált gör. kath. tanitó 
részére 230 fr tot ; Marász László ideiglenesen 
munkaképtelennek talált vörösvágási róm. kath. 
tanító részére egy év tartamára 290 fr tot ; 
Drács János hosszúréti róm. kath. tanító 
részére 230 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néhai Miltus János nagylaki ág. ev. volt tanító 
özvegye, szül. Braxatorisz Jolán és három 
kiskorú árvája részére együtt évi 552 frtot. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Singer A. Önszántából adhat az iskolaszék 

segítséget; de az orsz. tan. nyugdíjintézet 
törvényes rendelkezéseit nem szabad megsér-
teni. A könyvecskét nem kell kijavíttatni, 
hiszen a későbbi határozat s nem a czím-
lapon eredetileg írt összeg dönt. 

Spens Gy. gör. kel. tanító. Annak a min. 
végzésnek az az értelme, hogy ön október 
1-től korpótléksegélyt kap az államtól. Folyó 
évre 12 frt 50 krt vagyis V4 évi részt. Szep-
temberre azért nem számíthattak, mert hiszen 
a törvény biztosította korpótlék csak október 
1-től fogva esedékes. A korpótlék csak a folyó 
iskolai évnek októbertől kezdődő részére 
(vagyis 1898 október 1-től 1899 augusztus 
31-ig) van folyósítva. Ha jövő isk. évben is 
megakarják kapni, újra kell érte folyamodni. 

L. R. Jelentse be a kir. tanfelügyelőnek s 
tanítsa az illető növendéket az V. osztály tár-
gyaira. Azt hiszszük, a kir. tanf. nem fog 
ellene kifogást tenni, hogy tekintettel az 
illető külföldi származására, ottani tanulására 
és előrehaladt korára, esetleg ha kellően el-
készül, egy év alatt is letehesse az V—VI. 
osztályról az összevont vizsgálatot. 

Kálmánd. S. M. 1. Kérheti. 2. Követelheti. 
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R. K. Az iskolaföntartó hatóság tudtával 
és jóváhagyásával jogosan szedhetnek fölvételi 
díjat. 

0. J. Horgos-Pataka. A hit- és erkölcstan 
tanítására hetenkint 2 óra fordítandó. A 
tanulók számától függ, hogy több osztály 
egyszerre hallgathatja-e a hitoktatást. A külön-
böző felekezetbeli tanulók ekvetetlenül külön 
részesítendők heti 2—2 órai tanításban. 

A. L. Ekecs. Ha elvégezte a 6 évi tan-
folyamot és csak néhány hét vagy nap 
hiányzik 12-ik életévének betöltéséhez, nem 
kényszeríthető iskolába járásra. 

Tudakozó. Ha a községben több iskola 
van, mindegyik szülő abba járat ja gyermekét, 
a melyikbe akarja, s föl is veszik abba, ha hely 
van számára. Iskolát Budapesten is változtat-
nak a tanulók. 

L. S. Kevés a remény a sikerhez. Pályázat 
útján kellene szerencsét próbálni. A fizetése 
javítása ügyében semmit sem tehetünk. 

K . . cs Gábor. 1. Régebben a Néptanítók 
Lapja mellékleteként jelent meg a házi-ipar 
tanítására vonatkozó szaklap. Keresse az iskola 
könyvtárában. 2. Az iskolaszék határozata 
alapján köteles a maximális heti órák kere-
tében. 3. 4. Igen. 

„W. 34." 1. Esetleg polgári perútra utasít-
hatja. Ha komoly alapja van, fegyelmi eljárást 
indíthat. 2. A bírói Ítélet után fegyelmi eljárás 
is következhetik s a hivatali megtorlás ily 
módon is történhetik. 

Trencsén H. Esztergomban a férjhez ment 
tanítónőt állomása elhagyására akarták kény-
szeríteni ; de nem sikerült. A közvélemény is 
felzudult ez inhumánus intézkedés ellen, meg 
aztán a felsőbb forum a tanítónőnek fogta 
pártját. Nem tartjuk helyesnek az önök egy-
házmegyei főtanfelügyelője ama fölfogását 
sem, hogy „kath. iskolánál féqhez ment 
tanítónő nem taníthat tovább, mert az 
„erkölcsellenes* dolog volna." A kir. tanf. párt-
ját fogja, ha méltatlanul akarnának önnel bánni. 

Fábián A. Törvényhatósági joggal föl-
ruházott városokban nem fizetnek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Molnár Yiktor kitüntetése. Molnár 

Viktor, a vallás- és közoktatásügyi ministerium 
elnöki osztályának vezetője, újabb kitüntetés-
ben részesült: Wlassics minister előterjesz-
tésére király 0 Fölsége a kiváló férfiúnak a 
ministeri tanácsosi czímet és jelleget adomá-
nyozta. Őszinte szerencsekivánatainkat küldjük 
e jól megérdemelt kitüntetéshez a ministéri 

tanácsos úrnak, a ki a Néptanítók Lapját min-
denkor szeretetteljes gondoskodásában része-
sítette és részesíti, és igaz örömünkre szol-
gál, midőn látjuk, hogy a mi ministerünk 
hű munkatársai odaadó munkásságát elis-
meréssel jutalmazza. Molnár Viktor kitün-
tetéséről a sPesti Hírlap" a következőket 
í r ja : „A kitüntetett kiváló állam tisztviselő, 
mint ministeri tanácsos, a legfiatalabbak 
közül való, a mennyiben még csak 39 éves 
és 16 év óta van államszolgálatban. Annak 
idején Trefort Ágoston ministers ege alatt 
lépett a vallás- és közoktatásügyi minister 
szolgálatába s az utána következő ministerek 
valamennyien kiváló bizalmukra méltatták. 
Mint az elnöki osztálynak évek óta vezetője^ 
bizonjros tekintetben politikai jellegű állással 
bírt és bir ma is, a melyet nemcsak nagy 
körültekintéssel, hanem kiváló szeretetreméltó-
sággal is tölt be. El lehet mondani róla, hogy 
a magyar államtisztviselői kar legtiszteltebb 
és valóban közszeretetben álló tagjai közé 
tartozik. Nagy tudása, tapasztalatai, helyes 
Ítélete, tiszta jelleme és törhetetlen munkaereje 
sok szolgálatot tett már a vallás- és közok-
tatásügyi tárczának éppen azokban a kényes 
ügyekben, a melyek ott nem ritkák és különös 
tapintatot követelnek. A nyáron is ő volt meg-
bízva a brassói görög kel. iskolák ismeretes 
ügyének megvizsgálásával s azt fényes siker-
rel fejezte be. Legutóbb egyik kerületben 
képviselő gyanánt emlegették, de ő hasznos 
közszolgálatokkal összekötött állását nem akarta 
elhagyni. Molnár Viktorban a kitüntetés való-
ban érdemes férfiút ért, a kire — kivált a 
mostani tevékeny kultuszminister mellett x— 
jelentékeny közszolgálati föladatok teljesítése 
vár." 

— Szathmáry György emlékének szen-
telte a Magyar Paedagogiai Társaság folyó hó 
15-én tartott ülését, melyen Wlassics Gyula dr. 
vallás- és közoktatásügyi minister is megjelent, 
ezzel is kimutatva kegyeletét elhunyt tanácsosa 
emléke iránt. A minister kíséretében meg-
jelentek a közoktatásügyi ministerium VI. ügy-
osztályának főtisztviselői is Axaméthy Lajos dr. 
ministen tanácsossal élükön. A tudományos 
akadémia termét nagyszámú közönség töltötte 
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meg. Ott láttuk Berzeviczy Albert dr. v. b. t. 
tanácsost, Neményi Ambrus orsz. képviselőt, 
Erődy Béla dr. kir. főigazgatót, a Szathmáry-
család tagjait, Verédy Károly dr. és Tergina 
Gyula dr. tanfelügyelőket, valamint a főváros 
legkiválóbb pedagógusait. Az emlékbeszédet 
Neményi Imre dr. kir. tanácsos, Szathmáry 
György hű munkatársa és barátja tartotta. 
Nagyszabású, eszmékben gazdag volt ez az 
emlékbeszéd s ámbár másfélóráig tartott, a 
jelenvoltak általános és egy pillanatra sem 
lankadó figyelemmel hallgatták. Neményi Imre 
korán elhunyt Szathmárynknak mesteri módon 
megrajzolt élet- és jellem-rajzát adta. Elmondta, 
hogy született, fejlődött és erősödött szilárd 
meggyőződéssé a hunyadmegyei Szathmáryhan 
az eloláhosodott hunyadmegyei községek lát-
tára az erős nemzeti érzés, mely szövétneke 
volt egész életén át. Vázolta ifjúságát, hírlap-
írói, írói és parlamenti munkálkodását, az 
1894-iki tanítógyülés elnöki székében és végül 
a ministeriumban kifejtett működését. Meg-
elevenedett előttünk Szathmáry György hazafias, 
nemes alakja s e kitűnő élet- és jellemrajz 
behatása alatt láttuk csak igazán: mit vesztett 
a magyar nemzet és mit vesztettünk mi, magyar 
tanítók, Szathmáry Györgyben! Neményi emlék-
beszéde mély benyomást tett a jelenvoltakra 
és a Paedagogiai Társaság nagyérdemű elnöke: 
Heinrich Gusztáv dr. ministeri tanácsos élénk 
helyeslések között mondott köszönetet a föl-
olvasónak, a kinek különben Wlassics minister 
is kifejezte elismerését és köszönetét. A Tár-
saság ülésének még egy másik tárgya is volt: 
Greőcze Sarolta olvasta föl külföldi tanulmány-
ú j ának egy érdekes részletét. 

— Erzsébet királyné emléke az iskolák-
ban czím alatt közöltük lapunk mult számá-
ban a vallás- és közoktatásügyi minister úrnak 
költői lendülettel megírt rendeletét, melylyel 
intézkedik, hogy az iskolák Erzsébet napján, 
november 19-én, megdicsőült királynénk emlé-
kére gyászünnepélyt tartsanak. Erre az alka-
lomra készült az az emlékfüzet, melyet a 
Magyar Tanítók Országos Bizottsága, az Eötvös-
alap orsz. tanítóegyesület és a fővárosi tanító-
egyesületek megbízásából Hajós Mihály, Kon-
csek Lajos és Móra István közreműködésével 

Ujváry Béla szerkesztett s mely néhány nap 
múlva hagyja el a sajtót. A tanítóság hozzájáru-
lása Erzsébet királynénk szobrának megvalósí-
tásához e füzet megrendelésévél és terjesztésével 
van lehetővé téve, a mennyiben ez emlékfüzet 
egész tiszta jövedelme Erzsébet királyné szobra 
javára fog fordíttatni. Az Athenaeum r.-tár-
saság, tekintettel a kitűzött czélra, oly olcsó 
áron állítja ki e füzetet, hogy 10.000 példány 
eladásából is már tekintélyes összeget adhatunk 
megdicsőült királynénk szobrára, mint a 
magyar tanítóság és tanulóifjúság adományát. 
Egy-egy füzet ára, tudvalevőleg, 10 kr, s 
megrendelések ily czím alatt teendők: Athe-
naeum r.-társaság könyvkiadóhivatala, Buda-
pest, IV. Ferencziek-tere 3. sz. — Erzsébet 
királyné szobrára egyébiránt a magyar nemzet 
őszinte kegyelete alig egy hónap alatt fél-
milliónál nagyobb összeget rakott össze és ez 
az eredmény még nem is végleges, mert a 
gyűjtés még országszerte foly. A fővárosi és 
vidéki sajtó eddig 312.000 frtot gyűjtött. 

— A tanító és iskola védelme. Beák 
Lajos kir. tanfelügyelő úr arról értesíti lapun-
kat, hogy „Maros-Tordamegye törvényható-
sága már rég az elsők között meghozta a 
tanítók-, az iskola- és az iskolás-gyermekek 
védelme érdekében szükséges szabályrende-
leteket s ezért a tanítóság egyik köri gyűlésén 
sietett is hálás köszönetének kifejezést adni." 
Örömmel veszszük tudomásul. Sárosvármegye, 
mint értesülünk, még 1894. évben (május 
hó 7-én 6.245 60. szám a.) alkotott „Sza-
bályrendeletet a 15 éven aluli gyermekek-
nek a nyilvános mulatóhelyekről való távol-
tartása tárgyában". Folyó 1898. évi junius 
13-án tartott rendszeres évnegyedi közgyűlésen 
pedig (8628—125. sz. a.) „ . . . az iskolai 
tanítók tekintélyének megóvása s iskolai rend 
védelme tárgyábani szabályrendelet"-etalkotott. 

— A Szathmáry-síremlék és alap bizott-
sága e hó végén tartja őszi első ülését, melyen 
az alap pénztárosa jelentést fog tenni a gyűj-
tés eddigi eredményéről. Eddig, mint alábbi 
kimutatásunkból látható, már kétezer forinton 
fölül gyűlt össze a kettős czélra s mivel még 
sok gyűjtőív van künn, az eddig elértnél még 
nagyobb összeg is remélhető. Újból figyelmez-
tetjük a tanítóságot, hogy a midőn Szath-
máry-alapra adakozik, részben önmagának 
gyűjt s hogy a bizottság csak filléreket kér 
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a kettős czélra, de azt szeretné, lia minden 
magyar tanító adna annyit, a mennyit éppen 
adhat. Mily impozáns emlék volna az, 3j mit 
27.000 tanító emelne! A bizottság pénztárosa 
minden legcsekélyebb összeget is szívesen 
fogad és azonnal nyilvánosan nyugtatványoz. 
A Néptanítók Lapja szavát — örvendetes 
tapasztalásból mondhatjuk ezt — meghall-
gatja a tanítóság s épp azért remélhetjük, hogy 
a Szathmáry-alap érdekében ez újabb fölszó-
lalásunk sem lesz pusztába kiáltó szó. A kinek 
gyűjtőívre van szüksége, forduljon ez iránt 
levelező-lapon a Néptanítók Lapja szerkesz-
tőségéhez (VI. Podmaniczky-utcza 37. szám). 

— Tanítói jubileum. Lackner Fülöp új-
verbászi ág. ev. tanítónak félszázados tanítói 
működését ünnepelték meg f. hó 10-én Uj-
verbászon. Az ünnepély hálaadó isteni tiszte-
lettel kezdődött. A bács-szerémi ág. hitv. ev. 
tanítóegyesület nevében Hamel torzsai tanító, 
az egyesület elnöke, üdvözölte a jubilánst. 
Ezután Schmidt Henrik új verbászi tanító átadta 
a tanítóegyesület aj ándékát: egy gyönyörű 
aranyórát az ünnepeltnek monogrammjával 
és egy szép aranylánczot. Ezután a követ-
kező sorrendben folytak le a tisztelgések: 
TJjverbász községi elöljáróságát Wagner György 
közs. jegyző, — az újverbászi ág ev. presbi-
tériumot és iskolaszéket Schneeberger János 
ág. ev. lelkész vezette és megható beszédet 
intéztek a jubilánshoz. Ez utóbbi a ragaszko-
dásnak igen szép példájával lepte meg az 
ünneplőket. Az újverbászi ág. ev. hitközség 
gyűjtést eszközölt a saját kebelében egy 
Lackner Fülöp-alapítványra; a gyűjtés ered-
ménye : 300 korona, mely összeget 2G9 volt 
tanítványa a jubilánsnak adta össze és kama-
tait ezentúl minden év október 10-én a fel-
sőbb osztályok szegénysorsú, de jó magavi-
seletű és szorgalmas tanulóinak a tanítótestület 
fogja jutalomdíjakul odaítélni. Az ev. ref. 
hitközség nevében Schmidt Henrik tanító, — 
az izr. hitközség nevében Blum Salamon 
tanító, — a kuczurai ág. ev. hitközség nevé-
ben, a hol a jubiláns szintén működött, Bajer 
Frigyes segédlelkész, — az algymnasium tanári 
kara nevében Kovalszky Lajos igazgató, — 
a bács-szerémi ág. ev. egyház nevében Petri 
Károly soóvéi esperes, — a kaszinó nevében, 
melynek a jubiláns több mint 28 éve elnöke, 
Löwy Adolf alelnök, — a volt tanítványok 
nevében Engisch Frigyes szeghegyi lelkész, 
— a helybeli kartársak nevében Csepcsányi 
Béla tanító és végül a jelenlegi tanítványok 
nevében egy kis iskolás leányka üdvözölte a 

jubilánst. Lackner Fülöp minden üdvözlő be-
szédre válaszolt és köszönetét fejezte ki a 
megtisztelésért. 

— Az iskolai osztályzatok műszavai a mily 
sokféleképen, épp oly helytelenül s rossz ma-
gyarsággal vannak megállapítva. Az államiak 
sem tesznek ez alól kivételt. Az egyes osz-
tályzatokban nincs meg az átmeneti fokozat, 
az ismétlés gyakori, a szavak pedig néha nem 
jó magyar szavak : Csak kevés példát említünk : 
A szorgalomnál ernyedetlen az első, kitartó 
a második fok. Az ernyedetlen szokatlan, 
erőltetett szó, jelentését a nép meg nem 
érti ; s ha jól meggondoljuk, az ernyedetlen 
és kitartó szók között értelmileg nincs különb-
ség, s így fokozat sincs. A jó általános elő-
menetellel kellő szorgalom áll szemben; pedig 
a kellő szó értelmi megfelelője: elég(séges), 
s így az elég(séges) általános előmenetelnek 
felelne meg a kellő szorgalom. A szorgalom-
nak utolsó fokozata : semmi. Pedig elemi isko-
lában az irányító nevelés mellett képtelenség, 
hogy bármelyik tanuló szorgalma semmi se 
legyen. Az erkölcsi viselet utolsó foka meg 
éppen: rossz. Ez igen erős; rossz magavise-
letű tanuló nemhogy iskolai év végéig, de 
egy perczig sem tartózkodhatik rendes isko-
lában, az ilyen tanuló a javító-intézetbe való. 
Az írásbeli dolgozatok külső alakjánál meg-
állapított osztályzatok : csinos, tiszta(!), rendes, 
tűrhető, rendetlen. Méltán kérdezhetjük: ren-
detlen dolgozat nem lehet-e tiszta ? Vájjon 
okszerűen alkalmazott, határozott osztályzat-e 
itt a tiszta ? . . . Egyéb helytelenségekre is 
mutathatnánk, de legyen elég ennyi példakép. 
Minthogy felekezeti iskolánkat e részben 
semmiféle rendelet sem kötelezi az osztályzati 
fokozatokat illetőleg, s minthogy a józan ész-
szel és a magyar nyelv törvényeivel számolni 
óhajtunk ez ügyben, arra kérjük a magyar 
nyeív hivatott őreit — írj a a „Magyar Nyelvőr" 
— szíveskedjenek az egyes osztályzati foko-
zatokat az előmeneteli jegyeknek megfelelő, 
okszerű egymásutánban megállapítani. A meg-
jegyzések az említett folyóirat szerkesztősé-
gében (Budapest, New-York-palota) külden-
dők be. 

— Ünnepelt tanító. Nádasdi János víz-
keleti tanítót abból az alkalomból, hogy f. 
hó 11-én születésnapjának 80-ik évfordulóját 
ünnepelte, volt tanítványai remek Írókészlet-
tel ajándékozták meg, kiknek nevében Csenker 
Károly hírlapíró üdvözölte. Az ünnepélyt az 
agg tiszteletére rendezett lakoma fejezte be. 
Nádasdi János az idén üli meg különben 
tanítói működésének 50 éves évfordulóját. 

A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra újabban adakoztak: Krammer Gusztáv 
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(Budapest) gyűjtése 2 f o r i n t ; Tóth La jo s 
(Zala-Mihályfa) 50 k r ; Tóthné-Joós A n n a (Zala-
Mihályfa) 50 k r ; nyitrai járáskör tanítói és 
tanítónői (bek. Atovich Ferencz) 8 f r t 50 k r ; 
soproni ev. tanítóképző-intézet tanán kara 
5 f r t ; Pintér Gábor dr . kir. tanfe lügyelő 
(Nagy-tízeben) gyűj tése 17 f r t 90 kr , (ehhez 
j á r u l t a k : Pintér Gábor dr . 1 f r t ; Mirtse L a j o s 
50 k r ; Stoia János 30 k r ; Simonca Mária 
20 k r ; Major Leo 30 k r ; Gitirgiu J á n o s 
50 k r ; Stoia Tivadar 50 k r ; Danila György 
50 k r ; tíidófalvy Gergely, róm. kath. p r é p o s t -
plébános 5 f r t ; Weinliold Károly 1 f r t ; Néher 
E m m a 50 k r ; Bozán P é t e r 50 k r ; Blosz 
Julia 50 k r ; Molnár K l á r a 50 k r : Kischer R. 
30 k r ; Erdt J . 20 k r : Xagy L. 50 k r ; N. N. 
1 f r t ; N. N. 1 f r t ; Prokupek Sámuel 1 f r t ; 
Schich Ödön 20 k r ; Szánthó Mihály 20 k r ; 
Máthé D é n e s 20 k r ; Faur Tivadar 50 k r ; 
Szilka Szeve'r 50 k r ; Jakab János 50 k r — 
17 f r t 90 kr.) Eddigi gyűjtésünk: 2088 f r t 
(if) /.>'. 

— G y ű l é s e k : A „besztercze-naszódvárme-
gyei általános tanító-egyesület" f. évi ok tóber 
hó 24-én t a r t j a N a g y - S a j ó n XIV. r endes 
közgyűlését. — A marosi róm. kath. tanító-
egyesület Nagy-Ernyén fo lyó évi ok tóbe r hó 
2Ö-án t a r t j a vándorgyűlésé t . — A „kis-kUkiillő-
vármegyei ált. tanító-egyesület bonyhai járásköre", 
dicső emlékű Erzsébet k i rá lynénk emlékére 
tar tandó gyászünnepélylyel kapcsola tosan, f. 
év október h ó 27-én d. e. 9 órán kezdődőleg 
Nagy-Kenden rendes őszi köri gyűlését t a r t j a . 

A szerkeszt« postája. 
Sz. T. Csorvás-Alföldi. W. R. Baja. A mint lehet, 

közölni fogjuk. — V. S. Xádfa. 1$. A. Brestyén. 
1). L. Egyházas-Rádéez. St. A. Karka-Kutas. P. B. 
Zalavár. it. J. Egvházas-Biik. B. J. Hódmezö-Vásár-
hely. R. R. Dolova. H. S. Puszta-Söreg. Sz. J. 
Bussa. Sell. Gy. Kaproneza. Nem közölhetők. — 
S. L. M. G. P. Az a czikk nem szorul magyarázatra. 
Ön is megértette, mit jelentenek a rövidített szók. 
— V. Gy. Szelecske. Tudomásunk szerint be. — Y. 
Á. Tisza-Rolf. Iskolaföntartójának kell megadnia; 
forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz. — H. G. 
Rörücske. 1. Lehetne, de ne tegye ; várjon. 2. Ehhez, 
a viszonyok ismerete nélkül, nem tudunk hozzá-
szólni. A minimum nem 400, hanem — fájdalom ! 
— csak 300 frt. — Cs. P. Cs.-Szépvíz. Ha választ 
nem kapott rá, levele elveszett. Ismételje meg a 
kérdést, de ne hivatalos levélben, mert ez magánügy. 
— H. A. Csorna. Nagyon sajnáljuk, de mi azt nem 
tehetjük már csak azért sem, mivel azzal a czéggel 
semmiféle összeköttetésben sem vagyunk. írjon nekik. 
— Tanító. 1. 3. 5. Nem tudjuk. 2. Nem. 4. Kérheti, 
de nem hiszszük, hogy megadják. 6. A kabinet-iroda 
útján. — E. Gy. Bodrogköz. Annak idejében majd 
megtudja; mi nem tudjuk. — P. J. Egeres. Kér-
vényben kell kérni (mellékelve a munkát és 30 frt 
bírálati díjat) a vall. és közokt. ministeriumtól. — 
B. S. Katona. Már be van töltve, mint a lap mai 

számából olvashatja. — Z. róm. kath. tanító. Mi 
sem mondhatunk egyebet, mint, hogy kérje az 
iskolaföntartótól. — H. F. Bakony-Ságli. Az ön 
által idézett törvényezikket mi is úgy magyarázzuk, 
hogy a must-járandóságot az iskolafüntartúnak kell 
beszednie. Abban is igaza van, hogy a terményeket 
legjobb volna készpénzre változtatni; mi már sür-
gettük is ezt. — „Kérdező". Megsürgettük. — L. 
F. R.-Oravieza. Megsürgettük. — Sz. Gy. Gyilaj. 
1. Szabad. 2. Még nincs itt. — I. G. Tompa. Már 
elintézték : tudakozódjék a kir. tanfelügyelőségnél ; 
száma 40 624. — R. I. Mura-Szerdaliely. A „Minta-
lapok" kiadóhivatala: V. Akadémia-utcza 3 : előfize-
tési ára egész évre 12 füzet 16 f r t ; 4 szövőipari 
füzet 6 f r t ; egy füzetet, tudtunkkal, nem adnak; 
egyébiránt forduljon a kiadóhivatalhoz. — X. N. 
tanítónő. Névtelen levelekre nem adunk választ. — 
V. J. Topánfalva. Nem a mi lapunkba való.—Gr. D. 
Temesvár. Ezzel'a kérdéssel nem kívánkozunk foglal-
kozni. — „Sz." Követelheti, ha csak előre nem volt ki-
kötve, hogy az államsegély folyóvá tételéig a tandíjból 
befolyó összeg a fizetés. — H. E. Kis-Sonilyó. Már 
(38.650. sz. a.) elintézték ; forduljon a közig, bizottság-
hoz. — Salamon község több megyében is'van (Szolnok, 
Ung, Veszprém); vájjon melyikből fordulnak hoz-
zánk „a tanítók", a kik azt sem tartják szükséges-
nek, hogy a midőn kérnek valamit, bemutatkozzanak ? 
— K. Gy. G. 1. 66.518. sz. 2. 66.517. sz. — V. G. 
Zala-Németfalu. Ügyét a kir. tanfelügyelőséghez 
tették á t ; forduljon oda Minket hasztalan von 
kérdőre (!): a szerkesztőség nem intézkedhetiK és föl-
adata a lap szerkesztése. — L. A. Bodófalva. Meg-
sürgettük ; többet nem tehetünk. — R. V. Ekei. 
Újólag megsürgettük. — G. D. Csautavér. Még 
nincs itt — Zl. J. I. Yág-Besztercze. 1. Bélyegmentes. 
2. Alkalmasint csak a jövő évtől kezdve adják meg: 
folyamodni kell érte. — Cs. J. Mikola. Mi úgy tud-
juk, hogy nem; egyébiránt folyamodjék. Melléklet 
nem kell, de szükséges a kir. tanfelügyelő láttamo-
zása. — Sz. A. Ailiacz. Várni, míg elintézik az egy-
ház kérvényét. — M. I. Weidenthal. Adjon be kér-
vényt az iskolaföntartó községhez. — 1). J. Brassó. 
A ki ezzel még most sincs „tisztában", az nem olvassa 
lapunkat, mert mi már többször megírtuk (a mult 
számban is), hogy az ötödéves korpótlék f. év okt. 
1-én vált esedékessé. — B. J. Csekelaka. Megsür-
gettük. — „Leégett." A segélyt a kassai adóhiva-
talhoz 34.999. sz. a. kiutalványozták. — K. K. 
Z.-Baksa. E sorok megjelenésekor már bizonyára 
meg is kapta 61.655. sz. a. — A. V. Nemes újvár. 
Leküldték a kir. tanfelügyelőséghez Egerszegre. — 
P. Gy. Farnad. A közigazg. bizottságnál van 38.157. 
sz. a. — J. J. Kótaj. Megsürgettük. — >". I. Losoncz. 
A tanfelügyelőséghez küldték. — E. F. A. T. 
67.348. sz. a. 1896/7 — 1899/1900. évekre kiutalvá-
nyozták. 

Tarta lom : Állami népiskoláink rendezése, (ti.) 
— Gazdasági előadások a nép számára. Eles Károly. 
— Az órarendkészítés elvei a népiskolában. Kőszeyhy 
István. — A polgári iskolák reformja. — IFtesics min. 
törvényjavaslata. — Egyesületi élet. — Irodalom. 
— Szünóra: Pályám. (Vers.) Tarcsafalvi Albert. — 
Öszszel. Burián Albert. — István bácsi emlékezete. 
Laukó Miska. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: Güöz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

•Sxi 
A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, 

továbbá községek- és körjegyzőségeknek a netto-ílrösszeg előleges beküldése mellett, poríó-
muntesen küldjük me£. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud.-egyetemi nyomd,a igazgatóságának Buda-
pest. I. ker., iskolatér 3. szám11, pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kiviil. az 
utolsó postát is tudatni kérjük. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti l frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 'iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8", 16'A iv, kötve, b. ára 50, n. ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák H. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 fr t 50 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. C. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr. netto ára 52 kr. 

Maszák 11. Kézi rajzminták. T). füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatitnitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr, netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr, netto ára 60 kr. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 
a) Magyar nyelven. 

I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
6z., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8", 7Vs iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanitásához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8°, 9'/s iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, netto ára 16 kr. 

Gáspár J . III. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8", 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 35 kr, netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8", 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8", 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8>, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

b) Német nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, javított 
kiadás. 8°. 7'A iv, kötve, b. ára 15 kr, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk, 55 db. Tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 50 kr. 

Gönczy I'. Nyomtatásbeli mozgatható betiik, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 60 kr, n. ára 50 kr. 

Gáspár ,J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr. netto ár.i 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. S°, 16'A iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8", 36'A iv, kötve, 
bolti ára 72 kr. netto ára 60 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanitásához. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 45 kr, 
netto ára 36 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 
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Nagy L. Nyelvtani gyakoriékönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához, 8°, 27'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredméuytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'A iv, 
kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 60 kr, net to ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
2 frt 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 
számára. 8", 2 iv, kötve, b. ára 15, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 5U kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 
ajkúak sz. I. r. 8", 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. 11. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára 8", 8'A iv, kötve. b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, l l ' A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11'/« iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. ós VI. olvasókönyv. 8", 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, nt t to ára 54 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanitók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, l'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papirminták. 25 alak, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

d) Sáros- és Szepesmegyei tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 
osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

*4önczy 1'. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

tíroó V. Vezérköuyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8", 7'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, ll 'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8", 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8", 8'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 26 iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
l'A iv. kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanitásához. 
8°, 23'A iv, kötve, boiti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Fali tábla, 24 lap, bolti ára 2 fr t 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 75/» iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 
bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 
8'. 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 
8", 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-
mára. 8", 9 'A iv, kötve, b. ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., 11. osztály számára. 
öu, 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtaui vezérkönyv. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 40 kr, n. ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8", 1'/, iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy E. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-
mára. b°, 6'A iv, kötve, b. ára 20 kr, n. ára 16 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8", 30'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 26'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredméuytár. b", 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8", 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kis-Mayei*. Vezérkönyv a történet tanitásához. 8°, 
27'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8", 
4'/< iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák II. Kivágott papírminták. 25 darab alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 
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f ) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyointatásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Nagy 1. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'/a iv, kötve, bolti ára 8 kr, 
netto ára 6 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'/i iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11"A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 32 kr, netto ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28V4 iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8", 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8", 
30 iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák 11. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 8°, 
9 ' / j iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8", 
9'/> iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. 
osztály számára. ö°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 20, n. ára Í6 kr. 
Margitai J. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar í'ali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr, netto ára 20 kr. 

i ) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-tigocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, 

netto ára 2 frt. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 

bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 
Nagy I . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, 11V» iv, kötve, bolti ára 30 kr, 
netto ára 24 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. 1. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezéi-könyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8", 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Valkovszky. Magyarország története. 8% 4'A iv, 
kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyointatásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 60 kr, 
netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. III. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
15 kr, netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolákszámára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
8 kr, netto ára 6 kr. 
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Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 4 V« 
iv, kötve, bolti ára CO kr. netto ára 50 kr. 

Maszák 11. Kirágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- ós irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy t>°, 17 Vi iv, 
fiizve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy b°, 21'A iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8", 
13'A iv, fiizve, bolti ára 1 frt 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára, 8", 
7Vs iv, fűzve, bolti ára 70 kr, netto ára 56 kr. 

III. Tani tó- és tanitónőképezdék számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8", 123A iv, fiizve, bolti 
ára 1 frt 25 kr, netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'/« 
iv, fiizve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 irt 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára •"> frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8", 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8", 24'/< 
iv, fiizve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 fr t . 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9 '/< 
iv, fiizve, bolti ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9'A iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 f r t 50 kr. 

IV. Kisdedóvóképzö-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47« 
iv. bolti ára 40 kr., netto ára 3u kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8", 11'A iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8", 17'A iv, 
bolti ára 1 f r t 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12Vj iv, számos ábrával, fiizve, bolti ára 2 frt , 
netto ára 1 fr t 50 kr. 

Boboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára l frt 20 kr. 

Boboz József. Olvasó-és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8", 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára. 
8°, 3 iv, fűzve. (1879.17284. s7. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, l'A iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8", 1 iv, fűzve. (1882. '3998. sz. r.) n. ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, 'A iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, 1'/« iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (189 1. 35527. sz. a.) Bolti ára 0 kr., n. ára 5 kr. 

A kereskedő tanonoziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

N'ői kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
52258/1890.) 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. Bolti ára 15 kr., netto 
ára 12 kr. 

VI . Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 
tanitónők képesitési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanitónők képesitési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868.XXXVIIL 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tót " „ „ , „ 20 kr. 

„ román „ „ „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 
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Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi ós állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. óvi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékháza-
kat vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- ós polgári iskolai tanitónő-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, ÍVs ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 20 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári flu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- ós segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3/i iv. (18ö8. 
17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsó fokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 10 kr. 

L Jegyzek. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
'/. iv. (1889. 14539. sz. r.) Netto ára 5 kr. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 25 kr. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.) Netto ára 
25 kr. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
25 kr. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 25 kr. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

VII . Népisk. keze!, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 
BJ minta. Netto ára 4 kr. 

Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alap vagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló a/2. minta. 1 iv netto ára I ' / j kr. 
Anyakönyv BJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, netto ára l ' / i kr. 
Nyilvántartási napló 1)J minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerződés a kincstár által bérbeveeudő épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 

Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 
javitó-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minősitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2 ' / j kr. 

VIII . Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-íntézetek szervezeti 
szabályzata. 25 kr. 

A kisdedóvónöképző-íntézetek tanterve. 12 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónöképző-íntézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a/l m., l'/s kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 

b/1 m., l '/s kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora. 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 

IX . Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'h kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ára I ' / j kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'/> 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- ós küliv), a/3 m., ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'/=, netto ára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., ára 1 'A kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'/i kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l'/s kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett uépiskolai tanítók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanítók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők auya-

könyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. munkamesternői képesítő vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Értesítő tanitóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pL 

Kizárólag a tanítóképző-intézetek részére ingyen. 

XI . Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 

Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l'/i kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
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X I I . Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztályijai megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgárileányiskolai bizonyítvány. 1 péld.netto ára2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére, 1 péld. bolti ára 2 kr. netto ára l 'A kr. 
l'olgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'/a kr. 
Tanítóképczdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamcsternöi bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanitói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. n. ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 pélcl. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári iskolai tanitói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-

csoportra. Egy-egy pld. netto ára 60 kr. 

XI I I . Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (díszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fiizve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

X I V . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére: Bolti ára Netto ára 

1. Érettségi bizonyítvány . . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy belív 4 „ 3 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. belív 4 „ 3 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. belív 4 „ 3 „ 
6. Kimutatás éretts.vizsg., kül-v. belív 5 „ 4 „ 
7. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 

X V . Női keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. I példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891 — 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

X V I . Tan fe lügye lő i kezelés i nyomtatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Elöadó-iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 

Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 3 kr. 
Tanitói változási jelentés. XI. m. I iv netto ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a telj esitett iskolalátogatásról. 1 iv netto 

ára I'/J kr. 

X V I I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m., netto ára 1 'A kr. 
Mulasztási napló, bel- és küliv, b/2 m., ára l'A kr. 
Haladási napló, bel- és küliv, bolti ára 4 kr, n.ára 3 kr. 
Mulasztási kimutatás, 1 iv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 

T a n e s z k ö z ö k . 

1. Szemléleti képek.* 

I-ső, II-ik, III-ik és IV-ik szállitmány. Egy-egy 
szállitmány (10—10 kép) bolti ára 6 frt 50 kr, 
netto ára 5 frt 85 kr. — Az egyes szállitmány tar-
talmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

2. Természetrajzi és gazdászat i sz ínezett 
táblák. 

Az emberi test boneztana (5 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 

A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 12 fr t 60 kr. 

Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Kétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lcntermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Basch-féle természetrajzi táblák. (16 drb 

színezett tábla; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'/< ivre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, szerb és vend nyelven, bolti ára 80 kr, 
netto ára 70 kr. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 50 kr, netto ára 45 kr. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. Szerb 
Utasitás nem kapható. 

5. Gönczy P. Utasitás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz.8°,7'/<iv.fűzve.bolti ára 75 kr.,n.ára 60kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 1 frt, 20 kr, n. ára 1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle számvetö-készülék az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 18 frt. 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

9. Bopp. Méter-mértékek gyűj teménye , netto 
ára 5 frt. — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

Kogutovicz és Társa-féle fali térképek. 
Magyarország fali térképe, vászonra húzva, bolti 

ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
hegy- és vízrajzi fali térképe, vászonra húzva, 

* Az 1-ső szállitmány, sajtó alá rendezés miatt, ez idő szerint 
n e m k a p h a t ó . 
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bolti ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Léczékkél, 
bolti líra 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
folyóhálózati fali térképe, vászonra húzva és 
léczekkel ellátva, bolti ára 14 frt, netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt. István halálakor (1038-ban), 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára (i frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt. 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1847-ben, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország a pragmatica 
sanctio előtt (1720-ban), fali térkép, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
— Magyarország I. Mátyás király halálakor, 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel. bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország l(>s:$-ban a 
török uralom legnagyobb kiterjedésében, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt, 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr Léczekkel. bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt — A. római birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában, fali térkép, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 
Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. -— 
Graeczia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczékkél, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Osztrák-Magyar 
monarchia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
5 frt 75 kr, netto ára 4 fr t 75 kr. — Léczczel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Európa fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára ti frt 25 kr, 
netto ára 5 frt. Léczékkél, bolti ára 7 frt 25 kr, netto 
ára 6 frt 25 kr. — Európa fali térképe. (Tör-
téneti—hon,foglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr. netto ára 6 frt 50 kr. — LJczekkel, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Afrika fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 50 kr, netto 
ára 5 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. — Palesztina fali térképe, 
vászonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ára 
7 frt, netto ára ti frt. Léczekkel, bolti ára 8 frt, 
netto ára 7 frt. — Föld képe fali térképe (öt 
része), féltekében, vászonra húzva, szöveggel, bolti 
ára 8 frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. Léczekkel. 
bolti ára 10 frt 50 kr, netto ára 9 frt 50 kr. — 
Európa hegy- és vizrajzi térképe, vászonra liuzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt. Léczczel ellátva, 
bolti ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. — 
Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. — 
J^éczizel ellátva, bolti ára 16 frt, netto ára 15 frt. 
— Európa a népvándorlás korában, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczczel ellátva, bolti ára 9 frt, netto 
ára 8 frt. — Európa a keresztes hadjáratok ide-
jében, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50. kr, netto 
ára 6 frt 50 kr. — Léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt — Európa a renaissance s 
Mátyás király korában, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Európa a 
reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. — Léczczel 
ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korá-
ban (1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 
50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Ázsia fali térképe, 
vászonra húzva, bolti ára 9 frt, netto ára 
8 frt. Léczczel ellátva, bolti ára 11 frt, netto 
ára 10 frt. — Dél-Amerika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 8 frt 25 kr, netto ára 7 frt 
25 kr. 

Gönczy-féle fal i térképek. 
Észak-Amerika fali térképe, netto ára 3 fr t 60 kr. 

— Dél-Amerika fali térképe, netto ára 3 fit 
60 kr. — Ausztrália fali térképe, netto ára 
3 frt 60 kr. 

Kogutovicz és Társa-féle kézi at laszok. 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. számára, 

bolti ára 60, netto ára 50 kr. — Kis atlasz. A pest-
megyei elemi iskolák számára, bolti ára 35, netto 
ára 32 kr. — Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 
11 térképpel, bolti ára 30, n. ára 28 kr. — Földrajzi 
iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, n. ára 
90 kr. — Történelmi iskolai atlasz, gymnasium, 
reáliskola, felsőub leány-, felső keresk. iskolák, 
tanítóképző-intézetek és polgári iskolák számára; 
fiizve, bolti ára 2 frt 50 kr, n. ára 2 f r t 25 kr ; 
kötve, bolti ára 3 frt, n. ára 2 frt 70 kr. 

Kézi térképek. 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, n. ára 

15 kr. — Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön színezve), b. ára 15. n. ára 12 kr. — Magyar-
ország hegy- és vizrajzi kézi térképe, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Palesztina kézi térképe, bolti 
ára 18, n. ára 15 kr. — Európa a magyarok honfogla-
lása ésafrank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a keresztes hadjáratok 
idejében, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a 
renaissance és Mátyás király idejében, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Európa a reformáczió idejében, 
bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 15. n. ára 12 kr. — Osztrák-magyar monarchia 
politikai kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Osztrák-magyar monarchia hegy- és vizrajzi 
kézi tél-képe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika 
kézi térképe, n. ára 15 kr. — Ausztrália kézi tér-
képe, n. ára 15 kr. — A térképpel való ábrázolás 
alapfogalmai, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Dudapest 
fő- és székváros tervrajza, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Dudapest és környéke, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10, 
n. ára 9 kr. — Európa hegy- és vizrajzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr, — Afrika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Planigio-
busok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 
9 kr. — A föld üt része (Mercator-féle projectió-
ban) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 

megye i kézi térképek. 
Arad, Baranya, Bács-Bodrog, Biliar, Kolozs, Pest, 

Pozsony, Somogy, Szathmár, Temes, Torda-
Aranyos, Torontál, Vas, Zala megye, egy példánya 
bolti ára 15, n. ár. 10 kr — Abauj-Torna, 
Csongrád, Hajdú, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Komárom, Nógrád, Mosony, Tolna, Szeben, Sop-
ron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya bolti 
ára 10, n. 9 kr. — Alsó-Fehér," Nyitra megye, 
egy-egy példánya bolti ára 15, n. á>-a 12 kr. 

Szemléleti képek 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt Fiume látképe, felhuzatlanul. bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árvaváralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra. bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 50 kr. netto ára 
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3 frt 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul. bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 f r t 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Vajda-Hunyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra. 
bolti ára 2 f r t 50 kr, netto ára 2 fr t 30 kr. A jáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 fr t 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 f r t 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 fr t 30 kr. 

H ) Kath. népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 18 kr, net to ára 15 kr. 

Német nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°. 5'A iv, kötve, b. ára 16. n. ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk II. oszt. 

számára. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 27, n. ára 22 kr. 
Német nyelven. 8°, 10'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. osztálya számára. 8°, 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német, nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 41, n.ára 34 kr. 
Tót nyelven. 8", 16'A iv, kötve, b.ára 48kr ,n .á ra 40kr. 
Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. oszt. 

számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, n. ára 52 kr. 
Német nyelven. 8°, 19'/» iv, kötve, bolti ára 64 kr, 

netto ára 53 kr. 
Harmadik nyelvkönyv a levélirásba való bevezetés-

sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolt i ára 40 kr, net to ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
ngtto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8", 15'/« iv, kötve, b .ára 37kr, n.ára 31 kr. 
Német betűző a népiskolák számára. 8", 2'A iv, 

fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 32 kr. n. ára 27 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 

Bzámára. 8°, 15'A iv, kötve, b. ára 41 kr, n. ára 34 kr. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 

összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák IH. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'/i iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'/«iv, kötve, b. ára 47 kr, n. ára 39 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-

mára. 8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, n. ára 21 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-

tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 18 kr, n. ára 15 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-

tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6'/« iv, kötve, b ára 21 kr. n. ára 18 kr. 
Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 

II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8°. 9'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr . 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

1 frt 31 kr. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. 1 te l jes példány = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 fr t 15 k r . 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 91/« iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, b. ára 27 kr, n. ára 22 kr . 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr, net to ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr , 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8", 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr. netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8", 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr , 
netto ára 18 kr. 

S z e r b iskolák számára. 

ÍJepKÓKNOE nUtli't 3A OVnűTpEKAÉNi'E CÉpKEKHX* H&pÓA" 
NkP\x ovNHAHipx. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'/« iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto á ra 11 kr. 

HßX "ty*AATlípA ntpKONAMÁAHOE OVnpAíKNENÍE KI OVnU-
TpEKAENl'lO K7. CAAKEHOCÉpKCKHHApöANKIXZ OyvIH-
AMipAXz. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 107« iv, kötve, bolti á ra 
27 kr, netto ára 22 kr. 

II37, HaCOEAOKA ílEpKONANÁANOE OVnpAíKHÉNi'E KZ OyilO-
TpEKAÉN'ÚO KX £AAKÉNOfEpKtKH\Z NApűANWX* OYHH-
AMipAX*- (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3 ' 2 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, net to ára 10 kr. 

KathxmcTex mÁawíí cB NE8NÍT£HArco G v n o m kx KÁp-
AOKifk. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8", 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, net to ára 11 kr. 

Boctoihoi"b BkpoHCiioiiíjauia ICaraxncici 3a Bsime 
yMCHHHKe pa3peie v Borocnacaejiofi Enapxin Baq-
Koii. (A Báesmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 8'/i iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

CptjHÍft Kai'Hxncic'B. (Közép Katekizmus.) 8", 3'/« iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Ma.iuii KaraxHcicL. (Kis Katekizmus.) 8°, IV« iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 

K&TMXiélX MHKX, CA8 EKápTZ MZpTÖpHCHpE APflT KpE-
Aifn'oEZ nENTpS CKOAAEAE HEÖNHTE pOA\«NÉipíÍ. (KÍ8 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'/» iv, kötve, bolti ára 14 kr, n. ára 12 k r . 

Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet értelmében, 
az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon tanulóknak, kik tandíj-
mentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyeztetnek, az egyéb községi 
és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

Budapesten, 1898. évi október hó 15. A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 
Igazgatósága. 

M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 42 - ik számához. 

Kir. tanfelügyelőségek, iskolaszéki elnök és a tanitó urak 

W s z i v e s " Ü l 

Pályázati hirdetések szövege és hirdetési díjak a iff ia (IÓ#1 ÍVfí til f 
czímére (IVár, Iskola-tér 3. sz.) küldendők; a szerkesztőség hirde-
tési díjakat nem Jog ad eh 

Elmaradt lappéldányokat nem, a szerkesztőségnél, hanem a kiadó-
hivatalnál kell reklamálni; ugyanide kell az előfizetési díjakat is kül-
deni. A kiadóhivatal czíménél pontosan kiírandó a kerület és a tér. 

A „Néptanítók Lapja" kiadóhivatala. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A „Néptanítók Lapja" 37. számában megjelent 

komárom-tarjáni pályázat meghosszabbíttatik okt. 
26-ig. (1816—III—3) 

Pozsony-Besz tercze i községi iskolánál okleveles, 
róm. kath. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma : fizetés 300 f r t ; ismétlő-iskolások tanításáért 
12 frt 50 kr ; fűtési átalány 28 f r t ; kilátásba helye-
zett, biztosított államsegély 87 fr t 50 kr. Pályáz, 
hatnak okleveles tanítók esetleg tanítónők. Kér-
vények október 20-ig iskolaszéki elnökségre czímezve 
küldendők. (1796—III—3) 

A kálózi ev. ref. második rendes tanítói állásra 
pályázatot hirdetek ; fizetése egész évre 400 frt, 
egyszobás lakás fűtéssel. Kötelessége az I—II. osz-
tály vezetése. Pályázhatnak okleveles tanítók és 
tanítónők. Elfogadtatik nem okleveles egyén pályá-
zata is, de ilyennek fizetése egész évre 272 frt és 
szoba fűtéssel. Balogh Sándor, ev. ref. lelkész. 

(1829—III—3) 
A nagy-marosi ref. egyház iskolájába okleveles 

segédtanító kerestetik. Fizetés: 200 fr t készpénz és 
természetbeni lakás. A tanítási idő 1899 május 
végéig tart. Állás azonnal elfoglalandó. Pályázók 
okmányaikat Diósjenőre az esperesi hivatalhoz küld-
jék. __ (1818-III—3) 

A töketerebesi (Zemplénmegye) római kath. 
tisztán kántori állásra október 28-án pályázat hir-
dettetik 600 frton felüli javadalmazással, tisztán 
kántori teendők végzéseért. Bővebb felvilágosítás a 
helybeli lelkésznél. Pályázatnál személyes jelenlét 
kívántatik, (1865—II- 2) 

A garai rom. kath. népiskolánál az I. II. vegyes 
dalmát ajkú tanítói állomásra pályázat hirdettetik 
október 20-ig. Javadalmai: 400 frt fizetés és 50 frt 
lakbér, melyért a mindennapi és ismétlő oktatást 
tartozik ellátni. Kellékek: tanítói oklevél, a magyar 
ős dalmát nyelvben való jártasság. Pályázhatnak 
tanítók és tanítónők. A folyamodványok nt. Maison 
Mihály esperes úrhoz Bigyiczára (Báesmegye) kül-
dendők. (1802—III—2) 

K i szács r a (Bácsm.) ágost. evang. okleveles tanító 
kerestetik, tót tannyelvű iskolához. Fizetése : 400 frt, 
hat fuvar és lakás. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Felszerelt kérvények papi hivatalhoz intézendők. 

(1857—II—2) 

A t isza-igari reform, leánytanítói állásra férfiak -
nak pályázat nyittatik. Javadalom: 64 frt, 15 hold 
szántóföld, mult évi haszonbére 160 frt, tanítvá-
nyaitól fejenként ,egy véka rozs, egy véka árpa, 
egy csirke, 10 kr. Államsegély 108 frt. Az iskola 
VI osztályú. Főtanító akadályoztatása esetében 
köteles őtet templomban vagy temetésnél helyette-
síteni. Két szobás lakása van, konyha, kamra, mel-
léképület, kerttel. Oklevélnélküli egyén államse-
gélyre nem számíthat és csak sikeres működés után 
állandósíttatik. Pályázati idő október 30. Kovács 
Zsigmond, lelkész. (1861- Ifi—2) 

Jakabszál lás pusztára tanító kerestetik. Fizetés : 
150 frt készpénz és teljes ellátás. Tanulóktól negyed-
évenként 25 kr tandíj. Kérvények mielőbb tek. 
Barta József számtartó úrhoz intézendők. Megbízás-
ból : Molnár Pál, gazd. irnok. (U. p. Sárosd, Fehér-
megye). _ (1866-11-2) 

Bányatelepi iskolánkhoz oki. tanító kerestetik. 
500 frt évi fizetés, szabad lakás és fűtés mellett. 
Pályázók bizonyítványaikkal fölszerelt folyamodvá-
nyaikat e hó végéig lenti czímnél nyújtsák be. Az 
északmagyarországi egyesített kőszónbánya- és ipar-
váll.t lat-rész vény társulat bányagondnoksága Baylyas-
alján, u. p Salgótarján. (1895—111—2) 

A mezö-kövesdi róm. kath. népiskolánál a 
nyugdíjba menendő Varga Pál igazgató-tanítónak 
helyettesítésére a f. iskolaév végéig (junius végéig) 
havi 40 fr t fizetéssel okleveles tanító kerestetik. 
Kötelessége egy osztályt önállóan vezetni s az ismét-
lősöket tanítani. Az állás november 1-ón okvetlen 
elfoglalandó, a mikor a fizetés is folyóvá tétetik. Ha 
a megválasztott helyettes az iskolaszék várakozá-
sának megfelel, a mennyiben a jövő tanév elején 
több önálló tanítóság lesz betöltendő, reménye lehet 
megválasztatásához. Kérvények október 22-ig nagys. 
Kőszeghy Mihály apát-plebános úrhoz küldendők. 
Iskolaszék. (1871—II—2) 

A hugyaj i (Szabolcsm.) gör. kath. iskolánál fiu-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Évi járandó-
sága előleges havi részletekben 420 frt , egy öl fa. 
500 L-öl kert használata, megfelelő lakás szükséges 
melléképületekkel. Ezen javadalmat elnyerni óhajtó 
gör. kath. okleveles tanítók folyó évi október 23-án 
tartandó pályázaton püspök ő méltóságához intézett 
fölszerelt kérvényeikkel személyesen jelenjenek meg. 

( 1 8 8 8 - 1 1 - 2 ) 
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Bajmócz-Apát i róm. kath., államilag segélyezett 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 
400 frt, lakás, négy öl fa, házikert. Folyamodvány 
október 24-ig bajmóezi plébániai hivatalnak kül-
dendő. Állás azonnal elfoglalandó. (1916 — I—1) 

A mező-kövesdi (Borsodmegye) községi jellegű 
népiskolánál, a folyó 1898/99-ik tanév tartamára, két 
ideiglenes minőségű tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetésük a folyó iskolaévre, (november hó 
1-től, a mikor az állások elfoglalandók, az iskolaév 
végéig, junius 30-áig), egyenkint 300 fr t készpénz, 
havi részletekben fizetve a város pénztárából; ter-
mészetben lakás, esetleg 50 f r t lakáspénz. Köteles-
ségük: az iskolaszék által kijelölt egy-egy vegyes 
osztatlan iskolát törvény szabta módon önállóan 
vezetni. A tannyelv magyar. Kellően fölszerelt kér-
vények a községi iskolaszékhez czímezve, október 
28-áig Antóny Ágoston iskolaszéki elnökhöz külden-
dők A megválasztottak megválasztatásukról értesít-
tetni fognak. Mező-Kövesden, 1898. évi október 13-án. 
A községi iskolaszék. (1927—I—1) 

Az uszkai (SzatmárniPgye) ev. ref. kántortanító-
ságra pályázat hirdettetik. Fizetése: termény és 
egyebekben 128 frt államsegélylyel 400 frt. Az állás 
azonnal elfoglalható. Jelentkezhetni a lelkészi hiva-
talnál Uszkában. (U. p. Tisza-Ujlak.) 

(1921— III —1) 
A „Magyar Czuk űripar-Részvénytársaság" bérura-

dalmához tartozó Harangod pusztán (Zemplénm.) 
létesített elemi iskolához okleveles tanító kerestetik. 
Ajánlatok okmánymásolatokkal a ezukorgyár üzlet-
vezetőségéhez Szerencsre intézendők. (1877—III —1) 

Betöltendő az ördöngös-fi izesi állami elemi isko-
lánál (áthelyezés folytán üresedésbe jött) 400 frt 
fizetés és szabad lakással javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb folyó évi november hó 6-ig 
Szolnok-Dobokavárm. kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskolánál már alkalmazott tanítók előny-
ben részesülnek. Csak ev. ref. vallású tanítók pályáz-
hatnak, kik kötelezve lesznek az egyháztól nyerendő 
külön díjazásért a kántori teendőket is végezni. 
Szolnok-Dobokavárm. kir. tanfelügyelősége. Deés, 1898. 
évi október hó 10. A kir. tanfelügyelő meghagyásá-
ból : Eakusz Lajos, kir. tanf. tollnok. (200/h —I—1) 

A kesse leökeő-podhragyl (Nyitramegye) róm. 
kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Tanítói jövedelme: 300 frt mindennapi. 25 f r t ismétlő-
iskoláért, beiratásokért körülbelül 10 frt, */« mérös 
szántóföld haszonélvezete. Kántori jövedelem : 81 frt 
72 kr készpénzben a községbeliektől. Stolaváltság 
15 frt, misealapítványok, ostyasütés, püspöki segély 
fejében 55 frt. Búcsúztatókért átlagosan 30 frt. 24 
mérő vegyesgabona, 2 mérő buza, 6 mázsa széna, 
6 öl tűzifa, 7 hold legelő haszonélvezete, szabad 
legeltetés, a koledák és offerák harmadrésze. Lakás: 
két szoba, konyha, kamra, istálló, ól, házikert Tan-
nyelv : magyar-tót. Választási határidő október 27. 
A pályázatok Kesseleőkeő-Podhragyra (posta Nóvák) 
az iskolaszéki elnökhöz czímzendők. (1917—I—1) 

Baranya-Szent -Is tvánban (u. p. Lőcs) osztály-
tanítói állomás üresedett meg. Fizetése : 360 frt és 
butorzott szoba. Pályázhatnak tanítónők is, november 
l-ig. Tannyelv: német-magyar. Iskolaszéki elnökség. 

(1928-II—1) 
Sz i lágy-Bagos l orgonista-kántor fi tanítói állás 

450 fr t és külön lakásra köröztetik. Oklevélnélküliek 
is elfogadtatnak. Határidő november 10. Reform, 
lelkészi hivatal. Bagos, u. p. Szilágy-Nagyfalu. 

(1913—III—1) 

A százdi (Hontmegye) ág. hitv. ev. anyaegyház-
hoz tartozó Ipoly-Szakál los leányegyház község 
kántortanítót keres. Javadalma: kényelmes lakás és 
kerten kívül az államtól 188 fr t segély, a községtől 
az ismétlősök oktatásáért 15 frt, az egyháztól 6 hold 
szántóföld, — műveli az egyház — rét, szőllő, 
consipátio 22 pozsonyi mérő buza, 3 akó bor (most 
pénzben), 5 öl kemény tűzifa, tandíj, offertoriumot 
és stólák. Az egész jövedelem fölmegy körülbelül 
550 frtra. Kötelességei: 20—25 tanuló oktatása, s a 
kántori teendők végzése. Oktatási nyelv: magyar. 
A kellően fölszerelt folyamodványok október 3o-áig 
alulirotthoz küldendők. Lontó. Sehalpe Alfons, ipoly-
szakállosi egyházfelügyelő. (i 883 — I—1) 

A bat izfa lv i ág. hitv. ev. anyaegyház kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 
szép kétszobás lakás, konyha, kamara, pincze, mag-
tár, gazdasági épületek, két kert, készpénz 86 frt, 
20 pozsonyi mérő gabona, 20 pozsonyi mérő árpa, 
10 bécsi öl tűzifa, 12 kat. hold föld és rét meg-
műveléssel, 70—80 mindennapi iskolasorostól tandíj 
czimén fejenként 1 frt, ismétlőiskoláért 30 frt, s 
25—30 ismétlőstől ezenkívül még fejenként 50 kr, 
faiskolakezelésért 12 frt, stolák, 3 offertorium, a 
temetőből '/a széna, öt évi tanítói szolgálat kimu-
tatása esetében 50 fr t évi korpótlék. Tannyelv: 
tót. A kérvények mentől előbb, de legkésőbb nov. 
15-ig alulírotthoz küldendők. Batizfalván (Szepesm.), 
1898 október 14-én. Bartal Andor, ev. lelkész. 

(1934 -III—1) 
Betöltendő a P e t r o v á c z (Bács-Bodrogmegye) köz-

ségben újonnan szervezett állami elemi iskolánál 
évi 500 frt fizetésből és szabad lakás-, esetleg szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálatai-
kat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló bizonyítványokkal felszerelt 
s a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumhoz czímezett kérvényeiket legkésőbben 
folyó évi október hó 28-ig Bács-Bodrogvármegye 
kir. tanfelügyelőségéhez nyújtsák be. Zombor, 1898. 
évi október hő 12-én. Träff Nikáz, kir. tanfelügyelő. 

(201/h—I—1) 
Betöltendő a pancsova i állami polgári fiúiskolánál 

évi 800 frt fizetésből és a szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó oki. polg. isk. 
rajztanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös ké-
pességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1898. évi november 2-ig Torontál-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A val-
lás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. Buda-
pesten, 1898. évi október 14. A minister meghagyá-
sából: Molnár, ministeri tanácsos, elnöki titkár. 

(202/h-I—1) 
Esztergom főegyházmegye Garam-Sólymos róm. 

kath. tanítói állomására a pályázati határidő 1898 
október 31-ig meghosszabbíttatik, a mely napon a 
választás meg lesz tartva. Az állomás jövedelme: 
készpénz és terményekben a 400 frtot meghaladja. 
Lakása: szép két szoba, konyha, kamara, istálló és 
a ház melletti kertből áll. A magyar és tót nyelvet 
biró okleveles tanítók és tanítónők fölszerelt folya-
modványaikat Báthy Gyula esperes - plébánoshoz 
küldjék Garam-Ujfaluba. ( 1 9 3 5 - 1 - 1 ) 

A l iptó-doval lói róm. kath. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik f. évi november 29-ére. 
Jövedelme ki van tüntetve a „Néptanítók Lapja" f. 
évi 35-ik illetve 27. szám második mellékletében. 
Folyamodványok Dörner István ker.-tanfelügyelőhöz 
L.-Űjvárra intézendők. (1941—I—1) 
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A csallóköz-csötiJrtöki magyar ajkú tanítói 
állomásra, melyre csak nőtlenek alkalmaztatnak, 
október 28-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : 360 frt 
Csötörtök mezőváros községi pénztárából és egy öl 
tiizelő lágyfa. Lakása: egy bútorozott szobából áll. 
Köteles egy osztályt önállóan vezetni, az ismétlő-
iskolát kezelni és a kántori teendőkben segédkezni. 
A megválasztott egy sikeresen eltöltött próbaév 
után fog állandósíttatni, és ezután 400 frtra tarthat 
igényt. A folyamodványok az iskolaszékhez külden-
dők. _ (1875—II—2) 

Felsö -Szemenyén (Zalamegye)újonnan szervezett 
róm. kath. népiskolánál egy osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : óvi 300 frt készpénz, 
bútorozott szoba, fűtéssel és tisztogatással. Köteles-
ségei: a reábízott osztályokat, úgy az ismétlősöket 
tanítani s a kántorságban segédkezni. Az állomás 
november 1-én elfoglalandó. Folyamodók kérvényü-
ket az iskolaszék elnökéhez küldjék. Posta helyben. 

(1907-1 -1 ) 
1. A tolna-agárdi róm. kath., magyar tannyelvű 

népiskolához osztálytanító kerestetik. Jövedelme: 
két szoba, konyha, kamra, pincze, kert, 300 fr t 
rendes fizetés, 12 hónapra járó 100 frt ideiglenes 
járulék. Kötelessége: az ismétlös leányokat is taní-
tani, a kántort díjtalanul bármikor helyettesíteni. 
Pályázati határnap október 29. Fischer Lipót, plé-
bános. 

2. A tolna-agárdi róm. kath. állandó gyermek-
menedékházat vezető-dajka állomásra októb. 29-ig 
pályázat hirdettetik. Evi fizetése: 120 frt készpénz, 
30 frt cselédtartási díj, egy szobából és konyhából 
álló lakás. Magyarajkú pályázók kérvényeiket küld-
jék az iskolaszóki elnökséghez. (1908 -1—1} 

Ipolypusztai róm. kath. tanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme : 400 frt, melyben állam-
segély 222 frt. Tannyelv: tót-magyar. Folyamod-
ványok október 31-ig Bek Jenő bíró úrnak (Farkas-
völgy, Nógrádm., posta Kokova) küldendők. 

(1915—1—1) 
Récse (Pozsonynál) kath. tótajkú iskolához tanítói 

állásra pályázat hirdettetik október 23-ika határ-
idővel. Fizetése: teljes ellátás az igazgató-kántor-
tanítónál, szoba fűtéssel. Hitközségtől 150 frt, állami 
segély 100 frt. Orgonálni tudók előnyben részesülnek. 
A folyamodványok az iskolaszékre czimezve, Bezak 
István plébános úrhoz küldendők. (1912 — 1—1) 

A sz igetszentmiklós i községi kisdedóvónői 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 420 frt kész-
pénz, mely összegben a dajkatartásért járó díj is 
benfoglaltatik, kit a megválasztandó óvónő tartozik 
kalalmazni és fizetni, ezenkívül az óvodai épületben 
1 szoba, konyha, kamra és pinczéből álló lakás, a 
hozzátartozó kerthelyiség haszonélvezetével együtt. 
A kellően felszerelt kérvények f. évi október hó 24-ig 
alulírt elnökhöz adandók be. Szigetszentmiklós, 
1898. október 8-án. Demián Györgv, bizottsági elnök. 

(1876-1—1) 
Az ipacsfai ref. kántortanítóságra újólag pályá-

zat hirdettetik. Javadalom: tisztességes lakás, két 
szoba, konyha, kamra, 'A hold kert, két hold szántó-
föld, adóját haszonélvező fizeti. Két öl tűzifa. Köz-
ségpénztárból 20 frt. Egyházpénztárból 40 frt. Állam-
segély 250 frt. Temetési stóla. Minden gyermektől 
14 liter bor, 14 liternyi csőskukoricza, egy csirke, 
egy söprű. Yan 32 gyermek. Pályázhatnak okleveles 
nőtanítók is. Pályázati kérvények a lelkészi hiva-
talhoz küldendők. Posta: Harkány (Baranyam.) Az 
állomás azonnal elfoglalható. (1882—1—1) 

Antalfa lván (Gömörm.) róm. kath. kántortanítói 
állomás megüresedett. Fizetése különféle czímen 
átlag 400 frt. Tannyelv: tót-magyar. Folyamodvá-
nyok október végéig az iskolaszékhez intézendők. 

(1909-1-1) 

Visegrádon (Pestm.) megüresedett magyar nyelvű 
segédtanítói állás. Javadalmazás: butorozo't szoba, 
egy öl tűzifa, 350 frt évi fizetés és az első korpót-
lék eléréseig 50 frt ideiglenes drágasági pótlék. 
Kötelessége: az I—II. osztályt vezetni, az ismétlő-
iskolásokat tanítani, a gyermekekre a templomban 
fölügyelni, a kántor-ágban segédkezni. Föltételek : 
oklevél, jártasság az orgonálásban. Előnyt biztosít: 
ügyesség a rajzolásban és a németnek legalább 
valamelyes bírása. Az állomás azonnal elfoglalandó. 
Folyamodványok a visegrádi iskolaszékre czimezve, 
október 29-ig Pelczer Lipót esperes úrhoz Eszter-
gom-Doroghra küldendők. (1880—1—1) 

A s z e g h e g y i ág. hitv. egyház iskolája I. leánv-
osztályába tanítót vagy tanítónőt keres, kinek fize-
tése évi 400 frt. Engisch Frigyes, ev. lelkész. 

(1920—II—1) 
S z e g h e g y községe óvónőt keres, kinek fizetése 

évi 300 frt és lakás. Engisch Frigyes, elnök. 
(1919—II—1) 

A pettniki román-magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járan-
dóságai : 400 fr t készpénzfizetés, tisztességes lakás. 
A magyar nyelven szerkesztett, bélyeggel ellátott 
és a nm. vall. és közokt. ministeriumhoz czímzett 
folyamodások 1898. évi november hó l-ig a krassó-
szörénymegyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. 

(199/h—I—1) 
Pályázat a csanádapátfa lvai ev. reform, leány-

egyház lelkészjellegű tanítóságára. Fizetés: 600 f r t 
készpénz, 60 f r t fűtési átalány, melyből a tanterem 
is fűtendő. 50 frt az apátfalvai ref. növendékek 
vallásbeli oktatásáért. Más vallású gyermektől sze-
mélyenkint 4 frt tandíj. Egyházkerület által meg-
állapított stóla. Szabadlakás kerttel. Elválasztott 
köteles a lelkészi és kántortanítói teendőket végezni. 
Minden héten vasárnap egyszer, sátoros ünnepeken 
kétszer isteni tiszteletet tartani. Az egy kilométerre 
fekvő apátfalvára minden héten egyszer átmenni 
az ottani ref. növendékek vallásbeli oktatása végett. 
Köteles az egyház számadását évenkint a gondnok-
kal együtt összeállítani, általában a számadáshoz 
tartozó minden dologban a gondnoknak segédkezni. 
Lelkészi és tanítói oklevéllel bíró egyének pályáz-
hatnak. Egy évi ideiglenesség s a kívánt eredmény 
felmutatása után állandósíttatik. Pályázati kérvé-
nyek, okmányok a makói ev. ref. anyaegyház elnök-
ségéhez folyó év november 5-ig beküldendők. Az 
egyháztanács elnöksége. (1904—II—1) 

Kis-szeretai (Ungmegye) áll. segélyezett községi 
iskolánál egy tanítói állomás megüresedett, pályázat 
hirdettetik. Jövedelme: 400 frt, szabad lakás. Pályá-
zati kérvények Horváth István isk.-széki elnökhöz 
október 26-ig beküldhetők. Pályin. (1926—1—1) 

Rábaszék i evang. egyházi kántortanítóra 182 fr t 
készpénz, 256 fr t termény és földhasználattal, fával, 
lakáson kívül. Okleveles, magyar-tót tanító kérvényét 
illető iskolaszékhez intézze. Állás azonnal elfog-
lalható. r _ (1925 - III—1) 

A román-petrei községi kisdedóvónői állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 300 frt, 2 öl tűzifa 
és az óvodai épületben szabad lakás. Fölhivatnak a 
pályázni kívánó okleveles óvónők, hogy keresztlevél, 
eddigi működési bizonyítvány és oklevéllel fel zerelt 
kérvényüket az első hirdetéstől számított két hét 
alatt a felügyelő-bizottsághoz adják be. A válasz-
tásnál a román nyelvet birók előnyben részesülnek. 

(1918-11—1) 
A káinoki ágost. hitv. evang., államilag segélye-

zett tót-tannyelvű elemi iskolánál egy 400 fr tnyi 
leginkább csak készpénzjövedelmü tanítói állás 
okleveles tanítóval vagy óvónővel is betöltendő. 
Nagy-Szalatna (Zólyomm.) Fábry János, evang. 
lelkész. (1924-11—1) 



— IV — 

Poroszlón (Hevesmegye) a községi kisdedóvónői 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 400 fr t ós 
tisztességes lakás. Pályázati határidő november 1-ső. 
Az állomás január 1-én foglalandó el. Kerekes József, 
felügyelő-bizottsági elnök. (1930—1—1) 

Pest-Mácsai róm. kath. népiskolánál osztály-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : lakás-
pótlék, kert és fajárandősággal együtt évi 450 f r t ; 
nőtlen tanítók részére egy szoba és előszobából álló 
lakás. Köteles a reábízott osztályokat önállóan 
vezetni, ismétlősöket tanítani, a községi faiskolát 
kezelni s szükség esetén a kántorságban segédkezni. 
Kérvények november hó l-ig az iskolaszéki- elnök-
séghez küldendők. Bazsanth János, iskolaszéki jegyző. 

(1932—1—1) 
Felsö-Lehota (Zólyomm.) evang. kántortanítói 

állásra pályázatot hirdet. Fizetése 600 frt vegyesek-
ben és lakás. Folyamodványok október végéig 
Kovács Dániel lelkészhez intézendők. U. p. Zólyom-
Brézó. (1940-11—1) 

Német-Keérre (Tolnám.) Czeczénék okleveles 
képezdét végzett v. képezdész k. f'érütanító kerestetik. 
Fizetése 300 frt urad. Kegydíj 50 frt, egy bútoro-
zott szoba. Kötelessége egy osztályt önállóan vezetni, 
az ismétlő fiukat oktatni. Tannyelv magyar, német 
nyelv tudása kívánatos. Pályázatok október 29-ig a 
róm. kath. plébániára küldendők. Állomás november 
4-én elfoglalandó. (1938-1—1) 

O-Kanizsára (Bácsmegye) róm. kath. segédkán-
tort keresek. Fizetése havonkint 10 frt ellátással, 
de mosás, ágynemű, világítás nélkül. Azonnal szük-
séges. Kek Béla. (1939-111 — 1) 

Tolna-Kónyi róm. kath. tanítói állomásra pályá-
zat nyittatik, melyre okleveles tanítók pályázhatnak. 
Fizetés egész tanévre 400 frt, szoba fűtéssel s tisz-
togatással, ágynemű nélkül. Kötelessége egy osztályt 
és ismétlősöket tanítani. Folyamodványok az iskola-
székhez czímzendők. Tannyelv magyar. 

(1937—1—1) 
A jászkarajenöi róm. kath. jellegű belső isko-

lánál egy tanítói állásra pályázat nyittatik. Évi 
fizetés: 350 frt, 50 frt lakbér és az ismétlősök taní-
tásáért 20 frt, összesen 420 frt . Okleveles férfi-tanítók 
fölszerelt kérvényeiket f. évi november 3-ig főtiszt. 
Szitár Mihály iskolaszéki elnökhöz küldjék be. A 
megválasztott állását azonnal köteles elfoglalni. 
.1 ászkarajenő, 1898. október 14-én. Kormos János, 
iakolaszéki jegyző. (1933—II—1) 

Kunhalason a r. káth. hitközségnél egy tanítói 
állásra lemondás folytán pályázat hirdettetik. Fize-
tése : 400 frt, lakbér 50 frt, havi előleges részletek-
ben a hitközség pénztárából és ötödéves korpótlék. 
Kötelessége ez idő szerint a III—VI. fiu-osztályok 
vezetése, a fiúgyermekekkel az ismétlő-osztály taní-
tása, a tornászatbani, úgy a kertészetbeni oktatás, 
jövőben részére kijelölendő tanterembeni tanítás. Az 
eredeti okmányokkal kellőleg fölszerelt kérvények, 
jelzésével annak, hogy a pályázó nős, avagy nőtlen-e, 
f. évi október hó 30-ik napjáig a kunhalasi róm. 
kath. iskolaszékre czimezve, alulirotthoz adják be. 
Későbben beérkező folyamodvány ok figyelem be vétetni 
nem fognak. Az állás választás után azonnal elfog-
lalandó. Véber István, halasi plébános, iskolaszéki 
elnök. (1931—II—1) 

Puszta-Berki községben lemondás folytán meg-
üresedett róm. kath. kántortanító-állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalom: kétszobás kényelmes lakás, 
ezer négyszögöl kert, 5 hold szántó-, 2 hold réti föld, 
242 frt államsegély, 50 fr t fűtéspénz. Tandíj 10 — 
12 frt, 12 kiló rozs. Választás napján október 26-án 
személyes megjelenés okvetlenül megkívántatik. Kér-
vények oklevéllel alulirotthoz intézendők. Borsos-
Berénke (Nógrádm.) p. Nagy-Oroszi, Lengyel Imre, 
plébános. ( 1 9 4 2 - 1 - 1 ) 

Csantavéren (Bácsm.) róm. kath. tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Évi fizetése: 300 frt, 50 fr t 
lakbér, 10 frt kertilletmény. Köteles a mindennapi 
iskolán kívül az ismétlő-iskolát is tanítani. Megjegy-
zendő, hogy a megválasztott tanító az 1889. évi 2. 
számú iskolaszéki jegyzőkönyvben fölvett határozat 
alapján a földhaszonélvezetre csakis előléptetés 
folytán tarthat igényt. A kántori teendőkben jártasak-
előnyben részesülnek. Pályázati kérvények a csanta-
véri róm. kath. iskolaszékre czimezve, nagyságos 
Mamusich Mátyás esperes úrhoz f. h. 29-ig Szabad-
kára beküldendők. Csantavér, 1898. évi október hő 
12 én. Rekvényi János, iskolaszéki jegyző. 

( 1 9 2 2 - 1 - 1 ) 
A dobrónyai (Zólyomm.) anyaegyházhoz tartozó 

Dobróváral ja fiók-község róm. kath. népiskolájá-
nál a tanítói állomás betöltendő. Javadalma : 400 frt 
készpénz, lakás és tüzelőfa. Tannyelv : magyar-tót. 
Pályázati határidő november 4-ig. A kellően fölsze-
relt kérvények a beszterczebányai m. kir. erdőigaz-
gatósághoz czimezve, főt. Novoszád György t.-espe-
res-plebános úrhoz Dobrónyára küldendők. 

(1929-1 -1 ) 
A szaká iháza i községi elemi népiskolához folyó 

évi október 29-ig tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése: 400 frt, 10 frt irodai átalány; szabad 
lakás: 2 szoba, konyha, kamra, istálló, valamint 
közös pincze és udvar. Pályázhatnak róm. kath. 
okleveles tanítók, kik a magyar és német nyelvet 
úgy szóban, mint Írásban teljesen birják. Megvá-
lasztott köteles lesz egy osztályt vezetni, ismétlő-
iskolát tartani és a kántorság minden ágában segéd-
kezni. Kérvények az iskolaszékhez nyújtandók be. 
Szakáiháza, 1898. évi október 14-én. Az iskolaszék. 

(1944-1—1) 
A zajzoni ^állami elemi iskolánál egy, évi 400 

forint fizetés és szabályszerű lakpénzzel javadal-
mazott rendes tanítói állomás betöltendő. Az ezen 
állomás elnyerni óhajtó okleveles tanítók, képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikról, vallásukról, nyelv-
ismereteikről s esetleg különös képességeiket iga-
zoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket a nagym. 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrhoz 
czimezve, legkésőbb f. évi november 15-ig Brassó-
vármegye kir. tanfelügyelőségéhez nyújtsák be. Állami 
iskolánál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. A kinevezendő tanító köteles leend a zajzoni 
ág. hitv. ev. hitközségtől nyerendő külön díjazásért 
az ág. hitv. ev. kántori teendőket is végezni. Brassó, 
1898 október 13. Brassóvármegye m. kir. tanfel-
ügyelője. _ (203'h—I—1) 

Az ernesztházai három osztályú községi elemi 
népiskolánál az első osztályú tanítói állomás ürese-
désbe jöt t , melyre ezennel pályázat hirdettetik. 
Fizetési járulékok: 400 frt készpénz, szabad lakás, 
mely 2 szoba, 1 előszoba, konyha, éléskamra, pincze, 
padlás, továbbá két darab szarvasmarha számára 
istállóból áll, 4 öl kemény tűzifa, 329 Q öl pótkert, 
8 frt irodai átalány. A megválasztott a kántori 
teendőkben is tartozik segédkezni s kötelessége az 
ismétlő-iskolában tanítani. A tanítási nyelv a német. 
Pályázatok legkésőbb f. évi október hó 27-ig az 
alulirt iskolaszékhez nyújtandók be. Személyes meg-
jelenés előnyben részesül. Az állás a választás meg-
történte után azonnal elfoglalandó. Ernesztháza, 
1898. október 5-én. Ollinger János, isk.-széki jegyző. 
Wenzel János, isk.-széki elnök. (1881—III — 1) 

Solt i (Pestmegye, vasút: Fülöpszállás, hajó: 
Duna-Földvár) róm. kath. iskolaszék kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Pályázni óhajtók november 
9-én reggel 9 órára kéretnek megjelenni. Javadalom : 
450 frt havi részletekben és 50 frt korpótlék. Stoia: 
50—100 frtig. Szép lakás. Sárkány Pál, iskolaszéki 
elnök. (1953—II—1) 
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Iskolaföntartók, iskolaszékek, tanító u r a k 

P T s z i v e s figyelmébe. 

ví nagym. vallás- és Jcözokl. ministerium 2365198. és 3152/98. elnöki számú 
rendeletévél kiadott s szeptember 1-étől használandó félvételi és mulasztási 
naplók megrendelésénél szíveskedjenek a „Néptanítók Lapja" 40. és él. 
számában közzétett, e tárgyú hirdetményünket figyelmükre méltatni s megrendeléseiket ennek 
alapján, a nettó ár-összeg előzetes beküldésével, az iskola czímét 
jelezve, megtenni. Ily esetben a nyomtatvány-küldemény portó-
mentes. Utánvéttel való rendelés nemcsak megtakarítható költsé-
get, hanem hiábavaló munkát is okoz. 

Megrendelésnél elég a betűs megnevezés (p. o.: a/1, b/1, aj2, b/2 stb.), 
de okvetlenül jelzendö a bel- és külívek a hány tanterem, 
annyi küliv kell mennyisége. 

Budapest, 1898 augusztus hó. 
4 

M. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóséiga. 
Budapest, I., (Vár), Iskolatér 3. sz. 

Csak 50 kr. 532 legszebb népdal! 
E 25 íves szöveges zenemű kötve 2-ik 

kiadásban kapható a Népdal szerkesztő-
ségnél Nagybányán. (1812—VI—3) 

Ismétlő-iskolák figyelmébe! 
szám alatt ministerileg általánosan en-

3. e i n . 
1898. s z e p t . 15. 
gedélyeztetett Vaday József nagyváradi községi 
tanító 

Ismétlő-iskolások könyve. 
Ara: 60 kr. Kapható a szerzőnél Nagyváradon. 
Ismétlő-iskolák részére a legalkalmasabb olvasó-

könyv. (1791—III—3) 

Kedves Kartsirsak! 60 kr. beküldése mel-
lett kapható nálam 10 egy- s többhangú, férfi-
és vegyeskarú Tantum ergo orgonakisérettel. 
Varák Lázár, kántortanító T í s í íoJczoi i . 

(1804—11—2) 

Előfizetési felhívás 

Néptanítók Lapjá-ra. 

Előfizetési ár: 
Egész évre 5 frt — kr. 
Félévre 2 frt 50 kr. 
negyedévre 1 frt '25 kr. 

Előfizetést pedig naptári é v n e g y e d 
szerint kikerekített egy évnegyedné l 
kevesebb időre nem fogadunk el, s az 
előfizetési pénzek ezen igazgatósághoz 
küldendők be. 

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

Budapest, I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Folytatása a második mellékletnek a Néptanítók Lapja 1898. évf. 42. sz.-hoz. 

A topleczi román-magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az állo 
más járandóságai: 400 f r t készpénzfizetés, tisztes 
séges lakás. A magyar nyelven szerkesztett, sza 
bályszerű bélyeggel ellátott és a nm. vall. és közokt 
ministeriumhoz czímzett folyamodások 1898. évi 
november hó 7-ig a krassó-szörénymegyei közigaz 
gatási bizottsághoz küldendők. Pályázók a kir. tan 
felügyelőnél személyesen jelentkezzenek. Idegen 
nyelven szerkesztett okmányokhoz hiteles magyar 
fordítás csatolandó. (205/h—I—1) 

A sumicza i cseh - magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az 
állomás járandóságai: 400 frt készpénzfizetés, tisz-
tességes lakás. A magyar nyelven szerkesztett, szabály-
szerű bélyeggel ellátott és a nm. vall. és közokt 
ministeriumhoz czímzett folyamodások 1898. évi 
november hó 7-ig a krassó-szörénymegyei közigaz-
gatási bizottsághoz küldendők. Tót nyelvben járta-
sok is pályázhatnak. (204/h—I—1) 

Somogy-Szent-Miklósra róm. kath. segédtanító 
kerestetik. Fizetés : polgári évre 120 frt, élelmezés, 
bútorozott szoba, fűtés és tisztogatással. Teendője: 
egy osztály vezetése, az ismétlők oktatása és kán-
toriakban segédkezés. Az állomás azonnal elfogla-
landó. Dömölky László, főtanító. (1951—I—1) 

Alulírt mellé 8 vagy 10 hónapra oki. vagy képezde-
végzett r. kath. segédtanító kerestetik. Fizetése: 
ágynemű, mosás, világítás nélkül, élelmezés, 150 frt 
és bútorozott szoba fűtéssel, zongorával. Mellék-
jövedelem 50 frt. Az állás azonnal elfoglalható, 
I'ósta helyben. Recsk (Hevesm.) Zacliar Gyula, 
kántortanító. (1950—1—1) 

Az eleki államilag segélyezett községi elemi nép 
iskolánál leköszönés folytán egy tanítói állásra pá 
lyázat hirdettetik. Évi javadalom : 500 fr t és 100 frt 
lakáltalány, addig míg az iskolaszék természetbeni 
lakást nem adhat. Ezen illetményekből 400 frt 
államsegély, 200 frt pedig a községi pénztárt ter-
heli. Pályázhatnak róm. kath. férfitanítók, kik a 
magyar és német nyelvben tanképesítéssel birnak. 
A. megválasztott köteles az iskolaszék által kijelölt 
osztályt vezetni, a tornatanítást, úgyszintén a gaz-
dasági ismétlő-iskolánál a reáltantárgyakat díjmen-
tesen tanítani. Az állást folyó év november hó 6-án 
elfoglalható, mely naptól fogva a fizetés folyósítva 
lesz. A tannyelv: német-magyar. Egy évi sikeres 
működés után történik a véglegesítés. A kérvények 
kellően fölszerelve az eleki községi iskolaszék 
elnökségéhez legkésőbb folyó év november hó 1-jéig 
küldendők be. Aradmegye. (1945—1—1) 

Visonta (Hevesmegye) betegség miatt, lemondás 
következtében megüresedett r. kath. önálló tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: évi 
850 frt készpénz a községi pénztárból, mely előleges 
havi részletekben fizettetik. Lakás : 2 szoba, konyha, 
kamra, istálló és félszer. Kötelesség: a haladó 
osztályt tanítani, az ismétlőket oktatni, a minden 
napi iskolátokat templomba vezetni. Az állomás 
november 15-én elfoglalandó és a fizetés az állomá-
elfoglalásától kezdve folyósíttatik. Csak oklevele, 
tanítók pályázhatnak, a személyesen megjelenők 
előnyben részesülnek. Kellően felszerelt kérvényei; 
november 6-ig az iskolaszék elnökéhez benyújtan-
dók. (U. p. Saár). Visonta, 1898 október 16-án. 
Ügybuzgalmáért jutalomra is számíthat. Fedák 
Alajos, iskolaszéki elnök. (1948—1—1) 

Az ó-bessenyöi (Torontálmegye) községi elemi 
népiskolánál pályázat hirdettetik tanítónői állás 
betöltésére. Fizetése . 500 frt, 50 frt lakbér és tör-
vényes korpótlék. Pályázóktól a bolgár nyelv teljes 
ismerete megkívántatik, mi hitelesen igazolandó. 
Kérvények október 31-ig beküldendők. Lászloffy 
János, iskolaszéki elnök. (1947—II—1) 

Oltszem (Háromszékmegye) államilag segélyezett 
községi iskolánál újonnan szervezett második tanítói 
állásra november 10-ig pályázat hirdettetik. Fize-
tése: 400 frt, melyből 358 frt államsegély, 6 öl 
kemény tűzifa, természetben 42 frt értékben. Lakás, 
törvényszabta kertilletmény. Az állomás azonnal 
elfoglalandó. Folyamodványok Menyi János iskola-
széki elnökhöz küldendők. (1949—1—1) 

Beő-Sárkányban (Sopronm.) a főtanító mellé 
gyakornok kerestetik. A folyamodók kérelmükkel 
Perepatits Ferencz főtanítóhoz fordulhatnak. 

(1952-1—1) 

A J Á N L K O Z Á S O K . 

Nőtlen, oki., gör. kath. tanító ajánlkozik bármely 
vidékre tanítónak. Czím: Oláh Emil, Bereg-Rákos. 

(1807—II—2) 
Tanítóképezdét kitűnő sikerrel végzett evangé-

likus tanítójelölt nevelői, esetleg segédtanítói állást 
keres. Ajánlatok Weisz Antal dobsinai lelkészhez 
intézendők. (1910-1—1) 

H I R D E T É S E K 
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elemi é s polgári, tanító-, tanitónőké-
pezdék, valamint az összes tanintézetek 

számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi j egyze tek Röhn J. 
tanártól, irálytani j egyze tek Király 
Pál tanártól és történelmi jegyzetek 
Lovcsány i Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O J Ó I É I L A J O S 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r ü l e t . 
1512 F ő - u t c z a 3 - i k s z á m . XV—7 

Rész le tes könyvjegyzék ingyen! 

II. kerület, Fő-utcza 2-ik szám, 
f f f f f f i f f 

1Vay7í*IiÍÍ" k®1-686!* azonnali belépésre I g l 6 -
l \ t 5 > t 5 H I L türe t l rc . Feladata: egy fiúgyerme-
ket a polgári iskola 2-ik és 3-ik osztálya tantár-
gyaira tanítani s vele a nyilvános vizsgát tétetni. 
A. magyar és német nyelv bírása kívántatik. Fizetés : 
150 frt s teljes ellátás. Levelek Wieszner Richárd 
czímére küldendők I g l ó l ü r e d r e , u. p. Igló. 
(Szepesmegye.) (1771—1—1) 

Millenniumi kiállítási éremmel kitüntetve. Leg-
olcsóbb 
orgonákat és hármon rumokat 
épít Kiepssel István, Hesztevczébányán. Ár-
jegyzék bérmentve. (1911—I—1) 
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NÉPTA \ í TOK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban Ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljarósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az ntolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt. félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 lcr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó* 
hivatalba küldendők. 

A Hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés ntán 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTOSEG: 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-l'TCZA 37. SZÁM. 

Kéziratolcat nein acHinlc vissza. 

KIADÓHIVATAL: 
MAGT. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR S. 

A tanítók háza. 

Beszéltünk és írtunk már eleget a 
tanítók házáról; de keveset tettünk 
arra nézve, hogy föl is építsük azt. 
György Aladár, a magyar tanítóknak 
ez a lelkes híve, igaz barátja, arra 
hívta föl a hazai tanítóságot (lapunk 
ez évi 83. számában), hogy gyűjtés által, 
25 frtos részvényekből alkotandó tőkével 
építsük föl, legkésőbb 3 év alatt, mind-
nyájunk dicsőségére és sok szegény 
tanítótársunk gyermekeinek üdvére a 
magyarországi tanítók házát. 

Szivemből szólt az a fölhivás s azt 
hiszem, sok ezer tanítótársam lelkében 
keltett viszhangot az. Annak is okát 
adta Gy. A., miért kivánja 3 év alatt 
fölépíteni a tanítók házát. Azért, hogy 
a magyar tanítók ezrei, a kik hála-
adósai Péterfy Sándornak, leróhassák 
iránta hálatartozásaikat, a ki egész 
életét a tanítókért áldozta s öreg napjai-
ban is érettünk dolgozik, fárad szünte-
lenül, hogy fényt, dicsőséget, becsületet 
szerezzen a tanítói névnek és jólétet 
teremtsen mindnyájunknak, tanítótest-
véreinek. 

Az Eötvös-alapot is ezért alkotta meg 
s már 23 év óta mint édesgyermekét 
ápolja, vezeti, gyarapítja, hogy minél 
több tanítót, tanítói özvegyet és árvát 
részesítsen annak áldásaiban. 

Ennek a jótékony czélú országos 
tanítói egyesületnek egyik föladata az 
is, hogy létesítse a székes-fővárosban 
Budapesten, a magyarországi tanítók 
házát, melyben az egyesület rendes 
tagjainak a felsőbb iskolákban, neveze-
tesen pedig az egyetemeken tanuló fiai 
részben ingyen, részben mérsékelt díjért, 
szállást találhassanak. 

Hogy ezjn czél megvalósítása érdeké-
ben mit tett az „Eötvös-alap országos 
tanítói egyesület" az 1890-ben tartott 
IV-ik egyetemes tanítógyülés óta, arról 
többször beszámoltunk már gyűléseken, 
szaklapokban és külön füzetekben. 

A „Magyarországi tanítók háza" föl-
építésével kettős czélt akartunk meg-
valósítani : először a felsőbb iskolákat, 
különösen az egyetemeket látogató ifjú-
ság szállását és esetleg ellátását eszkö-
zölő intézetet; másodszor a magyar-
országi tanítók azon országos egyesüle-
teinek az otthonát, a melyek a fővárost 
választották székhelyül; továbbá azok-
nak a fővárosi tanítóegyesületeknek a 
tanácskozó helyiségeit, a melyek a 
magyarországi tanítók házában óhajta-
nak állandó hajlékot maguknak beren-
dezni. 

Közöltük a „Tanítók Háza" tervrajzát, 
melyben az épület berendezését s az 
intézet kormányzására vonatkozó intéz-

1 kedéseket kivántuk bemutatni. Közöltük 
Lapunk 43-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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a székes-főváros Tanácsához telek-aján-
dékozás czéljából intézett kétrendbeli 
folyamodványunkat s annak újabb kérel-
münkre hozott határozatát. 

Bemutattuk a kir. tanfelügyelő urak-
hoz intézett megkeresésünket, hogy az 
Eötvös-alapot a „Tanítók Háza" eszmé-
jének megvalósításában támogatni szíves-
kedjenek s ébresszék föl a vármegyék 
közönségében a „Tanítók Háza" iránt 
való érdeklődést. 

Folyamodtunk a vármegyék főispánjai-, 
alispánjai- és törvényhatósági bizott-
ságaihoz is, hogy országos jótékony-
egyesületünket a Tanítók Házának létre-
hozásában támogatni és egyesületünk 
javára 1800 frtot megszavazni méltóz-
tassanak, a melyből fölépíthető lenne 
a tervezett épületnek „Eötvös-intézet" 
nevet viselő részében „a vármegyei fő-
iskolai tanulók hajléka." 

Közöltük a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi minister úrhoz intézett 
abbeli alázatos folyamodványainkat is, 
melyek elsejében a Törvényhozó Testü-
lettől a „Tanítók Háza" telkének meg-
szerezhetése, fölépíthetése és berendezése 
czéljából 500 ezer frtnyi kamatnélküli 
kölcsönt kértünk; másikában pedig arra 
kértük a minister úr ő nagy méltóságát, 
legyen kegyes odahatni, hogy megkap-
hassuk a székes-fővárostól az általunk 
kért telket; ha pedig ez lehetséges nem 
volna, engedje át a „Tanítók Háza" 
czéljaira a „Vakok Országos Intézete" 
helyiségeit. 

Végül közöltük azt is, hogy a „Magyar-
országi tanítók házait" létesítő és fön-
tartó tanító- és tanári egyesületek szövet-
kezetét miként óhajtjuk megalkotni, 
hogy forró vágyunk, a „Tanítók Házá"-
nak létesítése, mielőbb megvalósulhasson. 

Látnivaló ezekből, hogy — a mint 
György A. is említé — táp intézetet, 
kaszinót, gyülekező helyeket, egyesületi 
irodákat, könyvtárt, ereklye-gyűjteményt 
és sok mást akartunk egy épületben, a 
mi az ország tanítóinak nevéhez méltó 

lett volna. Nagy volt az igyekezetünk, 
a jóakaratunk; de kevés volt hozzá az 
anyagi erőnk. Rajtank is bebizonyult a 
közmondás: „A ki sokat markol, keveset 
szorít." Érjük be tehát egyelőre keve-
sebbel. Építsük föl a tanítók tanuló gyerme-
keinek internátusát előbb Budapesten, 
azután az ország más alkalmas váro-
saiban. 

Igaz, hogy ehhez is pénz és pedig 
sok pénz kell. Mindezt azonban meg-
szerezhetjük összetartással és áldozat-
készséggel. 27 ezer tanító csodákat 
művelhet. Virrad már. Kultuszminis-
terünk lelkesítő beszédei új életet ön-
töttek belénk és nagyobb tevékenységre 
buzdították Magyarország nemzeti had-
seregét. 

Ha most, a legalkalmasabb időben, 
elmulasztjuk magunk iránt tartozó köte-
lességeinket, később hiába panaszkodunk. 

Gyűjtőnek álljon be minden tanító 
és tanítónő; keressük meg a magyar 
társadalom minden rétegét s áldozzunk 
mi magunk is a hazáért és a magunk 
jóvoltáért a Tanítók Házára. En, a mi 
szegénységemtől telik, azon fölül, a mit 
már eddig adtam, ezennel fölajánlok 
100 frtot részvényekre. 

Ha a 27 ezer néptanítónak csak a 
fele vesz is 25 frtos részvényt, mely 
számukra gyümölcsözőleg lesz elhelyezve, 
350 ezer frtot fordíthatunk a tanítók 
házaira. Addig pedig, míg ezt az ösz-
szeget előteremthetjük, az „Eötvös-alap" 
e czélra áldozandó adománya és az 
eddig gyűjtött és tőkésített összeg ele-
gendő lesz arra, hogy az első házat 
fölépítsük Budapesten. 

Járjunk végére annak is, kié a Rill 
József nevén levő üres telek a buda-
pesti Rózsa-dombon, a Margit-híd fölött, 
a székes-főváros legszebb pontján, mely-
nek vételára, tudomásom szerint is, a 
„ Tanítók Háza" fölépítésére volt gyűjtve, 
a tanítók filléreiből. Ezekből a fillérek-
ből vett telek ma már mintegy 30 ezer 
forintot képvisel. 
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A „Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága," mely új alapszabályai értel-
mében a haza összes néptanítóit — fele-
kezeti, nemzetiségi és az iskola jellegére 
való tekintet nélkül — egyesíti magá-
ban, álljon élére ennek a szent ügynek 
is s lelkesítő szózatában hívja föl az 
ország összes tanítóit a nagy munkára, 
a „Tanítók Háza" ügyének a fölkaro-
lására. 

Ne múljék el ez a század a nélkül, 
hogy a „Tanítók Háza" alapját le ne 
raknók. Hadd lássa Péterfy Sándor, mire 
60 éves lesz, nemes élete fáradságának 
szép gyümölcsét az „Eötvös-alap'1 és a 
„Tanítók Háza" lótesülésével ezeknek a 

jótékony intézeteknek az örök időkre 
való biztosítását, hogy elmondhassa: 
most bocsásd el Uram a te öreg szol-
gádat, mert látták szemeim a Tanítók 
Házát! 

(Budapest.) Lahits Vendel. 

©EX'J^a 

A magyar népoktatás ügye 
kodifikálva. 

A magyar népoktatásügyi admiiiisztráczió 
munkásaira nagy jelentőségű korszakot jelez 
az a mű, a mely Morlin Emil dr. és S.mppan 
Vilmos szerkesztésében legújabban a sajtót el-
hagyta.*) A vallás- és közoktatásügyi minister 
úr azzal ismerte el e nagy munka kiváló fon-
tosságát, hogy a munka most megjelent befe-
jező, második kötetét rendeletileg ajánlotta 
megszerzés végett úgy az iskolai hatóságok-
nak, valamint az iskoláknak is. Ha a munka 
jelentőségét át akarjuk érteni, akkor annak 
nemcsak a II., hanem első kötetét is, szóval 
együtt az egészet kell kellően méltatnunk. 

Ez az együttes méltatás föl fogja tüntetni 
a mű kiváló jelességét és egész értékét, 
áttekintést fog nyújtani arról a nagy mezőről, 
melyben a különféle népoktatási intézmények 
egymás mellé és terraszszerüen egymás fölé 
építvék. 

Bizonyára megnyugtató érzés az a tanügyi 
adminisztráczió munkásaira, hogy végre birto-
kában vannak minden olyan intézkedés gyüjte-

*) A magyarországi népoktatásügy, kereskedelmi 
és ipari szakoktatás szervezete és közigazgatása. II. 
kötet. Szerkesztették: Morlin Emil dr. és Szuppan 
"Vilmos. Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 

ményének, a mely működésük minden ágaza-
tában, minden mozzanatában biztos támpontot 
és kimerítő útbaigazítást nyújt . Ez okból 
bátran elmondhatjuk, hogy a „Magyarországi 
népoktatásügy, kereskedelmi és ipari szakok-
tatás szervezete és közigazgatása" czímű 
munka egyike a legérdemesebb gyűjtemények-
nek a melyek a sajtó alól kikerültek. A 
ministerium engedélyével, igazi hangyaszorga-
lommal gyűj töt ték össze a szerkesztők az 
összes érvényben levő ministeri rendeleteket, 
szabályzatokat és azokat kimerítő teljességgel 
a vonatkozó törvényczikkek megfelelő szaka-
szai közé iktatva közlik, a népoktatás nagy 
mezejét az intézmények szerint parczellázva 
s ekkép tiszta és teljes képet nyújtva törvé-
nyekről, az egyes vitás esetekben lé t re jöt t 
elvi jelentőségű döntvényekről és a tanügyi 
közigazgatás minden ágáról. »Emeli az elvi 
jelentőségű döntvények fontosságát és vilá-
gosságát az a körülmény, hogy mindig az 
illető törvényczikkeknek vagy utasításoknak 
és szabályzatoknak azon szakaszai után közöl-
tetnek, a mely körül fölmerült vitás esetre 
vonatkoznak. 

A nagy munka I. kötete a kisdedóvással 
kezdődik; és pedig az 1891. évi XV. törvény-
czikkel, a mi u t án a rá vonatkozó összes 
utasítások, a kisdedóvónőképzés ügyének 
szabályozása és adminisztrácziója következik. 

Második rész a népoktatási törvénynyel 
kezdődik, azután a népiskolai hatóságokról és 
a népoktatás ügyet érintő egyéb törvényekről 
szól, azután a népoktatási törvények végre-
hajtása ügyében kiadott utasításokat tá rgyal ja : 
ú. m. az iskolaszéki, közigazgatási bizottsági, 
községi, tanfelügyelői és fővárosi utasításokat, 
alapvagyonkezelést, iskolaépítési ügyet, t an í tó -
testületi szabályrendeleteket és ügyeket, végül 
a népiskolai tanterveket . 

A mű második kötete a magasabb népok-
tatási intézetekről szóló törvényeket, szervezeti 
szabályokat öleli föl, és pedig : első részében 
a tanítóképzés ügyét bőven, minden erre 
vonatkozólag érvényben levő szabályzat, t an te rv 
és utasítás, valamint elvi jelentőségű ha tá -
rozat közlésével. Elsőrangú kiváló helyet fogla l 
el benne az állami tanítóképzés. Azután az 
ipari szakoktatás, kereskedelmi oktatás és a 
felső kereskedelmi iskolák, szervezetük, igaz-
gatásuk és felügyeletök. Tovább a tanítói fizetés 
kiegészítési törvény, aztán a nyugdíj törvé-
nyek, szabályok és rendeletek, melyek még 
eddig így összegyűjtve nem jelentek meg; a 
mi magában is kiváló becset ad ezen köte t -ei 
nek, végül az 1893-ik év óta, vagyis az I. 
kötet megjelenése óta kiadott fontosabb u ta -
sítások, szabályzatok, minő például a polgári 
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iskolai vizsgálati szabályzat, — foglalnak helyet 
a második kötetben. 

Kiegészíti 'és nagyon emeli, mert a két 
kötetnek a használhatóságát és a gyors kezelést 
biztosítja a terjedelmes, kimerítő, betüsoros 
tárgymutató. 

A magyar népoktatás ügye már most e két 
kötettel, lehet mondani, teljesen és hiány 
nélkül kodifikálva van, mert az 1868-ik év 
óta történt alkotások, szervezések, intézkedések 
mind földolgoztattak e műben egészen a mai 
napig, — mostantól kezdve pedig a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministeriumnak 1893. 
évben szervezett„Hivatalos Közlönye" mindent 
felölel, s így a tanügyi adininisztráczió terén 
működők, és hatóságok többé nem kénytele-
nek, mint eddig, a sötétben tapogatózni, hanem 
mindenre megtalálják a kadenczíát: az útba-
igazítást, teljesen kimerítően és megbízhatóan. 
A szerkesztők valóban nagy elismerésre tart-
hatnak számot a tanügyi adininisztráczió 
munkásai részéről azért a fáradtságot nem 
ismerő lelkiismeretes utánjárásért és nagy 
gondot igénylő kutatásokért, melyekkel föl-
kerestek minden érdemleges és a tanügyi 
adminisztráczió nagy mezején jelentőséggel 
biró rendeletet, utasítást, elvi jelentőségű 
határozatot a hivatalos akták gúláiból, gar-
madáiból, úgy hogy bátran elmondhatjuk, 
hogy ezzel a munkával mint egyszerű kutatók 
nem lettek volna képesek megbirkózni, ha 
évtizedek munkásságával szerzett tapasztala-
tokkal nem rendelkeztek volna. 

Az egész tanügyi kormányzatban működő 
minden tanférüu nagy haszonnal, előnynyel 
forgathatja e két kötetet, helyesebben mondva, 
iskolaügyi hatóságok, iskolaszékek, tanfelügye-
lőségek, közigazgatási bizottságok egyáltalán 
nem is nélkülözhetik. 

(Budapest.) Mosdósy Imre. 
- sD^l'KB® 

A gazdasági ismétlo-iskola szer-
vezése. 

A harmadik éve már, hogy tanügyi kor-
mányunk a földmívelő néposztály szellemi és 
anyagi boldogulásának előmozdítására a gazda-
sági ismétlő-iskola intézményét megteremtette. 

Ke'g idő óta nem volt ehhez fogható áldá-
sos alkotás a tanügy terén. A ki megismer-
kedett az új intézmény szellemével, czéljával, 
az csak lelkesedni tud ér te; a földmívelő 
nép pedig — mely az líjításoktól idegenkedni 
szokott — mindenütt barátjává lett az új 
iskolának, a hol csak alkalma volt annak 
működésével megismerkedni. 

Sajnos, a gazdasági ismétlő-iskola meg-

honosítása — a legtöbb vidéken — nehezen 
leküzdhető akadályokba ütközik s bár a 
gazdasági szakoktatásra képesített tanítók 
száma évről-évre örvendetesen szaporodik, a 
gazdasági ismétlő-iskolák szervezése csiga-
módon halad s a képesített tanítók nagy 
száma tétlenségre van kárhoztatva. 

Vizsgálódásom tárgyává tettem e szomorú 
jelenség okait s elmondom vizsgálódásom 
eredményét abban a reményben, hogy ezzel 
sikerül a közfigyelmet ez új intézmény szer-
vezése körül mutatkozó bajokra és lehető 
leküzdésökre fordítani. 

A gazdasági ismétlő-iskola szervezésének 
egyik legnagyobb akadálya az, hogy az iskola-
föntartók vonakodnak a gazdasági ismétlő-
iskolai tanítók csekélynek mondható díjazá-
sát költségvetéseikbe fölvenni, vagy azzal 
egyátalán foglalkozni. 

Erre — a dolgok menetével kevésbé 
ismerős — kartársaim azt kérdezhetnék, hogy 
hát a felsőbb hatóságok nem szorítják-e a 
községeket az iskola fölállítására ? 

A felsőbb hatóság igaz, sok mindent meg-
tehetne az iskola érdekében, de azért valóban 
nagyon keveset tesz. Ügy tapasztaltam, hogy 
az erélyes cselekvés nem mindig a felsőbb 
hatóság jóakaratán múlik, igen sokszor az 
egyes községek a helyzetnek meg nem felelő 
jelentésekkel vezetik félre a hatóságot és 
hárítják el magukról a szervezés felelősségét. 

A hol végre a közs. képviselői önmaguk-
tól vagy felsőbb utasításra ráfanyalodnak a 
szervezésre, oly botrányosan csekély összegre 
szabják a tanítók évi munkadíját, hogy az 
valósággal szégyen. 

Másodsorban a 60.764. és 1896. sz. a. kelt 
min. rendelet (szervezet és tanterv) a szer-
vezés megindítását és keresztülvitelét csak 
általánosságban érinti. Ha a nevezett rende-
let a gazdasági ismétlő-iskola szervezésével 
egyenesen a képesítést nyert szaktanítót 
bízná meg és elvárná, hogy a szaktanító a 
szervezés sikeréről vagy a sikertelenség okai-
ról felsőbb hatóságának záros határidő alatt 
kimerítő jelentést tegyen, úgy a gazdasági 
ismétlő-iskolák sokkal gyorsabban létesülnének. 

Az iskola tanterve — elismerem — helyes 
alapokon, gyakorlati eszmék megvalósítását 
tűzi ki czélul, de annyira általános irány-
elvéket fejteget, hogy ezekből a helyi viszo-
nyoknak megfelelő alkotásokat kihámozni 
részletesebb utasítás vagy határozottabb rendel-
kezés nélkül lehetetlen, vagy ha lehetséges, 
akkor az csak találomra történhetik. 

Mondhatnék még egyéb akadályt is, neveze-
tesen a gazdasági gyakorlatokra szükséges telep 
hiányát, a szemléltető oktatás nehézségeit — 
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mert a szertár hiányzik, — de rövid czikkem 
keretében nemcsak a hiányokról és akadályok-
ról akarok beszélni, hanem arról is, miként 
győzhetők le okkal-m óddal ezek az akadályok. 

Említettem előbb, hogy a képesítést nyert 
szaktanítók kezébe kellene kötelezőleg letenni 
a gazdasági ismétlő-iskola szervezését. És 
bár ez irányban a 60.764. és 1896. sz. a. kelt 
min. rendelet külön nem intézkedik, véle-
ményem szerint a szervezés első munkálatait 
föltétlenül a szaktanítónak kell kezébe vennie 
és pedig a következőképen: 

Ha a tanító elvégezte a szaktanfolyamot, 
a fönti rendeletre való hivatkozással jelentse 
ezt be iskolaszéke ú t ján a községi elöljáró-
ságnak, illetve képviselő-testületnek azon 
indokolással, hogy immár a gazdasági ismétlő-
iskola szervezésének mi sem áll út jában. 

Eme kezdeményezésnek vagy meg lesz a 
kivánt eredménye, vagy nem. Ha eredményre 
kilátás nincs, hívja segítségül a kir. tanfel-
ügyelőt és a járási főszolgabírót. 

Igaz, hogy a tanítónak ilyetén munkáját 
többen ferde szemmel nézhetik, de elvégre is 
a mit teszünk, azt a nemes ügy szolgálatá-
ban teszszük és az iskola leendő áldásos 
működése ki fogja békíteni még azokat is, a 
kik keletkezését ferde szemmel nézték. 

Ha annyira haladtunk, hogy a község a 
szervezést kimondotta, mi a jó irányban meg-
indult munkálatokat túl magas követelések-
kel ne hiusítsuk meg. A működés kezdetén 
— egyelőre — elégedjünk meg szerényebb 
tiszteletdíjjal is és bizzunk abban, hogy később, 
ha a nép be fogja látni munkánk sikerét, 
ha meg fog győződni az iskola valóban nagy 
hézagot betöltő hivatásáról — anyagi jutal-
munk sem fog elmaradni. 

Ne követeljünk mi már a szervezés elején, 
ki tudja mennyi földet, meg munkaerőt és 
még nem tudom mi mindent, mert akkor el-
ijesztjük az iskolaföntartó községet; hanem 
— ismét egyelőre — elégedjünk meg a fa-
iskola területével és kérjünk föl egy-két 
okszerűbben gazdálkodó polgárt, engedné 
meg, hogy udvarát, gazdaságát, állatállomá-
nyát olykor-olykor növendékeinkkel megláto-
gathassuk. Biztosak lehetünk abban, hogy a 
kiszemelt gazda mindig szivesen lát bennün-
ket és bizalmunk folytán iskolánk barátjává 
szegődik. 

A gazdasági ismétlő-iskola szertárának be-
szerzéséről, t. i. arról, hogy mily szemléltető 
eszközöket gyűjtsünk, honnét és hogyan, 
esetleg később fogok beszélni. 

Összegezve a mondottakat, be kell látnunk, 
hogy a gazdasági ismétlő-iskola szervezésének 
sokszor nehéz, de nagy horderejű munkája 

a legtöbb helyt a tanítóra vár és az ügy-
buzgó tanító -— kellő tapintattal és körül-
tekintéssel — sikeresen megküzdhet azon 
akadályokkal, miket a gazdasági ismétlő-
iskola létesítése elé egyesek vagy községek 
indolencziája gördíthet. 

(Zentá.) X ovo szel János. 

Osztatlan népiskolák tantervéről. 
Veress Károly kollegánk e lapok 38-ik 

számában a fönti czím alatt, közölt czikkéhez 
kivánok röviden hozzászólani. 

V. K. egész fölszólalásának az a veleje, 
hogy maradjon meg a régi tananyag; mer t 
szerinte: „a tananyag óhaj tot t redukálása 
nem vezetne egyébre, mint visszafejlődésre*. 

Csakhogy az osztatlan népiskola nem 
dolgozhat föl annyi tananyagot, mint az 
osztott. Hogy miért, erre könnyű a felelet. 

Először : az osztatlan népiskola tanítójának 
1 5-öd részszel kevesebb ideje van osztályon-
kint a közvetetlen foglalkozásra, mint az 
osztott iskola tanítójának. Már pedig 1 óru 
és 5 óra között nagy a különbség. 

Másodszor: az osztatlan iskolák sokkal 
népesebbek az osztott iskoláknál; mert a 
czikkiró úr azon állítását, hogy az osztatlan 
népiskolában 30—40 növendék van, azt 
hiszem, saját maga sem hiszi el. Nagyobbrészt 
100 körül van majdnem minden osztatlan 
iskolában a növendékek száma. 

Harmadszor: az osztatlan népiskolában 
majdnem kivétel nélkül csak 8 hónapig t a r t 
a szorgalmi idő. 

Negyedszer: az osztatlan népiskolák na-
gyobb része kisebb falukban és tanyákon 
van, a hol a nép legmüveletlenebb része 
lakik, tehát a gyermekek is sokkal korlátol-
tabb észjárásuak, mint az osztott iskolába 
járó városi gyermekek. 

Ezek azok az okok, melyeknél fogva összébb 
kell szorítani az új tantervben az osztatlan 
iskola tananyagát. Mindenesetre az új tan-
tervben meg kell jelölni a minimumot és 
maximumot is. A megjelölendő minimumot 
mindenütt el kell végezni. 

Szerény véleményem szerint az új tanterv 
ne csak az elvégzendő tananyagot jelölje 
meg, de szolgáljon útbaigazítással annak 
időrendbeli földolgozásához is. Föl kell azt 
osztani czélszerűen 35 hétre s így a kezdő 
tanító is abban a helyzetben lesz, hogy nem 
kell a tanügy kárára évekig próbálgatnia a 
tananyag helyes beosztását. 

(Csorvás.) Szentkereszty Tivadar. 
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As ,fl_Erzsebet Királyné" emlékj'iisethöh*) 

Könyörgés. 
Lehullott a legszebb csillag 
Magyarország kék egérül, 
Tisza tája, Luv a tája 
Gyászba borul, elsötétül. 
Anya nélkül, árván maradt 
Szent Istvánnak nemzete, — 
Áldd meg ezt az árva népet, 
Magyaroknak Istene! 

Ki törli le már ez után 
Mi megáradt könnyeinket ? 
Olajfának, levelével 
Ki kötözi sebeinket? 
Ha ö védte igazunkat, 
Ki tett volna ellene? — 
Aldd meg ezt az árva népet, 
Magyaroknak Istene! 

Hideg ősz van, hull az erdő, 
Hull a mező lombja, éke, 
Halójában, lehulltában, 
Mintha sírna, mind beszélne. 
Le a sírra hajló fűszál 
Mintha búsan zengene: 
Áldd meg ezt az árva népet, 
Magyaroknak Istene! 

Csák a fának bimbós ága, 
Az vigasztal lassan, lassan: 
— Ne sírjatok, 'sz érettetek 
Imádkozik a Magasban! 
Könyörgőre miattatok 
Kulcsolódik két keze . . . 
Óh, hallgasd meg, magyaroknak 
Nagyirgalmú Istene! 

Móra István. 

Képek a királyné életéből. 
Gyertek, hadd mesélek. Mert a miket elmon-

dok, annak is szép volna mind, mesének. 
Holott az utolsó betűig csupa történelem. 

Még csak azt sem mondhatja senki, hogy 
régen volt. 

I. M i k o r a királyasszony a bögrét fogta. 

Magános sétáján nagyon elfáradt, meg is 
szomjazott. Betért egy parasztkunyhóba. Öre-
ges parasztasszony adott neki innia, a ki aztán 
megint csak hozzá látott a főzés dolgához, 
távol se sejtvén, ki a vendége. 

Az asszony tésztát kavart valami bögrében 
egy meglett fakanállal. 

Közben beszélgettek. 
— Az urát várj a, úgy-e ? Azért siet úgy a 

főzéssel ? 

— Azt ám. Azért ám. 
— Haragszik, ugy-e, ha készre nem várják? 
— Haragszik ám, mert sietős a dolga 

szegénynek, vissza köll mennie mindjárt . 
— Hová? 
— A dolgára. Hanem nézze csak, kisasz-

szonykám, ez a bolond bögre, ahogy a kana-
lat pörgetem benne, folyvást forog. Maga, 
úgy nézem, nagyon ráér, fogja meg a fülét 
nekie, míg behabarom ezt a tésztát. 

A királyasszony odaállt a tűzhely mellé, 
tar tot ta , fogta a bögrét, hogy ne forogjon. 

Nem elég, de meg is várta, míg elkészült 
a morzsóka-leves, nagyobb igazságért bele is 
kóstolt . . . Aztán szépen megköszönte a 
vendéglátást. 

Mikor az öreg paraszt délben hazajött, 
odanéz véletlenül az ablak párkányára, hát 
ot t kékellik egy vadonatúj tizes. Bégen nem 

*) A M. T. Orsz. Bizottsága, az Eötvös-alap orsz. tanító-egyesület és a fővárosi tanító-egyesületek 
által kiadott emlékfüzet immár megjelent: ebből közöljük, mutatványul, a fönnebbieket. Szerk. 
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látott ő, szegény feje, akkora pénzt, — meg 
is ijedt. 

— Hogy került ez ide, anyókám P kérdi a 
feleségétől. 

A szegény asszony dehogy tudta, hogy is 
tudta volna, csak liimölt-hámolt, ijedten da-
dogván el, hogy mely s milyen vendége volt 
az elébb. 

— Te asszony, t e ! — feddette az ura, -— 
hisz az akkor a királyné vol t ! 

— Jézus, Mária! É n pedig ugyan fogattam 
vele a bögrét, hogy a morzsókám bevegye a 
vizet! 

. . . Én pedig fogadom, hogy az a tiz forintos 
még most is ott rejtőzködik az öreg paraszt-
emberék ládájuk-fiában s akkor se válnának 
meg tőle, ha morzsókának való liszt nem 
tellenék abba a bizonyos bögrébe. 

2. Leczke. 

Külsőországban, Gastein fürdő környékén, 
hanem a fürdőtől jó messzire van egy „Pyr-
kerhöhe" nevű szép hely. 

A királyné kora reggel szokott odamenni, 
mikor még mások aludtak. 

Egyszer, ahogy onnét lefelé jön, találkozik 
egy úremberrel, a ki meg oda igyekezett. 

Leányos, karcsú termete volt a mi asszo-
nyunknak, a ki nem ismerte: megkisasszo-
nyozta. így az az úrember is. 

— Bocsánat kisasszony, ön bizonyosan onnan 
j ö n : messze van még ide a „ Pyrkerhöhe" ? 

— Úgy egy jó órányira, — felelte a föl-
séges asszony. On nem ismeri ezt a vidéket ? 

— Nem, én nagyon messziről való vagyok. 
— Például? 
— Aus Hermanns tadt ! 
Elidáig németül beszéltek, hanem most a 

királyasszony örvendő hanggal magyarra for-
dította a szót, mert 'szen az a Hermannstadt 
nem egyéb, mint Nagy-Szeben. 

— Hát ön Nagy-Szebenből való ? Hisz 
akkor magyar ember? 

Az úrember nem tudott visszafelelni ma-
gyarul, németül vallotta be, hogy biz ő már 
csak így van, akárhogy restelli is, de igazán 
nem tud magyarul . . . 

— „Schade!" — azt felelte neki a királyné 
ugyancsak németül, hogy megértse, hogy el ne 
felejtse. 

Mely szónak az a magyar értelme, hogy: 
— Szégyelje magát ! 

3. A fölvett kalap. 

Valahány sárga falevelet annak az ösvény-
nek a fáiról leszakajt a síró őszi szél, mind 
tanúsítja ezt a történetet . 

Száraz ágat szedett egy öreg ember a 
gödöllői erdőben. Kötésbe kötötte, nagyerősen 
vállára vette s oldalgott vele a keskeny 
gyalogúton hazafelé. Nem akarták az irigy 
fák ereszteni, hol erről, hol ama felől akasz-
kodtak bele rőzsekötegébe. 

Kerülgette-kerülgette, köziette az akadályo-
kat, egyszer csak egy ingerkedő galagonya-
vessző lekapta szegénynek a kalapját s 
lehajította a földre, be egy somfabokor alá. 
Zsírvette, öreg kalap volt, ugyan csóválták 
leveleiket a kékbogyós gyöngyvirágok mia t ta . 

Az öreg ember hosszú ősz hajába beleka-
paszkodott a hideg szél, s az öreg ember 
nem t u d t a : mitévő legyen, hogy vegye föl a 
ka lap já t? H a lehajol utána, soha ő, evvel a 
teherrel, többet föl nem kél, holott ellensége, 
az egész erdő, le marasztalj a. 

Akkor az ösvényen megjelenik a gödöllői 
erdők százszorszép tündérasszonya, se szól, se 
beszél, csak mosolyog, aztán kidugja a som-
fabokor közül a vénhedt kalapot, kitől úgy 
húzódoztak a kékbogyós gyöngyvirágok, — 
aztán odaigazítja az öreg ember homlokára . 

Valahány sárga levelet annak a gyalogutnak 
a fáiról leszakajt a búbánatos őszi szél, mind 
a tanúm az a falevél, hogy ez is így volt, ez 
is így volt . . . 

4 . Meséljek-e m é g ? 

Meséljek-e még? . . . I g e n ? . . . Jó. 
Egyet még elmondok, hanem annak a végé t 

magatoknak kell kitalálnotok. 
Batthyányi Lajosnak, a legártatlanabb m a -

gyar vértanúnak kivégeztetéséről szólt a 
királyasszonynak az ő tanítója. Elmondta úgy, 
a hogy volt. 

— Ott volt ön akkor ? — kérdezte a mi 
asszonyunk. 

— Nem. 
— Hát honnan tudja ilyen elevenen ? 
— Egy könyvből, hanem az most t i l to t t 

könyv. 
— Megvan önnek ez a könyv ? . . . Látom, 

hogy megvan. Hozza el. 
— De . . . felséges asszonyom — — 
— Nos, mit ? Hát a mit mindenki t ud és 

olvas, csak énnekem ne volna szabad tudnom 
és olvasnom ? Hozza el . . . 

A magyar nemzet nagy történetírójának, 
Horváth Mihálynak volt az a könyve, az í r ta 
a szabadságharczról. 

Mikor a királyasszony elolvasta, azt kér-
dezte Falk Miksától: 

— Ki az a Horváth Mihály ? 
Falk Miksa megmondta, hogy az a nagy 

történetíró egy számkivetett magyar püspök 
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is egyúttal, s a ki talán szívesen haza jönne, 
de nem az az ember, a ki azt kérje, hogy 
jöhessen. 

A királyasszony nemszólt semmit, csak azt 
a tilalmas könyvet bezárta az asztala fiók-
jába, — aztán mikor maga volt, még elolvasta, 
meg újra elolvasta. Rá pedig valahány hétre 
ama tilalmas könyv szerzőjének megkegyel-
mezett az uralkodó. 

. . . Ugyan-ugyan: ki volt a szószólója? 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
J> A szilágymegyei általános tanítótes-

tület Zilahon tartotta meg negyedszázados 
jubiláris és évi rendes közgyűlését. Jelenvolt a 
vallás- és közoktatásügyi minister képviseleté-
ben Sámuel Lázár orsz. képviselő, a ki magával 
hozta a minister szóbeli meleg üdvözletét, 
továbbit ott volt a vármegye kir. tanfelügye-
lője, a közélet számos kitűnősége s a testület 
tagjai közül mintegy 120-an. A jubiláris 
ünnepi közgyűlés a Hymnusszal vette kezdetét, 
melyet a zilahi dalegyesület énekelt. Az elnöki 
megnyitó rendén fölolvastatott Wlassics közok-
tatási ministernek, a testület tiszteletbeli tagjá-
nak üdvözlő levele, mely riadó éljenzéssel 
fogadtatott s a minister a gyűlés határoza-
tából táviratilag üdvözöltetett. — Szabó Sándor 
zilahi tanító nagy hatással szavalta el „A 
magyar néptanítókhoz" czímü költeményt. A 
tantestület 25 éves történetét avatott tollal 
Zoványi Lajos tantestületi főjegyző írta meg 
és olvasta föl a közgyűlésen. Megkapó köz-
vetlenséggel s hatással ecsetelte az egyesület 
születését, növekedését, küzdelmeit egészen 
addig, míg a mai erős testületté fejlődött ki. 
Megemlékezett azokról, a kik ezt az egye-
sületet alakították, kik közül a legnagyobb 
érdem boldogemlékű néhai Kerekes József volt 
tanfelügyelőé, Faluvégi Albert nyugalmazott 
képezdei igazgatóé és Borbély Sándor képezdei 
igazgatóé, ki hosszú időn keresztül főjegyzője 
és éltető lelke volt a testületnek. A tanító-
testület 1873 április havában alakult 18 taggal, 
a tagok száma azonban folytonosan szapo-
rodott, s jelenleg van 11 tiszteletbeli, 2 pár-
toló és 153 rendes tagja. Küzdelmes idők 
viharai, egyéni érdekek összeegyeztetése, ki-
tartó munkálkodás és buzgó törekvések után 
a tantestület megerősödött és áll jelenleg is 
szilárdan, munkálva buzgón a népoktatás szent 
ügyének érdekében. — Ezután ismét a zilahi 
dalegyesület lépett a pódiumra és elénekelte 
Petőfi „Honfi dal"-át, majd (Jergye Mariska 
állami óvónő Nádor Bélának a tantestület 
25 éves jubileumára írt „A múzsák ünnepén" 

czímű költeményét szavalta el. Majd fölolvas-
tattak az ünnepi közgyűlés folyamán tantes-
tületektől, tanügybarátoktői és érdeklődőktől 
érkezett üdvözlő levelek és táviratok, melyek 
mind igaz örömet s lelkesedést keltettek a 
közgyűlés tagjaiban. Végezetre a zilahi dal-
egyesület elénekelte a Szózatot a közönség 
áhítatos figyelme között, mely után az elnök 
a közgyűlés tagjainak éljenzése s tapsai között 
az ünnepi gyűlést bezárta. — Délután 2 órakor 
150 terítékű lakoma volt. Ugyanez nap dél-
után a női szakosztály ülésezett, melyen több 
aktuális pedagógiai kérdést vitattak meg s 
Virág Ida állami tanítónő értekezést olvasott 
föl a népiskolai női kézimunka tanításáról. — 
Másnap az évi rendes közgyűlés tartatott 
meg. Plosz Gyula elnök az ülést megnyitván, 
Juhos Béla tartott jól sikerült eredménynyel 
gyakorlati tanítást a nyelvtan köréből. Zoványi 
Lajos fölolvasta főjegyzői jelentését a tan-
testület központi bizottsága és egyes járás-
körök egy évi munkálkodásáról, mely élénk 
világításban s áttekinthetőleg tünteti föl a tes-
tület életképességét s szorgalmas tevékeny-
ségét. A gondosan készített jelentést örven-
detes tudomásul vették s a főjegyzőnek jkönyvi 
elismerést szavaztak. Vitatétel volt „A nép-
iskolai olvasókönyvekről", melyet további meg-
vitatás végett a járásköröknek adtak ki. Testü-
leti első aljegyzőnek a közgyűlés megválasz-
totta Szabó Sándort. Megállapították az 
egyesület 1899. évi költségelőirányzatát, még 
pedig 691 frt 8 kr födözet, 423 frt 90 kr 
szükséglet és 267 frt 18 kr fölösleggel, Ezután 
a központi bizottság több rendbeli előterjesz-
tését tárgyalták és fogadták el, s a bizottság 
12 tagját újból megválasztották. Több indít-
vány tárgyalása után, a jövő évi közgyűlés 
helyéül Szilágv-Csehet jelölték ki. T. L 

± Beregvármegye szolyvai járáskörének 
tanítói f'. hó 17-én tartották meg gyülésüket 
Dombosteleken. A kör tagjain kívül jelen 
voltak: Kuliszeky Ernő kir. tanfelügyelő, Ná-
tolya Mihály gör. kath. lelkész és Bodor 
Fülöp dr. járás-orvos. Mintatanítást tartottak : 
Leviczky Czirill dombosteleki állami tanító az 
„ií" betűről és Oláh Miklós b.-sz.-miklósi állami 
igazg.-tanító „A jó barátok" czímü olvasmány-
ról. Mindkét tanító sikerült előadásáért jkönyvi 
elismerést nyert. Fölolvasást ta r to t t : „Az 
iskolai fegyelem"-ről Szabó Elemér szolyvai 
állami iskolai igazgató-tanító, kinek szakavatott 
munkálatáért jkönyvi elismerést szavaztak. A 
jövő gyűlés helyéül Volóczot jelölték ki azzal 
az elhatározással, hogy gyűlés után kirándulás 
rendeztessék a havasokra. A kör elnökéül 
Szabó Elemér szolyvai állami iskolai igazgató-
tanítót, jegyzőjéül pedig Németh István holu-
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binai állami iskolai igazgató-tanítót válasz-
tották meg. 

X A túróczvármegyei tanítóegyesület 
f. hó 15-ikén tartotta évi rendes közgyűlését 
Túrócz-Szent-Mártonban. Bóldis Ignácz felső 
kereskedelmi iskolai igazgató az egyesület 
elnöke megható szavakkal ecsetelte azon nagy 
csapást, mely drága hazánkat érte fölséges 
Királynénk gyászos halálával. Megnyitó beszé-
dében a liberális és utilitarius irányú neve-
lésről értekezett s az utóbbi irányt elitélve 
a liberális irányú nevelési rendszer föllendí-
tését ajánlotta a tagoknak. Az elnök magas 
szárnyalású beszédét nagy lelkesedéssel fogad-
ták s jegyzőkönyvbe iktatták. Megemlékezett 
továbbá arról is, liogy vármegyénk szeretett 
tanfelügyelőjét: Bereez Gyulát, a megyei tanügy 
terén kifejtett buzgó munkálkodásáért a köz-
oktatásügyi minister úr elismerésében része-
sítette. A megjelent tagok tanfelügyelőjük 
iránti szeretetüknek lelkes óváczióban adtak 
kifejezést. Frank Zoltán polg. isk. tan. szépen 
kidolgozott értekezést olvasott föl a népiskola 
hatását fejtegetve a tanköteles koron túl. Oly 
sok jó eszmét s azok megvalósítására oly sok 
jó irányelvet jelölt meg, hogy a közgyűlés egy-
hangúlag elhatározta értekezésének kinyoma-
tását és terjesztését. Gregorovits Pál tótprónai 
el. isk. tanító a gazdasági ismétlő-iskolákról 
tartott köztetszéssel fogadott fölolvasást. Az 
elnök és a kir. tanfelügyelő meleg szavakkal 
üdvözölték Blumenfeld Fülöp ruttkai izr. elemi 
isk. tanítót 35 éves tanítói működésének 
jubileuma alkalmából. Megtartották továbbá a 
tisztújítást is s elnökké Somogyi Géza znió-
váraljai áll. tanítóképző-intézeti igazgatót, 
alelnökké l Wich Vendel gyak. isk. tanítót és 
főjegyzővé Uehliarik Szende ruttkai igazgató-
tanítót választották meg. ('/,.) 

EE3 A győri ágostai hitv. evangélikus egy-
házmegyei tanító-egyesület f. évi október 
hó 12-én Győrött az evang. egyházközség-
tanácstermében tartotta meg őszi közgyűlését. 
A közgyűlést Földváry Elemér világi elnök 
magvas beszéddel nyitotta meg, íuegnyitója 
keretében meleg szavakban emlékezett meg 
arról a nagy nemzeti csapásról, mely Erzsébet 
királyasszony 0 Fölsége megrendítő halálával 
a magyar haza minden igaz fiát érte. — Föld-
vári/ E. beszéde után, mely jegyzőkönyvbe 
vétetni határoztatott, Pálmai/ Lajos egyházi 
elnök vette át a gyűlés vezetését, ki első 
sorban azon köszönő leveleket terjesztette 
elő, melyeket az egyesület dísz- és tisztelet-
beli tagjaivá megválasztott egyházi és világi 
notabilitások, ezek között Wlassics Gy. vall. és 
közokt. min., Zsilinszky M. államtitkár, í'idó 
Kálmán, val. bels. titk. tan., Gyurátz Ferencz 

püspök stb. intéztek az elnökség kezeihez. 
A szokásos pénztárosi, könyvtárosi s a többi 
jelentések meghallgatása után élénk vita tár-
gyát képezte a gazdaságtan köréből a minis-
ter által megjelölt tananyagnak mily terje-
delemben és módon való elsajátítására az 
osztatlan iskolában, valamint az elemi népisk. 
III. osztályú földrajzi anyagának könyvből 
vagy könyvnélkül való tanítása. A közgyűlés 
az elsőre vonatkozólag elégségesnek tartja a 
kézikönyv által felölelt tananyagot, az elmé-
leti részt a gyakorlat által kiegészítve és 
bővítve; a III. osztályú földrajzi anyag el-
sajátítására az egyesület maga irat és ad ki 
az egyházmegye iskolái igényeinek megfelelő 
kézikönyvet, „Győrmegye földrajza" czímmel, 
melynek szerkesztésére Benedek Vincze, Gróf 
Endre, Varga János és Szabó György tago-
kat kérte föl tiszteletdíj fölajánlása mellett. 
E mű kiadási költségeinek födözésére Föld-
váry Elemér, vil. elnök, az egyesület bőkezű 
meczenása, 50 fr tot ajánlott föl. Az egyházi 
elnök Pálmay L. meg 4 drb. tiz koronás 
aranyat ajánlott föl ezen tétel kidolgozására : 
„Felekezeti vagy állami legyen-e a népok-
tatás?" Végül az egyesület alapszabályainak 
revideálására kiküldött bizottság Benedek 
Adolf által előterjesztett jelentését hallgatta 
meg a közgyűlés. Gyűlés után társasebéd 
volt. Tavaszi közgyűlését Tétlien fogja tar-
tani az egyesület. 

ffl A kolozsm egyei tanker, tanítótestület 
XXVII-ik közgyűlését Kolozsvárt tartotta 
meg a tagok és tanügybarátok élénk részvéte 
mellett. A közgyűlést megelőző napon a 
tanítótestület segély-egyesületének gyűlése s 
ennek befejeztével előértekezlet volt. A köz-
gyűlés első napján Sólyom János elnök meg-
nyitóbeszédében, a tagok üdvözlése után, 
jelezte, hogy az egyesület tagjai a lefolyt 
évben szép sikerrel és ügybuzgósággal mun-
kálták az egyesület cze'ljait. Működtek azon 
a téren is, melyet a tanítóegyesületek munkás-
sága tárgyában kiadott 1896. évi 67.379. számú 
ministeri körrendelet, a müveit társadalom 
egészséges irányú érdeklődésének fölkeltésével 
a népoktatásügy iránt, megjelölt. Több köri 
gyűlésen a tagok közvetlenül érezték hatását 
annak a meleg rokonszenvnek, melylyel a nép 
az iskolát és tanítóját körülveszi. Majd rátért 
az iskola föladatának és a tanító hivatásának 
vázolására, melyet az értelmes, gondolkodó és 
nemesen érző ember nevelésében jelölt meg. 
Beszéde végén a királyné haláláról emlékezett 
meg. A megnyitónak e részét a tagok állva 
hallgatták. Lendületes szavakkal szólt arról a 
szép kötelességről, mely Erzsébet királyné 
emlékezetének föntartásával és ápolásával a 
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magyar néptanítóságra vár. A tartalmas meg-
nyitót az elnöki előterjesztések követték, melyek 
kapcsán fölolvastatott az „Aradvidéki tanító-
egyesület" üdvözlő-irata. Majd Vásárhelyi Gyula 
titkár olvasta föl jelentését a tanítótestület 
1897/98. évi működéséről, melyben tömören 
tárta föl, csinosan csoportosítva mindazon ada-
tokat, melyek a 200-nál több tagot számláló 
egyesület szellemi és anyagi sikereit igazolják. 
Pallós Albert igazgató beszámolt képviselő-
társai nevében a „Magyarországi tanítók orsz. 
bizottságá'-nak ez évi működéséről; mit a 
tisztújításra vonatkozó szavazatok beadása 
követett. Ezután volt a közgyűlés fénypontja: 
Kozma Ferencz, kir. tanácsos, tanfelügyelő 
remek fölolvasása .,A mi világunkból" czím 
alatt, elvezetve az ottboni, majd az iskolai 
gyermeki élet világába, föltüntetve az eszményi 
élet gyönyöreit, szebbnél-szebb képeket tárt 
föl, melyek a gyermek-psycbologusoknak igen 
becses útmutatásokat nyújtanak. Végül mint 
összekötő kapocsra az ifjúsági (ének, dal) egye-
sületek terjesztésére hívta föl a hallgatóság 
figyelmét. A nagyon érdekes, tanulságos és a 
figyelmet teljesen lekötő kitűnő fölolvasásért 
szűnni nem akaró éljenzéssel, tapssal jutal-
mazták. A tárgysorozat következő pontja 
Kovács Dezső kolozsvári ref. főgymnasiumi 
tanár fölolvasása volt „ Csokonai Vitéz M hály"-
ról. Igen ügyesen, szellemesen adta elő a 
költő vágyait, küzdelmeit, szenvedéseit, meg-
világítva azokat verseiből válogatott találó 
részletekkel; miért a közgyűlés a fölolvasónak 
köszönetét fejezte ki. Ezzel a délelőtti köz-
gyűlés befejeztetett s a tagok társasebédre 
vonultak föl a New-York szálloda éttermébe, 
hol tekintettel a nemzeti gyászra, fölköszöntő 
nem mondatott. — D. u. 4 órakor folytatták 
a közgyűlést, Pál Anna, kolozsvári nőipar-
iskolai igazgatónőnek „A női kézimunka-okta-
tásról'" tartott élénk tetszéssel fogadott fölol-
vasásával, melyben csinosan fejtette ki a női 
kézimunka-tanítás történetét, czélját, hasznát, 
a női ipar-iskolák fejlődését s végül azon 
óhajtásának adott kifejezést, hogy az elemi 
népiskolákban is alkalmaztassanak külön női 
munka-tanítónők. Ezután Koleszár Lajos, a 
bánőy-hunyadi állami ne'pokt. intézetek igaz-
gatója értekezett „4 vagy 6?" czím alatt az 
egységes nép- és közoktatásról. Feltüntette a 
magyar tanügy orsz. szervezetének kezdete óta 
alkotott tanulmányi rendszereket, tanterveket. 
A jelenleg érvényes tanterv revízióját illető-
leg fölolvasó a IV. egyetemes tanítógyülés 
álláspontjára helyezkedik. Majd rámutat ama 
törvényellenes helyzetre, mely szerint sok 
elemi iskola csak 4 osztályú, tehát csonka. 
Kivánja, hogy a népoktatási törvény hajtas-

sák végre a tankötelesek beiskoláztatására 
nézve és fejlesztessenek ki az elemi népisko-
lák V., VI. osztályai. Végül javaslatában 4 tételt 
állított föl, melyek élénk vitára adtak alkalmat, 
kimondatván, hogy az elemi népiskola V. és VI. 
osztályának beállítása föltétlenül szorgalma-
zandó. Óhajtását fejezte ki végül a közgyű-
lés, hogy az Orsz. Közoktatási Tanács tan-
tervjavaslatai vélemény-nyilvánítás végett kül-
dessenek meg a megyei tanító-testületnek, 
mielőtt a Nagvm. Minister Úrhoz végleg 
fölterjesztetnének. A közgyűlés a felolvasónak 
s mint előadónak köszönetét nyilvánította s 
ezzel esti 7 órakor az első napi közgyűlés 
véget ért. — Második nap reggel 8—9 óráig 
teljesen sikerült nyilvános tanítást tartott az 
ev. ref. kollégium elemi iskolája IV-ik osz-
tályában Antal Gyula tanító a nyelvtanból 
és a városilag segélyezett magánóvodájában 
Urschitz A. Gabriella óvónő a kisdedóvások 
foglalkozását mutatta be hasonlóan szép ered-
ménynyel. A d. e. 10 órakor folytatott köz-
gyűlésen Elek Gyula segélyegyesületi titkár 
ismertette a tanító-testület segélyalapját, mely-
nek vagyona 1529"17 frt. A szép és lelkes 
ismertetés után számosan léptek be a segély-
egyesület tagjai sorába. Elnökké újólag 
Sólyom János, alelnökké Elek Gyula, titkárrá 
Vásárhelyi Gyula választatott meg: az új 
tisztikart Pallós Albert igazg. üdvözölte. A 
választmány ajánlatára a Magyarországi Taní-
tók Orsz. Bizottságába képviselőül Sólyom János, 
Elek Gyula, Pallós Albert, Koleszár Lajos, 
Bocz István választatott meg. Ezek után 
Schwarczél Adél, kolozsvári róm. kath. elemi 
leányisk. igazgatónő tartott szép fölolvasást 
„l ti jegyzeteimből" czím alatt. Kedvesen és 
igen érdekesen rajzolta le az adriai-tengeri 
és velenczei utazásait. A tanító-testület ez-
után tiszteletbeli tagjaivá választotta Axaméthy 
Lajos dr. ministeri tanácsos és Halász Ferencz 
ministeri osztálytanácsos urakat. Megható 
jelenete volt a közgyűlésnek, midőn Kozma 
Ferencz kir. tanfelügyelő megemlékezett Józsa 
Bániéi volt gyerővásárhelyi áll. isk. igazgató-
tanítónak, kit kollegiális érzése e közgyűlé-
sen is itt tartott, a tanítótestületben kifejtett 
15 évi buzgó, hasznos munkásságáról. Üj-Pestre 
távozása alkalmából meleg szavakban búcsú-
zik el tőle, mit Józsa Dániel meghatva, hálá-
san köszönt meg. 

IRODALOM. 
Az Erzsébet királyné emlékfüzet, melyet 

a M. T. Orsz. Bizottsága, az Eötvös-alap és 
a fővárosi tanító-egyesületek megbízásából s 
Móra István, Koncsek Lajos és Hajós Mihály 
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közreműködésével, Ujváry Béla szerkesztett, 
már elhagyta a sajtót. Minden túlzás nélkül 
mondhatjuk, hogy ilyen díszes 10 leros füzet 
még nem jelent meg sem nálunk, sem más-
hol. Az emlékfüzethez művészi kivitelű 
három kép van mellékelve; azért mondjuk, 
hogy .mellékelve", mivel a szerkesztő ez 
illusztrácziókat nem a szöveg közé, hanem 
külön velinpapirra nyomatta s így azokat a 
füzetből ki is lehet vágni és keretbe foglal-
tatni. E három kép közül (egy-egy oldal 
mindegyikük) az első Erzsébet királyné arcz-
képét, a második a királynét Deák Ferencz 
ravatalánál, a harmadik a királyi családot 
Gödöllőn ábrázolja. A füzet tartalma a leg-
jobb, a mi e nemben mostanság megjelent. 
Közleményei mind át vannak írva a fanuló 
ifjúság és a magyar nép gondolkozásához 
mérten. Ismert epizódok oly költői tollal 
vannak e füzetben megírva, hogy bárki is 
gyönyörrel olvashatja azokat. Mcra István 
szép ,, Könyörgés "-e után a királyné élet-
rajza következik, majd költői tollal megírt 
,Képek a királyné életéből". Ez az első 
rész. A második részt (főczíme: „A királyné 
itthon") Pósa Lajos hangulatos költeménye: 
„A gödöllői erdő" nyitja meg, majd el van 
mondva megdicsőült királynénk budai, 
gödöllői és bártfai tartózkodása. A harmadik, 
melyet Ábrányi Emilnek a „Nyolczadik tőr" 
czímű verse vezet be, a „gyász" föliratot 
viseli és Erzsébet királyné halálával, teme-
tésével, emlékének törvénybeiktatásával stb. 
foglalkozik. A füzetet Lampérth Gézának 
„Cziprus-ág" czímü csinos verse fejezi be. 
Az Erzsébet királyné emlékfüzet, melyet az 
Athenaeum részvénytársaság e nagy czéghez 
méltóan, nagy díszszel állított ki, tudvale-
vőleg az Erzsébet-szoborra jövedelmez s már 
csak ezért is melegen ajánljuk a tanítóság 
figyelmébe. De ajánlhatnék abból a szem-
pontból is, hogy ennél jobb és olcsóbb olvas-
mány — a füzet 32 oldal —- még nem jelent 
meg a magyar könyvpiaczon. Egy-egy füzet 
ára 10 kr. s a megrendelések ily czím alatt 
teendők: Athenaeum részvénytársaság könyv-
kiadó - hivatala, IV., Ferencziek-tere 3. — 
Mivel a magyar tanítóság és tanuló ifjúságnak 
az Erzsébet-szoborhoz való hozzájárulása ez 
emlékfüzet megszerzésével van lehetővé téve 
(külön gyűjtést lapunk a mondott czélra 
épp ez okból nem indított meg): reméljük, 
hogy a fővárosi tanító-egyesületek e kiad-
ványát az egész ország tanítósága föl fogja 
karolni és a november 19-lci gyászünnepélyre 
(melynek egész anyagát tarta'mazza) töme-
gesen fogja megrendelni megdicsőült király-
nénknak e szép apotheózisát és így az a 10.000 

példány, a mit a füzet szerkesztője egyelőre 
nyomatott, kevésnek fog bizonyulni, (g. 

HITATALOS HESZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Dessewff'y Sán-

dor v. b. t. t. csanádi püspöknek, a ki Lele 
községben 4000 frt erejéig saját költségén 
új iskolát és tanítói lakást építtetett és évi 
550 frt fizetéssel újabb tanítói állást szervezett. 

Kinevezte: Váncsa István, Szinte Vilmos 
és Kocsisné-Pollák Auguszta oki. tanítókat, ill. 
tanítónőt a márkosfalvi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká, ill. tanítónővé; Szebeni János és 
Benczédi István oki. tanítókat az árapataki 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká; Horváth Ká-
roly oki. tanítót a kunosvágási áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Badó-Beisz Lipót oki. 
tanítót az aranyos-maróthi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Sipos István oki. tanítót a köböl-
kúti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Tóth 
Lajos oki. tanítót a vihnye-peszerényi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Szabó János oki. tanítót 
a czelinai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Cseresnyés Margit oki. tanítónőt a szacsali 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Lőrinczy 
Györgyöt, a „F. M. K. E." titkárát, végzett 
joghallgatót a nyitravármegyei kir. tanfelügye-
lőséghez fizetéstelen kir. segédtanfelügyelővé. 

Áthelyezte: Jankovich Miklós királyházai 
áll. el. isk. tanítót az ungvári áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Erdei György áll. el. isk. 
tanítót a királyházai áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Simonkay Erzsébet munkácsi 
áll. el. isk. tanítónőt a gyöngyösi áll. elemi 
isk.-hoz jelen minőségében ; Valcz Jenő erzsébet-
falvi áll. el. isk. tanítót a miskolczi állam-
vasúttelepi áll. el. iskolához jelen minőségében. 

Végleg megerősítette: Dékány Mihály 
csáktornyai állami tanítóképző-intézeti segéd-
tanárt ezen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Burza Mihály 
bars-füssi munkaképtelen r. kath. tanítónak 
évi 230 fr tot ; Tavassi Endre füri munkakép-
telen r. kath. tanítónak évi 240 f r to t ; Petkovics 
János czrepajai volt határőrvidéki munkakép-
telen közs. tanítónak évi 700 f r to t ; Baniják 
Vendel szinóbánya-katalinvölgyi munkakép-
telen r. kath. tanítónak évi 320 frtot. 

Gyám-, illetve segélypénzt utalványozott: 
néh. Bognár József pinka-mindszenti r. kath. 
volt tanító özv., szül. Hegedűs Etelkának évi 
192 frt 86 krt és Margit nevű árvájának évi 
32 frt 14 kr t ; néh. Sárközy József ncgvedi 
ev. ref. tanító özv., szül. Király Ágnesnek 
évi 300 frtot. 
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T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Bajai. Osztályonkint külön a fiúk és külön 

a leányok betürendszerint írandók be. 
Jegyző. Körnje. Osztott iskolában csak 

egy osztályt köteles ellátni; a félnapos rend-
szer mellett pedig csak a köteles heti óra-
számon alul tartozik tanítani. Külön tisztelet-
díjat kérhetnek. 

Elvesztett okmányok. Mindegyikből másod-
latot kérjen. Bélyeg kell reájok. Az oklevél 
másodlatának kiadhatásáért a ministerhez kell 
folyamodni. 

L. H. 1. Az ilyen ügyet nem utólagosan, 
hanem az állás elfoglalása előtt kellett volna 
eligazítani 2. Folyamodnia kell fölvételért a 
tanfelügyelőség útján. 

G. K. Pécska. A községi és felekezeti 
iskolák hatósága is fölmentheti a tandíj fize-
tése alól, ha akarj a ; de nem köteles vele. 

J. E. Fábiánháza. A Röser-féle intézetet 
ajánlhatjuk. (Budapest, VI. ker., Aradi-utcza 10.) 

X. Y. 1. Az állami iskolában a gondnokság, 
a községiben az iskolaszék intézkedik. 2. On 
összetéveszti a két iskolát. Más az állami, más a 
községi iskola elöljárósága. Talán államilag 
segélyezett községi iskola az önöké ? 3. Már 
hogyne volna joga más osztályba beosztani! 
Iskolához választották meg és nem osztályba. 

M. S. I j-Szivacz. A magánvizsgálat díját 
az iskolaföntartó hatóság állapítja meg. Erről 
már többször irtunk. Kisélje figyelemmel köz-
leményeinket ! 

Sághy G. A kiállító hivatal tudja legjob-
ban megmondani. 

B. K. M. Ha még megadják, — mert 
hiszen 30 esztendő alatt korábban is eszébe 
juthatott volna —, összes működési bizonyít-
ványait, iskolai képzettségét igazoló bizonyít-
ványait s ha most közszolgálatban nem volna, 
a hatóságtól erkölcsi bizonyítványt terjesz-
szen be. 

Kocsis J. Jó volna, ha az elöljáróság 
megvizsgálná az ügyet. Ha 6-nál több a 
gyermekek száma, akkor a leírt körülmények-
ből Ítélve zugiskolának minősíthető, mert az 
illetőnek nincs, de már koránál fogva sem 
lehet jogosultsága a közokt. ministeriumtól 
ily intézet föntartására. 

S. M. Folyamodni kell a közokt. ministe-
riumlioz a nyugdíjigény helyesbítéseért. 

Lenhardt. Az állam. A gondnokság tegyen 
kellően megokolt előteijesztést. Nyerje meg 
a kir. tanf. jóindulatú hozzájárulását s — azt 
hiszszük — a dolog meglesz. 

K. J. D. Ügy emlékszünk, már válaszol-
tuk, hogy az igazgató véleménye fontos, de 
a minister dönt. 

Cs. J. isk.-sz. elnök. Orczyfalva.Ö^e^í/eí, 
segélydíj iránt való folyamodványához mellék-
lendők : 1. A tanító, valamint családtagjai-
nak születési anyakönyvi kivonata, továbbá 
házasságlevele. Legczélszerübb ezeket családi 
értesítő alakjában beteljeszteni. 2. A tanítói 
pályán eltöltött összes szolgálatot a megfelelő 
időrendben pontosan és hitelesen előtüntető 
szolgálati okmányok. Ha félbeszakítás volna, 
ennek indító oka hiteles okmánynyal igazo-
landó. 3. A férj elhunytáról szóló anyakönyvi 
kivonat. 4. A férj haláláig való együttélést 
igazoló lelkészi bizonyítvány. 5. Ha esetleg 
együtt nem éltek, akkor hiteles alakban kimu-
tandó, hogy az elválásra melyik fél szolgál-
tatott okot. — A folyamodványt bélyegmen-
tesen is elszokták fogadni avval a megokolással, 
hogy törvény végrehajtására vonatkozik. 

Reitter F. Temesvár. Kérdései olyanok, 
melyekre nézve egész országban sok a véle-
ményeltérés. Mivel közérdekűek, önálló czikk-
ben szándékozunk tárgyalni. Már többfelől 
szereztünk informácziót. Rá kerül a sor az 
önálló czikkben való földolgozásra, addig türel-
met kérünk. Ha nagyon sürgős volna önre 
nézve, akkor vegye elő az 1886. évi XXII. 
t.-czikket. Mi önálló czikkünkben nemcsak a 
törvényre, de számos min. rendeletre stb. 
figyelemmel leszünk. 

A. L. Úgy látjuk, hogy az 1893. évi 
XXVI. t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott 
Utasítás 13-ik §-a utolsó kikezdése értelmében 
döntöttek. A mi az említette üzenetet illeti, 
arra nézve mi közvetetlenül a ministeriumból 
kaptuk a tájékoztatást. 

B. G. V. Mit szól ahhoz az illető püspök ? 
A kir. tanf. sem nézheti szótlanul, hogy egyik 
felekezet növendékei a másik felekezetébe 
szoríttassanak a közs. iskola megbuktatása 
czéljából. Ha olyan bajok volnának, tegyen 
jelentést a kii', tanf. úrnak. 

Dara L. Az 1893: XXVI. t.-cz. 4. §-a értel-
mében havonkint vagy évnegyedenkint, de 
mindig előre kell kifizetni a tanító készpénz-
illetményét. 

K. Gy. ,T. Szerintünk sincs joga. Az idézett 
törvény elemi népiskolák tanítóiról intézkedik. 

R. J. Ií. Nincs, ha csak az iskolaszék külön 
meg nem állapítja, 

K. J. Drávaszentmárton. 1. Lehet, hogy 
az a kisebb mezővárosbeli algymnasium polgári 
iskolát pótol, mindamellett a polgári iskola 
képesítésű egyének algymnasiumban nem alkal-
mazhatók szabályszerüleg. 2. Csakis a köz-
igazgatási bizottságtól lehet kérni, ha oda 
terjesztetett be. 

N. N. A. Részletesen közöltük, melyből 
meggyőződhetett, hogy nem. 
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It. L. Próbálják kérni folyamodvány alak-
jában. 

Cs. Gy. A kir. tanfelügyelővel közölje s 
tőle kérjen a további teendőkre nézve útba-
igazítást. 

Y. J. Az már igen gyakori eset. Nem sokat 
tehet ellene. Ha terhes munka is, inkább 
tegye meg a békeség kedveért. Végtére önök 
egymásra vannak utalva. 

M. János. Nem lehet szó szerint venni. 
Szerintünk nem követelhet ön pénzbeli kár-
térítést. Inkább azt kívánja, hogy több fát 
adjanak. Ezt könnyebben is megkapja, meg 
aztán békésebben elintézhetik a vitás kérdést, 
a mi önnek válik leginkább javára. 

K. Gy. 1. Véleményünk szerint 21 éves 
korától számított 5 év múlva. 2. A kötelezett 
heti órák számán belül nem. 3. Ha 25% bukik, 
akkor bátran rossznak mondható az eredmény. 
10°/0 is csak közepes. 

Érdeklődő. 1. Számszerint nem mondhat-
juk meg. 2. Vissza. 3. Első félévre előbbi 
állomásán. 

Szántó S. A közlöttekből ilgy Ítéljük meg 
a dolgot, hogy az gseftelés volna az orsz. 
nyugdíjintézet ellen. Ezt mi nem tanácsol-
hatjuk. A másik dologra nézve jegyezzék 
meg, hogy a tanító nincs jogosítva segédet 
fogadni. Az sem volna egyenes út. Ha beteg 
az illető, ám gyógyíttassa magát s addig az 
iskolaföntartó intézkedjék. Ha huzamos idő, 
talán 1 év alatt sem gyógyulhat meg, akkor 
folyamodjék ideiglenes nyugdíjaztatásért. Eze-
ket a módokat tartanok legkorrektebbeknek. 

Cs. B. Rába-Pordány. 1. Csak nők számára 
vannak óvóképző-intézetek, és pedig: Buda-
pesten, Brassóban, Eperjesen, Esztergomban, 
Hódmező-Vásárhelyen, Kalocsán, Nagyváradon, 
Szatmárt és Sepsi-Szent-Györgyön. A tan-
folyam 2 évre terjed. Magánúton is tehet 
képesítőt. 2. A névmagyarosító egyesület elnöke 
Telkes Simon, lakik Budapesten, I. ker., Attila-
utcza 139. sz. 3. A gazdasági tanfolyamok 
6 hétre terjednek; hallgatói államsegélyben 
részesülnek. 4. A felekezeti tanítóképzőben 
nyert oklevéllel biró tanítók állami iskolában 
is nyerhetnek alkalmazást. 

J. E. Bélyegmentes. A közokt. ministerium-
hoz. Azokkal, a mely mellékletekkel igazol-
hatják a nyudíjigény emelésének jogosságát. 
Jó lesz beterjeszteni. 

H. 1). Sürgősen levél ment. Be kell ruk-
kolnia, mivel tényleg „kedvezményes úton" 
jutott okleveléhez. Ha a mostani bizonyítványai 
már besoroztatása alkalmával meg lettek volna, 
akkor elkerülhette volna ezt a kellemetlensé-
get. Szigorúan véve, a törvény csakis így értel-
mezhető. 

T. J. Tihany. Z. vármegye közigazgatási 
bizottsága az 1893. évi XXVI. t.-czikknek 
megfelelően járt el, midőn az önök állam-
segélyért való kérvényét megvizsgálta. Neki 
kellett megállapítani az államsegélyben része-
síttetni kért tanítói állással járó fizetés mennyi-
ségét és az említett törvényben meghatározott 
legkisebb fizetéssel szemben való hiányát; 
úgyszintén azt is: vájjon a segélyezendő tanító 
minősítvénye megfelelt-e a törvényekben kikö-
tött kívánalmaknak ? Ha már most a megye 
azt válaszolja, hogy nem terjesztheti föl a 
kérvényt pártolólag, ebből azt lehet követ-
keztetni, hogy a tényállás nem felel meg a 
törvény ama követelményeinek, melyeknek 
alapján a közoktatási min. az önök felekezeti 
tanítói díjazását kiegészíthetné. Ez ellen az 
iskolaszék csak akkor fölebbezhetne a siker 
reményében, ha netalán a törvényt (1893: 
XXVI. t-cz. és a hozzá való utasítást) újra 
átvizsgálva, arról győződnék meg, hogy a 
megyei közig. biz. határozat alapja téves volt. 

Oíáli Lázár. Ebben a kérdésben azt tarta-
nok egyedül helyes eljárásnak, ha személyesen 
járnának el a ministerium VI. és XI. ügy-
osztályaiban. Ezt levelezés útján nem lehet 
nyélbe ütni. 

S. Mór, Aszód. Folyamodjék a közoktatási 
ministeriumhoz nyugdíjigénye fölemeléseért. 

D. J. Farkasd. A kisdedóvásról szóló tör-
vény rendeli. Önöknek — úgy látszik — 
óvodája van és nem menedékháza. 

X. Megokoltnak tartanok, ha arányos lakbér-
emelésért folyamodnék. — Minister szót irnak 
hivatalosan. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— III. Béla király és neje temetése. 

Az Árpádházi királyok emlékezetét ünnepelte 
folyó hó 21-én az ország és a székes-főváros. 
Fejedelmi gyászpompa és országos részvét 
kisérte utolsó pihenő helyére III. Béla királyt 
és feleségét, antiochiai Anna királynét. A 
királyi ereklyék, a melyek félszázad óta bo-
lyongtak, végre örök nyugvást lelnek a koro-
názó templomban, ama szarkofágban, a melyet 
a király állíttatott fejedelmi elődeinek. A 
gyászünnepen jelen volt az egész hivatalos 
világ. A templom hajójának oszlopain és falain 
mindenütt az Árpád-ház oroszlános és a 
Chatillon-család, a melyből antiochiai Anna 
herczegnő származott, kék liliomos czímere 
függött. A bejáratoknál a közönséget a cziszter-
czita-barátok fogadták. Minden érkezőnek két 
füzetet adtak á t ; az egyik 111. Béla és nejé-
nek emlékezete volt, a másik Mészáros Armand 
cziszterczita „Ciprus-ág" czímü költeménye. 
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Tíz órakor érkezett a templomba Vaszary 
Kolos biboros herczegprimás, a kinek Hornig 
báró és Steiner püspökök, Vajda Ödön zirczi 
főapát és az udvari papok segédkeztek. Az 
ünnep Mozart nagy rekviemjének előadásával 
kezdődött, melynek szólóit operaházi tagok 
énekelték. Mise után Vaszary Kolozs herczeg-
primás az oltár főlépcsőjére állt és szép beszéd-
ben méltatta III. Béla király hazafiságát és 
igazságszeretetét, a melyről ezeket mondta: 
„Az igazságszolgáltatásban a szent könyvnek 
minden helyen, minden időben alkalmazandó 
következő törvényeit foganatosította : Boszu-
álló ne légy és feledd el az embertársaidtól 
szenvedett méltatlanságokat. Ne állj a törvény-
ben véred ellen. Ne tégy hamis tanúságot. Ne 
kedvezz a gazdagnak az igazságszolgáltatásban. 
Ne nézd le a szegényt. A munkások bérét ne 
tartsd vissza. Özvegyeket, árvákat ne nyomor-
gass. Ha valaki testvéreid közül szükséget lát, 
ne vond meg kezedet tőle. Ne nyomd el uzso-
rával a szűkölködőt. Atyádat, anyádat szidal-
makkal ne illesd. Ne tégy kárt másnak vagyo-
nában, becsületében." Messze hazánk határain 
túl eljutott igazságosságának hire. Belgium 
püspöke, a kor egyik történetirója így í r : 
„Tudjuk, hogy az igazságot szereted, ápolod. 
Ez országiásod fénye, ez koronádnak dicső-
sége." Nagy és nemes tetteiért hazájában és 
a külföldön egyaránt kiváló tekintélynek ör-
vendett és szava Európa politikai mérlegében 
nyomatékos súlylyal birt. Nemzete nagy fájdal-
mára, férfikorában ragadta el a halál. Tetemeit 
hét század után megtalálták. Fölséges urunk 
elődje és őse iránt táplált kegyelete folytán 
úgy intézkedett, hogy a nagy király és hitvese 
földi maradványai egyházi és nemzeti gyász-
ünnepélylyel a koronázási templomban nyuga-
lomra helyeztessenek." Végül így fejezte be 
beszédét: „Béla királyunk nem rombolt, hanem 
alkotott, Ínséget, nyomort nem okozott, hanem 
gyógyított és habár, mint minden embernek, 
úgy e nagy királynak is voltak erényei mellett 
tévedései, gyarlóságai, bűnei, de ezeket le-
mosták igazi bűnbánatának halálos ágyán 
hullatott könyei. Abban az erős hitben, hogy 
a választottak között vagy, emeljük égre tekin-
tetünket, hogy poraidra áldást és nyugalmat 
esdekeljünk! Légy tehát nagy királyunk poraid-
ban is áldott és midőn ős hazádat napjaink-
ban is annyi bajjal küzdeni látod, szent elő-
deiddel és szent unokáiddal légy közbenjárónk 
Isten előtt, hogy áraszsza áldását reánk, téged 
ma is tisztelő, hü nemzetedre, melynek jólé-
teért életedben oly nemes lélekkel küz-
döttél. Esedezzél az ég királyánál utó-
dodért, vérrokonodért, hőn szeretett földi 
királyunkért, hogy emelje föl fájdalomtól le-

sújtott lelkét, vigasztalja meg bánatos szivét, 
tartsa meg hosszú ideig nekünk oly drága 
életét, hogy a törvény és béke útján még 
soká boldogan vezethesse nemzetét. Amen." 
E megható beszéd után a herczegprimás a 
papsággal a ravatalhoz ment és azt háromszor 
körüljárván, beszentelte. E közben az ének-
kar Mosonyi „Libera"-ját énekelte. Ezután az 
Entreprise díszruhás szolgái leemelték a 
koporsjkat és fekete posztóval bevont sarog-
lyára tették. Négy-négy cziszterczita-atya 
vette vállára a két koporsót s a rend tagjai 
egy gyertyával a kezükben kisérték a tízt. 
Háromság-kápolnába, a hová a papságon 
kívül csak a kormány tagjai és a képviselő-
ház elnökei mentek be. I t t a két koporsót 
Schulek Frigyes tanár fölügyelete alatt helyez-
ték a szarkofágba, melynek födelére két koszo-
rút tettek, a czisztercziták ezüst koszorúját és 
Szekesfejérvár élővirág koszorúját. Az elhe-
lyezés után Vaszary Kolos biboros herczeg-
primás még utoljára beszentelte a hamvakat 
és ezzel a gyászünnep véget ért. Tizenkét 
óra volt, mire a gyászoló gyülekezet oszla-
dozni kezdett. 

— Világ folyása a külföldön. Bécsből 
szörnyű hír érkezik: föllépett ott az ázsiai 
pestis, melynek baczillusait Müller dr. tanár-
segéd hozta magával, tudományos kutatások 
végett, Indiából s a klinika egyik szolgája, 
a kellő óvintézkedéseket elmulasztván, meg-
kapta a betegséget. Később az elhalt szolga 
két ápolónője, majd maga Müller dr. is meg-
kapta. Bécsben, méltán, nagy a rémület s a mi 
hatóságaink is a legszélesebb intézkedéseket 
tették, hogy a szörnyű betegség behurczolá-
sának elejét vegyék. — Angil-franczia háború 
veszélyét emlegették a mult héten, még pedig 
az angol pénzügyminister egy harczias beszéde 
alapján. Egy franczia tudományos expediczió 
az angol érdekkörig nyomult elő Afrikában, 
a mi a féltékeny angolokat egészen kihozta 
a sodrukból. Az angol pénzügyminister kije-
lentette, hogy nem hiszi, „hogy Franczia-
ország máskép is cselekedhetnék, mint a hogy 
Anglia óhajtja", a mi meglehetősen elbizako-
dott beszéd. Még a kormányhoz közel álló 
angol lapok is megtámadják érte a pénzügy-
ministert s úgy látszik, mindkét részről a föl-
merült viszály kiegyenlítését óhajtják. — 
Nagy föltűnést keltett a mult napokban 
Muraviev gróf orosz külügy minister utazása. 
Muraviev előbb Párisban járt, majd, folyó hó 
21-én, Bécsbe érkezett, a hol több napot 
töltött. Ö Fölsége, a kinek programmjába 
egyáltalán nem volt fölvéve, hogy budapesti 
tartózkodását a megszabott időn belől csak 
egy napra is megszakítsa, folyó hó 21-én 
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reggel szintén Bécsbe érkezett, hogy Muraviev 
grófot külön kihallgatáson fogadja. Muraviev 
kihallgatását Goluchovszki gróf külügyminis-
ternek* külön kihallgatása előzte meg. Kapniszt 
gróf, a bécsi orosz nagykövet, a ki jelenleg 
Abbáziában üdült, szintén Bécsbe érkezett. 
Diplomácziai körökben Muraviev látogatásá-
jnak, de még inkább annak, hogy a király 
oly váratlanul visszatért Bécsbe és Muravievet 
külön kihallgatáson fogadta, rendkívül nagy 
lelentőséget tulajdonítanak. Kétségbevonhatat-
an, hogy Párisban Delcassé és Muraviev 
közt bizonyos megállapodások létesültek arra 
az esetre, ha az angol pénzügyministernek 
harczias beszéde által nagyon is élére állított 
viszálynak békés megoldása nem sikerülne. 
— A német császár elindult palesztinai út-
jára. Folyó hó 21-én Sztambulban a német 
császári pár a Szófia-mecsetet nézte meg, 
22-én pedig a török csapatok díszszemléjét. 

— Iskola-fölszentelés. A budapesti „szent 
szív" zárda szép iij iskoláját f. hó 20-án szen-
telték föl nagy ünnepélyességgel. A fölszente-
lést Steiner Fülöp székesfej érvári püspök vé-
gezte. A fehérbe öltözött növendékek a zárda 
kertjeben várták a vendégeket, a kik közt ott 
volt Wlassics Gyula minister is. Mikor a 
díszes vendégsereg együtt volt, mindnyájan 
bevonultak a kápolnába. A kápolna és az új 
épület külső falainak beszentelése után az 
iskola másodemeleti disztermébe mentek, a 
hol a püspök az egyszerű fakeresztet beszen-
telte, s a falon elhelyezte. A beszentelés után 
a püspök beszédet intézett a növendékekhez, 
viszont a püspökhöz és a jelenvoltakhoz egy 
növendék-leányka mondott köszönő szavakat. 
Ezután a növendékek énekkara elénekelte 
a Hymnust. Az ünnepet szent mise fejezte be. 
Mise végeztével az illusztris társaság az étte-
rembe vonult A harmadik fogásnál Wlassics 
Gyula kultuszminister emelkedett föl elsőnek 
s vele az összes vendégek ősi szokás szerint. 
0 Fölségére, a gyászoló királyra emelte poha-
rát. Walter Gyula apátkanonok, herczegprimási 
irodaigazgató a kultuszministert éltette, ki az 
ünnepély fényét magäs jelenlétével emelte, 
bebizonyítván ezzel, hogy a vallás-erkölcsös 
nevelést nagyra becsiili. A kultuszminister 
azonnal újból fölemelkedett. „Szívesen enge-
dett — úgymond — a meghívásnak, hogy 
éppen a vallás-erkölcsös nevelés iránti nagyra-
becsülését bizonyítsa. Legőszintébb benső meg-
győződését követte vele, mert ő, kire az ország 
kultur-vezetése bízva van, a vallás-erkölcsös 
nevelésre a legnagyobb súlyt helyezi. Az ország 
törvénye nemcsak az államnak enged iskola-
tartásra jogot, ezt a jogot ő szívesen látja 
mások kezében is, mert az egyes iskola-fön-

tartók, mint anya gyermekét, szeretik az 
iskolát. Engedett ő a meghívásnak azért is, 
mert személyesen győződött meg itt arról, 
hogy ezen iskolában a növendékek hite erő-
södik, pedig erre szükség van, hisz ő is azt 
tartja, non tantum videri, sed esse, ne csak 
látszassunk, hanem legyünk is keresztények. 
A tudomány nem tette fölöslegessé a hitet s 
az élet nehéz óráiban egyedül a hit adja a 
megnyugvást; de látta azt is és meggyőződött 
róla úgy a növendékek ajkairól, mint a bene-
dikáló püspök úr beszédjéből, hogy itt a val-
lás kötelmei mellett a haza iránti kötelmek 
teljesítésére buzgón figyelmeztetik a növen-
dékeket." 

— Wlassics minister dísztagsága. Az 
eperjesi „Széchenyi-kör" legutóbbi ülésén 
Wlassics Gyula dr. közoktatásügyi ministert 
egyhangúlag dísztagjává választotta. A dísze-
sen kiállított oklevelet f. hó 20-án adta át 
egy küldöttség, mely dr. Kovács Pál elnök 
vezetése alatt tisztelgett a ministernél. 

— Igazgató - tanítók és iskolaszékek. 
Nagyobb városok tanítóira régebb idő óta 
sérelmes volt az, hogy a községi iskolaszéki 
ülésekre az igazgató-tanítók nem hivattak 
meg, ha nem voltak a tanítóknak megbízott 
képviselői. Baranyay Gyula szegedi polg. isk. 
igazgató a szegedi közigazgatási bizottság 
hasonló értelmű határozatát a közokt minis-
terhez megfölebbezte. A minister a tanítók 
javára döntött akként : hogy az összes népok-
tatási intézetek igazgatói az iskolaszéki ülésekre 
meghivassanak és ott nekik tanácskozási jog 
adassék. A közokt. minister már a mult évben 
intézett hasonló értelmű döntvényt Gömör-
megye közig, bizottságához s ezt a Hivatalos 
Közlöny mult évi 16. száma közölte is, de 
azért a legtöbb helyen, így Szegeden sem 
tudtak a tanítók ezen jogaiknak mindezideig 
érvényt szerezni. 

— A szegedi tanítók újabb sérelme. 
Szegeden, mint értesülünk, október elsején 
kes -rüen csalódtak a tanítók: egyetlen közs. 
tanító sem kapott korpótlékot. Kérdezőskö-
déseikre azt a biztatást nyerték, hogy majd 
újévkor kap — egy részök korpótlékot, a 
legidősebb tanítók. Nem azért, mintha nem 
volna pénze a nemes városnak, hanem hát 
különbnél különbféle tervezetek és határozatok 
készítésével húzza, halasztja a dolgot, kibúvó 
útat keresve ezen kötelesség-teljesítésnek leg-
alább egy része alól. Csak a mult évben 
történt ugyancsak Szegeden, hogy az újonnan 
szervezett tanítói állásoknál a fizetéseket 100, 
illetve 200 frttal lej ebb szállították s így 
ezen utóbb választott szegedi tanítók egy 
részének (az I. díjoszt.-nak) ugyanannyi, más 
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szökrének (a II. díjoszt.-nak) pedig 100 f r t t a l 
kevesebb dí jazásuk van bent a városban, 
mint a Szegeddel egy megyében levő Csongrád, 
Szegvár és Dorosma községek állami iskolai 
tanyai taní tó inak. 

— A t a n í t ó és i sko la v é d e l m é r e hozot t 
és belügyminister i jóváhagyás t nye r t szabály-
rendelete t a lko t t ak még ú j a b b a n : Bars- , Győr-. 
Pest-, Pozsony- és Tolnavármegyék. Ezekke l 
együt t mos t m á r t ehá t 26 vá rmegyében és 
4 törvényhatósági városban van — iskolai 
rend. 

— Adományok , Trencsénvámegye ál talános 
tan í tó tes tü le te könyv- és tanszermúzeumának 
gyarapí tásához kozzá j á ru l t ak : 1. Athenaeum 
részvénytársula t könyvkiadóhiva ta la ; 2. Horo-
vicz Adolf könyvkereskedő, N a g y s z o m b a t ; 
3. Ujváry Béla főreáliskolai igazgató, szer-
kesztő; 4. Pechány Adolf fővárosi t anár , szer-
kesztő; 5. Ucsnay E rnő polgármester , Trencsén ; 
6. Krasznyánszky Károly kegyesrendi ház-
főnök, T r e n c s é n ; 7. Chárusz László nyugd. 
kegyesrendi házfőnök, T rencsén ; 8. Freuncl 
Bernát polgári iskolai igazgató, Nagy-Bi t t s e ; 
9. Alexy József taní tó, Csaczán; 10. Risner 
Lajos tan í tó , N . - P o d h r a g y ; 11. Tóth E m m a 
tanítónő, Orechó ; 12. Holuby József ev. lelkész 
s jó l ismert pomologus, szép és ér tékes növény-
gyűj teményt ; 13. Calderoni és Társa é r tékes 
vegytani és fizikai t aneszköz-gyű j t eményt ; 
14. Trencsén város tanácsa, a könyv- és tan-
szermúzeum czéljára s költségeire 20 f r t o t 
adományozot t . Fogad ják a nemesszívü tan-
ügybará tok és jó l tevők a vm. ált. t an í tó tes -
tüle t legmélyebb háláját_ és köszöneté t . Az 
elnökség. — Mauthner Ödön magnagykeres -
kedő a zentai közs. gazdasági ismétlő-iskolá-
nak egy rendezet t , k iválóan haszná lha tó gaz-
dasági maggyű j t emény t a jándékozot t . 

— A Szathmáry-s í remlékre , i l l e t ő l e g 
alapra ú j a b b a n adakoztak : Gáspár I s tván (Din-
nyéshát) 22 k r ; Hajdiímegye kir. tanfelügyelősé-
gének gyűjtése 6 f r t 50 kr (ehhez j á r u l t a k : 
Csánkij V ik to r kir. tanf . 2 f r t ; Horváth J ános 
50 kr ; Sechser Mariska 1 f r t ; Vá sárhely in é-
SzékelyMelinda. 50 k r ; Ellmann Elvira 1 f r t ; 
Balázsy I r m a 1 f r t ; Hertelendy J e n ő 50 kr = 
6 f r t 50 k r . ) ; Buday La josné (Kispest) 1 f r t ; 
felsőbaranyai ev. ref. tanító-egyesület 3 fr t . 
Eddigi gyűjtésünk: 2000 f r t 41 kr. 

— Halálozás . Szabó Sándor Gyarok község 
érdemes és k i tün te te t t nép tan í tó ja f. évi ok-
tóber 17-én e lhunyt é le tének 61-ik és műkö-
désének 23-ik évében. — Szirmai József 
vágújhelyi t an í tó élete 58-ik évében f. hó 
20-án elhunyt . — Póda Mihály oki. t an í tó e 
hó 19-én é le tének 22-ik évében e lhuny t Győr-
Gyarmathon. Áldás emlékökre ! 

A szerkesztő postája. 
Törcsvár. Nem közölhetjük. — P. A. Rimaszom-

bat.. Nekünk nincs meg s azt sem tudjuk: hol kap-
ható. — 0. J. Kis-Zombor. Ha az iskolaföntartó 
nem tudja megadni: kérnie kell az államtól. Meg-
tette-e vájjon? Leveléből nem világlik ki. Önöknek 
joguk van hozzá oly részletekben, a milyenekben a 
fizetésűket kapják. Forduljanak, esetleg, a kir. tan-
felügyelő úrhoz. — J. J. Szerencs. Ha az utód ok-
leveles tanító : őt. — „Cz." Ezt majd csak a költ-
ségvetés törvényerőre emelkedése után veszik tár-
gyalás alá a ministeriumban. Addig türelem! — 
V. Gy. F.-Sajó. Az iskolaföntartó. -- O. ev. lelkész, 
Békés-Bánfalva. Mint hirdetési ügy, nem a szerkesz-
tőségre, hanem a kiadóhivatalra tartozik. Mikor 
fogják már ezt megtanulni azok, a kikről azt tart-
ják, hogy „holtig tanulnak"?! — Iskolaszéki elnök 
és jegyző urak ügyeimébe. A pályázati hirdetések 
szövegét szíveskedjenek e(/yenesen a kiadóhivatalba 
(I., Vár. Iskola-tér 3. sz.) küldeni, mert mi, a szer-
kesztőség, semmi felelősséget sem vállalunk el azok 
iránt, ha hozzánk küldetnek. A hirdetések egészen a 
kiadóhivatalra tartoznak. — F. F. Szikericza. Kér-
dezze meg a kir. tanfelügyelőségtől. — P. 0. Szom-
bathely. Peres Sándornak a tanító-egyesületekről írt 
munkájában. — V. V. Eperjesen. Gyűlési meghívó-
kat legalább 10 —12 nappal előbb kell beküldeni; 
íme, már az önökét sem közölhettük. — Z. A. 
B.-Sz.-András. Megkaptuk és a szándékot jónak, 
hazafiasnak tartjuk. — S. S. Baranya-Ózd. Ott van-
nak ugyan, de van vagy másfél évre való elfoga-
dott kéziratunk. — S. Sz. A. Kis-Namény. Már több 
ízben megüzentük, hogy sorshúzásokról nem adunk 
fölvilágosítást. — S. I. Mokriliáj. F. évi október 
1-étől kezdődőleg. — G. 1. Pta Dinnyéshát. Csak 
22 krt csatolhattunk az alaphoz, mert a régi okmány-
bélyegek már értéktelenek s még a vámháznál sem 
fogadják el. — T. B. Véménd. 1. A választási jegyző-
könyv az irányadó s abban világosan az áll, hogy 
„utólagos részletekben". 2. Önt, mint látjuk, csak 
helyettesnek választották meg s ennélfogva, ha az óv 
letelik, kiírhatják a pályázatot. 3. „Ok nélkül" nem 
mozdíthatja el „bármikor". De hogy is kérdezhet 
ilyet ? —• Szt. L» Kecskemét. Ismételje meg a kér-

dést ; levele, úgy látszik, elveszett. „Már késő". 
Ha lesz terünk rá : kiadjuk. — Sz. B. Nemsova. 
1. Meglesz. 2. Nem. — Gr. J. Sztropkó. Nemsokára. 
— 0. A. A napokban megkapja. — Fr. E. Laczko. 
Újítsa meg a kérelmét s terjeszsze be a kir. tanfel-
ügyelőség útján. — F. F. Földes. Megsürgettük. — 
H. R. György-Királyság. Sz. E. Szolyva. Nem 
közölhetjük. — L. K. Grakácz. Ugyanoda. F. J. 
Orosháza. Elkésve érkezett. A lapot az előírt módon 
kell kérni. — Sell. S. Baja. Szólni fogunk róla. — 
Fővárosi. A székesfőv. szakfelügyelet kérdéséről 
nekünk is van tudomásunk; hiszen szerk. 2. tagja 
jelen volt az értekezleten mint hivatott szakértő. 
Jövő számra marad a tudósítás. 

Tartalom : A tanítók háza. Lakits Vendel. — 
A magyar népoktatás ügye kodifikálva. Mosdóssy 
Imre. — A gazdasági ismétlő-iskolák szervezése. 
Navoszel János. — Osztatlan népiskolák tantervéről. 
Szentkereszty Tivadar. — Szünóra : Az „Erzsébet 
királyné" emlékfüzetből. — Egyesületi élet. — Iroda-
lom. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. —-
Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 43- ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Az ó -bessenyöi (Torontálmegye) községi elemi 

népiskolánál pályázat hirdettetik tanítónői állás 
betöltésére. Fizetése : 500 frt, 50 fr t lakbér és tör-
vényes korpótlék. Pályázóktól a bolgár nyelv teljes 
ismerete megkívántatik, mi hitelesen igazolandó. 
Kérvények október 31-ig beküldendők. Lászloífy 
János, iskolaszéki elnök. (1947—II—2) 

Az uszkai (Szatmármegye) ev. ref. kántortanító-
ságra pályázat hirdettetik. Fizetése: termény és 
egyebekben 128 frt államsegélylyel 400 frt. Az állás 
azonnal elfoglalható. Jelentkezhetni a lelkészi hiva-
talnál Uszkában. (U. p. Tisza-Ujlak.) 

(1921—III—2) 
A „Magyar Czukoripar-Részvénytársaság" bérura-

dalmához tartozó Harangod pusztán (Zemplénm.) 
létesített elemi iskolához okleveles tanító kerestetik. 
Ajánlatok okmánymásolatokkal a czukorgyár üzlet-
vezetőségéhez Szerencsre intézendők (1877—III—2) 

A t isza-igari reform, leány tanítói állásra férfiak-
nak pályázat nyittatik. Javadalom : 64 frt, 15 hold 
szántóföld, mult évi haszonbére 160 frt, tanítvá-
nyaitól fejenként egy véka rozs, egy véka árpa, 
fgy csirke, 10 kr. Államsegély 108 frt. Az iskola 
VI osztályú. FőtaníLó akadályoztatása esetében 
köteles őtet templomban vagy temetésnél helyette-
síteni. Kétszobás lakása van, konyha, kamra, mel-
léképület, kerttel. Oklevélnélküli egyén államse-
gélyre nem számíthat és csak sikeres működés után 
iillandósíttatik. Pályázati idő október 30. Kovács 
Zsigmond, lelkész. ' (1801-III—3) 

Bányate lep i iskolánkhoz oki. tanító kerestetik, 
500 frt évi fizetés, szabad lakás és fűtés mellett. 
Pályázók bizonyítványaikkal fölszerelt folyamodvá-
nyaikat e hó végéig lenti czímnél nyújtsák be. Az 
eszakmagyarorsz.ígi egyesített kőszónbánya- és ipar-
vállalat-részvénytársulat bá.nyagondnoksága Baglyas-
alján, u. p. Salgótarján. (1895 —III—3) 

A garai róm. kath. népiskolánál az I. II. vegyes 
dalmát ajkú tanítói állomásra pályázat hirdettetik 
október 28-ig. Javadalmai: 400 fr t fizetés és 50 frt 
lakbér, melyért a mindennapi és ismétlő oktatást 
tartozik ellátni. Kellékek: tanítói oklevél, a magyar 
és dalmát nyelvben való jártasság. Pályázhatnak 
1;mítók és tanítónők. A folyamodványok nt. Maison 
Mihály esperes úrhoz Rigyiczára (Bácsmegve) kül-
dendők. (1802—ill—3) 

Baranya-Szent -Is tvánban (u. p. Lőcs) osztály-
tanítói állomás üresedett meg. Fizetése : 360 frt és 
butorzott szoba. Pályázhatnak tanítónők is, november 
l-ig. Tannyelv: német-magyar. Iskolaszéki elnökség. 

(1928 — 11—2) 
Sz i lágy -Bagos i orgonista-kántorfitanítói állás 

45) frt és külön lakásra köröztetik. Oklevélnélküliek 
is elfogadtatnak. Határidő november 10. Reform, 
lelkészi hivatal. Bagos, u. p. Szilágy-Nagyfalu. 

(1913-111—2) 
A bat izfa lv i ág. hitv. ev. anyaegyház kántor-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 
szép kétszobás lakás, konyha, kamara, pincze, mag-
tár, gazdasági épületek, két kert, készpénz 86 frt, 
20 pozsonyi mérő gabona, 20 pozsonyi mérő árpa, 
10 bécsi öl tűzifa, 12 kat. hold föld és rét meg-
műveléssel, 70—80 mindennapi iskolasorostól tandíj 
czímén fejenként 1 frt, ismétlőiskoláért 30 frt, s 
25—30 ismétléstől ezenkívül még fejenként 50 kr, 
faiskolakezelésért 12 frt, stolák, 3 offertorium, a 
temetőből '/s széna, öt évi tanítói szolgálat kimu-
tatása esetében 50 frt évi korpótlék. Tannyelv : 
tót. A kérvények mentől előbb, de legkésőbb nov. 
15-ig alulirotthoz küldendők. Batizfalván (Szepesm.), 
1898 október 14-én. Bartal Andor, ev. lelkész. 

(1934-111-2) 

A s z eghegy i ág. hitv. egyház iskolája I. leány-
osztályába tanítót vagy tanítónőt keres, kinek fize-
tése évi 400 frt. Engisoh Frigyes, ev. lelkész. 

(1920-11-2) 
A 38. számban hirdetett borosjenöi kántorságra 

a pályázat november 20-ig meghosszabbíttatik. Sze-
mélyesen pályázóknak útiköltségre három forint. 
Állomás elfoglalása deczember végéig. Sorbán Kornél, 
plébános. _ (1996—1—1) 

A mecsérl (Mosonm.) róm. kath. népiskolánál az 
osztály-tanítói állás üresedésben van. Fizetés: 400 fr t 
s egy bútorozott szoba, fűtés és takarítással. Köte-
lesség : az I. és II. osztályok önálló vezetése s az 
ismétlők tanítása. Nők is pályázhatnak. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Kérvények oklevéllel a róm. 
kath. iskolaszékhez küldendők. (1994—II—1) 

A szöl lösgyöröki községi iskolánál üresedésben 
levő másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. A 
javadalmazás áll 400 f r t készpénzfizetésből, mely 
havi részletekben fizettetik és egy szobából álló 
lakásból, fűtés és tisztogatással. A megválasztandó 
tanitó köteles az egyik tanteremben járó gyerme-
keket tanítani, ezenkívül tartozik az első tanítónak, 
a mikor szükséges, a kántori teendőkben segédkezni 
és helyette a.z ismétlő-iskolásokat oktatni, a miért 
azonban azon kedvezménybenrészesül, hogy 100 frtért 
kap egész évre az első tanítónál élelmezést. A kel-
lőleg fölszerelt kérvények a szöllösgyöröki iskola-
szók elnökéhez küldendők be. Az állás azonnal el-
foglalandó és tanév közben el nem hagyható. Szől-
lős-Györök, 1898. év október 22-én. Kozma László, 
iskolaszéki elnök. Csapodi Ferencz, iskolaszéki jegyző. 

(1995-1 -1 ) 
A tószeg i ev. ref. kántortanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Javadalma: 400 frt, 2 szobás lakás, 
konyha, speiz. E 400 frt az 1898/99-ik iskolai évre 
van megállapítva. Kötelessége: az I—VI. osztály 
vezetése, kántori teendők végzése, akadályoztatás 
esetén a lelkész helyettesítése. Pályázatok Tószegre 
(Pestmegye) alulirotthoz intézendők. Tóth Bertalan, 
ref. lelkész. (2002-III—1) 

A nagy-födémesi (Pozsonymegye) róm. kath. 
magyar ajkú népiskolánál tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: évi 400 frt, havi előleges részle-
tekben, egy szobából álló bútorozott lakás fűtéssel. 
Kötelessége: egy osztályt ós az ismétlősöket tanítani. 
Pályázati határidő november 15. Az iskolaszékhez 
intézett kérvények főtiszt. Méhes Károly esperes 
úrhoz Nagy-Födémesre intézendők. Hencz Vincze, 
iskolaszóki jegyző. (2004-1—1) 

Szokolya-Huttán róm. kath. népiskolánál tanító-
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : az uradalomtól 
240 frt, az erdei munkásoktól circa 120 fr t ; tisztes-
séges lakás, kert, 1 Va hold szántóföld, l'/a hold rét, 
15 kocsi rőzsefa, 2 drb marhának nyári legelő. 
Tannyelv magyar, német nyelv kívántatik. Okleveles 
férfitanítók kérvényeiket küldjék Przihoda Pál erdő-
mester, iskolaszéki elnöknek. Megválasztása esetén 
az állomás azonnal elfoglalandó. (2001—1—1) 

A máréfalvi (Udvarhelymegye) róm. kath. segéd-
kántortanítói vagy tanítónői állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme: 40 kalongya rozs, 60 ka-
longya zab = 108 forint. 20 véka rozs, 14 véka 
zab, 20 terű bükkfa = 41 frt 60 kr ; államsegély 
131 frt, oszpora, tandíj, tanítói alapból 52 f r t ; 
stóla és ájtatos-alapból 16 fr t ; 2 hold szántó, 4 hold 
kaszáló, lakás és kert. Kötelessége: egyik tan-
teremben a mindennapi és ismétlő tanköteleseket 
tanítani, a sekrestyósi teendőket végezni; ha tanítónő 
választatik meg, akkor a segédkántori és sekres-
tyési teendők elmaradnak, valamint az ájtatos-alap 
és stólajövedelem. Pályázati határidő november 5. 
Posta: Székely-Udvarhely. Az állomás azonnal 
elfoglalandó. Holló András, plébános. (2900-1—1) 



Pályázat a csanádapátfa lvai ev. reform, leány-
egyház leikészjellegű tanítóságára. Fizetés : 600 frt 
készpénz, 60 f r t fűtési átalány, melyből a tanterem 
ii fütendő. 50 fr t az apátfalvai ref. növendékek 
vallásbeli oktatásáért. Más vallású gyermektől sze-
mély enkint 4 frt tandíj. Egyházkerület által meg-
állapított stóla. Szabadlakás kerttel. Elválasztott 
köteles a lelkészi és kántortanítói teendőket végezni. 
Minden héten vasárnap egyszer, sátoros ünnepeken 
kétszer isteni tiszteletet tartani. Az egy kilométerre 
fekvő apátfalvára minden héten egyszer átmenni 
az ottani ref. növendékek vallásbeli oktatása végett. 
Köteles az egyház számadását évenkint a gondnok-
kal együtt összeállítani, általában a számadáshoz 
tartozó minden dologban a gondnoknak segédkezni. 
Lelkészi és tanítói oklevéllel biró egyének pályáz-
hatnak. Egy évi ideiglenesség s a kivánt eredmény 
felmutatása után állandósíttatik. Pályázati kérvé-
nyek, okmányok a makói ev. ref. anyaegyház elnök-
ségéhez folyó év november 5-ig beküldendők. Az 
egyháztanács elnöksége. (1904—11—2) 

S z e g h e g y községe óvónőt keres, kinek fizetése 
évi 300 frt és lakás. Engisch Frigyes, elnök. 

(1919-11 -2) 
A jászkarajenői róm. kath. jellegű belső isko-

lánál egy tanítói állásra pályázat nyittatik. Évi 
fizetés: 350 frt, 50 frt lakbér ós az ismétlősök taní-
tásáért 20 frt, összesen 420 frt. Okleveles férfi-tanítók 
fölszerelt kérvényeiket f. évi november 3-ig főtiszt. 
Szitár Mihály iskolaszéki elnökhöz küldjék be. A 
megválasztott állását azonnal köteles elfoglalni. 
Jászkarajenő, 1898 október 14-ón. Kormos János, 
iokolaszéki jegyző. (1933—II—2) 

Kunhalason a r. kath. hitközségnél egy tanítói 
állásra lemondás folytán pályázat hirdettetik. Fize-
tése : 400 frt, lakbér 50 frt, havi előleges részletek-
ben a hitközség pénztárából és ötödéves korpótlék. 
Kötelessége ez idő szerint a III—VI. fiu-osztályok 
vezetése, a fiúgyermekekkel az ismétlő-osztály taní-
tása, a tornászatbani, úgy a kertészetbeni oktatás, 
jövőben részére kijelölendő tanterembeni tanítás. Az 
eredeti okmányokkal kellőleg fölszerelt kérvények, 
jelzésével annak, hogy a pályázó nős, avagy nőilen-e, 
f. évi október hó 30-ik napjáig a kunhalasi róm. 
kath. iskolaszékre czímezve, alulirotthoz adják be. 
Későbben beérkező folyamodvány ok figyelembe vétetni 
nem fognak. Az állás választás után azonnal elfog-
lalandó. Véber István, halasi plébános, iskolaszéki 
elnök. (1931—II—2) 

A százdi (Hontmegye) ág. hitv. ev. anyaegyház-
hoz tartozó Ipoly-Szakál los leányegyház község 
kántortanítót keres. Javadalma: kényelmes lakás és 
kerten kívül az államtól 188 f r t segély, a községtől 
az ismétlősök oktatásáért 15 frt, az egyháztól 6 hold 
szántóföld, — műveli az egyház — rét, szőllő, 
consipátio 22 pozsonyi mérő Liuza, 3 akó bor (most 
pénzben), 5 öl kemény tűzifa, tandíj, oífertoriumot 
és stólák. Az egész jövedelem fölmegy körülbelül 
550 frtra. Kötelességei: 20—25 tanuló oktatása, s a 
kántori teendők végzése. Oktatási nyelv: magyar. 
A kellően fölszerelt folyamodványok október 30-áig 
alulirotthoz küldendők. Lontó. Schalpe Alfons, ipoly-
szakállosi egyházfelügyelő. (i883—II—2) 

Solti (Pestmegye, vasút: Fülöpszállás, hajó: 
Duna-Földvár) róm. kath. iskolaszék kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Pályázni óhajtók november 
9-én reggel 9 órára kéretnek megjelenni. Javadalom : 
•150 frt havi részletekben és 50 frt korpótlék. Stóla: 
50—100 frtig. Szép lakás. Sárkány Pál, iskolaszóki 
elnök. ^ (1953—II-2) 

O-Kanizsára (Bácsmegye) róm. kath. segédkán-
tort keresek. Fizetése havonkint 10 frt ellátással, 
de mosás, ágynemű, világítás nélkül. Azonnal szük-
séges. Ivek Béla. (1939-III—2) 

| A kálnokl ágost. hitv. evang., államilag segélye-
zett tót-tannyelvű elemi iskolánál egy 400 frtnyi 
leginkább csak készpénzjövedelmü tanítói állás 
okleveles tanítóval vagy óvónővel is betöltendő. 
Nagy-Szalatna (Zólyomm.) Fábry János, evang. 
lelkész. ^ (1924-11—2) 

Az ernesztházai három osztályú községi elemi 
népiskolánál az első osztályú tanítói állomás ürese-
désbe jött , melyre ezennel pályázat hirdettetik. 
Fizetési járulékok : 400 frt készpénz, szabad lakás, 
mely 2 szoba, 1 előszoba, konyha, éléskamra, pincze, 
padlás, továbbá két darab szarvasmarha számára 
istállóból áll, 4 öl kemény tűzifa. 329 Q öl pótkert, 
8 frt irodai átalány. A megválasztott a kántori 
teendőkben is tartozik segédkezni s kötelessége az 
ismétlő-iskolában tanítani. A tanítási nyelv a német. 
Pályázatok legkésőbb f. évi október hó 27-ig az 
alulirt i-ikólaszékhez nyújtandók be. Személyes meg-
jelenés előnyben részesül. Az állás a választót, meg-
történte után azonnal elfoglalandó Ernesztháza, 
1898. október 5-én. Ollinger Jáno-s, isk.-széki jegyző. 
Wenzel János, isk.-széki elnök. (1881—III—2) 

Felsö-Lehota (Zólyomm.) evang. kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése 600 frt vegyesek-
ben és lakás. Folyamodványok október végéig 
Kovács Dániel lelkészhez intézendők. U. p. Zólyom-
Brézó. _ (1940-11—2) 

A román-petrei községi kisdedóvónői állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 300 frt, 2 öl tűzifa 
és az óvodai épületben szabad lakás. Fölhivatnak a 
pályázni kivánó okleveles óvónők, hogy keresztlevél, 
eddigi működési bizonyítvány és oklevéllel felszerelt 
kérvényüket az első hirdetéstől számított két hét 
alatt a felügyelő-bizottsághoz adják be. A válasz-
tásnál a román nyelvet birók előnyben részesülnek. 

(1918-11—2) 
Bábaszék i (Zólyommegye) evang. egyházi kántor-

tanítóra 182 frt készpénz, 256 fr t termény és föld-
használattal, fával, lakáson kívül. Okleveles, magyar-
tót tanító kérvényét illető iskolaszékhez intézze. 
Állás azonnal elfoglalható. (1925-III—2) 

A dudari Il-od tanítói állásra október 30-ig 
pályázat hirdettetik. Fizetés államsegélylyel: 400 frt 
és egy szoba. Kérvények alulirotthoz küldendők. 
Okleveles óvónők is pályázhatnak. Dudar, Veszprém-
megye. Barthaíos Kálmán, lelkész. (1955—1—1) 

A farkaslaki (Udvarhelym.) róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 136 
kalongya ősz-, ugyanannyi tavaszkepe, 45 frt ospora, 
36 terű fa, 20 frt a községtől, 20 frt tandíjból, 
50 frt stola-stipendium, 4 hold kaszáló, l 'A hold 
szántó (összesen 485 frt). Van tisztességes lakása, 
kertje, gazdasági épülete. Kötelessége: a minden-
napi és ismétlők vezetése, a kántori teendők végzése, 
a faiskola kezelése. A folyamodványok november 
5-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Farkaslaka, 
I8t»8 október 16. Bajna Ferencz. lelkész. 

(1956-1—1) 
A l iptó-maluzsinai róm. kath. kántortanítói 

állomásra folyó évi deczember 14-ére pályázat hir-
dettetik. Jövedelme stb. olvasható a „Néptanítók 
Lapja" 1898 évf. 31., illetve 24. számában. 

(1960-1 -1 ) 
Lutissára magyar-tót nyelvű kath. kántortanító 

sürgősen kerestetik. Jövedelme : 540 frt pénzben és 
elegendő tűzifa. Október 31-ig kéretnek a komoly 
folyamodványok beterjesztésére ; különben a pályá-
zat fentartatik, míg az állomás betöltve nem lesz. 
U. p. Ó-Besztercze (Trencsénmegye.) Greben János, 
lelkész, isk.-széki elnök. (1959—I—1) 

Újfalu róm. kath. iskolájánál egy 300 frttal, sza-
badlakás és kerttel díjazott állás október 30-ig 
betöltendő. Alpár, 1898 október hó 21. Iskolaszéki 
elnökség. (1986-1 -1 ) 
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A feketeváros i (Sopronmegye) r. kath. iskolá-
hoz tanítónő kerestetik. Fizetése : 300 frt, természet-
beni lakás, 1 öl kemény tűzifa és 5 f r t kertilleték. 
Kötelessége: az első osztály két alsóbb fölosztásának 
tanítása. Hatáúdő november 2. Az állás azonnal 
foglalható el. Iskolaszéki elnök. (1993-11—1) 

A nagybereznai róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: a) a 
kincstári kegyúrtól készpénzben 178 frt 73 k r ; b) 
az egyházmegyei pénztárból 42 f r t ; e) stólából 
mintegy 8 f r t ; d) párbérből 3 hl. rozs és 3 hl. zab 
18 f r t ; e) szalmaváltság a kincstártól 16 f r t ; f ) szabad 
f'izás a kincstári erdőből; g) jó lakás, házikert, 
jó gazdasági épület s egy egész úrbéri telek haszon-
élvezete, melyet a tanító maga míveltet s fizeti az 
adót. Az állomás ilyen alapokon 327 frtra felszá-
mított jövedelmének 400 frtra való kiegészítése 
iránt a kellő lépések a nm. vallás- és közoktatás-
ügyi ministeriumnál az új kántortanító közbejöttével 
meg fognak tétetni. Tanítási nyelv: magyar és tót. 
A tanító költözködési költségeit a hitközség nem 
viseli. A nagymélt. m. k. pénzügyministernek czím-
zett, kellően felszerelt folyamodások f. é. november 
15-ik napjáig nt. Benkő József ker. espereshez kül-
dendők Jenkére (Ungm.) (1962—1—1) 

A monori r. kath. népiskola I —II. vegyes osztály 
vezetékére pályázat hirdettetik. Javadalom: lakbér 
és ismétlők tanítási díjával 375 frt, havi előleges 
részletekben, ötödéves korpótlék és 78 frt állami 
segélyre kilátással, férfi- és nőtanítók pályázhatnak. 
Pályázati határidő november 12. A megválasztott 
azonnal tartozik állását elfoglalni. A kérvények 
monori r. kath. iskolaszékhez czímezve, Karsay Lajos 
plébánoshoz küldendők (Pestmegye) (1982—II—1) 

Cserenye (Barsmegye) róm kath. tanítói állásra 
október 31-ig pályázat hirdettetik. Fizetése: 300 frt, 
term, lakás, 10 p. m. alá szántóföld, elegendő fa, 
beiratási díj 10 kr. Pályázhatnak okleveles tanítók 
vagy tanítónők. Kérvények Újvári Mátyás oszlányi 
plébánoshoz küldendők. (1943—1—1) 

Betöltendő a s imonyi fa lva i (Aradvármegye) áll. 
el. iskolánál évi 400 frt fizetésből és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó ev. ref. 
vallású, az ev. ref. kántori teendőket végezni tudó 
okleveles tanítók, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1898. évi november hó 10-ig Aradvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A tanítónak az 
ev. ref. kántori teendőkért külön 50 frt évi fizetés 
és évi 10 frtra tehető stoláris jövedelem jár. Arad-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. (206/h—I—1) 

Dunaújfalun (u. p. Magyarbél, Pozsonymegye) 
magyar tannyelvű önálló tanítói állomásra novem-
ber 15-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme: 300 frt 
és 3 hold szántóföld. Lakása áll : 2 szoba, konyha, 
kamra és istállóból. Kérvények iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. (1977-1 -1 ) 

Kebelére (Zalam.) a róm. kath. másodtanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : 300 frt államsegély, 
a község pénztárából 100 frt, bútorozott szoba, fűtés, 
tisztogatás. Kötelessége: a nagyobb osztályt s az 
ismétlőket tanítani. Kérvények Páczner Károly fő-
tanítóhoz legkésőbb november hó 6-áig beküldendők. 
(U. p. Dobronak.) Az iskolaszék. (1978-1—1) 

Keresek leányiskolámhoz egy polgári iskolákra 
képesített izraelita tanítónőt. Fizetése: 500 frt és 
teljes ellátás. Pályázhatnak úgy a nyelvi, mint 
mennyiségtani szakra képesített tanítónők. Pályá-
zatok, hiteles okmánymásolatokkal küldendők. Abe-
lssné, leánynevelő-intézet Debreczen. 

(1968—11—1) 

A v e r b ö c z i ev. ref. orgonista-tanítóságra e lap 
41-ik számában hirdetett pályázat határideje no-
vember 5-ig meghosszabbíttatik, azon megjegyzéssel, 
hogy a kitüntetett fizetéshez még 50 frt tandíj jön. 
Lelkész.^ (1974—II—1) 

Jókeöi róm. kath. osztálytanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetése: 300 frt, 8 m. fa, lakás. 
Óvónők is pályázhatnak. Tannyelv: tót-magyar. 

(1980-11—1) 
Tokaj (Zemplénmegye) róm. kath. népiskolához 

okleveles, esetleg képezdész vagy képesítéssel nem 
bíró tanító kerestetik, és a fő a kántorságban jártas 
legyen. Fizetése havonkint 11 frt, élelmezés. Levél-
ben bővebb fölvilágosítást ad Telepy József, kántor-
tanító. (1979-1—1) 

Tisza-Kerecseny (Bereghm.) róm. kath. kántor-
tanítói állomására pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
40 frt tandíj ; 27 hold szántóföld ; 80 frt készpénz 
negyedévenkint előre; 6 — 7 frt stóla; 10 köböl 
rozspárbér. A fizetésnek államsegélyből 400 fr tra 
való kiegészítése iránt az intézkedés már megtéte-
tett. Van két szobából álló lakása, konyha, kamra, 
istálló és kert. Az állomás azonnal elfoglalandó. 
Fölszerelt kérvények Rabecz Lajos lelkész, iskola-
széki elnökhöz Kopócs-Apáthiba (u. p. Gyüre, Sza-
bolcsmegye) küldendők. (1972—1 — 1) 

P á l o s n a g y m e z ö i tanítói állásra 41. szám. III. o. 
(1873—1 — Í j alatt közzétett pályázatnak határideje 
november hó 2-ig meghosszabbíttatik. 

(1970—II—1) 
Dalloson, karvalyi fiókegyházban (pósta Bartos, 

Barsm.) kath., tót-magyar tannyelvű tanítói állomás 
betöltendő Jövedelem: 297 frtnyi állami segélylyel 
400 frt. Pályázhatnak november 3-ig okleveles óvó-
nők is. Datei János, esperes-plebános. (1969—I—1) 

Kunszentmiklós i -Kerekegyházán (puszta Pest-
megye) róm. kath. tanítói állomásra október 31-ig 
pályázat hirdettetik. Fizetése: egy szoba, konyha 
és éléskamrából álló lakás ; 6 hold szántóföld, mely-
nek adója a javadalmast terheli; mindennapi isko-
lásoktól 1—1 véka rozs és 1—1 frt (számjuk 30); 
az ismétlősöktől 1—1 frt (van circa 15); temetési 
stóla 15 f r t ; állami segély 200 frt és 14 f r t fa-
illetmény. Az állomást elnyerni óhajtó okleveles 
tanítók kellőleg fölszerelt kérvényeiket alulirotthoz 
nyújtsák be. Az állomás azonnal elfoglalandó. Szed-
mák József, jás'.kerekegyházi plébános. (1963—I—1) 

A baranya-monostori róm. kath. iskola osztály-
tanítói állására pályázat hirdettetik. Jövedelme: 
300 frt, csinos szobából álló lakás; a második szoba, 
kamra és kert egyenértéke fejében 60 frt. Köteles-
sége: a három alsó osztály vezetése, a kántori teen-
dőkben segédkezés, a kántor akadályoztatása esetén 
annak helyettesítése. Pályázat határideje novemb. 15. 
Az állás a megválasztottnak költségén azonnal el-
foglalandó. Az elnökség. (1985—I—1) 

A p a n y o v a i kizárólag magyar tannyelvű községi 
tanítói állomás lemondás folytán üresedésbe jővén, 
fölhivatnak a pályázni óhajtók, hogy kellően föl-
szerelt kérvényeiket folyó évi november hó l-ig 
alulírott iskolaszéki elnökhöz nyújtsák be. Állomás 
járandósága: 400 frt, szabad lakás és kert. Panyován, 
1898. év szeptember 28-án. Lúgosán János, iskola-
széki elnök. (1983—1—1) 

A c surogi magyar tannyelvű r. kath. III. tanítói 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. Javadalma: 
380 frt évi fizetés, havi előleges részletekben, 50 frt 
lakbér, 50 f r t az iskolafűtés és tisztogatásért, e két 
utóbbi negyedévi előleges részletekben. Az ismétlő-
iskoláért külön díjazás nem jár. A kellőleg fölsze-
relt folyamodványok főtiszt. Eigl József apát-
esperes-plébános úr nevére Futták (Bács-Bodroghm.) 
1898 november 15-ig küldendők. Az iskolaszék. 

(1984—1—1) 
iS* 
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Betöltendő a v a j k a - s é r f e n y ö s z i g e t l magyar-
ajkú állami elemi iskolánál évi 400 fr t fizetésből és 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhaj tó oki. tanítók, képesítő oklevéllel, 
képesítő bizonyítványnyal, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényei-
ket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1898. évi november hő 20-ig 
Pozsonyvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók előny-
ben részesülnek. Pozsony, 18S8 október 19-én. 
Plachy B. Pozsonyvármegye kir. tanfelügyelőségétől 

(207/h—I—1) 
A m o h á c s i róm. kath. iskolánál egy osztály-

tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Évi fizetése 
300 frt és 100 fr t lakbér, esetleg természetbeni lakás. 
Minden öt év után fizetése — korpótlék czímén — 
50 frttal emelkedik, míg az 550 fr tot el nem éri. 
Köteles az iskolaszék által kijelölendő osztályt a 
törvényes órák keretén belül vezetni, abban a kézi-
munkát is tanítani. Csak okleveles tanítónők pályáz-
hatnak. Tannyelv: magyar ; horvátul tudók előnyben 
részesülnek. Kellően fölszerelt folyamodványok f. évi 
november 25-ig a mohácsi róm. kath. hitközség 
elnökségéhez beterjesztendők. Az állás a választás 
után azonnal elfoglalandó. (1992—I—1) 

Köpösdre (Nyitramegye) róm. kath. oki. tanító 
kerestetik. Fizetése: havi 25 f r t és fűtött szoba. 
Folyamodványok Sopoinyára ft. Hegyi Ignácz espe-
res úrhoz küldendők. Pályázat határideje deczember 
1-én jár le. Az iskolaszék. (1976—1—1) 

A turócz - szent -mihá ly i r. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : lakáson, 
fakamrán és istállón kívül tesz 400 frtot, és pedig: 
254 frt 92 kr készpénzben, gabona ós tűzifa lakás 
füttetésére 25 f r t 20 krba számítva, 1 kat. hold 
901 Q-öl szántóföld és konyhakert 10 fr t ra becsülve, 
tandíjak átlagosan 18 frt, stóla és egyéb czímek 
fejében 33 frt 32 kr és 59 frtnyi államsegély. Taní-
tási nyelv: magyar és tót. Az állomás azonnal el-
foglalható. Folyamodványok az iskolaszók elnöké-
hez beküldendők. U. p. Mosócz. (1914—1—1) 

A brodnói (Trencsénmegye) r. k. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1. Plébá-
nia-hivektől 300 frt . 2. Megváltott stóla 40 frt. 3. Ros-
koványi-féle alapítványból 25 frt. 4. Templomi pénz-
tárból 3 f r t 40 kr. 5. Évi oferákból 4 frt. 6. 2 p. 
m. alá szántóföld 8 frt . 7. 4'/i öl tüzelőfa saját 
haszn. 16 frt. Ötödéves pótlék biztosítva, tisztességes 
lakás. Kívántatik tanítói oklevél, a magyar és tót 
nyelvben, hogy jár tas ós erkölcsös életű legyen. A 
folyamodványok alulirthoz f. év nov. hó 2-ig kül-
dendők. A választás napján, azaz 1898. évi november 
hó 4-én személyes megjelenés kéretik. 

( 1 9 6 4 - 1 - 1 ) 
A f e l sö-gal la i (Komárommegye) róm. kath. ma-

gyar-német tannyelvű népiskolánál osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : évi 400 frt , 
havi előleges részletekben, bútorozott szoba fűtéssel 
és biztos mellékkereset. Kötelessége: az I., II. osz-
tályt és az ismétlősöket tanítani, valamint a kántori 
tetndökben segédkezni, esetleg azokat önállóan is 
végezni. Kérvények főt. Vados János iskolaszéki 
elnök úrhoz Felső-Gallina (pósta és vasútállomás) 
küldendők. Berkovics István, főtanító. (1958—1—1) 

A s ikulai államilag segélyezett községi magyar 
népiskolába a tanítói állás üresedésbe jött . Az ezen 
állásra pályázni óhajtók kellőleg felszerelt folyamod-
ványaikat alábbi czímre küldjék be. Sikula, 1898 
október 15. P. Borosjenő (Aradmegye.) Szekendy 
Pál, ísko'iiszéki elnök. (1957—1—1) 

Pályázat. Az ér-endrédi (Szatmárm.) ref. egyház 
kétosztályú alsóbb vegyes iskolája államilag segélye-
zett tanítóságára pályázatot hirdet. Okleveles tani-
tók esetleg tanítónők kérvényöket kellőleg fölsze-
relve november 5-ig iskolaszéki elnökhöz terjeszszék 
be. Elválasztott egyén első éve ideiglenesen próbaév 
lészen Fizetése 460 frt, melyből 380 az állam, 
80 pedig az egyház pénztárából fizettetik. Állását 
elfoglalni tjovewber 6-án tartozik. (1961—I —1) 

A b á n o k s z e n t g y ö r g y i (Zalamegye) községi nép-
iskolához segédtanító kerestetik. Fizetése : polgári 
évre 180 frt , élelmezés, csinosan bútorozott szoba, 
fűtés és takarítás-al. Köteles egyik osztályt és az 
ismétlőket tanítani és a kántoriakban segédkezni. 
A 400 frtig való kiegészítés államsegély útján folya-
matban van. Pályázhatnak férfi- és nőtanítók is, 
valamint okleveles óvónők. Ez utóbbiak kántoriak-
ban nem segédkeznek. Mellékes jövedelemre számít-
hat. Kérvények folyó évi november 10-ig főtiszt. 
Uberhardt Gyula esperes-plebános úrhoz küldendők. 
Az állás azonnal elfoglalandó. (1973—1—1) 

A pacséri községi iskola egyik tanítói állomására 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 800 korona, 12 
korona irodai átalány, tisztességes lakás. Ha reformált 
vallású választatik meg, saját osztályának hitoktatá-
sáért külön 100 koronával díjaztatik. Kötelessége: 
i, mindennapi iskolának az iskolaszék által kijelölt 

osztályát, esetleg osztályait, valamint az ismétlő 
iskolásokat a törvényszerű tanterv szerint tanítani. 
,'ályázati határidő november 15. Szendy Lajos, 
iskolaszéki elnök. (1966—1—1) 

Zsámbék községben rendszeresített óvónői ál-
lásra, mely évi 400 fr t fizetés, szoba, konyha, házi-
és gyümölcsöskert élvezetével van javadalmazva, 
pályázatot nyitok. Fölhívom pályázni szándékozókat, 
hogy az 1891. évi XV. t.-cz. 11. §-a rendelkezése 
szerint fülszerelt kérvényüket 1898. évi november 
hó 10-ig napjáig hozzám adják be. Bia, 1898 októ-
ber 15. Tally Iván, főszolgabíró. (1975—1—1) 

Radafa lván a róm. kath. iskolánál másodtanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 400 írt 
a róm. kath. hitközség pénztárából, 1 szoba a leg-
szükségesebb bútorzattal és fűtésre 6 méter tűzifa. 
Teendők : egy osztályt vezetni, ismétlőket oktatni 
ós kántoriakban segédkezni. Tanítási nyelv : német 
és magyar. Pályázati kérvények folyó évi november 
hó 10-ig alulirotthoz küldendők. Német-Hidegkut 
(Vasmegye), 1898 október 18-án. Biricz Ferencz, plé-
bános, iskolaszéki elnök. (19 J7—I — 1) 

Német-Szt . -Grót (Vasmegye) r. kath. hitközség 
osztálytanítói állomására bizonytalan időre pályázat 
hirdettetik. Fizetés: 400 frt készpénz, bútorozott 
szoba. Tannyelv : német-magyar. Tanítók kántoriak-
ban segédkezne^;. Tanítónők, óvónők is pályázhatnak, 
ez esetben elválasztatnak a leányok a fiuktól. Folya-
modványok czímzendők Német-Szt.-Grótra, Kollár 
József plébános, iskolaszéki elnökhöz. 

(1965-1 -1 ) 
Tápió -Györgyére r. kath. segédet keresek. 

Fizetése 150 frt, mosás, világításon kívül teljes ellá-
tás. Az állás azonnal elfoglalandó. Sallay, kántor-
tanító. (1971-1—1) 

Jankovácz (Bácsm.) r. kath. népiskolájánál egy 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 400 fr t 
és 50 frt lakbér, a község pénztárából havi előleges 
részletekben, ismótlőiskolában is köteles ezért taní-
tani. Fölszerelt kérvények ft. Tormássy Gábor espe-
res úrhoz küldeudők Katymárra. (1998—1—1) 

Gyarmaton (Győrmegye) elhalálozás folytán 
osztálytanítói állás november 1-től augusztus 31-ig 
292 frttal ezennel pályázat hirdettetik. Bútorozott 
szoba, világítás és fűtés. Bors Pál iskolaszéki elnök-
höz czímzendők a kérvények. Hannig Géza. 

( 2 0 0 3 - 1 - 1 ) 
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KIMUTATÁS 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1898. 
évi jnnius hó 8-án 2385. és 1898. évi augusztus hó 19-én 3152. ein. 

számok alatt kelt rendeletével rendszeresített 

I. Felvétel i napló, a kisdedóvodák és menedékházak számára, a/l. minta: külív, 
21 gyermek neve számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, 28 gyermek számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

II. Mulasztási napló, kisdedóvodák és gyermekmenedékházak számára, b/1. minta: 
külív, egy ív 3 gyermek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr ; beliv, egy ív 4 gyer-
mek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

III. Felvétel i napló, népoktatási tanintézetek (elemi, ismétlő-, felső nép- és polgári isko-
lák) s a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2, minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr ; beliv, egy 
ív 28 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IV. Előmeneteli és mulasztási napló, elemi s a vele kapcsolatosan v a g y önállóan 
szervezett általános és gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta: külív, 
egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

V. Felvétel i napló, a tanoncziskolák számára, a/3, minta: külív, egy ív 21 tanuló 
számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 tanuló számára, bolti ár 3 kr, 
nettó ár 2 kr. 

VI. Előmeneteli és mulasztási napló, az iparos- és kereskedötanoncz-iskolák és a 
segédek továbbképzésére való tanfolyamok számára, b'3. minta: külív, egy ív 
3 t.muló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 k r ; nettó ár l 'A kr. 

VII. Felvétel i napló, a segédek továbbképzésére való tanfolya nok számára, a/4, 
minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 
tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr. 

VIII. Előmeneteli és mulasztási napló, segédek továbbképzésére való, önálló szerve-
zettel biró tanfolyamok számára, b/4. minta: külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti 
ár 2 kr, nettó ár l'/a kr ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IX. Előmeneteli és mulasztási napló, a felső n é p - é s polg. iskolák számára, b/5 minta: 
külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló 
számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

X. Jegyzék a megye i és szabad kir. városi törvényhatóságok területén levő elemi, 
felső nép-, polgári iskolák (s a velők kapcsolatos gazdasági ismétlő iskolák s a női 
kereskedelmi tanfolyamok), továbbá az iparos- és kereskedötanoncz-iskolák s a 
segédek továbbképzésére való tanfolyamokról, c) m'.nta: külív, egy ív 130 község 
neve számára bolti ár 2 kr, nettó ár IV2 kr ; beliv, egy ív 136 község neve számára bolti 
ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

Ezen nyomtatványokat nettó-ár mellett, a pénz beküldése, vagy utánvét útján szol-
gáltatjuk. A pénz e lőleges beküldése esetén a portómentes hivatalok és hatóságok, nem-
különben a községek és va lamennyi iskola részére szolgáló küldemény port.ómentes. Után-
vételes megrendeléseknél, az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknél az elnök 
és jegyző, községeknél pedig a jegyző vagy biró aláírása szükséges. 

E nyomtatványok bolti áron minden vidéki könyvkereskedésben kaphatók. "3BÜ 
B u d a p e s t , lc>98. évi szeptember hó. 

1 m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága, ja 
iSd li®ft 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Folytatása a mellékletnek a Néptanítók Lapja 1898. évf. 43 . szám-hoz. 

A kézdi-szászfalvi római katli. iskolánál üre-
sedésben lévő tanítói állás helyébe egy nőtanítói 
állás szerveztetvén, erre f. évi november 10-ig ter-
jedő határidővel pályázatot nyitok. Javadalma: 
400 frt, két szobából és egy kamrából álló kényel-
mes lakás az iskolahelyiségben. Pályázni óhajtók 
oklevéllel és egyéb szükséges bizonyítványokkal 
felszerelt folyamodványaikat a kitett határidőig 
alulirotthoz küldjék be. Sárfalván, 1898 október 21. 
(u. p. Kézdi-Vásárhely.) Jankó Antal, iskolaszéki 
elnök. (1999 -I—1) 

H I R D E T É S E K . 

NÉPISKOLAI p 
tanítói székfoglaló beszéd, tanítók, tanító-

t o l jelölteknek ajánlva 25 krért megrendel- KX 
•^•í hető I t O Z S Ó ISTVÁN, Misz tó t fk lv i 

állami tanítónál Szatmármerfye. (1971—11—1) p / 
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T a n l i i i m / v e t i 

elemi és polgári, tanító-, tanitónöké-
pezdék, valamint az összes tanintézetek 

számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi j egyze tek Röhn J. 
tanártól, irálytani j egyze tek Király 
Pál tanártól és történelmi jegyzetek 
Lovcsányi Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

TOLDI LAJOS 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r n l e t , 
1512 F ő - u t c z a 2 - i k sz i tu i . XV—8 

Rész le tes könyvjegyzék ingyen! 

II. kerület, Fő-utcza 2-ik szám, : ^ 
f f f f f f f f f f f f f f f f 

Hat és hét éves leánykáim mellé 

nevelönöt vagy óvónőt 
keresek, Fizetése: 120 forint, teljes ellátás, 
külön szoba. Ajánlkozások arezképpel Csárics 
Sándor földbirtokoshoz, (Zalameyye) Stridó, 

küldendők. (1997-1-1) 

g j j j l g Előfizetési felhívás 

• 

E l ő f i z e t é s i á r : l l 
Egész évre 5 frt — kr. t | | | l 
Félévre .• 2 frt 50 kr. Ígg | 
Negyedévre 1 frt 25 kr. 
Egy évnegyednél kevesebb időre előfizetést |ggp| 

nem fogadunk el s az előfizetési pénzek ezen igaz- |J§|| 
gatőságiioz küldendők be. WsM 

A 77i. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. |||| 
Budapest, I. (Vár), Iskola-tér 3. sz. ||||| 



Budapest, 1898. november 3. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvány nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

E l ő f i z e t é s i á r : E g y évre 5 frt , f é l é v r e 2 f r t 50 kr . , 
n e g y e d é v r e 1 frt 2 5 kr. — Egy n e g y e d é v n é l k e v e s e b b i d ő r e 
e l ő f i z e t é s t n e m f o g a d u n k el . — Az e l ő f i z e t é s i p é n z e k a k i a d ó -
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázat i liirdetéseknel min-
d e n e g y e s szóért , m i n d e n köz l é s u t á n 3 kr . fizetendő. Az i l y 
m ó d o n m i n d e n k i á l ta l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i díj e l ő r e k ü l d e n d ő 
be . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l e g y h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t e v ő p e t i t n y o m á s ú é s e g y h a s á b u sora 50 kr. Ezek a d í j a k i s 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI. KER., PODMAXKZKY I TCZA 37. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem ad.xa.iilc vissza. 

A polgári iskola a válaszúton. 
Tanügypolitikai szempontból alig volt 

napjainkban nevezetesebb esemény, mint 
a közoktatásügyi tanács állandó bizott-
ságának legutóbb hozott határozata, mely 
a polgári iskolai tanítók országos egye-
sületének véleményadás végett hozzátett 
emlékiratára kimondotta, hogy a hét-
osztályú polgári fiúiskola létesítését 
nem helyesli. Ez a határozat természe-
tesen csak véleményező jellegű, de aligha 
csalódunk abban, hogy az illetékes körök-
ben is irányadó lesz és a polgári iskolá-
ban működő tanférfiak egy részének 
óhaját, hogy a polgári iskolából a 
gimnázium és reáliskola mellett harma-
dik középiskola legyen, ezzel halálos 
csapás érte. 

Régi, negyedszázadot jóval meghaladó 
már az a törekvés, hogy a polgári iskola 
kivétessék a népoktatási tanintézetek 
sorából. 

Budapest főváros hatósága első polgári 
isk oláinak szervezésekor kimondotta Csen-
gery Antal kezdeményezésére azt az 
elvet, hogy a polgári iskolákban lehe-
tőleg csak egyetemi oklevéllel bíró 
tanítókat alkalmaz. Ezek a tanerők nem 
érezték magukat jól a közönséges nép-
tanítók között és mindenekelőtt igye-
keztek a tantestületi gyűlésekről elma-
radni. A feszült viszony azután, hogy az 

állami felső nép- és polgári tanítókat 
képző intézet első növendékei működni 
kezdettek, még élesebb lett, oly annyira, 
hogy a „tanítók" és a „tanárok" külön 
egyesületeket alkottak, külön szaklapo-
kat létesítettek és egymást csaknem 
szenvedélylyel csúfolgatták és üldözték. 
A harcz egyes fázisaira most már legjobb 
fátyolt borítanunk, csak jellemzésül 
említjük föl, hogy egykor Trefort minis-
ter nyilvánosságra hozott rendeletben 
fenyegette meg a polgári iskolában mű-
ködő tanférfiakat, hogy ne merészeljék 
magukat „tanároknak" hivatni. 

A polgári iskola tervezett közép-
iskolai jellege mindamellett épenséggel 
nem haladt előre. Ellenkezőleg; hosszú 
éveken ^ t maga a polgári iskola is 
hanyatlani látszott, legalább a fiukra 
szánt intézetek, ^úgy hogy a legtöbb 
helyen az 5-ik és 6-ik osztályokat 
kénytelenek voltak beszüntetni és ily 
körülmények között maguk a régi agi-
tátorok is Csendesebbek lettek. 

Megkisérlették a polgári iskolák népes-
ségét és tekintelyét emelni azzal, hogy 
fölébe úgynevezett középkereskedelmi 
iskolákat állítottak. A gyakorlati czél 
vonzott és még inkább az a körülmény, 
hogy a 3-éves középkereskedelmi tan-
folyam befejezése érettségi vizsgálattal 
hozatott kapcsolatba; a tanulók föltűnően 
szaporodtak és ily szakiskolánk csak-

1.apunk 44-ik számához két melléklet van csatolva. 
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hamar több is keletkezett, mint a meny-
nyi kívánatos lett volna. 

De csakhamar megkezdődött a vissza-
hatás. A középkereskedelmi iskolák még 
jobban néptelenítették a polgári iskolák 
legfelső két osztályát és midőn maguk 
megerősödtek, megkezdették külön válá-
sukat a polgári iskoláktól, eleinte a 
fővárosban. 

Új válságos helyzet következett be 
ezzel a polgári iskolákra. Elvesztették 
a kereskedelmi iskolákkal és érettségi 
bizonyítványnyal együtt a szigorúság 
vonzóerejét, de elvesztették egyúttal azt 
az összekötő kapcsot is, mely egykor a 
népoktatási intézetek keretében szilárd 
talajuk volt. 

Ekkor jutott a vezető egyéneknek 
eszébe a 7-ik osztály fölállítása; nem 
azért, mintha erre pedagógiai ok lett 
volna, hanem mivel a 7-ik osztálylyal 
megnyerhetnék a kereskedelmi érettségi 
bizonyítványához hasonló némely előnyö-
ket és mert megemlékezve a kezdetben 
szintén „hét osztályúvá reformált" reál-
iskolákra, így elérhetni hitték régi vágyu-
kat, hogy a polgári iskola is középiskolai 
rangú intézet legyen. Ezért lett külö-
nösen az egyetemes tanügyi kongresszus 
ideje óta a „7 osztály" a jelszava mind-
azoknak, kik a polgári iskolákat semmi-
kép sem szeretik az általuk „alacsonyabb 
fokú"-nak tartott népoktatási tanintéze-
tek között hagyni. 

Úgy látszik minden jelből, hogy most 
válaszúton vannak és a koczkának el 
kell dőlnie. Lehet, hogy az új iskola 
négy - osztályú lesz és szakképzéssel 
egészül ki. 

Hosszas volna és talán fölösleges is 
éppen ebben a válságos helyzetben a 
sok hányattatáson átment polgári iskola 
valószínű jövőjéről beszélni. Csak óha-
jomat akarom kifejezni, hogy az új 
változás ne vonja el a polgári iskolát 
a népoktatási intézetek köréből, a hol, 
mint magasabb fokú városi népnevelő-
intézet, hivatást teljesíthet, de, mint 

ezt ministerünk is akarja, a minősítési 
törvény ezélszei'ű átalakításával adjanak 
neki szilárdabb alapot, hogy ne lebegjen 
többé ég és föld között, mint eddig egy 
negyedszázad óta. 

(Budapest.) György Aladár. 
eg} )̂Qe>-

A slöjd-iskola rendszere nem felel 
meg a nevelés természetszeríísé-

gének. 
A slöjd-iskola rendszere úgy a természet-

szerű, mint a nemzeti nevelés szempontjából 
tar thatat lan *) 

A slöjd-iskola rendszere nem természetes, 
mert nem nyugszik a gyermekvilág testi és 
lelki életének alapos és helyes megfigyelésén; 
nem öleli föl tényleg a gyermekvilág minden 
munkaanyagát ; nem alkalmazkodik sem a 
gyermek sajátos lelki munkájához, sem azok-
hoz a viszonyokhoz, a melyekben a gyermek 
él. A slöjd-iskola egy kaptára húzza az ország 
minden gyermekét. E rendszer követői meg-
elégesznek azzal, ha a gyermek 10, 11, 12, 
13, 14, 15 éves vagy idősebb; az aztán egé-
szen mindegy nekik, hogy háromszék-, esik-, 
udvarhely-, Csongrád-, jász-nagykun-szolnok-, 
heves-, borsod-, szabolcs-, hajdú-, szatmár-, 
somogy-, zala-, sopron-, győr- vagy komárom-
megyei-e. Más a gyermek munkájának az 
anyaga Erdély bérczei között s líjra más a 
Tisza mentén vagy Szabolcs homokos téréin. 
Nagyon különbözik egymástól a somogyi és 
a gömöri gyermek munkája. Hogy e vár-
megyék gyermekei törzsökös magyar eredetűek, 
az bizonyos és mégis mennyire eltér egymás-
tól a beszédjök! Magyarul és magyarán beszél 
valamennyi; ha székely találkozik palóczczal, 
hortobágyi csikós somogyi csikóssal s beszédbe 
elegyednek, megértik egymást. A nyelvtudósok 
megállapították a hazánkban meglevő tá j -
beszédeket ; nemcsak a szóképekben, hanem 

*) Lány Mihály úrnak lapunk 40. számában közölt 
czikkére több hozzászólást kaptunk, pro is, kontra 
is. Nagyon természetes, hogy valamennyit nem ad-
hatjuk ki, mert hiszen lapunkban erre nem rendel-
kezünk elegendő térrel. Azt azonban már most is 
jelezzük, hogy a slöjd-iskola rendszerét védők közül 
egynek (vagy kettőnek) megadjuk a hozzászólásra az 
alkalmat. Még pedig annak, a ki teljes túrgyilagosság-
gal érveket állít érvek ellenébe. Elvek és eszmék harczá-
nak dolgában mi soha sem foglaltuk el a kizárólagosság 
álláspontját, de arra mindig ügyeltünk ós ügye-
lünk, hogy az elvek harczának palástja alatt 'személyes-
kedés ne férkőzzék lapunkba, melynek szerkesztősége, 
tiszteletben tartván az „audiatur et altera pars" elvét, 
nem azonosíthatja magát minden egyes esetben alapban 
megjelenő közlemények minden részével. Szerk. 
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a mondatfüzésekben mutatkozó eltéréseket is 
"határozottan megjelölték. 

A milyen teste a szó a gondolatnak, éppen 
olyan teste a munka is. A munka nem hall-
ható, hanem látható formája az ember ész-, 
szív- és akaratvilágának. A hogy a magyar nép-
nek egy és ugyanaz a beszédje tájbeszédekre 
oszlik: éppen úgy a munkájában is, hogy úgy 
fejezzem ki magamat, tájmunkákat különböz-
tethetünk meg. Ebből mi következik? Az, hogy 
a székely gyermekek munkájának anyaga más, 
mint a fában szegény alföldi gyermeké. Más 
munkára utalja a gyermeket a Nyírség s újra 
másra a zalai dombvidék. 

A nevelés természetszerűsége azt követeli 
mi tőlünk, hogy a gyermekvilág kézi-munkái-
hoz az anyagot közvetlen közelből vegyük, 
mert hiszen, a mikor a természet a Székely-
földnek agyagot, kavicsot, fát, köveket adott, 
a kisdedvilágot is ennek fölhasználására utalta. 

A mikor a gyermek játszva dolgozik, környe-
zetét utánozza; majd élénk teremtő képzelete 
mindazt, a mit még utánozni nem tud, meg-
személyesíti. Ha nem enged neki az anyag 
szilárdsága, súlya, segít magán és pótolja 
mással. A míg vasból nem tud tengelyszeget 
kovácsolni, jó neki a kész drótszeg; ha ez sincsen, 
farag egyet fából; a mely gyermek erre sem ké-
pes, az tör tengelyszegnek valót a száraz galyból. 

Nem az irodalmi nyelvből alakultak a táj-
nvelvek, hanem megfordítva: a táj nyelvekből, 
a nép beszédjéből az irodalmi nyelv. Ha ez 
igaz, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy az 
egyes tájékokon kifejlődött tájék-munkák-
ból alakult ki a tartalmilag és formailag har-
monikus, művészeti magaslatra emelkedett 
mindennemű munka. A természetben nincsen 
ugrás; minden fokozatosan és hézag nélkül 
fejlődik. így a gyermekvilág tájékmunkája is. 
Például: a két éves gyermek veleszületett 
munkássági ösztönénél fogva a port vagy 
homokot, mint nagyobb testvére, két tenyeré-
vel egy rakásra hordja vagy húzza, tolja. A 
három éves gyermek már ügyesebben bánik 
a homokkal; dombot, kerítést formál belőle. 
A négy éves, kertet; az öt éves, pinczét; a 
hat éves, sütőkemenczét alakít. A népiskolai 
gyermek is az I. évfolyamtól kezdve föl a 
12., 14. életévig, szívesen dolgozik a homokkal. 
Debreczenben, az országos tanítói árvaház 
udvarán egy egész délelőttön át foglalkoztam 
a 6—12 éves, valóban példásan nevelt tanítói 
árvákkal. Mily örömmel és fáradhatatlanul 
dolgozgattak ott velem s az árvaatyákkal és 
árvaanyákkal együtt! A kisebbek gyűjtötték 
a munkaanyagot, a nagyobbak meg dolgoz-
tak; majd munkába állottak a 6—7 évesek 
is. A nagyobbak a homokos udvaron egész 

sétatereket alakítottak. Yolt abban szép ará-
nyossággal négyzet-, téglalap-, elipszis-, kör-, 
szív-, stb. alakú virágágy, a virágágyakat körül-
rakták kavicsokkal. Az egész sétatéren szebben 
és szebben formált sétautak húzódtak végig. 
Meglepett az a rendkívüli ügyesség, a melylyel 
a homokba rajzolták az árvaházi épület udvari 
és utczai homlokzatát. Egy 8 éves leányka a 
homokba rajzolta a nénit, egy hét éves kis 
fiu a házmester Pista nevű kis ölbeli gyer-
mekét. Láttam én ott a homokban a vasúti 
kocsik, földszintes és emeletes házak, templom, 
csizma, fiuk, leányok, cserepes virágok képé-
nek a rajzait. íme, mennyire fejlődik a gyer-
mek homokjátéka a két-éves kortól a tizenkét-
éves korig. Természetes dolog, minél jobban 
ügyesedik a gyermek teste és lelke, annál 
többoldalú és összetettebb a munkája is. 

A gyermek egyenkint, apránkint gyűjti azokat 
a képzeleti képeket, a melyeket munkájával 
megtestesíteni akar. Képzetei is lassan és 
fokozatosan gazdagodnak új jegyekkel. A 
gyermek munkája olyan, a milyen képzete, 
képzelődése és testi ügyessége. Például: a hat 
éven aluli gyermek a homokba egy kis kör-
formát rajzol s azt mondja, hogy az kerék; 
a 7-éves gyermek ennyivel nem elégszik meg, 
mert tudja, hogy a keréknek küllője és agya 
is van; a 9-éves már az egyes talpfákat is 
megkülönbözteti s ha a rajzolt kör nem sza-
bályos, azonnal elsimítja a homokot, azután 
addig-addig ismételi a kör megrajzolását, míg 
végre tetszését meg nem nyeri. Ezzel a 3—4, 
éves gyermek nem sokat törődik, megelégszik, 
ha az ő kereke körféle vonal. 

A népiskolai kéziigyességi oktatás végczélja 
a munkaszeretetre való szoktatás. Hogy e czélt 
elérjük, azt az anyagot kell fölhasználnunk, 
a melylyel a gyermek már akkor dolgozott 
nagy előszeretettel, a mikor még iskolába nem 
járt és oly munkákat kell csináltatnunk, a 
milyeneket a gyermek önmagától is csinálni 
szokott. 

Útmutatónk mindig a gyermek legyen; ő 
a legigazabb nevelési vezérfonal. Ne töreked-
jünk mi mindenáron arra, hogy a gyermek 
1—1 munkát arányosabban, teljesebben, szeb-
ben készítsen el, mint a mennyire saját egyé-
niségénél s koránál fogva képes. Ne erőltessük 
reá a mi, már gazdagabb, kialakultabb kép-
zetünket. Hadd dolgozzék a gyermek az ő 
képzetével és az ő sajátságos képzet-kapcsoló, 
bővítő, csonkító, átalakító és színező képes-
sége szerint. Még a mikor a szép elemeire 
szoktatjuk, akkor is szálljunk le az ő világába ; 
a mikor az I. évfolyambeliek munkálnak, legyünk 
mi is észjárásban, szívben és akaratban 6—7-
éves gyermekek. 

44* 
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L á g y é n meg a gyermek munkájában a 
változit osság. Változatos lesz a gyermek mun-
k íja, ha egy és ugyanazt az anyagot úgy 
fo ' in í lh i tj mint képzetei s képzetjegyei 
váltakoza ak; ha munkáját játékeszközül föl-
has?nálhi tja s így ját ék vágy át kielégítheti; 
ha ne ai kell neki folytonosan egy s ugyan-
abból az a nyagból egy és ugyanazokat a játék-
eszközöket készítenie; ha megengedjük a 
gyertmkne k, hogy a már egjrszer elkészített 
játékeszkö zét, mihelyt az erre vonatkozó kép-
zete új j a gygyel bővült, újra megcsinálhassa. 

A term észetszerúség elve azt kivánja tőlünk, 
hogy a g yermekek azokat a játékeszközöket 
csinálják, a melyek leiköket a népiskolai korig 
leginkább ingerelték. Vegyük például az agyag-
munkát. A szabó gyermeke agyagból tűpárnát, 
tűt, ollót; a kovácsé kalapácsot, üllőt, fogót; 
a kerékgyártóé baltát, gyalut, kereket, szekér-
oldalt gyár . Más a fiu és újra más a leány 
játékeszköze, tehát munkája. A leány agyag-
ból tányért, fazekat, reszelőt, tálat, kést, villát, 
czészét a lak í t ; a fiu kis lovat, ostornyelet, 
verebet, házikót. 

Leánynevélésünk nagy hibája, hogy a munka-
szeretetre való nevelést egyedül a női-kézimun-
k'íkb'.m látja. Hja, a német Lehrplan így akarta 
ezt minálunk is. Szegény kis leányok, ha össze-
gyűltek volna azok a könyek, a melyeket ti 
hat-éves korotokban, a mikor benneteket a 
kötésre gyötörtek, hullattatok, úgy ma nem 
lenne Magyarországban sem munkamesternő-
ket képző iskola, de még az ő Lehrplan-jaik 
is ott úszkálnának valahol a Fekete-tengerben. 

A leányok kézimunka-oktatását reformálni 
kell. Természetes, erre csak azok a nők képe-
sek, a kik a 6—-12-éves leánygyermekek ter-
mészetszerű testi és lelki életét ne u a száraz 
könyvből magolták be, hanem közvetetlen 
megfigyelés alapján helyesen s jól ismerik. 

A gyermek játékeszközének anyaga mindaz, 
a mi az ő világában van. A gyermek tudvágya, 
mulatási, szórakozási ösztöne semmit sem 
hagy fölkutatlanul. Homok, föld, por, agyag, 
sár, kavics, kő, fű, sás, nád, gyékény, gyökér, 
ág, gally, levél, virág, kóró, gyümölcs, mag, 
szalma, kalász, csutka, kender, len, mák, vad-
gesztenye, dió, kukoriczaszem, spárga, kötél, 
czérna, orsó, mindenféle fa, gazdasági eszköz, 
ruha, vászon, rongy, tű, czérna, olló, kalapács, 
üveg, vasdarab, deszka, bot, papir, irón, toll, 
tollszár, könyv, pecsétnyomó, pecsét, skatulya 
stb. stb. szolgál neki játék-, illetve munka-
anyagul és eszközül. 

A legtermészetesebb módja a gyermek mun-
kájának, ha az anyagot maga keresi föl és 
maga készíti elő. A kész munkákat csakhamar 
széttöri s azután, mert újra összetenni nem 

tudja, elhányja; ha készen kapja az anyagot 
és nem is kell azt többé a munkához átala-
kítania, nem oly bensőséges, teljes, munka-
vágvát egészen kielégítő dolog az, a mit 
létesít. 

A slöjd-iskola rendszere vagy éppen nem 
vagy csak részben és egyoldalúan valósítja 
meg a nevelés természetszerűségének az elvét. 

Azt mondtam, hogy ez iskola rendszere 
nem nyugszik a gyermek alapos és helyes 
megfigyelésén. 

A slöjdisták pl. az I. fokozat szerint a 
gyermekekkel fogpiszkálót, négy-, nyolcz-
oldalú, hengeralakú virágpálczát, czöveket, 
czérnagombolyítót, czérnagombolyító - csövet,, 
ruhaszárítót, jelzőtáblácskát, növényjelző-czö-
veket, gereblye-fogat, kötélpeczket, akasztó-
szeget, járomszeget, ostornyelet, fogasfogat; a 
II. fokozat szerint: kötőtűt, palavessző-szárat, 
tollszárat, tütartót, tolltartót, szélpuskát, fecs-

; kendőt, simított virágpálczát, papirkést, virág-
létrát, bütykös botot, nádutánzott botot, bun-
kós botot, rovátkolt botot, kampós botot; a III. 
fokozat szerint fenyő-, mogyoró-, nyir-, jávor-, 
gyertyán-, bükk-, tölgy-, nyár-és égerfából négy-, 
nyolczoldalú, hengeralakú virágkarót, ásónyelet, 
kapanyelet, baltanyelet, burgonyatörő bunkót 
faragtatnak. Az I. fokozatnál az eszköz a kés; 
a II. fokozatnál: ráspoly, kis furó, tollvéső, 
üvegdarabok és üvegpapir; a III. fokozatná] 
már vonókés és faragószék is kell. A mit 
eddig elsoroltam, az az első évesek munkája 
lenne. (Lásd Mánezos Józsefnek „A népisko-
lai kézügyesség (slöjd) vagy elemi technikai 
gyakorlatok tanításának ismertetése.) 

Példának ebből ennyi elég. 
A Schrancz Mihály soproni slöjd-iskolájá-

nak rendszere : Népiskolai tanmenet: a) Kar-
ton (papir) munka. Papírhajtogatás, papir-
alakok vágása ollóval, papirrojt, papirfüzés, 
könyvjelző, szalagfonás, papirlánez, létra, 
papirdoboz, szélrózsa, széllabda, papirháló, czím-
lap, süveg, papirkigyó, levélboriték, virág-
cserép, négyzetek vágása késsel, háromoldalú 
gúla, felhúzás szegélyezés nélkül, csudaforgó, 
kulcsjelző, füzettárcza, ásvány doboz, könyv-
tok, bugó henger, telefon, takarékpénztár, 
b) Famunka. I. évfolyam: jelző-táblácska, 
kis gömbölyítő, félkör, poháralja, nagy göm-
bölyítő, papirvágó-kés, kulcsjelző, kulcstartó, 
derékszög, virágcserépalj, vasalóalj, kis polcz. 
II. évfolyam: virágcserépalj, virággyám, arcz-
képállvány, sarokpolcz, kis képkeret, kis láda, 
persely, fészekláda. 

A Gruttenberg rendszerét nem közlöm, alap-
jában egy e kettővel, csak a részletekben tér 

; el tőlük. E rendszerek azt bizonyítják, hogy 
követőik előtt nem a munkaszeretetre való-
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nevelés, nem a testi és lelki erők öszhang- ; 
zatos kiművelése lebeg, mint főczél, hanem 
a kézügyességi oktatás tekintet nélkül a gyer-
mek sajátos életére. 

A kézügyességi oktatás nem czél, hanem a 
munkaszeretetre való nevelésnek csak egyik 
eszköze. 

A ki a kézügyességi oktatást helytelenül 
alkalmazza, az nem munkaszeretetre, de munka-
gyűlöletre nevel. Az elsorolt munkák között 
aiig van 1 — 2, a mely a gyermek lelkének 
természetes virága lenne. Mánezosnál az ostor-
nyelet, a szélpuskát, a fecskendőt, a bütykös 
botot; Sehranznál a papirrojtot, papirdobozt, 
a szélrózsát, a csudaforgót és a takarékpénz-
tárt tekintem csak lélektanilag elfogadható 
gyermekmunkáknak. Nem vonom én kétségbe, 
hogy a gyermekek, ha modorunk jó, a többit is 
megcsinálják és örülnek munkájok sikerének, 
de azt már határozottan tagadom, hogy azért 
a gyermek lelki munkájának természetes kifo-
lyásai lennének. 

Lássunk egy példát. A gyermek vesz egy 
darab 4—5 cm. h. fadarabot; bicskájával kúp-
alakúra faragja. Nem azért kereste föl a 
4 cm. h., 2—3 cm. sz. fadarabot s faragta 
kúpalakúra, mert ő akkor azt akarta meg-
tanulni, mint kell egy fadarabot kúpalakúra 
faragni, hanem azért, hogy csürökje legyen 
s azután a többi fiúval csürököt játszhasson. 
A fiuk egy darab fából a csűrökhöz hasonló 
kúpalakú fát faragnak; alaplapjától kezdve 
köröskörül csigavonal-alakú mélyedést is vág-
nak beléje, azután körülcsav alják a spárgát, 
erősen megrántják a végét, a mire a kúp-
alakú fadarab a földön gyorsan forog, s hogy 
meg ne álljon, ostorral csapkodják. Ez a 
„zúgattyú." A gyermek „zugattyút" nem azért 
farag, mert megakaija tanulni, miképen kell 
fadarabból kúpot formálni s csigavonalalakú 
mélyedést vágni oldalába, hanem azért, hogy 
játékösztönét kielégíthesse. De e játékhoz 
még ostor is kell. Keres egy száraz ágat, 
vagy levág egy vastagabb vesszőt a bokorból, 
ha bütyke nincsen, a bicskájával a bot egyik 
végén az ostor telkének mélyedést vág, azu-
tán kerít egy darab spárgát, ráköti s készen 
van a játékeszköz. Elmondhatnék még erre 
vagy 4—500 példát. Nem tartom szükséges-
nek, mert ebből is világosan tűnik ki, hogy 
a gyermek nem azért munkál, mert bizonyos 
fogásokat, mesterséget, ennek alapelemeit, szép 
formát, eredetiséget, arányosságot akar meg-
tanulni, hanem azért, hogy korához mért 
játékkedvét kielégítse. Minél többször csinálja 
meg ugyanazt a játékeszközét, annál ügye-
sebben bánik az anyaggal, az eszközzel; 
annál készségesebb a szeme, keze, lába; annál 

; pontosabban mér a szemével s tapint a kezé-
vel. De meg fejlődik az izlése is. El keri'l-
hetetlen, hogy egyik-másik társa form ás: 1 b, 
csinosabb játékeszközt ne faragjon, sz t lb 
kutat, vályút ne ásson, tetszetősebb b oki t tát 
ne fonjon szalmából, mint ő. Meg kell fig\ él-
nünk a gyermekeket s akkor hitelese n tud-
hatjuk meg, mely munkaanyag és eszk öz V Í I J Ó 

a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 1 2 eves 
gyermeknek. E mellett még azt is me gtarul-
hatjuk a gyermektől, miképen óhajtja ő az 
elkészített munkaeszközt fölhasználni. Köves-
sük példáját. Faragjunk mi is „zuga ttyűt" 
velők együtt, azután menjünk ki az u dvaira 
s játszunk a gyermekek között. 

A slöjd-iskolarendszeréből ez teljesen hiány-
zik, azért nem természetes az alapja. 

Azt is mondtam, hogy a slöjd-iskola nem 
öleli föl a gyermekvilág minden munka anya-
gát és nem gondoskodik a 9—10 éven aluli 
gyermek munkaszeretetének, mondjuk az ő 
szavaikkal: kézügyességének neveléséről. A 
slöjd-iskolák ugyan beszélnek vas-, vászon-, 
agyag-, homok- stb. slöjdről, de eddigelé csak 
a papir- és fa-slöjdre nézve adtak útmuta-
tást. Hát a többi száz meg százféle anyaggal 
mi történjék s mit tegyünk a 6, 7, 8, 9 éves 
gyermekekkel ? 

A slöjd-iskola rendszere szerint a horto -
bágyi gyereknek éppenúgy s azt kell faragni a, 
a mit a trencséni, somögyi, gömöri gyerme k 
farag. Egy kaptára húzza a homoktenger szü -
lőttjét a hegyóriások gyermekeivel. 

A slöjd-iskola rendszere kivetkőzteti a gyer-
meket eredetiségéből, §-okba, fokozatokba 
szedi, a melyek forrása nem a gyermek sajá-
tos élete. 

A slöjd-iskola rendszere a gyermeket pasz-
sziv utánzásra szorítja s nem ad elég alkal-
mat önfeltaláló, teremtő, önmunkáló erejének. 

A slöjd-iskola akkor követte el a legna-
gyobb hibát, a mikor a slöjd-munkát, hogy 
úgy mondjam, külön órának s tárgynak jelölte 
ki a népiskola óratervében. 

Ha a népiskola visszanyeri a'szó igaz értel-
mében a gyermekvilág természetszerű önmun-
kásságán nyugvó életét: akkor meglesz a kéz-
ügyességi oktatás is és elleszünk mindennemű 
slöjd nélkül. Tessék csak a gyermeket mun-
káltatva tanítani, úgy megszabadulunk a túl-
terheléstől s az idegen béklyóktól. A „zúgattyú" 
forgása nem tartozik a fizikához ? Hát a 
homokjáték alapján nem beszélhetek-e az épí-
tésről, töltésekről, csatornákról, hidakról, tóról, 
négyzetről, téglalapról, körről, elipszisről, föld-
szintes, emeletes házról? Láttam, a mint a 
gyermekek a homokba folyómedret ástak s 
abba csuprokkal vizet hordtak. A homok 
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eleinte beitta a vizet, de későbben már 
kevésbbé. Még megvilágítom e kérdést a nem-
zeti nevelés szempontjából is s azután végül 
el fogom mondani, hogy lehetne a magyar 
gyermekvilágnak a játékban nyilvánuló ön-
tevékenységét valamennyi népiskolai tárgy 
tanításának középpontjává tenni. 

(Eperjes.) Lány Mihály. 

s£X^ÍC3e 

A mulasztási kimutatások elha-
nyagolása. 

Szomorú igazság az, hogy az iskoláztatás 
ügye ma sem áll Magyarországon ott, a hol 
a XIX. század végén állania kellene. De már 
csak azért sem lehet ott, mert tanítókollegáim 
nem járnak el a kellő önállósággal és pontos-
sággal a mulasztási kimutatások kiadásánál. 
(Tisztelet a kivételeknek !) Sőt a mi fő, az isko-
lába nem járó tankötelesek kimutatását nem 
a kellő időben, vagy egyáltalában ki sem 
adják. Sokan azért nem adják ki, mivel, mint 
mondják, a községi elöljáróság nem gondos-
kodik annak idején a szükséges nyomtatvá-
nyokról. 

Az ily esetekben föltétlenül hibás az elöl-
járóság is, de hibás a tanító is. Ha nincs 
nyomtatvány, tessék egy félív irópapiron be-
adni a mulasztók névsorát, az elöljáróság 
viseletéről pedig teSsék jelentést tenni a tan-
felügyelőnél, ő majd elintézi az ügyet. 

Nagyon sok helyen pedig a tanító nem 
akarja magára haragítani a népet, ezért sem-
leges kimutatást állít ki; a nép pedig látja, 
hogy első, esetleg második mulasztásnál sem 
figyelmeztetik és nem büntetik, tehát nem 
járatja gyermekét iskolába. 

A mostani körülmények között az ily taní-
tóknak is igazat adok, és megmondom miért. 
Egy kollegám, a ki — mellesleg legyen mondva 
— igen jó tanító volt, X. községbe egyhan-
gúlag választatott meg. I t t látta, hogy az 
iskoláztatás nem megy úgy, mint kellene; 
szorgalmasan adta a mulasztási kimutatásokat. 
A másodiknál már figyelmeztette egy atyafi, 
hogy ezt többet ne tegye, mert elidegeníti 
magától a népet. Kollegám, mint lelkiismeretes 
tanító, nem hallgatott a jó tanácsra, kiadta 
harmadszor is, s azt érte el vele, hogy nap-
nap után alaptalan rágalmakkal mentek ellene 
a paphoz s utoljára is el kellett hagynia 
állását. 

De hát ez is miért van ? Azért, mert nem 
minden tanító jár el kellő szigorral a mul. 
kimutatások kiadásánál. Ha erélyesen járna 
el, úgy a nép rájönne, hogy az egyik tanító 
csak oly szigorúan jár el, mint a másik; hogy 

az egyik községben csak úgy büntetik a hanyag 
szülőket, mint a másikban; és nem történ-
nék meg az az eset, a mi éppen velem történt. 

Egy szüle, a kit 50 krig büntettek, azt 
kérdi: „Hát A. községben miért nem adják 
ki a mulasztó gyerekeket és miért nem bün-
tetnek? Ha ottan jó úgy is, akkor nálunk is 
jó lehetne; hisz ott még úgy sem járatják a 
gyerekeket, mint nálunk ? !" 

En meg akartam neki magyarázni, hogy 
törvényileg van elrendelve a mul. kimutatások 
kiadása, de ő közbe vágott: „Hát csak nálunk 
törvény, A. községben nem törvény, hisz ha 
törvény volna, ott is büntetnének?!" 

Tetszik látni, ilyen esetek fordulnak elő, 
csak azért, mert egyik tanító nem oly pontos, 
mint a másik. 

Tegyük meg tehát, a mi kötelességünk; 
használunk ezzel a magunk ügyének, de hasz-
nálunk a közoktatás szent ügyének is. 

Az iskoláztatás ügyére nagy hátránynyal 
van másodszor, hogy a mulasztóul kiadott 
gyermekek szüleivel szemben a községi elöl-
járóság nem jár el a kellő szigorral. De a 
jelenlegi körülmények közt ez is érthető. A 
falusi bírónak az egész falu komája, így tehát 
nem követelheti semmiféle halandó, hogy a 
biró úr az ő kedves komáját ily eselcélységért 
megbüntesse. Egyszerűen oda írja, hogy „be-
hajthatatlan", vagy pedig szegénységi bizonyít-
ványt állít ki olyanoknak is, a kiknek egy 
telek földjük van. 

A tanfelügyelő urak persze nem tudhatják: 
kinek van birtoka, kinek nincs. Elfogadják a 
jelentéseket, a tanító pedig várhatja a gyer-
meket hónapokon keresztül az iskolába. 

Ily körülmények között megtörténik aztán, 
hogy a gyermek summa-summarum jár két 
hónapig iskolába, és ha az iskolalátogatók 
j önnek, a gyermek nem tud semmit; ki más 
a hibás, mint a tanító ? ! 

Hiába mondja ám a tanító, hogy a gyermek 
nem járt iskolába: annak is a tanító az oka, 
szerintük. így lesz aztán a tanítónak csak 
„kielégítő" az iskolája: csak azért, mert a biró 
úrnak nem tetszett a hanyag szülőket büntetni. 

A fönnemlített visszaélések elkerülése végett 
két indítványt szeretnék érvényre juttatni, 
egyiket a tanítók, másikat az elöljáróság 
ellenőrzése czéljából. 

Az első az volna, hogy a tanítók a mul. 
kimutatást egyenesen a tanfel'dgyelóségnek küld-
jék, onnét küldjék aztán az elöljáróságnak a 
büntetési pénzek beszedése végett. 

A tanfelügyelő az elmaradt kimutatást a 
tanítónál sürgesse, ne pedig az elöljáróságnál, 
a mely csak azért sem sürgeti a tanítót, hogy 
ne legyen vele baja. 
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A másik pedig az volna: hogy a mul. ki-
mutat ásol; rovatai között foglalna helyet az a 
kérdés is, van-e a büntetendő szülőnek vagyona ? 
Ezt a rovatot a tanítók van és nincs felele-
tekkel töltenék ki az iskolaszéki elnökkel 
egyértelmüleg. 

Ha indítványaim keresztül vitetnének, azt 
hiszem nem történnék meg az a dolog, hogy 
egy megyében 46 iskola részéről egyetlenegy 
kimutatás sem adatott be. 

Különben a fönnebbiek igazsága mellett 
álljon tanuságul Abaúj-Torna vármegye kir. 
tanfelügyelőjének a közigazgatási bizottság 
elé teijesztett 1891. évi jelentése, mely így 
hangzik: „A megyei kir. tanfelügyelő jelenti, 
hogy az indokolatlan mulasztások miatt álta-
lános a panasz. Az iskolalátogatások alkalmá-
val tapasztalta, hogy sok tanító rendes mulasz-
tási naplót nem vezet, vagy csak felületesen. 
A mulasztási eljárás nyilvántartásából pedig 
arról győződött meg, hogy legtöbb esetben a 
községi elöljárók az indokolatlanul mulasz-
tókkal szemben mit sem tesznek, legföljebb 
dorgálnak a kimidatásokon, vagy pedig sze-
génységet állapítanak meg. Az 1889/90. tan-
évben 46 iskola részéről egyetlenegy mul. 
kimutatás sem érkezett. Birság meg csak 65 
iskola részéről szedetett, az egész tanéven át 
mindössze 278 frt 50 kr. folyt be e czímen, 
pedig a mulasztott félnapok száma, habár 
46 iskola semmit sem mutatott ki, 232.158-t 
tesz ki. A folyó 1890/91. tanévben 100 iskola 
részéről január elejéig egyetlen kimutatás sem 
jött be, birság pedig csak 17 iskola részéről 
szedetett". 

(A-Vadász.) Szathmáry Ferencz. 

A székes-fővárosi községi elemi iskolák 
szakfelügyelete tárgyában iskolaszéki elnökök, 
elemi iskolai igazgatók, egyes lapszerkesz-
tők és a közoktatásügyi bizottmány tagjai 
sorából alakult értekezletet hívott össze Szabó 
Károly tanügyi tanácsnok. Ma a budapesti 
közs. elemi iskolákra 5-féle ellenőrző hatóság, O" 
illetve közeg ügyel; ú. m. a) igazgató, b) iskola-
szék, c) tanügyi osztály, d) a törvényhatóság 
kebeléből s a tanítótestület bizalmi férfiából 
alakult közoktatásügyi bizottmány, e) királyi tan-
felügyelő. Ezeken kívül új hatóságid proponálja a 
tanügyi osztály az úgynevezett szakfelügyelői 
állások szervezését, mintegy 20.000 frt évi 
kiadással. Eme szakfelügyelők — az értekezlet 
többségének véleménye szerint — a tanítás 
menetének s az iskolai rendnek megfigyelésére, 
ellenőrzésére volnának hivatva s informatív 
közegei lennének a tanügyi osztálynak. Egye-
lőre 6 állás szerveztetnék s így egy-egy szak-

felügyelő ez idő szerint 160—170 osztályt 
ellenőrizne. Joguk lenne az igazgatók s a 
tantestület többi tagjai működését figyelem-
mel kisérni, s őket, ha működésök ellen 
kifogásuk volna, figyelmeztetni és sikertelen-
ség esetén erről a tanügyi osztálynak jelen-
tést tenni. Ha valamely tanító oktatási 
eljárását nem találnák helyesnek, az illető-
től a tanítást nyomban átvennék, 1 — 2 órára 
útmutatásul. Szakkérdésekben véleményes javas-
latokat terjesztenének a tanügyi osztály elé; 
az ideiglenes személyzetről, midőn választás 
alá kerülnek, első sorban ők adnának véle-
ményt : vájjon megválasztásra érdemesek-e 
vagy sem ? Törzskönyvet vezetnének a tanítók-
ról, év elején való beosztásoknál, áthelyezé-
seknél megmondanák : kit melyik osztály veze-
tésére tartanak legalkalmasabbnak A szak-
felügyelők állását 2000 forint törzsfizetéssel, 
10 Vo-os korpótlékkal és 600 forint lak-
pénzzel (vagyis főreáliskolai igazgatói java-
dalommal) díjaznák. Az egyéneket kizárólag 
az elemi iskolai oktatás terén gyakorlatilag 
működők sorából választanák Ebben fog-
lalható össze az értekezleten többségre jutot t 
vélemény lényege, melyet a tanügyi osztály 
a javaslat készítésénél figyelembe fog venni 
A székes-fővárosnak autonómiájából kifolyólag 
kétségkívül megvan az a joga, hogy alkalmas 
módon számon kérje, ellenőrizze : miként kama-
tozik az a kétmillió forintnyi összeg, melyet 
évenkint népoktatásügyére fordít. A szándék 
kétségkívül nemes; de a megoldás — ha tel-
jesen az értekezlet többsége véleményének 
tekinthető formában nyer kifejezést — nem 
lesz helyes. 

$ Böszörményi tanítók a közjó munká-
lásában. Dobó Sándor és Sólyom Antal kar-
társaink társadalmi téren való működéssel jeles 
példát mutattak a közjó munkálására. Dobó 
Sándor kezdeményezésére Hajdú-Böszörmény-
ben jótékonysági temetkezési egyesület alakult, 
mely első évi működése alatt — miként az üzleti 
jelentésből látjuk — valóban fényes eredményt 
ért el. A halottak temetésére kiutalványozott 
13.725 frtnyi összegen kívül népiskolai s 
általában közművelődési czélra is igen tekin-
télyes összeget, majdnem harmadfélezer forin-
tot juttattak. Míg egyrészről a halottak 
tisztességes temetéséről gondoskodva nemesí-
ték a nép érzületét, ápolták a kegyeletet az 
elhunytak iránt; másrészről a magyar köz-
művelődési egyesületek, önhibájokon kívül 
nyomorba jutott városi szegények, továbbá a 
népiskolák, gymnasiumi, ipariskolai szegény 
tanulók stb. jelentékeny istápolásával a tettek-
ben nyilvánuló humanismusnak tettek nagy 
szolgálatot. 
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A szép kapu. 
A sürü, zöld lombok közül olyan vidáman és 

olyan barátságosan kandikált ki a szép iskola-
ház piros cserépteteje. Az utas, a ki arra 
ment, már messziről látta és gyönyörködött 
benne. Olyan szép falut, olyan szép iskolát 
tudom, sehol se látott . Azt hiszem, nincs is 
több olyan. 

Hanem a falunál, a piros cserépnél is még 
szebb volt az iskolaház kapuja. Valami első-
rangú ácsmester csinálhatta, mert remeke volt 
a falusi kapuknak. Nagy, széles teteje és olyan 
czifra oldala volt. S milyen szép tulipánokkal 
díszítve! Gondosan voltak kivésve és pirosra 
vagy zöldre festve. Szabályosan, szépen futot tak 
fölfelé. Aztán még mi mindenféle dísz volt o t t ! 
Legeslegtetején pedig szép, festett hetükkel 
ki volt írva a következő: 

Ezt a kaput Isten engedelmével 
Készítette Kajtor István 
Bevégezte Szent György Napján 
Ezernyolczszáz Hetvenben 
Fekete Kelecsényben. 

Még most is emlékszem mindenre, a mi ezen O 7 

a kapun volt. Minden betűre, minden virágra. 
Hisz annyit álldogáltam mellette és annyit 
vártam, lestem . . . valakit. Azalatt megnéztem 
mindent ra j ta s önkéntelenül is a szivembe, 
emlékezetembe véstem. 

Aranyos, édes álom lopódzik a lelkembe, ha 
ezekre a várakozásokra gondolok. Tíz-tizenkét 
éves fiu voltam, pajkos, víg fiu, a kinek kevés 
volt az udvar, a kert, néha még az utcza is. 
Gyűlöltem a csendes, tétlen életet ; háborúzni, 
versenyt fu tn i és birkózni szerettem volna 
mindig. Es imádtam a katonaságot. A szobá-
ban csak úgy maradtam, ha becsuktak. 

S mégis: j ö t t egyszer olyan idő, a mikor 
csendes, türelmes, jó fiu voltam. A mikor óra-
hosszat elálldogáltam és vártam békésen vala-
kit. Ott, annál a szép, tulipántos kapunál. Ott 
voltam életemben először ábrándos, gyöngéd 
és — szerelmes. A tizenkét éves fiu lelki világa 
szerint szerelmes. Valami öntudatlan, gyöngéd 
barátság fűzött a rektor szép kékszemű lányá-
hoz : a kis Boriskához. 0 is volt már úgy 
tizenkét éves. Vidám, jókedvű, aranyos gyerek. 
Szép barna ha ja hátrafelé volt fésülve és kék 
kerek fésűvel leszorítva. Gondosan, tisztán volt 
mindig öltözve és mindig fodros fehér kötényt 

viselt. Olyan fehér és olyan tiszta kötényt, 
hogy csak úgy ragyogott. Pajkos gyerekeszem-
ben bolond gondolat fogamzott. Hogy be 
fogom annak a „bábos" Borcsának piszkítani 
azt a szép fehér kötényét. Mit kényeskedik 
vele! 

Almát hoztam (alighanem a szomszéd kert-
jéből) és vittem Borcsának. Közéj ök kevertem 
azonban egy rothadtat is. 

— Boriska, szereted az almát ? 
— Szeretem. 
— Hát akkor tartsd a kötényedet! 
Gyanutlanul és ártatlan képpel odatartotta 

azt a szép, fehér kötényt, én pedig jól oda 
gyömöszöltem az almákat, köztük a rothadtat 
is. Az csakugyan piszkossá tet te a Boriska 
kötényét. 

Szegény kis lány, észrevette mindjárt. El-
ejtette mind az almákat és úgy nézte azt a csúnya 
nagy foltot, mely tönkretet te köténye szép 
fehérségét. Nézte és nagy kék szeme egyszerre 
tele lett könynyel. Ugy tekintet t rám. Es annyi 
csalódás, szemrehányás sugárzott ki ebből az 
egy tekintetből. Megijedtem. Elgondoltam, 
hogy mit tettem. Megbánóan, szótlanul tekin-
tettem rá vissza. Soha csintalanságomat úgy 
meg nem büntették, mint az a kis lány azzal 
a könynyel a szemében! — Szerettem volna 
jóvá tenni hibámat, de a kis lány már indult. 
Megfogtam a kezét. 

— Boriska, gyere a patakhoz, majd ki-
mossuk. 

— Igen, de azt ki kellene még vasalni is. 
— H á t te nem tudsz vasalni ? 
— Nem tudok, mert nekem nincs még 

vasalóm. 
— Majd hozok egyet — tőlünk. 
— Oh, azt nem lehet! — felelte és kipoty-

tyantak a könyei. 
Indult haza. Utána mentem. 
— Ha nem haragszol rám, Boriska, gyere 

ki a kaputokba délután, jövök lapdázni. Olyan 
szép tele gummi-lapdát kap tam! 

Nagyon vártam a délutánt. Komolyan, csön-
desen ültem az ebédhez, úgyis viselkedtem 
mindvégig. A szegény kis Boriskára gondol-
tam, a ki miattam most bizonyosan kikapott 
a mamájától. 

Ebéd után mindjárt oda álltam az iskola 
kapuja elé. Akkor néztem meg először köze-
lebbről azt a szép kaput. A sok föstött tuli-
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pánt, az írást, a verset. Nem is tudtam odáig, 
hogy a Boriskáék kapuja olyan szép. Sokáig 
gyönyörködtem benne, de a kit vártam: nem 
jött . Vártam, vár tam. . . Bizonyosan becsukta 
a mamája. Hej, ha én ki tudnám szabadítani 
szegényt! Betekintettem az udvarra és láttam, 
hogy az ablakokban vasrácsok vannak. Már 
akkor olvastam valahol, hogy a foglyok rás-
polylyal szedték ki ezeket a rácsokat. Valami 
ilyesmin törtem a fejemet; épp akkor jött 
— ö. Egészen jókedvű volt, és egészen friss, 
tiszta fehér kötényt viselt megint. 

—- Nem csuktak be, Boriska? 
— Ha, ha, — nevetett a kis lány — 

nem szoktak engem becsukni. 
Hát nem is kaptál ki a mamádtól ? — 

kérdeztem tovább, méltó csodálkozással. 
— Dehogy kaptam! Csak azt mondta a 

mama, hogy máskor vigyázzak. 
— Be jó mamád van, Boriska! . . . Magam-

ban meg azt gondoltam: Hm, én meg ha 
egy kicsit összetépem a ruhámat, mikor a 
szarkákat szedem ki a fészkükből, már mind-
járt elraknak. Istenem, igazán nincs egyen-
lőség az emberek között! Ezt egy sóhajtás-
ban fejeztem ki. Boriska észrevette és rész-
véttel fürkészte a sóhaj okát. Nem vallottam 
volna be a világért sem. l)e mégis megnyug-
tattam : 

— Sok mákos metéltet ettem. 
Aztán lapdáztunk. Sokáig eljátszottunk, és 

olyan jó volt csendesnek, szelidnek lenni — 
vele. Majd egy hónapig tartott ez a kedves, 
ábrándos lapdajáték. Én mindig vártam a 
kapunál öt és ő mindig hűségesen minden 
délután megjelent. Jó volt, gyengéd, kedves 
és szép. Még a sebeimre is szerzett orvossá-
got, a miket a négy juhászgyerek ellen vívott 
•csatákban szereztem. 

Egy hónap után azonban már lejáróban volt 
a vakáczióm. Bizony az szomorúságot okozott 
nekem, de bele kellett nyugodnom. 

— Négy nap múlva már elmegyek Boriska, 
mondtam neki egy csöndes délután. 

— Aztán már nem fogsz eljönni lapdázni, 
úgy-e ? 

— Nem bizony, mert messze megyek. 
— Jó ottan ? 
— Nem jó. Tanulni kell mindig. . . é s . . . 

te sem leszel ottan. 
Boriska elhallgatott. En is. 0 a földre 

nézett, én meg reá. Oly gyenge, oly finom 
volt az arcza bőre. Magam se tudom, hogy 
mit gondoltam akkor. Talán semmit! Es 
mégis egyszerre csak — megcsókoltam Boris-
kát. Eltűrte azt a csókot, de aztán megfor-
dult és szaladt, rohant be az udvarba, a szo-

bába, talán egyenesen az édes anyja ölébe 
— eltakarni az arczát. 

Nem mertem tovább maradni a kapu előtt 
én se. Hallgatagon hazamentem, leültem az 
udvar egyik sarkába és kardot faragtam. Más-
nap készültem a négy juhász gyerekkel kiál-
lani élet-halálharczra, győzni vagy meghalni, 

I mint egy hős. Jobb is volna! — gondoltam. 
Másnap azonban lemondtam erről is. A 

| helyett elmentem a Boriskáék kapuja elé, és 
vártam őt, hogy megengeszteljem. Vártam 
sokáig, egész estig, de nem jött. Másnap sem, 
harmadnap sem, soha többé. Negyednap mái-
én mentem el, de messze, messze. Egyre 
visszanéztem a szép kapura, majd az abla-
kokra. Nem láttam senkit Vagy mégis ? . . . 
Valaki, mintha az ablakban állt volna, a füg-
göny mögött. A függöny is megmozdult. 

Régen volt. A tátralomniczi parkban járok 
és itt látok egy főúri villán egv ahhoz hason-
latos kaput, a milyen a kis iskola előtt volt. 
Szakasztott olyan, de csak utánzat. S valaki 
édesen fűzi karját az enyémbe, kék a szeme, 
mosolygós, aranyos, gyengéd — annak a régi 
gyerek-álomnak az — igazija! 

(Budapest.) Havas István. 

E g y e s ü l e t i é let . 
A A marostordamegyei általános tanító-

egyesület ez évi XXII. közgyűlését Maros-
Vásárhelyt, a vármegyeház nagytermében tar-
totta meg, melyen a megye legtávolibb 
vidékéről is, a kedvezőtlen időjárás daczára, 
igen szép számmal vettek részt. A tulaj donképi 
közgyűlést gyakorlati tanítás előzte meg, 
melyet Szentgyörgyi Dénes maros-vásárhelyi 
közs. tanító tartott a közs. leányisk. IV. 
osztályában, a történelemből. A nyomban meg-
ejtett bírálat után, mely a tanítást teljesen 
sikerültnek nyilvánította, a testület tagjai a 
gazdasági egyesület kiállítását tekintették meg, 
melyen több megyebeli tanító is résztvett s 
közülök többen erkölcsi és anyagi jutaloiuban 
is részesültek. — A gyűlést Nemes Ödön 

I elnök nyitotta meg. Megnyitójában mély 
1 részvéttel emlékezett meg a nemzetet köze-| O 

lebbről ért nagy csapásról: Erzsébet dicső 
királynénk elhunytáról, majd rátérve az iskola 

| és a tanító föladatára, a tagtársakat hazafias 
munkára, a szeretet szellemében való műkö-
désre serkentette. — Az elnöki előterjesztések 
során elnök tudomására hozta a közgyűlésnek, 
hogy az országos gyászeset alkalmából a 
választmány részvétiratot küldött 0 Fölségéhez 
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s egyúttal az ország fővárosában emelendő 
Erzsébet-szoborra 50 koronát szavazott meg. 
Ugyancsak elnöki előterjesztés folytán válasz-
tották meg azon két képviselőt (Máthé József 
maros-vásárhelyi és Tályai Gy. maros-véesi 
tanítók), kik hivatva lesznek az Országos 
Bizottságnak a jövő évben tartandó nagy-
gyűlésén a testületet képviselni. — Ezután 
Deák Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelő jelen-
tette be, hogy Bánfj'y János Endre alapít-
ványból ismételten 200 frtot eszközölt ki a 
tantestület számára, melylyel együtt ugyanez 
alapból eddig 2750 frt folyt be a testület 
pénztárába. A közgyűlés lelkes éljenzéssel 
vette tudomásul a tanf. jelentését s úgy a 
nemeslelkü br. Bánff'y -Jánosnénak, mint a 
királyi tanfelügyelőnek, ki már annyiszor 
tette magát méltóvá a tanítóság szerete-
tére és közbecsülésére, köszönőiratot kül-
deni határozott. — Ezt követte a főjegyző 
évi jelentése, melyben a közp. választmány és 
az öt kör sikeres munkássága volt élénk 
vonásokban föltüntetve. Máthé József maros-
vásárhelyi közs. tanító a debreczeni tanítói 
árvaházról tartott kitűnő előadást, melylyel 
a hallgatóságot egészen magával ragadta 
s nem egy szemben a meghatottság könyeit 
idézte föl. A fölolvasót sűrű tapsokkal jutal-
mazta a közgyűlés s kimondta, hogy munkáját a 
kiadandó évkönyvbe fogja fölvenni. — Miután 
még a testület többi tisztviselőinek s a 
kiküldött bizottságoknak szokásos jelentéseit 
hallgatta meg a közgyűlés, rátért az indít-
ványok tárgyalására. Első sorban is Molnár 
Viktort — a testület,tiszteletbeli tagját — azon 
alkalomból, hogy 0 Fölsége által ministeri 
tanácsosi méltósággal tüntettetett ki, távirati 
úton üdvözölte, továbbá fölírni határozott az 
Országos Bizottsághoz, hogy illetékes helyen 
hasson oda, hogy az államsegélyt élvező fele-
kezeti tanítók is köteleztessenek az általános 
tanítótestületbe való belépésre. Volt még 
ezeken kívül egy pár kisebb jelentőségű, 
inkább helyi érdekű indítvány, melyeknek 
letárgyalása után, a testület tagjai közebédre 
gyűltek össze. (Dj 

$ A szatináraiegyei ált. tanítóegyesület 
szinérváraljai járásköre október 13-án tartotta 
meg rendes őszi gyűlését Aranyos-Medgyesen. 
A közgyűlés tárgyai a következők voltak: 
Marosán Kornél a kör elnöke, megnyitó 
beszédében megható szavakkal ec^telte azon 
siílyos csapást, a mely királynénk gyászos 
kimultával Fölséges királyunkat és nemzetün-
ket érte. Köri gyűlésünk Erzsébet királyné 
elhunyta miatt érzett fájdalmát jegyzököny-
vében örökítette meg. Az elnöki megnyitó 
után Tóth Gizella aranyosmedgyesi áll. tanítónő 

tartott — a számképzésről — igen sikerült 
gyakorlati tanítást, mely után Marosán Kornél 
ar.-medgyesi áll. isk. igazgató-tanító szabad 
vitatétele: ,Miképen vehetnőki elejét a túlsá-
gos mértékben mutatkozó iskolamtdasztásoknak 
került tárgyalás alá. Végh Gábor apa-i áll. 
isk. igazgató-tanító, a métermértékek rendsze-
rének tanításáról tartott igen tanulságos föl-
olvasást. A köri költségvetés elkészítésével a 
gvülés Técsy Lajos pénztárost bizta meg, mely 
után a közgyűlés által áttett ügyek intéztet-
tek el. Végül Marosán Kornél bemutatta az 
általa szerkesztett „olvastatógépet", melyet a 
gyűlés — az irva-olvasás tanításánál — hasz-
nálhatónak talált. 

X A hunyadmegyei ált. tanítótestület 
zsilyi járási köre őszi közgyűlését Lupenvben 
tartotta meg. Fejér Bertalan gyakorlati tanítást 
tartott az összevont mondatról. Ezután követ-
kezett a tisztújítás. Titkos szavazat utján 
megválasztattak elnökké: Fekete József petro-
zsényi áll. isk. tanító; alelnökké: Brukner 
Frigyes petrozsényi bányatársulati tanító s 
jegyzővé: Csutak Gáspár bányai tanító. A 
mult gyűlés jegyzőkönyvének fölolvasása után 
Fekete József „a házi ipartanításáról" czímű 
fölolvasásával igyekezett a jelenvolt tagok 
és tanügybarátok figyelmét lekötni. Majd 
Brukner Frigyes foglalta el az előadói széket 
s boldogult királynénkról, dicsőült Nagyasszo-
nyunk hervadhatatlan érdemeihez méltó föl-
olvasást tartott, melynek jegyzőkönyvbe ikta-
tását a közgyűlés elhatározta. A gyűlés vé-
geztével dr. Kaczánder József gondnoksági 
tag ügyszeretetre valló érdeklődése és vezetése 
mellett megtekintették a tanítók a bánya-
műveket, műhelyt stb., hol Günczl műhelyve-
zető szakszerű ismertetés kapcsán igen érde-
kesen mutatta be a modern technika gyakorlati 
és czélszerű alkalmazását. 

± Az ungmegyei ált. népt. egyesület 
szóbránczi járásköre október l!'-én tartotta meg 
őszi gyűlését Porosztón. Qrigássy Károly 
elnöklő alelnök szép szavakkal nyitotta meg 
a gyűlést: buzdítva kartársait összetartásra, az 
egyesületek hasznát fejtegette. Bépay Béla 
tartott gyakorlati tanítást a földrajzból; föl-
olvastak Vass Albert és Fodorászky Jenő, 
utóbbi igen szépen ecsetelte, mikép kell a 
gyermekekkel a munkásságot megkedveltetni. 
Qrigássy elnök rövid, de megható beszéddel 
emlékezett meg b. e. Erzsébet királynénkról, 
mit a tagok állva hallgattak meg s az elnök 
indítványára a gyűlés mély részvétének jegyző-
könyvileg is adott kifejezést. Grf. Török 
József ungmegyei főispánhoz részvét-távira-
tot küldött a közgyűlés, édesatyja gróf 
Török Napoleon elhunyta alkalmából. Végül 
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a tisztújítás ejtetett meg; megválasztattak: 
elnök: Fodorászky Jenő áll. isk. ig.-tanító; 
alelnök : Grigássy Károly; jegyző : Balkovics 
Sándor áll. tanítók. 

o A szabolcsmegyei ált. tanítóegyesület 
f. évi október hó 20-án tartotta évi rendes 
közgyűlését Nyíregyházán. Oisovszky Gyula 
egyesületi elnök megnyitó a beszédében mély 
részvéttel emlékezett meg 0 Fölsége szeretett 
királyunkat s vele nemzetünket ért országos 
gyász, a magyar haza védő angyala: Erzsébet 
királyné végzetes és megdöbbentő haláláról. 
Az „Erzsébet-szoborra" az egyesület pénztá-
rából 30 koronát utalványozott ki. — Werner 
Gyula főjegyző jelentést tett az egyesület 
évi működéséről, mely általánosságban tudo-
másul vétetett. — Kállay András, az egye-
sület tiszteletbeli tagja által 1897-ben az 
egyesület czéljaira adományozott 100 koro-
nára nézve a közgyűlés elhatározta, hogy 
ez összegből „Kállay-alapot" létesít, melynek 
kamataiból idővel szegénysorsú egyesületi tagot 
segélyez; egyszersmind a közgyűlés az ado-
mányozónakjegyzőkönyvi köszönetet szavazott. 
— Pazár István igazgató, mint az „Eötvös-
alap" helyi gyűjtő-bizottságáuak elnöke, szép 
beszédben méltatta az „Eötvös-alap" áldásos 
működését s egyszersmind csodálkozásának is 
adott kifejezést, hogy a tagtársak mégis mily 
érzéketlenek e jótékony intézmény iránt, 
holott csak számokkal is kifejezve — e jóté-
kony alapból néhány év alatt Szabolcsmegye 
területén mintegy 8—10 tanítócsalád, illetve 
özvegy részesült segélyben. A segélyezés ösz-
szege a 800 frtot túlhaladja. A jelentés 
örvendetes tudomásul vétetett, a tagtársak 
pedig e jótékony zászló alá való tömörülésre 
ismételten fölszólíttattak. — Ugyancsak Pazár 
István jelentést tett, mint kiküldött képvi-
selő a Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
ságának gyűléséről, mely részletes jelentés, 
illetve tanulságos előterjesztéseért kiküldött 
képviselőnek jegyzőkönyvi köszönetet szavaz-
tak. — A kiküldött biráló-bizottság jelenté-
séből kitűnt, hogy a kitűzött s következő 
czímű pályakérdésre: „A hazaszeretet érzel-
mének ápolása a népiskolában" négy kiváló 
pályamunka érkezett be, melyek közül a 
biráló-bizottság abszolút becsűnek és a kitű-
zött 40 korona jutalomra érdemesnek Lengyel 
József nyíregyházai ev. ref. tanító munkáját 
Ítélte. — A számvizsgáló-bizottság jelentését 
az egyesület pénz- és könyvtáráról tudomásul 
vették; Lakits Vendel főv. igazgató-tanítónak, 
mint a tanítók jogaiért hatásosan küzdő kar-
társnak névnapja alkalmából üdvözlő táviratot 
küldöttek. — Az egyesület tiszti karának 
tagjai újólag egyhangúlag megválasztattak. — 

A gyűlésen jelen volt Szabolcsvármegye kir. 
tanfelügyelője is, a ki szabadságidejéből 2 
napot kiszakított, csakhogy a közgyűlésen 
résztvehessen. — A közgyűlés után vidám 
hangulatú társasebéd volt. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Károlyi Tibor 

és Mihály grófoknak, a kik Puszta-Nagyúton 
és Tarnócza pusztán 7000 forint költséggel 
iskolaépületet állíttattak és kézügyesítő tan-
műhelyt berendeztettek; báró Trauttenberg 
Frigyesné, szül. gróf Almássy Emmi úrnőnek, 
a ki JVloór községéhez tartozó Árki pusztán 
saját költségén iskolát állított és tart fönn. 

Kinevezte: Cseh Lajos, Czirmay József, 
Bajka Mihály és Ambrus Róza oki. tanítókat 
ill. tanítónőt az alsó-csernátoni áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; Tatuleszk 
Izidor képesítő vizsgálatot tett tanítót a 
bajesdi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Soltész 
János oki. tanítót a prikopai áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Ketney Anna kapnikbányai és 
Janky Roxán ercsenyei áll. el. isk. tanítónő-
ket kölcsönösen; Wendler József kelecseny-
oblyaszkai áll. elemi iskolai vándortanítót a 
répás-hutai áll. el. iskolához jelen minőségé-
ben. 

Nyugdíjat utalványozott: Tóth Péter kar-
czagi munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 
420 frtot; Liska Pál kis-apostagi munkakép-
telennek talált ág. ev. tanító részére évi 
200 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Nyeágu György hosszuszói nyugdíjazva 
volt gör. kel. tanító özvegye, szül. Miklós 
Helén részére 130 frtot. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Juhász F. Az iskolai adó viselésére minden 

községbeli lakos és birtokos kötelezendő a 
népokt. törv. 25. §-a értelmében. Fölmentés-
nek akkor lehet helye, ha az illetők kimutat-
hatják, hogy a felekezeti iskolák föntartására 
anyagi áldozatokat hoznak. Akkor állami 
egyenes adójuk arányában az 1868 : XXXVIII. 
t.-czikk 35. §-ban megszabott teher alól rész-
ben vagy egészben fölmentendők. A B . . . 
megyei illető min. rend. is ily értelmű. Ennek 
száma 1879. évi 2947. A kérdezett esetben, 
azt hiszszük az illető 2'5°/o arányában még 
megterhelhető volna, ha a többi birtokosra 
is 5°/o esik a kivetett iskolai adóból. 
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Vaduai Dezső. Budapest. A tanítói fegyelmi 
vizsgálatok gyors lebonyolítása tárgyában a 
közokt. min. űr 1895. évi okt, 8-án 52.621. 
sz. a, kelt körrendeletet küldött a főispánok-
hoz. Erélyes intézkedést kért tőlük arra nézve, 
hogy a fegyelmi vizsgálatot a főszolgabíró vagy 
polgármester 8 nap alatt fejezze be; újabh 
8 nap alatt már érdemileg tárgyalja és 30 
nap alatt fejezze be a közigazgatási bizottság. 
Ha ez egyáltalában nem volna keresztülvihető, 
akkor minden egyes esetben fölvilágosító 
jelentés teendő a közokt. min. úrhoz. A kir. 
tanfelügyelők is kötelezve vannak arra, hogy 
a fegyelmi ügyek gyors lebonyolítása érdeké-
ben minden lehetőt megtegyenek a saját 
hatáskörükben s abban az esetben, ha az 
állásától felfüggesztett tanító vagy tanítónő 
helyettesítési költsége a közokt. tárczát ter-
heli s a fegyelmi vizsgálat 30 nap alatt 
érdemileg be nem fejeztetett, felelősség terhe 
alatt kötelesek erről minden egyes esetben 
jelentést tenni a ministernek. 

Prot. tan. Oy. 1. Kókai Lajostól. (E könyv-
kereskedés a Károly-kaszárnya épületében van.) 
2. Ha rendszeresített tanítói állomáson volt, 
akkor igen. Ha pl. 2 tanító-állomás van ott 
rendszeresítve s ön a másodtanítói állást töl-
tötte be s a szolgálat folytonos, meg aztán 
oklevele is volt. 

Marikovszky J. Talán új folyamodás segít-
hetne. A helyzet megitélésénél az iskolafön-
tartó jövedelmének és kiadásainak mennyisége 
dönt. Ha valóban nem szorul rá a segítségre, 
nem kapja meg. 

Nagy S. Folyamodni kellene a megyéhez, 
hogy ne tegyék. 

Kérdező. Számtalanszor megmondtuk, mi-
ként kell kiszámítani. Számítsa ki önmaga. 

Makó. Cz. J. A mezőgazdasági ismétlő-
iskolai tanítási jogosítványt a közokt. minister-
től kell kérni. 

Szentpétery. Ha azóta a szőllőpusztulás 
miatt önöknél nagy elszegényedés állott be s 
e miatt a régebben biztosított tanítói jövede-
lem jelentékenyen leapadt, kérjenek új fizetési 
föltételt. 

Kohuth József. A melyekkel a fizetés-
emelkedését igazolhatja, 

Lelle Br. J. Nem birnak. Mint rendkívüli 
hallgatók tanulhatnak ott. 

Fr. F. Pozsony. Igen, beszámítják, ha ren-
des, állandóan biztosított javadalom. 

Molnár F. Díj levele szerint követelheti. Ez 
erősebb jogalap, mint az „usus". 

Machala K. Saját hadkiegészítő parancs-
nokságához. 

Lapunk. Egy-két szóval lehet sürgetni; de 
mást nem tehetünk. 

Tóth K. Felső-Bánya. Hozzá kel-e jánd-
niok a községi óvoda föntartásához oly felekeze-
tek polgárainak, melyek külön felekezeti óvodát 
tartanak fönn ? E kérdést a kisdedóvási tör-
vény (1891 :XV. t.-cz.) végrehajtása tárgyában 
(1892. évi okt. 8-án, 44.000. sz. a.) közre-
bocsátott közokt. min. Utasítás 20-ik §-a 
értelmében kell eldönteni. Önöknél 2 óvoda 
van: egyik róm. kath. hitközségi, másik állami. 
A 3 % óvodai adót a róm. kath. lakosokra is 
kivetették. Ez eljárás csak akkor volna sérel-
mesnek tekinthető, ha az illető felekezet tagjai 
saját felekezetük óvodája föntartásához már 
állami egyenes adójuknak megfelelő 3 ° /o -ka l 
járultak. De ha péld. felekezeti óvodájukra 
állami egyenes adójuk 3%-ánál kevesebbet 
fizetnek, minden adózó polgár köteles fizetni 
a különbözetet a községi jellegű intézet javára, 
így pl. ha a róm. kath. felekezeti óvoda czél-
jára Nagy János róm. kath. felekezetbeli 
2°/c-ot fizet, a 3 % - i g hiányzó l° /o-ot a köz-
ségi óvodára tartozik megfizetni. Az önök 
másik óvodája ugyan állami; ez azonban jelen 
esetben semmi külömbséget sem foglal magá-
ban, mert a min. Utasítás 23. §-a szerint az 
állami intézetek részére ugyanazon jövedelmi 
források biztosítandók, mint a „községi" óvoda 
számára s a kivetés és behajtás módozatai 
is ugyanazok. Sőt mi több, a 3%-os pótadó 
a község külön fölajánlása nélkül is megilleti 
az állami kisdedóvodákat. A felekezeti óvoda 
(vagy pedig magán-kisdedóvoda vagy mene-
dékház) minden tekintetben feleljen meg a 
törvény rendelkezésének, mert csak ebben az 
esetben tudható be az ide fizetett járulék a 
községi óvoda czéljára kivethető 3°/o-ba. 

R. Pál. Csak a véglegesítés után számítják. 
Küzdő. Ugye oly zavaros, hogy idegennek 

ítéletet mondani nem lehet, mert nem tűnik 
ki kétségtelenül, hogy az eltávozás véglegesen, 
az iskolaszék tudtával történt-e vagy sem ? 
Az iskolaszék kérdésére ön választ adott, 
hogy méltán tartotta magát az iskolaszék 
döntésre jogosítottnak s önt, mint oklevél 
hiányában nem véglegesíthetőt, elbocsátotta. 
Ugy látszik, a közigazg. bizottság határozata 
egészen szabályszerű. Ne fölebbezen. Az eddigi 
alap nem nyújt reményt. 

Öallovicli A. 1. Nem. Az egész év határoz, 
meg aztán az, hogy miként állapították meg 
a fizetési terminust. 2. 300 frtot legalább kap 
40 évi beszámítható szolgálata után. 3. Szin-
tén a közigazgatási hatóságnál. Hitfelekezeti 
hatósága kérése folytán behajtják. 

Bader M. Az iskolai gondnok tartozik 
gondoskodni az iskola tisztántartásáról, tehát 
meszeltetéséről is. Ez min. utasításból meg-
érthető. 
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0. F . . . cz. További kellemetlenségek ki-
kerülése végett hatósági bizonyítvány alapján 
igazolja a közoktatási ministeriumhoz beter-
jesztendő kérvényében, hogy ön (— tőle nem 
függő okból, vagyis azért, mert iskolájok 
államosíttatván, oda nem önt nevezték ki s 
csak 2 hónappal később kaphatott másutt 
állást —) 2 hónapig tényleg nem működhetett 
a tanítói pályán. Ez önre nézve különösen 
azért fontos, mert szolgálatában megszakítás 
mutatkozik s ennek folytán, ha kellő időben 
nem rendezi az ügyet, korpótlék és nyugdíj-
igényében veszteséget szenved. 

Ny. Ferencz. A megoldás a következő: 
f. évi okt.—decz. hóra (V* évre) kapja ön az 
50 frt V* részét: 12 frt 50 krt. 1899. évben 
8 hónapra (jan.—aug.), vagyis az 50 frtnak 
*/\> részét. Számítsa ki s meglátja, hogy 
nincs vesztesége. 1899. évi szept. 1-től járó 
segélyért külön kell folyamodniok. 

P . . . s. 1. Nem egyszerre. Részletekben, 
mint egyéb fizetést. 2. Közigazgatási bizott-
sághoz. 

M . . . . m. Nem lehetséges. Forduljon vala-
melyik tanítóképző igazgatóságához, pl. Bajára 
Scherer Sándorhoz. 

„?" Kétségkívül legtapintatosabb eljárás 
volna, ha ön a saját hitfelekezetebeli tanulók 
templomba vezetéséről gondoskodnék, kartár-
sai pedig szintén a maguk hitfelekezetéhez 
tartozó növendékek fölügyeletével volnának 
megbízva templomba vagy más szertartásra 
vezetés alkalmával. Ily dologból azonban nem 
kell házi perpatvart csinálni. A növendékek 
fegyelmezése s általában az isicola jó liirneve 
érdekében minden tanítónak erkölcsi s hiva-
talával járó kötelessége, hogy ott, hol a tanu-
lók tömegesen s kivált ha az iskolából kiin-
dulva jelennek meg, a felügyelettől a tantes-
tület egyik tagja sem szabadkozzék. A 2-ik 
és 3-ik kérdésben az ön felfogását helyeseljük. 

T. Mihály. 1. Megint csak az iskolaszék 
elibe kellene terjeszteni. Ha az iskolaszék 
megengedte nekik az iskolábajárást, a tanító 
köteles őket tanítani. A tandíjszedés az iskola-
széket illeti, mert önnek átalányösszeget adnak 
díjlevél szerint. A 2., 3. kérdését is így tart-
juk megoldhatónak igazságosan. E szerint az 
iskolaszék fölfogását tartjuk helyesebbnek. A 
meszeltetés ügyében legyen az iskolaszék 
következetes. Talán jó szóval meg lehetne értetni 
vele, hogy a mi egyiknél jogos, a másiknál is 
az a jelen esetben. 

Kern P. Most már nem lehet rajta segíteni. 
Tudomásunk van róla, hogy egyik kollegát 
hasonló kérelemmel elutasították. 

0 . Boldizsár. Folyamodjék a közoktatás-
ügyi ministeriumhoz. 

Kovács F . 1. Kivethetik reá, de az egy-
házi hatóság méltányosabb lehetne vele szem-
ben, 44 évi szolgálatára való tekintetből. 
2. Rendszerint nem. A kir. tanf. tájékoztat-
hatja. 

N. J. K. Mindenekelőtt sürgősen folyamod-
jék az 50 frtos korpótléknak nyugdíjigénye 
alapjául leendő beszámításáért. Jövő évben 
pedig kéije a nyugdíjazást. A mondott adatok 
szerint 380 frtnak 77%-ára (292 frt 60 kr) 
lehet igénye. 

J . . . h. Nem tapintatos eljárás az illetőtől. 
Egy pusztai tanító. A tanító nincs jogo-

sítva segédet fogadni. Az intézkedés a helyet-
tesítésre nézve az iskolaszék ügykörébe tar-
tozik. Ha folytonos a betegeskedés, az iskola-
szék a nyugdíjazást is kérheti. 

Etta. A külföldön nyert polgári iskolai 
képesítést a m. kir. vallás- és közokt. ministerúr 
érvényesítheti. A pótvizsgálat tárgyait az ille-
tékes szakbizottság szabja meg. Folyamodjék 
tehát a közokt. ministeriumhoz. 

Szeged. 1. Annak a kötelessége, a ki a 
tandíjat is szedi és kezeli. 2. Ha nincs meg-
választva, nem tagja az iskolaszéknek a közs. 
jegyző; tehát jegyzője sem lehet annak. Csak 
gondnokot választhatnak az iskolaszéki tago-
kon kívül. 3. Kell folyamodnia, és pedig oda, 
a honnan fizetését kapja. 4. A földmívelés-
ügyi ministerhez. 

P. P. Bágy. Olyan ipartanmühelyt nem 
ismerünk. Azt hiszszük, sehol sincs. 

Margit. Folyamodjék a megyei kir. tanfel-
ügyelőség utján a ministeriumhoz. Ott adhat-
nak rá engedélyt. Mellékelni kell születési, 
iskolai és orvosi bizonyítványt. 

K. D. Fizetést csak működésének megkez-
désétől számítva követelhet; legföljebb szept. 
19-től kezdve. Elveszett oklevele másodlatá-
nak kiadásáért az illető tanítóképző-intézet 
igazgatósága utján a vallás- és közoktatásügyi 
minister úrhoz kell folyamodnia. 

H. F. Bakony-Ságh. Év közben csak olyan 
tanulók vehetők föl, a kik igazolják, hogy 
jelentkezésük idejéig jártak más iskolába. 

F . L. A szülőknek jogot ad a törvény 
arra, hogy háznál taníttathassák gyermekeiket; 
de kötelesek ezek évenkint valamely nyilvá-
nos iskolánál vizsgálatot tenni. 

H. A. Apatin. Olyan németnyelvű vezér-
könyvet nem ismerünk. 

Erzsébet. Lelkészeknek tanítói teendőlckel 
megbízatásához előzetes ministeri engedély szük-
séges. E nélkül még akkor is érvénytelennek 
tekinti a közokt. min. az intézkedést, ha a 
lelkész csak ideiglenesen vagy helyettesként 
működik. E tárgyra vonatkozik a közokt. min. 
1894. évi 17.260. sz. körrendelete és körirata. 
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Lenz F. Az iskolaföntartó hatóság önmaga, 
esetleg az egyházi (vagy iskolai) gondnok 
utján. Nem a politikai hatóság kötelessége. 
A beszállítandó összeget az adóhivatal szá-
mítja ki. A hátralékok a közadók módjára 
hajtatnak be. 

Yáczy István. A. M. A tandíjkezelésért a 
felsőbb leányiskolái igazgatók 2.500 frtot meg 
nem haladó félévi tandíjösszegnél 4 % juta-
lomdíjat kapnak az 1897. évi 4561. sz. a. 
kelt szabályzat értelmében. Az állami elemi 
és felső népiskolánál a tanító (ha több tanító 
van : a vezértanító) bizatik meg a tandíj keze-
lésével s eme munkájáért a beszedett tandíjak-
ból á°/o-ot tart vissza magának s azt bélyegeit 
nyugtával igazolja, mely a kiadott minta 
szerint készítendő kimutatáshoz csatolandó az 
1874. évi 6895. sz. a. a kir. tanfelügyelőkhöz 
küldött rendelet értelmében. 

Karvas László. Jogainak érvényesítésére a 
hatóság közbenjárását mindenkor kérheti. E 
miatt állását el nem vesztheti. Próba-időt 
kikötni az iskolaföntartónak van joga. Ez 
rendesen egy év szokott lenni, melynek letel-
tével, ha működése és magaviselete ellen 
alapos panasz nem merült föl, meg kell erő-
síteni állásában, illetőleg véglegesíteni. 

L. S. Külön ösztöndíjról nincs tudomásunk. 
Segélyért azonban lehetne folyamodni a köz-
oktatási ministeriumhoz. 

Sp. M. Folyamodjanak már most a jövő 
évre. 

H. József. Véleményünk szerint nem. 
V. K. Lapunkban jeleztük, hogy megjelent. 

Bármely könyvkereskedésben. 
K. P. Nem kötelesek. 
H. S. Ha alapos okuk van reá, legjobb 

lenne még egyszer folyamodni. 
St. Károly. Lehet. Nem tekintik államilag 

érvényes minősítésnek. Hasonló alapon valaki 
állást sem nyerhetett állami iskolában. 

Magister. Nem bizunk benne, hogy ered-
ménye lenne. Még nem időszerű. 

V. Zs. A min. határozat nyíltan megmondja, 
hogy 1893. évi szeptember 1-től szakadatlan 
5 évi működése nincsen igazolva. Ennek 
igazolásáról kellene gondoskodni, ha újra 
folyamodik. 

L. A. Z. Esetleg folyamodvány utján lehetne 
czélt érni. 

Sell. P. On maga is tisztázhatja, ha utánajár . 
Aggódó. Értesülésünk szerint már megtör-

tént az intézkedés. 
Fekete D. Ha elfogadták, meg kell fizetni. 
Póta J. Legjobb lesz az egyetemi nyomda 

kiadványai közül megrendelni. 
0. E. Sokszor megmondottuk, tájékozást 

nyerhetett. 

F. M. Igen, mert sehol sincs kimondva, 
hogy nem lehet. 

Kertz L. Mutassa meg körjegyzőjüknek 
lapunk 1898. évi 41-ik száma vezérczikkét. 
Ott meglesz az, a mit a megyei levéltárban 
nem találtak meg. 

W. ü g y látszik, személyes súrlódás. Nem 
avatkozunk bele. 

N. Iván. Próbálja megfelebbezni. 
N. K., D. L., M. M., P. V., Sz. P. Idejét 

multa. 
0. F. Már hivatalból intézkedtek. 
C s . . . s M. Lehet, hogy egyházi intézkedés 

van erre. Minekünk nincs róla tudomásunk. 
Mindenesetre nagyon tapintatosan kell eljárnia, 
másként igen sok keserűsége lehet belőle. 

Szekeres S. Az iskola bebútorozása tár-
gyában fölvetett kérdéseire megtalálja a vá-
laszt a „Népiskolai épülettervek" cz. hivatalos 
kiadványban, melyet Gönczy Pál készített s 
a közokt. ministerium az egyetemi nyomdában 
adott ki. 

Margocsi. Nem lehet tanítói díjazásul tekin-
teni. Ennélfogva csökken a nyugdíjigény. 

I). E. Emelkedhetik 30-ig; de arra kell 
törekedni, hogy 24—26 heti óránál több ne 
legyen. 

Sell. L. Ha valóban sérelem történt, orvos-
lásáért lehet folyamodni. 

Orbán F. Törvény szerint jártak el. Ha 
90-től máig közbe nem esett volna 2 évi 
„ideiglenes" működése, akkor más mértékkel 
mértek volna. 

Irsa. M. S. Ajánlott levélben adtunk föl-
világosítást. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ö császári és apostoli kir. Fölsége 

a Szápár községi róm. kath. hitközségnek 
iskolaépítkezési czélokra lOOi frtot méltózta-
tott magánpénztárából legkegyelmesebben 
engedélyezni. 

— Horvát Boldizsár^ A magyar köz-
élet egy puritán jellemű vezérembere hunyt 
el október hó 28-án Budapesten: Horvát 
Boldizsár volt igazságügyminister, 76 éves 
korában. Az 1848-iki pesti országgyűlésen 
már mint a szombathelyi választókerület 
képviselője jelent meg; 1865-ben a szom-
bathelyiek újból megválasztották képviselő-
jüknek s midőn az Andrássy-ministerium 
megalakult, Horvát Boldizsárt a király 
igazságügyministerré nevezte ki. 1871-ben 
mondott le ministeri állásáról. Visszalépése 
után is képviselő maradt s e minőségében 
1884-ben a herczeg Esterházy-javak zár-
gondnokául neveztetett ki. Időközben súlyos 
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szembaja támadt s 1892-től kezdve nem 
vállalt többé mandátumot.' Horvát Boldizsár 
az irodalommal is nagv előszeretettel foglal-
kozott. Ire költeményeket, bölcsészeti és jogi 
tanulmányokat. Tagja volt az Akadémiának 
s a Kisfaludv-társaságnak is. Utolsó éveiben, 
a mennyire szembaja engedte, költeményeit, 
parlamenti beszédeit s emlékiratait rendezte 
sajtó alá. Október 30-án temették el óriási 
részvét mellett. 

— A képviselőház közoktatási bizottsága 
a közoktatásügy állapotáról szóló ministeri 
jelentés egyes fejezeteit így osztotta ki elő-
adásra tagjai között: egyetemek és közok-
tatási tanács: Sághy Gyula; orvoskari inté-
zetek : Papp Samu; középiskolák: Ciocan 
János; népoktatás: Tuba János; tanítóképzők: 
Mócsy Antal; szakiskolák: Sándor József; 
emberbaráti intézetek : Óváry Ferencz ; művé-
szeti intézetek: Szinnyey-Merse Pál; muzeumok 
és műemlékek : Píldner Ferencz; tanítói nyug-
díjügy : Mezei Mór. Az állami elemi népisko-
lák megfelelő elhelyezésével fölmerülő kiadá-
sok födözéséről szóló törvényjavaslat előadójává 
Molnár Antalt választotta meg a bizottság. 

— Saniassa egri érsek 25 éves érseki 
jubileumát ülték meg a mult héten. A székes-
egyházban ünnepi Te Deurn volt, az egri 
káptalan és az egyházmegye papsága arany 
emlékérmet és üdvözlő föliratot nyújtott át a 
jubiláló egyházfejedelenmek, a ki jubileuma 
alkalmából 20.000 koronát adott az egri 
egyházmegyei kántortanítók nyugdíjalapjára. 
Ezzel együtt 129.700 koronára rúg az érsek 
alapítványa. 

— A tanítók és a földmívelő nép. A 
m. év őszén híre kelt, hogy a hazai tanítói 
kar a nemzetközi szocziáldemokratákhoz csat-
lakozva, e párt szellemében kívánta helyzetét 
megjavítani. A tanítóság zöme sietett (leg-
előbb a csongrádmegyei tanítógyülésen) ez 
ellen tiltakozni és csakhamar kitűnt, hogy a 
hazai tanítói kar hazaliságálioz kétség sem 
férhet, mert társadalmunknak e sokat nélkü-
löző osztálya, éppen ellenkezőleg a terjesztett 
rosszakaratú hírrel: a falvakban, mezőkön őre 
s gondos ápolója a hazafiságnak. Erről tanús-
kodik az is, hogy a Védegyletet, ezt a fölötte 
üdvös czélú egyesületet, mely az év elején 
alakult meg K. Jónás Ödön orsz. képviselő 
elnöklete alatt (s melyről annak idejében mi 
külön czikkben emlékeztünk meg), az ország 
minden jelentősebb vidékén fölkarolták és 
„előhelyeit" (rossz szó!) megalakították s azt 
maguk vezetik. A Védegyletnek ugyanis az a 
czélja, hogy a földmívelő munkásokat és 
azok családtagjait betegség esetében pénz-, 
orvosi és gyógyszersegélyben részesítse; a 

hazai tanítói kar készséggel szervezi az 
egyesület „előhelyeit* s megragad minden 
alkalmat, högy annak a földmívelő népre 
üdvös és hasznos eszméit propagálja. így 
legutóbb a szeredi tankerületnek Galánthán 
tartott közgyűlése, melyen Hühner János, 
hidas-kürti esperes-plebános elnökölt, határo-
zatilag kimondta, hogy a Védegylet ügyét 
magáévá teszi s fölhívta a tankerület tanítóit 
az egyesületi „előhelyek" szervezésére. Ujabban 
pedig az Aradvidéki tanító-egyesület központi 
választmánya kimondotta határozatilag, hogy 
a tanítók figyelmét különösen fölhívja a Véd-
egyletre, mely bő alkalmat szolgáltat a tanítói 
karnak a mezei munkásokkal való folytonos 
érintkezésre s ezzel együtt a nép között a 
hazafiattan eszmék terjedésének meggátlására. 

— Tanítói jubileum. A diósgyőri vas- és 
aczélgyártelepen október 26-án ülték meg a 
telepi iparos tmoncz-, elemi fiu- és leány-
iskola, valamint a kisdedóvó főtanítója: Noválc 
Sándornak 25 éves szolgálati jubileumát, az 
iskolaföntartó képviselője, a „Borsodmegyei 
ált. tanítóegyesület* 30 tagú küldöttsége és 
nagy közönség jelenlétében. Az érdemes tan-
férfiunak tanítótársai üdvözlő beszéd kísé-
retében értékes aranygyűrűt, a tanítványok 
pedig melltűt adtak át. A „Borsodmegyei 
ált. tanítóegyesület* megbízásából és nevében 
Hídvégi Benő kir. tanfelügyelő lendületes és 
eszmékben gazdag beszédet intézett az ünne-
pelthez, a kit úgy a miskolczi, valamint a 
vidéki tanítótestületek is üdvözöltek. A jubiláns 
meghatottan válaszolt az üdvözletekre. Este 
társas vacsora volt, a melyen fölköszönlőkben 
éltették a jubilánst, valamint Wagner Vilmos 
min. tanácsost, a gyár igazgatóját és a népszerű, 
általánosan szeretett kir. tanfelügyelőt. 

Képesítő-vizsgálat érvénytelenné nyil-
1 vánítása. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

minister Németh Pál hegyesdi tanítónak, az 
esztergomi róm. kath. tanítóképző-intézetnél 
1896. évi május havában szabályellenesen tett 
képesítő-vizsgálatát érvénytelennek, a részére 

j tévesen kiállított „ideiglenes tanítóképesítő 
igazolványt" pedig (23.754. sz! a.) semmisnek 
nyilvánította. 

A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra újabban adakoztak: „Fejérmegyei 
tanítótestület" 5 f r t ; somorjai járás tanítóköre 
5 f r t ; Németh Zsigmond (Seregélyes) gyűjtése 
7 frt 50 kr. Eddigi gyűjtésünk (a Festi Hazai 

\ Első Takarékpénztár terézvárosi fiókintézetéhen 
gyiimölesözóleg elhelyezve) 211 (i f r t Í)1 kr. 

—- Gyűlés. A „Csanádmegyei tanító-egye-
sület" makói járásköre f. évi november 9-én 
szerdán d. e. 10 órakor Makón, a polgári 
leányiskola termében rendes félévi gyűlést tart. 
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— Halálozás. Szabó <Tábor ref. kántor-
taní tó , a ki 1837 óta áldásosán és a n é p 
szeretetétől környezve m ű k ö d ö t t Dobozon, 
meghal t ugyanot t . Temetésén megje len t az 
egész község s mindenki megsi ra t ta az ál ta-
lánosan tisztelt mestert . Áldás emlékére! 

— Az „Eötvös-alap" kimutatása a pénztárába 
180S. évi julius hó 21-etől október hó 20-áig befolyt 
pénzösszegről. A) „Tanitók flázá"-rn adakoztak: Karsay 
Sándor (Győr) 1 frt; Faigyas Pál (Győr) 1 f r t ; 
győri ág. hitv. ev. isk. gyűjtése 7 frt 23 kr ; Gróf 
Endre (Győr) gyűjtése 5 frt 10 k r ; Balla Ádám 
3 fr t : a „brassómegyei tantestület" Péterfy Sándor 
alapjához 18 frt 50 kr ; Kurz Sámuel (Budapest) 
5 f r t ; Janiscli János (Kőhalom) 2 f r t ; IX. kerületi 
Lónyai-utczai tantest. 4 frt 10 k r ; Draisner György 
(Sopron) 2 f r t ; a „Tanítók Háza" tőkésített vagyona 
ez által IS.231 frt 43 kr. — BJ „Eötv:is-alapra". 
aj Alapítványok és örökös tagsági díjak: Szilágyi 
György (Arad) 20 f r t ; Marthy György (Marosvásár-
hely) 5 fr t ; Telegdi Ádám (Kolluth) 5 f r t ; Timina 
Ödön (Szeged) 5 f r t ; Blaschka István (Budapest) 
50 "frt; Tliomay József (Szeged) 20 f r t ; Votisky Károly 
(Késmárk) 5 f r t ; Gyulay Ferencz (Budapest) 5 f r t ; 
Kiss István (Veréb) 20 f r t ; Jáblonszky Nándor ala-
pítványa 500 f r t ; Barabás Endre (Maros-Vásárhely) 
5 f r t ; Ittésy Gyula (Gyoma) 5 f r t ; Grosch Károlv 
(Pécs) 5 f r t ; Zettl János (Misérd) 20 f r t ; Zilahy 
Gyula (Budapest) 20 f r t ; Krausz István (Kis-Szeben) 
5 f r t ; Gömbös Gyula (Sopron) 5 f r t ; Ficlitner Sándor 
(Budapest) 5 f r t ; Szikszay Gábor (Balota P.-tal 1 f r t ; 
Móra István (Budapest)' U> f r t ; Besch Miklós (Új-
vidék) 10 f r t ; Burkovicli Kálmán (N.-Vid) 5 f r t ; 
Jahelka János (Binacz) hagyatéka 1-50 frt 55 kr ; 
Kisgergely János (Berente) 5 f r t : az „Eötvös-alap" 
tőkesitett vagyona ez áltrl 02.200 frt 10 kr. Boller 
Mátyás, pénztáros. (FolytatjukJ 

A szerkesztő postája. 
Felekezeti tanító 20>. Hivatalból küldik vissza, a 

kir. tanfelügyelőség utján. — Cs. Gy. Kuesuláta. 
Ön semmiesetre sem ; az ilyesmi a kir. tanfelügyelő 
úr hatáskörébe tartozik. — V. L. S.-lIjlak. Az ok-
levélen űgyis van bélyeg; a működési bizonyít-
ványra 1 korona bélyeg kell. — K. 51. Csecseké. 
1. Nem; de jól teszi, ha jár. 2. Kap. — Mosonvár-
megyei Tanítóegyesület. Köszönjük, de közgyűlési 
meghívót legalább 10 nappal a gyűlés megtartása 
előtt kell beküldeni. — H. J. Kelmék. 1. Erre csak 
a viszonyokkal ismerős tanfelügyelő adhat fölvilá-
gosítást. 2. A felekezeti főhatóság és a kir. tanf. 
3. Magyarul. — B. S. Sz. Névtelen levélre nem 
válaszolunk. — Kíváncsi tanító. Nem tudunk föl-
világosítást adni, inert csupa merő „kíváncsiságból" 
elfeledte megírni, hogy állami, felekezeti vagy köz-
ségi iskolánál van-e? — L. K. Sz. A kézirat bekül-
dését nem kérjük ; bőségesen el vagyunk látva czik-
kekkel akár másfél évre 1 — B. P. Máty falva. 
Forduljon levélben Szegszárdra az orsz. selyemtenyész-
tési intézethez. — Öveges A. Peér. Á „nemzeti 
demokrata-párt" és a „szocziál-demokrata-párt" (ennek 
is két árnyalata van : nemzeti és nemzetközi) nem 
egy és ugyanaz. Az illető a „nemzeti demokrata-
párthoz" tartozik. — F. Z. T.-Szt.-Marton, Jól van 
megírva, de a mi közönségünk nem szereti az ilyet. 
Egyebet szivesen látunk. F. szerkesztőnk soha sem 
volt annak a lapnak „munkatársa". — B. S. Katona. 
1. Nem lehetetlen az sem, de tanácsosabb a kérvényt 
megújítani, hivatkozva, ha addig nem kapja vissza, 

a benlévő okmányokra. 2. A tanfelügyelőségtől tud-
hatja meg. 3. Az soha sem ár t : jelentkezni csak az 
nap kell az első emeleten. — Szives figyelembe. 
Újból fölkérjük űgy a kir. tan felügyelőségek et, valamint 
az iskolaszéki elnök és jegyző urakat, hogy a pályázati 
hirdetések szövegét a kiadóhivatalba küldeni szí-
veskedjenek, ráírva a borítékra: I., Vár, Iskola-tér 

1 3. sz. A hirdetések egészen a kiadóhivatalra tartoznak 
s a mint most már a szerkesztőséghez küldött hirde-
tési díjakat következetesen visszaküldjük, lapunkat elol-
vasásra nem méltató küldőiknek, úgy a szerkesztőség-
hez küldött pályázati és egyéb hirdetési szövegekre nézve 
sem fogunk ezentúl semmi felelősséget elvállalni. — Sz. 
1. Trencsén. A Neményié, mint halljuk, a „Magyar 
Pedagógiában" fog megjelenni; a másikat nem tud-
juk. — G. i. Kőtelek. Fölpanaszolt baján mi nem 
segíthetünk. — B. K. 4(i. Névtelen levelekre nem 
adunk választ; különben is kérdése zavaros. — „B. 
A." Úgy hallottuk, hogy föl. Egyébiránt benne lesz 
a lapban. — >\ S. Alsó-Töök. 1. Újból megsürget-
tük. 2. Forduljon panaszával a kir. tanfelügyelő űr-
höz ; az ő föladata ilyen dologban intézkedni. 3. Kérje, 
talán megadják október 15-től kezdve. — K. M, 
Tisza-Szent-Miklós. Nem merjük biztatni. Most van 
tárgyalás alatt. — L. Sz. B. Folyamodnia kell érte 
s egyenesen a ministeriumhoz is fölküldheti. Mellé-
kelje oklevelét, kinevezési okmányát és működési 
bizonyítványát. — P. M. Tisza-Roff. Tudakozódjék 
a közig, bizottságnál. — „Syirsid." Kérvényének itt 
nyoma sincs. — Balmos E. Tárgyalás alatt van ; ha 
van benn kérvénye, nem szükséges okvetetlenül; 
pályázat kiirása után megújíthatja kérelmét; arra 
is kell 50 kros bélyeg. — Fr. A. Nagybánya. Pana-
szát áttettük az egyetemi nyomda igazgatóságához. 
Mi hogy adjunk „fölvilágosítást" oly ügyben, mely 
semmiképen sem tartozik mi reánk ? — M. L Szalaes. 
Az ügy alapos ismerete nélkül mi nem mondhatunk 
véleményt. Forduljon a kir. tanfelügyelő űrhöz. - -
O. L. T.-Gerebeiicz. 64.535. sz a. most kerül szám-
vevőségi tárgyalásra. — K. M. Bakony-Nána. Nem-
sokára meglesz. — M. J. Vadkert. Itt csak tanszer-
eng. ügye van ; ezt tárgyalják. Vagy talán ezt értette ? 

— K. t . Priszlop. 43.221. sz. a. ki van utalványozva. 
— Cs. P. Oldalfala. Forduljon fólvilágosításért a kir. 
tanfelügyelőséghez : oda küldték. — Közs. iskolaszék, 
Szerb-Neuzina. Megsürgettük. — 1202. Jank. Elin-

j tézték; 54.015. sz. a. nemsokára megkapja. — F. 
Gy. Egervár. Elintézés és megállapítás alatt van. 
— G. J. Görcsöny. Okmányait a tanfelügyelőség 
űtján a ministeriumtól bármikor visszakérheti. — 
Németh Zs. Seregélyes. A Ma. Ta. Kaszinója, a hová 
ön a pénzt küldötte, október 29-iki keltezéssel értesí-
tett minket e felől. — S. S. S.-Sz.-György. Sajnál-
juk, de nem adhatjuk ki, mert ez hirdetés. — J. E. 
Eger. Nagyon sajnáljuk, de lehetetlen volt. — V. 
Gy. Miskolc/. Lehetetlen volt terjedelmesebben. -
Számos levélre a válasz meg van írva, ki is van 
szedve, de már nem közölhettük. 

Tarta lom : A polgári iskola a válaszúton. György 
Aladár. — A slöjd-iskola nem felel meg a nevelés 
természetszerűségének. Láng Mihály. •— A mulasz-
tási kimutatások elhanyagolása. Szathmáry Ferencz. 

! — A székesfővárosi községi elemi iskolák szakfel-
ügyelete. — Szünóra : A szép kapu. Havas István. 

! — Egyesületi élet. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Első melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 4 4 . számához. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, ískolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

• 9 « . A . 
A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, 

továbbá községek- és körjegyzőségeknek a íielto-árüsszeg előleges beküldése mellett, portó-
meiitesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett ezimünket: „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. számpontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
utolsó postát is tudatni kérjük. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus 1. Éltekló ABC I. évf. 8°, 4'/j iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalns I. Éneklő ABO II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus 1. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus 1. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8», 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, b. ára 50, n. ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák II. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák TI. Kézi rajzminták. O. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatíliiitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr, netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr, netto ára 60 kr. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek, 

a) Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy 1'. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
2 frt 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. 1. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8", 7s/s iv, kötve, bolti ára 14 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy I'. Vezérkönyv az Ahe és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Gönczy 1'. írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható hetük. 90 
drb betii felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 97$ iv, kötve, bolti 
ára 19 kr. netto ára 16 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár.). IV.olvasókönyv. 8", 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és éri elemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8", 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 "iv, kötve, bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a 111., IV. oszt. 
sz. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyv hö*. 
Hrtránt nagyrét, 31" tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simoni í Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 35 kr, netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8", 3'A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8", 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8', 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

b) Német nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, javított 
kiadás. 8°, 7'A iv, kötve, b. ára 15 kr, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 7 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik, 55 db. Tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 60 kr, n. ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8", 13 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16'A iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'A iv, kötvb 
bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanításához. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 45 kr, 
netto ára 36 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sa. 
8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 
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Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára iS kr. netto ára 6 kr. 

l)r. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához, 8°, 27'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'/i iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széil. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'/« iv, 
kötve, bolti ára 50 kr. netto ára 40 kr. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'/» iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 10 kr. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
2 frt 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 
számára. 2 iv, kötve, b. ára 15, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6V2 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 5U kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 
ajkúak sz. I. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. 11. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8", 13'/» iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára 8°, 8'A iv, kötve. b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, l l ' A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár .1. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr. netto ára 54 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földraj ztanitásban. tanitók számára. 8", 25 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, 13A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

d) Sáros- és Szepesmegyei tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 
osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8", 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11'/» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11'/a iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bobi 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8", 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr. netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és órtelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

-Vagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8°. 8'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 26 iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
1V» iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 ív, k"tve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 24 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 75A iv, kötvé, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 6 iv, kötve, 
bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 
8'. 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a. szerb ajkúak számára. II. r. 
8", 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-
mára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I . II. osztály számára, 
ö", 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III.. IV. osztály szá-
mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 40 kr, n. ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8", 1 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy 1. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 20 kr, n. ára 16 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 101/» iv, kötve, 
bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8°, 26'A iv, kötve, b. ára 60, 11. ára 4i> kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. ö°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8", 
27'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 
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f ) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanitásához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy IJ. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr. 
netto ára 6 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 9 Va iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .}. II. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár .1. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 32 kr. netto ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'A iv, kötve. b. ára 60. n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák 11. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Miiszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

vasmegyei horvát ajkúak számára. 1. rész. 8", 
9'/= iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8", 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 20, n. ára 16 kr. 
Margitai .1. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

| Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr, netto ára 20 kr. 

i ) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, 

netto ára 2 frt. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 

bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8", i 1'/« iv, kötve, bolti ára 30 kr, 
netto ára 24 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr. netto ára 24 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. 1. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
b°. 8 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 30 kr. netto ára 24 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7 'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Villkovszky. Magyarország története. 8°, 4"A iv, 
kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

h) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8", 6'A iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 60 kr, 
netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. III. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8", 5'A iv, kötve, bolti ára 
15 kr, netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. II évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
8 kr, netto ára 6 kr. 

* 
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Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 4'A 
iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17'/> iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 f r t 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- ós irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21'/2 iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8", 
13 'A iv, fűzve, bolti ára 1 fr t 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 
7Vs iv, fűzve, bolti ára 70 kr, netto ára 56 kr. 

III. Tan i tó - és tanitónöképezdék számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 127s iv, fűzve, bolti 
ára 1 fr t 25 kr, netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'/, 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 fr t 6'> kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4", 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és mii formái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 fr t 50 kr, netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24 7< 
iv, fűzve, bolti ára 1 fr t 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9'/< 
iv, fiizve, bolti ára 1 fr t 80 kr. netto ára 1 f r t 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9'/= iv, fűzve, bolti 
ára 1 f r t 80 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

IV. Kisdedóvóképzö-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 474 
iv, bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11'A iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'A iv, 
bolti ára 1 frt 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 40 kr., netto ára 3D kr. 

Pcres-Fodor-Exner-I)r. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
127a iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Roboz József. Módszeres beszéd- ós olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Roboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 
8°, 3 iv, fűzve. (1879. 17284. sr. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk ós leányok) szá-
mára. 8°, l 'A iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8", 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dók szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, 'A iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 5 kr. 

A közép Ipartanoda szervezete. 8°, 17< iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.j netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.l netto ára 20 kr. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. 35527. sz. a.) Bolti ára 6 kr., n. ára •"» kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8", 2 iv. fűzve. 
(18*7. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. 'Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
52258/1890.) 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. Bolti ára 15 kr., netto 
ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 
tanitónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- ós polg. isk. tanitók 
és tanitónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- é3 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára S kr. 

Utasitás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasitás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasitás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án lOOOO. sz. r.) Bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Utasitás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. ós 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasitás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasitás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasitás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasitás tót „ „ „ „ 20 kr. 

,, román „ „ ,, „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 
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Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót " .. 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. it.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékháza-
kat vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanitónö-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8", IV» ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 20 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javító-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. '/> iv. (1888. 
17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése ós 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 10 kr. 

1. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
'/» iv. (1889. 14539. sz. r.) Netto ára 5 fa. — 
ILI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára _:5 kr. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról, f lf-92. évi 246">6. sz. rend.) Netto ára 
25 kr. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
25 kr. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 041^6. sz. rend.) Netto 
ára 25 kr. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alap vagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 186«. évi XXXVIll. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló a/2. minta. 1 iv netto ára l 'A kr. 
Anyakönyv líj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, netto ára l'A kr. 
Nyilvántartási napló 1)J minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
líérszerzödés a kincstár által bérbeveendő épületek 

számára* 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 

Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 
javitó-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
• > kr., netto ára 4 kr. 

l'olg. isk. előmeneteli és mulasztási napló 6/5, 1 iv 
4 tanulóra, netto ára 1 'A kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minősít vény í táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2'A kr. 

VIII . Kisdedóvodai és gyermekmenedókházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata. 25 kr. 

1 kisdedóvónöképzö-intézetek tanterve. 12 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. &z.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a/l m., l'A kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 

b/1 m., l'/2 kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betiiitö gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesitö 

bizonyitvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sitö bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
IX . Ipariskolai nyomtatványok. 

Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ára l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 27» 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'A, netto ára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., ára 1'/» kr. 
Anyakönyv ós osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyitvány, bolti ára l'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesitö vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanitó-

nök) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesitö vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanitónök) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesitö vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanitónök anya-

könyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. munkamesternöi képesitö vizsgálatot tett 

tanitónök anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Értesítő tanitóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl. 

Kizárólag a tanitóképző-intézetek részére ingyen. 

XI . Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l 'A kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
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XI I . Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyitvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyitvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztályijai megtoldott felső népiskolai 

bizonyitvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyitvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári íluiskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyitvány. 1 péld.netto ára2 kr. 
Polgári Íluiskolai bizonyitvány, magán-tanulók ré-

szere. 1 péid. bolti ára 2 kr, netto ára 1'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyitvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. .bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamesternői bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanitói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. I péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonj itvány. 1 péld. n.ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyitvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári iskolai tanitói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- ts természettud. szakcsoportra. 
Ugyanaz: Zenészeti szakesoportra. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-

csoportra. Egy-egy pld. netto ára 60 kr. 

XI I I . Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyitvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (Iö96. .jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

X I V . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére: Eolti ara Nett0 ára 

L Érettségi bizonyitvány . . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyitvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 4 n 3 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
6. Kimutatáséretts.vizsg.,kül-v.belív 5 „ 4 „ 
7. Osztály-névkönyv 5 4 ,, 

X V . Női keresk . szaktanfolyami nyomtatványok. 

Bizonyitvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példánv netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891 — 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

X V I . Tan fe lügye lő i kezelés i nyomtatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
ElőaiIó-iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 

Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 2 kr. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 3 kr. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv netto 

ára l'A kr. 

X V I I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m., netto ára 1 'A kr. 
Mulasztási napló, bel- és küliv, b/2 m„ ára 1 'A kr. 
Haladási napló, bel- és küliv,bolti ára 4 kr, n.ára 3 kr. 
Mulasztási kimutatás, 1 iv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 

T a n e s z k ö z ö k 

1. Szemléleti képek.* 

I-ső, Il-ik, 111-ik és IV-ik szállítmány. Egy-egy 
szállítmány (10—10 kép) bolti ára 6 frt 50 kr, 
netto ára 5 fr t 85 kr. — Az egyes szállítmány tar-
talmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

2. Természetrajzi és gazdászati sz inezet t 
táblák. 

Az emberi test bonc/tana (5 szinezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 

A hazai mérges növények (12 szinezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Az ehető és mérges gombák (12 szinezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Kétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla. 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb 

szinezett tábla; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'/< ivre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, néinet, tót, rutén, 
román, szerb és vend nyelven, bolti ára 80 kr, 
netto ára 70 kr. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 50 kr, netto ára 45 kr. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. Szerb 
Utasitás nem kapható. 

5. Gönczy P. Utasitás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°,7' <iv. fűzve.bolti ára75 kr..n. ára 60kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 1 frt 2U kr. n. ára. 1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle számvetö-készülék az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 18 frt. 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

9. Bopp. Méter-mértékek gyűj teménye , netto 
ára 5 frt. — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

Kogutov icz és Társa-féle fali térképek. 
Magyarország fali térképe, vászonra húzva, bolti 

ára 5 fr t 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Léczeklel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
hegy- és vízrajzi f'aU térképe, vászonra húzva, 

* Az I-sö szállítmány, sajtó alá rendezés miatt, ez idő ezerint 
n e m k a p h a t ó . 
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bolti ára 5 frt 75 kr. netto ára 4 frt 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
folyóhálózati fali térképe, vászonra húzva és 
léczekkel ellátva, bolti ára 14 frt. netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt. István halálakor (í 038-ban), 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, b >lti ára 9 frt. 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1847-ben, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. .— Magyarország a pragmatica 
sanetio előtt (1720-ban), fali térkép, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, nett) ára 6 frt 
50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
— Magyarország I. Mátyás király halálakor, 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt — Magyarország 1683-ban a 
török uralom legnagyobb kiterjedésében, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt. 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. L.éczekkel. bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt.— A római birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában, fali térkép, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 
Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Graeczia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Osztrák-Magyar 
monarchia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr, — Léczczel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Európa fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt '̂ 5 kr, 
netto ára 5 frt. Ljéczekkel, bolti ára 7 frt 25 kr, netto 
ára 6 frt 25 kr. — Európa 1'ali térképe. (Tör-
téneti—hon,foglalás-kor.) Vászonra, húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr. netto ára 6 frt 50 kr. - ljéczekkel, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Afrika fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt öü kr. netto 
ára 5 frt 50 kr. ljéczekkel, bolti ára 7 fr t 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. — Palesztina fali térképé, 
vászonra húzva, magj'arázó szöveggel, bolti ára 
7 frt, netto ára 0 frt. ljéczekkel, bolti ára 8 frt, 
netto ára 7 frt. — Föld képe 1'ali térképe (öt 
része), féltekében, vászonra húzva, szöveggel, bolti 
ára 8 frt 50 lcr, netto ára 7 frt 50 kr. Léczekkel. 
bolti ára 10 frt 50 kr, netto ára 9 frt 50 kr. — 
Európa hegy- és vizrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt. Léczczel ellátva, 
bolti ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. — 
Európa átnézeti 1'ali térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. — 
Ljéczczel ellátva, bolti ára 16 frt, netto ára 15 frt. 
— Európa a népvándorlás korában, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Ljéczczel ellátva, bolti ára 9 frt, netto 
ára 8 frt. — Európa a keresztes hadjáratok ide-
jében, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto 
ára 6 frt 50 kr. — Léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt — Európa a renaissance s 
Mátyás király korában, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 írt 50 kr. Léczczel ellátva, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Európa a 
reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. — Léczczel 
ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korá-
ban (1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 
50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Ázsia fali térképe, 
vászonra húzva, bolti ára 9 frt, netto ára 
8 frt. Léczczel ellátva, bolti ára 11 frt, netto 
ára 10 frt. — Dél-Amerika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 8 frt 25 kr, netto ára 7 frt 
25 kr. 

Crönczy-féle fali térképek. 
Észak-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 60 kr. 

— Dél-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 
60 kr. — Ausztrália íali térképe, netto ára 
3 frt 60 kr. 

Kogutovicz é s Társa-féle kéz i atlaszok. 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. számára, 

bolti ára 60, netto ára 50 kr. — Kis atlasz. A pest-
megyei elemi iskolák számára, bolti ára 35, netto 
ára 32 kr. — Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 
11 térképpel, bolti ára 30, n. ára 28 kr. — Földrajzi 
iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, n. ára 
90 kr. — Történelmi iskolai atlasz, gymnasium, 
reáliskola, felsőbb leány-, felső keresk. iskolák, 
tanítóképző-intézetek ós polgári iskolák számára ; 
fűzve, bolti ára 2 fr t 50 kr, n. ára 2 frt 25 kr ; 
kötve, bolti ára 3 frt, n. ára 2 frt 70 kr. 

Kéz i térképek. 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, n. ára 

15 kr. -- Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön színezve), b. ára 15, n. ára 12 kr. — Magyar-
ország hegy- és vizrajzi kézi térképe, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Palesztina kézi térképe, bolti 
ára 18, n. áral5kr. — Európa a magyarok honfogla-
lása és a frank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 15, n. ára 12 kr. —Európa a keresztes hadjáratok 
idejében, bolti ára 15, n. ára 12 kr. —1 Európa a 
renaissance és Mátyás király idejében, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Európa a reformáczió idejében, 
bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 15. n. ára 12 kr. — Osztrák-magyar monarchia 
politikai kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Osztrák-magyar monarchia hegy- és vizrajzi 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika 
kézi térképe, n. ára 15 kr. — Ausztrália kézi tér-
képe, n. ára 15 kr. — A térképpel való ábrázolás 
alapfogalmai, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Budapest 
fő- és székváros tervrajza, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Budapest és környéKe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10, 
n. ára 9 kr. — Európa hegy- és vizrajzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr, — Afrika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Pianiglo-
busok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 
9 kr. — A föld öt része (Mercator-féle projeetió-
ban) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 

H e g y e i kéz i térképek. 
Arad, Baranya, Bács-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, 

Pozsony, Somogy, Szathmár, Temes, Torda-
Aranyos, Torontál, Vas, Zala megye, egy példánya 
bolti ára 15, n. ára 10 kr. — Abauj-Torna, 
Csongrád, Hajdú, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Komárom, Nógrád, Mosony, Tolna, Szebeu, Sop-
ron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya bolti 
ára 10, n. 9 kr. — Alsó-Feliér, Nyitra megye, 
egy-egy példánya bolti ára 15, n. ára 12 kr. 

Szemlélet i képek 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt. Fiuine látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árvaváralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 50 kr, netto ára 



3 frt 25 kr. A niagvar szent korona ós koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul. bolti ára 4 frt. netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz : felhuzva táblapapirra, 
bolti ára 4 frt 75 kr, nettó ára 4 fr t 40 kr. 
Vajda-Hunyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhuzva táblapapirra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 fr t 30 kr. Ajáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 f r t 80 kr. Ugyanaz: felhuzva táblapapirra. bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 fr t 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhuzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhuzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. 

B ) Kath. népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8*, 
6'/» iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Német nyelven. 8°, 5'/a iv, kötve,b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°. 5'A iv, kötve, b. ára 16. n. ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk II. oszt. 

számára. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 27, n ára 22 kr. 
Német, nyelven. 8°, 10'A iv, kötve, b.ára 25, n. ára 21 kr. 
Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III és IV. osztálya számára. 8°, 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 41, n.ára 34 kr. 
Tót nyelven. 8", 16'A iv, kötve, b.ára 48kr ,n . á ra 40kr. 
Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. oszt. 

számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr. n. ára 52 kr. 
Német nyelven. 8°, 19'A iv, kötve, bolti ára 64 kr. 

netto ára 53 kr. 
Harmadik nyelvkönyv a levélirásba való bevezetés-

sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15'A iv, kötve, b .ára 37 kr, n .á ra 31 kr. 
Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 

fiizve, bolti ára 7 kr, net to ára 6 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 32 kr. n. ára 27 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 

számára. 8°, 15'A iv. kötve, b. ára 41 kr, n. ára 34 kr. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 

összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8", 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, b.ára 47kr, n .á ra 39kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-

mára. 8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, n. ára 21 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-

tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 18 kr, n. ára 15 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-

tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8U, 6'A iv, kötve, b ára 21 kr, n. ára 18 kr. 
Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 

II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b.ára 32 kr, n .ára 27 kr . 
Fali olvasótábla. 1 tel jes példány = 12 lap, ára 

1 fr t 31 kr. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izrael i ta iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8". 11 iv, kötve, b.ára 27kr ,n .á ra 22 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr. netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
net to ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák 111. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
net to ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
net to ára 18 kr. 

S z e r b iskolák számára. 

UfpHOKNOf n^NÍÉ 3<X OyilOTpEKAÉNÍE CÉ|lKtKHl(Z NApiJA" 
Nhixx ovMHAHipx. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'A iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

H3* ^AATlipA nEpKOHÂ AANOE OVlipAVKMEHÍE KX 0Vn0-
•I'PEEAEMŰO K7, EAAKÉM ÖCÉpKCI(H\X HApOA'lUXÄ OVNIi-
AHipAxz. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8", 103A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

H 3 Z MACOCAOKA nEpKONAMÁANOE ovnpA;KHÉNÍ'E K Z oyno-
TpEKAÉNlio KX CAAKÉNOEEpKEKHXZ HApOAH"Xx <>YVIH-
AHipAxx. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3' 2 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KATHXHEÍEX MÁAhlíi (O NEÍSHirCKArtO Gv"ni5A<* KZ KÁp-
AOKirK. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8°, 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

I50CT0'in0i"b B'fepoaciiOH'liAaiiiji KaTHXHcict 3a nunie 
v'ieiiH'iKe paspele y BorocnacaeMofi Enapxiii lia'i-
Kofi. (A Báesmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8", 8'A iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

Cptunifi KariixHcicfc. (Közép Katekizmus.) 8", 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Majiafl KaraxHcict. (Kis Katekizmus.) 8°, l 'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 

KATHXÍEÍCX MHKX, CA8 CKápTZ MZpTŐpHEHpE APfOT KpE-
A Í N N Í O E Z nEN'rpS CKOAAEAE H E Ö H H T E pűMSnéipíi. (Kis 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, n . ára 12 kr. 

Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kel t ministeri rendelet értelmében, 
az állami elemi és az államilag segélyezett községi el .ni iskolákban mindazon tanulóknak, kik tandíj-
mentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek In ,y*an engedélyeztetnek, az egyéb községi 
és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

Budapesten, 1898. évi november hó 1. ^ m U r t u d ^ e g y e t e m i n y o m d a 

Igazgatósága. 

M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 4 4 -ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Az uszkai (Szatmármegye) ev. ref. kántortanító-

ságra pályázat hirdettetik. Fizetése: termény és 
egyebekben 128 frt államsegélylyel 400 frt. Az állás 
azonnal elfoglalható. Jelentkezhetni a lelkészi hiva-
talnál Uszkában. (U. p. Tisza-Ujlak.) 

(1921—III-3) 
A „Magyar Czukoripar-Részvénytársaság" bérura-

dalmához tartozó Harangod pusztán (Zemplénm.) 
létesített elemi iskolához okleveles tanító kerestetik. 
Ajánlatok okmánymásolatokkal a czukorgyár üzlet-
vezetőségéhez Szerencsre intézendők. (1877 —III - 3) 

Sz i lágy-Bagos i orgonista-kántorfitanítói állás 
450 frt és külön lakásra köröztetik. Oklevélnólküliek 
is elfogadtatnak. Határidő november 10. Reform, 
lelkészi hivatal. Bagos, u. p. Szilágy-Nagyfalu. 

(1913 III—3) 
A bat izfa lv i ág. hitv. ev. anyaegyház kántor-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 
szép kétszobás lakás, konyha, kamara, pincze, mag-
tár, gazdasági épületek, két kert, készpénz 80 frt, 
20 pozsonyi mérő gabona, 20 pozsonyi mérő árpa, 
10 bécsi öl tűzifa, 12 kat. hold föld és rét meg-
műveléssel, 70—80 mindennapi iskolasorostól tandíj 
czímén fejenként 1 írt, ismétlőiskoláért 30 frt, s 
25 — 30 ismétlőstől ezenkívül még fejenként 50 kr, 
faiskolakezelésért 12 frt, stolák, 3 offertorium, a 
temetőből ' / j széna, öt évi tanítói szolgálat kimu-
tatása esetében 50 frt évi korpótlék. Tannyelv: 
tót. A kérvények mentől előbb, de legkésőbb nov. 
15-ig alulírotthoz küldendők. Batizfalván (Szepesm.), 
1898 október 14-én. Bartal Andor, ev. lelkész. 

(1934—III—3) 
A mecsér i (Mosonm.) róm. kath. népiskolánál az 

osztály-tanítói állás üresedésben van. Fizetés : 400 frt 
s egy bútorozott szoba, fűtés és takarítással. Köte-
lesség : az I. és II. osztályok önálló vezetése s az 
ismétlők tanítása. Nők is pályázhatnak. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Kórvények oklevéllel a róm. 
kath. iskolaszékhez küldendők. (1994—II —2) 

A t ó szeg i ev. ref. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 400 frt, 2 szobás lakás, 
konyha, speiz. E 400 frt az 1898/99-ik iskolai évre 
van megállapítva. Kötelessége: az I—VI. osztály 
vezetése, kántori teendők végzése, akadályoztatás 
esetén a lelkész helyettesítése. Pályázatok Tószegre 
(Pestmegye) alulirotthoz intézendők. Tóth Bertalan, 
ref r lelkész. _ (2002—III—2) 

G-Kanizsára (Bácsmegye) róm. kath. segédkán-
tort keresek. Fizetése havonkint 10 frt ellátással, 
de mosás, ágynemű, világítás nélkül. Azonnal szük-
séges. Kek Béla. (1939-IH—3) 

Az ernesztházai három osztályű községi elemi 
népiskolánál az első osztályú tanítói állomás ürese-
désbe jött, melyre ezennel pályázat hirdettetik. 
Fizetési járulékok : 4|.i0 frt készpénz, szabad lakás, 
mely 2 szoba, 1 előszoba, konyha, éléskamra, pincze, 
padlás, továbbá két darab szarvasmarha számára 
istállóból áll, 4 öl kemény tűzifa, 329 • öl pótkert, 
8 frt irodai átalány. A megválasztott a kántori 
teendőkben is tartozik segédkezni s kötelessége az 
ismétlő-iskolában tanítani. A tanítási nyelv a német. 
Pályázatok legkésőbb f. évi november hó 7-ig az 
aluiirt iskolaszékhez nyújtandók be. Személyes meg-
jelenés előnyben részesül. Az állás a választás meg-
történte után azonnal elfoglalandó. ErnesztKáz. , 
1898. október 5-én. Ollinger János, isk.-széki jegyző". 
Wenzel János, isk.-széki elnök. (1881—III — 3) 

Bábaszéki (Zólyommegye) evang. egyházi kántor-
tanítóra 182 frt készpénz, 256 frt termény és föld-
használattal, fával, lakáson kívül. Okleveles, magyar-
tót tanító kérvényét illető iskolaszékhez intézze. 
Állás azonnal elfoglalható. (1925-III—3) 

A feketeváros i (Sopronmegye) r. kath. iskolá-
hoz tanítónő kerestetik. Fizetése : 300 frt, természet-
beni lakás, 1 öl kemény tűzifa és 5 f r t kert illeték. 
Kötelessége: az első osztály két alsóbb fölosztásának 
tanítása. Határidő november 10. Az állás azonnal 
foglalható el. Iskolaszéki elnök. (1993-11—2) 

A monori r. kath. népiskola I—II. vegyes osztály 
vezetésére pályázat hirdettetik. Javadalom: lakbér 
és ismétlők tanítási díjával 375 frt, havi előleges 
részletekben, ötödéves korpótlék és 78 frt állami 
segélyre kilátással, férfi- és nőtanítók pályázhatnak. 
Pályázati határidő november 12. A megválasztott 
azonnal tartozik állását elfoglalni. A kérvények 
monori r. kath. iskolaszékhez czímezve, Karsay Lajos 
plébánoshoz küldendők. (Pestmegye) (1982—11—2) 

Keresek leányiskolámhoz egy polgári iskolákra 
képesített izraelita tanítónőt Fizetése : 500 frt és 
teljes ellátás. Pályázhatnak úgy a nyelvi, mint 
mennyiségtani szakra képesített tanítónők. Pályá-
zatok, hiteles okmánymásolatokkal küldendők. Abe-
lesné, leánynevelő-intézet Debreczen. 

(1968-11—2) 
A verböczi ev. ref. orgonista-tanítóságra e lap 

41-ik számában hirdetett pályázat határideje no-
vember 5-ig meghosszabbíttatik, azon megjegyzéssel, 
hogy a kitüntetett fizetéshez még 50 fr t tandíj jön. 
Lelkész.^ (1974_H—2) 

Jókeöi róm. kath. osztálytanítói állomásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetése: 300 frt, 8 m. fa, lakás. 
Óvónők is pályázhatnak. Tannyelv: tót-magyar. 

(1980-11-2) 
P á l o s n a g y m e z ő i tanítói állásra 41. szám. III. o. 

(1873 — l—ÍJ alatt közzétett pályázatnak határideje 
november hó 7-ig meghosszabbíttatik. 

(1970—II—2) 
Betöltendő a gerendkeresztnri áll. el. iskolá-

nál évi 400 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott r. tanítónői állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítónők 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1898 november hó 15-ig Torda-Aranyosvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítónők előnyben része-
sülnek. Torda, 1898. évi október 24. Téglás István, 
kir. tanfelügyelő. _ (208/h—I—1) 

Betöltendő az a lsó- lendvai állami polgári fiú-
iskolánál egy, évi 500 fr t fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott segéd-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
azon oki. polgári iskolai tanítók, a kik a mennyisóg-
természettud. szakra, másodsorban pedig azok, a 
kik a nyelv-történettudományi szakra vannak képe-
sítve, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kórvényeiket a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1898. évi november hó 18-ig Zala-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A 
vallás- és közoktatásügy' magy. kir. ministeriumtól. 
Budapesten, 1898. évi október 24. A minister meg-
hagyásából: dr. Morlin, osztálytanácsos. 

(209/h-l—1) 
Tarna-Szt.-Miklós (Hevesm.) róm. kath. iskola 

kezdő osztályához segédtanító kerestetik, havi 20 frt, 
ellátás. A kántori teendőkben jártasság megkíván-
tatik. Dutkay Pál, kántortanító. (2009-11-1) 

N a g y é c s e n (Győrmegyében) róm. kath. osztály-
tanító azonnal alkalmaztatik oklevél nélkül is. 
Bizonyítványok melléklendők ; még előnyösebb meg-
jelenni. Javadalom: évi 325 frt, egy bútorozott szo-
bával. Iskolaszéki elnökség. (2007—11—í) 
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Betöltendő az ú jv idéki állami polgári fiúiskolánál 
egy, évi 500 fr t fizetésből és szabad lakás vagy 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel java-
dalmazott segédtanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó azon okleveles polgári iskolai 
tanítók, kik a mennyiség- és természettudományi 
szakra vannak képesítve, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi novem-
ber hó 18-ig Bács-Bodrogvármegye kir. tanfelügye-
lőjénél nyújtsák be. Budapest, 1898 október hó 24. 
A minister meghagyásából: dr. Morlin, osztály-
tanácsos. (210/h—I- 1) 

Betöltendő a mohács i állami polgári iskolánál 
egy, évi 800 forint fizetésből é-i szabályszerű lakbér-
ből álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
polgári iskolai rajztanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 189s>. óvi 
november hó 20-ig Baranyavármegye kir. tanfel-
ügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. ministeriumtól. Budapest, 1898 október-
hó 26-án. A minister meghagyásából: dr. Axamethy 
Lajos, ministeri tanácsos. (211/h—I—1) 

Árad sz. kir. város árvaházánál egy segéd, illetve 
felügyelő-tanítói állás üresedésbe jővén, a kik 
ezen állást elnyerni óhajtják felhivatnak, hogy 
kérvényüket a f. óvi november hó 10-ig a városi 
árvaház igazgató-választmányához beküldjék. A kér-
vényhez melléklendő : aj keresztlevél; b) oklevél; 
c) működési bizonyítvány. Továbbá igazolandó, hogy 
a kertészet, házi-ipar és énektanításban is jártas. 
Javadalmazás: 300 frt évi fizetés, lakás és élelmezés. 
Teendői az intézeti szabályokban vannak megálla-
pítva. (2023-1—1) 

Boicza (Hunyadm.) kincstári róm. kath. iskola 
kántortanítói állására november 15-ig pályázat hir-
dettetik. Tanítói fizetés 300, kántori 145, stóla 30, 
iskola és tanítói faátalány 81, összesen 556 frt 
készpénz és lakás kerttel. Tannyelv : magyar. Hívek 
iránti tekintetből német nyelv részbeni tudása kiván-
tatik. Mellékjövedelemre számíthat. Erdélyi püspök úr 
ő méltóságához intézett bélyeges folyamodványok 
alulirthoz küldendők. Boicza (Déva mel.) 1898 októ-
ber 25. Plébánia-hivatal. (2014-1—1) 

A veszprémi segédtanítónak osztálytanítóvá tör-
tént megválasztása folytán segédtanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetése: 200 fr t és teljes ellátás 
alulírottnál. Mosás, világítás és ágynemű nem ada-
tik. Mellékjövedelem temetésekből 50 frt. Köteles-
sége az I—II. osztályt önállóan vezetni s a kántori 
teendőkben segédkezni. Pályázhatnak róm. kath., 
okleveles, jó hangú tanítók. Személyesen megjelenő-
nek előny adatik. Az állomás azonnal elfoglalandó, 
iluber Antal, kántortanító. (2005—1—1) 

A balaton-füredi Erzsébet-szeretetháznál előlép-
tetés folytán egyik családtanítói állás megüresedett, 
melyre bármily felekezetbeli nőtlen tanító pályáz-
hat ; a kérvények a nagyméltóságú vallás- és közok-
tatásügyi minister úrhoz intézendők és november 
30-ig dr. Segesdy Ferencz királyi járásbiró úrhoz, 
mint az igazgató-tanács elnökéhez küldendők Balaton-
Füredre ; fizetése teljes ellátáson kívül — mi a 
nyugdíjnál 240 frtban van fölvéve — az első évben 
300 frt készpénz, évenkinti 25 frt emelkedéssel, 
míg az 500 frtot el nem éri. A pályázni óhajtók, 
hogy teljes tájékozottságot nyerjenek, az intézeti 
alapszabályírt forduljanak Kanovics György igaz-
gatóhoz. (1989—III—1) 

Kis-Pal ina község (posta Turnischa, Zaiam.) 
községi iskolájánál 400 f r t készpénzfizetés, 12 méter 
tűzifa, (tisztogatás) javadalmazás mellett egy róm. 
kath. tanító a tanítói állást elfoglalhatja azonnal. 
Kérvények tek. Nómethy Ferencz iskolaszéki elnök 
úrhoz küldendők. (1791—1—1) 

Német-Elemér község iskolaszéke egy osztály-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: 384 fr t 
és 60 f r t lakpénz ; tannyelv: magyar-német; pályázó 
köteles a kántori teendőkben segédkezni. Folyamod-
ványok 1898. óvi november hó 15-ig beterjeszten-
dők. Iskolaszék. (2024—1—1) 

Komárommegyei K ö r n y e község magyar-német 
tannyelvű, róm. kath. népiskolájánál az osztálytanítói 
állás üresedésben van. Fizetése: 405 fr t készpénz, 
lakás s rőzsefa fűtésre. A kántorságban segédkezés 
megkívántatik. A megerősítés egy próbaév után 
történik. Nőtlen pályázók kérvényeiket november 
hó 10-ig az iskolaszék czímére küldjék. Az iskola-
szék. (2021—1—1) 
" Kürthre (Komáromm.) államilag segélyezett róm. 

kath. iskolához okleveles tanító kerestetik. Évi 
fizetése 400 frt, havi részletekben fizetve, bútorozott 
szoba fűtéssel. Kötelessége: kijelölt osztályban ós 
ismétlősöket tanítani, isteniszolgálat alatt gyerme-
kekre felügyelni, kántori teendőknél segédkezni. 
Kérvények iskolaszékre czimzendők; állás azonnal 
elfoglalandó. Putanich, főtanító. (2029—1—1) 

B e c s e (Pozsonynál) tótajkú iskolához osztálytanító 
kerestetik. Fizetése államsegélylyel 250 frt, szoba 
fűtéssel ÓB teljes ellátás, mosás és világítással. Határ-
idő nyolcz nap. Kérvények az iskola-elnökhöz kül-
dendők. (2010—1—1) 

A m e g y e r c s i (Komáromm.) róm. kath. iskolához 
egy önálló tanító kerestetik. Fizetése: 400 frt és 
lakás. Pályázatok november 5-ig Schuster Aladár 
plébánoshoz Keszegfalvára intézendők. (2012—1—1) 

Szabadka szab. kir. város községi elemi nép-
iskoláinál lemondás folytán egy tanyai tanítói állo-
más üresedésbe jővén, erre 1898. évi november hó 
10-ig terjedő záros határidővel ezennel pályázat 
nyittatik. Javadalmazás : 450 frt alapfizetés, 50 fr t 
ötévenkinti korpótlék, szabad lakás s '/s láncz föld 
haszonélvezete. Csak megfelelő képesítéssel bíró 
folyamodók vétetnek figyelembe. A kellően fölszerelt 
kérvények fenti határnapig alulirotthoz küldendők. 
Szabadka, 1898 okt. 25. Vojnich Máté s. k., iskola-
széki elnök. (2011—1—1) 

Pályázat a böjti ev. ref. orgonista-fitanítói állo-
másra. Fizetés: lakáson kívül 476 frt 08 kr, mely-
ből 145 frt készpénzben, a többi föld és gabonából 
jön be. Okleveles ev. ref. vallásúak pályázhatnak. 
Pályázati határidő november 8. Korpótlék meg van 
adva. (Biharmegye, u. p. Nagy-Kereki.) 

( 2031-1 -1 ) 
S z e g e d szab. kir. város községi iskolaszéke pályá-

zatot hirdet f. évi november hó 10-ig terjedő határ-
idővel két újonnan szervezett külterületi (tanyai) 
rendes tanítói állásra. Javadalmazás : évi 400 forint 
fizetés, ötízben esedékes törvényes ötödéves korpót-
lék, 40 frt szolgatartási s 10 fr t író szerátalány és 
természetbeni lakás. Pályázók kellőleg fölszerelt 
kérvényeiket alulirt elnökségnél nyújtsák be. A 
megválasztott köteles leend f. óvi november hó 
15-én állását elfoglalni. Szegeden, 1898. évi október 
hó 24-én. Pálfy, iskolaszéki elnök. (2013—II— 1) 

A makói (Csanádmegye) ágostai hitv. evangélikus 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : 305 frt, háromszobás lakás melléképületek-
kel, ker t ; a községi iskolaszék pénztárából az ismét-
lősök oktatásáért 80 frt , 4 öl tűzifa, stóla. A meg-
választott végzi a jegyzői teendőket is. A kérvények 
november 15-ig Draskóczy Ede ev. lelkészhez kül-
dendők. (2015—H-l) 
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Farádi (Sopronmegye) áll. segélyezett róm. kath. 
népiskolánál osztálytanítói állomás van üresedésben. 
Jövedelme: évi 4U0 frt, butorozott szoba, fűtés, 
takarítás. Kötelessége : 1—2. osztályt vezetni, kántor-
ságban segédkezni. Élelmezést olcsón kaphat. Okle-
veles tanítók novemb. 15-ig jelentkezhetnek. Iskola-
szék megbízásából: Locsmándy, főtanító. 

(2008-11-1) 
A végvár i (Temesmegye) ev. ref. népiskolához 

tanító kerestetik. Javadalma: 800 korona, havon-
kénti előleges részletekben fizetve; természetbeni 
lakás : három szoba, konyha, melléképülettel, kerttel; 
nyolcz ürméter tűzifa beszállítva. Kötelessége: az 
I-ső és 11-dik vegyes osztály tantervszerinti tanítása, 
énekvezér akadályozása esetén kántori teendők 
végzése. Pályázók, kik oklevelesek vagy képezdét 
végzettek lehetnek, kérvényeiket november 15-ig 
Zöld Mihály ref. lelkészhez küldjék Végvárra. 

(2022 I I - 1 ) 
Azonnali belépésre keresek egy, esetleg önállóan 

is végezni tudó segédkántort. Tanítani nem kell! 
Fizetése: mosás, ágynemű és világításon kívül, ellá-
tás és 150 frt. Személyesen jelentkezőknek előny. 
Jász-Árokszállás. Nagy Lajos, róm. kath. kántor. 

(2032—11—1) 
Az i s tvánvölgy i (hajdusiczai) államilag segélye-

zett szláv tannyelvű evang. iskolához okleveles 
kántortanító kerestetik. Fizetése: 400 frt, kert, 
kényelmes lakás, stb. Az állomás november 10-ig 
betöltendő. Istvánvölgyi (Torontál) ev. papi hivatal. 

(2030 - 1 - 1 ) 
Vajka (Pozsonym.) a segédtanítói állásra pályá-

zat hirdettetik. Javadalma: egy évre 270 frt, buto-
rozott szoba, 2 öl tűzifa. Tannyelv: magyar. Pályáz-
hatnak tanítók és tanítónők. A folyamodvány az 
okmányokkal együtt a róm. kath. iskola-gondnok-
hoz folyó év november hő 25-ig elküldendők. Vaj-
kán, 1898 október 27. Alló István, róm. kath. is'r. 
gondnok. _ (2033-II—1) 

Szucsány (Turóczm.) izr. iskolájánál az egyik 
tanítói állomás üresedett meg. Fizetés 400 frt és 
100 frt lakbérátalány. Nőtlen tanítók magyar folya-
modványukat az oklevél és az eddigi működésről 
szóló bizonyítványok-másolatával fölszerelve, legké-
sőbb november 10-ig az iskolaszéki elnökséghez 
czímezzék. Az állomás november 15-ig elfoglalandó. 

(3036-1-1) 
A sátoralja-új helyi ev. ref. egyház orgonista-

kántori mellékteendőkkel összekötött vallástanítói 
állásra pályázat hirdet. Javadalom: készpénzfizetés 
és járulékok czímén összesen 600 frt és 150 frt lak-
bér. Ötödéves korpótlék. Kötelesség: a vallás- és 
egyházi ének tanítása az elemi ós ipariskolákban. 
Templomi orgonázás és temetési szolgálat. Halott 
évenkint 70—80. Tanítási óraszám 10—16. Ev. ref. 
vallású okleveles tanítók pályázati kérvényeiket s 
okmányaikat november 15-ig a lelkészi hivatalhoz 
czimezve beküldhetik. Fejes István, lelkész. 

(2025 — II —1) 
A mélykúti (Báes-Bodrogmegye) róm. kath. elemi 

népiskolánál üresedésben levő ideiglenes helyettes 
férfitanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadal-
mazása : oszt. ért. 400 frt készpénz-fizetés. Köteles-
sége az iskolaszék által kijelölt osztályt vezetni 
s az ismétlő-iskolát külön díj nélkül tanítani. Az 
állás azonnal elfoglalandó. A megválasztott java-
dalmazását állásának elfoglalása napjától fogja 
élvezni, s állásában addig maradhat, míg az újonnan 
építendő apácza-zárda az apáczanevelő-intézetből a 
képzett tanerőket megnyeri. A szabályszerűen fel-
szerelt kérvények folyó évi november 17-ig a mély-
kúti róm. kath. iskolaszékre czimezve, főt. Tormásy 
Gábor ker. esperes úrhoz Katymárra küldendők. 

(2034 - 1 - 1 ) 

Jankováczra (Bácsraegye) jóhangú kántorsegéd 
kerestetik ; havi 10 frt és teljes ellátással. Ágyne-
műt hozni kell. Zámbó, főkántor. (2028—1—1) 

Pályázat a t iszabökényi ev. ref. orgonista-kántor-
tanítóságra. Javadalom: 400 frt, havi részletekben. 
Alkalmas lakás, téli, nyári konyhával, melléképü-
letekkel, s mintegy 2 holdnyi kitűnő talajú kerttel, 
melyből azonban 1175 Q-öl faiskola czímén használ-
tatik. 2 tehénre legelő. Temetési stóla. Kötelessége : 
Az ev. ref. elemi és ismétlő tankötelesek egy-
házkerületi tantervszerinti tanítása (tanköteles 20— 
25). Orgonázás, éneklés istentiszteletek alkalmával. 
Ev. ref. vallású okleveles tanítók pályázhatnak. Nem 
oklevelesek mindaddig ideigleneseknek tekintetnek 
— bár teljes javadalom mellett — míg oklevelet 
nem szereznek. Pályázati határidő november 20. 
Állomás azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvények 
Király Antal ev. ref. lelkészhez Tisza-Bökény, u. p. 
Péterfalva. (Ugocsamegye.) (2026—1—1) 

H I R D E T É S E K . 
JUL 

fr 
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V i tanítói székfoglaló beszéd, tanítók, tanító- wy 
0<J jelölteknek ajánlva 25 krért megrendel- t v ? 

hető 1ÍOZSÓ ISTVÁN, Misztót,falvi t d . 
állami tanítónál Szatmármegye. (1971—II—2) 

Stowasser mJrinos 
esdsz, és kir. uclv. hangszer gyáros és a 

„TÁROGATÓ" egyedül szabadalm. feltalálója. 
Budapest, Láuczhid-utcza 5. 

mindennemű hangszerek lei/jobb és legjutányosább 
1936 -m—2 szállítója. 
Finom hegedű vonóval és tokkal 8 frt. Hegedű 

vonóval együtt 3 frttól feljebb. 
Képen árjegyzék ingyen megküldetik. <V4-

R l ' I ' P O ' C V Á s v í áll iskolai tanítónő, cserélni 
U t l C ^ M a s l i l óhajt: újpesti, kispesti, erzsé-
betfalvi, Kőbánya vasúti telepen fönnálló áll. iskolai, 
vagy soroksári áll. isk. tanítónővel. Bővebb fölvilá-
gosítást ad: Hamar János, áll. isk .tanító Beregszász. 

(1981-1-1) 

xmmmmmmmmmmmmmmm* 
Hl E v . r e f . segédtanítónak ajánlkozom. j|j 
<| Balogh Zsigmond, tanítójelölt. |> 
|jj (2035—II—1) Kocs. (Komárommegye). 
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KIMUTATAS 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1898. 
évi junius hó 8-án 2365. és 1898. évi augusztus hó 19-én 3152. ein. 

számok alatt kelt rendeletével rendszeresített 

I. Fe lvéte l i napló, a kisdedóvodák és menedékházak számára, a/l. minta: külív, 
21 gyermek neve szihnára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'/> kr ; beliv, 28 gyermek számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár 1 'A kr. 

II. Mulasztási napló, kisdedóvodák és gyermekmenedékhazak számára, b/1. minta: 
külív, egy ív 3 gyermek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'/s k r ; beliv, egy ív 4 gyer-
mek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár 1 'A kr. 

III. Fe lvéte l i napló, népoktatási tanintézetek (elemi, ismétlő-, felső nép- és polgári isko-
lák) s a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2, minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'/s kr ; beliv, egy 
ív 28 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IV. Előmeneteli és mulasztási napló, elemi s a ve le kapcsolatosan v a g y önállóan 
szervezett általános és gazdaság i ismétlő-iskolák számára, b/2. minta: külív, 
egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

V. Fe lvéte l i napló, a tanoncziskolák számára, a/3, minta: külív, egy ív 21 tanuló 
számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 tanuló számára, bolti ár 3 kr, 
nettó ár 2 kr. 

VI. Előmeneteli és mulasztási napló, az iparos- és kereskedőtanoncz-iskolák és a 
segédek továbbképzésére va ló tanfolyamok számára, b/3. minta: külív, egy ív 
3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 k r ; nettó ár l'A kr. 

VI1 Fe lvéte l i napló, a segédek továbbképzésére való tanfolyamok számára, a/4, 
minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 
tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr. 

VILI. Előmeneteli és mulasztási napló, segédek továbbképzésére való, önálló szerve-
zet te l biró tanfolya.nok számára, b/4. minta: külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti 
ár 2 kr, nettó ár l 'A kr; beliv, egy ív 4 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IX Előmeneteli és mulasztási napló, a felső nép- és polg. iskolák számára, b/5 minta: 
küliv, egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló 
számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. > 

X. J e g y z é k a m e g y e i és szabad kir. városi törvényhatóságok területén levő elemi, 
fe lső nép-, polgári iskolák 's a velők kapcsolatos gazdasági ismétlő iskolák s a női 
kereskedelmi tanfolyamok), továbbá az iparos- és kereskedőtanoncz-iskolák s a 
segédek továbbképzésére va ló tanfolyamokról, c) minta: külív, egy ív 130 község 
neve számára bolti ár 2 kr, nettó ár l'/s k r ; beliv, egy ív 136 község neve számára bolti 
ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

Ezen nyomtatványokat nettó-ár mellett, a pénz beküldése, vagy utánvét útján szol-
gáltatjuk. A pénz e lő leges beküldése esetén a portómentes hivatalok és hatóságok, nem-
különben a községek és valamennyi iskola részére szolgáló küldemény portómentes. Után-
vételes megrendeléseknél, az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknél az elnök 
és jegyző, községeknél pedig a jegyző vagy biró aláírása szükséges. 

E nyomtatványok bolti áron minden vidéki könyvkereskedésben kaphatók. 
B u d a p e s t , 1898. évi szeptember hó. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



XXXI. évfolyam, 45. szám. Budapest, 1898. november 10. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A. lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr.. 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a dijak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTOSEG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KER., PODMANICZKY UTCZA 37. SZÁM. 31 AGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o l c a t n e m adiaxilc v i s s z a . 

A tanítók háza. 
Éppen a tanítók házának megvaló-

sításáról, helyesebben a tanítók Buda-
pesten tanuló gyermekeinek internátu-
sáról elmélkedve, kaptam kézhez e 
lapok utóbbi számát, a melyben Lákits 
Vendel értekezik a tanítók házáról, s 
okosan és helyesen mondja, hogy a „ki 
sokat markol, keveset fog" ; ilyen for-
mán van a hazai tanítóság vezetősége 
is a legszebb, valóságos ideális , eszmé-
nek, a tanítók házának me^tgstesítésével. 
Éppen ez lehet az oka • annak, hogy 
Lak its Vendel, a tanítóságnak ' e tisz-
teletreméltó egyik vezére, az eg}retemes 
gyűlések elnöke, ma is az országos 
tanítói bizottság vezetője, a tanítók 
házának eszméjét föl nem adva ugyan, 
mégis azt javasolja: kezdjen a tanítóság 
kisebb dologba, a mely kevesebb költ-
séggel járván, könnyebben is, hamarabb 
is megvalósítható, s ez a kisebb dolog 
lenne a tanítók Budapesten tanuló gyer-
mekeinek internátusa. Szép eszme és 
megvalósítása elengedhetetlenül szük-
séges volna. 

Azt hiszem, hogy e szép eszmét a 
hazai tanítóság meg tudja valósítani, 
egy kis jóakarat, buzgóság, lelkesedés 
és áldozatkészség kell csak ahhoz, hogy 
a tanítók Budapesten tanuló gyermekei-
nek otthona legyen. 

Hála Istennek! ma már a tanítóság 
helyzete egyetemlegesen javulni kezd, 
a fizetési minimum már nagyobbára 
csak papiroson van meg; az ötödéves 
korpótlék is jótékony hatással van a 
tanítóságra, s a tanítóság kedve és a 
tanító-egyesületek régi lelkesedése, tett-
vágya, munkaszeretete és meleg érdek-
lődése újra kezd visszatérni. A 6 éves 
lidéreznyomás alul kezdenek a kedélyek 
fölszabadulni, a mi jó jel, a mi örven-
detes jelenség. Ez örvendetes jelenségben 
bízva, hiszem, hogy a hazai tanítóság 
a tanítógyermekek komiktusának eszméjét 
meg fogja valósítani. 

A fővárosban első sorban, azután a 
nagyobb városokban, ott, a hol közép-
és magasabb iskolák vannak, szüksége-
sek az ilyen konviktusok. Hálával ve-
szem ajkamra az „Eötvös-alap" nevét, 
mert ez az intézmény jótéteményeivel 
a tanítóságnak olyan szolgálatokat tett, 
a melyek előtt első sorban a hazai 
tanítóságnak kell mélyen meghajolnia, 
mert sok szegény tanítógyermeknek volt 
segítségére és gyámolítására, és mégis 
szükségesnek tartom ez alap — illetve 
egyesület mellett a tanítógyermekek 
budapesti otthonának fölépítését, mert 
üdvös dolog volna, ha ezen ifjaknak 
volna apáik által épített közös ott-
honuk, a hol tanulmányaikat nyugod-
tan végezhetnék. Erre a közös otthonra 

Lapnnk 45-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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szüksége van a hazai tanítóságnak! Én 
remélem is, hogy ez az eszme nem egy 
könnyen megy feledésbe; sőt merem 
állítani, hogy megvalósításán minden 
tanító szívvel, lélekkel és teljes oda-
adással fog munkálkodni. 

Én részemről nem részvényekből épí-
teném föl a tanítók gyermekeinek buda-
pesti házát. Nem! Ez az út nem 
vezet eredményre. Részvényekre ne 
fektessük az eszme megvalósítását. Rész-
vényekre a hazai tanítóságnak még 
nincsen pénze, arra mi szegények va-
gyunk; mert van bizony a 27 ezer 
tanító között ma is nem egy, a kinek 
olyan csekély a fizetése, hogy még 
ruházatra, kenyérre sem igen jut; ho-
gyan jutna az ilyen tanítónak 25 frt 
részvényre ?! 

Az eszme megvalósítása érdekében 
egyes tanítók is igen sokat tehetnek, 
mert áldozhatnak is, részvényt is ve-
hetnek; mégis legtöbbet a hazai tanító-
egyesületek vannak hivatva cselekedni. 

Igaz ugyan az, hogy mielőtt a hazai 
tanító-egyesületek e tárgyban felszólít-
tatnának, szükséges volna tudni, hogy 
vájjon hány tanítófiu tanul a budapesti 
egyetemeken? s tudni kellene azt is, 
hogy vármegyénként hogyan oszlanak 
meg ez ifjak? s végül azt is kellene 
tudni, hogy vájjon hozzávetőlegesen 
mennyibe kerülne az egész épület? Ha 
mindezt tudná a hazai tanítóság és 
tudnák a tanító-egyesületek: akkor el-
következnék a cselekvés ideje, a szük-
séges áldozatnak meghozatala! 

Az eszme felvetője e kérdésekben 
tájékozzon bennünket, mert erre van 
első sorban szükség, mielőtt buzgólkodá-
sunkat elkezdhetnék. 

Soraim elején említettem, hogy éppen 
ez eszmével foglalkoztam akkor, a mikor 
Lakits Y. érdemes czikkelye megjelent. 
Foglalkoztam az eszmével azért, mert 
éppen e tárgyról beszélgettünk többen 
tanítók; mert éppen e tárgyról tétetett 
egyik tanítói gyűlésen többek részéről 

is fölszólalás; s a jelenvolt mintegy ötven 
tanférfiu és tanítónő zajos lelkesedéssel 
fogadta az eszmét; a hallott lelkesedésből 
merítettem azt a bizodalmat, hogy 
az eszme érdekében sokat lehet tenni, 
mert ez eszme tetszik a tanítóságnak, 
közel fekszik a tanítóság szivéhez. 

Valószínűnek gondolom, hogy a békés-
vármegyei tanító-egyesületnek a leg-
közelebbi jövőben tartandó rendkívüli 
közgyűlésén ez az eszme tárgyalás alá 
is kerül s úgyhiszem konkrét javaslat 
is tétetik arra nézve, hogy a békés-
vármegyei általános tanító-egyesület a 
tanítók Budapesten tanuló gyermekei 
részére emelendő intern átusban ne léte-
sítsen-e alapítványt, illetve ne szavaz-
zon-e meg egy akkora összeget, hogy 
azon összeg ellenében az építendő haj-
lékban egy vagy két szoba békésvár-
megyei szoba néven neveztessék el, a 
mely szobákban örök időkig békésvár-
megyei tanítók gyermekei lennének 
ingyen elhelyezve. Ha az eszme meg-
vitatásra kerül, Békésvármegye lelkes 
tanítósága egyhangú lelkesedéssel fogja 
elhatározni, hogy az egyesület teremtsen 
egy olyan alapot, a mely szükséges lesz 
arra, hogy a tanítók gyermekeinek ottho-
nában egy vagy két szoba békésvármegyei 
szoba néven neveztessék el. Az elhatá-
rozást tett fogja követni és a kivánt 
összeget a szükséges időre össze fog-
ják hozni. Adja Isten, hogy úgy legyen! 

A vezetőség a liazai tanító-egyesületeket 
ily irányban szólítsa föl cselekvésre. Gon-
dolom, hogy a legnagyobb eredményt 
így — és nem részvényekre alapítva — 
fogja elérni. Ha az országban fönnálló 
tanító-egyesületek egytől-egyig érzik a 
fölvetett eszme megvalósításának komoly 
szükségét; s ha készségüket kijelentik, 
a fölvetett eszme megvalósításának 
támogatására; ha a reájuk eső áldozat-
tól nem idegenkednek, akkor sokkal 
közelebb vagyunk az eszme megvalósí-
tásához, mint gondolnók. 

(Orosházán.) Nagy Lajos. 
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Nem magyar ajkú iskoláink és a 
magyar nyelv. 

(Válaszul Láng M.-nak a „Néptanítók Lapja" f. évi 
18-ik számában megjelent közleményére.) 

Többször történt hivatkozás és megjegyzés 
a „Néptanítók Lapjában" s másutt is a 
magyar nyelv tanításáról elmondott nézeteimre. 
Ujabban a „Néptanítók Lapja" f. évi 18. 
számában Láng Mihály óvóképző-intézeti igaz-
gató úr volt szives nézeteimet figyelemre 
méltatni. A nyilvánított véleményekből főleg 
két dologról győződtem meg. Először arról, 
hogy több tanítótársam a nem magyar ajkú 
tanulók anyanyelvét teljesen mellőzni s az 
iskolából kiküszöbölni óhajtja s azért annak 
használatára vonatkozó nézeteimben nem osz-
tozik ; másodszor arról, hogy legtöbb tanító-
társam a nemzetiségek kulturális meghódításá-
hoz korai és túlságosan vérmes reményeket 
fűz. Többen (egyébként dicsérendő hazafias 
fölbuzdulásból) nagyon rövid idő alatt, úgy-
szólván csak egy-két kardcsapással gondolják 
elvégezni^ azt a munkát, a mihez félszáz év is 
kevés! És éppen ezért helytelen politikai és 
methodikai eljárást akarnak ez életbevágó s 
nagyfontosságú kérdés megoldásánál alkalmazni. 

Hosszúra nyúlnék, ha mindenkinek külön-
külön válaszolnék, a ki szives volt e helyen 
nyilvánított nézeteimhez hozzászólani, s mivel 
úgyis főleg egy irányelv köré csoportosulnak 
a vélemények, csak az általános elv keretében 
szándékozom kidomborítani válaszomat. 

Válaszom ez alkalommal a vita tárgyát 
képező kérdéssel politikai és társadalmi szem-
pontból fog foglalkozni. 

Értsük meg egymást! Mit is akarunk mi 
mindnyájan, kiknek a sors nemzetiségi vidé-
keken jelölte ki munkakörét? Azt, hogy 
ledöntsük azokat az érzésbeli, gondolkozásbeli 
és nyelvbeli válaszfalakat, melyek a magyar 
állameszme és a nemzetiségek közé fölállít-
tattak, s fölépítsük a hazaszeretetnek azt a 
templomát, melyben a magyar haza minden 
fia egy szívvel s egy akarattal: egy nyelven 
áldozzék a magyar nemzet géniuszának. Azt 
akarjuk, hogy e hazának minden gyermeke 
magyarnak tartsa magát, magyarul érezzen és 
magyarul beszéljen. Ez a mi munkálkodásunk 
végczélja. 

A végczél tekintetében megegyeznek a 
tanügyi férfiak, de a kivitelre nézve eltérők 
a nézetek. Tanítsuk-e a nemzetiségi iskolában 
a magy ír nyelv mellett a tanulók anyanyelvét, 
vagy mellőzzük-e azt egészen? Az én nézetem 
az, hogy most még ne mellőzzük teljesen a 
nemzetiségek anyanyelvét. Láng úr és mások 
t. tanítótársaim közül abban a nézetben vannak, 

hogy a nem magyar ajkú iskolában az oktatás 
kezdetétől fogva az anyanyelv teljes mellő-
zésével, kizárólag magyar nyelven vezettessék. 
Láng úr még pláne azt sem óhajtja, hogy az 
iskolába jövő kistanulót az ő anyanyelvén 
fogadja a tanító! Ez pedagógiai hiba és erős 
taktikai botlás volna, mert magán viselné az 
erőszakoskodás jellegét. Erőszakkal pedig 
kitűzött czélunkat soha sem fogjuk elérni. 

Sokan nem számolnak a nemzetiségek szivé-
vel és akaratával. A magyar nyelv tanításának 
methodikája oly magas fallá torlódott előttük, 
hogy miatta nem látják a nemzetiségek meg-
hódítása akadályainak óriási nagyságát! 

Hisz magával a nyelvvel nem fogjuk czélun-
kat elérni, mert a kit megtanítottunk magya-
rul beszélni, azt még nem tettük magyarrá, 
mivel a nyelv csak eszköze a gondolatok 
közlésének, de a hazaszeretetnek forrása a 
szív. Az érzés sem elegendő a hazaszeretethez, 
mert a dolog természete megkivánja, hogy a 
ki velünk érez, az beszélje is nyelvünket. E 
mellett kell, hogy mindenki necsak kénysze-
rűségből, hanem meggyőződésből is legyen 
magyar, tehát, hogy gondolkozzék is magyarul. 

Látni való, hogy a kérdés megfejtésénél 
nemcsak a magyar nyelvnek a megtanításáról 
van szó, mert külön-külön sem a nyelvvel, 
sem a gondolkodással, sem az érzéssel nem 
fogjuk elérni czélunkat, s éppen ezért mind 
a három föltételnek együtt kell közreműködnie 
a végczél érdekében. Kell, hogy a nemzetiségek 
vélünk érezve, meg is akarják tanulni a magyar 
nyelvet! Nevelői és tanítói eljárásunkat, lel-
kesedésünket, hazaszeretetünket, ügyességünket, 
tudásunkat tehát úgy irányítsuk és értékesítsük, 
hogy meghódítván a nemzetiségek szivét és eszét, 
nyelvünket örömmel fogadják be. Ha nem így 
teszünk, hiábavaló lesz minden fáradságunk, 
hiába minden törekvésünk. Mert mit ér nekünk 
az olyan nem magyar születésű honpolgár, a 
ki megtanulván nyelvünket, azon szid és elárul 
bennünket ? (Ismerek elég ilyent!) 

Erős a meggyőződésem, hogy még ez idő 
szerint a nemzetiségek nyelvének teljes mellő-
zése veszedelmes dolog lenne, mert legtöbb 
helyen föltétlenül reakcziót szülne. Én nem 
szeretném egy általános, elhamarkodott roham 
által föladni a győzelem lassú, de biztos 
sikerét! Azt ma még nem kerülhetjük ki, 
hogy a nem magyar ajkú apa ne kivánja meg 
az iskolától, hogy a fia az ő anyanyelvét is 
tanulja. Sőt, ha látja, hogy az iskola anya-
nyelven is foglalkozik gyermekével, természe-
tesnek találja, sőt örül, hogy a magyar nyelvre 
is tanítják, míg ellenkező esetben féltékeny 
lesz és akadályokat gördíthet a tanító mun-
kája s így a siker elé. 

45* 
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Látom itt Muraközben a stájer batáron 
fölállított iskolákban, hogy az a horvát-szlovén 
ajkú nép, mely 10—15 évvel ezelőtt még 
Stájerországba küldötte gyermekét iskolába, 
örül, hogy gyermeke magyarul tanul, de meg-
kívánja, hogy fia horvátul is tudjon beszélni, 
irni és olvasni. így van ez más vidékeken is. 
A mi iskoláinkban meg is tanítják a nép gyer-
mekeit a horvát Írásra és olvasásra, sőt a 
vizsgálatok alkalmával a szülők előtt a magyar 
nyelv mellett horvátul is intéznek tanítóink 
kérdést a tanulókhoz, hogy a nép meggyőződ-
jék arról, hogy nyélvét nem nyomjuk el. De 
nincs is a nép között ellensége a magyar 
nyelvnek! Pedig a mi vidékünk határszéli 
népe ki van téve a stájer-szlovén áramlatnak 
s annak daczára, hogy a szlovéneknek a fölöt-
tük hegemóniát gyakorló németek elleni óriási 
küzdelmeiről mindennap tudomást szerez-
nek szlovén nyelvrokonaiktól, még nem akadt 
ember, a ki a magyar nyelv tanítása miatt 
zúgolódott volna. Sőt dicsekszik stájer nyelv-
rokonai előtt a muraközi szlovén nép, hogy 
ő magyar. Hogy minálunk, a naponkint való 
érintkezés daczára, nem találnak viszhangra 
az ausztriai szlovének erőszakoskodásai s nyelvi 
küzdelmei, azt kizárólag iskoláink tapintatos 
eljárásának köszönhetjük, s főleg annak, hogy 
a magyar nyelv mellett a nép nyelvén is 
tanítanak. 

Helyesnek tartom, hogy a magyarság 
által körülvett, vagy a magyarság közé 
ékelt nemzetiségi községek iskoláiban, a hol 
az óvoda a magyar nyelv tekintetében meg-
tette kötelességét, a hol a magyarsággal való 
mindennapi érintkezés, a politikai és szocziális 
viszonyok megengedik: hogy az ilyen helye-
ken a nemzetiségek nyelvére kevesebb gondot 
fordítsunk ; de főleg a határszélen nagy töme-
gekben együtt élő nemzetiségek között nem 
fogunk czélt érni az anyanyelv teljes mellő-
zésével. S azért korainak tartom a nemzetisé-
gek összes vonalain az anyanyelv kiküszöbö-
lését. Ne induljunk ki véleményünk nyilvánítá-
sánál a magyarság között elszórt s jóindulatú 
nemzetiségi községekből; ne a Láng úr által 
fölhozott 12 német faluból; hanem induljunk 
ki a nemzetiségi községek ezreiből, olyanok-
ból, a hol előbb egyébbel kell megküzdenünk, 
mint azzal a kérdéssel,hogy minő szerepe marad-
jon a magyar nyelv mellett az anyanyelvnek? 

Nálunk Muraközben is van néhány község 
közel a magyar vidékhez, melynek lakói viszo-
nyaiknál fogva kényszerítve vannak arra, 
hogy a magyarsággal mindennap érintkezzenek. 

Itt módszertani szempontból is könnyebben 
megy az anyanyelv mellőzése, mert már az 
iskolába járó gyermek is hallott magyarul 

beszélni; de már a Dráva mellett és a stájer 
határon elterülő falvakban, melyeknek népe 
mindennap a horvátországiakkal vagy a stáje-
rekkel érintkezik, nehezen menne az anya-
nyelv nélkülözése. Hát a románságnál, a tótok-
nál, stb., a hol még nagyobb tömegekben 
lakik együtt a nem magyar ajkú nép s ér-
zelme mindennap ki van téve a fajrokonok 
kísértésének és hálójának! 

A türelmetlen s a dologhoz nem értő embe-
rek részéről igen gyakran ki van téve az a 
nemzetiségi vidéken apostolkodó tanító az 
ilyenféle megjegyzésnek: „Már 15—20 év óta 
tanítják iskolánkban a magyar nyelvet, még 
sem magyarosodott meg a község, még mindig 
hallani horvát szót a faluban! stb." Méltán 
elszomorodhatik az a tanító, mikor az ő 
fáradságos munkáját a laikus közönség így 
itéli meg. Nagyon csalatkozik, a ki azt hiszi, 
hogy a nagy tömegben együtt lakó nemze-
tiségeket 50 év leforgása előtt nyelvben, szív-
ben és gondolkozásban magyarrá teheti. Ki 
van zárva annak még a lehetősége is! Sok 
századév mulasztásának helyrehozására nem 
képes egy nemzedék! A végezel elérése tekin-
tetében látszólag muló, rövid ideig tartó 
eredmény clZj 31 mit az iskolák e tekintetben 
még mai napság produkálnak és produkálhat-
nak. Nem a módszer az oka a látszólagos kis 
eredménynek, mert a törekvő s lelkes tanító 
bármely módszerrel is megtaníthatja tanulóit 
a magyar beszédre, hanem oka a látszólagos 
eredménytelenségnek a föladat nehézsége és a 
végezel elé torlódó óriási akadályok. Ne hagy-
juk számításon kívül, hogy a mi törekvésünkbe 
még mindig beleszólnak, s még 2—3 év-
tizedig bele fognak szólani: az anyanyelv 
természetes varázsa, a szülői ház, a gyermekek 
közvetetlen környezete, a falu vénei; azok, a 
kik nemcsak hogy sohasem tanultak magya-
rul s nem részesültek hazafias nevelésben, 
hanem a magyart csak szidni és gyalázni hal-
lották s maguk is szidták és szidják most is, 
ha a hazai s külföldi izgatóknak úgy tetszik. 

Mi, mostani tanító-nemzedék még csak az 
alapozás munkáját vagyunk kénytelenek végezni; 
utódaink dolga lesz az általunk jól elkészített 
alapra építeni. Készítsük el tehát a talajt, 
hódítsuk meg a szivet, nyerjük meg az aka-
ratot, majd aztán, ha lesz jól megmunkált 
földünk, kikel utódaink vetése s lesz annak 
a vetésnek gyümölcse is! 

Azért tapintatos bánásmódunkkal nyerjük 
meg a nem magyar ajkú népet törekvésünk-
nek, hódítsuk meg szivét, romboljuk le nem-
zetiségi vidékeinken a hazafiatlanság barrikád-
jait, értessük meg a néppel az ő anyanyel-
vének segítségével a haza iránti kötelességét; 
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értessük meg vele azt, liogy első sorban az 
ő érdekei kívánják a magyar nyelv tanulását; 
szoktassuk őket a magyar nyelv tanulására s 
gondolataiknak azon való kifejezésére, s ha 
megszokták, majd hozzá láthatnak utódaink 
teljes erővel a nyelv kérdésén ék oly módon s 
oly alakban való megoldásához, mint azt sokan 
hazafias fölbuzdulásból már most óhajtanák 
eszközölni; de óvakodjunk mindentől, a mivel 
elriaszthatnók őket a magyar nyelv tanulásától 
s meggátolnék békés beolvadási szándékukat. 

Nem a magyarság között oázt képező nem-
zetiségi községek iskolái számára irtam tehát 
mult évben idevonatkozó nézeteimet, hanem 
tekintetbe vettem az általános viszonyokat. 
Láng úr és társai a kivételeket vették tekin-
tetbe s nem az általános czélt észrevételeik 
elmondásakor s éppen azért ismétlem: a 
kinek viszonyai megengedik, ám legyen keve-
sebb gondja az anyanyelvre, de a hol nem 
lehet, kövesse a mult évi értekezésemben 
megírt elveket, alkalmazza azokat iskolái 
viszonyaihoz, kövesse saját józan eszét, szivé-
nek hazafiúi dobbanását, kipróbált módszerét 
s czélt fog érni. De ne menjen a tűzzel-vas-
sal magyarosítok táborába, nehogy magasz-
tos munkálkodásának eredménye eltávolod-
jék a végczéltól. 

Vessünk csak egy tekintetet hazánk térké-
pére ! Ott vonulnak el az Alpesek lábától 
kezdve a Balkánig: a vasmegyei horvátság, 
vendség, a muraközi horvátság, a sokáczok, 
bunyeváczok, szerbek; odább a románság, a 
Kárpátok aljában a ruthének, tótok, mind-
annyian idegen országbeli faj- és nyelvroko-
naik közvetetlen szomszédságában! Jó volna, 
ha már mindenütt mellőzhetnők iskoláikban 
anyanyelvüket! Csak még egy tekintet a fönn-
álló viszonyokra s egy kis megfigyelése annak 
az ellenhatásnak, a mi oda át történik: s az 
anyanyelvet ignorálok be fogják látni, hogy 
a nemzetiségek anyanyelvét mindenütt és 
teljesen ez idő szerint nem lehet s nem sza-
bad mellőznünk. Be fogják látni, hogy nagy 
oka volt annak a 3—4 hónapnak, a mit én 
értekezésemben az anyanyelvnek szántam s 
meg fogják érteni azt is, hogy helyesen cse-
lekedett a tanügyi kormány, mikor 20 évvel 
ezelőtt kiadott tantervében megelégedett azzal, 
hogy a magyar nyelv tanítása csak a máso-
dik osztályban vegye kezdetét. Ha nem úgy 
cselekedett volna, ott sem volnánk magyar 
nyelv tekintetében, a hol vagyunk. 

Tagadhatatlan, hogy a nem magyar ajkú 
népiskolák tanterve módosítandó s egy lépés-
sel előbbre viendő, mert a viszonyok 20 év 
óta örvendetesen változtak s javultak. Adjunk I 

a módosított tantervben az eddiginél jóval 
több teret a magyar nyelvnek. Kezdjük meg 
a magyar nyelv tanítását már az első osztály-
ban. Fordítsunk az anyanyelvre kevesebb gon-
dot, mint 10—20 évvel ezelőtt. De a módo-
sítás ne legyen természetellenes ugrás s ne 
mondja ki a nemzetiségek anyanyelvének az 
egész vonalon való teljes mellőzését. Nem-
zetiségi vidékeinken működő tanítóink úgyis 
tudni fogják, hogy hol, mikor s mily mér-
tékben mellőzzék iskoláikban a nép anya-
nyelvét? Ha az alapozás munkáját jól el-
végeztük, majd akkor beszéljünk az anyanyelv 
mellőzésének kérdéséről! 

A magyar nyelv és érzés tekintetében eddig 
elért sikereinket az előretekintés, a türelem, 
tapintat és szeretet eredményezte. Legyen ez 
az előrelátás, tapintat s türelem ezután is 
vezérünk s irányítónk hazafias munkálkodá-
sunkban! Ha valahol, úgy ennél a kérdésnél 
nagyon is számba kell venni azt a közmon-
dást, hogy: „Lassan járj, tovább érsz!" 

Végül még a következőket: 
1. Noha nem hiszem, hogy mások sok évi, 

exponált vidéken való odaadó munkájának 
értékéből levont volna Láng úr közleménye, 
mégis föl kell emelnem szavamat, mert el-
hibázott dolognak tartom oly határozott s 
elitélő kritikát gyakorolni mások hazafias 
törekvése fölött. Mindenben állíthatunk föl 
merev elveket, csak a szőnyegen levő kérdés-
ben nem, mert a hány nemzetiségi vidék és 
község van, annyiféle eszközzel és móddal 
hódíthatjuk el idegen ajkú polgártársainkat. 
Gramma és mások könyvének is megvan a 
maga létjogosultsága a maga vidékén s bizo-
nyára a sikere is. Láng úr 5 nyelvű ábéczés-
és olvasókönyveinek tévedéseit senkinek sem 
jutott eszébe agyonbirálni, mert a hibák 
daczára is bizonyára hasznára vált az ügynek. 
Nézetem szerint: bárki, bármilyen kis por-
szemmel járul is a szóban levő czélhoz, elis-
merést érdemel. 

2. Félve gondoltam annak a következményeire, 
ha esetleg valamennyi nemzetiségi vidéken 
működő tanítótársam Láng úr nézetei u tán 
indulva végezné nagyfontosságú munkáját. 
Nem hiszem, hogy Láng úr fölszóllalásával 
képes lett volna a magyar érzés és magyar 
nyelv terjesztése ügyében higgadtan s körül-
tekintően közreműködő tanítótársaimat a helyes 
útról leteríteni. Mégis ebből az okból is föl 
kellett szólalnom, mert különösen nemzetiségi 
vidékeinken működő fiatal tanítóink bizal-
matlanná lehetnének saját eddigi eljárásuk 
iránt s várakozó állásba helyezkedhetnének; 
vagy pedig a Láng úr által hangoztatott 
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módnak a nemzetiségi vidékek egész vonalán 
való követése által olajat öntenének a nem-
zetiségi agitátorok által szított tűzre s ezzel 
az eddig elért eredményeket, valamint a jövő 
sikerét koczkára tennék. 

3. Oly apodikticze — mint Láng űr tet te 
— nem lehet másokra ráfogni, hogy nem 
olvasnak s nem ismerik az egyetemes tanító-
gyűlésnek a magyar nyelv tanítására vonat-
kozó határozatát. Igen, olvastuk és ismerjük 
az egyetemes tanítógyülésnek 1896-ban, haza-
fias fölbuzdulásból és lelkesedésből hozott 
határozatát! A magyar néptanítók egyete-
mességének nem lehet s nem szabad másként 
határoznia, mint a mint határozott. Csakhogy 
ez a határozat nem végrehajtható reális, hanem 
dicsérendő ideális közóhaj, melynek megvaló-
sítása utódainkra vár. 

4. Nem fogja oly könnyedén hátramara-
dottnak és ósdinak nyilvánítani az általam 
hangoztatott módszert (mint Láng úr tette), 
a ki tekintetbe veszi, hogy a 70-es évek 
végén s a 80-as évek első felében nem 
magyar ajkú iskoláink nagy részében sehogy 
sem tanították a magyar nyelvet, mert leg-
több helyen maguk a tanítók sem tudtak 
magvarul beszélni. Ha tudtak volna, nem 
kellett volna 1880-tól 1886-ig, sőt később 
a 90-es években is magyar nyelvi póttan-
folyamokat rendezni a nem magyar ajkú vidé-
keken alkalmazott, ezreket számláló tanítók 
számára. Nemzetiségi vidékeinken működő 
tanítóink nagy része magyar nyelvi és mód-
szertani jártasság dolgában csak most van 
ott, a hová 20 évvel ezelőtt, a magyar nyelvi 
törvény meghozatalakor képzeltük őket, tehát 
az 1879-ben kiadott s (kellőleg módosítandó) 
tantervet mindenütt csak most vagyunk képe-
sek végre is hajtani. Ennek a tantervnek a javí-
tása, reviziója képezzék ez idő szerint gondos-
kodásunk tárgyát, de ne elérhetetlen vágyak ! 

En teljesen megokolva látom az aggodalmat' 
hogy a Láng úr által hangoztatott tanítási 
mód általánosításával visszafejlődnénk, mer t 
sok nemzetiségi vidéken még azokat is elve-
szíthetnők, a kiket eddig megnyertünk. Oly 
nagyfontosságú kérdés megoldásával, mint a 
milyen nemzetiségeink szivének, akaratának 
és nyelvének meghódítása, nem szabad hazárd-
játékot űznünk! 

A Láng űr által hangoztatott módszerre 
didaktikai szempontokból, más alkalommal 
fogom elmondani nézeteimet. 

(Csáktornya.) Margitai József. 

o£>J?IO 

A gazdasági ismétlő-iskola szer-
vezésének akadályairól. 

A „Néptanítók Lapja" folyó évi 43-dik 
számában „A gazdasági ismétlő-iskolák szer-
vezése" czím alatt ezen iskolák szerve-
zésének akadályaival foglalkozva Novoszel 
János — fejtegetései alapján — azt követ-
kezteti, hogy a fölmerülő ak adályokat a tanító 
sikeresen leküzdheti, csak kellő tapintattal és 
körültekintéssel járjon el dolgában . . . Igen, 
a nagy akaraterő csodákat is mívelhet. 

Szerinte a szervezésnek egyik akadálya az, 
hogy a ministerium 60.764. sz. a. 1896. évi 
november 16-án kelt rendeletével kiadott: „A 
gazdasági ismétlő-iskola szervezete és tanterve" 
czímű füzetből minden határozottabb rendel-
kezés nélkül csak általános irányelveket olvas-
hatunk k i ; abból „a helyi viszonyoknak meg-
felelő alkotásokat kihámozni lehetetlen és ha 
lehetséges is, akkor az csak találomra történik". 

így van-e ? 
Talaj- és klimatikus viszonyok még a köz-

vetetlen szomszédos községekben is eltérők 
lehetnek, mely körülményhez feltétlenül alkal-
mazkodnunk kell a szaktárgynál, mert nincs 
időnk azt oly nagy arányban tanítani, hogy 
tanítványaink bármely viszonyok közt is ott-
honosan érezhessék magokat e szakismeretek-
ben. A helyi viszonyokat a gazdasági ismétlő-
iskolai szaktanítónak igen, de egy általános 
(országos) utasításnak figyelembe venni nem 
lehet. Tanfolyamon kiképzett szaktanító — a 
ki egyébként népiskolai oktatással foglalkozik 
— legilletékesebb a helyes irány megjelölésére, 
és én állítom: képes is ana , Habár látjuk az 
utasítás szűkszavúságát, azt a szervezésnél nem 
tekinthetjük akadálynak. 

Akadálynak tekinti az említett czikk irója 
a felsőbb hatóság lanyha eljárását is, a mint 
h j a : „a felsőbb hatóság sok mindent meg-
tehetne ezen iskola érdekében, de ezért való-
ban nagyon keveset tesz". Ügy tapasztalja, 
hogy „az erélyes eljárás nem mindig a felsőbb 
hatóság jóakaratán múlik; igen sokszor az 
egyes községek a helyzetnek meg nem felelő 
jelentésekkel vezetik félre a hatóságot és 
hárítják el magokról a szervezés felelősségét". 

A felsőbb hatóságok ellen nincs is kifogá-
sunk ; hanem hogy az alsóbb hatóságok, a 
községek képviselői, a felelősség elhárításában 
e dolognál kitartó szorgalommal gyakorolják 
magokat, az eltagadhatlan. Ha ez nem úgy 
volna, akkor a földművelő néposztály anyagi 
boldogulásának előmozdítását czélzó intéz-
mény már eddig is életbe lépett volna minden 
oly helyen, a hol annak szervezhetése végett 
a kormány nem csekély áldozata folytán 
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kínálkozó alkalomképen kiképzett szaktanító 
áll a község rendelkezésére a nélkül, hogy a 
népre nézve leghasznosabb ismereteit értéke-
síthetné. 

En állítom — még ha talán kartársaim 
meg is haragusznak é re t t e : a községek indo-
leucziája sem akadály a gazdasági ismétlő-
iskola szervezésénél; mert „ha egyes községek 
meg nem felelő jelentésekkel vezetik félre a 
hatóságot és ezzel el tudják magukról hárítani 
a szervezés felelősségét", a tanítónak alkalma 
lehet a helyzetről az illetékes hatóságot igazsá-
gosan fölvilágosítani s ezzel a felősséget vissza-
hárí that ja illetékes helyére. Vagy ha ezt nem 
akarjatenni ,könnyen eltalálhatja a leghelyesebb 
u t a t : kis igényekkel kezdi meg munkáját, hogy 
későbben a haladás annál szembetűnőbb legyen. 
Erre nézve N. J . úr igen helyesen jegyzi 
m e g : „Ne követeljünk mi már a szervezés 
elején, ki tudja, mennyi földet, meg munka-
erőt és még nem tudom, mi mindent, mert 
akkor elijesztjük az iskolafentartó községet". 
I t t az a baj, hogy semmit se követelünk. Erre 
szinte hallom kartársaim válaszát: kisütötte 
azt, hogy mi — tanítók — nem teszszük 
meg mindazt, a mit tehetnénk a gazdasági 
ismétlő-iskola szervezése érdekében. Van ebben 
valami. Okát adom. 

A gazdasági ismétlő-iskola kertje csak úgy 
lesz mintaszerű, melyből tanulni is lehet, ha 
kezelője egész nyáron benne időzik; ez pedig 
évi 50 frt tal oly silányan van díjazva, mint 
ennyi időt és szakismeretet igénylő semmi 
más dolog. A tanítóság ezért sem a szak-
lapokban, sem pedig a községekben nem fejti 
ki azt a tevékenységet, melyet kifejtene, ha 
csak ez az 50 frtnyi fizetés is nyugdíjba be-
számíttatnék s például 1 — 2 év alatt — a 
fölmutatott eredmény figyelembevételével — 
100 frtra emeltetnék (nyugdíj-jogosultsággal). 
Ez esetben — hiszem — lázas tevékenységet 
fej tene ki a tanítóság e t é ren ; mert a mikor 
a nép anyagi boldogulásáért fáradna, saját 
maga és családja anyagi javulását is biztosí-
taná s a gazdasági ismétlő-iskolában való 
tanítás a tanítóra nézve előléptetés lenne. 

E leghasznosabb iskola szervezése érdeké-
ben nagyobb áldozatot kell hoznia az állam-
nak is, mert „még a legmostohább pénzügyi 
viszonyok közt is a tanügy az első, a mire a 
meglevő állami pénzt -fordítani kötelesség — 
és csak ezután következik minden egyéb az 
államban". (Dr. Wekerle L. „Tanügyünk kor-
szerűsítése" 10. 1.) 

En úgy látom, hogy ez az aránytalan pénz-
beli áldozat igazi akadálya a gazdasági ismétlő-
iskolák szervezésének. 

(Felső-Visó.) Mihalicska Ferencz, 

IRODALOM. 
C'sá/eyElek székes-főv. tanító igen ügyes „Gaz-

daságtant" írt nép-, ismétlő- és gazd. ismétlő-
iskolák számára. E derék kis kézikönyv tar-
talmazza a talajismertetést, a növénytermelést, 
az állattenyésztést és a háztartástant. A szerző 
a fejlődöttebb szakirányú gazdasági ismétlő-
iskolák tantervére is figyelemmel volt. Tar-
ta lmán kívül e könyvet, mely gazdasági ism.-
iskolában jó szolgálatot tehet, jó, magyaros 
stilusa is ajánlja. Ara kötve 24 kr. (Lapunk 
jövő számának „Szünóra" rovatában mutat-
ványt közlünk a jóravaló kézikönyvből.) — 
Ugyancsak Csáky Elek Horváth Pállal egy 
másik munkát is í r t ; czíme: „A lakóhely 
ismertetése és Somogymegye földrajza." A somogy-
megyei népiskolák III. oszt. számára. Ez a 
jó kézikönyv már második, teljesen átdolgo-
zott kiadásában jelenik meg. Több csinos 
kép diszíti és el van látva Somogymegye 
térképével. Ara kötve 20 kr. Melegen ajánljuk 
a somogymegyei népiskoláknak. 

Domonkos János gyulai tanítótól „Földrajzi 
alapismeretek, továbbá Gyula városának és 
Békésvármegyének rövid leirása" jelent meg. 
Az ügyes kézikönyv, melyhez mellékelve van 
a megye térképe, nagyon jól használható a 
békésmegyei népiskolák III. osztályában. Ára 
kötve- 30 krajczár. Fehérváry József egresi 
néptaní tó meg „Magyarok története és alkot-
mánytan" czínm füzetet írt népiskolák szá-
mára. Ára 15 k r ; megrendelhető Szegyakov 
Milánnál Peijámoson. 

A Franklin-társulat egy csomó új könyvet 
adott ki. Ismertetésökre nem rendelkezvén 
elegendő térrel, csak czímöket soroljuk föl, 
megjegyezve, hogy melegen a jánl juk vala-
mennyit. Ezek : Nansen utazása lábszánkón 
Grönlandon keresztül. Ir ta Szivos Béla. (Vasár-
napi könyvtár, 35. füzet, ára 20 kr.) Verne 
regényeiből a Hódító Bobur (1 f r t 20 kr.) és 
Utazás a föld körül. (Szász Károly fordítása.) 
Lévay József újabb költeményei. (1 f r t 60 kr.) 
Bérezik Árpád „Őszi hajtás"-a. (Elbeszélések; 
ára 1 f r t 50 kr.) Sertéstenyésztés, irta Dely 
Mátyás állatorvos. (50 kr.) — A" Olcsó könyv-
tár ú jabb füzetei : Sudermann TBejtett bol-
dogság11 czímü színműve. (Hőse egy igazgató-
tanító.) Coppée költeményeiből. Kuthy Lajos 
„JEgy iskolai kaland"; Hey se Pál „Sellő" és 
Uchard franczia író „Berthier Joconda" czímü 
elbeszélése. Az Olcsó könyvtár egy-egy füzete 
10 kr. — Német olvasó- és nyélvgyakorló könyv. 
A népiskola IH. és ^ IV. oszt. számára, irta 
Klingenberg Jakab. Ára kötve 50 kr. 
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Némi vigasztalások. 
— Félig-meddig rajz. — 

Sok összevisszaság van ezekben a bolondos 
nemzetiségi dolgokban. Az ember akárhogy 
lesi őket, csak egyben jön némileg tisztára. 
Hanem azt elhagyom a végére. 

Vannak náczidk, a melyek elbarrikadirozzák 
magukat és nem bir hozzájuk közeledni a 
mennybeli angyal sem. Míg ellenben némelyek 
belevetik magukat az árba s a többivel nem 
sokat törődnek. A ki nem él velők, annak 
persze föl sem tűnik; hanem nekünk! Oh, én 
például úgy el tudok búsulni minden egyes 
individiumon, amely ránk nézve elveszett. Hogy 
mit is bajlódom tulajdonképen velők? Igaz,igaz ! 
Nem az én orromra bizták! A más resszortja, 
csinálja más. A mai társadalomnak úgyis 
főszerencsétlensége, hogy minden ember a 
másikat akarja oktatni. A pék tanácsot ád a 
kalaposnak, a szabó a földmívelőnek, a keres-
kedő a tisztviselőnek és mindannyij a . . . a : 
tanítónak. Ez nagy bűnünk. Miért kell abban 
nekem nyakig lubiczkolnom! 

Hiába! Hiszen vakarom én azt le magam-
ról váltig, de nem megy! Ha nem, hát ma-
radjon. 

A tavaszon valami jukker-gyereket helyeztek 
ide a vasúthoz. Föl sem tünt nekünk, az 
nálunk gyakran megesik. Minden héten talál-
kozunk friss arczokkal. Ezt is későre vettük 
észre; csak a mint valami kisasszonyokkal 
cziczázott. Ha nem volt szolgálatban, mindig 
ott lehetett látni, a hogy legyeskedett az 
utczán. Akkor tudtam meg a nevét, a 
mikor lépre r agad t : megesküdött egygyel. 
Halász Jánosnak hivják, a legmagyarabb 
Alföldről való; kálvinista volt minden 
pereputtya. Hanem azért magyar szót nem 
hallott tőle senki; a kit elvett, az egy cseh 
pinczemester leánya Bukarestből, ki csak 
német nyelven tud imádkozni, magyarul semmit. 

Mi bajom van nekem ezzel az emberre l? ! 
Mit búsulok én r a j t a ? ! hiszen nekem sohsem 
vétett. 

Tudja az I s ten! Talán nem is ra j t a búsu-
lok ; talán inkább haragszom bizonyos embe-
rekre, kik hazájuk iránt annyit tar tanak elég-
nek, ha a fizetésüket fölveszik az állampénz-
tárból. Ügy van: haragszom az ilyen embe-

rekre. Jó lenne, nem látni. De hát ennek is 
a néhai jó Gáspár János bácsi az oka, a ki 
nálam jár t valamikor. 

— Mivel foglalkozik öcsém ? — kérdezte. 
Ránéztem az ő jóságos, szép tisztes arczára 

s bátorságot vet tem magamnak: 
— Haragszom ! feleltem ; nyolczvankilencz 

gyermek ül i t t tühegygyel egymás hátán s 
abból csak heten magyarok. 

Elmosolyodott a jámbor öreg; megsimo-
gat ta a fehér gyér haját, aztán mondta : 

— Kétféle kötelességet kell teljesítenünk 
öcsém, mert ismeri azt a Józan nevű nagy-
szájú urat, azt a Pap nevű másik urat ? Csiki 
székelyek azok. Onnan származtak. Az atyafiai 
ma is ott laknak, csakhogy már nem egy 
náczióhoz számítják magukat. Nó, de aztán 
ezen kívül még hány! 

Ekkor oltódott belém valami bolondság, a 
mi miatt már annyiszor megütöttem a fejemet, 
de a miért annyiszor áldom a jó Gáspár bácsi 
emlékét. 

Azóta sokszor eltöprenkedem magamban: 
hát ez így is l ehe t ! ! 

Vigye el az ördög az egészet! Fölfogadom, 
hogy sohasem látok meg többet semmit. Ha 
úgy van, hát legyen úgy. Csakhogy ezt, persze, 
könnyű mondani! Meg is t enn i ! — ó, az 
egészen más kérdés. De hát szerencsénkre itt 
vannak a székelyek. Kedves, bugyuta jó szé-
kelyek. Azok nyújtanak néha vigasztalást is. 
Pé ldáu l : az iparkamara föltet te magában, 
hogy őket megmagyarosítsa. Összeszedi a 
fölösleges emberanyagot, elviszi őket Kikindára, 
Miskolczra, Győrbe s csinál belőlük iparost. 
A mult hónap végén kapok a t i tkártól egy 
levelet; azt irja, hogy jön hozzánk és kér, 
segítenék neki összeszedni este az Udvarhely 
felől jövőket, éjjel pedig a Háromszékieket. 

H á t jól van, segítek. 
A mondott időre nagy énekszóval, széles 

kedvvel és egy-egy átalvető élémozsiával meg is 
érkeztek a fiuk. Mindannyi életerős, tövéről 
metszett székely sarjadék. Az embernek jól 
esik végig nézni rajtok. Az udvarhelyiek á-val, 
meg ő-vel, a háromszékiek ó-val tekerik ki a 
szavak nyakát. Nagy időbe telik, míg a három 
irányból érkező vonat közül kigabalyítjuk 
őket és beterelhetjük az indóházba. 

t 
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Tűk haonnét jeőtök hé ? — kezdik az 
ismeretséget. 

— Mik Csétfaláról. Hát tük? 
Met mük osztán Papaóczról. 

— Hát merre ? 
— Én Debreczönbe. 
— Mi Miskaóczra. 
Nem kevés fáradságba kerül lezárni — 

ideig-óráig — ennyi fölszabadult zsilipet. De 
valahogy sikerül sorba állítani. Mintha egyen-
ruhába volnának bujtatva: mindenik lábán 
csizma, íehér székelyposztó nadrág (harisnyá-
nak hívják), kék vagy barna kabát. A titkár 
végig járja mind, számbaveszi; nem hiányzik 
egy sem. Kiadja az utasításokat, hogy meddig 
szabad távozni; hol kell tartózkodni, mikor 
indulnak tovább. Azt meghallgatják, de az 
utolsó szó végével már neki zudulnak az 
ennivalónak, aztán hiába való lenne tovább 
probálkozni is velők. 

Egy kurtanyakú, kerek, pirosképü fiu állott 
az asztalvégén egy öreg székellyel. Igazi 
székely típus; egy millió közül is ki lehetne 
választani. Látszik rajta a havasi zománcz. A 
tarisznyát oldozza, míg a vén székely taná-
csokkal traktálja. 

— Osztán irj értöttede, a hogy helybe 
érköztél, de nehogy te valamihöz hezza vájj ; 
jól viseld magadot édös fiam. 

— - Jó, jó ! — feleli a fiu és kezdi előszedni 
a kenyeret, sült csirkét. 

— A magáé ez a fiu ? — szólítottam meg 
az apát. 

— Az enyém biz e tekéntetes úr, — felelte. 
— Hány gyermeke van ? — kérdeztem megint; 

gondoltam, hogy egynél több van, mert ha 
csak egy van, azt oda nem adja. 

— Neköm bizon tekéntetes úr négy gyer-
mekem s két leánykám. 

— Bravó! — hát hová valók ? 
Bözödiek volnánk bizon mü, istálom. 

— Hogy hívják ? 
— Engöm bizon Vájszenbek János, tekén-

tetes úrnak szolgálatjára; ez a legénke pedig 
Vájszenbek Istán. 

— Weisenbeck! Székelyek magok atyafi ? 
mondtam, talán gyanús képpel. 

Az én székelyem először azt mondta, hogy: 
hűm! azután megcsavarította a fejét; kevés 
ideig nem szólott, hanem leszelt az előkerült 
kenyérből, csirkéből egy-egy darabot, a bics-
kájával kezdte vágni, jól teletömött szájjal 
vetette oda: 

— Bizony székölyök mü lelkem. 
Azután többet nem beszélt. 
No, aztán csudálkozzék valaki, ha akadnak 

jámbor bárgyú emberek, a kik vigasztalást 
találnak még az ilyen semmiségekben is! 

Hogy különben az a bizonyos vigasztalás 
mi legyen? — azt én nem tartozom meg-
mondani senkinek. A tiszta annyi: az ember 
olyanná lesz, a milyenné nevelik. 

(Segesvár.) Csulak Lajos. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
$ A besztercze-naszódmegyei általános 

tanítóegyesület XIV-ik évi rendes közgyűlé-
sét Nagy-Sajó nagyközség állami iskolájá-
ban tartotta meg Jancsó Gábor alelnök elnök-
lete mellett igen élénk érdeklődés között. A 
gyűlésen a tagok csaknem teljes számban 
megjelentek; jelen volt CsernátoniGyula dr. kir. 
tanfelügyelő is. A gyűlés megkezdése előtt 
Mislcolczyné-Nagy Róza gyakorlati tanítást 
tartott az 1-ső osztálynak a beszéd- és erő-
gyakorlatokból, mely a birálat rendjén sike-
rültnek nyilváníttatott. Ezután az egyesületi 
daloskör a Hymnust énekelte el s annak 
végeztével elnöklő alelnök megnyitván a gyű-
lést, fájdalmasan emlékezett meg hazánk leg-
szeretettebb királynéjának, Erzsébetnek, tra-
gikus elhunytáról. A közgyűlés a szónoki 
hévvel előadott beszédet s a bejelentést állva 
hallgatta végig s az emlékszoborra egyhan-

í gulag 50 koronát szavazott meg. — Mihály G. 
I egyesületi főjegyző terjesztette elő ezután nagy 

gonddal összeállított évi jelefitését. Ezután 
Sebestyén J. beszterczei áll. tanító adta elő 
ily czímű vitatételét: „ A történelmi ismere-
tek tanítása a földrajz kapcsán a népiskola 
III. és IV. osztályában." Részletesen fölsorolta 
azon történelmi dolgokat, melyek a földrajz-
zal kapcsolatban a népisk. III. és IV. osztá-
lyában is taníthatók. A közgyűlés a tapasz-
talat alapján összeállított és előadott tétel-
ben foglaltakat helyesléssel fogadta, megvaló-
sításukat kimondotta s előadónak jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott. — A közp. választmány 
előterjesztései közül legnevezetesebbek a követ-
kezők : a) Mihály G. és Sebestyén J. besz-
terczei áll. tanítók megbízattak a vármegye 
földrajza Il-ik kiadásának elkészítésével; 
b) kimondatott, hogy az egyesületi tagoknak 
a gyűlésekre való utazásuk megkönnyítése 
czéljából a fuvar- és napidíjaknak fele része 
az egyesületi segélyalapból előterjesztetik. 
Azon esetben pedig, ha a nm. kormány a 
fuvar- és napidíjak adását beszüntetné, ez a 

! határozat is érvényét veszíti; c) a ,Segély-
alap" szabályai kevés módosítással elfogad-
tattak ; d) Csernátoni Gyula dr. kir. tanfel-
ügyelőnek egy pályatétel kitűzésére adott 
100 korona adományáért jegyzőkönyvi köszö-
net szavaztatott. — Szentpéteri J. beszter-
czei áll. isk. igazg. az egyesületnek országos 
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bizottsági képviselője beszámolt az Országos 
Bizottság működéséről. — A számvizsgáló-
bizottság jelentéséből kitűnt, bogy az egye-
sületnek van 1654 frt 71 kr segély-alap 
vagyona és 229 frt 23 kr pénztári alapja. 
Miután még a fiókkörök számadásai, költség-
vetései s az egyesület költségvetése s egy 
pár indítvány letárgyaltatott, kezdetét vette a 
szavazás az elnöki állásra, melyre Jancsó G. 
alelnök, ki az egyesület ügyeit már egy fél 
év óta ügybuzgó szakértelemmel vezette — 
választatott meg egyhangúlag. Az így ürese-
désbe jött alelnöki állásra Sebestyén J., a tan-
szertárosi állásra Nagy A. beszterczei állami 
tanítók; a két választmányi tagsági helyre 
Kiss Mihály ip. isk. igazg. és Benczik Géza 
polg. isk. tanító s az Orsz. Bizottságba kép-
viselőnek Mihály Gábor az egyesület főjegy-
zője választattak meg. Délután 1 órakor köz-
ebéd volt. 

X A csanádmegyei tanító-egyesület nagy-
laki járásköre Nagylakon tartotta rendes őszi 
gyűlését, Nagy János csanád-palotai igazgató 
tanító elnöklete alatt. A járáskör tagjain 
kívül számos tanférfiu és tanügybarát vett 
részt. Jelen voltak: Kubinyi Mihály Csanád-
vármegye kir. tanfelügyelője, Szojka és dr. 
Hász főszolgabírók, tíozintán Sándor gör. 
kath. esperes-plebános és még számosan. — 
Kovács Mariska nagylaki áll. elemi isk. tanítónő 
tartott igen érdekes és minden tekintetben 
megfelelő minta-tanítást a kamatszámítás 
köréből, melyért jegyzőkönyvi elismerésben 
részesült. — Ugyancsak sikerült tanítást ren-
dezett Kubicza Pongrácz csanád-palotai köz-
ségi tanító az „Elrothadt baraczk" cz. olvas-
mányról. — Lászlóné-Janda Ilona csanád-
palotai tanítónő nagy érdekeltség mellett 
olvasta föl „Természet a népiskolában" czímű 
nagyon sikerült értekezését. Értekezésében 
oly sok gyakorlatiságot tanúsít, hogy a j árás-
kör elhatározta, hogy a munka kinyomatását 
és terjesztését a központi választmánynál 
sürgetni fogja. — JÜráb János nagylaki áll. 
tanító a ..Kurzusokról" értekezett behatóan 
s a tanítóképző-intézetekbe való fölvételeket 
igen élénk színekkel ecsetelte. — Ugyancsak 
a tisztújítás is megejtetett s egyhangúlag 
megválasztatott elnöknek Nagy János csanád-
palotai ig.-tanító, alelnöknek Lászlóné-Janda 
Ilona csanád-palotai tanítónő, jegyzőnek 
Kovács Sándor csanád-palotai tanító és a 
központi választmányba képviselőül Buja 
Lajos csanád-palotai tanító. 

-j- A sárosmegyei róm. kath. népneve-
lők egyesülete Eperjesen tartotta meg igen 
látogatott rendes évi közgyűlését Hartsár 
Péter kis-szebeni esperes-plebános elnöklete 

alatt. A gyűlést megelőzőleg, 9 órakor a róm. 
kath. főtemplomban ünnepi istentisztelet tar-
tatott. 10 órakor vette kezdetét a gyűlés az 
elnöki megnyitóval, mely a tagokat vallásos 
buzgóságra és fokozott tevékenységre buzdí-
totta. Ezután Veszely Vilmos, eperjesi tanító, 
egyesületi főjegyző, megindító értekezéssel 
méltatta Erzsébet királynénk gyászos elhuny-
tát és hazánk körül szerzett kiváló érdemeit; 
rámutatott azon veszélyre, mely társadalmun-
kat fenyegeti s végül lelkükre kötötte kar-
társainak, hogy csepegtessék növendékeikbe 
a hazaszeretet, a vallásosság és emberszeretet 
szent érzelmeit, nehogy a világfölforgató tanok 
hazánkba is átplántáltassanak. A pénztáros 
jelentése szerint az egyesület vagyona tőkében 
684 frt 48 kr. A mult évi bevétel 289 frt 
61 kr., a kiadás 225 fr t 19 kr. volt. Vrablo-
vich Román, a központi biráló-bizottság elnöke 
jelentése szerint a beérkezett pályamunkák 
közül Szabó Antal nagysárosi kántortanító 
„Jézus Krisztusnak, mint tanítómesternek légy 
méltó utódja" czímű müvét fogadta el és 
jutalmazta a gyűlés. Az 1898/99. tanévre 
15—15 frtnyi jutalomra két pályakérdés tüze-
tett ki, és pedig: „Mily módon lehet a taní-
tónak növendékeiben fejleszteni a kötelesség-
érzetet", és „Mily módon és mily eszközök 
által lehetne az okszerű méhészetet a néppel 
megkedveltetni, hogy a nép azt kedvvel 
művelve, úgy a saját, valamint az ország 
vagyonosodását előmozdítsa ?" Az elnök indít-
ványára a tűzkárosult nagysárosi tanítók 
egyenkint 15 frtnyi segélyben részesültek. Az 
országos internátus fölállításáról tett indítvány 
a köröknek, javaslattétel végett, kiadatott. 

1) A „krassó-szörényvármegyei tanító-
egyesület" lugosi járásköre Szapáryfalván 
tartotta őszi rendes gyűlését. Mintatanítást 
Krizsovánszky Ádám szapáryfalvai áll. tanító 
tartott a fő világtájakról. A kör az előadót 
jegyzőkönyvi elismeréssel jutalmazta. — RásTeó 
László köri elnök megható szavakkai emléke-
zett meg a borzasztó csapásról, a mely Erzsé-
bet királyné 0 Fölsége tragikus halálával 
dicsőségesen uralkodó királyunkat és magyar 
hazánkat érte. Lelkes szavakkal hivta föl a 
jelenlevőket, hogy a társadalmi betegség e 
kinövésének, az anarchiának meghiúsítására 
minden lehetőt kövessenek el. A kör a meg-
dicsőült emlékét jegyzőkönyvileg megörökí-
teni határozza. Az ülés megnyitása után Báskó 
László fölolvassa „Az iskolaszékek és áll. isk. 
gondnokságok hatás és jogkörének megvál-
toztatása" czímű vitatételét. Az érdekes eszme-
csere után kiküldetett 4-tagú szakbizottság az 
utasítások megfelelő kidolgozására. Több kebli 

' ügy elintézése után a tavaszi gyűlés helyéül 
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Igazfalva, s vitatételül: „Mifeép lehetne gon- j 
doskodni arról, hogy az iskolából kikerült 
gyermekek a magyar nyelvet el ne felejtsék, 
illetve abban tovább is gyakorolhassák és 
tökéletesíthessék magukat* tüzetett ki. Előadó 
Gregus Gy. betlenházi közs. tanító. A vármegye 
monográfiájának megírásához segédszerkesztőül 
Ráskó László áll. tanító választatott meg. A 
gyűlés után közebéd volt. 

= A békésvármegyei általános tanító-
egyesület orosházi járásköre Csorváson tartotta 
őszi gyűlését. Podsztrelen György elnöki meg-
nyitójában elsőben is megemlékezik Erzsébet 
királyné haláláról, kinek emlékét az egyesület 
jegyzőkönyvében megörökíti. A továbbiakban 
jelenti az elnök, hogy az egyesület alapsza-
bályai megerősíttettek. Az eltávozott s elhalá-
lozott tagok bejelentésénél Nagy Lajos indít-
ványozza, hogy Varga István korán elhunyt 
kartárs élete s működésének méltatása a jövő 
gyűlés tárgyai közé fölvétessék. Az emlék-
beszéd megtartására Fabriczi Pál kéretik föl. 
A Tótkomlóson tartott gyűlés jegyzőkönyvé-
nek fölolvasása után megbiráltatott Krausz 
Sándornak gyakorlati előadása a „szoktatásról 
a tanév elején," I. osztályú növendékekkel. 
Brósz János az osztott iskola I. II. osztályá-
nak tantervét mutatta be, mely élénk, beható 
vita után csekély módosítással elfogadta'ott 
azon fölhivással, hogy előadó a többi osztályok 
tantervét is dolgozza föl s nyújtsa be a leg-
közelebbi gyűlésen. Fürst János a nyugdíj-
törvény revíziójáról nyújtott be határozati 
javaslatokat, melyeket Nagy Lajos és Kovács 
János módosításaival a gyűlés magáévá tett s 
a központba fölterjeszteni határozta. Kovács 
János a gazdasági ismétlő-iskoláról értekezett. 
Mint igen aktuális kérdést nagy figyelemben 
részesítette a gyűlés. Különben e tárgyról a 
nagygyűlésen szintén Kovács János értekezik. 
Povázsay Gábor egy tótkomlósi esetből ki-
folyólag indítványozza, hogy a járáskör tegyen 
lépéseket a központnál, a tanító és iskola 
védelmének a közigazgatási bizottság által 
hozandó szabályrendelet kieszközlése végett. 
A tavaszi gyűlés Nagyszénáson tartatik meg. 
A tisztikar 3 évre fiiból megválasztatott. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Hámos László 

gömör-kishontmegyei főispánnak, a ki a hámos-
falvi ág. h. evang. el. isk. építésére 500 frtot 
adományozott. 

Kinevezte: Szász György oki. tanítót, a 
kelecseny-oblászkai áll. el népiskolához vándor-

tanítóvá; Klug Elemér oki. tanítót a mező-
nagycsányi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Szvoboda Hona oki. tanítónőt a zborói áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Tóth János oki. 
tanítót a búcsúi áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Korcsek Anna oki. óvónőt a mádi áll. óvodá-
hoz óvónővé; Hornyik-Veszelovszky János oki. 
tanítót a tornyai áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Mellan György oki. tanítót az 
aranybányai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Sida József német-lipcsei r. kath. tanítót a 
felső-ternyői áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Pauerné Lazarics Kornélia oki. tanítónőt a 
parajdi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Grraeser Nándor oki. tanítót a bártfai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Lénárd Berta oki. 
tanítónőt a pánczélcsehi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé. 

Áthelyezte: Tibay Eszter újpesti áll. el. 
iskolai tanítónőt a budafoki és Tirczka Kle-
mentin budafoki áll. el. isk. tanítónőt az 
újpesti áll. el. isk.-hoz jelen minőségükben; 
Kopasz János alsó-köröskényi áll. el. isk. 
tanítót az Örkényi áll. el. isk.-hoz; Endes 
Klára aranyos-gyéresi áll. el. isk. tanítónőt a 
felvinczi, Keresztesi Ambrus mezőbodoni áll. 
el. isk. tanítót az aranyos-gyéresi áll. el. 
isk.-hoz; Nagy Sándor kovásznai áll. el. isk. 
tanítót a kőhalmi és Sükösd András felső-
ternyői áll. el. isk. tanítót a kovásznai áll. 
el. isk.-hoz; Mihályi Margit oki. tanítónőt 
a sztrajnyáni áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé 
kinevezte s ugyanezen isk.-hoz Leviczlcy 
István felső-hraboniczai áll. el. isk. tanítót 
áthelyezte; Török Lajos és Törökné Tóth 
Erzsébet hátmegi áll. el. isk. tanítót ill. 
tanítónőt a bártfai áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében áthelyezte és Bálint Elza és Czucker-
mann Adolf oki. tanítót ill. tanítónőt ugyant 
ezen isk.-hoz r. tanítóvá, illetve tanítónővé 
kinevezte; Csontos Alajos munkácsi, Kalamár 
Gyula és Kalamárné Jurisics Julia ganicsai, 
Fodorovszky Jenő és Fodorovszkyné Homicskó 
Irén sztrajnyáni, Smilnyánszky János jasze-
novai, Télegdyné Bogdánffy Anna zborói és 
Thuróczy Margit parajdi áll. el. isk. tanítókat 
ill. tanítónőket a bártfai áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségükben; Szabó László pócsfalvi áll. el. 
isk. tanítót a szász-kis-almási áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében: Kiss Endre alsó-vereczkei 
es •czy Jolán topánfalvai áll. el. isk. tanítót, 
ill. tanítónőt a ganicsai áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségükben. 

Megerősítette: Pannovics Szvetozár ulmai 
közs. tanítót jelen állásában végleg. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Svancsara Károly apátfalui volt r. kath. 
tanító Gizella és János nevű árvái részére 
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együtt évi 100 fr tot ; néh. Simkó József ebe-
deczi volt r. kath. tanító László és József 
nevű árvái részére összesen évi 116 frt 66 k r t ; 
néh. Magasházy Fülöp volt ipoly-szakállosi róm. 
kath. tanító özvegye, szül. Albert Mária részére 
evi 150 fr tot ; néh. Maár József volt galánthai 
r. kath. tanító özvegye, szül. Kelemen Ilona és 
kiskorú egy árvája részére együtt évi 320 frt 
82 krt. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
11. A. Rozsnyó. 14 év után 48, azontúl 

évenkint 2 Vo-kal több. 
Kovács F. Kapuvár. Ha a kapott fizetés-

javítás a törvényes minimumon fölül esik s 
avval a világos föltétellel adták, hogy ezt kor-
pótlékába betudják, akkor most önnek nincs 
joga külön korpótlékot követelni. 

Reisz J. 1. Igen. 2. Kell rá bélyeg. 3. 4. 
Számtalanszor megírtuk a tanácsadóban. 

Bögre A. Sok van ilyen. Talán legczél-
szerűbb volna A ass József minta-anticpiariuma: 
Budapest, VII., Erzsébet-körút 38. 

Grau 0 . Ha a pályázatban nem volt kitéve, 
ne fogadják el. Orvoslást lehet ellene keresni 
a kir. tanf. útján. A díjlevélre vonatkozó kér-
dést nem értjük. Az önkéntességért a besoro-
zás után már nem lehet folyamodni. 

Hoffmann J. Csak a kir. tanfelügyelőség 
segítségével rendezheti ügyét. Helyesebbnek 
tartanok, ha nyugdíjazás helyett máshova 
tanítói állásért folyamodnék. 

Mihajlovits. A díjlevélben, meg aztán a 
korpótlékra vonatkozó törvényben biztosított 
jogoknál többet nem követelhet. Van-e tudo-
mása a kir. tanfelügyelőnek arról az állítóla-
gos fizetéscsonkításról P Neki kellene itt közbe-
lépni. Távolról Ítélve, úgy látszik, nincs rend-
ben az a dolog. A lakbér kiszabásaért folya-
modni kellene. A közigazgatási bizottság bizo-
nyára meg fogja szavazni. 

Himodi. Mi ideiglenes nyugdíjaztatást aján-
lunk. Sürgősen kellene kérni. Körülbelül 
72 0 o-ot remélhet. A kérvény fölszerelésére 
útbaigazítást találhat lapunkban. Csak ki kell 
keresni. 

Rösenstein. Vág-Besztercze. Nem tar that 
rá igényt, hiszen szolgálata nem folytonos, 
mivel a Szerajevóban töltött éveket nem lehet 
a magyarországi szolgálattal egyenlő értékű-
nek venni. 

Szimkó. A. K. Úgy egyezzenek ki, hogy 
az egész évi jövedelem megfelelő értékét ön 
megkapja az ott töltött időre. Nem lehet az 
ilyent hajszálnyi pontossággal eldönteni, mikor 
különböző terményeken osztozkodnak. 

E . . . i. Csak pályázat utján. 

Gurka M. A levelében említett lap szer-
kesztősége által adott útbaigazítás helyes; 
megnyughatik benne. Az ön esetére is fogják 
érvényesíteni az említett min. rendeletet, ha 
1895-ik évi alkalmazását ideiglenesnek fogják 
minősíteni. Mindenesetre kélje a most esedé-
kes 70 f r t fizetésemelkedés után a kedvez-
ményes járulék kivetését. 

Oroszi Pál. Mostanában volt oly eset 
tanácsadónkban, melyből megérthette, hogy 
1870. év előtti szolgálata után ön csak abban 
az esetben kaphatna nyugdíjat, még pedig 
hitközségétől, ha ilyenre valamelyik egyházi 
főhatósági intézkedés folytán joga lenne. Az 
orsz. tanítói nyugdíjalapból az 1870. év előtti 
szolgálatok után nem adnak nyugdíjellátást. 
Ez időszerint beszámítható (tanítói) fizetésének 
76%-át kapná. 

Dombi L. Véleményünk szerint nem ütkö-
zik bele. Nagyobb megnyugtatás kedvéért 
helyes lenne előbb a kir. tanfelügyelőnek 
bejelenteni s a mennyiben ő összeférhetetlen-
ségi esetet látna, a közigazgatási bizottsághoz 
fordulni engedélyért. Végre a közokt. minis-
teriumhoz tudomásvétel végett. Másik módja, 
még pedig egyszerűbb eljárás az lenne, ha az 
illető neje vagy valamely nagykorú családtagja 
nevére váltaná az iparengedélyt. 

Schön F. Ha állandóan biztosított jövedel-
mek azok s a „tanítói" működést honorálják, 
akkor beszámítják. Ha úgy áll a dolog, mint 
levelében irja, folyamodványban kellene kérni 
a nyugdíjigény fölemelését. 

Magister. Kérje el az államsegélyt kiutaló 
végzést. Abból tájékozást szerezhet az igazi 
tényállásról. 

N. Gy. Merzes. Igen, föl vannak mentve. 
Fölebbezze meg a pénzügyi igazgatósághoz. 

Mólnál' J. A 15 krt az orsz. tan. nyugdíj-
alap részére csak oly növendékektől lehet 
beszedni, kiknek tanítójuk tagja a nyugdíj-
alapnak. Ellenkező esetben is szedheti az 
iskolaföntartó, de akkor az iskola pénztára 
javára szolgál a begyült összeg. 

Weisz F. Lakbér alapjául a korpótlék nem 
számítható be. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet királyné szobrát, király Ö 

Fölsége óhajtására, ~ a budai Szent-György-
téren, ott, a hol jelenleg a llentzi-szobor áll, 
fogják fölállítani. A szobor-bizottságnak f. hó 
2-án tartott ülésén jelentette be Ö Fölsége 
ez óhaját Bánffy ministerelnök s a bizottság 
tagjai szívvel-lélekkel kiáltottak föl: „Éljen 
a király!" Jókai Mór, a ki a szobor-bizottság 
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ülésén résztvett, a többi közt ezeket írja Ö 
Fölsége elhatározásáról: „íme a mi égbeszállt 
védszentünk még a földi életén túl is csodá-
kat tesz értünk . . . Az ő fényes lelkének 
sugallata volt ez, a gyászoló királyi szívben 
tetté válva. Az örök fényesség sugározza öt 
körül a csillagok honában! Legyen Istentől 
megáldva a mi szeretett királynénk !" A szob-
ron kívül, hír szerint, Erzsébet királyné em-
lékére még egy mauzoleumszerű építményt is 
fognak emelni a királyi várlak kertjének 
Pestre néző oldalán. A mauzoleumot dombor-
művek és festmények díszítenék, a melyeknek 
tárgyai a felséges asszony életéből volnának 
merítve. 

— Világ folyása a külföldön. Franczia-
országnak új kormánya van, mely f. hó 4-én 
mutatkozott be a franczia képviselőháznak. 
A kormány nyilatkozatát Dupuy ministerelnök 
olvasta föl. A nyilatkozat szerint az új kormány 
a köztársaságiak egyesítését tűzte ki czélul 
és el van tökélve, hogy a polgári hatalom 
túlsúlyának és a hadsereg tekintélyének meg-
védelmezésében a köztársasági többségre tá-
maszkodjék. A kormány nyilatkozata utal az 
1900-iki nemzetközi kiállításra és reményét 
fejezi ki, hogy Francziaország iparosai, keres-
kedői és mezőgazdái a nehéz viszonyok közt 
is meg fognak felelni a világgal és önmaguk-
kal szemben elvállalt kötelezettségeiknek. Az 
új kormány külpolitikája mindenkor szem 
előtt fogja tartani, hogy törekvései a kitűzött 
czél becsével helyes arányban legyenek. (Ez az 
utóbbi kijelentés az afrikai angol-franczia 
feszültségre vonatkozik s az új kormány ezzel 
jelezte, a mi már bizonyos is, hogy az 
ügy békés megoldást fog nyerni.) Az új kor-
mány nyilatkozatát a kamara 429 szavazattal 
64 ellenében helyeselte. Dupuy ministeriuma 
tehát nagy többséggel kezdi meg az ügyek 
vezetését. — A német császár Jeruzsálemben 
szintén a békét hirdette, hanem azért a czár 
békejavaslata még mindig nem tud pozitiv 
alakot nyerni. A német császári pár még f. hó 
4-én hosszasabban időzött a nemrég fölszentelt 
angol-protestáns templomban, az elviselhetet-
len hőség miatt azonban előbb fogja elhagyni 
Palesztinát, mint tervezve volt. — Kréta 
szigetén most már talán mégis csak helyre 
fog állani a béke, a mennyiben f. hó 4-éről 
Kaneából azt jelentik, hogy a nemzetközi csa-
patok az nap reggel 5 órakor elfoglalták a várat. 

— Wlassics minister az iparművészeti 
kiállításon. Wlassics minister október 31-én 
délben megtekintette az iparművészeti iskola 

növendékeinek a kiállítását. Radisich Jenő és 
Fittler Kamii fogadták a ministert, a ki apróra 
megtekintette a kiállított tárgyakat s végül 
teljes elismerését fejezve ki a látottak fölött, 
arra buzdította az intézet vezetőségét, hogy 
a növendékek munkáiban a magyar stílust 
igyekezzenek érvényre juttatni. 

— Levél a szerkesztőhöz. Igen tisztelt szer-
kesztő úr! A „Tanítók Háza" létesítésére vonat-
kozó és az ügytársak vitális érdekeit tolmá-
csoló czikk, azt hisszük, széles Magyarországon 
mindenütt egyformán visszhangra talált. Mert 
mindenütt elismerik a „ Tanítók Háza" létesítésé-
nek nemcsak létjogosultságát, de égető szük-
ségét. Különösen méltányolják ezt azon vidéki 
kartársak, a kik gyermekeiket a fővárosi 
iskolákba járatják és a kik a lakbér és egyéb 
fizetéseket alig birják elviselni. A szerény 
jövedelmű vidéki tanítónak azonban még a 
nagy lakbér és egyéb kiadások sem okoznak 
annyi gondot, mint inkább azon körülmény, 
hogy gyermekeik éppen azon korban, a midőn 
leginkább rászorulnak a jó példára, tanácsra: 
teljesen magukra vannak hagyatva és a nagy 
város zajában a véletlennek kitéve. Nem tu-
dunk azért eléggé hálásak lenni azok iránt, a 
kik ezen ideális eszméért küzdenek, lelkesül-
nek és másokat is lelkesülésre buzdítanak. 
Magyarország tanítói nem zárkózhatnak el egy 
ily magasztos ügy támogatásától és meg 
vagyunk győződve, hogy minden egyes tanító 
és még a legszerényebb is leteszi áldozatát a 
hazafiság, a jótékonyság oltárára, hogy a 
„Tanítók Házá"-nak eszméje mielőbb testet 
öltsön és megvalósuljon. Ezzel kapcsolatban 
tisztelettel értesítjük igen t. szerkesztő urat, 
hogy mi Lakits Vendel czikkének hatása alatt 
a mai napon a Körmendi Altalános Takarék-
pénztárba 50 frtot tettünk le és ezt az ösz-
szeget, mihelyt a „Tanítók Háza" érdekében 
az országos mozgalom megindul, azonnal 
rendeltetési helyere juttatjuk. Kérjük ennek 
szives tudomásul vételét és maradtunk kitűnő 
tiszteletünk mellett: Körmend, 1898. évi októ-
ber 31-én. A körmendi izr. tanítótestület részé-
ről: Blau Soma, Kolnn Jenő, Wurmfeld Ignácz". 

— A Szathmáry-síremlék és alap bizott-
sága f. hó 2-án tartot ta meg lapunkban előre 
jelzett ülését Péterfy Sándor kir. tanácsos 
elnöklete alatt. Az eddigi gyűjtés eredményé-
ről Ujváry Béla biz. pénztáros tet t jelentést. 
A Néptanítók Lapja szerkesztőségénél (a hová 
küldendők ezentúl is az adakozások) f. évi 
nov. 2-ig befolyt 2087 frt 24 k r ; a Magyar 
Tanítók Kaszinója gyűjtött 125 fr t 51 krt 
A pénztári könyv és a takarékpénztári köny-
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vecske megvizsgálására a gyűlésből 3 tagú 
bizottságot küldtek ki, mely a számadásokat 
teljesen rendben találta. Elhatározta ezután a 
bizottság, hogy a gyűjtést jövő év György 
napján zárja le s a síremléket (körülbelül 
1000 frt költséggel) 1899. év nyarán, a nyári 
tanítói gyűlések idejében leplezi le, hogy az 
ünnepen a vidéki tanítóság küldöttei is részt, 
vehessenek. A síremlék fölállításának munká-
lataival egy szűkebb bizottságot biztak meg, 
melynek tagjai: Halász Ferencz oszt.-tanácsos, 
mint elnök, Lakits Vendel és Sretvieer Lajos 
székes-fővárosi igazgató - tanítók, Vólenszky 
Gyula és Ujváry Béla. A bizottsági ülésen 
kifejezést nyert az az általános óhaj, hogy a 
még künn lévő gyűjtőívek a kitűzött határ-
időn belül okvetetlenül beküldessenek a Nép-
tanítók Lapja szerkesztőségébe s hogy a tanító-
ság ez úton líjból fölszólíttasse'k adakozásra. A 
síremlék ugyan már biztosítva van, de a Szath-
máry nevéhez kötendő alap, mely a megbol-
dogult működésének kőnél és ércznél mara-
dandóbb emléke leszen, még mindig nem 
eléggé tekintélyes. Ismerjük ugyan a tanítóság 
nyomasztó anyagi helyzetét, de viszont tudjuk 
azt is, hogy 5—10 kr minden magyar tanító-
tól telik oly alap létesítésére, melynek kama-
tait tanítók gyermekei és özvegyei fogják élvezni. 
Újból kérjük tehát a tanítóságot: adakozzék a 
maga javára. A Néptanítók Lapjához nap-nap 
mellett 50 — 60 kérdezősködő és tanácsot kérő 
levél érkezik; ha minden tanácsot kérő csak 
egy 5 kros levélbélyeget mellékelne leveléhez 
a Szathmáry-alap gyarapítására, már ebből is 
tekintélyes összeg gyűlne egybe. Ismételjük: 
csak filléreket kérünk, de azt szeretnők, ha 
minden magyar tanító adakoznék erre a 
nemes czélra. 

— Brassóvármegye, mint nekünk, írják már 
1894-ben alkotott szabályrendeletet a 15 éven 
alóli gyermekeknek a nyilvános mulatóhelyek-
ről való eltiltása tárgyában. A megyei törvény-
hatóság e szabályrendeletét minden iskolának 
megküldte. 

— A m. kir. államvasutak elnök-igaz-
gatója a m. á. v. budapesti elemi iskolájához 
kinevezte: Neugebauer Margit oki. tanítónőt 
rendes tanítónővé és Müller Antal bucsui 
állami tanítót rendes tanítóvá. Továbbá Gorzó 
Dénes rendes tanítót, igazgató-tanítóvá. 

— Ijj áll. iskola a határon. A sopron-
megyei Lajtha-Újfaluban az új állami nép-
iskolát a közoktatásügyi minister képviselője : 
Morlin Emil dr. osztálytanácsos jelenlétében 
avatták föl. Ott voltak továbbá: Haán alispán, 
Szabó Károly tanfelügyelő, Mayer esperes, 
Wolf főszolgabíró és még sokan. Az emeletes 
szép iskolai épületet, a melynek hatalmas 
nemzeti lobogója a szomszédos Ebenfurth 
osztrák községből is nagy közönséget vonzott 
át, Mayer esperes szentelte föl s az ebenfnrthi 
plébános segédkezett neki. Beszédet mondott 
Morlin min. osztálytanácsos, Haán alispán és 
Szabó tanfelügyelő. A fölavatás után lakoma 
volt. A jelenvoltak Wlassics ministert távira-
tilag üdvözölték. 

— A székesfővárosi tanítóság Erzsébet 
napján, f. hó 19-én, megdicsőült királynénk 
emlékére gyászünnepet fog tartani a városháza 
nagy termében. A gyászünnepen, mint hall-
juk, Eötvös Loránd b. fog elnökölni. 

— A hol nincs iskolakerülő. Kevés város-
ban folyt oly szép sikerrel az idei beiratás, 
mint Beregszászban. E várost ama ritka helyek 
közé sorozhatjuk, hol 100 perczent iskolázik 
s így nincs benne iskolakerülő. Ez örvendetes 
körülmény első sorban az ott virágzó nagy 
állami népiskola sikeres és hazafias műkö-
désére vezethető vissza. 

— Állami iskola fölavatása. A bonczhidai 
állami iskolát október 30-án avatták föl. Az 
ünnepen ott voltak: Bánffy György gróf v. b. 
t. t., Bánffy Katinka grófnő, Bánffy Miklós gr. 
gondnoksági elnök, Kozma Ferencz, kir. tan-
felügyelő, dr. Farhas Lajos egyetemi tanár 
stb. Az alkalmi beszédet a kir. tanfelügyelő 
tartotta, az iskola történetét meg L'xkatos 
Dénes ig.-tan. adta elő. Végül egy IV-ik osztá-
lyos tanuló köszönte meg a szülők és tanu-
lók nevében Bánffy György grófnak áldozat-
készségét, a ki 3 szép tanteremből és két 
tanítói lakásból álló iskolává alakíttatta át 
egy igen értékes épületét. 

— Ötven-éves jubileum. Nagy-Ugróczon 
Boócz Károly r. k. kántor s áll. tan. 50-, illetőleg 
60-éves tanítóskodásának jubileumát ünnepel-
ték meg. A nagyérdemű jubiláns 1848-ban 
került Nagy-Ugróczra s azóta mindig ott műkö-
dik; 1820-ban született s így jelenleg 78 éves. 
Mielőtt Nagy-Ugróczra került, 10 évig másutt 
tanítóskodott. A jubilánst számosan üdvözöl-
ték s szép ajándékokkal lepték meg úgy a 
község, valamint az uradalom részéről. Az 
üdvözlő-beszédet Bartóky György plébános 
intézte hozzája, ugyanő lakomát is adott az 
érdemes tanító tiszteletére. Boócz Károly 
most jól megérdemelt nyugalomba vonul; 
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utódjául a vallás- és közoktatásügyi minister 
úr vejét és egyszersmind unokaöcscsét nevezte 
ki. A Néptanítók Lapja nevében üdvözletün-
ket küldjük az érdemes férfiúnak s kívánjuk, 
hogy a jól megérdemelt nyugalmat még sokáig 
élvezze! 

— A szegedi tanítók korpótléka. Szeged 
város köztörvényhatósága az iskolaszék javas-
latára a korpótlék ügyében akként határozott, 
hogy a II. fizetési fokozatból az első, vagyis 
magasabb fizetési fokozatba lépő tanító az 
előléptetés alkalmával (bizonyos időközön belől) 
korpótlékot nem kap, azon helytelen indokolás 
folytán, hogy ekkor fizetése 100 frttal szapo-
rodik. Ezt a határozatot a tanítók természe-
tesen megfelebbezték a közokt. ministerhez, 
ki ezen ügyben is a szegedi tanítók javára 
döntött. A közoktatásügyi minister e döntése 
nagy örömet keltett a szegedi tanítók köré-
ben és megelégedéssel veheti azt tudomásul 
az egész ország tanítósága. 

Óvónők fölvételi vizsgálatának díj-
mentessége. Fölmerülvén a kérdés, hogy váj-
jon a tanítónőképző-intézetbe belépő oklev. 
óvónők a tantervi különbözetből teendő föl-
vételi vizsgálatért tartoznak-e vizsgálati díjat 
fizetni? tudomás és további eljárás végett a 
vall. és közokt. minister értesítette a kir. 
tan felügyelőséget 72.622. sz. a., hogy az óvó-
nők részére köteles fölvételi vizsgálatért ép 
úgy nem, fizetendő külön díj, a mint nem 
fizetnek fölvételi vizsgálati díjat a tanítónő-
képző-intézet I. osztályába belépő tanulók. 

— Az iskola védelme ügyében Sopron-
vármegye is alkotott szabályrendeletet, melyet 
a belügyminister szept. 15-én megerősített. 

— A Szathmáry-síremlékre, illetőleg 
alapra tijabban adakoztak: Hahó esperesi 
kerület g. k. tanítóinak gyűjtése (bek. Lya-
ehovics Mihály, Bogdán-Luhi) 2 frt 27 k r ; 
ungi ev. ref. tanító-egyesület (bek. Dicső Endre, 
elnök) 2 f r t ; mecsekvidéki ág. ev. tanítói kör 
(beküldte Schall Mihály, pénztáros) 4 f r t ; 
Éles Károly (Sümeg) 1 forint; aczélgyári 
tanító-testület (Salgó-Tarján) 1 forint. Eddigi 
gyűjtésünk 2126 frt IS kr. — A Magyar 
Tanítók Kaszinójához beérkezett s általa külön 
kezel etik: Péntek Farkasné 1 frt 50 kr; Molnár 
János (Czegléd) 4 frt 50 kr ; Winkler Anna 
3 f r t ; nagykükiillőmegyei tantest. 3 frt 40 k r ; 
Zajzon Béla (Sepsi-Szt.-György) 1 f r t ; budai 
tanítónőképző tantest. 14 f r t ; dr. Gyulay Béla 
1 f r t ; Udvarhelyi Gyula (Veszprém) 4 frt 
80 k r ; kolozsvári áll. tanítóképző igazg. 10 f r t ; 
Németh Zsigmond (a 43. számban már ki volt 
mutatva) 7 frt 50 kr ; Csákány Sándor (Torda) 
6 frt 50 kr ; szilágy megyei tanító-testület 15 frt 

85 kr. Ezzel együtt a Szathmáry-síremlékre, 
illetőleg alapra befolyt összesen 2104: frt 
73 kr. 

— Gyűlés. A „gyergyói róm. kath. tanító-
egyesület" őszi rendes közgyűlését folyó évi 
november hó 14-én tart ja meg. — A békés-
vármegyei ált. tanítóegyesület Orosházán f. évi 
november hó 15-én évi rendes közgyűlést tart. 

— Az „Eötvös-alap" kimutatása a pénztárába 1898. 
évi julius hó 2l-töl október 20-ig befolyt pénzössze-
gekről. (Folytatás.) Eötvös-alapra: bj Adományok, 
gyűjtések, perselyekből és könyvek jövedelme: Keszthelyi 
elemi iskola perselyéből 12 frt 36 kr ; keszthelyi 
áll. polg. leányisk. perselyéből 3 frt 88 kr ; szakol-
ozai felső leányisk. perselyéből 1 f i t 30 kr ; a győr-
vidéki tanítóegylet gyűjtése 30 frt 3 kr (adományozott 
Bay Ferencz, Molnár Béla, Szalay János, Tóth Mari, 
Malobitzky Kálmán, Malobitzky Endre ós Pálmay 
Lenke 50—50 kr t ; Yető Károly és Teplán István 
80— 0 k r t ; Yitek Róza, özv. Szentmihályi Kálmánná, 
Vetési Pál, Csányi Klotild és Skultéty Lászlóné 1 — 1 
forintot; Schacliter Károly gyűjtése 7 frt 20 k r ; 
Fischer Berta gyűjtése 1 frt 30 kr ; izraelita iskola 
gyűjtése 5 frt 93 kr; Littomericzky János gyűjtése 
3 frt 50 kr ; Opitz Anna 2 f r t ) ; Martonvásárról egy 
mfikedve ői előadás tiszta jövedelme 5 f r t 63 kr 
(Fejéi-vári Sándor vezetése alatt közreműködött: 
Leitner Sándor, Patak Ottó ós Juliska, Friedmann 
Mai'iska, Czaszár Vilma és Krausz Irén); budapesti 
I. ker. lipótmezei isk. perselyéből 68 kr ; az őrségi 
ev. ref. tan -egylet 2 f r t ; a. délmagyarországi tan.-
egyesiilet fogadására alakult pancsovai helyi bizott-
ság 95 frt 66 kr ; Muraközy Gyula N.-Kőrös 1 f r t ; 
Faragó Pál és László 40 kr ; Hártyán Mihály 50 kr ; 
Kis Pál, N.-Kőrös 5 f r t ; K. Faragó Dénes 50 k r ; 
Fenek József Nagy-Kőrös 1 f r t ; Dezső Lóránt Nagy-
Körös 60 kr ; kecskeméti egyházmegyei evang. ref. 
tanítótestület 5 f r t ; a sárréti tanítóegylet 2 f r t ; 
Brunovszky Samu Miava gyűjtése 4 frt Í0 kr ; jász-
nagykun szolnokmegyei tantestület 10 fr t ; jótékony-
sági temetkezési egylet H.-Böszörmény 5 f r t ; a 
brassómegyei tantestület gyűjtése 26 frt 68 k r ; 
soproni alsó evang. egyházm. tanítóegylet 3 Irt ; Kiss 
Ferencz Budapest 5 f r t ; Rémi Róbert Budapest 
5 f r t ; a soproni ált. tanítóegylet 5 f r t ; perselypénz 
a torontálmegyei iskolákból 4 frt 94 kr ; a besz-
tercze-naszódmegyei ált. tanítóegyesület gyűjtése 
9 frt 42 kr (ehhez járult a beszterczei polg. fiuisk. 
4 frt 37 krral ; a borgó-prundi alapítványi iskola 
4 frt 5 krral ; a monori isk. 1 frttal); a debreczeni 
ev. ref. tan.-egylet 4 frt 30 kr ; a két füzet után 
4 frt; összesen 253 frt 98 kr. (Folytatjuk.) 

A szerkesztő postája. 
B. Orsova. Kérdéseire nem adhatunk határozott 

választ. IJgy látszik, nyilvánossági joggal ellátott 
magánintézet az, melynél ön alkalmazva van. Sem az 
intézetet, sem az ön alkalmazásának föltételeit nem 
ismervén, nem nyilatkozhatunk. Ha személyesen föl-
keres bennünket, talán adhatunk tanácsot. —- B. P. 
Mátyfalva. Az életének 12-ik évét betöltött tanuló 
fölvehető az elemi iskola Vl-ik osztályába. — Sz. 
K. Sorkitótfalu. Olyan földrajzi segédeszközt, milyen-
ről kérdez bennünket, mi nem ismerünk. — G. P. 
Szt.-Margita. Önnek van igaza. Hivatalból csak az 
iskolaszéknek tagjai, a gondnokságnak nem. — F. 
Pedig mi a tanfelügyelő úr hatáskörébe tartozónak 
ismerjük a párhuzamos osztály fölállításának sürge-
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tűsét. Ha ezt nem teszi meg, jogában áll önnek a 
tarthatatlan állapotra a minister úr figyelmét föl-
hívni, illetőleg intézkedését kérni. — F. A. Nyir- 1 

egyháza. A hetiórák számát nem a tanítók, hanem 
az iskolaföntartó hatóság állapítja meg; de nem 
lehet az a törvényben megállapított 30-nál több. — 
Tanítótestület. 1. Kötelesek tanítani. 2. A tandíj 
megállapításának joga nem az önöké. — A. 15. Hogy 
a legújabban fölállított állami iskolákban a tanulók 
háttal ülnének az ajtónak, mi nem hallottuk, nem 
is hiszszük; mert helytelen volna. — M. Zombor. 
Komolyan kér ön minket arra, hogy „soroljuk elő 
a felső és felsőbb leányiskola közti különbséget ?" 
— Zs. 15. Varannó. 6 . J. Kókn. Kolléga. A köz-
lendők közé tettük. — T. L. Mesztegnyö. 1. Még 
nem késő; november végéig beadhatja. 2. Azt mi 
nem tudjuk. 3. 4. Forduljon Toldi L. könyvárushoz, 
II., Főút ott megtudhatja. — B. V. Győr. Nincs. 
— B. V. Koros. 1. Milyen „útiköltséget'1 ért? 2. A 
tanitói fizetés vagy '/< évi, vagy havi részletekben 
utalványozandó ki. A jegyzőnek igaza van. — R. 
J. Szepes-Váralja. 1. Ügyének it t nincs nyoma. 2. Az 
iskolaíontartónak kell megadnia. Forduljanak a kir. 
tanfelügyelőhöz. — Szives tudomásul. Mivel nagyon 
sok a hozzánk érkező kérdés s gyakran megtörténik, 
hogy a megírt válaszok a lapból kiszorulnak, taná-
csos, hogy az, a ki gyorsabb választ kiván, czímzett 
lev.-lapot mellékeljen leveléhez. — H. J. Gy. Pata. 
Utólag, csakhogy az nem „fizetés", hanem nyugdíj. 
— Justus. N. B. Forduljanak a kir. tanfelügyelő 
úrhoz ; az ő hivatása a törvény végrehajtása fölött 
őrködni. Mi, a szerkesztőség, nem indíthatunk meg 
ilyen eljárást. — K. F. Kassa. Ha ezer hold földjük 
van, akár a „nagyságos" is! (Csak nem gondolja 
komolyan, hogy erre „kormányrendelet" van ?) — 
B. R. Belényes-Sonkolyos. Egy növendékkel új osz-
tályt kezdeni csak a többi gyermek rovására lehetne. 
Tehát nem köteles. — Kérdező. A ki 5-ik osztályt 
akar látogatni, nem járhat abba az iskolába, mely-
ben csak 1. és 2. osztály van. — F. Á. Jfagy-Keres-
tény. 11a az iskolaszék fölvételét elrendelte, köteles 
a más vallású tanulót is tanítani. A tandíj-fizetésre 
nézve is az iskolaföntartó határoz. — Carbol. A 
gondnokságok számára kiadott „Utasítás" I. fej. 1. §-a 
irányadó. Nem szabad föltételezni az igazgatóról, 
hogy nem barátja, útmutatója és segítője tanítótár-
sainak. - N. L. Orosháza. Csak buzdítson ! — Gy. 
Gy. Jegenyés. Nem a mi lapunkba való. — S. V. 
Apatelek. A kérvényt, születési és működési bizo-
nyítványnyal fölszerelve, a selmeczbányai polgár-
mesteri hivatalhoz kell e hó végéig beterjeszteni. — 
Izr. tantestület. Nagy-Károly. Az iskolaföntartó for-
duljon újból kellőleg megokolt kérvényben a minis-
ter úrhoz. Hiszszük, hogy ismételt kérésre megadják. 
— Izr. népiskola. Morva-Szt.-János. Már számtalan-
szor megüzentük, hogy elmaradt lappéldányokért a 
kiadóhivatalhoz (L, Vár, Iskola-tér 3.) kell fordulni. 
Mi, a szerkesztőség, nem foglalkozunk a lap expediá-
lásával 8 így kérésüknek, ha akarnánk sem tehe-
tünk eleget. — B. Gy. K. P. Eddig a Ferencziek 
terén volt; most hol van: nem tudjuk. Czímezze 
csak a Ferencziek terére: megkapják. A két kötet 
együtt 13 frt. — P. A. Lassúpatak. A korpótlé-
kot az iskolaföntartótól kell kérni s ha az nem 
tudja megadni, az iskolaföntartónak kell a minis-
teriumtól kérnie. Csakhogy a kérvények beadásának 
a határideje juniusban letelt! (Mért nem olvasták 
lapunkat ? — megvolt ez írva számtalanszor!) Beszél-
jenek a kir. tanfelügyelő úrral. — K. József. Szó-
lítsa föl őket még egyszer s ha nem használ: jelentse 
föl az ottani szolgabiróságnál. — 1). L. E.-Rádócz. 
Ha a lapot figyelemmel kiséri, láthatta belőle, hogy 

ilyen ünnepekről nem közlünk leirást, egyszerűen 
azon okból, mivel valamennyinek a közlésére nincs 
elég terűnk, kivételt pedig nem tehetünk. — P. A. 
T.-Gyarmatha. 1. A két kötet együtt 13 f r t ; Eggen-
berger-féie könyvkereskedés. 2. Nem lehet, mert nem 
keresik. 3. Az Erzsébet királyné emlékfüzetet, mint 
lapunkban ismételten meg volt irva, az Athenaeum 
r. fc.-nál lehet megrendelni. — Nagy J. Bezdán. 
Czikkét rövid idő alatt közöljük. — Délvidéki. 
Legyen szives a kérdéses szabályrendeletből egy pél-
dányt — ha másként nem lehet, legalább lemásolva — 
lapunk segédszerkesztőjéhez sürgősen beküldeni. — 
S. J. Besztercze. Kérdésével a kir. tanfelügyelőség-
hez kellett volna fordulnia. — K. J. Tőkepataka. 
Kérdésére csak a viszonyokkal ismerős kir. tanfel-
ügyelő úr adhat fölvilágosítást. — L. M. Pirics. 
„Remélni" mindent lehet, de megkaphatják, ha pót-
fölterjesztésben kimutatják, hogy oki. tanítójuk van. 
A korpótlékot is megkaphatják : hogy mely időtől 
kezdve, azt mi, az akták ismerete nélkül, nem tud-
juk megmondani. Az ilyesmit a kir. tanfelügyelő-
ségnél kell megtudakolni; ott ismerik az ügyet —• 
J. K. Lázárföld. Névtelen levelekre nem adunk 
választ. — „Tanítónő." Itt van, döntés alatt. — 
K. L.-né Marokrét. Kérje meg a tanfelügyelő urat, 
hogy járjon el ügyében. — H. L. Karczag. Csak a 
napokban érkezvén föl, most kerül tárgyalásra. El-
tart 2 - 3 hétig. — S. I. Ülke. Sürgős tárgyalás alá 
vétetett. Kérelmük jogosságától függ. — X. Csik. 
Már nem késik sokáig. — B. G. Torda. Már meg-
van. Mire e sorok megjelennek, 65.621. sz. a. alkal-
masint meg is kapja. - N. J. Vének. Meglesz nem-
sokára. — Ó. M. Kisújszállás. Még nincs kiutalvá-
nyozva ; most van végtárgyalás alatt. — S. A. Papolcz. 
Kérdésére ez idő szerint még nem lehet válaszolni ; 
a ministeriumban csak ezután fognak ezek a dol-
gok tárgyalás alá kerülni. Forduljanak egyébiránt a 
kir. tanf. úrhoz. — „Maturans." Fölöslegesnek tart-
juk a közlését. — Cs. P. Tószeg. A lap küldése a 
kiadóhivatal (I., Vár, Iskola-tér 3.) dolga: forduljon 
oda. (Nem először üzenjük meg már ezt!) — B. V. 
Sárbogárd. A közig, bizottságnál van. — Cs. M. 
A.-Móre. Megsürgettük. — L. J. Siivete. A napok-
ban megkapja. — Sz. R. B.-üjváros. Forduljon a 
közig, bizottsághoz; ott késik. — K. E. Radnóth. 
Ni zzen utána a közig, bizottságnál. — V. D. Hencse. 
Eli tézték : nemsokára megkapja. — J. F. Szucsák. 
Kérdezősködjék a közig, bizottságnál. — B. A. 
Veszkény. A közig, bizottsághoz küldték le. — 
„Nj ugatvidéki". Legközelebb elintézik. — K. J. Sz. 
Zs. Valószínűleg még az idén megkapja. Az összeget 
nem tudjuk. — Tanítók. Salamon. Már elintézték. 
— E. I. Bobra. 1. A közig, bizottságnál tudakozód-
jék. 2. Ilyen aprólékos dologba nem ártjuk bele 
magunkat. Tapintattal fmind a két részről') az ilyet 
el lehetne kerülni. — B. G. Mezőlak. Döntés alatt 
van. — F. A. Toroc/.kó. Expediálás alatt van. — 
„Trencséni." Attól függ, hogy miként utalványoz-
ták ki ; ha csak egy évre, akkor kell. 

Tartalom: A tanítók háza. Nagy Lajos. — Nem 
magyar ajkú iskoláink és a magyar nyelv. Margitai 
József. — A gazdasági ismétlő-iskola szervezésének 
akadályairól. Mihalicska Ferencz. — Szünóra : Némi 
vigasztalások. Csulák Lajos. — Irodalom. — Egye-
sületi élet. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 
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Melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 45-ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A tószegi ev. ref. kántortanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Javadalma: 400 frt, 2 szobás lakás, 
konyha, speiz. E 400 frt az 1898/99-ik iskolai évre 
van megállapítva. Kötelessége: az I—VI. osztály 
vezetése, kántori teendők végzése, akadályoztatás 
esetén a lelkész helyettesítése. Pályázatok Tószegre 
(Pestmegye) alulirotthoz intézendők. Tóth Bertalan, 
ref. lelkész. (2002 —III—3) 

Farádl (Sopronmegye) áll. segélyezett róm. kath. 
népiskolánál osztálytanítói állomás van üresedésben. 
Jövedelme: évi 4<>0 frt, bútorozott szoba, fűtés, 
takarítás. Kötelessége : 1—2. osztályt vezetni, kántor-
ságban segédkezni. Élelmezést olcsón kaphat. Okle-
veles tanítók novemb. 15-ig jelentkezhetnek. Iskola-
szék megbízásából: Loesmándy, főtanító. 

(2008 —II—2) 
A balatoa-füredi Erzsébet-szeretetháznál előlép-

tetés folytán egyik családtanítói állás megüresedi tt, 
melyre bármily felekezetbeli nőtlen íanító pályáz-
hat ; a kérvények a nagyméltóságú vallás- és közok-
tatásügyi minister úrhoz intézendők és november 
30-ig dr. Segesdy Ferencz királyi járásbiró úrhoz, 
mint az igazgató-tanács elnökéhez küldendők Balaton-
Füredre ; fizetése teljes ellátáson kívül — mi a 
nyugdíjnál 240 frtban van föIveve — az első évben 
300 frt készpénz, évenkinti 25 frt emelkedéssel, 
míg az 500 frtot el nem éri. A pályázni óhajtók, 
hogy teljes tájékozottságot nyerjenek, az intézeti 
alapszabályért forduljanak Kanovics György igaz-
gatóhoz. Í19ö9—III—2) 

Szeged szab. kir. város községi iskolaszéke pályá-
zatot hirdet f. évi november hó 10 ig terjedő határ-
idővel két újonnan szervezett külterületi (tanyai) 
rendes tanítói állásra. Javadalmazás : évi 400 forint 
fizetés, ötízben esedékes törvényes ötödéves korpót-
lék, 40 frt szolgatartási s 10 frt írószerátalány és 
természetbeni lakás. Pályázók kellőleg fölszerelt 
kérvényeiket alulirt elnökségnél nyújtsák be. A 
megválasztott köteles leerid f. évi november hó 
15-én állását elfoglalni. Szegeden, 1898. évi október 
hó 24-én. Pálfy, iskolaszéki elnök. (2013—II—2) 

A makói (Csanádmegye) ágostai hitv. evangelikus 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : 305 frt, háromszobás lakás melléképületek-
kel, kert; a községi iskolaszék pénztárából az ismét-
lősök oktatásáért 80 frt, 4 öl tűzifa, stóla. A meg-
választott végzi a jegyzői teendőket is. A kérvények 
november 15-ig Draskóczy Ede ev. lelkészhez kül-
dendők. (2015—II —2) 

A végvári (Temesmegye) ev. ref. népiskolához 
tanító kerestetik. Javadalma: 800 korona, havon-
kénti előleges részletekben fizetve; természetbeni 
lakás : három szoba, konyha, melléképülettel, kerttel; 
nyolcz ürméter tűzifa beszállítva. Kötelessége: az 
I-ső és II-dik vegyes osztály tantervszerinti tanítása, 
énekvezér akadályozása esetén kántori teendők 
végzése. Pályázók, kik oklevelesek vagy képezdét 
végzettek lehetnek, kérvényeiket november 15-ig 
Zöld Mihály ref. lelkészhez küldjék Végvárra. 

(2022 - I I - 2) 
A sátoralja-új he ly i ev. ref. egyház orgonista-

kántori mellékteendőkkel összekötött vallástanítói 
állásra pályázat hirdet. Javadalom: készpénzfizetés 
és járulékok czímón összesen 600 frt ós 150 frt lak-
bér. Ötödéves korpótlék. Kötelesség: a vallá^- és 
egyházi ének tanítása az elemi és ipariskolákban, 
'l'emplomi orgonázás és temetési szolgálat. Halott 
évenkint 70—80. Tanítási óraszám 10 — 16. Ev. ref. 
vallású okleveles tanítók pályázati kérvényeiket s 
okmányaikat november 15-ig a lelkészi hivatalhoz 
czimezve beküldhetik. Fejes István, lelkész. 

(2025-II-2) 

Betöltendő a mezöbodoni állami elemi isko-
lánál évi 400 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, leg-
később f. évi november hó 21-ig Torda-Aranyosvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Torda, 1898. november 4. Téglás István, 
kir. tanfelügyelő. (219/h—I—1) 

Betöltendő az alsó-köröskényi áll. el. iskolánál 
egyenkint évi 400 frt fizetésből és szabad lakás, 
illetményekkel javadalmazott r. tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó oki. tanítók, képesítő 
oklevéllel, képesítő bizonyítványnyal, eddigi szolgála-
taikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvé-
nyeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minis-
terhez czimezve, legkésőbb 1898. évi november hó 
18-ig Nvitravármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskoláknál alkalmazott tanítók előnyben 
részesülnek. Csak róm. kath. vallásúak pályázhat-
nak s a kinevezendő tanító köteles a róm. kath. 
egyház kántori teendőit ellátni, a miért az egyház-
tól külön javadalmat élvez. Ga'góczon, 1898. évi 
november hó 1-én. Nyitravármegye kir. tanfel-
ügyelőségétől. (212/h—I—1) 

Xarna-Szt.-Miklós (Hevesm.) róm. kath. iskola 
kezdő osztályához segédtanító kerestetik, havi 20 frt, 
ellátás. A kántori teendőkben jártasság megkíván-
tatik. Dutkay Pál, kántortanító. (2009-11-2) 

Hagyécsen (Győrmegyében) róm. kath. osztály-
tanító azonnal alkalmaztatik oklevél nélkül is. 
Bizonyítványok melléklendők ; még előnyösebb meg-
jelenni. Javadalom: óvi 325 frt, egy bútorozott szo-
bával. Iskolaszéki elnökség. (2007—II—2) 

Azonnali belépésre keresek egy, esetleg önállóan 
is végezni tudó segédkántort Tanítani nem kell! 
Fizetése: mosás, ágynemű és világításon kívül, ellá-
tás ós 150 frt. S/.emélyesen jelentkezőknek előny. 
Jász-Árokszállás. Nagy Lajos, róm. kath. kántor. 

(2032-11—2) 
Vajka (Pozsonym.) a segédtanítói állásra pályá-

zat hirdettetik. Javadalma: egy évre 270 frt, búto-
rozott szoba, 2 öl tűzifa. Tannyelv : magyar. Pályáz-
hatnak tanítók és tanítónők. A folyamodvány az 
okmányokkal együtt a róm. kath. iskola-gondnok-
hoz folyó év november hó 25-ig elküldendők. Vaj-
kán, 1898 október 27. Alló István, róm. kath. isk. 
gondnok. (2033 - I I - 2 ) 

Betöltendő a jassenovai állami elemi iskolánál 
évi 400 frt fizetésből ós szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles taní-
tók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, esetleges különös képességeiket igazoló ira-
tokkal fölszerelt kérvényeiket a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz czimezve, 
legkésőbb 1898. évi deczember hó 15-ig Temesvár-
megye m. kir. tanfelügyelőségéhez nyújtsák be. 
Temesvár, 1898. évi november hó 3-án. Sebesztha, 
kir. tanácsos, tanfelügyelő. (214/h—I—1) 

A taápi ev. ref. egyház kántortanítói állomására 
pályázatot hirdet. Fizetése: 450 frt készpénz, év-
negyedenkint fizetve, korpótlékot az állam fizeti, 
2 padlós szoba zárt konyhával s konyhakerttel, mel-
léképületekkel. Okleveles pályázók fölszerelt kérvé-
nyeiket november 15-ig lelkészi hivatalhoz küldjék, 
(Győrmegye, u. p. Győr-Szent-Márton.) Szűcs Dezső, 
ev. ref. lelkész. (2048-1—1) 



— TT -

Betöltendő az újpest i állami elemi iskolánál 
két, egyenkint 600 frt fizetés és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
férfitanítói állás. Ezen állomást elnyerni óhajtó 
okleveles tanítók szabályszerűen fölszerelt s a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi minister úrra 
czímzett kérvényöket Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye 
kir, tanfelügyelőségéhez (Budapest, Szentkirályi-utcza 
3. szám, II. em.) f. évi november hó 26-ig annál is 
inkább küldjék be, mivel a később érkező kérvények 
figyelmen kívül hagyatnak. Állami iskoláknál mű 
ködö tanítók előnyben részesülnek, azonban kér-
vényük csak azon esetben vétetik figyelembe, ha 
az, az illetékes vármegyei kir. tanfelügyelőség útján 
nyujtatik be. Budapest, 1898 november hó 2-án. 
Tóth József, kir. tanácsos, tanfelügyelő. (215/h—I—1) 

Betöltendő a fe lsö-hraboniczai állami elemi 
iskolánál évi 400 frt fizetésből és szabad lakásból 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes 
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1898. évi november 20-ig Bereg-
vánnegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Beregszász, 1898 november hó 5-én. Kuliszeky 
Ernő, kir. tanfelügyelő. (216/h—I—1) 

Betöltendő a há tmeg i állami elemi iskolánál évi 
400 fr t fizetésből és szabad lakásból álló illetmények-
kel javadalmazott rendes tanítói és egy 400 frt 
fizetésből és szabályszerű lakbérből álló illetmények-
kel javadalmazott rendes tanítónői állomás. Az ezen 
állomások elnyerését óhajtó okleveles tanítók és 
tanítónők, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényei-
ket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1898. évi november hó 20-ig 
Beregvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók és tanító-
nők előnyben részesülnek. Beregszász, 1898 novem-
ber hó 5-én. Kuliszeky Ernő, kir. tanfelügyelő. 

(217/h —I—1) 
Dályoki iskolaszék osztálytanítói állásra pályá-

zatot nyit. Fizetés: 400 frt, egy szoba némi bútor-
zattal, két öl puhafa. Tannyelv: magyar-horvát. 
Folyamodványok november 15-ig beterjesztendők 
Dályok via Mohács. (2040—1—1; 

Répczelak evang. gyülekezet Vasmegyében pályá-
zatot hirdet második tanítói állására. Javadalma: a 
legszükségesebbekkel bebutorozott szoba, világításon, 
ágyneműn kívül a tanítónál teljes ellátás vagy e 
helyett havonkint tizenöt forint, téli fűtésre hat 
méter kemény liasábfa házhoz hordva, fölaprózva, 
egy évre száz forint és ha a ministerium ezután is 
megadja, 98 fr t államsegély. Teendők: a kezére 
bízandó osztályok önálló vezetése, segédkezés a 
kántori teendőkben. Kund Sámuel, lelkész. 

(2047-11—1) 
Betöltendő a munkács i állami elemi iskolánál 

évi 500 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1898. évi november hó 20-ig Beregvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskolák-
nál már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. 
Beregszász, 1898 november hó 5-én. Kuliszeky Ernő, 
kir. tanfelügyelő. (218/h-I—1) 

Török-Szent-Miklós község által a község terüle-
téhez tartozó J . -Szakál lason rendszeresített osz-
tatlan vegyes tanyai iskolában alkalmazandó tanítói 
állásra ezennel pályázat hirdettetik és fölhivatnak 
ivándazok, kik ezen állásra pályázni óhajtanak, 
hogy a törvényben előirt képesítésüket, eddigi mű-
ködésüket, úgy nemkülönben koruk, vallásuk éí 
családi állapotuk, esetleg zenébeni jártasságukat 
igazoló okmányaikkal fölszerelt és 50 kros bélyeggel 
ellátott kérvényüket a községi iskolaszékhez czímezve, 
folyó évi november hó 20-ik napjáig annál inkább 
nyújtsák be, mivel a később érkező kérvények 
ügyeimen kívül hagyatnak. Teendője lesz a meg-
választott tanítónak az osztatlan vegyes iskolába 
beírt, valamint az ismétlő tankötelesek oktatása. 
A jelzett állás 400 frt készpénzfizetés, a törvényben 
előírt, ötödéves korpótlék, szabad lakás és meg-
felelő kert használatával van egybekötve. A kész-
pénzfizetés havi előleges részletekben a közpénztár 
által lesz kifizetve. Az állást a megválasztottnak 
folyó évi november 25-ig mulhatlanul el kell fog-
lalnia. Személyes jelentkezés a pályázati határidő 
alatt az illető saját érdekében kívánatos. Megjegyez-
tetik, hogy ezen állásra csupán ev. reform, vallást 
követők pályázhatnak. Török-Szent-Miklós, 1898. 
október 31-én. Erdős, iskolaszéki jegyző. Dr. Bétay 
Gyula, iskolas7éki elnök. (2050—II —1) 

Tényöl i (Győrm.) 400 fr t reményelhető állam-
segélylyel és bútorozott szobával javadalmazott osz-
tálytanítói állás sürgősen betöltendő. Okleveles 
f'éi'fi- és nőtanítók pályázhatnak. Az iskolaszék meg-
bízásából: Süke László, főtanító. (2039—II—1) 

Oldon ref. egyház kántor-tanítói állásra újból 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 98 pár után 15 liter 
buza, 7 liter tengeri, 10 itcze bor. 6 öl tűzifa. 21 
hold szántóföld. 1 hold és 4000 négyszög-öl rét 
míveltetik. Lakás: két padlós szoba, konyha, kamra, 
pincze, gazdasági épületek, félhold házikert. Tan-
díjak : egy gyermek s/s mérő csőskukoricza, 14 liter 
bor, egy csibe; az ismétlő-iskolásokért 20 forint. 
Pályázhat minden okleveles tanító és tanítónő 
november hó 20-ig. A fölszerelt kérvények az oldi 
ref. lelkésznek küldendők, ü. p. Siklós. (2037-1 -1 ) 

A zala-szent-balá.zsi segédtanítói állás meg-
üresülvén, arra deczember hó l-re pályázat hirdet-
tetik. Fizetés : jelenleg 300 frt, de a 400 frtra leendő 
kiegészítésért folyamodva van; továbbá egy csinos, 
külön szoba, fűtés és tisztogatás. Kötelessége: az 
alsóbb osztályokat tanítani, ide értve a hitelemző 
akadályoztatása esetén a hittan tanítását is, a kán-
toiiakban való segédkezés és az ismétlők oktatása. 
Megkeresések az iskolaszékhez czímezve, főt. Strausz 
Antal elnök úrhoz nyújtandók be. Hugautf Ede, 
főtanító. ' (2045—1—1) 

Vas-Hidegkut i (Vasmegye) róm. kath. népisko-
lánál tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 
évi 400 fr t és egy szobából álló bútorozott lakás. 
Pályázhatnak tanítók ós tanítónők. Ha tanító zené-
ben, énektanításban és valamely szláv nyelvben jár-
tas, előnyben részesül. Pályázati határidő november 
30-ig. Iskolaszéki elnökség. (2038—1—1) 

A gencs i ev. ref. egyház I—Il-ik osztály-tanítói 
állomására. Fizetése: az állampénztárból 400 f r t ; 
tisztesféges lakás kerttel. Pályázhatnak okleveles 
tanítók, tanítónők és oly óvónők, kik kötelezik 
magukat a tanítói képesítést egy év alatt megsze-
rezni. Pályázati határidő november 15. Állás novem-
ber 20-ig elfoglalandó. Geacs, u. p. Mező-Terem 
(Szatmármegye). Kaltnár Ferencz, ref. lelkész. 

(2041-1—1) 
Pályázat a fe lsö-szel i i másodtanítói állásra. Jöve-

delem : 450—500 frt. Választás egy próbaévre, vagy 
véglegesen. Jelentkezés evang. lelkészi hivatalnál 
mielőbb. 1898 október 31. (2046-1—1) 
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A marczelházai ev. ref. egyházba okleveles 
kántortanító kerestetik. Fizetése: lakás és mellék-
épületen kívül 102 frt államsegélylyel 439 frt. 
Pályázatok deczember l-ig Búcsra (Esztergommegye) 
a nt. esperesi hivatalhoz küldendők. Csiba Mihály, 
lelkész. (2044-1—1) 

A m e d g y e s e g y h á s i községi iskolaszék pályázatot 
hirdet egy. eltávozás folytán megüresedett tanítói 
állásra, mely azonnal elfoglalandó. Kötelessége leend: 
az ev. gyermekek vallásoktatása is. Fizetése : 400 fit, 
tisztességes lakás, 50 frt az ipartanonczok oktatásáért 
s az ág. h. evang. egyháznál esetleg végzendő kán-
tori teendőkért 10 mm. búza. Magyar és tót nyelv-
ismeret szükségeltetik. Pályázatok november 20-ig 
alulirotthoz küldendők. Medgyesegyháza (Aradm.) 
1898 november 4. Zsilinszky Endre, ev. lelkész, is-
kolaszéki elnök. "(2052 —II—1) 

A k is- igmándi községi tanítói állomá-ra pályá-
zatot nyitok. Fizetés: tisztességes lakás és kert ; 
400 fr t a község pénztárából; egy szoba fűtésére 
kőszén. Református egyén a nagyon csekély kántori 
és énektanítói teendőkért az egyháztól 40 frt külön 
tizetést nyer. Az erre vonatkozó ajánlkozás a kér-
vényben világosan kiteendő. Pályázhatnak bármely 
vallásúak, hozzám f hó 17-ig benyújtandó fölszerelt 
folyamodással. Kis-Igmánd (Konuiromvárm.),' 1898. 
november 4. Lozert Kálmán, iskolaszéki elnök. 

(2054-1—1) 
Változás esetén, Halmaj (Hevesmegye) r. kath. 

kántortanítói állomásra deczember l-ig pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : kántornak 10 magyar hold 
szántóföld használata, mely után az adóját is fizeti 
a haszonélvező. Párbérből: 100 pár után egy-egy véka 
rozs és 20 kr, stóla 25 frt, 2'A öl fa, deputátum 
12 frt 80 kr, tanítónak 34 fr t 50 kr, mint kántor-
tanítónak 50 frt. Személyes megjelenés kívántatik, 
deczember 1-én délelőtti órákban. Lakás: 2 szoba, 
konyha, istálló, kamra és kis kert. Fedák Alajos, 
egyh. iskolaszéki elnök. (2055—I—1) 

A döghei (Szabolcsúi.) ev. ref. egyházban a Il-od 
tanítói állomás betöltendő. Fizetés: államsegély 
400 frt, egyháztól befolyó tandíjakból 100 forint, 
ü m/m. kőszén. Összes fizetés 506 frt. Egy szobából 
álló lakás. Pályázhatnak csakis oklevéllel biró nőt-
len tanítók avagy tanítónők. Kötelessége : az I. Il-od 
osztály tanítása a tiszántúli ev. ref. egyházkerületi 
tanterv szerint; ha férfitanító választatik meg, köte-
lessége lelkész s kántortanító akadályoztatása ese-
tén templomi, temetési szolgálatokat teljesíteni; ha 
nőtanító nyeri el ez állomást, kötelessége a hat 
osztályba járó leánygyermekeket heti két órán a nő; 
kézimunkában oktatni. Pályázati határidő novem-
ber 13. Állomás azonnal elfoglalandó. Pályázatok 
Osváth Pál lelkészhez küldendők (u. p. Ivisvárda.) 

(2041—1 — 1) 
Nógrád-Varbón kath. kántortanítói állás betöl-

tendő. Javadalmazása: 10 hold szántóföld, 1 hold 
rét, 4 drb marhára legelő, 4 öl fa, melyből az 
iskola is fűtendő, párbér-rozs 45 kila körül, 7 frt 
személypénz, tandíj 70 frt körül, község pénztárából 
20 frt, templomtól 5 frt, stóla 25 frt körül. Lakása: 
2 padlózott szoba, konyha, kamra, istálló, sertésól. 
Pályázati határidő november 24 ; e napon a pályá-
zók személyesen kéretnek megjelenni. A kérvények 
a nőgrád-varbói plébániára küldendők. 

(2057—1-1) 
A so l t i ref. egyház két tanítói állomásra pályá-

zatot hirdet. 1. III. IV-ik osztályú elemi leánytaní-
tói állomás. 2. Il-ik osztályú elemi leánytanítói 
állomás. Fizetés: mindegyik állomásnál 400—40) 
frt, szobájuknak fűtésére 15—15 frt. Lakásul egy-
egy szoba kis előszobával. Felszerelt kérvények 
f. évi november 30-ig a solti ref. lelkészi hivatal-
hoz küldendők. (2043—II—1) 

A torontál-tordai községi népiskola első osz-
tályú tanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi fize-
tés : 800 korona készpénz, 20 korona szolgatartási 
átalány, szabad szalmafűtés, 60 korona értékben és 
a szükséges irósaér-átalány természetben. Lakásul: 
2 csinos padlózott szoba, előszoba, konyha, kamara, 
pincze, a szükséges gazdasági épületekkel s egy 
igen szép, jövedelmező nagy konyhakert. A meg-
választandó tanítónak kötelessége saját osztályán 
kívül az ismétlős növendékek egy részének tanít isa. 
A pályázni szándékozó róm. katb. vallású okleveles 
tanférfiak kellőleg fölszerelt, 50 kros bélyegg 4 ellá-
tott kérvényeiket a községi iskolaszék czím ere folyó 
november hó 30-ig küldhetik be. Bezdán József, 
róm. kath. plébános, községi iskolaszéki elnök. 

(2059 - I I - 1 ) 
(Pest-Pilis-S •lt-Kiskunvárm.) Kis-Kun-Majsa köz-

ségében megürült r. kath. kántori állásra a képviselő-
testületnek, mint egyházi pártfogóságnak fönti számú 
határozata alapján pályázat hirdettetik. A kántori 
javadalom tisztességes lakháznak és két tagban 
53 katast. hold földnek (melytől az adót a kántor 
fizeti) haszonélvezetén kívül áll 105 frt készpénz, 
36 véka tiszta búza, 100 véka rozs, 8 szekér széna 
200 kéve nád ; 9 öl puha tűzifa, 17 frt ostyasütési 
átalányból és az egyes funkcziók után járó stola-
illetinényekböl. Az állásért kántor- és tanítói oklevél-
lel biró egyének pályázhatnak. A megválasztandó 
kántor, a kántori teendőkön kívül köteles a népet, 
különösen az ifjúságot vallásos énekre oktatni, a 
népiskolák növendékeinél az énektanítást vezetni 
és a róm. katholikus városi fiúiskolákban fölmerül-
hető szükség esetén külön díjazás nélkül kise-
gítő tanítóként közreműködni. A pályázni kívá-
nók a képviselő-testülethez intézett, kellően föl-
szerelt kérvényeiket f. évi deczember 10-ig bezáró-
lag az elöljárósághoz nyújtsák be. A kántorpróba és 
\álasztás f. évi deczember 12-én (tizenkettedikén) 
d. e. 8 órakor veszi kezdetét a helybeli róm. kath. 
templomban, hol is a pályázók az éneklés és orgo-
nalásban jártasságukat személyesen bemutatni köte-
lesek, mivégből személyes megjelenésre kéretnek 
föl. A próba befejeztével a választás a községház 
tanácstermében azonnal megejtendő lesz. A meg-
választott kántor á+lását 1899. évi január 1 (első) 
napján köteles elfoglalni. Kun-Majsán, 1898 nov. 3. 
Elöljáróság. (2051-1—1) 

A ch lebnyicze i (Árvamegye) róm. kath. iskolá-
nál üresedésben levő kántortanítói állomásra folyó 
évi deczember hó 12ig pályázat hirdettetik. A 
hatóságilag megállapított tanítói jövedelem értéke 
készpénz ós terményekben : 317 frt 70 kr. A kán-
tori jövedelem pedig: 170 frt 80 kr. Összesen 488 frt 
50 kr. Folyamodhatnak okleveles, orgonát is értő 
tanítók, kik a magyar és tót nyelvben jártasak. 
Folyamodványok jelzett határnapig főtisztelendő 
Balgha Jenő Árpád egyházkerületi tanfelügyelőhöz 
és árvaváraljai plébánoshoz intézendők. 

A ch lebnyicze i (Árvamegye) rom. kath. iskolá-
nál üresedésben lévő 11-ik tanítói állomásra f. évi 
deczember hó 12-ig pályázat hirdettetik. Az évi 
jövedelem : 218 frt készpénzből és 4 m. öl tűzifából, 
16 frt értékben, valamint a nagyméltóságú vallás- ós 
közoktatásügyi m. kir. ministerium f. évi márczius 
hó 24-én 10.079. sz. a. kelt leiratával engedélyezett 
166 fr t állami segélyből áll. Összesen 400 frt. Folya-
modhatnak okleveles tanítók és az lfc96/97. tanév 
végéig képesítést nyert okleveles kisdedóvónők. 
Folyamodványok jelzett határnapig főtisztelendő 
lialgha Jenő Árpád egyházkerületi tanfelügyelőhöz 
és árvaváraljai plébánoshoz intézendők. Kelt Árva-
Váralján, 1898. évi november hő 4-én. Balgha Jenő 
Árpád, egyh. ker. tanfelügyelő és árvaváraljai plé-
bános. (2053 -1—1) 
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Nyujtodon államsegélylyel rendszeresített köz-
ségi iskolában 400 frt fizetés, 40 frt lakbér-javadal-
mazással egy tanítói állás lévén betöltendő. Felkélhet-
nek pályázók, hogy szabályosan fölszerelt kéréseiket 
november 25-ig alulírotthoz beadni szíveskedjenek. 
Kők is pályázhatnak. Nyújtod, 1898 október 15. 
Incze Balázs, iskolaszéki elnök. (1987—I—1) 

Oroszlányi (Komáromm.) egyik osztálytanítói 
állás lemondás folytán megüresedvén, evang. okle-
veles másodtanító kerestetik. Tannyelv: magyar. Fize-
tése 400 frt államsegélyből, szoba legszükségesebb 
bútorral, konyha, télen tűzifa. Az állás azonnal 
elfoglalható. Iskolaszéki elnök. (2056—1—1) 

A kazsoki (Somogymegye) ref. egyházba kántor-
tanítói hivatalra pályázat hirdettetik. A fizetés hiva-
talos felszámítás szerint: 502 forint, az ismétlő-
iskolásokért 15 forint. Kérvények november 27-ig 
Borsor Lajos esperes úrhoz Jengöd (Tolnamegye) 
küldendők. (2065-11—1) 

A tardosi (Szabolcsm.) anyaegyházban r. kath. 
kántortanítóságra november 19-ig pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme: Egerből évi 170 frt, tandíjból 
25 frt. ismétlősökért 30 frt, korpótlék 50 frt, 65 frt 
tanítói fizetés kiegészítésekért az államtól kérel-
mezve van. Párbérből 13 köböl rozs és 16 frt, stolá-
ból 15 frt, mise-alapítványból 6 frt. Szántóföldje 
van 6 kataszt. hold jó minőségű, s 11 magyar hold 
legelő, 2 szobás jó lakás, kamra, istálló, 1 rékás 
liázi kert. Az állás azonnal elfoglalandó. Az oklevél 
s november 19-én a személyes jelenlét megkíván-
tatik. Kérvények Tardosra Kilczin Gábor lelkészhez, 
u. p. Tisza-Lök küldendők. (2060 - I—1) 

A J Á N L K O Z Á S O K . 

Egy II. képezdei osztályt végzett és róm. kath. 
tanít »jelölt, bármely magyar helyre segédtanítónak 
ajánlkozik, csekély fizetéssel, vagy a nélkül. Meg-
keresések Lenyik János úrnál Ungvár 

(2066-1—1) 
Egy jól érettségizett fiatal egyén, segédtanítói 

esetleg nevelői állásra ajánlkozik. Szives megkeresé-
sek Hugauff Ede zala-szent-balázsl (Zalamegye) 
l'őtanítóhoz intézendők. (2064 —I—1) 

H I E D E T E S E K . 
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SÍ Ev. ref. segédtanítónak ajánlkozom. >X< 

H Balogh Zsigmond, tanítójelölt. ® 
« (2035—II—2) Koos. fKomárommegye). >j< 
1 ^ f 

Budapest, 1898. Nyomatott a m 

Helyettesül, vizsgára készítő nevclönőül ajánl-
kozom. Czím: „ V i d é k i o k i . tauíMmtt", Budi-
pest, főposta restante. (2052 - 1 -1) 
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elemi és polgári, tanitó-, tanítónöká-
pezdék, valamint az összes tanintézetek 

számára a legújabb kiadásban. 
Továbbá: földrajzi j egyze tek Röhn J. 
tanártól, irálytani j egyze tek Király 
Pál tanártól és történelmi jegyzetek 
Lovcsányi Cryula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 
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könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r ü l e t , 
1512 F ő - u t c z a 2 - i k Hzáni. XV—0 

Rész le tes könyvjegyzék Ingyen! 

II. kerület, Fő-utcza 2-ik szára. 
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Előfizetési ár: 
E g é s z é v r e ... 5 f r t — k r . 
F é l é v r e 3 f r t 5 0 k r . 
N e g y e d é v r e ... I f r t 2 5 k r . 

Előfizetést pedig naptári év-
negyed szerint kikerekített egy 
évnegyednél kevesebb időre nem 
fogadunk el, s az előfizetési pén-
zek ezen igazgatósághoz külden-
dők be. 

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

Budapest, I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

P 

I 
kir. egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

M e g j e l e n i k e l a p m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (este) . 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarország i népoktatás i 
i n t é z e t , t e h á t az ö s s z e s óvodák, e l e m i fe l ső n é p - é s polgári 
i sko lák é s t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k e g y p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e i ránt i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazo ló é s az i l l e t é k e s kir. t a n f e l ü g y e l ő ál tal l á t t a m o z o t t 
k ö z s é g i e lő l járóság i b i z o n y í t v á n y n y a l együt t , a „ N é p t a n í t ó k 
Lapja" s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e megje lö -
l é s é v e l ) é s az u t o l s ó p o s t a v i l á g o s a n kiírandó. 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy évre 5 frt , f é l é v r e 2 frt 50 kr. , 
n e g y e d é v r e 1 f r t 25 k r . — E g y n e g y e d é v n é l k e v e s e b b i d ő r e 
e l ő f i z e t é s t n e m f o g a d u n k e l . — Az e l ő f i z e t é s i p é n z e k a k i a d ó -
h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
d e n e g y e s s zóér t , m i n d e n köz l é s u t á n 3 kr. fizetendő. Az i l y 
m ó d o n m i n d e n k i á l ta l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i díj e l ő r e k ü l d e n d ő 
be . E g y é b h i r d e t é s e k n e k az e g é s z o l d a l e g y h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
to vő p e t i t n y o m á s ú é s e g y h a s á b u sora 50 kr. Ezek a d í j a k i s 

j e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL : 
B U D A P E S T , VI. H E R . , PO 1)31 AN ICZK Y-UTCZ A 37 . SZÁM. M A G I . K I R . EGYETEMI NYOMDA, I . K E R . , I S K O L \ - T É R 

Kéziratokat nem acHmlc vissza. 

Királynénk emléke. 
(Erzsébet napjára.) 

Születésünkkor mennyi áldás hangzik 
el bölcsőnk fölött, s éltünk alkonyán 
hányan érezzük, hogy az egykori áldás 
zománezos szálait a balsors keserű átokká 
fonta össze! . . . 

A mi boldogtalan, jó királynénk egész 
élete ezt igazolja. Alig van a magyar 
történelem nagy alakjai között egy is, a 
kinél a lélek fönsége és végzete között 
oly nagy ellentét szövődött volna, mint 
megdicsőült királynénknál! 

A kit jó kedvében adott nekünk az 
Isten,azt titkos végzet rabolta el tőlünk; 
a ki azért élt, hogy mindenkiért szen-
vedjen, az azért halt meg, hogy mind-
nyáj nnkat megszomorítson; a ki életet 
csepegtetett egy összeroskadt nemzetbe, 
azt az általa fölemelt nemzet életrf 
nem kelthette; a ki nekünk eleinte 
egészen idegen nő volt, az később leg-
magyarabb Nagyasszonyunkká lett; a 
ki nemzetünket megvédte, azt e haza 
határain túl a magyar géniusz meg nem 
oltalmazhatta; a kinek lelke a magyar 
nemzeté volt, annak teste tőlünk idegen 
földben pihen; a kinek áldott kezei 
alatt a kiengesztelődés rózsái fakadtak, 
azt engesztelhetetlen gonosz,; kezek érin-
tették ; a kinek szivét az élet tragikuma 
már is összemarczangolta s hétszeres 

fájdalom gyilkos tőre átjárta, azt egy 
őrült gazság nyolezadik tőre döfte á t ; 
a ki oly sok szenvedőnek enyhítette 
fájdalmát, annak szivét sokszoros fáj-
dalom jár ta á t ; a kinek egész élete 
milliók számára áldás volt, annak életére 
átkos sors nehezedett; a kinek szive 
tele volt a legnemesebb jósággal, azt a 
szivek legundokabb gonoszsága ölte meg; 
a kinek áldott keze pazarul szórta 
közénk gazdag szivének kincseit, az 
fukar volt önmaga iránt, magának 
csupán a bánatot tar tván meg; a ki 
mások fájó könnyeit törülte le, - mi-
alatt a saját szemei oly sokszor köny-
nyekben úsztak; a ki őrangyal volt, 
azt fekete démon üldözte. . . . 

. . . De nem folytatom tovább. Van 
ebben a tragikus nemzetinagy gyászunk-
' an valami, a mi lélekemelő, van abban 

iszonyú veszteségben valami, a mi 
.^asztaló. S ez: egy fönséges emlék, 

melytől hazánk földje gazdagabb lett, — 
egy szent eszmény, melyre föltekintve 
lelkünk jobbá, nemesebbé lesz! 

. . . A kifürkészhetetlen végzet a vér-
tanúság pálmakoszorúját fonta immár 
királynénk megdicsőült homlokára. — s 
az enyészet sötét angyala már ott suhog 
drága porai mellett nekünk idegen 
országban. . . . Lelke azonban, mely 
mindig a miénk volt. nálunk maradt, s 
emléke, mint szent hagyomány, élni és 

Lapunk 4(>-ik számához két melléklet Tan csatolva. 
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virulni fog a magyar nép szerető, hálás 
szivében. 

Mert dicső emlékét hirdetni fogja a 
ragyogó márványszobor, melyet a nemzet 
hálás kegyelete állít föl; hirdetni fogja 
a legenda, mely majd isteni cselekede-
teiről regél; a sejtelmes tündérmesék, 
melyek az 0 mennyei bűbáj áról fognak 
susogni; a költészet és zene múzsái, 
melyek az 0 szépségéről, jóságáról és 
szelidségéről édesen és dallamosan fog-
nak zengeni. 

De legmaradandóbb és legszebb em-
léket emelünk Erzsébet királynénknak 
a mi szivünk hajlékában és pedig akként, 
ha ez szelídségben, türelemben és jóság-
ban, a magyar haza iránti rajongó szere-
tetben s a magyar szokásokban és 
erkölcsökben a mi Yédasszonyunkat 
mintaképül követi, Öt, a kit lelkének 
szép tulajdonságai a női nem díszére, 
s nemzetünk iránti érzelmei a magyar 
asszony igazi mintaképévé emeltek. Éppen 
azért leányainkat, hitveseinket és gyer-
mekeinket ezentúl Erzsébet szellemében 
kell nevelnünk! 

Magán- és társadalmi életünkben, s 
otthon a családi körben emlékeztessen 
minden 0 reá! Szentjeink és családi 
képeink sorában ott díszelegjen Erzsébet 
királynénk, mint a női báj és női eré-
nyek fönséges ideáljának képe, — hisz 
a nemzet szeretete már életében szentté 
avatta Öt! Oh mi szép lenne, ha az 
ezután születendő leánygyermekek között 
minden magyar családban volna egy, a 
ki Királynénk szent nevét viselné!! 

Honosuljon meg hazánkban az utolsó 
kunyhóban úgy, mint a főúri paloták-
ban egy általános Erzsébet-kultusz, mely 
büszkén hirdesse a világnak, hogy: volt 
a magyarnak egy olyan királynéja, a 
ki minket nagyon szeretett, s a kinek 
nevét viszont a magyar nemzet porai-
ban is áldja s elfelejtem nem fogja 
soha! 

(Igló.) Arányi Antal. 

s€>í!-K3© 

A polgári iskolák kérdéséhez. 
Dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi 

minister úr országgyűlési programm-
beszédjében már 3 év előtt kijelenté, 
hogy „a polgári iskolák helyzete tűrhe-
tetlen." 

Ezen az alapon indult meg a polgári 
iskolák reformjának munkálata. 

Három év óta tart az előkészítő 
munka, melylyel egyrészről a szaksajtó, 
másrészről az egyetemes tanügyi kon-
gresszus, az orsz. polgári iskolai egye-
sület s legutóbb az orsz. közoktatási 
tanács is foglalkozott. A végleges döntés 
még hátra van. 

Lapunk eddig a polgári iskola reform-
ját nem tette vita tárgyává. Most azon-
ban elérkezett az ideje, hogy mi is 
szóljunk róla. 

A polgári iskolák ügyének vitatásá-
nál egyik sarkalatos pont: vájjon a 
polgári iskola „középiskola" név alá fog-
lalható-e ? 

Nem árt kissé megvilágítani ezt a 
kérdést, mert hiszen a polgári ós elemi 
iskolákban működő kartársak vitat-
kozása, egyenetlenkedése leginkább ama 
pont körül forgott, hogy a polgári iskola 
népoktatási intézet, s mégis középiskolásdit 
játszik. 

Több évtizedre terjedő megfigyelés 
alapján mondhatom, hogy a polg. iskolát 
ért támadások végzetes félreértésből, félre-
magyarázásból származtak. Különösen 
— olyanok, kik sohasem működtek polg. 
iskolában — azt magyarázták félre, hogy 
a polgári iskola a népoktatási intézetek 
sorába jutott s mégis középiskolai fokú 
(rangú) intézetnek tartják. Itt a „nép-
oktatási intézet" és „középiskola" fogalmát 
kifejező szókat kell különösen hangsú-
lyoznunk. 

A polgári iskola csak véletlenül, — csu-
pán közoktatási intézményünk akkori 
szervezetének fejletlen volta miatt — 
és csakis „ideiglenesen" jutott a „népok-
tatási intézetek" gyűjtő neve alá. Ez az 
iskolafaj az 1868-ik évi törvényhozás 
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egyik legsajátosabb vívmánya. Koráb-
ban ez a fogalom teljesen ismeretlen 
volt a magyar népnél. A polgári iskola 
meghatározásánál legilletékesebb itélő 
birónak bold. Csengery Antalt kell 
tekintenünk, mert hiszen tudni illik, 
hogy az 1868. évi népokt. törvény 
alkotása általában báró Eötvös József 
nevéhez kapcsolódik ugyan; de ezen 
törvénynek a polgári iskolákra vonatkozó 
részeit (a 67 — 79. §§-okat) Csengery Antal 
fogalmazta. Magát a „polgári iskola" 
elnevezést — úgy látszik — Szőnyi 
Pál, a budapesti nagyhírű nevelő-intézet 
tulajdonosa teremtette, kinek intézeté-
ben Csengery Antal is tanár volt az 
ötvenes években. Csengery indítványozta 
a polgári iskolák tervezetét s javasla-
tát az 1868. évi XXXYIII. tör vény czikk-
j avaslat keretébe illesztve, változatla-
nul fogadta el az országgyűlés mind-
két háza. 

S mit mond Csengery a polgári 
iskoláról ? 

„Ez új középiskola is — mint más 
középiskoláink — az elemi népiskola negye-
dik osztályához csatlakozik." „a pol-
gári iskola, mint középiskola, midőn ugyan-
azon tantárgyakat tanítja is, a melyeket a 
tudós középiskolák alsóbb osztályai tanítanak, 
nem azt teszi, a mit e tudós középisko-
lák " melyek „ alsóbb osztályai nem 
nyújtanak teljes összhangzó általános művelt-
séget, tudományos pályára nem menő közép-
osztályinak számára — rendeltetésük levén 
kizáróan azt készíteni elő, a mi saját fensőbb 
osztályaikban találja betetőzését." 

„Az új középiskola föladata, ha nem is 
olyan tudományos módon, az ismeretek egyes 
ágaiból egész, befejezett oktatást adni 

Altalános összhangzó műveltséget 
nyújtó tanintézetnek tekinté Csengery 
a polgári iskolát, melynek helyét bajos 
volt az akkori — s máig is meglevő —-
közoktatási rendszer osztályozása mel-
lett megállapítani. Közoktatásunk szer-
vezetének ugyanis eddigelé általános-
ságban hármas főtagozatát szokták meg-
különböztetni; u. m. a népiskolai, közép 
és fensőbb oktatást. „Középiskolák" alatt 

a fensőbb egyetemi és műegyetemi ok-
tatásra előkészítő iskolákat (gymn. és 
reáliskolákat) értettek akkor, midőn 
még nem létezett középiskolai törvény. 
Csengery a középiskolai törvény meg-
alkotásától s abban a „középiskola" 
fogalmának a polgári iskolára is kiter-
jeszthető értelmezésétől várta az „új 
középiskola" igazságos és megfelelő el-
helyezését közoktatási rendszerünk tago-
zatai között. A középiskolai törvény 
azonban csak Csengery halála után 
(1883-ban) jött létre s így o befolyást 
már nem gyakorolhatott a polgári iskolák-
nak, — mint új középiskoláknak a közép-
iskolai törvény keretébe illesztésére vagy 
esetleg parallel külön polgári iskolai tör-
vény alkotására. Trefort Ágostonnak pol-
gári iskolai ügyekben tanácsadója: 
Gönczy Pál pedig a „népoktatási inté-
zet" jelszavának túlhajtásával nem akart 
vagy nem tudott érvényt szerezni Csen-
gery Antal ama szellemi végrendeleté-
nek, hogy a polgári iskola — mint új 
középiskola — kellő elhelyezést talál-
jon a középiskolai törvény alkotásakor 
a középiskola, mint gyűjtőnév, fogalom-
körében, a gymnasium és reáliskola 
mellett. Az 1883. évi XXX. t.-cz. 1. §-a 
aztán kimondá, hogy .. . „középiskolák 
alatt ezen törvényben a gynmasiumok 
és reáliskolák értendők." Azt azonban 
sehol sem mondja e törvény, hogy 
másutt sem lehet „középiskola" elneve-
zés alá foglalni más középfokú tanítási 
intézetet, pl. a polgári iskolát. 

A középiskola — mint gyűjtőnévnek 
1868-ban olyatén értelmezése, hogy 
oda csak a fensőbb egyetemre és mű-
egyetemi oktatásra előkészítő iskolák 
tartoznak „közfelfogás szerint" — volt 
az oka annak, hogy ideiglenesen a pol-
gári iskola a másik csoportba, az éppen 
akkor törvény keretébe foglalt népiskolák 
kiterjesztett körű csoportjába illeszte-
tett a képezdékkel együtt; holott a 
képzők, szakiskolák, épúgy mint a pap-
nevelő-intézetek, melyek szintén tágabb 
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értelemben népoktatókat — papokat — 
nevelnek, s még sincsenek a népokta-
tási törvényben; sőt egyáltalán országos 
törvény nem is gondoskodik róluk. Maga 
Csengery bevallotta az ideiglenességet, 
midőn így szólt: 

„Ily értelmezés mellett a polgári iskolák 
a népiskolai törvény keretébe voltak legczél-
szerübben beilleszthetők mindaddig, míg a 
középiskolák rendezéséről szóló törvény olyan 
értelmezést nem nyújt a középiskolákról, a mely 
a polgári iskolákra is alkalmazható lesz". 

Az új középiskola tehát nem válhatik 
gymnasiummá vagy reáliskolává akkor 
sem, ha velők egy közös gyűjtőnév alá 
foglaltatnék. Megmaradna saját czélját 
szolgáló polgári iskolának, vagy ha 
tetszik: mondjuk „gyakorlati középisko-
lának", a „tudós" középiskolák mellett. 
Az alkotandó középiskolai törvényben 
bizonyára Csengery sem más czélzattal 
óhajtott volna a „középiskolákról" a 
polgári iskolákra is alkalmazható értel-
mezést nyújtani. 

S mit akar most tenni közoktatási 
ministerünk a polgári iskolák reform-
jával? 

Mindenekelőtt tapasztalatok alapján 
megakarja javítani s a közszükséghez 
jobban alkalmazni ezt a 30 éves iskola-
fajt, mely ma immár mintegy 40.000 
tanulót részesít évenkint a „középfokú" 
műveltség áldásaiban. E végett — követve 
az 1888. évi XXX. t.-cz. 1. §-a útmuta-
tását — valószínűleg kiveszi a polgári 
iskolát (s később talán a képezdét is) 
a népiskolai törvény keretéből, — a 
melyet későbbi más törvények a maga 
eredetiségéből már egyébként is kivet-
kőztettek — s külön polgári iskolai tör-
vényben reformálja mint önczélú intéz-
ményt. Végrehajtja a mai viszonyok 
követelményei szerint Csengery szellemi 
végrendeletét s az ideiglenesen elhelyezett 
polgári iskolát állandó helyére végleg 
beiktatja közoktatásunk szervezetébe. 

En részemről semmi aggodalmat sem 
táplálok arra az esetre, ha a polgári 
iskola a népoktatási intézetek köréből 

„mint új középiskola" gyakorlati irány-
zattal elvonatnék. Sokkal többre becsülöm 
az elemi népiskola nimbuszát, mintsem 
ártalmasnak tartanám reá nézve, ha a 
polgári iskola az 1868. évi törvény 
keretéből kivéve, önálló törvényben 
nyer megújhodást. Az elemi népiskola 
megerősödött, megizmosodott. Megáll az 
a maga lábán saját erejéből. Semmi szük-
sége sincs rá, hogy erejét némelyek 
más intézetekkel való kapcsolatban 
keressék. 

Az elemi és polgári iskolai kartársaknak 
mindig megmaradnak egyes érintkezési 
pontjai, a hol vállvetve működhetnek közre 
a népoktatásügy emelésében, Egymással 
való szembeállítással kár köztük nyug-
talankodást, elégedetlenkedést támasz-
tani. Egymás tisztességes munkájának 
kölcsönös megbecsülése váHk hasznára a 
közügynek. 

(Budapest.) Göőz József dr. 

A slöjd-iskola rendszere nem felel 
meg a magyar nemzeti nevelés 

törvényeinek.) 
A nemzeti nevelés első törvénye azt köve-

teli tőlünk, hogy a gyermek testi és lelki 
életét a nemzet érző, gondolkodó és cselekvő 
világának összhangzó részére neveljük s így 
biztosítsuk azt az együtt-érzést, a mely milliók 
és milliók lelkét egy hatalmas nagy nemzeti 
lélekben egyesíti. 

A nemzeti nevelés második törvénye azt 
parancsolja, hogy mi alaposan ismerjük ama 
lényeges ismertető sajátságokat, a melyek a 
nevelés fogalmának megadják a sajátos nem-
zeti jelleget. 

A nemzeti nevelés harmadik törvénye meg-
ismertet bennünket ama uagy térséggel, a 
melyen lényeges ismertető jegyei igaz, szép 
és jó képpé egyesülnek. 

A nemzeti nevelés negyedik törvénye elénk 
tálja azt a megdönthetetlen igazságot, hogy 
minden nemzet, mint bármely élő dolog, csak 
addig állhat fönn, a míg minden erejét sajá-
tos hivatása, czélja, föladata szerint, belső 
tartalmának s külső nyilvánulásának megfele-

*) A befejező közlemény lapunk 47. számában fog 
megjelenni; ezután, Ígéretünkhöz képest, helyt adunk 
egy-két (már jelzett) tárgyilagos hozzászólásnak. Szerk. 
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lően, a természetszerű nevelés törvényei sze-
rint hiven, igazán ébresztik életre és fejlesz-
tik tovább. 

A slöjd-iskola rendszere nem e törvényeken 
épült föl, tehát nem szolgálja a nemzeti, 
hanem a nemzetközi nevelést. 

A slöjd-iskola rendszere ápolja ugyan a 
kézügyességet és a szépizlést, de a magyar 
nemzeti motívumoknak, eredetnek, alakulás-
nak és kifejlődésnek a hiányával. A ki tagadná 
azt, hogy nincsen sajátos magyar kézügyes-
ség és szépizlés, annak hiányos fogalma lenne 
magáról a nemzeti nevelésről; mert hiszen a 
sajátos magyar kézügyesség és szépizlés a 
nemzeti nevelés fogalmának szintén lényeges 
jegyei. 

Van-e sajátos magyar kézügyesség? Igenis 
van. A míg sajátos magyar temperamentumot 
ismerünk, sajátos napot, éghajlatot, földet, 
állat-, növény- és ásvány világot, életmódot, 
eredetet stbit: addig el kell ismernünk a 
sajátos kézügyességet is. Más a német, az 
angol, az orosz nép temperamentuma s így 
más a kézügyességük is. Hogy csak egy pél-
dát említsek állításom megvilágítására, utalok 
a német nép munkájára. A német lassan dol-
gozik, de szakadatlanul. Ha nógatjuk, azt 
feleli: „Lassan járj, tovább érsz." A magyar 
fürge, eleven, gyors; egy óra alatt három-
annyit végez, mint a német. 

A sajátos magyar nemzeti szépizlést, azt 
hiszem, nem kell magyaráznom, mert ismer-
jük mindnyájan. 

A slöjd-iskola nem veszi figyelembe e két 
saj átságot. 

A könnyebbről a nehezebbre halad, de csak 
látszólag. Egyik fő elve: „Alapos, tiszta, 
pontos és ízléses munkára szoktasd a gyer-
meket !" Helyes, ezt én is vallom, de csak 
természetszerű alkalmazás esetén. A magyar 
gyermeknek sem lelke, sem keze nem veszi 
azt be, hogy ő addig faragjon pl. egy darab 
fát hengeralakúra, míg a hengeralaknak a 
kifaragását alaposan, tisztán, pontosan, ará-
nyosan meg nem tanulta. A magyar gyermek 
szivesen farag hengeralakú tárgyat, ha ő azt 
korhoz mért játékeszközül föl is használhatja. 
Mielőtt munkához kezdene, már él lelkében 
a tárgy képe, a melyet ő játékösztönének ki-
elégítésére fog használni. Az ő eredeti magyar 
képzelete, maga a játék képe, megindítja kezét, 
serkenti a munkában, türelemre szoktatja, 
folyton mérésre, mérlegelésre buzdítja. Ha a 
gyermeknek minden előzetes, természetszem 
czél nélkül pusztán csak másolnia kell a 
tanító mintáját, bizonyára nem érvényesíti 
úgy keze mozgását, munkáját. Ne czöve-
ket, czérnagombolyítót, gereblyefogat, akasztó-

szeget faragtassunk, hanem használható játék-
eszközöket, mert ez neveli a gyermeket ter-
mészetszerűen munkaszeretetre s őrzi meg 
kézügyességének, szépizlésének eredetiségét. 

A gyermeknek könnyebb az, a mi saját 
teremtő erejének a vívmánya, mint, a mit 
mi ráerőszakolunk. Tessék megpróbálni, szive-
sebben csinál czérnaorsóból, gályákból, deszka-
darabokból kis szekeret, mint fenyődarabok-
ból mindaddig fogpiszkálót, a míg ebben 
kellő pontosságra nem viszi. 

A gyermek sajátos kézügyességére az újra 
és újra ismétlődő játékkép a legkellemesebb 
ingerlő hatást gyakorolja. A nádudvari kis 
kanászfiu 20 — 25 gyeplős lovat faragott, a 
míg végre azt mondta: »Ez már jó, ezt nem 
dobom el." A játékkép egy volt, állandóan 
ez élt benne; alföldi ötösfogatra volt szük-
sége, hogy képzeletben ő is búzát fuvarozzon 
a városba. 

Yagy nem látták-e még azt, a mint a 
gyermek kisdedkorától kezdve 15 éves koráig 
szekeret csinál ? Már említettem, hogy min-
den eszköznek megvan a maga története. 
Más a 3, a 4, az 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, 
a 11, a 12 éves gyermek szekere. A mint a 
szekérről alkotott képzete, képzelődése, teremtő 
ereje, kézügyessége gazdagszik, illetve fejlődik, 
szebbé lesz az ő szekere is. 

Ne csak formailag, hanem tartalmilag s 
főképpen a gyermek sajátos életéhez mérten 
kell a könnyebbről a nehezebbre szóló elvet 
alkalmazni. 

A slöjd-iskola rendszerében föltétlenül a 
hasznos, a czélszerü, az értékesíthető dominál. 
Kérdés, hasznos, czélszerü, értékesíthető-e a 
gyermeknek is az, a mi nekünk, nagyoknak, 
olyannak tetszik ? 

Ne foszszuk meg a magyar gyermeket idő 
előtt az ő korhoz mért aranyvilágától; az 
élet úgy is előbb törli le szivének szép virá-
gairól a port, mint kellene. A gyermeknek 
az czélszerü, az hasznos, az értékesíthető, a 
mi képzeleti képét megtestesíti. 

A ki a kézügyességre való szoktatásnál 
mindezeket mellőzi, az az egyes gyermek érző, 
gondolkodó cselekvő életét nem neveli a 
nagy nemzeti léleknek összhangzó, természet-
szerű részévé; az megzavarja azt az együtt-
érzést, a mely a nemzeti lélek eredetiségét, 
színét, erejét, fokozatos, sajátos fejlődését biz-
tosítja ; az arra szorítja a gyermeket, hogy 
sajátos testi és lelki indító okaival szakítson 
és olyan virágokat tápláljon, a melyek nem 
az ő lelkében fakadtak s nem onnan táplál-
koznak. Nem találom föl a slöjd-iskola rend-
szerében a nemzeti nevelés lényeges ismer-
tető jegyeit és anyagát. A mit a slöjd-iskola 
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nyújt, azt kiakaszthatjuk akár Berlinben vagy 
Naäsben is, senki sem fogja azon a magyar 
nemzeti motívumokat fölismerni. Fogpiszkáló, 
virágpálcza, czérnagombolyító, ruhaszorító, 
gereblyefog s t b , stb. olyan, akár a berlini 
vagy a na'ási. En nyári u tamban mást tapasz-
taltam. A székely gyermek az ő só-, máktörő-
jüknek, szánkájuknak, szénás-szekerüknek, 
szövőszéküknek; az alföldi gyermek az ő 
szalmavirágjuknak, házuknak, istállójuknak, 
csirkéjüknek, párná juknak; a homoród-szent-
mártoni gyermek szülei házi eszközeinek és 
fölszereléseinek a mását csinálta meg A gyer-
mek munkájában is környezetét fejezi ki. A 
mi különbség van a magyar nép házi eszkö-
zei, fölszerelései és a külföldi népé között , 
ugyanazt föltaláljuk a gyermekek játékeszkö-
zeiben is. A gyermek munkájában újra szüle-
tik a szülők munkája. A mint a szülők házi-
iparilag készített dolgain ra j ta van a nem-
zeti bélyeg, éppen úgy kifejeződik az, habár 
kezdetleges formában és módon, a magyar 
gyermekekéin is. 

Ha megmutathatnám a hevesi gyermekek 
szalmamunkáit a berlini vagy londoni érdek-
lődő közönségnek, azonnal rámondanák, hogy 
az sem nem német, sem nem angol kéz műve. 
A slöjd-iskola tárgyai a nemzeti lélek sa já t -
ságait nem fejezik ki ; bemutathatok bármely 
müveit nép gyermekvilágának alkotásaképpen. 
A slöjd-iskola a túlságig viszi a munkában a 
pontosságot. A 9—12 éves gyermeket túl-
terhelik, m e r t . olyan csint, arányosságot, ere-
detiséget, pontosságot követelnek, a milyenre 
a gyermek koránál fogva még nem képes. 

A slöjd-iskola nem öleli föl a nevelés 
anyagát egészen; mindent alárendel a rend-
szernek. Tisztán csak fából és papirból dol-
goztat, csak a felsőbb osztályú gyermekekkel 
foglalkozik. Mi következik ebből? Az, hogy 
nevelési tere, anyaga nem egyetemes, a nem-
zeti életnek csak kétféle anyagára szorítkoz-
ván, munkája nagyon hézagos. A 6, 7, 8 éves 
gyermek nem dolgozik ? A nemzeti élet anyaga 
csak fa és pap i r? Hát a homok, föld, agyag, 
göröngy, czérna, rongy, posztó, szalma, nád, 
káka, gyökér, tapló, fű, por stb., stb. nem 
szintén anyaga- e a gyermek munkaszereteté-
nek? Munkaszeretetre csak a 9 —12 éves gyer-
meket kell szoktatni s a 6, 7, 8 évest nem ? 

Nemzeti pedagógiánk nincsen s így a 
nemzeti nevelés szelleme szerint alkotott kéz-
ügyességi oktatási rendszerünk sem lehet. 
Nekünk előbb a nemzeti nevelés anyagát kell 
egybe gyüjtentink, a magyar gyermekvilágot 
közvetetlenül és helyesen megfigyelnünk, hogy 
a munkaszeretetre való nevelés fokozatos 
egymásutánját megállapíthassuk. Eddig min-

dig csak fordítottunk; más, idegen nép csa-
pásán jár tunk. Itt az ideje, hogy végre egészen 
a magunk lábán járjunk, sajátos életünkben 
megerősödjünk, hogy azután képesek is le-
gyünk idegen vívmányokat nemzeti jel legünk-
nek nem veszélyeztetésére, hanem javára a 
magyar népiskolába átültetni. 

A slöjd-iskola rendszere nemcsak az anyagra, 
a nemzeti nevelés egyetemességére nézve 
hiányos, hanem a magyar nemzeti élet ténye-
zőinek szempontjából is. A nemzeti nevelés 
köre mindaz, a mi a gyermekszobában, a 
háztájékán, a szülőföldön, az iskolában, a 
templomban, a csillagos egen van és a kik 
és mik e körben élnek, tesznek, vesznek, al-
kotnak, rombolnak. Minden, a mi a gyermek 
érzékeire ingerlőleg hat , a t i előtte dolgozik, 
a mi előtte végbemegy, munkaszeretetének 
tényezője. A nemzeti lélek nemcsak fában és 
papirban nyilvánulhat, hanem mindenben, a 
mi fogható, érzékelhető. A ki a gyermeket 
munkaszeretetre akar ja nevelni, az szálljon 
alá gyermekéveibe s legyen példája a gyer-
mek munkájának. E nélkül hiába való minden 
lelkesedés. A slöjd-iskola rendszerét teszi oda 
czélul, nem pedig magát a gyermeket. A slöjd-
tanítónak először is meg kell ismerkednie a 
magyar gyermek munkáival, a gyermek mun-
kálásának módjával, a munka száz és száz-
féle anyagával s a mit legelőször kellett 
volna mondanom: a gyermek lelki világával. 
Ezek a nemzeti kézügyességi oktatásnak előföl-
tételei s nem Svájcz, Szászország vagy éppen 
Naäs kézügyességi oktatása. Nem kell erre 
semmiféle tanfolyam: Voltunk mindnyájan 
gyermekek. Szálljunk csak vissza a népiskolai 
korba! Ma is tudjuk és pedig mily csinosan 
azokat a gyermekmunkákat, a melyeket akkor 
fúrtunk, faragtunk, gyúrtunk, fontunk. Csi-
náljuk azokat a gyermekekkel s akkor a 
munkaszeretetre való nevelés elvét is meg-
oldottuk. 

(Eperjes.) Lány Mihály. 

A Köszönet. A török-szent-miklósi ipar-
testület az általa községi segélylyel föntartot t 
iparos-tanoncziskola növendékei közt minden 
év november havának 19. napján rendezendő 
„Erzsébet-ünnepély" alkalmával kiosztandó 
jutalomdíj ^alapjára 100 frt , azaz egyszáz forint 
„Erzsébet-alapítványt" tevén dicsőült király-
nénk 0 Fölsége iránt örökké élő hálás kegye-
lete j e l éü l : az iskolai bizottság által bejelen-
tett hazafias alapításért köszönetemet és 
elismerésemet a nyilvánosság előtt is kifejezni 
kedves kötelességem. Szolnok, 1898 okt. 31. 

! Eötvös Károly Lajos, kir. tanfelügyelő. 
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SZUNORA J Sis 
I rözsahoUor. 

CErzsébet-napra.) 

Szegény rózsabokrot 
A vihar megtépte ; 
Levelét, virágát 

Elszórta a földön. 
Galyját megkuszálta, 
Ágát letördelte, 
Már azon volt, hogy még 

Gyökerére törjön. 

Keblével takarta 
lie a vihar ellen 
S bántani az angyalt 

A vihar nem merte. 
Áldott /, :ét kezével 
Ápolgatni kezdé, 
Gyökerét öntözte, 

Sebjét kötözgette. 

Te szép fehér angyal, 
Erzsébet királyné ! 
Magyarország népe 

Ezt köszöni Néked. 
Drága örökségül, 
Imába foglalva, 
Firíil-fira adjak 

A Te szent emléked. 

Szomorít volt nézni 
Ggászos pusztulását, 
Majd úgy látszott, többé 

Nem is tér magához ; 
De égből egy angyal, 
Hófehér ruhába' 
Leszállt s oda szállott 

Szegény rózsafához. 

(DarányJ 

Lelke életéből 
Jíészt juttatott néki, 
Szive melegéből 

Sugárt szórt reája. 
S ím a rózsa újra 
Virulva virágzik ! 
Virulva virágzói 

Magyarok hazája ! 

Hi olyan jó voltál, 
Ki annyit szenvedtél, 
Bízunk fönn az égben 

Boldog leszen élted ! 
Mert van ám mennyország. 
És hogyha nem volna, 
A jó, igaz Isten , 

Megalkotná Érted. 

Vecsei József. 

Imádság. 
(Erzsébet királyné asszonyunk emlékezetére, a novem-

ber 19-iki iskolai ünnepélyre.) 

Magyarok Istene' örök Atyánk! hozzád 
járulunk, mi magyar gyermekek, a nemzeti 
kegyelet ez ünnepén. Mert a honalkotó nagy 
hölcseségű szent István király dicsősége 
mellett, ünnepet szentelünk ezentúl a haza-
szerető, megbékéltető, liliom-lelkű Erzsébet 
királyné asszonyunk emlékének is. 

Magyarok Istene! örök Atyánk! hozzád 
járulunk mi magyar gyermekek és dicséretet 
mondunk a Te szent nevednek! Mert mikor 
ide vezetted népedet a négy ezüst folyó partjára, 
akkor elküldted nekik a bölcs István királyt, 
kinek erős szent jobb keze tűzte föl a hármas-
bércz ormára a kettős keresztet, hogy azzal 
örök életet biztosítson népednek, mind ezen, 
mind a más világon . . . Dicsértessék ezért a 
Te szent neved magyarok örök Istene! 

Mikor pedig gyászba borult hü magyar 
néped s a sötét éjszakában vérbe hullt le a 
nemzet csillaga, akkor elküldted a százszor-
szép és százszorjó Erzsébet királynét, ki a 
szenvedő, gyászoló nemzetet ápolta, vigasz-
ta l ta ; vérző sebeit begyógyította gyöngéd 
asszonykézzel, érző asszonyszívvel, és ő lett 

az ország sötét éjszakájának hajnalcs i l laga. . . 
Dicsértessék ezért a Te neved, magyarok 
Istene! örök Atyánk! 

Mert Te, égi hatalmad jeléül minden idők-
ben küldtél dicső férfiakat a magyar nem-
zetnek. Hisz mint a sűrű csillagos ég, úgy 
borul a történelem erős nagy szellem-taborá-
val Magyarország fölé, — de a mit ezek 
mind külön-külön tettek, mindazt megtette 
egykor egymaga a legelső közülök, szent 
István k i rá ly . . . Dicsértessék ezért a Te 
neved magyarok Istene! örök Atyánk! 

És szereteted zálogául minden időkben 
küldtél az égből ragyogó erényü, gondviselés-
szerű nőket is édes hazánknak. Egyik dicső 
királyné férjét nyerte meg a nemzetnek s a 
nemzetet férjének, — a másik fia szivét 
vezette az igazsághoz, — egy fönséges nő 
jótékonysága, mint rózsa nyilt ki kötényé-
ben, — egy szent királyleány imába borí-
tot ta szűzi életét a hon boldogságáért, — 
majd egy nagylelkű asszony a nemzet halott-
ja i t temette el, —- egy másik erős szellem a 
tudományokat emelte, s több hősi nő kard-
dal védte a h a z á t . . . Mert mindig küldtél Te 
nekünk, lánglelkű, érző szivü, szent, dicső, 
magyar asszonyokat, örök Atyánk! Magyarok 
Istene! Dicsértessék érte a neved! 
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De ezerszer dicsértessék a Te szent neved 
azért, hogy elküldted népednek Erzsébet 
királynét, ki egymaga mindazt megtette, a 
mit eddig a dicső honleányok külön-külön: 
mert megnyerte férje szeretetét a nemzetnek 
s a nemzet szeretetét féijének, — fia szivét 
a magyarokhoz vezette, — jótékonysága a 
szeretet rózsáit fakasztotta a szivekben, — 
munkára lelkesítette a nagy szellemeket, — 
nem lcarddal, de szerető igaz szivével védte a 
nemzetet, — imádkozott a honért, és mert 
Magyarország akkor egy nagy temető volt, 
eljött hozzánk, nem temetni, hanem a sírok 
fölött vigasztalni: van föltámadás! Mire a 
nemzet föl is támadt új erőben új életre, 
szabadságra, dicsőségre! 

Dicsértessék ezért ezerszer a neved, örök 
Atyánk! magyarok Istene! 

Es mivel Te, már örök dicsőségedbe fogad-
tad a mi dicső királynénkat, hogy melletted le-
gyen a fényes mennyországban és tiszta liliom-
leikével s érző hü szivével példája maradjon 
végtelen időkig minden magyar nőnek, minden 
magyar leánynak, — azért szentelünk ma 
ünnepet emlékezetének. Es azért, hogy miként 
a honalkotó bölcs István király szent jobb 
kezét megőrizte a nemzet ezer éven át, úgy 
őrizze meg lelkében minden magyar a kien-
gesztelő, megvigasztaló Erzsébet királyné szent 
szivének emlékét is! 

Magyarok Istene! örök Atyánk! hozzád 
járulunk mi magyar gyermekek, azon forró 
könyörgéssel, engedd kegyelmesen, hogy mi-
ként a mennyben a szeráfok lánggal égnek az 
isteni szeretettől, úgy égjen olthatatlanul a 
mi szivünkben is a honszeretet égi lángja, 
melyet a mi dicső királynénk példája gyújt meg 
lelkünkben ezen az ő emlékezetének szentelt 
ünnepen! 

Ezért járulunk mi, magyar gyermekek, 
most elődbe magyarok örök Istene! mennybéli 
Atyánk! és kérünk Téged, hallgasd meg kö-
nyörgésünket. Amen. 

(Budapest.) JB. Hüttner Lina. 

öröm és bánat. 
(Erzsébet-napi ruhakiosztáskor). 

Ösz van. 
Osz, késő, hideg ősz, a melynek nyomában 

már ott leselkedik szállongó hógalambjaival 
a fehér t é l . . . 

Még alig egynehány nap, alig egy-két hét 
az ősz élete, s az is elül, pihenni tér, mint 
a ki munkáját a legdicsőbben végezte . . . 

Már most sincsen madárének, csak egy-egy 
megkésett csizike hallat rövid, szakgatott 

danát mintegy örök altatására a levegőben 
tétován repkedő aranysárga, száradt levelek-
nek Fázékony testét megrázogatja, mert 

j oly metszőn érinti a hideg őszi szél . . . 
Nincs már virágillat, nincs már egyéb, csak 

az a kevés, csak az elvesző parány illat, a 
mit a fűzfa hajladozó ágainak oltalma alatt 
imbolygó kökörcsin áraszt ott az árokszélen... 
Még az daczolt eddig, de hiába, most hervad 
utolsó virága annak is, s aztán sivár, kopasz 
lesz a határ, melyet végig tarolt az ősz keze . . . 

S ebben a nagy pusztaságban az az egy-
két szál megkésett virágocska úgy tűnik föl, 
olyan, mint az utolsó „Isten hozzád", mint 
egy végső, bucsii-mosoly a haldokló sápadt, 
hervatag orczán . . . . 

Hullnak a levelek. . . 
A ködös, nehéz levegő tele van repkedő 

száraz levelekkel.. . Talán még ma elválik az 
utolsó is szülő édesanyjától; csak még egy 
végső, lágy csókra simul oda a búsan hajlongó 
s már-már teljesen árva anyához s aztán 
leszakítja kebeléről, elrabolja tőle a sikongva 
tova lebbenő szél 

Ki tudja meddig szalad vele ? — Ki tudja 
hol teszi le ? . . . Csak viszi, viszi 

Az iszalag törzse is kopaszon mered az 
égnek, mintha bizony kegyelemért esdekelne . . . 
Már késő, késő . . . 

Olyan borús minden. 
A tánczoló levelek kísérteties zaja, az el-

száradt repkény élettelen, karcsú termetének 
halk, szomorú zizegése olyan fájón érinti 
mélyen bánatos lelkünket . . . Olyan e zaj, 
olyan e búsan, végzetesen szóló siró, zokogó 
nesz, mint a szivet-lelket megrendítő gyász-
dal utolsó, végső összhangja, a mely után 
becsukódik a sír . . . . 

Holnap már készen áll az avar-szemfedő, 
utolsó öltésként borul reá a csipkerózsa 
leszakadt száraz levele . . . 

A kopasz, éküktől megfosztott galyak titkos 
betűket rajzolnak a szürke levegőbe s a 
köztük sirva tovarepülő szél bezörgetve a 
nyomorultak, készületlen teremtések ablakán, 
ki-kikap egy-egy „jaj "-szót a papirossal fol-
tozott üvegen át s aztán szalad vele messze, 
messze, viszi magával, hogy mindenütt elsír-
hassa a nyomort, mely e házak falai közt 
uralkodik. . . 

Elhozta mihozzánk is, oda, abba a nagy 
háztömbbe, a hol a tudomány csiráját szedik, 
azoknak a jajgató embereknek a gyermekei.. . 
Azok a gyermekek, a kikről czafatokban csüng 
le a rongy s kékülő, remegő testüket kiván-
csian csókolgatja a halvány napsugár . . . Talán 
az is könyörülni akar rajtuk s melengeti 

I fázékony tes tüket . . . 
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Oh de mikor oly sok a rongyos gyermek s 
oly gyenge ereje van az őszi napsugá rnak . . . 
S a könyörületes gazdagok is oly kevesen 
v a n n a k ! . . . 

Csak keveske ju tha t egyre-egyre, s miatta 
bizony megfagyhat szege'ny teremtés. . . . 

November tizenkilencz, Szent - Erzsébet 
n a p j a ! 

Be sok gyermek, be sok szülő várja isko-
lánkban e megváltó, könyöradományt osztó 
dicső napo t ! . . . 

Ez volt — mióta egyesületünk létesült — 
minden esztendőben az ő örömnapjuk s talán 
az lesz ezentúl is . . . Nekünk csak volt, de 
az ideitől fogva csekély örömünket elnyeli a 
tengernyi bú, melynek oszlatására az idő is 
alig-alig lesz képes . . . 

Kicsike egyesületünk e szent napot tűzte 
ki jótéteményének gyakorlására . . . Minden 
évnek e napján osztjuk ki szegény tanulóink 
között a téli ruhadarabokat . . . E napon 
könyörögtünk Magyararország Védő Angyala, 
Erzsébet királyné 0 Fölse'ge drága életéért s 
ez ima öntött belénk százszoros törekvést 
nemes czélunk elérésére, — azelőtt az lelke-
sí tet t s oly édes érzés volt mindnyájunk szivé-
nek, hogy elmondhattuk könyörgésünket az 0 
életéért e szent napon, a felöltöztetett apró 
gyermekekkel egyetemben, — s most? . . . 

Félve, remegve tekintünk egymásra . . . 
Lehajtot t fővel köszöntjük egymást, hogy a 
szemünkben fölcsillámló könyiit elrejtsük . . . 
Félünk, hogy megpillantva egymás szemében 
a remegő könycseppet, hangos zokogásba 
túladnak üdvözlő szavaink, magyaros „adjon 
Is ten "-ünk . . . 

Siratjuk őt, a Nagyot, a Szentet . . . 
Szent-Erzsébet nevenapján sötét gyász borul 

szivünkre, s az alatt, a míg jobb kezünkkel 
a nyomorult szegény gyermeket öltöztetjük, 
addig a ballal, — szivünk felőlivel, —. előtörő 
körijeinket simítjuk el bánatos orczainkon . . . 

Örömünket, hogy keservesen szedett fillé-
reinkkel a legnyomorultabb tanítványainkon 
segíthetünk, fölváltja a nehéz bánat, a sötét 
bú, melylyel a Jóság mintaképét, elárvult 
édes hazánk Királynéját s i ra t juk! . . . 

De nagy és hatalmas az I s ten! 0 áld és 
bün te t ! . . . 

* 

Még messze, nagyon messze volt Szent-
Erzsébet napja . . . 

Az azt megelőző hetekben csak úgy özön-
löttek hozzánk a könyörgő szavakkal tömött 
esdő, rimánkodó levelek. 

Levelek, igen, azoknak kellett fogadnunk 
azokat a csipkézett szélű szennyes papiros-

kákat, a melyeken az elkeseredett, nyomorban 
szenvedő szülő elsirta keserves állapotát s 
Istenben boldogult Nagyasszonyunk emlékére 
rimánkodtak egy kis ruhácskáért félmeztelen, 
reszkető gyermekük számára. Ruháért könyö-
rögtek, mert a mi van, azon ezer lyukon 
száguld be a dermesztő hideg szél, s goromba-
ságával kék foltokat rajzol a kicsi „libabőrös" 
testére . . . Már foltozni sem lehet, mert olyan, 
hogy az öltés nyomán újabbnál-újabb nyílá-
sok támadnak . . . Omlik, mint a jó tepertős 
pogácsa . . . 

Levelek voltak ezek, mert iróik azoknak 
nevezték, kívánván bevezető soraikban, hogy 
azok találjanak bennünket jobb állapotban, 
mint a milyenben ők vannak! . . . 

Oly megkapok egyszerűségükben e kuszált 
össze-vissza dülöngöző sorokból összerótt — 
levelek! Oly szánalomra indító a hangja vala-
mennyinek . . . 

Még olyan is akadt, a ki levele végén nem 
feledte el a bocsánatkérést sem, hogy olyan 
szedett-vedett papiroskára ír, de mit tegyen ? 
Mikor levélpapirosra nem telik, mert az a 
krajczár kenyérkére kell a sok testvér leg-
ifjabbjának, a kis Pistikának, a ki mindig — 
éhes . . . 

Ez a valódi nyomor teljesmezítelenségében.. 
Egy zsirfoltokkal tarkázott borítékban is 

j ö t t valami. 
Felbontottuk . . . 
Ez is levél volt, de ez volt a legmeghatóbb . . . 
Egy kis, nyolczesztendős leányka gügyögi 

el benne alázatos könyörgését, hogy ad junk 
neki ruhát, mert nyolcz testvére van, aztán a 
papa meg nehéz sebekben a kórházban fek-
szik már három hónap óta . . . Összetörte a 
gép . . . A mama is beteg. A szomszédnéni 
azt mondta, hogy egyszer, a míg ö iskolában 
volt, egy csúnya gólyamadár repült be hozzá-
j u k az ablakon, valamit hozott a szájában, 
s ettől úgy megijedt a jó mama, hogy most 
súlyos betegen fekszik . . . De a gólyamadár 
is megijedt ám — teszi hozzá a kicsike, 
— mert a mit a szájában hozott, azt oda-
ej tet te a mama mellé s űgy a nélkül repült 
el a rossz madár ! . . . Egy kis, csöpp leányka 
volt, s most azt mondják, hogy az lett a 
kilenczedik tes tvérünk! . . . 

Siirű, tömött sorokban írt az ártatlan gyer-
mek s levele végén mondotta még, hogy a 
mi drága volt Királynénk nevenapján leborulva 
imádkozik a j ó Istenhez, hogy adjon 0 Neki 
csendes nyugodalmat, minket meg áldjon meg 
azért a sok jóér t , a melyekben őt és kis 
társait már évek óta részesítjük . . . Könyö-
rüljünk meg ra j t a Szent-Erzsébet napján s 
adjunk neki egy kis meleg ruhácskát, mert 
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nagyon fázik a teste, aztán majd nem tud írni az 
iskolában; nagyon reszket a keze is, — úgy 
fázik . . . Csak egy kis „lajbija" van, meg 
egy vékonyka szoknyája, a mit még tavasz-
szal kapott a házi úr leányától, s már az is 
nagyon rongyos . . . Ne haragudjunk ő reá, 
ő csak így tud könyörögni . . . Hogy áldjon 
meg bennünket a jó Isten! . . . 

Ez a levélke bizony-bizony könyet csalt a 
szemünkbe . . . Nyomorult gyermek, de korán 
kellett önmagádról gondoskodnod! . . . o o 

Es ilyen tartalmú levél csak egy jö t t . . . 
A többiben maga a szülő sirta el nyomorult 
helyzetét, de ez volt mindenek fölött a leg-
nieghatóbb . . . A gyermeki szívből fakadt 
könyörgés a legmegindítóbb . . . Igaz, őszinte . . . 

A felruházás ünnepe mély csendben folyik. 
Azok az apró gyermekek még örömüknek 
sem adnak hangos kifejezést, csak az elégült 
arczokból olvashatjuk le a határtalan boldog-
ságot, mely egyikük arczárói jobban sugároz 
felénk, mint a másikéról . . . 

Rövid „köszönöm"-szóval veszik az ajándék 
ruhát, s mindjárt föl is öltik . . . 

Már az utolsó is fölczibálta magára a bokáját 
is betakaró télikabátot s úgy állt be a sorba, 
melyből most lépett ki a boldog kicsikék — 
szónoka. 

Alacsony, vézna gyerek . . . Megnyerő arcz-
kifejezéssel, kellemes hanggal mondja el 
köszönő szavait az ő és társai nevében, majd 
pedig imára hívja a fölöltöztetett pajtásait, 
társnőit . . . 

Oh mily megható e kép! — Mily megin-
dító ez a jelenet, midőn majd száz gyermek-
ajak nyilik hangos imára s összekulcsolt 
kezecskéiket égre emelve boldogságot, áldást 
könyörögnek reánk, majd pedig csendes pihe-
nést, édes nyugodalmat esdekelnek a Leg-
szentebb, a Legjobb nő számára, a kit Isten 
végzése elszólított közülünk, s kinek név-
ünnepén éri őket e nagy boldogság évről-
évre ! . . . 

tízem nem marad szárazon, a mint elhang-
zik az „Ámen." 

Valamennyiünk szemében ott ragyognak a 
bánat, a szomorúság könyei, melyek az öröm-
könyeket teljesen elfojtották . . . Azok elő-
törnek, ezek beleolvadnak, így jár karöltve 
az öröm és bána t . . . 

Lám, míg mi a keservesen összekoldult 
filléreinken vásárolt ruhával boldogítjuk a 
nyomorultakat Szent-Erzsébet napján, kettős 
érzéssel szivünkben távozunk a fölöltöztetett 
gyermeksereg közül. 

Az egyik, hogy segíthetünk a nyomorban 
sinlődőn s czondrás gyermekeit fölruházzuk, 

édes benyomást, kellemes érzést vés a szi-
vünkbe, melynek öröm a neve, — s a másik ? . . , 

A másik a keserű bánat, mely minden jelen-
levő arczából felénk sugároz e szent napon, 
mikor már csak a jóság mintaképének, meg-
dicsőült Királynénk örökké fönnmaradó emlé-
kének adózhatunk . . . 

Áldja meg az Isten haló porában is! . . . 
(Budapest.) Horváth Sándor. 

I R 0 I) A L 0 M. 
A bajai internatussal összekapcsolt magyar 

kir. állami tanítóképző-intézet XXV. értesítője 
az 1897 98. (XXVIII.) iskolai évről. Eme czím 
alatt bocsátotta közre a bajai tanítóképző-
intézet érdemes igazgatója: Scherer Sándor 
a kezünkben levő értesítőt, melyet csinos 
külseje és gazdag tartalma a leggondosabban 
szerkesztett iskolai tudósítók sorába emel. 
Közli Mihalitska István tanár igazán tanul-
ságos és lendületes beszédjét, melyet az inté-
zetben mondott az 1848. évi törvények szente-
sítésének félszázados évfordulója alkalmából 
rendezett iskolai ünnepen. Az igazgatói jelen-
tésből megismerkedünk az intézet állapotával, 
működésével. Fölvettek 130 növendéket 
közülök 70-et internátusba. 108-an részesültek 
állami segélyben. Többször tartottak hazafias 
ünnepet, kirándulásokat a szabadba. Részt-
vettek a szabadkai kerületi tornaversenyen s 
onnan számos kitüntetéssel gazdagodva tértek 
haza. Szertáraik jelentékenyen gyarapodtak. 
Az intézet részletes tanítási tervét gyakorlati-
lag is keresztül vitte. Ezt nem közlik, de 
helyette bemutatják a neveléstani és magyar 
nyelvi írásbeli dolgozatok tárgysorozatát, a 
heti órarendet, a tanulmányi előmenetel táblá-
zatát. A kapcsolatos gyakorló-iskolának 52 
növendéke volt. Az intézet egy évi működése 
— az épület használatának megfelelő értéket-
nem számítva — 31.055 írtba került. 

E g y e s ü l e t i é let . 
El A „délmagyarországi tanítóegyesület^ 

temesvári fiókja f. hó 5-én tartotta rendes 
őszi közgyűlését Temesvárott Wittemberger 
József erzsébetvárosi községi népiskolai igaz-
gató elnöklete mellett. A látogatott gyűlé-
sen megjelentek: Sebesztha Károly kir. tan-
felügyelő, Gramma Döme, segédtanfelügyelő, 
az áll. kir. tanítóképző tanárkara élén Horváth 
Antal igazgatóval és számos iskolabarát. A 
gyűlést megelőzőleg a tanítóság a belvárosi 
templomba vonult, a hol néhai Erzsébet 
királyné lelki üdveért gyászmise volt, melyen 
a tanítóság Regenbold József újbessenyői igaz-
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gató-tanító orgonakisérete mellett magyar 
egyházi gyászénekeket adott elő. Isteni tisz-
telet után a fiókegyesületi ülés vette kezdetét, 
a hol az elnök szép alkalmi emlékbeszédet 
mondott felejthetlen királynénkról, a melyet 
a jelenlevők állva hallgattak meg. Az Erzsé-
bet-szobor javára 20 koronát szavaztak meg. 
Erre a rendes napirend került tárgyalásra. 
Az elnöki jelentés a kör működéséről hű 
képet nyújtott. Van a körnek jelenleg 126 
tagja; a fiókegyesület választmánya élénken 
működött s az előadandó tételeket is kijelölte. 
Mivel a fiókegyesület a hivatalos egyesületet 
pótolja, a tanítókra nézve hivatalosan köte-
lezővé tették a belépést a körbe. Az előadá-
sokra kerülvén a sor, Lamparter István temes-
vár-belvárosi tanító mély szakértelemmel s nagy 
szorgalommal terjedelmes magvas előadásban 
értekezett e tételről: „A reáltárgyak, vagyis 
a reáliák tanítása a népiskolában1', mely 
tanulságos előadás élénk vitára adott alkal-
mat. Az előadónak végül jegyzőkönyvi elisme-
rést s köszönetet szavaztak. A tavaszi ülésre 
a következő két tételt tűzték ki előadásul: 
1. „ Miképen és mennyiben lehet a gazdasági 
ismétlő-iskolák számára kiadott ministeriális 
tantervben élőírt tananyagot sikerrel elvégezni?" 
2. „ Mit tehet a népiskola az erkölcsi nevelés 
érdekében a szorosan vett oktatáson kívül?" 
Az első tétel előadására Mező Dániel a temes-
vári áll. népiskola igazgató-tanítója vállalkozott. 
Folytatólag Graef János ipariskolai tanár a 
Temesvárott fölállítandó tanítók „Otthona" 
felől behatóan s meggyőzően értekezett. A 
gyűlés Sebesztha Károly kir. tanfelügyelő 
ajánlatára egyhangúlag elvben elfogadta az 
eszmét és tanulmányozni fogják. Révai Károly, 
temesvár-belvárosi tanító a magyarosodás, 
nevezetesen a névmagyarosítás eszméje mellett 
szólalt föl ; elhatározták, hogy az eszmét föl-
karolják. Graef János tanár föl kívánja szólí-
tani a szomszédos fiókköröket, hogy üléseikre 
meghívjanak bennünket a szellemi s kartársi 
kapocs s együttműködés biztosítása végett. 
E fontos s helyes irányú indítvány elfogadta-
tott s a testvérköröknek aj án Itatni fog. A 
tavaszi ülést Mchala község vendégszerető 
elöljárósága szívélyes meghívása folytán ott 
fogják megtartani. Ülés után közös ebéd volt. 

(Ii. K.) 
55 A „linnyiidviírmegyei általános tanító-

egyesület"' puji jköre évi őszi rendes gyűlését 
Fehérvizen tartotta meg. Moós Gábor fehér-
vízi tanítónak jól sikerültnek minősített próba-
tanítása meghallgatása után, melyben számtan-
tanítási módszerét mutatta be sikerülten, 
Herczeg András borbátvizi áll. tanító, mint 
járásköri elnök, a gyűlést délelőtt 9 órakor 

megnyitva, beszédében meghatott szavakban 
emlékezik meg hazánk nagyasszonya Erzsébet: 
királynő szomorú sorsáról. A gyűlés további 
tárgyai voltak: Szabó Sándor f.-szálláspataki 
áll. ig.-tanító pedagógiai eseteket olvasott fö l : 
„Fegyelmi eset" és „Fogadás az iskolában" 
czímek alatt; Görög József f.-szálláspataki 
áll. tanító fölolvasta: „A szemléltetés nélkü-
lözhetetlensége a beszéd-ért.-gyakorlatoknál" 
czímü, gonddal kidolgozott értekezését; Schmidt 
Ferencz ponori áll. tanító a méhészetről tar-
tott érdekes fölolvasást. A három fölolvasónak 
jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak. Mint ven-
dégek részt vettek e gyűlésen Mihaescu Aron 
fehérvizi iskolaszéki elnök és gör. kath. lelkész, 
továbbá Bóra János petroszi gör. kath. lelkész 
és tanító. (Sch. F.) 

A besztercze-naszódvármegyei álta-
lános tanítóegyesület sajói fiókköre Szász-
Bongárdon tartotta meg XXVI-dik rendes 
gyűlését. Siitő Gyula helyi állami tanító az 

| „n" betűt írva olvastatta s tanítását a gyűlés 
sikerültnek nyilvánította. Azután Hunyadi 
Imre köri elnök megnyitotta az ülést, Szívre-
ható szavakban emlékezett meg a folyó évi 
szeptember 10-iki megrendítő eseményről. A 
gyűlés a megható szavakat és imát fönnállva 
hallgatta végig. A nyilvános ülés első tárgya 
a tisztújítás volt. Elnök lett újból Hunyadi 
Imre zselyki ág. ev. lelkész; alelnök Miskolczy 
Pál; jegyző, hírlaptudósító és pénztáros Józsa 
Márton. Ezután Bereczky Farkas fölolvasta 
bírálatát a Todorán György által kidolgozott 
ezen tételről: „Mi módon ébreszthető föl a 
szülők jóindulatú érdeklődése az iskola iránt?" 
A gyűlés elvi megállapodása erre nézve a 
következő: A szülők jóindulatú érdeklődése 
az iskola iránt fölébreszthető egyebek köz t : 
a) a tanító mintaszerű társadalmi és erkölcsi 
élete ; b) a tanítónak a szülőkkel való gyakori 
bizalmas érintkezése; c) népkönyvtárak föl-
állítása és népies fölolvasások, végre d) dalos-
körök létesítése és föntartása által. Miskolczy 
Pál indítványára határoztatik: kéressék meg 
a központi választmány útján minister úr ő 
nagyméltósága, hogy a tanítókat állásuknak 
megfelelőbb jogos utazási illetményekben része-
síteni kegyeskedjék. — Az elnök aláírási ivet 
köröztetett néhai Benedek János volt segéd-
tanfelügyelő és egyesületi elnök síremlékére; 
összegyűlt 5 forint 95 krajczár. A jövő gyűlés 
Tacson lesz. 

X Hunyadvármegye dévai járáskörének 
tanítói Zámon tartották meg gyülésüket. A 
kör tagjain kívül jelen voltak dr. Csernovics 
Mihály gondnok, elnök s a gondnoksági tagok. 
Mintatanítást tartott özv. Nagy Ferenczné az 

. egyenlő nevezőjű közönséges törtek négy alap-
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míveletről. A tanítónő sikerült előadásáért 
•dicséretet nyert. Fölolvasást tar tot t : „A köny-
nyelmüség"-ről Berecky Lajos dévai áll. tanító, 
kinek magvas és tartalmas munkálatáért jegyző-
könyvi elismerést szavaztak. „A magyar nyelv 
tanításáról magyar tannyelvű népiskolában, 
tekintettel az idegen ajkú tankötelesekre" 
Brózsik Pál nagy-ági igazgató-tanító értekezett. 
A kör tagjai többen hozzászólva a tárgyhoz, 
melynek kapcsán tanulságos eszmecsere fej-
lődött ki, magukévá tették az előadó szép és 
helyes irányelveit. A jövő gyűlés helyéül 
Maros-Solymost jelölték ki. A megüresedett 
jegyzői állásra a kör tagjai egyhangúlag 
Fekete Gyula m.-solymosi áll. tanítót válasz-
tották meg. Elnök a kör megjelent tagjait 
üdvözölvén, fájdalommal emlékszik meg azon 
nagy csapásról, mely drága hazánkat és annak 
minden rendű polgárát érte fölséges király-
nénk gyászos halálával. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfeliigyelőségnek. 59.596. sz.) 
A gazdasági ismétlő-iskolák látogatói és 

felügyelői tisztével a földmívelésügyi minister 
úrral egyetértőleg Magyar Kázmért, a föld-
mívelésügyi ministerium gazdasági szakokta-
tási osztályába beosztott földmíves-iskolai tan-
felügyelőt bíztam meg. Miről a tanfelügyelőséget 
oly fölhívással értesítem, hogy nevezett tan-
felügyelőnek a gazdasági ismétlő-iskoláknál 
teendő hivatalos látogatásait elősegíteni, láto-
gatásai alkalmával fölmerülendő észrevételeit 
figyelmébe venni s javaslatait megfelelő intéz-
kedései által támogatni igyekezzék. 

B u d a p e s t , 18U8 évi november hó 5-én. 
Wlassics Gyula, s. Ti. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Bellcy Károly 

kassai kanonoknak egy tanítóképző-intézeti 
tanuló évi élelmezésére szánt 120 frtos ado-
mányáért; Badovanctev Veniámin czrepojai 
gör. kel. szerb esperes-plebánosnak, a ki az 
ottani közs. isk. szegény növendékeit már 
8 év óta pénzösszeggel és ruházattal segélyezi; 
Bayer Alajosné, szül. Telbisz Karóimnak, a ki 
tanítói özvegyek és árvák gyámolítására 
1000 frtos alapítványt tet t ; a marosújvári 
szikvízgyárnak, a mely az ottani áll. kisded-
óvoda fölépítéséhez 5000, és a marosújvári 
bányamunkás-egyesületnek, mely ugyanezen 
czélra 3000 frtot adományozott; a kis-kükiilló-
vármegyei takarékpénztár és hitelbank részvény-

társaságnak azon áldozatkészségeért, hogy a 
dicső-szent-mártoni népoktatási tanintézetek 
részére 100 frtot adományozott; Szabó Ferencz 
nagybecskeréki plébánosnak azon alkalomból, 
hogy a „Történeti Nép- és Földrajzi Könyvtár" 
czímü müvek gyűjteményéből 60 kötetet ado-
mányozott a dévai áll. polg. leányiskola ré-
szére ; Curescu Illésnek, mint a karánsebesi 
vagyonközség elnökének, azon alkalomból, 
hogy a vagyonközség az ottani polgári leány-
iskola fentartási költségeire 150 frtot ado-
mányozott ; Vogronics Antal veszprémi őrka-
nonoknak, a ki a „Gondviselés" nevű tanítói 
segély-egyesület javára 500 frtot adomá-
nyozott ; Bende Imre nyitrai megyés püspök-
nek, a ki Mocsonok községben mintegy 40000 
frt költséggel magyar tannyelvű róm. kath. 
mintaszerű leányiskolát és óvodát építtetett; 
Kiss István lőrinczi r. kath. plébánosnak, a ki 
Lőrinczi községben 2000 frt értékben iskolát 
építtetett s azt teljesen fölszerelte. 

Kinevezte: Kernné Todeszky Mária oki. 
tanítónőt a topánfalvai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Szoták Erzsébet oki. óvónőt az 
ozorai áll. óvodához óvónővé; Szloboda János 
és Wohrizek Anna oki. tanítót, illetve tanítónőt 
a nagy-teremiai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, 
illetve tanítónővé; Herresbacher Sándor oki. 
tanítót a bánlaki áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Fülöp Sándor oki. tanítót a szász-
dámjáni áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Fuchs 
János oki. tanítót a bárdszerászlói áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Sohler János oki. 
tanítót a héthársi áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá; Fcizakas Dénes oki. tanítót a bözöd-
újfalvi áll. el, népisk.-hoz r. tanítóvá; Juhász 
Mária oki. tanítónőt a vajda-szentiványi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Vámosy Nagy 
Lajos oki. tanítót a liadad-nádasdi áll el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá. 

Végkielégítést utalványozott: Ladányiné 
Kont Ilona munkaképtelennek talált dombói 
áll. el. iskolai tanítónő részére 400 fr tot ; Gál 
Ilona somórjai közs. polg. isk. munkaképtelen 
tanítónő részére egyszersmindenkorra 800 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Hoffmann János 
m.-sziget-kamaraifürészgyári munkaképtelennek 
talált tanító részére évi 440 f r to t ; Klebl Márton 
soroksári róm. kath. tanító részére évi 406 frtot. 

Segély- illetve gyámpénzt utalványozott: 
néh. Burger Márton tököli nyug. tanító özvegye, 
szül. Schneider Teréz részére évi 120 f r to t ; néh. 
Takács Pál csongrádi nyugalmazott tanító 
özv., szül. Králik Erzsébet részére 220 frtot, 
2 kiskorú árvája részére pedig együtt 73 frt 
32 kr t ; néh. Nagy Károly gigei nyugalmazva 
volt ev. ref. tanító özv., szül. Pap Terézia 
részére évi 162 frtot. 
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T a ii í tó k ta n ácsadó,j a. 
Matrenauer 0. Legjobb volna a polg. kép-

zőben használt jegyzeteket megvenni. Toldi 
Lajos budapesti könyvkereskedő (II. ker., Fő-
utcza) foglalkozik a pedagogiumbeli jegyzetek 
árusításával. 0 nála talán megkaphatja „ked-
vencz tantárgyaiból" a jegyzeteket. 

Pr. Mihály. Tudomásunk szerint nem kell, 
mert a kérvényeket az összeg kiutalványozása-
kor át szokták tenni a nyugdíjigény kiigazí-
tása végett. 

Rácz Gy. Szegzárd. Az 1868. évi XXXVIII. 
t.-czikk nem hatalmazza föl a kormányt arra, 
hogy a hitközségeket a törvényben rájuk nem 
rótt költségek viselésére kötelezze. Ennélfogva 
a felekezeti tanítók gyűléseinek költségeire 
nézve sem tehet intézkedést. Így döntött a 
közokt. minister úr egy püspökhöz 1891. évi 
41.009. szám alatt kelt leiratában. Eszerint 
— amennyiben felekezeti tanító — ön sem 
követelheti; de ha az egyház a tanítógyülés 
látogatására napidíjat ad, ehhez joga van s 
ez nemes cselekedet a tanügy jól fölfogott 
érdekében. Az állami és államilag segélyezett, 
továbbá a községi iskolák tanítói más szem-
pont alá tartoznak. 

R. S. Kassa-Újfalu. Ne ütközzék meg rajta, 
ha pótlólag írtak be adót. Mással is meg-
történik. Alkalmilag az adóhivataltól szemé-
lyesen kérjen fölvilágosítást. 

Szkiba J. Födémes. 1. Nem lesz akadály. 
2. „Oklevele" és „állása" még nem jogosítja 
föl. Katonáikkal is rendbe kell jönni. 3. Majd 
ha a 21-ik évét betöltötte. így kivánja a 
nyugdíjtörvény. 

Dobó M. Hatóságuk utján véglegesíttessék 
magukat. Ha nem használ, forduljanak a kir. 
tanfelügyelőhöz. Mint ideiglenesek nem vehe-
tők föl a nyugdíjintézetbe. 

Fővárosi tanító. A korábbi kötelezettség 
alól nem szabadulhat. Menjen el a nyugdíj-
osztályba (V., Vadász-u.) tudakozódni. A fő-
városi szabályzat szerint csak annyiban szá-
mítják be a másutt töltött szolgálatot, a 
mennyiben azt beszámították volna az orsz. 
nyugdíjalap terhére megállapított nyugdíjazás 
esetén. Az orsz. alapnál tehát hozza rendbe 
a dolgát. Saját java követeli. A névmagya-
rosítás ügyében forduljon Telkes Simon úrhoz. 

Boócz. A polgári iskola külön rendtartás 
alá tartozik. Magánvizsgálatnál az egész díjat 
fogják követelni. Folyamodjanak a kir. tan-
felügyelőséghez vizsgálati engedélyért. Eset-
leg megadják az engedélyt év végére az 
1., II., III. osztályból összevont vizsgálatra. 
Az illető úr nem egészen helyesen értelmezi 
a dolgot. 

Sztauka. A rajztanításra képesítő vizsgála-
tokat a m. kir. rajztanárvizsgáló-bizottság előtt 
(Budapest, Andrássy-út 71. sz.) lehet tenni a 
rajztanárképezdében. Még pedig külön-külön 
a) középiskolák és középfokú ipariskolák, 
b) polgári iskolák, tanítóképzők és ipartan-
műhelyek, c) iparos tanoneziskolák számára s 
végre d) rajztanítówoi képesítést tanítóképző-
intézetek, polgári és felsőbb leányiskolák szá-
mára. Ön mint elemi iskolai tanítói okleveles 
egyén bocsátható a b) és e) pont alatt mondott 
képesítőre. Esetleg a közokt. minister — a 
vizsgálat egyik vagy másik tárgyából — föl 
is mentheti a vizsgáló-bizottság ajánlatára. 
Bővebb inform áczió ért a rajztanárképzőhöz 
fordulhat. 

„450." (Hogyan írhat tanító vörös tintával 
pár lapra terjedő levelet!!! Micsoda szem-
rontó munka ez!) Próbálja kellőleg megokolni 
folyamodványában, hogy tévesen fizetett annak 
idején 450 frt után. Számítsák azt most be 
a korpótlék után esedékes nyugdíjjárulék 
fedezésére. 

Pusztay. Szó van erről az 1893. évi XLIII. 
t.-czikkben, melyet 20 krért megvásárolhat. 
A 16., 17., 18., 19. §-okat ajánljuk különös 
figyelmébe. 

Skodák. A kérvényre abban az ügyben 
nem, a nyugtára igen. Méltányosság szem-
pontjából kérhet. 

Tóth Pál. Számításunk szerint 400 frtnak 
76%-át. — A másik ügyben önnel vagyunk 
egy véleményen. Régi nóta ez, ha nincs is le-
kótázva. 

Selirotter F. Számtalanszor nyilatkoztunk 
az útadó dolgában. Önre nézve úgy áll a dolog, 
hogy ha az 1890. évi I. t.-czikk 23. §-ában 
fölsorolt állami egyenes adók valamelyikével 
meg van róva, akkor az útadó fizetésére is 
köteles. 

Walter Ádám. A kir. tanfelügyelőnél kellene 
panaszt tenni. 

B. K. Ha még most sem kapták meg, jó 
volna egy egyszerű folyamodványnyal meg-
sürgetni s egyszersmind a kiutalt korpótlék-
kal fölemeltetni a nyugdíjigényt. 

Busch L. Az egészet be kell számítani 
nyugdíjigény alapjául. 

Várakozó. Nem tartjuk megengedhetőnek, 
hogy az igazgató úgy intézkedjék, mint ön 
mondja. Ez a dolog természetéből folyik. 

G. R. Folyamodjék. Ha állása végleges, 
fölveszik. 

Dobos Géza. Nem tartjuk tévedésnek. A 
tanítói fizetések megállapításánál a tanítói és 
kántori járandóságok együttesen tanítói fizetés-
nek veendők az 1893. XXVI. t.-cz. 8. §-a 
alapján. 
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Buday Alajos Mezö-Berény. Hogy „égető" 
szükségén segítsünk, ime tudat juk: 1885. 
évi 3959. sz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Roller Mátyás f 

Halottunk van. Holler Mátyás, székes-fővá-
rosi polg. isk. igazgató, az Eötvös-alap pénz-
tárosa., alig 24 órai betegeskedés után folyó 
hó 8-án elhunyt. Hétfőn (7-én) d. e. még 
tanított s kedden d. e. 11 órakor már jobb 
létre szenderült az a nemeslelkű férfiú, a ki, 
mint az Eötvös-alap pénztárosa, hervadhatatlan 
érdemeket szerzett a tanítóság jótékonysági 
ügye körül! Még csak 58 éves volt s tavai 
ilyenkor ünnepeltük meg szűkebb körben 40 
éves tanítói jubileumát, mely alkalommal (lásd 
Néptanítók Lapja 1897. évfolyamának 41. 
számát) arczképét és életrajzát is közöltük-
A megboldogult mintaképe volt a kötelesség-
teljesítésnek és a szerénységnek. Szerette és 
becsülte mindenki, a ki ismerte. Ez a szeretet 
megnyilatkozott f. hó 10-én végbement teme-
tésén is, a melyen nagy számban jelentek 
meg úgy a polgári, valamint az elemi iskolai 
tantestületek. A fővárosi tanácsot Szabó tanács-
nok, az iskolaügyi osztály vezetője képviselte. 
Nagy számban jelentek meg a megboldogult 
volt tanítványai is, a kik díszes koszorúkat 
tettek a koszorúktól és virágoktól teljesen 
elfödött ravatalra. A VI. ker. polg. isk. tágas 
udvarán ment végbe a gyászszertartás, mely 
után a VI. ker. polg. iskola tantestülete nevé-
ben Kovács Dezső mondott megható gyász-
beszédet, kiemelve különösen azt a nagy szere-
tetet, a melylyel a korán elköltözött iránt 
úgy kartársai, valamint tanulói viseltettek. Az 
„Orsz. Polgáriskolai Egyesület" nevében Lúd 
polg. isk. igazgató búcsúzott el a megbol-
dogulttól, méltatva hervadhatatlan érdemeit 
annak a derék férfiúnak, a ki ott állt „a polg. 
isk. bölcsőjénél." Ezután megindult a gyász-
menet a temető felé, a hol nyugodni fog az, 
a ki még oly sok derék munkát végezhetett 
volna! Az Eötvös-alap ritka buzgalmú pénz-
tárosát, a magyar tanítóság egyik legkiválóbb, 
legérdemesebb tagját vesztette el Boller Mátyás-

ben. Emléke legyen áldott és adjon Isten sok 
olyan derék tanítót a magyar hazának, mint 
a milyen ő volt! 

— Az „Erzsébet királyné" emlékfüzetet, 
melyről a sajtó nagy elismeréssel emlékezett 
meg, a vallás- és közoktatásügyi minister a 
következő rendeletben ajánlotta (4112. ein. 
szám alatt) valamennyi kir. tanfelügyelőség-
nek : „ A „ Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága" és az „Eötvös-alap Országos 
Tanítói Egyesülete", valamint a székes-fővárosi 
tanítói egyesületek megbízásából Ujváry Béla 
szerkesztésében megjelent „ Erzsébet királyné" 
czímű emlékfüzetet alkalmasnak találván arra, 
hogy a népiskolai tanulók lelkében a meg-
dicsőült magyar királyné iránt a hála, az elis-
merés és az igaz kegyelet megerősödjék: föl-
hívom a kir. tanfelügyelőséget, hogy ezen füzet-
nek az említett tanulók között leendő elterje-
dését hathatós támogatásával segítse elő. Buda-
pest, 1898 november hó 8-án. Wlassics Gyida.11 

— Erzsébet királyné emlékére, mint mái-
lapunk mult számában hírül adtuk, f. hó 19-én 
d. u. 5 órakor a székes-fővárosi tanítóegye-
sületek emlékünnepet tartanak, melyen Eötvös 
Loránd báró fog elnökölni. Az emlékbeszédet 
Sebestyén Gyula tartja, Móra István és Havas 
István saját költeményeiket szavalják, a Peda-
gogium ifjúsága meg gyászdalokat énekel. 

— A genfi esküdtszék f. hó 10-én, a 
gaztett elkövetése után éppen két hónapra, 
látott törvényt megdicsőült királynénk elvete-
mült gyilkosa fölött. A gaz gyilkost, mivel a 
genfi törvények a halálbüntetést eltörölték, 
az esküdtek életfogytiglan való börtönre Ítél-
ték. A század legnagyobb gonosztevője a 
végtárgyaláson is hallatlan czinizmust és vér-
lázítóan kihivó magaviseletet tanúsított. Bün-
tetésének első hat hónapját egy földalatti 
börtönhelyiségben fogja tölteni; a nyirkos 
börtönnek ablaka nincs, teljesen sötét és egy 
szalmazsákon kívül semmi sincsen benne. 
Ebbe a rettenetes czellába is az emberiség 
átka kiséri a vadállati gonosztevőt! 

— Kérelem a hazai tanítósághoz. Roller 
Mátyás, az „Eötvös-alap országos tanítói egye-
sület" pénztárosa f. hó 8-án meghalt. Tisz-
telettel kérjük kartársainkat, hogy az Eötvös-
alapot és a „Tanítók háza" alapját illető 
pénzeket ezentúl Schmidt Albin székes-fővárosi 
közs. elemi isk. igazgató úrhoz legyenek szí-
vesek küldeni (Budapest, VII. ker. Hársfa-utcza 
32. sz.) A hazai tanügyi lapok tisztelt szer-
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kesztőit pedig ké r jük e sorok szives átvételére. 
Budapes t , 1898 november 12. Péterfy Sándor, 
e l n ö k ; Lakits Vendel, t i tkár . 

— Követésre m é l t ó példa. Bélyben folyó 
évi ok tóbe r 31-én ad t ák át rendel te tésének az 
ú jonnan épí te t t iskolát, taní tó i l akás t és hitel-
szövetkezeti helyiséget, a melyet Sennyey 
Béla bá ró úr 7000 f r t köl tséggel é p í t t e t e t t föl. 

— Taní tó i jub i l eum. Beniacs J á n o s német-
lipcsei ág. ev. tan í tó november hó 6-án ülte 
meg működésének negyedszázados jubi leumát , 
mely alkalomból t öbben üdvözölték az érde-
mes tan í tó t . 

— A Szatlimáry-sírem lékre, illetőleg 
alapra ú jabban a d a k o z t a k : Baksay Gyula 
(Szerdahely) 10 k r ; TietzJózsef (Resiczabánya) 
10 k r ; „Gömöri ev. ref. tanító-egyesület11 5 f r t ; 
Tornallyai Zoltán, Becske Bál in t és Tóth 
Sámuel (együtt) 1 f r t 40 kr. Eddigi gyűjté-
sünk 2134 f r t 78 kr. (A Ma. Ta. Ka.-ja 
ál tal kezel t összeggel egvüt t befolyt összesen 
2203 frt 33 kr). 

— Gyűlések. Az „esztergomjárási néptanítók 
egyesülete" f'. évi november 24-én Esz te rgom-
ban közgyűlést tar t . — A „kis-küküllúoár-
megyei ált. tanítóegyesület" dicső-szt.-mártoni 
j á rá sköre , dicsőült E rzsébe t k i rá lynénk emlék-
ünnepével kapcsolatosan, f. évi november hó 
19-én Maros-Csapón, az áll. el. isk. helyiségé-
ben fog ja megtar tani őszi rendes köri gyűlését. 

— Az „Eötvös-alap" kimutatása a pénztárába 1898. 
évi julius lió 21-től október 20-ig befolyt pénzössze-
gekről. (Folytatás.) Eötvös-alapra: c) Tagok évi tagsági 
dijai. (A mely név mellett érték nincsen, annak 
tulajdonosa a rendes 1 fr t évi díjat küldte be.) 
Schenk Jakab Fehértemplom, Wolf Mihály B.-Sza-
bolcs, Záborszky Lajos Felső-Zsadány 3 frt, Balla 
Sándor Ipolynyék, Demuth Gyula K.-Nyék, Dorn 
János, Freuszmuth Frigyes, Frühwirth Lajos, Früh-
wirth Samu, Mayer Endre, Nitschinger Pál. Pollreisz 
Pál, Poiubszky Ágost, Putz Mihály és Stelzer Lajos 
Pozsony, Bérezi Bódog, Biró József, Bory Imre, Bory 
Imréné, Csathó Alajos, özv. Emresz Józsefné, Halász 
Gizella, Mondschein Lajos, Nagy Margit, Posch 
Zsigmond, Pöltz Pál, Révai Ilona, Ujlaky Mátyás, 
Ványa János és Vaszary Kálmán Keszthely, Cziklin 
Zsigmond Zala-Csány, Bazovszky Kálmán Tura, özv. 
Goller Józsefné Yelencze, Andres János Zádorlak 2 frt, 
Bauer Lenke, Baumgarten Samu, Breuer Gyula, 
Cserhalmi István, Demitrovits Mari, Fadgyos Mari, 
Haberditzl Mari, Isó Vincze, Karsay Sándor, Kirchner 
Elek, Pfeiffer Mór, Szögyi G. Vilmos, Ujlaky Géza 
és Vaskó László Győr, Schwetz Vilmos D.-Szt.-Márton, 
Egyed Ferencz Kiliti 2 frt, Málovics Béla Siklós, 
Schuchter Károly Trencsén-Teplitz 1 frt 5 kr, B. Nagy 
Lajos Beregszász 2 frt, Möhr Sámuel Gölniczbánya 
5 frt, Kovács Géza, Viola Miklós és dr. Lengyel 
Árpádné Székely-Keresztur, Biró Béla Czofalva, Nagy 
Imre Zágon, Beyer József Baja, Szurmó Ambrus, 
Kopa László, Kozma Sándor, Zombory Dániel, özv. 
Homonnay Istvánná, Tóth Lajos, Sebestyén Bálint, 
Máté József, Cséri László, Száraz Sándor, Hajdú 
László, Fodor József, Füle Béla, Sági Pál, Szohonya 
Lajos, Hajdú Róza, özv. üuró Jánosné, Katona 

Julianna. Balla Ádám, Salamon Samu, Hartyánszky 
Vilmos. Molnár Béla, Kis Lajos, Ugró Teréz, Pesti 
Pál, Visontay Jánosné, Szombathy Lajos, Papp 
József, Szentpétery Gézáné. özv. Kovács Lászlóné, 
Emődy Sándor, Koch Béláné, Tecsi Zsigmond, Ulrich 
Béla és Losonczy László Nagy-Kőrös, Nagy S. H.-
M.-Vásárhely 3 frt, Balogh Sándor B -Nyilas, Papp 
Károlyné Kolozsvár, Udvardy Vincze Z.-Egerszeg 
6 frt, Hübner János Czegléd, özv. Horváth Vitalisné 
Budapest, Fischer Mór Szatmár, Peszneker Margit 
Martonvásár, Körtvélyesi Károly Szentes 2 frt, Ludány 
Béla Szolnok 3 frt, Kürt'isi József Gyula, Ebei-
Sándor 7 frt, Hechenshoffer József. Czefkó Gyula 
5 frt, Binder Ferencz 3 frt és Balázs Béla Budapest, 
Stefán Péter Dárda 2 frt. Bedekovich Lajos Ujszent-
iván 2 frt, őzv. Bohár Pálné Győr 3 frt, Petter János 
Polány 2 frt, Kocsis Mihály Budapest, Báthy Zoltán 
Kürth 4 frt, Jenkovszki Sándor Palócz 2 frt, Tőke 
Gyula Budapest l frt, Krenner György Ruui, Székely 
József, Dabisz Károly. Járossy Endre 2 frt, Klein 
Samu, Lábos József, Melczer Ede, Pákán Dániel, 
Polcz Márton és Szombathy László Gömörmegyéből, 
özv. Lencz Mihályné Baja, özv. Drozky Gyuláné 
Párkány, Partos Samu Zombor, K. Nagy Zsuzsanna 
K.-Félegyháza 3 frt, Bleyer ízsák Miskolcz 4 frt, 
Pápay Áladár Cs.-Somorja 2 frt, Simoncsics Antal, 
Broda Béla 2 frt és Lestánszky Pál Budapest 4 frt, 
Frimmel Ferencz Gajdéi, Janisch János S.-Kőhalom, 
Paulovszky Nándor Gács, Kovács József Budapest, 
Martin György Bonyhád, Amtmann János Györe, Pap 
Viktor Budapest, Skody József Budapest, Andrej-
kovics Pál 2 frt, Pribikné Klug Klotild és Neuwirth 
Anna Gálszécs, Nagel Sándor Baja 13 frt, Huszovszky 
György Somos 2 frt, Lányik János Budapest 5 frt, 
Folkmann János Zólyom, Vucsák Sándor és Steindl 
Hermina Urdomb, Takács István és Fehér Ilona 
Muraszombat, Völgyi Ferencz Csendlak, Kondor 
Ferencz Halmos, Dervárits Ferencz Gyanafa, Slan-
kovits János Ottoháza, Láng Ignácz Barkócz, Hunyady 
Nándor Kőhida, Lippai Vendel Prosznyákfa, Bakó 
János Sürüháza 2 frt, Bazsányi Mihály Határfalva, 
Sámson József Hegyszoros, Sável János Battyánd 
2 frt, Marx Tamás Szt.-Hubert, özv. Karay Balázsné 
2 frt és Karay Ilona Monor, Solt Samu Kunhegyes, 
Ottlik Elek lvereknye, Liptai János Acsa, Kappel 
Frigyes Petőfalva, Russ János Tisza-Földvár, Balog 
Dániel Kunhegyes, Rémy Ferencz Keresztes, Simon 
Lajos Budapest, Szollár Pál Hosszuszó, özv. Bartók 
Bélar> é Pozsony, Rehling Mátyás Modor, Salga Endre 
M.-Almás, Páll Antal Békés ; összesen 35fi írt OS kr. 
A b) és c) kimutatásokban foglalt összegek, továbbá az 
ezen évnegyedben befolyt 204 frt 95 kr. kamat, az 
egyesületek által vissza'artott '/.i rész (33 frt 51 kr.) 
levonásával adja a III. negyedévi folyó bevételt, vagyis 
781 frt 47 kr., az év'elejétől Ölt!) frt 31 kr. 
Boiler Mátyás, pénztáros. 

A szerkesztő postája. 
O. J. Bodonospataka. 1. Szomorú és szégyenletes 

állapotok azok, de ha a kir. tanfelügyelő úr sem 
tud segíteni, mi (a szerkesztőség) hogy tudjunk? 
2. Sajnáljuk, de ebben a kaotikusan elmondott ügy-
ben semmit sem tehetünk, mert a mi föladatunk 
a lap szerkesztése, ez pedig teljesen elfoglal minket. 
Ez okból a keresk. ministeriumban sem nézhetünk 
utána szabadalmi ügyének. — H. K. Zala-Adorján. 
A határidő juniusban letelt, de próbálják meg, talán 
megadják. Csakhogy nem önnek, hanem az iskola-
föntartónak kell folyamodnia a tanfelügyelőség útján. 
Vagy áll. iskolánál van ? Vasúti félárú jegyért is a 
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tanfelügyelőség útján kell folyamodni. A kérvényre 
50 kros bélyeg ; mellékelni kell még egy koronát. 
— K. Gy. Hipokrates. Sil.er kilátásával nem lehet 
megfölebbezni, mert hiszen a minimumon fölül 
van. — L. F. Beodra. Kérdésére levelében már ön-
maga is válaszolt; fölösleges itt a tanács — S. G. 
1. Nem kötelesek; nem kötelezhető. 2. Benne van 
a lapunkban is megjelent szervezeti szabályokban. 
— Gy. J. Huszt. Nem az ön dolga; a község for-
duljon a kir. tanfelügyelő úrhoz. — B. Lúgos. 
Menjen el személyesen a főszolgabíró úrhoz s kérje meg 
őt az intézkedésre. — R. J. Turány. Erről lapunkban 
számos czikk jelent meg, Gramma Döme temes-
megyei segédtanfelügyelő pedig könyvet írt róla. 
(Azt nem illik mondani másnak, hogy „szolgáljon1' 
nekem fölvilágosítással.) - - H. I. Oroszvég. Folya-
modjék mielőbb az egyesület (nem ön) a kir. tanfel-
ügyelő útján ; valószínűleg megadják. L. A. Kis-
marton. Az Ei zsebet királyné emlékfüzetet, mint lapunk-
ban több ízben olvasható volt, az Athen neu innál 
(VIII., Kerepesi-út 54.) kell megrendelni. Olvasni is 
kellene tudni, nem csak írni! — KI. Gy. Keszü. 
Sziveskedjék kérdésével levelező-lapon az illetőhöz 
Paksra fordulni; ő megadja a kellő fölvilágosítást. 
— R. S. Sz. Magántanulásra legalkalmasabbnak a 
Róder-féle levelekben megjelentet tartjuk. írjon lev.-
lapon Lampel R. könyvkereskedésének (VI., Andrássy-
út 2!. sz.); ott megmondják az árát is. — V. 1. 
Szentes. A törvényben csak '/i hold kertről van szó : 
kérje ezt. — H. J. Csongrád-Mindszent. Nem üti 
meg a mi mértékünket. — M. M. Zlatnó Forduljon 
a kir. tanfelügyelő úrhoz; az ő föladata a tanítónak 
törvényen alapuló érdekeit megvédeni. — Ii. J. 
Kis-Várda. Az Erzsébet királyné emlékfüzetet, mint 
lapunkban több ízben olvasható volt, az Athenaeum-
nál (VIII. Kerepesi-út 54. sz.) kell megrendelni; lev.-
lapját áttettük oda. - K. L. E. T.-Újvár. A kir. 
tanfelügyelőség útján a földmív. ministeriumhoz; a 
kérvényre 5(1 kros bélyeg kell. — Korpótlék. Ne 
pereljen, hanem jelentse az esetet a kir. tanfelügyelő 
úriiaií. — Sell. B. Győr. Mi nem vagyunk pártolói 
az egyhuzamban való tanításnak. 6 —10 éves gyer-
meknek 3 —4 órát egyhuzamban tölteni iskolában 
sok, az egészségre is káros. Czélszerübb a délelőtt 
és délután is 2 - 2 órában való tanítás. Hogy „köte-
les-e a tanító 8 — 11 helyett 9 — 12-ig tanítani?'1 Ha 
az előbbire köteles, az utóbbi épúgy kötelessége. Az 
iskolaföntartó joga megállapítani, hogy reggel 8-kor 
avagy 9 órakor kezdődjék-e a tanítás. — Alföldi. 
1. jobb a folyó számot mmden évben elülről kez-
deni. Egyébként ez, kisebb ügyvitel mellett, a tet-
szés dolga. 2. A fölvételi naplóba a jelentkezés sor-
rendje szerint kell beirni a tanulókat. A mulasztási 
naplóba azonban lehetőleg úgy mint az anyakönyvbe, 
a fiukat épúgy mint a leányokat, abc-rendben és 
osztályonkint, főkép ha nincs kilátás arra, hogy év-
közben is jelentkeznek új tanulók. Ez esetben az 
ilyenek, a jelentkezés ideje szerint, a napló vegére, 
a többiek után Írandók be. — P. J. Szarvas. 1. Jól 
idézett a törvényből. Mi sem mondhatunk mást. 
Irányadó a törvény. Kötelesek a mindennapi iskolába 
járók a tanévet, főkép ha csak kevés idő van abból 
hátra, bevégezni ; az ismétlő-iskolások pedig a téli 
hónapokon át iskolába járni. 2. Várják be a minis-
teri leiratot. Ha kedvezőtlen lenne az, folyamodja-
nak korpótlékért az egyháztanácshoz s jelentsék a 
közigazgatási bizottságnak. Ezt már előbb is meg 
kellett volna tenniök. — K. L. Székelyhíd. 1. Kér-
heti ; de aligha kapja meg. Tudta, hogy 400 fr t 
év^ fizetést ajánlottak, ön ezt elfogadta s a „szerző-
déit" aláirta. 2. Azt irja, hogy „a szerződésben köte-
lezni kellett magamat heti 40 órai tanításra." De-

hogy kellett! Erre nem kényszeríthették. A heti 
óraszám maximuma a törvényben 30. 3. Szünidőül 
nem egy, hanem két hónap van biztosítva. Vigyáz-
zon erre nézve is, nehogy megbánja később, a mire 
kötelezi magát. 4. Nem késett el. 5. A nyugdíj-inté-
zetbe való fölvételt csak tb95-től számítva kérhette. 
Miért folyamodott ezért is csak a mult évben ? A 
családos embernek még inkább figyelmesnek kell 
lennie, mint az egyedül állónak. — JJ. K. Einöd. 
Helytelenül cselekedett; •"> éves gyermeket nem sza-
bad fölvenni. Ha a tandíjat nem kérte annak idejé-
ben, utólagosan nem követelheti azt. Ilyen kicsinyes 
dolog miatt ne szerezzen magának kellemetlenséget. 
— Az ismétlö-iskola és az alkotmánytan. Bár egy 
kissé hosszú, közölni fogjuk, a mint lehet. — K. I. 
Miskolcz. H. J. Torzsa. Nem közölhetjük. — T. F. 
Kötelek. 1. A községi törvény értelmében a községi 
képviselőtestület jogosan határozhatta el. „Rende-
letet" mi erre nézve nem ismerünk. (Azt hiszi, hogy 
mindenre a világon van „rendelet?'1) 2. Még nem 
jelent meg. 3. Űgy tudjuk, hogy ingyen már nem 
adnak. t. Az okleveles rendes tanító hivatalbalépésé-
től. - Z. G. Teplicska. 61.33!». sz. a. a közig, bizott-
sághoz küldték. Gazdasági ismétlő-iskolai tanítóságra, 
igényt tarthat. — F. J. Rimabrézó. 1. A tanfel-
ügyelőséghez küldték. 2. A korpótlékot beszámítják 
a törzsfizetésbe. — ffi. F. Pta. Jánosháza. Már át 
van utalva. — A. L. Titel. Forduljon kérdésével a 
kir. tanfelügyelőséghez ; itt nincs. — K. A. Csacza. 
4-!.678. sz. a.; ha vissza akarja kapni, a kir. tanf. 
útján kell kérnie. — Szt. J. Privig'ye. Küldjön 
5 frtról szóló bélyeges nyugtatváuyt s a többivel 
együtt deczember 1-én megküldjük. — B. I. Pető-
háza. A korpótlékból a folyó évben csak a folyó év 
három hónapjára eső rész vehető föl; a jegyzőnek 
van igaza. — 1). P. Sztrízs. Elintézték ; a napokban 
megkapja. — L. A. Magyar-Igen. Megsürgettük, el-
intézték s a napokban megkapja. — K. J. Kis-
Kapns. 50 kros bélyeggel ellátott folyamodványban 
kérje. — K. Gy. A.-Ucsa. Kap mind a két alkalom-
mal. — P. Gy. Beregszász. A napokban leküldik a 
főispánhoz; remélhetnek. — M. K. Béda. Nemrég 
érkezvén föl, csak most került tárgyalásra. Talán 
lehet. — R. 11. Bunkócz. A földmív. ministerium-
hoz küldték fölvétel végett. — K. A. Tass. A közig, 
bizottságnál van. — K. F. Monó. Még eddig nem 
érkezett ide; talán a közig, biz.-nál késik ? — K.M. 
Csongrád. Még tárgyalás alatt van. — T. B. Cser-
nely. Legközelebb elintézik. — M. K. Zsigárd. A 
napokban elintézik. — I. A. Budapest. Önnek, úgy 
látszik, sorsa: mindig elkésni. Most is későn érke-
zett. — Zalai. Visszaélés mind a kettő. — N. J. 
Oláh-Lápos. Nem. — Sz. Gy. Gergelyi. Már nem 
késik sokáig. — Számos levélre a válasz meg van 
írva, sőt ki is van szedve, de nem közölhettük, mint 
a hogy ki kellett hagynunk e számunkból a Tanítók 
tanácsadójának egy részét is. 

Tartalom : Királynénk emléke. Arányi Antal. 
— A polgári iskolák kérdéséhez. Göőz József dr. — 
A slöjd-iskola rendszere nem felel meg a magyar 
nemzeti nevelés törvényeinek. Láng Mihály. — 
Szünóra : A rózsa-bokor. (Vers.) Vecsei József. — 
Imádság. B.-Büttner Lina. — Öröm és bánat. Hor-
váth Sándor. — Irodalom. — Egyesületi élet. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újváry Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

— 8 « 
A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, 

továbbá községek- és körjegyzőségeknek a nelto-strösszeg előleges beküldése mellett, poríó-
menteseii küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
Utolsó postát is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek, 
a) Magyar nyelven. 

I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 75/» iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanitásához tanitók számára. 8", 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 97» iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, netto ára 16 kr. 

Gáspár .1. 111. olvasókönyv. 8°, 13'/s iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára20kr. 

Gáspár J. I V. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8", 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8", 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

-Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7'/« iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8", 
97s iv, kötve, bolti ára 25 kr., netto ára 20 kr. j 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8", 12 iv, kötve, bolti ára 35 kr, netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanitásához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. ! 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'/i 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Éuektanitó vezérkönyv. I., Ii. évf. 
8 , 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Éuektanitó vezérk. III., IV. évf. 8", 
12'A iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Éuektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus 1. Éneklő AIÍC I. évf. 8», 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő AIÍC IV. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérköuyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 'iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto' ára 32 kr. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli IJ. Vezérkönyv az életmentés és egész-
. ségtanhoz. 8", 16'A iv, kötve, b. ára 50, n.ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák H. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, 'netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák II. Kézi raj/minták. 0. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kisses Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr, netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8", 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr, netto ára GO kr. 

b) Német nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 2 frt 4r~' 
netto ára 2 frt. tott Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, t> k r 

_ kiadás^ 8V7 xh iv, kötve, b.jíra 15 kr, n. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 

bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 
r ib. Tábla-Gönczy P. IrásbeU mozgatható betűk, y gQ 

papírra felhúzva, bolti ára 70 kr, ru j.' g- ^ 
Gönczv P. NyomtatásbeH mozgatható . ' cÄ i ' 

Tábiapapirra felhúzva, b. ára 60 V j^líi 
Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 k o t v e ' 

ára 24 kr, netto ára 20 kr. . . , ... „ v 
Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8 V 3 k o t v e ' b o l t l 

ára 30 kr, netto ára 24 ir. „„,, . , „ v>«u; 
Gáspár J. IV. o l v a s ó k ö n y v . 8° 1 6 ' A ÍV , kotve, bolti 

ára 34 kr, netto ára 28 kr „. , , . ,,»(._. 
Gáspár J. V. és VI. olvasílonyv.8°, 367, iv.kotvb 

L.1Vezérkönyv a bewtf- és érteleingyakorlatok 
tanitásához. 8°, 17'A iv kötve, bolti ára 45 kr, 
netto ára 36 kr. . TI . 

Nagv L. Nyelvtani vezérkönyv az I. es 11. oszt. sz. 
8°; 8'A iv! kötve, bolti ára 28 kr, netto ara 24 kr. 
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Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához, 8°, 27'A iv, k ö t v e , b. ára 60. n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'A iv, 
kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
2 frt 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 
számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 15, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 5 ' kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására, a tót 
ajkúak sz. 1. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8", 7'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy ÍJ. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára e>°, 8'A iv, kötve. b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. 11. olvasókönyv. 8°, 11V» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. 111. olvasókönyv. 8°, ll'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanitók számára. 8°, 25 iv, 
j/itve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

jümericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
GöiiV^ iv> kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

bohP- Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
MaszáÜra kr, netto ára 25 kr. 

4y2 jy. Útmutató a raj ztanitásban. Nagy 8°, 
Maszák í ^ v e , bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

36 kr „V.'Vigott papírminták. 25 alak, bolti ára 
' \ ára 30 kr. 

d) Sáros- é^zepesmegyei t(}t n y e l ven . 
Q.. Elemi -épiskolák számára. 

osztálya' i i m i r f Ä ' ^ T a .népiskolák első 
netto ára 12 kr k ° t v e ' b o l t l a r a 1 5 k r ' 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára '20 kr. 

Gásjmr J. III. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv,"kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolci 
ára 30 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár .1. V. es VI. olvasókönyv. 8", 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr. netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8", 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8". 8'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'/i iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°. 2l> iv. kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8% 
1 'A iv. kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7s/s iv, kötve, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 
bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. 1. r. 
8", 91 2 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. 11. r. 
8°, 7'A iv, kötvo, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-
mára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérköuyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12 iv, kötve. b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számára. 
ö", 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 10 iv, kötve. b. ára 40 kr, n. ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály" számára. 
8°, 1 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-
mára. ö°, 67« iv, kötve, b. ára 20 kr, n. ára 16 kr. 

Gáspár J. 11. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 10 'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8", 26'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8", 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
27'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Útmutató a raj ztanitásban. Nagy 8", 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 



3 

f ) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'/i iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2 A iv, kötve, bolti ára 8 kr, 
netto ára 6 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'/a iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'/a iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8°, 10'A iv, kö;«. e. bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. I i . olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . 111. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár .1. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 32 kr, netto ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'A iv, kötve. b. ára 60. n. ára 48 kr. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 ív, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'/a iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák II. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A ív, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 8°, 
9'/j iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8", 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák IL, III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9Vs iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

h ) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8", 4'/s iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6 'A iv, kötve, b. ára 20, n. ára 16 kr. 
Margitai .1. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve. b. ára 30, n. ára 24 kr. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8", 14 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Manritai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr, netto ára 20 kr. 

i ) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Bereg-ugoesa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, 

netto ára 2 frt. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 

bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszed- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8", 11 Vs iv, kötve, bolti ára 30 kr, 
netto ára 24 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. 1. rész. ö°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Valkovszky. Magyarország története. 8*, 4'A iv, 
kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy 1'. írásbeli mozgatható betiik. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P . Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 60 kr, 
netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 ki-

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
15 kr, netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. II évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy 1.. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy 1.. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókünyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
8 kr, netto ára 6 kr. 
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Maszák H. Útmutató a raj/.tanításban. Nagy 8°, 4'/i 
iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. • 

Maszák lf. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
86 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17 '/a iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 fr t 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányi.-k. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21 '/a iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt . 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8", 
13'/i iv, fűzve, bolti ára 1 f r t 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára, a", 
77» iv, fűzve, bolti ára 70 kr, netto ára 56 kr. 

III. Tan i fó - és tanítón b'képezdék számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12'/» iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 25 kr, netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8", 22'/, 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 6 ) kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és műformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8", 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24'/i 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9'/i 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9'/a iv, fűzve, bolti 
ára 1 f r t 80 kr, netto ára 1 fr t 50 kr. 

IV. Kisdedóvóképzó'-intézetek számára. 

Láng-Peres. Kendszeres magyar nyelvtan. 8°, 4V< 
iv, bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, ll'/a iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8", 17VJ iv, 
bolti ára 1 frt 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 4U kr., netto ára 31 kr. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'/a iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Boboz József. Olvasó-és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8", 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 
8", 3 iv, fűzve. (1879. 17284. SJ. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, 1!A iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8U, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-kópez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, Va iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, 1 '/< iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'/< iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1894. 35527. sz. a.) Bolti ára 6 kr., n. ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8", 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leánviskói <i szervezete. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. 'Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Xői kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
52258/1890.) 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete ős tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. Bolti ára 15 kr., netto 
ára 12 kr. 

VI . Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 
tanítónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasiiásaz áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIIi. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. óvi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tót „ „ „ 20 kr. 

,, román „ „ „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 



Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ ,. „ „ 20_kr._ 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasítás a községi ós állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékháza-
kat vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanítónő-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, ÍVs ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 20 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javító-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legi! népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 3A iv. (1888. 
17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 10 kr. 

I . Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — II . Jegyzék. Ugyanazokról, 
'/a iv. (IbSf*. 14539. sz. r.) Netto ára 5 kr. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 25 kr. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 246">6. sz. rend.) Netto ára 
25 kr. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
25 kr. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 2"> kr. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi t>41s6. sz. rend.) Netto 
ára 25 kr. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

VII . Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

Bj minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyonévi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló a/2. minta. 1 iv netto ára l 'A kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, netto ára IV* kr. 
Nyilvántartási napló T>) minta 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás Gj minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára, 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 

Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 
javitó-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Polg. isk. előmeneteli és mulasztási napló b/5, 1 iv 
4 tanulóra, netto ára l'A kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül - és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösitvényi táblázat tanítók számára. 1 iv netto 
ára 2 '/* kr. 

VI I I . Kisdedóvodai és gyermekmenedókházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. 25 kr. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve. 12 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
; Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a/l m., l 'A kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 

b/1 m., 1 'A kr. 
Kisdedé vodábói igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sitö bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 

IX. Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ára l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'A 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'A, netto ára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., ára l 'A kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X . Nyomtatványok képezdék számára. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesitö vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesitö vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornataiiitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. munkaincsternöi képesitö vizsgálatot tett 

tanítónők anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Értesítő tanítóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl. 

Kizárólag a tanítóképző-intézetek részére iru/yen. 

XI . Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l'A kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési nnslé, 1 iv .netto ára 4 kr. 
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XI I , Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyitváuy leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. í péld. netto ára 2 kr 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szere. 1 péid. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'/a kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tauitónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamesternöi bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Képiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitői oklevél. I péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára - kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. n.ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz : Mennyiség-1 s természettud. szakcsoportra. 
Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-

csoportra. Egy-egy pld. netto ára 60 kr. 

XI I I . Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fiizve netto ára 2-5 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fiizve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

X I V . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére: BolH ira Nett0 ára 

1. Érettségi bizonyítvány . . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 4 „ 3 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beb'v 4 „ 3 „ 
6. Kimutatás éretts .vizsg., kül-v.belív 5 „ 4 „ 
7. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 

X V . Női keresk . szaktanfolyami nyomtatványok. 

Bizonyitváuy. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891 — 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

X V I . Tan fe lügye lő i kezelési nyomtatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Elöai'.ó-iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 

Iskolalátogatási napló. IV. minta. I iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta 1 iv netto ára 2 kr 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. I iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta I iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 2 kr. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 3 kr. 
Tanitói változási jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 1 kr. 
liatáridö-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv netto 

ára IV« kr. 

X V I I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m., netto ára 1 'h- kr. 
Mulasztási napló, bel- és küliv, b;2 m„ ára 1'/: kr. 
Haladási napló, bel- és küliv,bolti ára 4 kr, n.ára 3 kr. 
Mulasztási kimutatás, 1 iv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 

T a n e s z k ö z ö k 

1. Szemlélet i képek.* 

I-sö, Il-ik, Ill-ik és IV-ik szállítmány. Egy-egy 
szállítmány (10—-10 kép) bolti ára 6 frt 50 kr, 
netto ára 5 frt 85 kr. — Az egyes szállítmány tar-
talmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

2. Természetrajzi és gazdászat l sz inszett 
táblák. 

Az emberi test boncztana (5 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 

A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Rétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. gz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb 

színezett tábla; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'A ivre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutéii, 
román, szerb és vend nyelven, bolti ára 80 kr, 
netto ára 70 kr. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 50 kr, netto ára 45 kr. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. Szerb 
Utasítás nem kapható. 

5. Gönczy P. Utas i tás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz.8",7' »iv. fűzve.bolti ára75 kr. ,n.ára60kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 1 frt. 20 kr. n.ára 1 frt. 

7. H e t i n e r Alfons-féle számvetö-készii lék az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 18 frt . 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

9. Bopp. Méter-mértékek gyűjteménye , netto 
ára 5 trt. — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

Kogutovicz és Társa-féle fali térképek. 
Magyarország fali térképe, vászonra húzva, bolti 

ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Léezekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
hegy- és vízrajzi faU térképe, vászonra húzva, 

* Az I-só szállítmány, sajtó alá rendezés miatt, ez idő szerint 
nem l;apható. 
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bolti ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Lécgekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
folyóliálózati fali térképe, vászonra húzva és 
léczekkel ellátva, bolti ára 14 frt. netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt. István halálakor (1038-ban), 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 0 fr t 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt. 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1847-ben, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország a pragmatica 
sanctio előtt (1720-ban), fali térkép, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
— Magyarország I. Mátyás király halálakor, 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt — Magyarország 1683-ban a 
török uralom legnagyobb kiterjedésében, fali 
térkép, vászonra liuzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel. bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — A római birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában, fali térkép, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 
Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Graeezia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
7 fr t 50 kr, netto ára 0 frt 50 kr. Ljéczekkel, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Osztrák-Magyar 
monarchia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. — Léczczel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Európa fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 0 frt 25 kr, 
netto ára 5 frt. Léczekkel, bolti ára 7 frt 25 kr, netto 
ára 6 frt 25 kr. — Európa fali térképe. (Tör-
téneti—hon,foglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr. netto ára 6 frt 50 kr. — Léczekkel, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Afrika fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 50 kr, netto 
ára 5 frt 50 kr. Ijéczekkel, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. — Palesztina fali térképe, 
vászonra húzva, magj'arázó szöveggel, bolti ára 
7 frt, netto ára 0 frt. Léczekkel, bolti ára 8 frt, 
netto ára 7 frt. — Föld képe fali térképe (öt 
része), féltekében, vászonra húzva, szöveggel, bolti 
ára 8 frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 10 frt 50 kr, netto ára 9 frt 50 kr. — 
Európa hegy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt. Léczczel ellátva, 
bolti ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. — 
Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. — 
léczczel ellátva, bolti ára 16 frt, netto ára 15 frt. 
— Európa a népvándorlás korában, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczczel ellátva, bolti ára 9 frt, netto 
ára 8 frt. — Európa a keresztes hadjáratok ide-
jében, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto 
ára 6 frt 50 kr. — Léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt — Európa a renaissance s 
Mátyás király korában, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Európa a 
reformáezió idejében, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. — Léczczel 
ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korá-
ban (1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 
50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Ázsia fali térképe, 
vászonra húzva, bolti ára 9 frt, netto ára 
8 frt. Léczczel ellátva, bolti ára 11 frt, netto 
ára 10 frt. — Dél-Amerika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ára 7 írt, netto ára 6 frt. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 8 frt 25 kr, netto ára 7 frt 
25 kr. 

Gönczy-féle fali térképek. 
Észak-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 60 kr. 

— Dél-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 
60 kr. — Ausztrália fali térképe, netto ára 
3 frt 60 kr. 

Kogutovicz és Társa-féle kéz i atlaszok. 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. számára, 

bolti ára 60, netto ára 50 kr. — Kis atlasz. A pest-
megyei elemi iskolák számára, bolti ára 35, netto 
ára 32 kr. — Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 
11 térképpel, bolti ára 30, n. ára 28 kr. — Földrajzi 
iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, n. ára 
90 kr. — Történelmi iskolai atlasz, gymnasium, 
reáliskola, felsőbb leány-, felső keresk. iskolák, 
tanítóképző-intézetek és polgári iskolák számára; 
fűzve, bolti ára 2 fr t 50 kr, n. ára 2 frt 25 kr ; 
kötve, bolti ára 3 frt, n. ára 2 f r t 70 kr. 

Kéz i térképek. 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, n. ára 

15 kr. — Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön színezve), b. ára 15. n. ára 12 kr. — Magyar-
ország hegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Palesztina kézi térképe, bolti 
ára 18, n. áralökr. — Európa a magyarok honfogla-
lása ésafrank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a keresztes hadjáratok 
idejében, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a 
renaissance és Mátyás király idejében, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Európa a reformáezió idejében, 
bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 15. n. ára 12 kr. — Osztrák-magyar monarchia 
politikai kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika 
kézi térképe, n. ára 15 kr. — Ausztrália kézi tér-
képe, n. ára 15 kr. — A térképpel való ábrázolás 
alapfogalmai, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Budapest 
fő- és székváros tervrajza, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Budapest és környéke, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10, 
n. ára 9 kr. — Európa hegy- és vízrajzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr, — Afrika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Planiglo-
busok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 
9 kr. — Á föld öt része (Mercator-féle projectió-
ban) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 

Megyei kézi térképek. 
Arad, Baranya, Báes-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, 

Pozsony, Somogy, Szathmár, Temes, Torda-
Aranyos, Torontál, Vas, Zala megye, egy példánya 
bolti ára 15, u. ára 10 kr. — Abauj-Torna, 
Csongrád, Hajdú, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Komárom, Nógrád, Mosony, Tolna, Szeben, Sop-
ron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya bolti 
ára 10, n. 9 kr. — Alsó-Fehér, Nyitra megye, 
egy-egy példánya bolti ára 15, n. ára 12 kr. 

Szemlélet i képek 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt. Fiume látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árvaváralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ug.\ anaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva 

| táblapapirra, bolti ára 3 frt 50 kr, netto ára 
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3 frt 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul, bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 frt 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Yajda-Hunyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra. 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A jáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A bártí'ai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz s felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. 

JB) Kath. népiskolák számára. 

ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Német nyelven. 8°, 5'A iv, kötve,b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Eiső nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk II. oszt. 

számára. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 27, n. ára 22 kr. 
Német nyelven. 8", 10'Aiv, kötve,b.ára 25, n.ára 21 kr. 
Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

111. és IV. osztálya számára. 8°, 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 41, n.ára 34 kr. 
Tót nyelven. 8", 16'A iv, kötve, b.ára 48kr,n.ára 40kr. 
Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. oszt. 

számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, n. ára 52 kr. 
Német nyelven. 8°, 19'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, 

netto ára 53 kr. 
Harmadik nyelvkönyv a levélirásba való bevezetés-

sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15'A iv, kötve, b.ára 37kr, n.ára 31 kr. 
Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 

fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 

számára. 8", 15'A iv, kötve, b. ára 41 kr, n. ára 34 kr. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 

összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák IIL és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'A iv, kötve, b.ára47kr, n.ára 39kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-

mára. 8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, n. ára 21 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-

tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 18 kr, n. ára 15 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-

tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6'A iv, kötve, b ára 21 kr, n. ára 18 kr. 
Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 

II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n.ára 27 kr. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

1 frt 31 kr. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8", 9'A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, b. ára 27kr,n. ára 22 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

S z e r b iskolák számára. 

ÜEpKÓKNOÉ n'RHIE 3A OynOTpEKAÉlilE CÉpKCKHX* NApÓA" 
N M X * OVHHAH i|i x. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'A iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

H3X "̂ AATlípA nEpKONANAANOE OVIipAíKNEIMÉ KX OynO-
•1'pEEAEHÍÍO Ki EAAKÉNOCÉpELChHXX HApÓAMIslXZ OV̂ IH-
AHipA\z. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 103A iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

H 3 Z MAICICAOKA UÉpiiúNAMAANOE Ö̂ np AÍKNÉNÍí KZ ovno-
TpESAÉlilK) 6 * IAAS£HOC£pKCKH\Z HApÓAHhl)(Z OYMH-

A H I P ( G y a k o r l a t o k a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3' 1 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KATHXHCYCX MÁAhiii U> NESNÍTEKATÍO G V " N O A A K Z KÁp-
AOKII /K. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8 , 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

BoCTOHHOl'b B'lipOHCllOirfiAaHM KaTHXHCiC'i 3a nttuie 
yieiiHHKe pa3peie v Ilorocnacaesiofi Enapxiii Ba>t-
Kofi (A Báesmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8", 8'A iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

Cptjuiií KaTHXHcic'6. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Majiuft KaraxHcict. (Kis Katekizmus.) 8°, l'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 

KatHXÍOC* MMKJS, CAS EKÖpTZ MzpTÖpHCHpE AP̂ rlT Kpe-
AÍNMÍOEZ nENTpS CKOAAEAE HEŐNHTE pOMKHÉipíi. (KÍS 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, n. ára 12 kr. 

Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet értelmében, 
az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon tanulóknak, kik tandíj-
mentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek i n g y e n e n g e d é l y e z t e t n e k , az egyéb községi 
és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

Budapesten, 1898. évi november hó 15. A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 
Igazgatósága. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 46-ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A balaton-füredi Erzsébetrszeretetháznál előlép-

tetés folytán egyik családtanítói állás megüresedett, 
melyre bármily felekezetbeli nőtlen tanító pályáz-
hat ; a kérvények a nagyméltóságú vallás- és közok-
tatásügyi minister úrhoz intézendők és november 
30-ig dr. Segesdy Ferencz királyi járásbiró úrhoz, 
mint az igazgató-tanács elnökéhez küldendők Balaton-
Fürt'dre; fizetése teljes ellátáson kívül — mi a 
nyugdíjnál 24t> írtban van fölvi ve — az első évben 
300 frt készpénz, évenkinti 25 frt emelkedéssel, 
míg az 500 frtot el nem éri. A pályázni óhajtók, 
hogy teljes tájékozottságot nyerjenek, az intézeti 
alapszabályért forduljanak Kanovics György igaz-
gatóhoz. (19ö9 —III - 3) 

Répcze lak evang. gyülekezet Vasmegyében pályá-
zatot hirdet második tanítói állására. Javadalma: a 
legszükségesebbekkel bebutorozott szoba, világításon, 
ágyneműn kívül a tanítónál teljes ellátás vagy e 
heiyett havonkint tizenöt forint, téli fűtésre hat 
méter kemény hasábfa házhoz hordva, fölaprózva, 
egy évre száz forint és ha a ministerium ezután is 
megadja, 98 frt államsegély. Teendők: a kezére 
bízandó osztályok önálló vezetése, segódkezós a 
kántori teendőkben. Kund Sámuel, lelkész. 

(2047-11—2) 
Török-Szent-Miklós község által a község terüle-

téhez tartozó J. -Szakál lason rendszeresített osz-
tatlan vegyes tanyai iskolában alkalmazandó tanítói 
állásra ezennel pályázat hirdettetik és fölhivatnak 
mindazok, kik ezen állásra pályázni óhajtanak, 
hogy a törvényben előirt képesítésüket, eddigi mű-
ködésüket, úgy neinkü'önben koruk, vallásuk és 
családi állapotuk, eseti g zenébeni jártasságukat 
igazoló okmányaikkal fölszerelt és 50 kros bélyeggel 
ellátottkérvényüket a községi iskolaszékhez czimezve, 
folyó évi november hó 20-ik napjáig annál inkább 
nyújtsák be, mivel a később érkező kórvények 
figyelmen kívül hagyatnak. Teendője lesz a meg-
választott tanítónak az osztatlan vegyes iskolába 
beírt, valamint az ismétlő tankötelesek oktatása. 
A jelzett állás 400 frt készpénzfizetés, a törvényben 
előírt ötödéves korpótlék, szabad lakás és meg-
felelő kert használatával van egybekötve. A kész-
pénzfizetés havi előleges részletekben a közpénztár 
által lesz kifizetve. Az állást a megválasztottnak 
folyó évi november 25-ig mulhatlanul el kell fog-
lalnia. Személyes jelentkezés a pályázati határidő 
alatt az illető saját érdekében kívánatos. Megjegyez-
tetik, hogy ezen állásra csupán ev. reform, vallást 
követők pályázhatnak. Török-Szent-Miklós, 1898. 
október 31-én. Erdős, iskolaszéki jegyző. Dr. Rótay 
Gyula, iskolaszéki elnök. (2050—II -2 ) 

Tényön (Győrm.) 400 frt reményelhető állam-
sególylyel ős bútorozott szobával javadalmazott osz-
tálytanítói állás sürgősen betöltendő. Okleveles 
férfi- és nőtanítók pályázhatnak. Az iskolaszék rreg-
bizásából: Süke László, főtanító. (2Ö39—II—2) 

A m e d g y e s e g y h á z i községi iskolaszék pályázatot 
hirdet egy, eltávozás folytán megüresedett tanítói 
állásra, mely azonnal elfoglalandó. Kötelessége leend: 
az ev. gyermekek vallásoktatása is. Fizetése : 400 frt, 
tisztességes lakás, 50 frt az ipartanonczok oktatásáért 
s az ág. h. evang. egyháznál esetleg végzendő kán-
tori teendőkért 10 mm. búza. Magyar és tót nyelv-
ismeret szükségeltetik. Pályá.zatok november 20-ig 
alulirotthoz küldendők. Medgyesegyháza (Áradni.) 
Is9í november 4. Zsilinszky Endre, ev. lelkész, is-
kolaszékig elnök. (2052-11—2) 

A felsö-sipéki tanítói állomásra a „Néptanítók 
Lapja" mellékletében 1898 szeptember 22., 38-ik 
szám alatt közölt pályázat m-gujíttatik. Az állomás 
azonnal elfoglalandó. Az iskolaszék. (2079—1 — 1) 

A solti ref. egyház két tanítói állomásra pályá-
zatot hirdet. 1. III. IV-ik osztályú elemi leánytaní-
tói állomás. 2. Il-ik osztályú elemi leánytanítói 
állomás. Fizetés: mindegyik állomásnál 400 — 400 
frt, szobájuknak fűtésére 15—15 frt. Lakásul egy-
egy szoba kis előszobával. Felszerelt kérvények 
f. évi november 30-ig a solti ref. lelké-zi hivatal-
hoz küldendők. (2043—II-2) 

A torontál-tordai községi népiskola első osz-
tályú tanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi fize-
tés: 800 korona készpénz, 20 korona szolgatartási 
átalány, szabad szalmafűtés, 60 korona értékben és 
a szükséges írószer átalány természetben. Lakásul: 
2 csinos padlózott szoba, előszoba, konyha, kamara, 
pincze, a szükséges gazdasági épületekkel s egy 
igen szép, jövedelmező nagy konyhakert. A meg-
választandó tanítónak kötelessége saját osztályán 
kívül az ismétlős növendékek egy részének tanít isa. 
A pályázni szándékozó róm. katb. vallású okleveles 
tanférfiak kellőleg fölszerelt, 50 kros bélyegg 1 ellá-
tott kérvényeiket a községi iskolaszék czímére folyó 
november hó 30-ig küldhetik be. Bezdán József, 
róm. kath. plébános, községi iskolaszéki elnök. 

(2059-11—2) 
A kazsokl (Somogymeoyo) ref. egyházba kántor-

tanítói hivatalra pályázat hirdettetik. A fizetés hiva-
talos felszámítás szerint: 502 forint, az ismétlő-
iskolásokért 15 forint. Kérvény ek november 27-ig 
Borsor Lajos esperes úrhoz Jengöd (Tolnamegye) 
küldendők. _ (2065-11—2) 

A kecskédi (Komá'ommegye) róm. kath. osztály-
tanítói állásra tanító kerestetik. Oklevelesnek fize-
tése: államsegélyiyel 400 frt; nem oklevelesnek, ki 
ideiglenesen alkalmaztatik: 300 frt egy tanévre, 
havonkinti előleges részletekben ; egy szoba, ennek 
fűtése. Tannyelv : magyar-német. Határidő november 
25-ike. Tanítónők, óvónők is pályázhatnak. Klafszky 
Henrik, plébános. (2071-1 -1 ) 

Teklafalui közs. osztálytanítói állomásra novem-
ber 24-ig beadandó, kellőleg fölszerelt kérvénynyel 
pályázhatni. Javadalom : 360 frt készpénz, polgári 
évre számítva; 1 öl kemény tűzifa, bútorozott 
szoba. Kántoriakban segédkezni kell. Pályázhat nő 
is. Teklafalu, u. p. Gyöngyös-Mellék (Somogym.) 
Kenedi Károly, elnök. (2073—1—1) 

Pályázat. Segédem önállást nyervén, jó hangú, 
értelmesen éneklő kántorsegédet keresek, ki misé-
ket, temetéseket önállóan végez. Évi fizetése : 144 frt, 
gyertyapénzből 00 -70 frt, teljes ellátás, bútorozott 
szoba új harmóniummal. (Agyneműt, mosást nem kap, 
tisztességes ruházata legyen!) Állását deczember 
elsején kell elfoglalnia 1 Kuaíé legyházán , 1898 
november 8-án. Osima István, főkántor. 

(2078-11-1) 
A szarvasi ev. egyház kiilső iskolájába okleveles 

tanító kerestetik. Javadalma: 200 frt ós 40 köböl 
buza negyedévenként előre fizetve, szabad lakás és 
egy holdas kert. Az állás rögtön elfoglalandó. Kellően 
fölszerelt folyamodványok alulirotthoz küldendők. 
Szarvas, 1898 november. Zvarinyi János, igazgató, 
lelkész. (2080—1—1) 

Betöltendő a mehádíai állami elemi iskolánál 
évi 400 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, leg-
később 1898. évi november hó 26-ig Krasső-Szörény-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Krassó-
Szörényvármegye kir. tanfelügyelőségétől. Lúgos, 
1898. évi november hó 9-én. Sándor Lajos, kir. 
tanfelügyelő. (220/h—I-1) 
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A llsszal (Fogarasm.) román-magyar tannyelvű 
községi iskolánál lakás, fűtés, kertilletmény és 300 
forint fizetéssel összekötött tanítói állomásra idei 
november 19-éig pályázat hirdettetik. Fölszerelt 
kérvények az iskolaszékhez küldendők. (2058 — 1 — 1) 

Lébeny (Mosonm.) róm. kath. népiskolájánál 
egy segédtanítói állás betöltendő. Tannyelv : magyar. 
Kántori teendőkben is segédkezés kívántatik. Fizetés: 
300 korona készpénz és teljes ellátás — mosáson 
kívül — a főtanítónál. Kántori teendők után mellék-
jövedelem is van. Folyamodások a r. kath. iskola-
széki elnökséghez intézendők folyó évi november 
végéig. ( 2067 -1 -1 ) 

P u s z t a - T e t é t l e n e n egy nőtlen tanítói állás 
betöltendő. Fizetés: teljes ellátás — ágyneműn 
kívül — 200 frt készpénz és 70 frt mellékjövedelem 
biztosítva. Ajánlatok Szily Sándor iskolaszéki gond-
nok úrnak Solt (Pestm.) küldendők. (2068 1—1) 

A se lye i református orgonista-kántortanítóságra 
pályázat nyittatik. Fizetés: készpénz 324 frt; 300 
véka zab, 105 frt értékben ; fa 23 frt értékű ; 3 hold 
957 öl szántó jövedelme 5 frt; legeltetés 2 marhára 
4 frt értékben; hivek munkatétele 10 frt; összesen: 
471 frt. Kötelességei: a törvény által előirott tanítói 
és orgonista-kántori teendők. ÍJ alkar vezetés. Ha ezt 
vezetni nem tudja, 20 frttól elesik. Oklevéllel föl-
szerelt folyamodványok november 25-ig nt. Ravasz 
János ev. ref. espereshez Nyárád-Szeredába (Maros-
Tordamegye) küldendők. (2070—1-1) 

Kolthal (Komárommegye) községi iskolánál egy 
tanítói állás megüresedett. Határidő deczember elseig. 
Fizetése: 300 frt, ismétlőkért 20 frt, fűtésre 8 frt 
50 kr. Alkalmas pályázó egyúttal kath. kántornak 
is megválasztatik, ezért külön 335 frt javadalom, 
3 szobás lakás mellékhelyiségekkel és kert haszná-
lata jár. Kántorságra jelentkezők november 24-én 
személyesen jelenjenek meg próbára. Folyamod-
ványok november 25-ig küldendők az iskol.i széki 
elnökségre czimezve. (2072—I—1) 

A tolvádiai (Torontálmegye) kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Javadalma mint tanító 
360 frt, szabad lakás és házikert, mint kántor 100 frt 
és stóla. Ezen fizetésért köteles a megválasztot kántor-
tanító a mindennapi előadáson kívül ismétlő-iskolát 
tartani, hittant tanítani és a helyi szokás szerint a 
kántori teendőket végezni. Pályázni óhajtók okmá-
nyaikkal fölszerelt kérvényeiket alulírott iskolaszéki 
elnökhöz folyó évi november 27-ig terjeszszék be. 
Eberhardt Mihály. (2074 - III- 1) 

Miavai ág. ev. egyház Po lánka nevű irtványos 
iskolájába magyar és tót nyelvben jártas okleveles 
tanítót keres. Fizetése : 250 frt készpénz, 50 p. m. 
rozs, 4 p. m. alá szántóföld, 6 öl fa, melyből a tan-
terem is fütendő és lakás házikerttel. Folyamod-
ványok szükséges okmányokkal november 24-ig 
lelkészi hivatalhoz beküldendők. Vannay László, 
lelkész. (2082—11—1) 

A farkasdl ref. egyházban (Nyitram.) egy altanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése a szolgálati 
időre havonként 40 frt, lakásul külön szoba fűtéssel. 
Ezért egy osztály rendes tankötelest és egy osztály 
ismétlő-iskolást tanítani tartozik. Pályázhatnak ref. 
vallású okleveles tanítók vagy képezdészek, vagy 
esetleg ref. tanítónők vagy óvónők is, jelentkezvén 
kérvényeikkel a ref. lelkésznél november 25-ig. 

12075-1-1) 
A „Néptanítók Lapja" 41. számában megjelent 

jablonic l pályázat meghosszabbíttatik november 
20-ig, személyes megjelenés előnyös. (2076—1—1) 

Vecsésen (Pestmegyében) két r. kath. tanítói 
állás van üresedésben. Évi fizetés összesen : 400 frt. 
A megválasztott az ismétlő-iskolában is tartozik 
tanítani. Német nyelvismeret kívánatos. Pályázati 
határidő november 19. Az iskolaszék. (2081—I- 1) 

Puszta-Kelebia i iskolában róm. kath. tanító 
állás betöltendő. Fizetés : 300 frt, élelmezés, lakás 
fűtés, világítás, szolgálat. Megkívántatik tanítói 
képesítés és zenében való olyan képesség, hogy 
ünnep- és vasárnapokon a kastély-templomban az 
éneket orgonakisérettel vezethesse, ezért külön 
50 frt díj jár. Kérvényezők november 24-ig méltó-
ságos báró Redl Béla úrhoz intézett szabályszerűleg 
fölszerelt folyamodványukat „uradalmi tiszttartó-
ság" czíme alatt Kelebia (Bácsmegye) nyújtsák be. 

(2086-11-1) 
A jászszentandrás i róm. kath. alsó vegves 

iskolához tanítót keresek. Fizetése : évi 400 frt, lakás-
pótlék 20 frt, 15 métermázsa kőszén helybeszállítva, 
5 frt kertilletmény; lakása: egy szoba, konyha és 
kamara. Okmányokkal fölszerelt kérvények novtm-
ber 20-ig hozzám intézendők. Kovács Mihály lelkész, 
iskolaszéki elnök. (2091—1—1) 

Pályázat rendes, tőt tannyelvű tanítói állomásra 
(1. és 2. oszt.) Holicson. Jövedelem: lakáson kívül 
400 frí készpénzben és 2 öl fa. Pályázatok az evang. 
lelkészi hivatalhoz Ilolicsra (Nyitram.) küldendők. 

( 2 0 9 2 - 1 - 1 ) 
Várföldön (Zalamegye) tanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Jövedelme : lakás kerttel, 2 hold szántó, 
1 hold rét, legeltetési jog. Tankötelesek szerint 
1 frt 20 kr. Községtől 63 frt 20 kr. Tankötelesek után 
'A mérő rozs, 9 1. buza, 9 1. must, 1 szekér fa. 
Iskolát tanító fütteti. Kórvények a bánokszentgyörgyi 
plébániához intézendők deczember l-ig. 

( 2 0 9 0 - 1 - 1 ) 
A s o m o g y - v á m o s i róm. kath. iskolában meg-

ürült segédtanítói állásra pályázatot hirdetek. Taní-
tónő is pályázhat. Fizetése: 300 frt készpénz, egy 
szobából álló lakás, fűtéssel. A pályázati kórvények 
a somogyvári plébánoshoz intézendők. Posta Somogy -
vár. 1898 november 8. Lukács Ferencz, plébános. 

(2088—1—1) 
A turány i evangelikus egyház tót és magyar 

nyelvben jártas, okleveles tanítót keres. Fizetése: 
450 frt, fűtés és egy szobából álló lakás. Folyamo-
dók folyó hó 22-ig alulirthoz forduljanak. Turány-
ban, (Turóczmegye) 1898. év november 10-én. 
Hrdliéka Lajos, lelkész. (2089-1—1) 

A mezö-kövesd i (Borsodmegye) községi jellegű 
népiskolánál, a f. 1898/9-ik tanév tartamára, egy 
ideiglenes tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tése : a f. iskolaévre (junius 30-áig) 300 frt kész-
pénz, havi részletekben fizetve a város pénztárából; 
természetbeni lakás, esetleg 50 frt lakáspénz. Köte-
lessége : az iskolaszék által kijelölt osztatlan isko-
lát törvényszubta módon önállóan vezetni. A tan-
nyelv magyar. Kellően fölszerelt kérvények a köz-
ségi iskolaszékhez czimezve, november hó 20-ig 
Antónij Ágoston iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Okleveles tanítónők is pályázhatnak. A megválasz-
tott megválasztatásáról azonnal értesíttetni fog. A 
községi iskolaszék. (2084—I —1) 

Hunyadmegye Kerzsecz községében román tan-
nyelvű, határőri alapból föntartott községi népiskolá-
nál 300 frt évi fizetés ós természetbeni lakás élvezete 
mellett egy tanítói állomás sürgősen betöltendő. 
Megkívántatik a magyar nyelv tökéletes birása. A 
megválasztott tanító részére az állomás elfoglalása 
után a negyedik 100 frt államsegély kieszközlése 
iránt fölterjesztés tétetik. Fölszerelt folyamodványok 
f. évi november 30-ig Schokánder Miklós kerzseczi 
körjegyzőhöz (Dévára) czímzendők. (2098—II—1) 

R é c s e (Pozsonynál) nagyközség róm. kath. isko-
lához osztálytanító kerestetik. Jövedelme az állam-
segélylyel 280 frt készpénz és teljes ellátás a fő-
tanítónál ; mosás, világítás; szoba fűtéssel. Határidő 
ennek megjelenésétől egy hét. Folyamodványok 
iskolaszék elnökéhez küldendők. (2093—I—Íj 
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A m a g u r a ! román tannyelvű községi elemi isko-
lánál a tanítói állás megüresedvén, arra pályázat 
hirdettetik. Az állással egybekötött javadalmazás 
300 frt fizetés, 100 frt lakbér, összesen 40Ö frt. Az ezen 
állomás elnyeréseért pályázó okleveles tanítók képe 
sítő bizonyítványnyal, keresztlevél, erkölcsi maga-
viseletét és eddigi szolgálataikat, esetleg különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényei-
ket legkésőbb deczember hó 10-ig Magura (Besz-
tercze-Naszódmegye) községi iskolaszékhez nyújtsák 
be. Az iskolaszék. (222/h I - 1) 

A bozók-lehotai (Zólyommegye) fiókközségben 
megüresedett róm, kath. tanítói állomásra folyó évi 
november 30-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme: 
szép lakáson, kamrán és istállón kívül, tesz állami 
segélylyel 400 frtot, és pedig készpénz- és termé-
nyekben. Tannyelv : tót-magyar. Kötelessége : min-
dennapi és ismétlő-iskolázókat tanítani, helyben 
vasár- és ünnepnapokon veesernyét, nagyböjtben 
pedig mindennap este fájd. rosariumot hívőkkel 
imádkozni. Kérvények alulirotthoz Szász-Pt-lsőczre 
küldt.ndők. Fruchly Andor plébános, iskolaszék 
elnöke. (-083 - I 1) 

Betöltendő a g?jtasoll állami elemi iskolánál 
évi 400 frt fizetés és természetbeni lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képzettségeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, leg-
később deczember hó 15-ig Temesvármegye kir. tan-
felügyelőségénél nyújtsák be. Áll. mi iskoláknál már 
alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Temes-
vár, 1898. évi november 8-án. Sebesztha, kir. taná-
csos, tanfelügyelő. (221/h -I—1) 

Orosházán egy tanyai tanítói állás megüresült. 
Fizetés: 400 frt készpénz, szabad lakás kerttel, 
minden egyes tanuló után 1 frt tandíj. Fölszerelt 
kérvények folyó évi november 26-ig alulirotthoz 
küldendők. Mivel a tanulók nagytöbbsége ágost. 
evang. vallású, ugyanily tanító pályázhat. Orosházán, 
1898 november 12. Kodi Márton, iskolaszéki elnök. 

(219 - 1 - H ) 
Dejthén (Pozsonym.) tót-magyar tannyelvű róm. 

kath. népiskolánál másodtanítói állomás hirdettetik. 
Fizetése tanév végéig: 300 frt, szépen bútorozott 
szoba, fűtés. Pályázhatnak okleveles tanító- vagy 
óvónők is. Az állomás rögtön elfoglalandó. Folya-
modványok főt. Marcis Gyula .kerületi tanfelügyelő 
úrnál nyújtandók be. Iskolás..éki elnök. (2097—I —1) 

A szil ma-bessenyöl (Borsodm.) róm. kath. ön-
álló tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Évi java-
dalmazása : 1. 400 frt, havonkint fizetve az iskola-
széki gondnok által. 2. 'A holdnyi kertilletmény 
czímén évenkint 5 frt. 3. Egy szobából álló lakás, 
fűtéssel. Kötelessége: az iskolaszék által kijelölt 
osztályokat s az egyik nemű ismétlő-iskolásokat 
tanítani, s a kántortanítónak szükség esetén a kán-
tori teendők végzésében segédkezni. Okleveles és 
csakis nőtlen pályázók okmányokkal kellően fölsze-
relt kéivényeiket november hó 28-ig küldjék be 
Hellebronth Miklós lelkész, iskolaszéki egyházi 
elnökhöz. (2094—1—1) 

Bars-Taszárra, 200 frt, élelmezés, lakás, fűtés, 
takarítással javadalmazott róm. kath. segédkántor-
tanító kerestetik. Határidő deczember 1. Iskolaszék. 

(2101-1—1) 
A s ikulai (Aradmegye) községi magyar népiskolai 

tanítói állás üresedésbe jővén, arra pályázat hirdet-
tetik. Fizetés évi 400 frt, 3 öl tűzifa, szabad hikás 
és kert-használat. Pályázati hirdetmények folyó évi 
november 30-ig fogadtati.ak el. Az állás azonnal 
elfoglalandó. (2095-1 -1 ) 

Egyházas-Keszöre (Yasm., p. Magyar-Genes') 
róm. kath., okleveles, nőtlen másodtanító (tanítónő) 
kerestetik. Évi fizetés: 400 frt, lakás, fűtés. Képe-
sítő oklevéllel fölszerelt kérvény Nagy Lajos plébá-
noshoz intézendő. (2099—I—1) 

Pályázat a Tolnamegyében fekvő Nagy-Vejke 
község róm. kath. kántortanítói állomására. Pályá-
zati határidő deczember 7. Választás deczember 
8-án. Javadalom : 1. Természetbeni lakás: 2 szoba, 
2 konyha, kamra, istálló, ólak, félszer, présház, 
pincze ; 2. kis házikert; 3. 6 hold szántóföld, mely-
ből 2 holdat a község mivel; 4. fél hold rét; 
5. 19 és fél pozsonyi mérő tiszta buza, 28 és fél 
pozsonyi mérő rozs ; 6. ezenkívül minden telkestől 
félnyolczados buza., minden kis- és újházastól fél-
nyolczados rozs; 7. 7 frt 81 kr lélekpénz; 8. hét-
köznapi iskoláért a községtől: 31 frt 50 kr ; a vasár-
napi iskoláért a községtől 18 frt 90 kr; 9. stoia 
körülbelül 10-15 f r t ; 10. 8—9 akó bor fejében 
45 f r t ; 11. ostyasütésért a templompénztárból: 
5 f r t ; 12. alapítványi misékért a templompénztár-
ból : 8 frt 10 kr ; 13. községi misékért a községtől: 
3 frt 51 kr ; 14. 6 öl fa, 2 kocsi rőzse, melyekből 
az iskola is fűtendő ; 15. malomfuvarok, de csakis 
a határban. Tannyelv: német-magyar. Fölszerelt 
kérvények az iskolaszéki elnökséghez küldendők. 
Nagy-Vejke, (Tolnám.) U. p. Apar. Személyes meg-
jelenés próbatétel czéljából vasárnaponkint megen-
gedtetik. Az állomás azonnal elfoglalandó. (2100-1-1) 

H I R D E T E S E K . 

S t o w f M S s e i * d a t u m 
csász. és ltir, udv, hangszergyáros és a 

„TÁROGATÓ" egyedül szabadalm. feltalálója. 
Budapest, Lánczhid-utcza 5. 

mindennemű hangszereli legjobb és legjutányosabb 
1936-ni—3 -o® szállítója. 
Finom hegedű vonóval és tokkal 8 frt. Hegedű 

vonóval együtt 3 frttól feljebb. 
Képes árjegyzék ingyen meghüldetlk. 

M e v e l ő i á l l á p r a mn-
— két fiu mellé — pályázatot hirdetek. Évi fizetése : 
120 frt és uri teljes ellátás. A német nyelv szük-
séges. Ajánlatok: Udvardy János urad. intézőhöz 
2085 Csákberény (Fejérm.) küldendők. I—1 

Egy róm. kath. magyarul és néme- „ 
tül, valamint zongorázni tudó I 

kerestetik, 4 leány mellé, kik közül 
kettő az 1—II. elemi, kettő I—II. pol-
gárira tanítandó. Fizetése 300 frt és 
teljes ellátás. Az állás azonnal elfogla-
landó. 

P e r l a s « , Torontálmegye. 
2069—1—1 G-rásznek Nándor, 

földbirtokos. 

ISSSBSSSJg 
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KIMUTATÁS 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1898. 
évi junius hó 8-án 2365. és 1898. évi augusztus hó 19-én 3152. ein. 

számok alatt kelt rendeletével rendszeresített 

I. F e l v é t e l i napló, a k isdedóvodák és menedékházak számára, a/l. minta: küliv, 
21 gyermek neve számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; belív, 28 gyermek számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

II. Mulasztás i napló, k isdedóvodák é s gyermekmenedékházak számára, b/1. minta: 
küliv, egy ív 3 gyermek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; belív, egy ív 4 gyer-
mek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár 1 'A kr. 

111. F e l v é t e l i napló, népoktatás i tanintézetek (elemi, ismétlő-, felső nép- és polgári isko-
lák) s a polgári i skolákkal kapcso latos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2, minta: küliv, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; belív, egy 
ív 28 tanuló síámára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IV Előmenete l i és mulasz tás i napló, e lemi s a ve le kapcso latosan v a g y önállóan 
szerveze t t ál talános és g a z d a s á g i ismétlö- i : kólák számára, b/2. minta: küliv, 
egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; belív, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l l/a kr. 

V. F e l v é t e l i napló, a tanoncz iskolák számára, a/3, minta: küliv, egy ív 21 tanuló 
számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr; belív, egy ív 28 tanuló számára, bolti ár 3 kr, 
nettó ár 2 kr. 

VI Előmenete l i és mulasz tás i napló, az iparos- és kereskedötanoncz- iskolák és a 
s egédek továbbképzésére va ló tanfo lyamok számára, b/3. minta: küliv, egy ív 
3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; belív, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr; nettó ár l'A kr. 

VII. F e l v é t e l i napló, a segédek továbbképzésére va ló tanfo lyamok számára, a/4. 
minta: küliv, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr; belív, egy ív 28 
tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr. 

VIII. Előmenete l i és mulasz tás i napló, segédek továbbképzésére való, önálló szerve-
ze t te l biró tanfo lyamok számára, b/4. minta: küliv, egy ív 3 tanuló számára, bolti 
ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; belív, egy ív 4 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IX. Előmenete l i és mulasz tás i napló, a felső nép- és polg. iskola1.: számára, b/5 minta: 
küliv, egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; belív, egy ív 4 tanuló 
számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

X. J e g y z é k a m e g y e i é s szabad kir. város i törvényhatóságok területén l evő elem', 
f e l ső nép-, polgári i skolák (s a velők kapcsolatos gazdasági ismétlő iskolák s a női 
kereskedelmi tanfolyamok), t ovábbá az iparos- és kereskedötanoncz- iskolák s a 
s e g é d e k továbbképzésére va ló tanfolyamokról , c) minta: küliv, egy ív 130 község 
neve számára bolti ár 2 kr, nettó ár 1 'h kr; belív, egy ív 136 község neve számára bolti 
ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

Ezen nyomtatványokat nettó-ár mellett, a pénz beküldése, vagy utánvét útján szol-
gáltatjuk. A pénz e lő leges beküldése ese tén a portómentes hivatalok és hatóságok, nem-
különben a községek és va lamenny i i skola részére szolgáló küldemény portómentes. Után-
vételes megrendeléseknél, az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknél az elnök 
és jegyző, községeknél pedig a jegyző vagy biró aláirása szükséges. 
jggr- E nyomta tványok bolt i áron minden vidéki könyvkereskedésben kaphatók. 

B u d a p e s t , 1898. évi szeptember hő. 

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

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I B . M I N I S T E R I U M 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
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Kézira tokat nem a d u n k vissza. 

A polgári iskola a válaszúton. 
A tanügyi politika terén a legaktuá-

lisabb kérdések egyikévé vált: a polgári 
iskola reformja. Kultuszmiiiisterünk min-
denre kiterjedő figyelmét nem kerülte ki 
„az ég és föld között lebegő intézmény"; 
határozott czélt, biztos alapot kiván 
terem'eni, hogy az oly sok küzdelem, 
hányatás, félreértés, sőt ellenséges áramlat 
között is meglepően fejlődő, erősödő, 
lépésről lépésre hódító polgári iskola 
végre-valahára biztos révpartot érjen. 

Eles látásával rámutatott a minősítő 
törvény megfelelő átalakítására, melynek 
életbeléptetése volt a legsúlyosabb csapás, 
mely a polgári iskolát hatalmasan meg-
indult fejlődésében érte. 

A reform körül megindult a „harcz" 
az egész vonalon.*) György Aladár is 
hozzászólt e kérdéshez „a polgári iskola 
a válaszúton" czímű czikkében. AKb^l az 
inczi tűsből, hogy a közoktatááagyi 
tanács állandó bizottsága kimoimópta, 
hogy a hét osztályú polgári iskola föl-
állítását nem helyesli. 

Nem helyesli mért? Mert nem"tartja 
szükségesnek a gimnázium és reáliskola 
mellett egy harmadik középiskola föl-
állítását. E tudós és tekintélyes véle-

*) Ennek a czikknek a közlését szerzője az „audia-
tur et altera pars" elvénél fogva kérte, a mit 
ezennel teljesítünk is. Szerk. 

ményező testület ebbeli nyilatkozatának 
helyes voltát senki sem vonja kétségbe. 
Nem is akarta s nem is akarja senki, 
még „a hét osztályú polgári iskola 
tervezői" sem, hogy még egy új, ma-
gasabb fokú intézetekre előkészítő közép-
iskola létesíttessék; de, azt hiszem, oly 
intézmény létesítésének, fönnállásának 
szükségességét senki sem vonja kétségbe, 
a mely intézmény lenne a gyakorlati 
életpályák képesítő iskolája s így a közép-
osztály nagy részének tanintézete. György 
Aladár czikke, daczára, hogy ebből a 
fönnemlített inczidensből íratott, a reform 
lényegéről nem mond semmit. Czikké-
nek egyes-egyedül úgy látszik az volt a 
czélja, hogy a polgári iskolát a népok-
tatási intézetek számára megmentse. 

Nem czélom a polgári iskola reform-
járól értekezést tartani, csakis a r ra 
akarok rámutatni, hogy a Gy. A. által fel-
hozott adatok konzekvencziája egészen 
más, mint a mit azokból Gy. A. lehozott. 

A polgári iskolát az 1868. XXXVIII. 
t.-czikklétesítette, e törvényczikk 76.§-a 
értelmében: „a tanterv úg34 állapítandó 
meg, hogy a polgári iskola négy évi 
folyama alatt, habár kimerítőbben, ugyan-
azon tárgyak taníttassanak, a melyek a 
középtanoda négy alsó osztályában tanít-
tatnak." E polgári iskola megteremtője 
az a Csengery Antal volt, a kiről Gy. A. 
ír ja: „hogy kezdeményezésére a főváros 
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hatósága első polgári iskoláinak szervezése-
kor kimondotta, hogy a polgári iskolá-
ban egyetemi oklevéllel biró tanítókat 
alkalmaz." A törvény fönnebb említett 
rendelkezése, Csengerynek az első polgári 
iskolák szervezése körül való eljárása 
világosan és megczáfolhatatlanul bízó-
mat ák, hogy a polgári iskolának milyen 
helyzetet kívántak biztosítani Magyar-
ország tanügyében. Később félreértve a 
jelzett intencziókat, a polgári iskola 
minden tekintetben a népiskolával tel-
jesen egyenlő tanügyi és adminisztratív 
elbánás alá jutott. Hiába tiltakozott 
ellene tanterve, szervezete, czélja; hiába 
az a körülmény, hogy a fönnálló uta-
sítások igen sok esetben keresztülvihe-
tők nem voltak; a teljesen egyöntetű 
eljárás mindinkább szigorúbb és szi-
gorúbb formában vitetett keresztül. 

Csoda-e, ha a polgári iskolánál mű-
ködők — látva ezt a tarthatatlan hely-
zetet, metybe ezen nem természetes 
intézkedés a polgári iskolát sodorta, 
törekedtek az intézmény szervezésének, 
tantervének, állásának megfelelőbb el-
bánás, utasítás után? A jobb, megfe-
lelőbb tanügyi és adminisztratív elbánás 
elérése czéljából indult meg ama per-
horreszkált, „negyedszázadot jóval meg-
haladó'' törekvés. Es e nehézségek s aka-
dályok daczára, a polgári iskola hatalmas 
virágzásnak indult. Hat osztályt végzett 
növendékei beléphettek a sehneezi erdé-
szeti akadémiába (34.505/1879.pénzügy-
ministeri rendelet); lehettek vasúti gya-
kornokok (20.372/1877. közi. minister); 
a számvevőségi és pénztári, adó-vám-
fogyasztási, adóhivatali, pénz- és adó-
őrségi és a segédhivatali, dohánybevál-
tási, gyártási, eladási, bélyegző és 
sóhivatali szolgálathoz bocsáttattak 
(34.505/1879 pénzügyministeri rendelet). 
Beléphettek akadálytalanul a gazdasági 
és állatorvosi tanintézetekbe. Lehettek 
községi és körjegyzők. De lassankint 
minden kedvezményt megvontak a pol-
gári iskolától; a legsúlyosabb csapást a 

minősítő törvény mérte rá, mely csakis 
a községi és körjegyzői állást hagyta 
meg a polgári 6-ik osztályt végzett 
növendékeknek. 

Ettől az időtől, — az 5-ik és 6-ik oszt. — 
nagyon természetes, hogy elnéptelenedett. 
Azt hiszem, Gy. A. is belátja, hogy az 
5-ik és 6-ik osztálynak ezt az elnép-
telenedését jogosan és lelkiismeretesen 
nem Írhatja föl sem a polgári iskolai 
intézmény, sem a „csendesebbekké lett 
agitátorok" rovására. Az élet Csengery-
nek adott igazat, a felső népiskola a 
mesterséges élesztgetés minden módja 
daczára haldoklik; a polgári iskola a 
mesterséges leszorítás minden eszköze 
daczára él, tért hódít és követeli meg-
illető helyét. A minden térről leszorított 
5-ik és 6-ik osztály megujult a felső 
kereskedelmi iskolában, és midőn ez 
utóbbinak kizárólagos szaki jellegét 
vitatták, kizárólagos szakiskolává való 
átalakítását kivánták, az élet követelte 
a polgári iskola teljes kiegészítését, a 
7 osztályú polgári iskola fölállítását. így 
keletkezett a 7 osztályú polgári iskola 
eszméje, a mint látszik, nem új keletű; 
az a fa ez, melyet Csengery ültetett, 
mely eddig nőtt, fejlődött, melynek koro-
náját az élet most alakítja ki. Ebből 
kifolyólag azt még érteném, ha a felső 
kereskedelmi iskola jelenlegi szervezete 
mellett mondanák fölöslegesnek a 7 osz-
tályú polgári iskolát, de hogy arra egy-
általában szükség nincs, annak fölállítá-
sára pedagógiai ok nincs, azt maga 
a polgári iskola s a vele kapcsolatban 
lévő felső kereskedelmi iskola czáfolja 
meg legeklatánsabbul. Hogy pedig a 
felső kereskedelmi iskolák megkezdették 
a különválást, ennek egyik legfőbb oka 
az a szűk keret, melyben toldozgatása 
daczára maga a mostani polgári iskola 
sem fér meg. 

A polgári iskola, — eltekintve a felső 
kereskedelmi iskolától — ma is már 
oly erős, önállóan fejlődött kulturális 
intézmény, hazánk tanügyének oly jelen-
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tékeny tényezője, hogy önálló, sajátos 
hivatásának megfelelő rendezése elke-
rülhetetlen. A középiskolai törvény a 
polgári iskola négy alsó osztályával 
a viszonosságot föntaítj clj cl minősítő 
törvény a középiskola és polgári iskola 
négy alsó osztályát egyenlően jogosító-
nak mondja ki. Önként folyik ezekből, 
hogy a polgári iskolák — a közép-
iskolákhoz hasonlóan — önálló polgári 
iskolai törvény által rendeztessenek. 

(Nnipj-Bőcze.) Perjéssy László. 

— 

!: A polgári iskolák kérdéséhez. Az 
Orsz. Közoktatási Tanács 1898 november 8-án 
tartott ülésében a polgári iskolák reformját 
illetőleg a következő határozatokat hozta: 1. 
A polgári iskola az elemi népiskola négy 
osztálya fölé épült népoktatási intézet. II. A 
polgári iskolának négy osztálya van s fölállí-
tására vonatkozólag f'öntartandó a községeknek 
eddigi törvényszabta kötelezettségök. III. A 
négyosztályú polgári iskola tanterve akképen 
állapítandó meg, hogy a népiskolai oktatást 
tovább fejlesztve és betetőzve, önmagában is 
egészet alkosson. IV. A négyosztályú polgári 
iskola fölé a szükséghez ós a nagyobb községek 
anyagi erejéhez képest háromévfolyamú felső 
polgári isko'a állíttatik. V. A felső polgári 
iskola a négyosztályú polgári iskolában adott 
általános műveltséget gyakorlati czéljához 
képest szakszerű irányban tovább fejlesztő 
népoktatási intézet. VI. A háromévfolyamú 
felső polgári iskola tanterve akképen állapí-
tandó meg, hogy záró (érettségi) vizsgálata 
egyfelől főiskolai képzettséget nem kivánó 
közigazgatási és közgazdasági pályákra, más-
felől az egyéves önkéntességre képesítsen. VII. 
A négyosztályú polgári iskola magában is 
állítható. Felső polgári iskola állítása azonban 
csak ott engedhető meg, a hol a községek 
polgári iskola állítási kötelezettségöknek meg-
feleltek. A két intézet közös igazgatás alatt 
is állhat. Vil i . A négyosztályú polgári és 
háromévfolyamú felső polgári iskola tanul-
mányi tekintetben külön felügyelet alá helyez-
tetik. IX. A polgári és felső polgári iskolai 
tanárok képesítésében ós javadalmazásában 
fokozati különbség teendő. A tanárok képzé-
séről e czélra szervezett intézet, képesítésűkről 
külön állami vizsgáló-bizottság gondoskodik. 
X. A négyosztályú polgári iskola elbocsátó 
bizonyítványa jogosít: a) a középfokú szak-
iskolákba való belépésre; b) az 1883: I. törv.-

czikkben felsorolt állások elfoglalására. A 
három évfolyamú felső polgári iskola jogosí t : 
a) mindama közszolgálati pályákra, melyek 
elfoglalását az 1883: I. t.-czikk a felső keres-
kedelmi iskolák vég(érettségi)-bizonyítványá-
hoz köti; — b) az egyéves önkéntesség ked-
vezményének elnyerésére. A polgári iskola 
bármelyik osztályából a középiskolák megfe-
lelő osztályába való átlépés és viszont, a 
különbözeti vizsgálat letételével, megengedtetik. 

-o£X$<3e 

Hogyan kellene a munkaszeretetre 
való nevelést és tanítást a nép-

iskolai élet alapjává tenni? 
(Befejező közlemény.) 

Megígértem, hogy elmondom véleménye-
met, mint kellene a munkaszeretetre való 
nevelést és tanítást minden népiskolai dolog 
középpontjává tenni. E gondolatra engem a 
magyar gyermek sajátos életének megfigye-
lése vezetett. Mióta gyermekek nevelésével és 
tanításával foglalkozom, jobban és jobban 
győződöm meg mai iskolai eljárásunk ferde-
ségéről. Nap-nap mellett látom, hogy mi 
tanításunkat nem a valódi czélhoz, hanem az 
elméletileg elvont szabályokhoz alkalmazzuk 
és, hogy mi a legtöbb esetben a nevelés tör-
vényeit helytelenül, tévesen alkalmazzuk. 

A módszertani elveket nekünk a gyermek 
életéből kell elvonnunk s nem abstrakt téte-
lekből. A gyermek élete a legtökéletesebb 
nevelési és tanítási útmutató. Csak a mikor 
a gyermek sajátos életjelenségeit megismer-
tük és e jelenségek oksági viszonyait híven 
fölfogtuk, egybevetettük, megkülönböztettük, 
gondolhatunk az elveknek konkrét fölapró-
zására. 

Első a nevelés és tanítás tudományának 
anyaga, ezt követi annak szerves összefüggése, 
harmonikus élete; továbbá az anyag eredeté-
ben, fejlődésében érvényesülő igazságok meg-
ismerése s végül az igazságoknak okszerű 
vonatkoztatása azokra a konkrét jelenségekre, 
a melyekből első táplálékukat vették. 

A mely tanító nem ezt az utat követi, az 
sohasem találja meg az ő elméleti tudása s 
a nevelendő gyermek élete között természet-
szerűleg uralkodó kapcsolatot. S mert ez így 
van, minden eljárásunkban magát a gyerme-
ket kell útmutatóul választanunk. A mit ő 
maga magától tesz, az természetszerű, kor-
hoz mért, igaz, hü dolog. De így gondol-
kozva, nemcsak a nyújtandó ismeretek helyes 
anyagát találjuk föl, hanem azt a legtermé-
szetesebb módot is, a mely szerint a gver-

47* 



1192 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 47. szára. 

.mek az anyagot földolgozni szokta. Megenge-
dem, hogy mi így cselekedve talán csak 
V 1*0 részét nyujt juk a <anítástervben előírt 
anyagnak, de azért mégis többet használtunk 
a nevelésnek, mintha megfordítva jár tunk 
volna el. Mi haszon származik a jelzett eljá-
rásból? A gyermek ugyan kevesebb ismere-
tet szerez s egy-egy képzete kevesebb jegy-
ből fog állani, de mindegyikben meglesz a 
közvetetlenség, hűség, igazság, szépség, jóság, 
világosság. A gyermek lelke így ráér arra, 
hogy az egyes jegyek hűségét, állandóságát, 
igazságát, jóságát, szépségét stbit átérezze, 
mint nap, eső, levegő, ápoló kéz a növény-
világot melegítse, öntözze, táplálja. 

A szerzett ismeret s ennek jegyei kedves 
kincsképen helyezkednek el értelmi világá-
ban; a képzeteket szivének jóleső érzése meg-
eleveníti, minden egyes részét magához vonzza, 
eltölti színnel, fénynyel; mindegyik igaz, hű, 
szép, jó, világos és határozott vágyat ébreszt 
benne, vágyait hajlammá erősíti; örömmel 
ismétli az ekkép alakult képzeteket, érzelme-
ket, vágyakat, a melyek azután hű, igaz, szép 
és jó megszokást, majd életelveket és hatá-
rozottjellemző vonásokat támasztanak. A lélek 
erői így összhangzatosan fejlődnek s a testet 
is összhangzó munkára serkentik. 

A lelki és testi élet ily szépen erősödik a 
gyermekben, ha önmunkásságát, önföltalálását 
érvényesítheti. Adjunk alkalmat, hogy az 
indító okokat saját erejével és az ő sajátos, 
természetszerű módja szerint használja föl, 
alakítsa át. I t t újra csak oda jutunk ki, hogy 
a természetszerű önmunkásságon alapuló neve-
lés az egyedüli üdvös módja a népiskolai föl-
adatok megoldásának. 

Nemcsak a kézügyességi oktatásnál 'kell a 
nevelés e módját érvényesítenünk, hanem a 
népiskola minden mozzanatában. A kézügyes-
ségi oktatásnak is csak annyi az értéke, a 
mennyire a gyermek munkaszeretetét okszerűen 
neveli. Külön név alá azért foglalták a neve-
lés és tanítás ez ágát itthon, mert a külföl-
diek is így t e t t ek ; pedig erre nincsen semmi 
szükségünk. A míg a kézügyességi oktatást, 
hogy úgy mondjam, külön tantárgynak vesz-
szük, addig egyoldalú lesz a népiskolának a 
munkaszeretetre való nevelése. Nekünk azt 
mindenoldalúvá kell tennünk, még pedig úgy, 
hogy mindig ott és akkor gyakoroljuk, a hol 
és a mikor természetszerű viszonyai és hely-
zete azt magával hozza. A munkaszeretetre 
neveljük a gyermeket a mikor fogadjuk, a 
foglalkozásig (tanításig) szórakoztatjuk, imád-
kozunk, írást, olvasást, számolást, nyelvet, 
földrajzot, történelmet, mértant, természet-
rajzot stbit, stbit tanítunk. Nagyon téved, 

a ki azt hiszi, hogy csak a slöjddel lehet és 
kell a gyermeket kézügyességre, szépizlésre s 
ezek által munkaszeretetre nevelni. 

Nincsen a népiskolai életnek egyetlen egy 
mozzanata, a melyhez kézügyesség, szépizlés 
és munkaszeretet ne kellene. Elég baj, hogy mi 
ezekre csak néhány tárgynál vagyunk tekin-
tettel. Miért undorodik a gyermek minden-
től, a mi őt az iskolára csak emlékezteti is ? 
Azért, mert a munkaszeretetre való nevelés 
elve nem érvényesül természetszerűen vagyis 
az iskolai nevelést és tanítást nein a gyermek 
sajátos önmunkássága hat ja át. Bármennyire 
tagadják is ezt t. tanítótársaim, mégis csak 
úgy van az. Az élet, a mindennapi tapaszta-
latok szólnak mellettem. Elmondok állításom 
igazolására néhány példát. 

1. A hat éves gyermeknek kezébe nyom-
ják a kötőtűt, hogy magának vagy mamájá-
nak harisnyát kössön. Be sokat gyötrődik ez 
alatt az a szegény 6 éves kis leány. Hát nem 
elég, ha ő hat éves ügyességével és erejével 
bábujának megköti iczi-piczi harisnyáját? Mily 
örömmel és türelemmel kezelgetné az a gyer-
mek a kötőtűket, ha e kedves képzeleti kép 
lehetne munkájának rugója! Tessék meg-
próbálni, meglátják, hogy a gyermek addig 
ismételgeti a kötést, míg kis bábuja csinos 
harisnyát nem kapott. 

2. Az irás és olvasás előgyakorlatainál 
mennyit ásítozik a gyermek! A tanító bácsi 
megtanítja a gyermeket pl. a függélyes vonal 
rajzolására. A gyermeknek addig kell füg-
gélyes vonalakat húznia, a míg keze meg 
nem szokta. Mi itt a cselekvés ingere ? 
A függélyes vonal ? Hát azt hiszik, hogy ez. 
az inger megfelel a 6, 7, 8 éves gyermeknek ? 
Hisz ez egy gyötrő valami s egyéb semmi!: 
E helyett mondják ezt: „Mosi lerajzoljuk 
Jóskát (ez nagyobb fiu), azután Pistát, Jánost , 
Gyurit (ezek kisebbek). Elmennek játszani. 
Jóska elől megy, Pista, János meg Gyuri 
utána. Nézzetek csak, úgy állanak, mint én." 
A tanító rajzol a táblára egy magasabb s 
három alacsonyabb függélyes vonalat. Azt is 
mondhatja a tanító: „Rajzoljunk kerítést, de 
azután ne így (t. i. görbén), hanem így (szé-
pen függélyesen) húzzátok!" Mind a két eset-
ben egy korhoz mért kedves képzeleti kép 
indítja meg a gyermek kezét, erősíti türel-
mét, ösztönzi a rajzolás ismétlésére s szép-
ízlésének fejlesztésére; de meg az ő sajátos 
képzeleti képe állandósítja munkaszeretetét. 

3. A hangoztatási előgyakorlatok lefolyása 
sem természetszerű. Munkaszeretetre nem 
nevelnek. A tanító szemlélteti az „ír" szónak 
hangjait, a mint azt az irva-olvasási vezér-
könyvekből, vagy a képző-intézetben tanulta.. 
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Addig faggatja azt a gyermek az i meg az r 
szóhanggal, a míg pontosan meg nem mondja, 
hogy melyik az első és melyik a második. 
Mostani irva-olvasási vezérkönyveink egyál-
talában semmiféle útmutatást sem adnak arra 
nézve, mint kell pl. az r, k, g, h szóhango-
kat hangoztatni nem tudó gyermekeket azok 
kiejtésére szoktatni. 

Az élet terhét nemcsak a kéz, hanem a 
nyelv, a szem, a fül stbi érzék ügyessége is 
megkönnyíti. Miért nem csinálnak líj tan-
tárgyakat és heti órákat ilyen czímeken: 
nyelvügyességi oktatás, szemügyességi okta-
tás, fülügyességi oktatás, orrügyességi oktatás ? 

A mint ma gyakoroljuk az olvasási elő-
gyakorlatokat, nem neveljük a gyermeket 
munkaszeretetre, hanem munkagyülöletre. 

Mire valók a természeti és állatok hang-
ja i t utánzó mondókák, ha nem arra, hogy a 
gyermekkel éreztessük a szóhangok hangzá-
sának különbségeit. Sokkal nagyobb öröm-
mel keresi föl a gyermek a „züm-züm-züm, 
tas-tas-tas, rúd-rúd-rúd, mú-mú-mú, csíp-esíp-
csíp" stb. hangutánzatokból az egyes szóhan-
gokat s hamarább szokja meg az r, h, k, g 
kiejtését, mintha mi az ír, úr, ív, vív stb. 
szókat elemeztetjük. Az utóbbi mód mutatja 
a gyermeket; ha csendesen is ül, azért teszi, 
mert a büntetéstől fél. Az előbbi mód éde-
sen, kedvesen foglalja el képzeletét, nyelvét 
és fülét ; tehát szépen fejleszti munkaszere-
tetének eszközeit. 

Több példát nem idézek. Végig mehetnék 
a népiskola minden tárgyán. Most nem ez a 
főczélom. hanem ama nézet helyességének a 
bebizonyítása, hogy munkaszeretetre a nép-
iskola csak úgy nevelhet, ha a kézimunkák-
ban mutatkozó önmunkásságot az egyes nép-
iskolai tárgyakhoz köti és nem külön tan-
tárgyként kezeli. 

A mikor a gyermeket fogadjuk ügyes 
járásra, az ajtó helyes kinyitására, betevésére, 
kalajijának megemelésére szoktatjuk. Tessék 
csak megfigyelni akár a 4., 5., 6. osztályba 
járó gyermekeket, hányat fognak találni, ki 
e cselekvéseket korához mért ügyességgel el 
tudja végezni. Nem nyilvánul itt kézügyesség 
és szépizlés ? 

A gyermekek végig mennek az osztályon. 
Tessék csak a járásukat megfigyelni vagy azt 
a módot, a mint társaiknak kezet adnak. 
Alig egynehány tudja ezeknek a korhoz 
mért, illő módját. Kérdem, ebben nem nyil-
vánul kézügyesség és szépizlés? 

A gyermek megtanul irni, olvasni, számolni. 
A hang-, dolog- és számképeket formákban 
ki kell fejeznie. Történhetik-e ez a munka 
kézügyesség és szépizlés nélkül? Ha mi 

mindig csak formagyakorlatokat végeztetünk 
s ezeket nem előzi meg, nem vezeti be, nem 
tart ja állandóan ébren a gyermek sajátos 
értelmi és szívvilága, hiszik-e t. tanítótársaim, 
hogy velők munkaszeretetre vezetik a gyer-
meket ? A gyermek nyelvet (a legtöbb isko -
Iában nyelvtant) is tanul. Rettenetes az a 
katekizálás, a mi a nyelv tanításánál végbe 
megy. Nincsen abban élet; nem egyéb az a 
nyelvtani formák betanításánál. Hol van a 
tartalom? „A tábla fekete. Az. asztal sárga. 
A kutya ugat. A madár repül" — az általá-
nosan elterjedt példák. Tanítják a nyelvtant 
olvasmányok alapján is, de ekkor sem jutnak 
el a dolog életéig; formákat csépelnek itt is 
éppen úgy, mint ha 1—1 külön mondatot 
szakítanak ki a nagy világból. Ez a módszer 
munkaszeretetre nem nevel. Hát melyik mód ? 
A sok száz példából álljon itt a következő : 

„Viradóra harangoznak, 
Galamb mellé száll a galamb ; 
Galamb mellé, Rózsi mellé, 
Csak a héja el ne vinné". 

A mit e versike mond, az egy remek kép 
a gyermek életvilágából. Fantáziájában meg-
elevenedik a három szereplő; nemcsak észre-
vétele, de 2—3 jegyből álló képzete is van 
mindegyikről. A képzeteket egymással s je-
gyeikkel készségesen kapcsolja egybe és 
viszonyítja. E kép kedves egészet a d ; a kép-
zeteket kidomborítja. Mintha hallaná a harang 
kongását, látná a galambokat egymás mellé 
szállani, Rózsi mellé szállani s a héját köze-
ledni. A dolog elevenen él lelkében; ott van 
a galamb, a mint száll. A dologkép jegyével 
együtt fogva tartja lelkét. „A galamb száll" 
nem egyéb mint formája a lelki képnek. 
Ebből azután nagyon könnyű megértetni azt, 
hogy melyik az alany és melyik az állítmány. 
A mely tanító így halad a nyelv tanításánál, 
az e tárgygyal munkaszeretetre nevel. 

Vegyük most magát a slöjd-öt. Lássuk, ho-
gyan kellene ezt valamennyi tárgy tanításába 
helyesen beleilleszteni ? Természetes dolog, én 
itt csak 1—2 vázlatos képet adhatok; a rész-
leteket nem adhatom elő, mert hiszen e 
dolog részletes kifejtése kötetre megy. 

A slöjdisták maguk is azt mondják, hogy 
a kézügyességi oktatás anyaga és eszköze 
minden, a mi a gyermeket érdekli, az ő vilá-
gában van; tehát fa, vas, homok, föld, agyag, 
czérna, posztó, vászon stb. stb. Miután ez 
úgy van, teljesen fölösleges az anyag földol-
gozását s az eszközök fölhasználását külön 
órában gyakorolni. Miért ? Az anyag s az 
eszközök akkor használandók föl, a mikor a 
gyermek az anyagról és az eszközökről isme-
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retet akar szerezni vagy mi akarunk sze-
rezni. Az iskola a homokról is nyújt a 
gyermeknek képzetet. Tegye ezt ama módon, 
a hogy a gyermek a homokkal foglalkozni 
szokott; rajzoltasson a homokba, használ-
tassa föl lisztnek, a mint a malomban az 
igazi liszt folyik le, építtessen homokba 
pinczét, vermet, kemenczét; öntöztesse a 
homokot, ásasson bele kutat, vályút; készít-
tessen alagutat, a lányokkal pogácsát, tortát. 
A gyermek 6 éves korától kezdve 12 éves 
koráig száz és százféleképen használja föl a 
munkaanyagot. A mikor a fenyőfáról beszél-
getünk, használjuk föl munkaanyagul. Csinál-
tassunk belőle malmot, kelepelőt, kanalat, 
lapátot stbit, a mint ezek az eszközök 1 — 1 
játékhoz vagy munkához éppen szükségesek. 
A csudás képzeleti képek évről-évre, a mint a 
gyermek képzetei világosodnak, csudás jelle-
gükből fokozatosan veszítenek s a gyermek 
lassan a rideg való felé közeledik; de minda-
mellett a 12 éves korig eszközeit fölhasználja 
játékainál. 

A természetrajzi, természettani, földrajzi 
ismeretek helyes közlésénél nem mellőzhetjük 
a gyermek öntevékenységét. Mondjuk pl. hogy 
megismertessük a falut ; a gyermek szivesen 
rakja ki kavicsból vagy göröngyökből az 
utczákat, a mint én ezt egy alkalommal 
Sárosmegyében, a nyársardói határon egy 
pásztor-gyermeknél láttam. Miért nem szem-
le'ltethetnők a testek általános tulajdonságait 
a gyermekek kedves játékeszközein? 

A mértani ismereteket is megfelelő játék-
eszközök segítségével nyujtjuk. A gyermekek 
elkészítik a mérték-egységek eszközeit; méter-
rudat, deczimétert, czentimétert, kötélből, 
spárgából dekamétert. Az ő mérő-eszközeik-
kel mérjük föl az udvart, osztjuk be a kertet 
négyzet, háromszögű, sokszögű, köralaku virág-, 
zöldséges és főzelékes ágyakra. Az alföldön, 
a hol nincsen forrás, patak, folyó, az iskola 
udvarán ásunk forrásnak, pataknak, folyónak 
s tengernek való medret, mélyedéseket. 

így a gyermek keze, szeme, füle, egyszóval 
érzékszervei ügyesednek s ha gondosan járunk 
el, megszokják az arányos, tiszta, pontos 
munkát; szépizlésük finomodik és a mi minden 
törekvésünk, megszokják a munkaszeretetet, 
valamint ezzel együtt azt a nemzeti jellegű 
fegyelmet és önuralmat, azt az érzés-, gon-
dolkodás- és cselekvésmódot, a mely milliók 
és milliók lelkén uralkodik s a maga nagy 
egyetemességében a magyar nemzet lelkét 
teszi. 

(Eperjes.) Lány Mihály. 

I R O D A L O M. 
Olvasókönyv a gazdasági és általános ismétlő-

iskolák számára. Szerkesztették Kwir László, 
Fülöp Sándor és Csath András. Átnéztük 
ezt a 412 lapra terjedő olvasókönyvet és 
lelkiismeretesen mondhatjuk, hogy a szerzők, 
a kiket a földmívelési ministerium rend-
kívüli jutalomban részesített, derék munkát 
végeztek. Olvasókönyvük kitűnően megfelél 
a kitűzött ezélnak. Az olvasmányok helyes 
pedagógiai érzékkel vannak megválogatva 
s minden fejezetben két, illetőleg három 
évfolyamra osztva. A gazdaságtaniak meg-
válogatása kiválóau ügyes kézre vall. A 
szerzők maguk adták ki könyvüket s mivel, 
mint mondják, „anyagi haszonról lemon-
dottak", a 26 ívre terjedő vaskos kötet árát 
egy koronában állapították meg, a mi való-
ban nagy ölesóság. Kapható a szerzőknél 
Kunágotán Melegen ajánljuk ezt a jó könyvet 
az ismétlő-iskolák tanítóinak figyelmébe. 

Az utóbbi időben oly tömegesen érkeztek 
be hozzánk az ú j könyvek, hogy amúgy is 
szűkre szabott irodalmi rovatunkban teljes 
lehetetlenség valamennyiről részletesebben 
megemlékeznünk s csak puszta fölsorolásukra 
szorítkozhatunk. Megjelentek és szerkesztő-
ségünkhöz beküldettek: Német nyelvképző-
iskola gyakorlati példákban. í r t a : Szirmai 
József. (Ara 60 kr. Fr.mklin-társulat.) — 
Mezei virágok. Elbeszélések, novellák, rajzok, 
í r t a : Kiss Béla István. (80 kr. Lengyel 
Fáinál, Szegzárd.) — A megsiratott Erzsébet-
királyné. I r t a : dr. Steinberger Ferencz. 
(Szatmár.) — Az erkölcsi nevelés módszere. 
í r t a : dr. Steinberger Ferencz. — Tanítói 
székfoglaló beszéd. I r ta : líozsó István, állami 
tanító. (Megrendelhető a szerzőnél Misztót-
falun, Szatm ár megye; ára 25 kr.) — Az 
iskolák építése és berendezése Németországban 
és Svájczban. í r t a : dr. Juba Adolf. (Har-
mineznégy ábrával. Franklin-társulat.) —-
Ar tanítás alaptörvényei. í r t a : Rovó Lajos. 
(Ara 70 fillér; Szolcsányi Gyulánál, Eger.) 
— Javaslat a leánypolgári iskoláknak ház-
tartási tanfolyammal való kibővítése tár-
gyában. I r ta : Szécskay István. — Vezérkönyv 
azaz Útmutató az énekesköny vben előforduld 
es/.méknek a prédikáczió szelleméhez alkal-
mazásában. Templomi használatra í r t a i 
Totós János, ev. ref. kántortanító. (Nagy-
Károly.) Megrendelhető a szerzőnél ; a meg-
rendelők bérmentve kapják meg. Melegen 
ajánljuk e jó munkát a ref. lelkészek és 
kántortanítók figyelmébe. — Magyar fogal-
mazó. Gyakorlati útmutató tanítónövendékek 
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és néptanítók számára; írta és^ szerkesztette 
Sándor Domokos. II. kiadás. Ara e vaskos 
kötetnek, mely csaknem 300 oldalra terjed, 
vastag papiron, csak 1 írt 50 kr. Első kiadá-
sáról elismeréssel írtunk, ugyanezt mond-
hatjuk^ a második kiadásról. __— A mi király-
nénk. í r t a : Böngérfi János. Ara kötve 20 kr. 

A felsőf okú nőképzés Ausztriában és a bécsi 
leánygimnázium czímű, most megjelent füze-
tében Badnai Rezső dr. kitűnően világítja 
meg ezt az aktuális kérdést. Azok, a kik 
ezzel a kérdéssel foglalkoznak, jobb kalauzt 
keresve sem találnának a Badnai tartalmas 
füzeténél. 

Gerely József képes bibliái rövid idő alatt 
méltán tettek nagy hírre és elterjedtségre 
szert. Megjelentek Gerelytől eddig: Kis képes 
biblia. Az el. isk. I—II . oszt számára, (Ara 
kötve 25 kr.) Kis képes biblia. Az el. isk. 
III—Y. osztálya részére. (Ara kötve 40 kr.) 
Bövid vezérkönyv a kis képes biblia módszeres 
tanításához. (Ara 20 kr.) Bibliai képek. (Az 
I oszt. számára) Az I—II. oszt. kis képes 
biblia már német, tót és vend nyelven is 
megjelent. Megrendelhető mind a Szt.-Istrán-
társulatnál, VIII., Szentkirályi-utcza 28. sz. 

A Magyar Könyvtár most küldi szét 65—70. 
számait. A sorozat élén a klasszikus irodalom 
egyik legüdébb terméke áll: Cicerónak gyö-
nyörű művecskéje „Az öregségről". Az ezután 
következő füzet az angol irodalom egyik leg-
újabb kitűnőségét, Rudyard Kiplinget mutatja 
be, még pedig abban a munkájában, mely rá 
nézve legjellemzetesebb : az Indiai Történetek-
ben. A következő füzet egy XVII. századbeli 
erdélyi történetirónak, Sscdárdi Jánosnak 
„Siralmas Krónikáu-ja, Bethlen Gáborra, 
I. és 11. Rákóczi Györgyre vonatkozó rész-
letekkel. Végül az utolsó kettős füzetben 
Arany „Toldi"-ját találjuk. Minden szám 
ára 15 kr. 

E g y e s ü l e t i é le t . 
db A fehérmegyei tanító-testület székes-

fehérvári járásköre f. hó 10-én tartotta meg 
őszi közgyűlését Székes-Fehérvárott. Gyurtsik 
Márton elnök, a gyűlést megnyitván, kegye-
lettel emlékezett meg a kör elhunyt elnökéről, 
Szabó János volt székesfehérvári belvárosi 
tanítóról, kinek emléke jegyzőkönyvileg meg-
örökíttetett, Az elnöki megnyitó után Mészáros 
Károly polgári iskolai tan. és javító-intézeti 
családfő a „Tanítói közszellemről", Csima 
János csabai főtanító pedig „Eszmék a nőne-
velésről" értekezett. Mészáros Károly fölolva-

sása oly érdekes és értékes volt, hogy annak 
az egyesület évi értesítőjében való kinyo-
matását elhatározták. Gróf Festetics Benno 
kir. tanfelügyelő által bejelentett .Német-
országi útjáról" czímű fölolvasás ezúttal el-
maradt, mert a kir. tanf. úr a gyűlésen 
való megjelenésben hivatalos távollét követ-
keztében meg volt gátolva. Mivel Gyurtsik 
Márton megrongált egészsége miatt az elnök-
ségről lemondott s az alelnöki tisztség amúgy 
is üres volt, megejtetett a két elnöki állásra 
és egyúttal a jegyzőségre is a választás. 
Elnöknek megválasztatott egyhangúlag Magó 
Károly, alelnöknek Lanzeritsch Antal, jegyző-
nek Hang Mária, mind székesfehérvári tanítók. 
A kiküldött biráló-bizottság Lanzeritsch Antal 
biráló-bizottsági tag indítványára 1899. évi 
május hó 1-jei határidővel a következő 3 
pályatételt tűzött k i : a) Hogv volna áthidal-
ható a sikeres tanítás érdekében az elemi 
népiskola IV. osztálya a középiskolák I. osz-
tályával? bj Mik az okai annak, hogy a 
tanító a társadalomban nem foglalhatja el 
azt az állást, a mely őt képzettségénél fogva 
megilletné ? c) III. Béla király uralkodása. 
(Mintaleczke.) Minden pályatételre 2 pályadíj 
tűzetik ki : egy első és egy második jutalom. 
Az első jutalom 2—2 drb 20 koronás arany, 
a második jutalom 1 — 1 drb 20 koronás 
arany. (Ladányi.) 

-j- A ruttkai áll. elemi iskola tantestü-
lete szép jelét adta ragaszkodásának és szere-
tetének a vármegye kir. tanfelügyelője: Berecz 
Gyula iránt. Folyó évi nov. hó 13-án gazdag 
műsorral hazafias iskolai ünnepélyt rendezett 
s szeretett vezérének festett arczke'pét az ez 
alkalommal éppen ülésező vármegyei tanító-
egyesület tagjainak jelenlétében leleplezte. A 
tantestület e ragaszkodásával megköszönni 
óhajtotta azt a sok jót, a mit a kir. tanfel-
ügyelő a magyar kultura munkásainak érde-
kében tett. Berecz Gyula kir. tanfelügyelő 
csak 3 év óta működik e megyében, s a 
nagym. ministeriuin részéről máris ismételt 
elismerésben részesült. A megye tanítósága 
szeretettel veszi körül s a vármegyében álta-
lán köztisztelet s becsülés tárgya. Hogy a 
ruttkai áll. el. iskola a Felvidék egyik minta-
iskolájává nőtte ki magát, az nagy részben 
az ő érdeme. Pedig ez a túlnépes iskola 
komoly és fontos missiót teljesít. Az érdeklő-
dés az iskolai ünnepély i ránt oly nagy volt, 
hogy a közönség a tágas vasúti éttermekbe 
be nem fért. Az iskolai szini előadás 125 
forintot jövedelmezett. A bevételt az iskolák 
tantestülete nép- és ifjusági könyvtár létesí-
tésére fordítja. 
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Pedagógia az ismétlőben. 
A napokban vásár volt a hozzám közel 

eső városban. Az ilyen sokadalmakat nem 
szoktam elszalasztani. Többet profitéroz az 
ember egy vásárban, mintha néhány kötet 
néprajzi tanulmányt böngészne keresztül. 

A mint ott fölebb-alább őgyelgek, egyszer 
elkiáltja magát mellettem egy nagy menykő tőt: 

— Urak, asszonyok! Kést vegyenek, kés t ! 
Van benne körömráspoly, fülkanál, stopli-
czíger, kis fürész, olló, keztyügomboló, pipa-
szurkáló 

— Na-na, zatyafi! Hát aztán Ms van-e 
benne ? 

— Dehogy nem! Még csizmahuzó i s . . . 
nem kellene ? 

Elgondolkodtam. Na, há t nem ilyen tót-
kés-e a mai népiskola is ? Dehogy is n e m ! 
Ebben is adnak sok mindent! Egész tudo-
mány-egyetem — dióhéjban. Tanítunk benne 
mathematikát, geometriát, botanikát, fizikát, 
logikát, kronologiát, kozmologiát, mineralogiát, 
pomologiát, zoologiát, geográfiát, ortográfiát, 
stb.; szóval: egy csomó -tikát, -fiát, —- dió-
héjban. 

De hát aztán nincs is ám olyan kertész a 
világon, a ki különb sárgarépát tudna pro-
dukálni, mint az én gyerekeim az iskolában! 
Saláta-, krumpli-, kukoriczának, általában a 
növénytermelésnek ismerik minden csinját-
binját. A sertés-, ló-, juh-, baromfitenyésztést 
olyan paragrafusokban vágják ki, hogy meg-
csodálná azt még - Igali Szvetozár úr is. 
Az állatbetegségeket úgy ismerik, hogy a 
diplomás baromorvos sem különben. A magya-
rok bejövetelének idejét biztosabban meg-
mondják, mint a magy. tud. Akadémia; orto-
graficze is különben irnak a — „Magyar 
Nyelvőr"-nél is; logicze pedig okosabban 
beszélnek akárhány országgyűlési képvise-
lőnél. Tegyük föl, t. i.! 

De hát nem csoda, ha ennyit és ennyifélét 
tudunk. Hiszen muszáj ezeket az ismereteket 
elsajátítani a jövő emberének, parancsolja az 
élet, főkép azonban a reglama: a tanterv. 

A tót késében is van minden csoda, de 
hogy Ms volna benne, erre nem kaptam hatá-
rozott választ. A mi tantervünkben is van 
sok haszontalanság, de egy, a mi valameny-
nyinél szükségesebb volna — legalább az ' 

ismétlő-iskolások tantervében — nemi kis 
neveléstani ismeret, ez hiányzik belőle. Arra 
megtanítjuk növendékeinket: miként neveljék 
a gyümölcsfát, a borjut, kis malaczot, kis 
csikót; hogyan ápolják, óvják ezeket? 
De hogy miként bánjanak majdan a csecse-
mővel, kisdeddel, gyermekkel: erre nincs uta-
sítás a népiskolai tantervben. Sőt még csak 
említve sincs, hogy a tanító nyújtson ebből 
is némi ismeretet — legalább az ismétlő-
iskolában. 

— Hát még mi a fészkes fülemilét ? — 
gondolja a t. olvasó. Hiszen maga az ismétlő-
iskolázás sincs végrehajtva országszerte. 

Pedig bizony ez a tárgy is bele való volna 
a tantervbe. Az ismétlő-iskola is népiskola. 
A nép iskolájának pedig, — mondja Bárány 
mester, — az a föladata, hogy a gyermeke-
ket megtanítsa s nevelje mindarra, a mit 
majdan családi, egyházi és polgári életűkben 
tudniok, ós a milyeneknek lenniök kell, hogy 
emberi és polgári rendeltetésűket egykor 
minden irányban betölthessék; olyan ismere-
tekre és ügyességekre tehát, melyek az ember-
nek minden állásban szükségesek. így a nagy 
mester. 

De magam sem vagyok azzal kibékülve: 
miért kell a paraszt-embernek jobban ismernie 
az állattenyésztést, mint a gyermeknevelést? 
A mikor az embernevelés mégis csak fonto-
sabb a lótenyésztésnél. A baromtenyésztők 
jutalmat kapnak a szemrevaló tinó- és csikó-
ért, míg ha valamely szüle derék, jó l nevelt 
gyermekeket ad a hazának, hát az érje be 
majdan a mennyei koronával? S miért kell 
inkább tanulni a leánykáknak a sárgarépa-
és petrezselyemtermelést s a gyermeknevelés 
elveit és szabályait meg nem? Furcsa az, 
hogy mihelyt valaki eléri a házasodás korát, 
akár konyít a gyermekneveléshez, akár nem: 
joga van embert nevelni; a mikor a kisded-
nevelés még sem csak annyiból áll, hogy az 
anya megszoptatja és megcsókolgatja kicsi-
kéit és — ezzel vége. A kocsisnak is ismer-
nie kell a lóhajtás fortélyait, csak azután 
ülhet a bakra. 

Végre is mindent tanulni kell. A lópatko-
lásra tanfolyamot nyitnak; a paraszt-ember 
fia az apja után az istálló körül s a mezőn 
jár, így lesi el az apja tudományát; a borbély-
inasnak jó ideig kell néznie a majsztram 
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kotrásait, a míg borotvát és embert biznak 
rá. A nagyobb lánykáját az anya otthon sütni, 
főzni, varrni tanítgatja. Azonban nem tudhat 
alapos utasításokat adni az észszerű gyermek-
ápolás, óvás és a szellemi nevelés köréből, 
mivel ő sem látott helyes nevelési eljárást az 
anyjától vagy környezetétől, mert azok is 
csak vaktában és a természeti ösztön után 
indultak neki ennek a széles birodalomnak. 
A gyermeket pedig még sem lehet csak úgy 
találomra nevelgetni. 

A felsőbb és polgári leányiskolákban iroda-
lomtörténetet, eszthetikát, geometriát tanul-
nak a növendékek, de a nevelés tudományá-
ból szót sem hallanak; pedig bizonyos, hogy 
előbb lesznek a leányok anyákká, mint szép-
tani bölcselőkké és mérnökökké. Biz' ez kissé 
ferde állapot és alighanem ide vezethető vissza 
a nagy gyermekhalandóság is. 

Mindenre előkészít a népiskola; sokat ad, 
csak azt nem, a mire csakugyan minden állás-
beli embernek, férfinak, nőnek egyaránt elke-
rülhetetlenül szüksége van : a gyermeknevelés 
ismereteit nem adja. Pedig hogy e tekintetben 
is utasításokat minden tanító adhat és bizo-
nyos korlátok között közölhetne is az ismétlő-
iskolában, ez világos. 

Hogyan és mily terjedelemben adhatja ? 
Jó volna e fölött a pedagógusoknak egy kis 
eszmeharczra kelni, a tanítógyülésekben és 
szaklapokban ezt meghánvni-vetni. Bizonyo-
san lehetne ezt az eszmét is annyi megvita-
tásra méltatni, mint a filloxérát, peronosporát; 
vagy — uram bocsásd meg! — a sertésvészt. 
Mert több joggal lenne helye az ismétlő tan-
tárgyai közt a „nevelési ismeretek "-nek, mint 
valami más, az újabb divat fölkapta czók-
móknak. 

Hol van egy okos ember ? . . . . Egy vékony 
és olcsó d'ijka-könyvet kérünk tőle az ismétlő-
iskolások számára, a melyben az ezeknek 
való ismeret, tananyag össze van szedve, de 
nem olyant, a milyent csak felnőttek vehet-
nek kezökbe. Vagy tán várjunk a tanterv-
revizióig ? 

Héztolli M. 

A föld kóstoló. 
Uj tanító telepedett le a községben, kinek 

jó hire-neve volt a gazdasági ismeretekből. 
Akadt is elég tennivalója nemcsak saját kis 
gazdaságában, hansm a falubeli gazdáknál is, 
kik eddig szántottak-vetettek úgy, a mint 
apjoktól, öregapjoktól látták, tanulták. 

Hej, pedig megszűnt már a „fatengelyes"-
világ! Nagyot pördült-fordult a világ kereke, 

„nem úgy van, mint régen volt." A gazda 
is csak úgy boldogulhat, ha halad a korral. 
A mi jó volt Istenben boldogult öregjeinknek, 
nem alkalmatos az manapság. Aztán, a ki 
csak jajgat , mint a fába esett féreg, nem 
hogy cselekednék, úgy, a mint okos embe-
rektől látja, annak biz' fölkopik az álla. Hát 
atyámfiai, ne csak szántsunk, vessünk, hanem 
okosan gazdálkodjunk is! 

Pál gazda, a falu helyettes birája, csak-
hamar belátta, hogy ők sok okos dolgot meg-
tanulhatnak tanítójuktól. Be is állított egy 
este az ú j tanítóhoz, e szókkal nyitván be 
hozzá: 

— Jó estét kivánok tanító úrnak! 
— Adjon Isten kendnek is, Pál bará tom! 

Ugyan mi jó t hozott? 
— Hozni nem hoztam semmit. Egy kis 

beszélgetés sora végett alkalmatlankodom, ha 
terhére nem lennék tanító úrnak. 

— Semmi alkalmatlanság, Pál gazda. Sőt 
örülök, ha hozzám, mint új emberhez, biza-
lommal közelednek. Foglaljon helyet! 

— Köszönöm, tanító úr. Már most hát 
sorát ejtem beszédemnek. Bent voltam ma a 
városban s ott beszéltem a mi uraságunk 
parádés kocsisával. Azt mondta, valamiféle 
földkóstolót hozat ki az uraság; a végett van 
ott bent. Tanakodtunk, törtük a fejünket, 
mi a csuda lehet az a földkóstoló, de csak 
rövid volt az eszünk, nem birtuk kitalálni. 
Legyen szives, tanító úr, fölvilágosítani! 

— Szívesen, Pál gazda. Lássa, a mi urasá-
gunk okos gazda, fülért ad ki és aranyat 
szerez, mert jól tudja, hogy aranybánya a 
föld, ha meg vannak benne mindazon szükséges 
alkotórészek, melyek a növények táplálását, fej-
lődését elősegíthetik. Am az uraság „ilonkai" 
dűlője — mint tudja •—- sovány, csekély 
hasznot hajt, pedig az is éppen úgy van 
gondozva, mint a többi földjei. De hát az 
ujjunk sem egyforma. Noha az „ilonkai" 
földek körül mind jó termő földek vannak, 
ennek az egy dűlőnek valami baja van, hiba 
esett a kréta körül, azért hozatta ki az uraság 
a földkóstolót, helyesebben mondva „vegyészt." 

— Szómmal ne vétsek, szavába vágok 
tanító úr, de hát mit tudnak meg a föld 
kóstolásából ? 

— Azt, barátom, hogy mi a baja a földnek. 
A föld ugyanis rendszerint többféle keverék-
ből áll. Nemcsak az alantabb fekvő rétegek 
különfélék, hanem a fölszin — a talaj — is 
különböző keverékekből áll, ilyenek a homok, 
agyag, mész és televény. A keverékek szeren-
csés összetételétől függ a told értéke, noha 
a fekvése, meg az égalj is határos. így pél-
dául a homokföld nedves égalj és róna 
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fekvés mellett értékesebb az agyagföldnél. Az 
agyagföld száraz és meleg égalj mellett, 
dombos vidékei), értékesebb a homokföldnél. 

— Mind igaz lehet ez, tanító úr, de nem 
lehet ám kicserélni a szántóföldeket, úgy, 
•hogy a homokosra ráhordanánk az agyagosat 
és megfordítva. 

— Szó sincs róla, Pál gazda! Annyi erővel 
nem rendelkezünk, hogy ezt tehessük, de 
azért adott az Isten észt, hogy segítsünk 
magunkon. A ta laj t t. i. meg lehet javítani, 
kivált ha tudjuk, minő alkotó rész hiányzik 
belőle, mert a közmondás is azt t a r t j a : 
cseréptálhoz fakanál dukál. Hogy a bajt meg-
tudhassuk, föl kell a földet bontani s ezt a 
földkóstoló vegyi úton, bizonyos fogásokkal 
végzi. Ekkor aztán azt is megmondja, mi a 
hiba, hol a hiba, sőt ajánl rá orvosszert is, 
jó l tudván: ebmarásnak kutyaszőr az orvossága. 

— No már erre nevethetnékem támad, 
tanító úr. Én ugyan hiába fogdosom a földet, 
abból meg nem tudom: kövér-e, sovány-e, 
vagy mi kell bele, a mi nincs benne ? 

— No, no, nem oly nevetni való dolog 
ez! Mondtam, hogy vegyi úton-módon, azaz 
szétbontás által iehet kiismerni a földtalaj 
alkotórészeit, noha némileg a külseje is el-
árul ja: mi van benne több, homok-e vagy 
agyag? 

— Én is tudok egy paraszt-közmondást, 
— mondja Pál gazda: Jia megiszod a tejet, 
te iszod a savóját is.u Egyet-mást fölfogtam 
tanító úr beszédéből, de mégis csak szeretném 
látni azt a földkotyvasztót — uram bocsá' 
— hogy meg tudná-e mondani, minémű hát 
az én földem ? 

— Pál barátom, a vegyész okos, tanult 
ember. Hasznos szolgálatot tud ő tenni a 
ráhallgató, okos gazdáknak. Azért is, ha szí-
vesen veszik, meghívom őt hozzánk s lássák, 
mi mindent kell megtanulnia az okos gazdának. o o 

* 

A tanító meghívására csakugyan bemutatta 
a vegyész (földkóstoló) a polgároknak a föld-
talaj szétbontása módját. 

A kísérlet színhelyéül Pál gazda konyhája 
lőn kiszemelve. 

Sok kíváncsi gazda gyülekezett össze a 
mutatvány megszemlélésére. 

Legelsőbb is tüzet rakatott a vegyész s egy 
fazékba odatett mintegy 2 liternyi vizet. Azután 
beletett mintegy l 'A kiló jól kiszárított s kö-
vecsektől, gyökérrészektől megtisztított földet. 
A forró vízben csakhamar kavarogni kezdett a 
föld. Ekkor a vegyész leemelte a fazekat a 
tűzről s ki hagyta hűlni a sáros tömeget, köz-
ben egy fakanállal jól föl is kavarta. Azután 

nyugodtan hagyta, míg nem a föld leülepedett 
a fazék fenekére. A víz felszínén azonban 
barnás, földes hártya képződött, mit nagy 
óvatossággal leöntött a vegyész egy siker 
tányérra, belőle a vizet elpárologtatva, meg-
mérte. 

Ez az anyag, a kiválasztódott televény, 
nyomott 300 grammot. 

Am a fazék a fönmaradt tömeggel együtt 
ismét a tűzre került. A vegyész ugyancsak 
derekasan fölkavarta s már 2—3 perez alatt 
kezdett kiválasztódni s a fazék fenekére üle-
pedni a homok, míg a fölszinen ott úszkált 
az agyag és némi mészpor-féle. E két utóbbi 
anyagot, mint iszapos vizet, leöntötte a vegyész 
a homokról s a kiválasztott homokot is 
megmérte. Ez nyomott 600 grammot. 

Ezután még egyszer tűzhöz tette a meg-
maradt anyagokat s a vizes tömegbe néhány 
csepp sósavat csöpögtetvén, forralta, forralta, 
mígnem az agyagréteg leülepedett a fazék 
fenekére. Leszűrvén róla a vizet, megmérte ' O 
az agyagréteget s ez nyomott 450 grammot. 

— Atyámfiai, — szólt a vegyész a bámuló 
polgárokhoz — ime, látták, mily egyszerű 
módon lehet a termőföld talaját alkotórészeire 
fölbontani Találtunk tehát az önök termő-
földjében : termő, vagyis televényföldből = 
300 grammot; homokból = 600 grammot; 
agyagból = 450 gramot; mészből 120 
grammot. 

— No ez bizony ördöngös dolog, — sopán-
kodék Pál gazda, mintha csak parancs-szóra 
masírozott volna ki először a televény, azután a 
homok, végtére az agyagföld. — Furcsa, furcsa! 

— Nincs mit csodálkozni, atyámfiai, — 
mondá a vegyész. A tapasztalás és a tudo-
mány sok mindenre megtanítá az embert A 
gazdának is sokat kell tanulnia, még pedig 
másoktól, tapasztaltabb emberektől, nehogy 
utóbb a maga kárán tanuljon. Paraszt-köz-
mondás : bolond ember az, a ki akkor ver la-
katot az istállóra, mikor a lovat már kilopták. 
Sok gazda nem bir boldogulni, mert nem 
ismerni földjeinek talajminőségét. Veteget ezt 
is, azt is s végtére „semmiből semmi se lesz", 
megbukik, tönkre megy. 

(Budapest) Csáky Elek. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Császka György 

kalocsai érseknek, a ki a Kalocsa városi eper-
földi iskola kibővítéséhez 5300 frtot adomá-
nyozott ; Eszterházy Miklós Móricz grófnak, 
a ki a gesztes-pusztai iskola fölszerelésére 
120 frtot adományozott. 
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Kinevezte: Arnót Zsófia oki. tanítónőt a 
szamosi közs. elemi isk.-hoz r. tanítónővé; 
Andrejevits Jefta oki. tanítót a czrepajai közs. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Nisztorán Szilárd oki. 
tanítót az idvori közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Balogh Kálmán tarczali ev. ref. tanítót a 
sárospataki áll. tanítóképző-intézethez gya-
korló isk. tanítóvá a XI. fiz. oszt. 3. fokoza-
tába véglegesen; Iíudai Lajos polg. iskolai 
tanító-jelöltet a gyergyó-szt.-miklósi államilag 
segélyezett közs. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt. 
3-ik fokozatába segédtanítóvá; Barabás Sán-
dor oki. tanítót a verespataki áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Stenhura Vendel oki 
polg. isk. rajztanítót a panesovai áll polgári 
fiú-iskolához a X. fizetési oszt. 3-ik fokozatába 
r. tanítóvá; Szinok Balázs oki. tanítót a bodó-
falvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Kászlí 
András oki. tanítót a pórszombati áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Záborszky Kálmán oki. taní-
tót a búcsú-szt.-lászlói áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá. 

Áthelyezte: Farkas Imre gyergyó-szent-
miklósi államilag segélyezett közs. polg. isk. 
r. tanítót jelenlegi minőségében a kismartoni 
áll. polg. isk.-hoz; Szilágyi Tamás és neje 
szül. liencs Irén alsó-tureseki áll. el. iskolai 
tanítót, illetve tanítónőt a kövendi áll. elemi 
isk.-hoz jelen minőségében; Fojtik József 
pruszkai és Hátay Gyula vöröskői áll. elemi 
iskolai tanítókat saját kérésökre kölcsönösen; 
Ujháziné- Heiszer Camilla magyar-igeni áll. el. 
isk. tanítónőt a gyulafehérvári áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Hábor Sándor balassa-
gyarmati áll. el. isk. tanítót a losonczi, és 
Kiss Endre ganicsai áll. el. isk. tanítót a 
balassa-gyarmati áll. el. isk.-hoz; Eszéki János 
abrudbányai áll el. isk. tanítót a maros nj vári 
áll el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Végleg megerősítette: HáagRezső glogoni 
közs. el. isk. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Bura Ábrahám 
kis-oklosi községi munkaképtelennek talált el. 
isk. tanító részére 240 f r lo t ; Csokina Simon 
szász-sárosi gör.-kel. munkaképtelen el. isk. 
tanítónak évi 130 frtot. Kirmann József 
nádkúti r. kath. tanítónak évi 240 frtot; 
Borovics József hernád-vécsei munkaképtelen 
r. kath. tanítónak évi 260 f r to t ; Pozicsák 
Sándor nagy-kátai munkaképtelen r. kath. 
tanítónak évi 240 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néhai Kreczú Mózes egresi nyugdíjazva volt 
gör.-kel. tanító özvegye, szül. Kriszta Flóra 
részére évi 115 f r to t ; néhai Popovics Vazul 
tomaseváczi közs. tanító özvegye, szül. Stanoj-
lovics Milicza és 3 kiskorú árvája részére 
együtt évi 390 f r to t ; néhai Busz Nesztor 

zsákfalvi volt gör.-kel. tanító özvegye, szül. 
Mészáros Mária részére évi 150 frtot és 2 
kiskorú árvája részére együtt 50 f r to t ; néhai 
Glück József kolozsvári volt r. kath. tanító 
özvegye, szül. Pausinger Emilia részére évi 
313 f r to t ; néhai Szabó Imre nyugalmazott 
nagy-májláthi ev. ref. tanító özvegye, szül. 
Kenéz Erzsébet részére évi 150 frtot. Niku-
leszku Simon volt magyaréi nyugdíjazott gör.-
kel. tanító özvegye, szül. Bránya Máriának évi 
120 fr tot ; néhai Kurtz János orczyfalvi nyug-
díjazott r. kath. tanító özv., szül. Gaár Máriá-
nak évi 308 frtot. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Csontosné A. M. 1. Igen, fölveszik évköz-

ben is, ha van hely. Legjobb ezért előre levél-
ben tudakozódni. Tandíj egy évre 20 írt. 
Beiratási díj 3 frt . Vidékiek csak kivételesen 
s nagyon kevesen kapnak tandíjmentességet. 
A tankönyvek nem egyformák minden isko-
lánál. Forduljon a III. ker. közs. polg. leány-
iskola igazgatóságához. (Bpest, III., Bécsi-út 
33—35. sz.) 

Lehoczky J. Igen, létezik ily rendelet. 
(1893. évi 8.376. sz. rend.) 

Horváth Pál. Mondottuk már, hogy az 
orsz. tanítói nyugdíjalapra az ismétlő-tanköte-
lesek után nem kell szedni a 15 kros díjút az 
1896/97. tanévtől kezdve. Korábbi időre jogo-
san szedetett, mert akkor még a rendelet 
nem volt wss£«vonva. 

Magercsik J. Nem köteles. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tanítók Erzsébet-gyásziinnepe. A 

népoktatásügyi munkások országos jellegű 
és budapesti egyesületei, élőkön a Magy. 
T. Orsz. Bizottságával és az Eötvös-alappal, 
f. hó 19 én délután szép emlékünnepet ren-
deztek a fővárosi új városháza dísztermében. 
A közoktatásügyi kormányt Zsilinszky Mihály 
államtitkár képviselte. Az ünnepet a budai 
pedagógium ifjúságának karéneke nyitotta 
meg, melynek elhangoztával báró Eötvös 
Lóránd a következő megnyitó-beszédet mon-
dotta el: „Tisztelt ünneplő gyülekezet! Több 
mint két hold forgása telt már el a vég-
zetes pillanat óta, melyben örök álomra 
húnyta le szemét a magyarok legszeretet-
tebb királynéja. A könyet, mely akkor 
szemünkben ragyogott, immár felszárította az 
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idő, megnyugodva a könyörtelen sors vég-
zetében, visszatértünk életutunk rendes 
kerékvágásába, de azért foglalkozásaink 
közben újra meg újra feltűnik előttünk a 
dicsőültnek ragyogó emléke és ebben az 
emlékben annyi szépet látunk, annyi lélek-
emelőt találunk, hogy édes lesz nekünk még 
a fájdalom is, a melyet megújít s érezzük, 
hogy nem szabad megválnunk és nem is 
akarunk megválni ettől a fájdalomtól. 
Mert ez - a fájdalom, úgy mint a költő 
mondja, igazán »egy szentélt fájdalom" 
Szentelt fájdalom, melyet, annak halála 
keltett, kit nemzetünk mint elköltözött 
őrangyalát imádságába foglalt; szentelt fáj-
dalom, melyben annyi félreértés, annyi'czél-
talan vita idejében a tróntól a kunyhóig 
nemzetünk minden fia egyesül. E fájdalom 
benyomása alatt jö t t össze ma Erzsébet napján 
ez a gyülekezet is. A testületek, melyek azt 
egybehívták, itt összegyűlvén, nem sorakoztak 
külön-külön saját egyesületeik jelvényei körül, 
hanem közös érzésükben mindannyian a közös 
zászló, a magyar népoktatásügy munkásainak 
zászlója alatt csoportosultak. Dicső zászló ez, 
melyre nemzetünk legfontosabb és legnemze-
tiebb ügye: a népoktatás van felírva, üröm-
mel követjük azt mindannyian, mikor nagy 
napokon kitűzik azok, a kik őrizetére leg-
inkább hivatva vannak. Ez elnöki székből, 
melybe a rendezők jósága és kegyelete nem 
személyes érdemeinél, hanem mint a magyar 
tanítók emlékéből kitörülhetetlen névnek 
viselőjét engemet ültetett, üdvözlöm a magyar 
népoktatásügynek itt egybegyűlt munkásait 
és mindazokat, a kik meghívásunkat követve, 
ez ünnepélyes ülésünket megjelenésükkel 
díszesebbé és jelentősebbé teszik. Az ünne-
pélyes ülést megnyitom." Ezután Sebestyén 
Gyula tartotta meg emlékbeszédét, a melyben 
szép vonásokban rajzolta meg a megboldogult 
királyné jellemét, a ki őrangyala volt a mások 
fájdalmának, s eszményképe a saját bána-
tának. Vázolta a királyné személyéhez fűződő 
történeti momentumokat, a melyeknek minde-
nikében irántunk való szeretete, velünk való 
együttérzése nyert kifejezést. Lelkesítő záró-
szavaiban a trón iránti hűségre buzdított, a 

melyet minden szívbe beleoltani elsősorban 
a magyar tanítóság kötelessége. — Móra 
István szavalta el ezután nagy hatással 
Erzsébet czímü költeményét, mire ismét kar-
ének következett. Havas István költeménye 
után báró Eötvös Loránd bejelentette, hogy 
az i t t megjelent egyesületek egyike, az 
Eötvös-alap egy 20.000 forintos alapítványt 
Erzsébet-alap czímén a tanítók házának alap-
jához csatolt. Fölhívja a tanítóságot, hogy 
tegye magáévá a tanítók házának ügyét, a mély 
a saját ügye. Köszönetet mondott ezután a 
kormány képviseletében megjelent államtitkár-
nak és a közönségnek. A kegyeletes emlék-
ünnep a Himnusz eléneklésével ért véget. 

— Baross Gábor szobra. Ködös novem-
beri délelőtt leplezték le f. hó 20-án a korán 
elhunyt „vas-minister" emlékszobrát a buda-
pesti keleti pályaudvar előtti téren. Az emlék-
müvet, mely 80 ezer frtba került, Szécsi 
Antal szobrász mintázta. Baross Gábor álló 
alakban van megörökítve rajta. A talapzaton 
két jelképes alak áll. Az egyik Merkur, a ki 
fáklyát tart fölfelé, a másik egy erős férfialak, 
mely vaskerékre támaszkodik. A szobron 
egyszerűen ez a fölirat: „ Baross." A lelep-
lezés óriási közönség jelenlétében ment végbe. 
Fodmaniezky Frigyes bárónak, a szoborbizott-
ság elnökének rövid üdvözlése után Brázay 
Kálmán, a végrehajtó-bizottság elnöke, tett 
jelentést a szobormű elkészültéről. Az ünnepi 
beszédet Dániel Ernő báró, kereskedelmi 
minister tartotta, mely után Ludvigh Gyula, 
a m. á. v. igazgatója átvette a szobormüvet. 
A nagyszámú koszorú elhelyezése után a 
lélekemelő ünnep a Himnusz-szal ért véget, 
a melyet 400 dalos énekelt. 

— Kitüntetés. Király Ö Fölsége Klein 
Károly beszterczebányai róm. kath. elemi isk. 
igazg.-nak, a tanügy terén szerzett érdemei elis-
meréseül, az arany érdemkeresztet adományozta. 

— Tanítók mint az EMKE alapító tag-
jai. Szeged tanítói beléptek 100 f r t ta l alapító 
tagnak az EMIvE-be Az utolsó részletet most 
fizették be. 

— A Népnevelök Budapesti Egyesülete 
folyó hó 17-én választmányi ülést tartott, 
melyen a legközelebb végbemenendő tisztújí-
tásra való tekintetből, kandidáló bizottságot 
küldött ki Trajtler székes-fővárosi igazgató 
elnöklete alatt. Az egyesület eddigi érdemes 
elnöke: Sretvizer Lajos, mint halljuk, nem 
hajlandó az elnöki tisztet továbbra is meg-
tartani. 
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— Az „Eötvös-alap" orsz. tanítóegyesülete 
folyó hó 17-én Péterfy Sándor kir. tanácsos 
elnöklete alatt látogatott rendkívüli közgyűlést 
tartott, melyen az elnök bejelentette, hogy az 
elnökség a fővárosi tanítóegyesületekkel együtt 
folyó hó 19-re Erzsébet-gyászünnep tartását 
határozta el; továbbá, hogy az Eötvös-alap 
és az Országos Bizottság, valamint a fővárosi 
tanítóegyesületek kiadásábanmegjelent Erzsébet 
királyné czímű emlékfüzetet, mely az Athe-
naeum r.-társaságnál rendelhető meg 10 krért, 
a vallás- és közoktatásügyi minister körren-
deletileg ajánlotta; az Orsz. Biz. elnökéhez 
pedig a következő kegyelmes leiratot intézte : 
Tekintetes Lakits Vendel székes-fővárosi igaz-
gató-tanító úrnak, Budapesten. A „Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottsága" és az 
„Eötvös-alap országos tanítóegyesület" képvi-
seletébenfolyó évi szeptember 18-án benyújtott 
kérvényére tudomás végett értesítem Tekin-
tetességedet, miszerint folyó évi 4196. ein. sz. 
alatt kelt rendeletemmel már hivatalból intéz-
kedtem, hogy ezentúl minden esztendőben 
Erzsébet napján, november hó 19-e'n felejt-
hetetlen Nagyasszonyunk emlékére, minden 
hazai népoktatási intézetben gyászünnepélyek 
tartassanak. Értesítem egyidejűleg Tekintetes-
ségedet arról is, hogy a nevezett országos 
egyesületek által '„Erzsébet királyné" czím 
alatt kiadott emlékfüzetet a népiskolai tanulók 
közt leendő elterjesztés czéljából a tankerületi 
kir. tanfelügyelőségek figyelmébe ajánlottam. 
Végül elismerésemet fejezem ki a nevezett 
egyesületek azon hazafias törekvéseért és 
munkálkodásáért, a melylyel áldott emlékű 
királynénk nagy nevét a gyermekek és a nép 
szivében is ismertté és emlékezetessé óhajtja 
tenni, és hogy az országos emlékszobor költsé-
geihez az iskolás gyermekeket is sorakoztatn1 

ily módon iparkodik. Budapest, 1898 november 
hó 8-án. Wlassics. — Ezek után Ujváry Béla 
a következő határozati javaslatot ajánlotta 
elfogadásra: 

Mondja ki az Eötvös-alap orsz. tanítóegye-
sület rendkívüli közgyűlése, hogy: 1. Az egye-
sület tőkésített vagyonából megdicsőült király-
nénk emlékezetére „Erzsébet - alap11 czímen 
20.000 (húszezer) frtot kihasít; 2. hogy az 

alap felének, 10.000 frtnak évi kamatából 
tanítóknak a tanító-árvaházakból kikerülő s 
a fővárosban közép- vagy szakiskolákba járó 
fiait, másik felének ugyancsak 10.000 frtnak 
évi kamataiból tanítóknak a tanítói árvaházak-
ból kilépő leányárváit segélyezi; 3. ha akár a 
tanítók fővárosban tanuló fiainak internátusa, 
akár a Tanítók Háza létrejön, ez a tőkésített 
vagyonból kihasított 20.000 frtnak fele, vagyis 
10.000 frt az internátus vagy Tanítók Háza 
igazgatósága által ugyancsak a 2. pontban 
meghatározott czélra fordíttassák és mint 
Erzsébet-alapítvány kezeltessék; 4. végül, hogy 
megkeresi az ország összes tanítóegyesületeit 
és köreit a végből, hogy a tanítók fővárosban 
tanuló fiainak internátusa mielőbbi fölállításá-
nak módozatait tavaszi gyűléseiken vitassák 
meg s jelentsék ki, hogy a mondott czélhoz 
mennyivel járulhatnak hozzá egyszer minden-
korra vagy évenkint; abból a czélból pedig, 
hogy kipuhatoltassék, hány tanító-fiu tanul a 
budapesti iskolákban és egyetemeken, 3 tagú 
bizottságot küld ki, mely jelentését a február 2-iki 
közgyülés előtt két héttel az elnökség rendel-
kezésére bocsátja. — Ezt a határozati javas-
latot György Aladár fölszólalása után elfogadták 
azzal a módosítással, hogy az alapító-levél 
megszerkesztésére és a 4. pontban foglalt 
teendők végzésére nem 3, hanem 5 tagú 
bizottságot küldöttek ki. A bizottság tagjai : 
György Aladár, Lakits Vendel, Schmidt Albin, 
elnöke Ujváry Béla, jegyzője Bursiek Ernő. — 
Az elnök fájdalomtól remegő hangon emlé-
kezett meg Boller Mátyásnak, az egyesület 
nagy érdemeket szerzett pénztárosának halá-
láról s jelentette, hogy a pénztárosságra az 
elnökség Schmidt Albin székes-fővárosi igaz-
gató-tanítót kérte föl. Az elnökség ez intéz-
kedését a közgyűlés, Schmidt Albin lelkes 
éltetése közt, hagyta jóvá. Boller Mátyás em-
lékét jegyzőkönyvileg örökítették meg. Nagy 
lelkesedést keltett az elnök ama bejelentése, 
hogy Drechsler A. fővárosi vendéglős, a ki már 
egy tanító-fiunak adott szabad asztalt, újból 
2 tanító-fiu ellátására vállalkozott. A nemes-
szivű vendéglősnek jegyzőkönyvi köszönetet 
szavaztak. A fővárosi vendéglősök tehát most 
már kilenczvenkét tanító-fiut látnak el szabad 
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asztallal! Ez az örvendetes eredmény, a fővá-
rosi vendéglősök nemes szivén kívül, Péterfy 
Sándor buzgó fáradozásának köszönhető. 

- Szegények és árvák gyámolítói. Somogy-
Szillból írja tudósítónk, hogy Hunyady László 
gróf és neje szül. Csáky Sarolta grófnő, kik 
az év ezen szakában egy hónapig szoktak 
somogy-szilli birtokukon időzni, keresztényi 
emberszeretetüknek az idén is szép példáját 
adták. Tömegesen jártak az öregek, betegek, 
szegények és árvák kastélyukba, honnan 
senkisem távozott el segítség nélkül. A grófnő 
ezenkívül egy apátlan-anyátlan Aloff Etelka 
nevü árvát a pécsi apáczáknál a 111-ad évi 
tképzőben taníttatja Legutóbb Csizmadia 
Ignácz kántortanító kérésére a szilli r. kath. 
népiskola szegény növendékeinek harmincz 
imakönyvet ajándékozott a grófnő, kinek 
nagy örömére szolgál, ha jó t tehet a szegé-
nyekkel. 

— A „Magyar Nyelvőr" és a „Népnevelő." 
Olvasóink (t. i. azok, a kik lapunkat való-
sággal olvassák) emlékezhetnek még arra, 
hogy boldogult királynénk egy versének for-
dításáért, melyben ez a sor is előfordult: 
„Oh Mária, imádunk/", lapunkat a Nép-
nevelő kollegiális leczkéztetésben részesítette, 
azt kérdezve: „ tudatlanságból vagy rossz-
akaratból" mondjuk - e mi azt, hogy a 
katholikusok imádják Máriát ? Mi ugyan tisz-
tában voltunk azzal, hogy az „imádni" szó 
a hamisítatlan magyar nyelvben „kérni11-1 is 
jelent, mivel mi magunk is hallottuk azt a 
Székelyföldön, hogy: eleget imádtam (kértem), 
de nem használt!" Csakhogy, a mikor vala-
kire minden áron rá akarják fogni, hogy anti-
katholikus (pedig nem az), akkor az ember 
hasztalan nyelvészkedik s így mi is csak azt 
válaszoltuk a túlbuzgó kollegának, a mi az 
igazságnak teljesen megfelelt, hogy mi azt a 
vers-fordítást egy napilapból vettük át. Erre 
a Népnevelő nagylelkűen meg is adta nekünk 
a fölmentést. De nem ad! a m e g neki (t. i. a 
Népnevelőnek) a Magyar Nyelvőr, mely most 
megjelent novemberi számában a Nyelvtörté-
neti Szótárra és a M Tsz-ra hivatkozva, bizo-
nyítja, hogy az imád ige kérést, könyörgést, sőt 
(Veszprémmegyében és Csallóközben) kínálást 
is jelent. Milyen jól eshetik ez annak a 
bizonyos napilapnak, a melynek a Népnevelő 
még mindig nem adta meg a fölmentést! 

— Tanítók küldöttsége a ministeriumban. 
A „Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
sága" és az .Eötvös-alap orsz. tanítói egye-
sület" küldöttségileg köszönte meg Wlassics 
Gyula minister úrnak, hogy Erzsébet-napját 
ezentúl is minden évben megünnepelni ren-
delte a népoktatásügyi intézetekben és a 
nevezett országos egyesületek által kiadott 
„Erzsébet királyné" czíinü füzetet a kir. tan-
felügyelőknek terjesztés végett ajánlotta. A 
minister úr igen kedvesen fogadta a köszönő 
küldöttséget és örömét fejezte ki a fölött is, 
hogy az „Eötvös-alap" 20 ezer forint alapít-
ványt tett Erzsébet királyné nevére, melynek 
kamataiból tanítói árvákat fog gyámolítani. 
A ministerium főbb tisztviselőinél pedig azért 
tisztelgett a küldöttség, hogy az „Eötvös-alap 
országos tanítói egyesület" tiszteletbeli tag-
jává történt megválasztatásukról szóló ok-
mányt nekik kézbesítse. Mondanunk sem kell, 
hogy itt is a legszívesebb fogadtatásban része-
sültek és a hazai tanítók minden igaz ügyének 
támogatását Ígérték. 

— Köszönet. A czibakházai községi gazda-
sági ismétlő-iskolának a „Hungária" műtrágya-
részv.-társaság 10 darab faliképet (mütrágyá-
zati kísérletek), 21 darab mütrágya-minta-
gyűjteményt; Mauthner Ödön magkereskedő 
pedig értékes gazdasági maggyüjteményt ado-
mányozott, a miért Vass Lajos R. gazdasági 
szaktanító köszönetet mond. 

— Ötven-éves tanítói jubileum. Mayba 
Lipót alsó-sajói ág. evangelikus tanító a napok-
ban ünnepelte félszázados tanítói jubileumát. 
Ez alkalommal szívélyes ovácziók tárgya volt 
az ősz iskolamester. Zuz Pál oláhpataki lel-
kész az egyházközség nevében értékes arany-
gyűrűt nyújtott át a jubilánsnak. A megyei 
általános tanítóegyesület nevében Járossy 
Endre, az egyházmegye részéről pedig Terray 
Gyula kerületi főesperes üdvözölte. 

— Tót nyelvű hazafias olvasmányok. Skar-
nitzl X. Fr. trencséni könyvkiadó tót nyelvű 
füzetes vállalatot indított, a melylyel hazafias 
irányban oktató, erkölcsnemesítő, olcsó olvas-
mányokat akar tót ajkú köznépünknek nyúj-
tani, és „ Kto nám bol Baross Grdbor?" czímű, 
Winkler Ágoston tanító által magyarból esz-
közölt szabad fordítással kezdi meg vállalatát. 
Hazánk nagy fiának, Trencsénmegye szülött-
jének életrajzát, jellemét és alkotásait ismer-
teti röviden e tanulságos füzetke a nép által 
könnyen érthető, egyszerű nyelven; ára 5 
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krajczár, melyből 1 krajczár a terjesztőt illeti. 
Ezt a jutalékot a kiadó — az arról való 
lemondás esetén, — az illető adományaként 
a tanítók , Eötvös-alap*-jának fogja juttatni . 
A füzetek a kiadónál rendelhetők meg. A tót 
vidékeken működő tanítóknak melegen ajánl-
juk e derék és szükséges füzetek terjesztését. 

— Képes levelező-lapok. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister figyelembe 
ajánlja az összes tanügyi hatóságoknak, a m. 
kir. kereskedelmi ministerium kiadásában meg-
jelent képes levelező-lapokat, melyek 34 válto-
zatban hazánk nevezetesebb történeti ese-
ményeit, jellemzőbb népszokásait, nemkülönben 
híresebb középületeit és festői vidékeit ábrá-
zolják és 2 krajezárért az összes postahiva-
taloknál megszerezhetők. 

— Kérelem. A Mária Borothea-egyesület tisz-
telettel fölkéri az iskolai igazgatóságokat és 
magánosokat, a kik szíveskedtek nemes czélra 
kibocsátott sorsjegyeinek elárusítását elvál-
lalni: ezek megfelelő értékét f. évi deczember 
hó 20-ig az egyesület hivatalos helyiségébe: 
IX., Erkel-u. 19. sz. alá beküldeni. 

— Fölhívás. Alulírott kishegyesi (Bácsm.) 
tanító, ki Csengődön (Pestmegyéb.) gyümölcsfa-
iskolát létesítettem s abban mintegy 70 ezer 
darab nemes gyümölcsfát s V* millió körte-, 
alma- és mandula-vadonczot bocsáthatok ez 
év őszétől kezdve eladásra, azon kéréssel for-
dulok a tanítótestületekhez, valamint községi 
elöljáróságok és iskolagondnokságokhoz, hogy 
a „Gazdasági ismétlő-iskolák" szervezése al-
kalmából netán szükséges körte-, alma- és 
maiid ula-vadonczokat, valamint baraezk- és 
szilvafélékből a nemesfákat is, faiskolámból 
méltóztassanak megrendelni, hol a kitűnő 
anyagot igen mérsékelt áron fogják kapni s 
akár ez év őszén, akár a jövő év tavaszán 
szállíthatók. A vételár IVo-a az „Országos 
tanítói árvaházra" adatik. Árjegyzék kívánatra 
ingyen és bérmentve küldetik. Megrendelések 
ezímemen Kis-Kőrösre küldendők, hol vasúti 
állomás, pósta és távírda van s leveleim 
naponkint átvétetnek. Karaszy Sándor, kis-
hegyesi tanító s faiskolatulajdoi os Csengődön. 

— A Szathmáry - síremlékre, i l le tő leg 
alapra újabban adakoztak: Kerner Péter 
(Beszterczebánya) 2 f r t ; Vajda Károly (Nagy-
Ida) 45 k r ; polg. isk. tantestület (Maros-Vásár-
hely) 2 fr t 50 kr, (ehhez j á ru l t ak : Nemes 
Ödön ig. 50 k r ; Agyagási Vidor 50 k r ; Hints 
Sándor 50 k r ; Barabás Endre 50 k r ; Nagy 
Lajos 50 kr = 2 frt 50 kr ) ; Magyart Károly 
"(Turkeve) 50 k r ; Lieszkovszky István (Styáv-
nik) 1 f r t ; Ónody Gusztáv ig. (Bresztovácz) 
gyűj tése 7 frt, (ehhez ad tak : Onody Gusztávné 
1 i r t ; Büttsch Hildegard 1 f r t ; Nedelka 

András 20 kr ; Zsivkovits Borivoj 30 k r ; Ónody 
Gusztáv 1 fit; Osama Szilárd jegyző 1 f r t ; 
Kollmann Béla 50 k r ; Liebgott János 10 k r ; 
Nagy Ferencz 10 k r ; Büchner .lános 50 k r ; 
Wagner János 1 f r t ; Scbi.catm Jakab 30 kr 
= 7 f r t ) ; Tóth Kálmán (Tapolczafő) 10 k r ; 
pozs mymegyei tanítótestület 5 f r t ; Weisz Fülöp 
(Gúta) 10 kr ; Nagy Dénes (Vilonya) 10 k r ; 
áll. tanítóképző-intézet (Székely-Keresztúr 6 fr t 
50 kr, (ehhez j á ru l t ak : Borbély Sámuel igazg. 

i 1 f r t ; Sándor Domokos 1 f r t ; Bedő Dénes 
1 í r t ; Végler Gyula 1 f r t ; Újvári Mihály 
1 f r t ; Szarka Lajos 1 f r t ; Péter Ferencz 30 kr ; 
Karácson István 20 kr = 6 frt 50 kr.) Eddigi 
gyűjtésünk 2160 f r t 3 l;r. (A Magy. Ta. 
Ka.-ja által Icezelt összeggel együtt befolyt ösz-
szesen 2228 frt é>S l:r.) — Örömmel látjuk, 
hogy utóbbi fölhívásunk nem maradt ered-
mény nélkül, a mennyiben a fölvilágosítást és 
tanácsot kérő levelekkel már érkeznek (bélye-
gekben) 5 —10 kros adományok. Hiszszük és 
reméljük, hogy a példa vonzani fog s a gyűjtés 
berekesztéseig ily módon is szép összeg fog 
összegyűlni a Szathmáry-alapra, melynek kama-
tait tanítók árvái fogják élvezni. Újból kérjük 
a taní tóságot : adjon kiki, a mennyit adhat 
és senki se röstelje, ha csak filléreket adhat. 
E lő t tünk a fillérek épp oly becsesek, mint 
a forintok, a melyek fillérekből lesznek. Lapunk-
ban a legkisebb adományokat is azonnal nyug-
tatványozzuk. 

— Gyűlés. Az erdővidéki tanítótestület folyó 
hó 28-án tartja rendes közgyűlését Baróthon. 

A szerkesztő postája. 
Számosaknak ötödéves korpótlék ügyében. Kor-

pótlékért úgy az áll., mint közs. és felek, tanerők, 
valamint óvónők a ministeriumhoz oly nagy szám-
mal kérelmeztek, hogy teljes lehetetlen volt azokat 
a kitűzött határidőre elvégezni, annál kevésbbé, mivel 
ennél sürgősebb dolga is van a ministeriumnak. 
Néhány napi, esetleg heti késedelem ne ejtse két-
ségbe a folyamodókat, legyenek türelemmel, meg 
lesz mindegyike, akár a községtől, akár az iskolaföntar-
tútól, vagy az államtól. Ezeket sürgetni se lehet, mert 
hasztalan volna. Különben is a min.-ban ezeknek a kér-
vényeknek a földolgozásán lázas sietséggel munkál-
kodnak. Szolgáljon ez fölvilágosításul és megnyug-
tatásul mindazoknak, a kik korpótlókuk dolgában 
az utóbbi időben hozzánk fordultak s a kik oly 
nagy számmal vannak, hogy külön-külön még nevök 
kezdőbetűit sem sorolhatjuk föl. De vegyék azok is 
tudomásul, a kik még csak ezután szán lékoztak korpót-
lékuk ügyében hozzánk fordulni. — Csalódott. Arra 
nézve, hogy önnek termények helyett a készpénz 
újévtől kezdve folyósíttassék, mi sem közvetlenül, 
sem közvetve nem intézkedhetünk. Forduljon pana-
szával a kir. tanfelügyelő úrhoz és a megyei közig, 
bizottsághoz. — B. Tahi-Tótfalu. Nincs. Ha a szü-
lők kérték a gyermek fölvételét, ön helyesen cse-
lekedett, hogy fölvette. K. J. Nagy-Salló. 1. Nem 
kötelezhető a mindennapi iskolába való járásra, ha 
életének 12-ik évét már betöltötte. 2. Folyamod-
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hátik; de nem hiszszük, hogy megadják. — V. F. 
Kalota-Szentk i rály. Ly. Budapest. A. T. (Jsutta. 
Nem közölhetők. - H. B. Sárospatak. Közölni fog-
juk. — 0. T. Ó-Homorog. Most kerül döntésre. — 
T. B. 1. Sztrabicsó. „Leégett." Megsürgettük; a 
napokban meglesz. W. F. Giíta Ügye még 
nincs a ministeriumban. — K. J. Falu-Szenes. Sür-
gesse meg a közig, bizottságnál a kat. földjövedelmi 
birtokív felküldését H. A. Bozsácz. Elintézés alatt 
van. (34.311. sz.) — K. J. Mocsolád. 41.304. sz. a. 
soron van. — J. A. Nyir-Mada. Tárgyalás alatt van. 
— 0. M. Magy. Kire czimezve küldte ? Fiz. kieg., 
illetőleg államsegélyért a kérvényt a tanfelügyelőség, 
illetőleg a közig, bizottság útján kell a minist-rium-
hoz fölterjeszteni. • — V. J. Tisza-Dob. Ügye itt 
van, de míg a földjöv. kat. birtokív föl nem irke-
zik, nem intézhetik el. Kérdező. Már számtalan-
szor kijelentettük, hogy névtelen levébe nem adunk 
választ- - H. I. Káloza. 1. 2 Az iskolaföntartó 
határozatából függ. 3. A helyi viszonyoktól függ. 
4. Ezt az egyh. elöljáróságnak kell tudnia. 5. Fél 
tandíjat ; a jövő évre természetesen egészet 6. Majd 
ha a gondnok beszedi. (Mitéle kérdések ezek!) — 
K. B. Káloza. Szerezze meg a tanitói oklevelet. — 
N. 1. Ny.-Pilis. A kir. tanf. útján a vallás- és közokt. 
ministeriumtól kell kérni. — W. A levelében kifej-
tett okokat mi teljesen mélt inylandóknak tartjuk, 
igazát elismerjük s különösen az ön tanítói és iro-
dalmi működése felől sok szépet és jót tudunk, de 
— az igazságú*,ymin<steriummal nem állván hivatalos 
összeköttetésben — jogos kérelmének teljesítését 
csak az illető ministerium méltányosságától, (a mi, 
reméljük, nem is fog elmaradni) várhatja — W. A. 
Erdőkürt. A Gyümölcskertész ára egy évre 1 frt. 
Megrendelhető az Athenaeum r.-társaságnál, akár a 
régi czimen is: IV., Ferencziek-tere 3-ik szám. 
„Kérdezősködő." Péterfy S. lakása: VII., Úvoda-u. 4. 
— B. A. Farkasdiftilva. A kir. tanf.-nél történt be-
jelentés elegendő. — V. J. Majtís. 1. A korpótlékra 
vonatkozólag olvassa el a fönnebbi ált. üzenetet. 2. A 
pénzügyi bizottságnál. A Szathmárii-alapra küldött 
4 drb bélyeget elkönyveltük. — „Hamvai 33." Mi 
ebben nem intézkedhetünk; önnek magának kell, 
miután a kinevezések már rég megtörténtek, 
okmányait bélyeges folyamodványon kérnie. — 
P. B. Csékút. Nem Ígérhetjük meg. — T. L. 
Nagy-Sár. A királyi - tanfelügyelő úr teszi meg 
az illető fölterjesztést. Kopogtasson ő nála. — 
K. J. H. M. Kéziratokkal (még 1896-ban elfoga-
dottakkal is) bőven el vagyunk látva; nem kérjük, 
mert sort úgy sem keríthetnénk rá. Gy. M. 
Agyagfalva. Az „a": névelő s mint ilyen, külön 
szó. — Gr. Ó. Újabb intézkedés szerint csakis hirde-
tett állásokra fogadnak el pályázati kérvényeket. 
Pályázat nélkül tanítói állást csak kivételes esetben 
töltenek be. „Helyjegyzék" arra nézve, hogy hol 
van vagy lesz üresedés, nem létezik, 'tekintettel a 
körülményekre, talán legjobb volna mégis — orvosi 
bizonyítvány melléklésével — általános kérvényt 
beadni. — K. E. Ó-Barok. Ezt bizony hiába kérdi 
a szerkesztőségtől, mert a lap küldésével, mint már 
számtalanszor megüzentük, a kiadóhivatal (I. Vár, 
Iskola-tér 3) foglalkozik. Forduljon oda, mert mi, a 
szerkesztőség, nem intézkedhetünk. — Bíró S. Sopron. 
Az ötödéves korpótlékra önnek elvitázhatatlan joga 
van. Kir. tanfelügyelője, a ki - nagyon helyesen — 
önnek adott igazat, majd fog módot találni az ön 
törvényen alapuló, követelése érvényesítésére. A mit 
a hitközség mond, az a törvény elcsavarása. — K. J. 
Pálosnagymező. Ne pöröljön, hanem mindkét ügyben 
forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz: ő van hivatva 
a törvénynek érvényt szerezni. — J. A. Budapest. 

Az ismétlő-iskolák hiányairól sok igazságot mond ; 
de csak akkor volna közölhető, ha a hibák orvos-
lására nézve igért czikket is látjuk. Küldje be mielőbb. 
— B. E. Zala-Koppány. Ha ezelőtt két évvel utal-
ványozták a harmadik korpőtlékot, akkor csak majd 
három év múlva illeti meg az 50 f r t korpótlék. — 
K. A tanító, kit gyermekének ragályos betegsége 
miatt tiltottak el a tanítástól, nem tartozik helyet-
tesről gondoskodni. —• „Tanítótestiileti képviselő". 
1. Lehet. 2. Kötelezhetők. 3. A mennyire lehet, a 
német tankönyvet mellőzni kell. — J. K. Csorvás. 
A hol október hó elején kezdődik a tanítás, a 12-ik 
életévöket szeptember hó végéig betöltött tanulók 
mindennapi iskolába járásra nem kényszeríthetők. — 
ÍK'9. Ha az illető iskolaföntartók kérték s ha a. 
ministerium megadja, akkor az államtól. — „Melyik 
szebb?" Nem közölhetjük. ..írói'1 tulajdonságot nem 
találtunk benne ; „hosszasabb" bírálatra nincs terünk 
s azért csak annyit mondunk, hogy nincs „meg-
írva". — K. L. S.-Katincz. Forduljon az ügyvivő-
alelnökhöz : Moussong Géza úrhoz (VI., Szondy-u. 
4"i. sz.); ő majd küld alapszabályokat s azokból 
minden szükségeset megtudhat. — G. K. B.-Monos-
torszeg. Elkésett, mert szerdán d. e. érkezett, a 
mikor a lapot már nyomják. Nem használt tehát 
az express-küldés, a mi hetilapnál különben is fölös-
leges zaklatása a szerkesztőségnek. Nem sietni kell, 
hanem jókor útra kelni! — J. B. Fancsika. Meg-
rendelheti Lampel R. (Wodianer és Fiai) könyv-
kereskedés. ben is (VI., Andrássy-út 21. sz.) — F. M. 
I. Nem lehet. 2. Húsz forint. Az előírt tantárgyak 
mindegyikéből. Ezt a könyvkereskedő mondja 
meg. 4. Peres Sándor igazgató (Budapest, VI. ker. 
Bajza-utcza 27.) Előbb forduljon hozzá bővebb föl-
világosításért levélben — P. J. Szakmái*. Minden-
ben igaza van -önnek. A mely iskolában csak I. és 
II. osztály van, oda csak I. és II. oszt. tanuló jár-
hat ; az idősebbek pedig abba az iskolába, melyben 
III —VI. osztály van. — B. J. Kassa. Engedélylyel 
magánúton is végezheti. írjon valamelyik óvóképző-
intézet igazgatójának. — L. S. Káva. Ha nem volt 
kikötve sem a pályázati hirdetésben, sem a díjlevél-
ben : nem köteles tanítani. — B. H. Szent-György. 
Csak a tényleg jelentkezetteket kell beirni. — P. K. 
Fngyi-Vásárhely. Még nem jelent meg. — K. J. 
Lődös. Ön megtette kötelességét; a többit bízza a 
hatóságokra. Az államsegélynek utánauézetünk. Nem 
okleveles nem kaphatja meg. — Z. K. Botfalu. 
Nem., Az arczképes vasúti igazolványt csak állami 
tanítóknak adják meg. — „Ladányi." Mindig szíve-
sen veszszük. — K. E. Vaál. Az államsegélyt az 
iskolaföntartó veszi ugyan föl, de a tanítónak 1 i évi, 
vagy havi részletekben utalványozza ki. Az megen-
gedhetetlen, hogy az egyház, adósságainak törleszté-
sére fordítsa s a tanítónak, hosszas könyörgésre, 
5—10 frtos részletekben adja ki. Jelentse az esetet 
a kir. tanfelügyelő úrnak. 

Tartalom : A polgári iskola a válaszúton. Perjéssy 
László. — A polgári iskolák kérdéséhez. — Hogyan 
kellene a munkaszeretetre való nevelést és tanítást 
a népiskolai élet alapjává tenni. Láng Mihály. — 
Irodalom. — Egyesületi élet. — Szünóra: 
Pedagógia az ismétlőben. Réztolli M. — A földkós-
toló. Csáky Elek. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. Különfélék. — Szerkesztő póstája. 

Felelős szerkesztő: TJjváry JBéla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (oste). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékc-s kir. tanfelügyelő által lát tamozott 
községi előijárósági bizonyítványnyal együtt, a „^Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosán kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt , félévre 2 f r t 50 kr.. 
negyedévre 1 fr t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzele a kiadó-
hivatalba küldendők 

A h i rdetések arszabasa. — A pályázat i hirdetéseknél min 
den egyes szóért, minden közlés n tán 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyliasábii sora 50 kr. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, Tl . KEIL, PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézira,tolca.t nein adunk v issza . 

A tanítói földek adója. 
Nem utolsó érdeme a „Néptanítók 

Lapja" újabb korszakának, hogy abban 
ügyes-bajos magándolgainkat is elmond-
hatjuk, azokra a tek. szerkesztőség szíves-
ségéből és fáradságot nem ismerő búvár-
kodásából, de nem ritkán egy-egy tapasz-
talt kartárs ügybuzgalmából tanácsokat 
találunk. 

Csekélységemmel együtt bizonyára 
élénk érdeklődéssel olvasták a f. évi 
4L számban a tanítói földekről szóló 
érdekes és tanulságos vezérczikket mind-
azok a kartársak, a kiknek a kétes sze-
rencse földet is jut tatot t tanítói járan-
dóságul. Hogy hány esélytől függ és 
ennél fogva milyen problematikus ér-
tékű a földek tényleges haszna a tanító-
ra nézve, arról nem kívánok bőveb-
ben szólni: a kinek nincsen földje, azt 
úgy sem érdekli, a kinek van, az úgy 
is tudja gyakorlatból. Nem közönyös 
ránk nézve, hogy — mint az említett 
érdekes tanulmányból is megtudhattuk — 
a tanítói földek terheinek viselésére 
nézve lényeges különbség van az egyes 
felekezetek tanítóinak földje, sőt e földek 
birtoklási eredetének mikéntjére nézve. 

Hogy mily hátrányban vannak az 
adót illetőleg azon tanítók, kiknek föld-
járandóságuk van, azok mögött, kiknek 
megfelelő értékű készpénzfizetésük van : 

bátor vagyok a saját konkrét esetemre 
hivatkozni. 6000 L J-öl szántóföld után, 
melynek kataszteri becslés szerint 45 frt 
51 kr a tiszta haszna, 11 fr t 60 kr 
földadót, 2 frt 40 kr általános jöve-
delmi pótadót fizetek; ehhez járul 4 frt 
12 kr egyenértékadó, a mennyivel a tanítói 
föld többet fizet, mint a magánbirtok. így 
a 18 f r t 12 krnyi évi adó a kataszteri 
jövedelemnek mintegy 40"Vát emészti 
föl. De ha nem is a kataszteri tiszta 
jövedelmet veszem, hanem 100 fr tra 
teszem a tényleges jövedelmet — a mi 
eléggé magasan van számítva, — még. 
mindig 18u/°-nál magasabb adót fizetek 

Mennyivel jobban já r azon kartár-
sam, kinek állását később rendszeresí-
tették, és így neki föld nem jutván, 
ellenértékül 100 fr t készpénzt kap, a 
mely után IY. oszt. kereseti adó fejé-
ben l°/o-ot, tehát 1 frtot fizet. Mi 
tehát, kik a földből csak nagy után-
járással, gyakran aránylag nagy anyagi 
koczkázattal sem birjuk előteremteni a 
100 fr t hasznot, 18.12-szer annyi adót 
fizetünk 100 fr t jövedelem után, mint 
azok, kik a megfelelő 100 f r t kész-
pénz-fizetést kényelmesen, minden után-
járás nélkül veszik föl az iskolát f'ön-
tartó pénztárból. A hol meg gyöngébb 
a föld termő ereje, mint a mi jó 
bácskai földeink, ott az arány bizonyo-
san még kedvezőtlenebb a földes taní-

Lapmik 48-lk számához két melléklet van csatolva. 
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tóra nézve. De még azon hátrány is 
háramlik reánk, hogy a nyugdíj-igény 
alapjául is jóval alacsonyabb összeget szá-
mítanak be nekünk, mint azoknak, a kik a 
100 frt jövedelmet készpénzben húzzák. 
Szóval, kétesebb jövedelem mellett még 
a réven is, vámon is vesztünk. 

Természetesen a multat megváltoz-
tatni már nincs módunkban; a jövőre 
azonban igazságos, egyöntetű eljárás-
ért nemcsak küzdhetünk, de ennek 
elérésére alkalmasabb időpont nem is 
képzelhető. Ugyanis — mint tudva 
van — adóreform küszöbén vagyunk, a 
midőn a lehetőség határai közt főleg 
a kis birtok előnye lesz a nagy birtok 
fölött figyelembe véve. Ezen alkalmas 
időt kell fölhasználnunk, hogy országos 
bizottságunk a kellő lépéseket kellő helyen 
már most megtegye. Kétséget nem szen-
ved, hogy anyagi helyzetünket lelkesen 
pártoló közoktatásügyi minister urunk 
ő nagyméltósága ügyünknek leglelkesebb 
szószólója és támogatója lesz. 

Szerény nézetem szerint kérnünk 
kell, hogy a tanítói földeli után — kü-
lönbség nélkül — a tanítónak csak 
TV. oszt. vagyis 1° jo-os kereseti adót kelljen 
fizetnie. A mennyiben az állam jövedel-
mére való tekintettel a hazai kulturának 
nem lehetne meghozni azt az áldozatot, 
hogy a tanítói földek a földadó alól egé-
szen fölmentessenek, ezen adót 
különbség nélkül — az iskolaföntartó, 
mint tulajdonos, fizesse. Az egyenérték-
adót pedig, a mivel a tanítói, mint köz-
birtok magasabban van megadóztatva a 
magánbirtoknál, okvetlenül az iskolafön-
tartó, illetve a föld tulajdonosa fizesse. 

A hazai tanítóságnak vannak érdemei 
a múltban és vannak teljesítendő fölada-
tai a jövőben; a hozzájok fűzött remény-
ben bizonyosan nem fog csalatkozni a 
haza: méltányos tehát, hogy az irányadó 
körök ezen aránylag silány anyagi viszo-
nyok között lévő osztály sorsán javít-
sanak, a hol és a mennyire lehetséges. 

(fíezdán ) Nagy József. 

„A tanítói földek adója" czínuí 
czikkhez. 

i. 

Nagy József kartársunk 2 irányban 
kelti föl figyelmünket. Utal arra a 
benső ellentétre, miszerint 2 tanítónak 
ugyanannyi tiszta jövedelem után 2-féle 
adóterhet kell viselnie ahhoz képest, 
a mint az egyik szántóföld hasznául, a 
másik pedig készpénzfizetés részleteül 
kapja ugyanazt az összeget. Rátereli 
továbbá a közfigyelmet arra a körülmény-
re, bogy adóreform küszöbén vagyunk; 
alkalmas idő volna tehát sorompóba 
lépni a tanítóság adózási sérelmének 
illetékes helyen való orvoslásaért. 

Tagadhatlanul van egyenlőtlenség a 
föld hasznából vagy pedig készpénzjöve-
delemből élő egyének adózási viszonya 
között. Ez a teher azonban nemcsak a 
„tanító" vállán nyugszik; közös az 
minden gazdával, a ki földje hasznából 
látja el családját mindennapi kenyérrel. 
Ebből logikailag következik, hogy a 
tervezett adóreformnál csak abban az 
esetben reményelhetünk a föld hasznát 
élvező tanítók adózási terhén könnyítést, 
ha általában a földadó kulcsának meg-
változtatásáról lehet szó. A kellő módot 
s a legméltányosabb eljárást megtalálni 
a pénzügyi kormány föladata. Jól teszi 
a tanítóság, ha a maga részéről sérel-
mesnek talált földadózási módozatok 
megváltoztatása iránt megteszi a kellő 
lépéseket, mert hiszen önmaga érzi, 
tudja legjobban a saját baját-jaját. Csak 
az a kérdés: ki lépjen a tanítóság 
összesége érdekeért sorompóba ? Erre 
szervezeténél s hivatásánál fogva a 
magyarországi tanítók országos bizottsága 
illetékes. E testület — kétségkívül — 
készséggel vállalkozik a megbízatás 
teljesítésére, ha módjában leend a 
helyzetet kellően ismerő egyesületek 
munkálataiból memorandumához ele-
gendő anyagot gyűjteni. Az anyaggyűj-
tésre s az országos bizottság elnökségé-
hez (Budapest, VI. ker., Ersek-utcza) való 
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beküldésére maguk a vidéki tanítóegye-
sületek legilletékesebbek. Megkezdhetné 
a bács-bodrogmegyei községi tanítók 
egyesülete, melynek területén a tanítói 
haszonélvezetre bocsátott földek adózási 
viszonya, megterlieltetésének módozata 
oly sok variáczióban fordul elő. Egy-
idejűleg az egyenértéki adóról sem szabad 
megfeledkezni, mert ez a teher is nyomja 
a tanítói földet, habár nem földadó is 
a neve. Ez utóbbira nézve rövid idő 
alatt iapunkban mi is fogunk tájékoztató, 
gyakorlati irányú czikket közzé tenni. 

A vidéki tanítóegyesületekgondja legyen 
a tanítói földek adójára vonatkozó adat-
gyűjtés. 

II. 

„A tanítói földek adója" czímén Sipos 
Antal kartársunk is küldött be hozzánk 
czikket, melyben nagy elismeréssel szól 
41-ik számunkban közölt vezérczikkünk-
ről s általában lapunknak a tanítók 
jogos érdekei előmozdítására irányzott 
munkásságáról, tanácsadásunkról, aztán 
így folytat ja: 

„Az említettem vezérczikk „a) Földadó" 
részében különféle döntvények és ministeri 
átiratok alapján kimutatja, bogy a két reform, 
egyház tanítóinak földadóját az egyházköz-
ségek, ellenben a róm. és görög kath. taní-
tók minden körülmény közt maguk kötelesek 
a tanítói földek után az adót „sajátjokból" 
megfizetni. 

Igen, csakhogy e döntvényekkel szemben 
lássuk, mit mond az 1893. évi 26. t.-cz. 6. §-a! 

E § rendelkezése szerint a tanítói fizetésbe 
beszámított földjövedelméből levonandó a 
mnnkáltatási költségen kívül mindennemű 
adó is és csak az így fön maradt tiszta jöve-
delem tudható be a tanítónak fizetésébe, 
mint valóságos földjövedelem. 

Így tehát, ha az 1893-ik évben az egész 
országban foganatosított tanítói fizetés össze-
írásakor, a földjövedelméből levonásba hoza-
tott a föld adója, akkor azt, ha a tanító 
maga fizeti is, csak látszólag fizeti a ,saját-
jából". 

Hanem ő csak úgy szerepel itt, mint egy 
idegen vagyonnak megőrzője, melyet jogos 
tulajdonosának — az államnak — bizonyos 
határidő leteltével — az adófizetéskor — 
átszolgáltat. 

Csakhogy tapasztalásom szerint, a tanítói 
fizetés összeírásakor a földjövedelemből több 
helyen nem lett az adó levonva, mert az össze-
íráshoz kiadott ministeri utasítás a kataszteri 
tiszta földjövedelmet jelölte meg, a mely 
pedig csak egy alap, melyre az adó kivet-
hető, mint azon valóságos jövedelmet, mely 
a fizetésbe beszámítható, és ezt az összeírást 
vezetők tévesen úgy magyarázták, hogy ebből 
az adó nem számítható le. 

Hogy pedig a ministeri utasításnak ilyetén 
magyarázása csakugyan téves, kitűnik a nm. 
közoktatásügyi minister úrnak a f. évben 
történt azon intézkedéséből is, hogy egy 
tanítónak 400 frtig államsegélylyel már ki-
egészített fizetését, annak folyamodására, az 
adónak megfelelően — pótlólag — fölemelte. 

Ha tehát a tanítói fizetés összeírása az 
1893-ik évi 26. t.-czikknek megfelelően tel-
jesíttetett, akkor elmondhatjuk, hogy jelenleg 
Magyarország tanítósága földadót nem fizet 
a „sajátjából". 

A mi helyes és méltányos dolog is." 

Államsegélylyel 400 frtig való ki-
egészítés alkalmával a kormány az 
illető tanítónak a segítséget az adónak 
megfelelőleg fölemelte; „Magyarország 
tanítósága — tehát — a földadót nem 
fizeti a sajátjából" — mondja Sipos 
kollegánk. Egy nagy logikai tévedés 
van ebben. Hát vájjon minden földadó-
zásra kötelezett tanító fizetését 400 frtig 
— illetve az adózás arányában azon 
fölül is — kiegészíti az állam l Hol marad 
az a tömérdek tanító, kinek 300 f r t ra 
taksált jövedelmét nem engedi kiegészít-
tetni egyházi főhatósága; de azt meg-
engedi neki, hogy az adót továbbra is 
ő fizesse! Úgy hiszem, ily esetekről 
Sipos úr is kétségtelenül meg van győ-
ződve. 

Nézzük továbbá ezt a kifejezést: 
„sajátjából" . . .Egyes esetekben az illető 
tanító-fizette adóösszeg helyett segély-
alakban kipótló kiegészítést kap egyik-
másik taní tó; ez tehát habár szintén 
fizet földadót, más alakban ezért külön 
kárpótlást nyer. Az az ő szerencséje. Az 
adófizetés meg a „fizetés-kiegészítés" kö-
zött nagy különbség van s éppen a tanító 
a vesztes. Az adót megfizeti a tanító, 

47* 
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ez bizonyos; de bezzeg, az már nem 
biztos, hogy a tanítófizetést okvetlenül 
minden esetben kiegészítik. A földadó-
összeget kiadja a tanító sajátjából; de 
a fizetés-kiegészítést hány ezer tanító 
nem kaphatja meg rajta kívül eső okok-
ból?! A mi egyszer a tanító zsebébe 
befolyt fizetésképen, az az ő sajátja s 
így szabadon kellene vele rendelkezni 
a ..saját tulajdon" fogalma értelmében. 
De nem teheti, mert az adót hatósági 
kényszer elj árás útj án is k iveszik „ a saj át-
jából". Ellenben nem lehet hatóságilag 
kényszeríteni az egyházi főhatóságot 
arra, hogy minden jogosult tanító fize-
tése kiegészítésére vonatkozó kérvényt 
pártolókig fölterjeszszen a ministerium-
hoz. Ez pedig igen nagy különbség ám. 

Nem lehetne-e az adóreformnál, 
melyen, értesülésünk szerint, már dol-
goznak a, hivatalos közegek, elérni azt, 
hogy a mi egyszer a tanítói földek 
után a tanító zsebébe befolyt, az mint 
sajátja,, egészen az övé maradhasson? 
A fölbecsült adót akármilyen sovány 
termés idején, egészen meg kell fizetni, 
miért ne történhetnék intézkedés, hogy 
egyik 300 frtos (de készpénzfizetésű) 
tanító és a másik 300 frtos (de föld-
jövedelmű) egyenlő, méltányos mérték 
alá essék? 

(Budapest.) Gőöz József dr. 

e£>fK3® 

A slöjd. 
(Válasz „A slöjd-iskolára a magyar népnevelésnek 

nincs szüksége" czimü czikkre.*) 

Semmi ú j sincs a nap a l a t t ! Azzal az esz-
mével, a melyet Láng Mihály képzőintézeti 
igazgató úr a Néptanítók Lapja f. évi 40. 
számában fölvetett, én már 21-ik éve foglal-
kozom. 13-ik éve tanítom a kézügyességet 
oly szellemben, a mint azt L. M. czélba vette. 
A gyűjteményeim is hasonló alapon vannak 
összeállítva és azok egv része (3 évfolyam) 
a millenniumi kiállításon be is volt mutatva. 

Habár L. M. úrral több dologban egyet-
értek, ismerem sokoldalú, sikeres működését, 

*) Ugyan e kérdésről lapunk jövő számában Gut-
teriberg Pál úrtól közlünk czikket. Szerh 

de e dolognál előre kell kijelentenem, hogy 
ismeretlenbe tévedt s a fölfedező útról, a 
melyre indulni készül, lekésett. Azért vagyok 
bátor ezt konstatálni, mert L. M. közlemé-
nyében több oly állítást koczkáztatott meg, 
a mely e téren idejét multa s a fölvetett 
eszmékkel azok, a kik a kézügyesség taní tá-
sával évek óta foglalkoznak, régen tisztában 
vannak, sőt azokat — helyesebb irányban — 
alkalmazzák is. 

Nem osztozom a czikkiró úr ama fölfogá-
sában, hogy „Ny . . . kartársunk (ki lehet 
köztünk tiszteletreméltó egyén és k i tűnő 
kolléga), többet használt egymaga a nép-
iskolai kézügyességi oktatásnak, mint a vi-
lággá kür tö l t slöjd-iskola". Nem osztozom 
e fölfogásban azért, mert ezen állítását leg-
alább is merésznek tartom. Az említett kollé-
gánknak e téren való munkásságát idehaza is 
vajmi kevesen ismerhetik, holott a kéz-
ügyesség-oktatás, a slöjd, harmincz év alatt, 
úgyszólván az egész világot meghódította és 
azt több országban, kötelező tárgyként, taní t -
ják is. Tehá t ilyen merész állítást csak az 
koczkáztathat meg, a ki a kézügyesség-tanítás 
terén történtekről tudomást nem vett és a ki 
a kézügyességgel sem elméletileg, sem gva-
korlatilag nem foglalkozott. . . Az előbbieket 
L. M. úrról — ismerve működését — nem 
akarom föltételezni. 

A t. czikkiró úrnak következő kijelentését: 
,a magyar gyermek van arra hivatva, hogy 
minket a fokozatokra és a kézimunkára rá-
vezessen" — hogy analog esetet hozzak föl — 
olybá veszem, mintha azt mondaná: „fölös-
leges a magyar gyermek neveléséhez taní tókat 
képezni, figyeljétek meg a magyar gyermek 
természetét, kísérletezzetek és majd ráakadtok 
a helyes út ra" . 

Pedig a dolog úgy áll, hogy akár a svéd, 
akár a dán, a franczia vagy a lipcsei iskola 
rendszere szerint képezze magát a tanító, a 
kézügyesség oktatás iskolájában megtanul ja 
azt, hogy az évszázadok tapasztalatait figyel-
men kíviil hagynia nem szabad. A ki pedig 
a mások tapasztalataira nem reflektál, sokáig 
fog a sötétben, ismeretlen utakon botorkálni, 
míg a helyes útra akad. Már pedig bármely 
irányú nevelésnél a kísérletezést kerülni kell 
és sok dolognál kisérletezni nem is szabad. 
Akármelyik iskola vagy rendszer szerint ké-
pezze magát valaki, tanítványait helyesen, 
belátással vezetheti. A népiskolai kézügyesség 
(az úgynevezett slöjd), a kézimunkának az 
ábez-je; az ábez-t pedig bármely nyelven 
tanít juk, a gyermek megtanul olvasni. Hogy 
a magyar gyermeknek magyar szavakon kell 
tanulnia az olvasást, e tekintetben a t . czik-
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kezővel egyetértek. De, hogy olyan óriási 
különbség volna a fokozatban, a módszerben, 
az eszközök és talán az anyag megválasztásá-
ban, mint a hogy ezt L. M. a magyar taní -
tósággal el akarja hitetni, azt, a ki e dologról 
egy keveset gondolkozik, egyszerűen el nem 
hiszi. 

Vegyük az eszközöket A magyar gyermek 
bicskával, a svéd kitűnően megszerkesztett 
aezélkéssel dolgozik. Ha a magyar gyermek-
nek olyan kifogástalan eszközt adunk a kezébe, 
mint a milyent a svéd használ, bizonyára 
még remekebb dolgot fog készíteni, mint az ö O O 7 

emlí tet t ötös fogat. A svéd gyermek a bics-
kával talán nem boldogul. De mi ebből a 
tanulság? Bizonyára nem az, hogy ha módunk-
ban van, ne használjunk svéd kést! Menjünk 
tovább! A magyar gyermeknek éppen úgy 
meg kell szoknia a kés, fürész és más szer-
szám tartását, mint a svédnek. A magyar 
gyermek, ha fenyődeszkából léczet fürészel, 
azt éppen úgy kell fűrészelnie vonal szerint, 
mint a svédnek. Szóval, az a nagy különbség, 
a mit a t. czikkező nagy garral hirdet, i t t 
sem található föl. 

Folytassuk. Vegyük szemügyre a megálla-
pí tot t tárgysorozatot. Valami nagy különb-
ségre azonban i t t sem akadunk. Ezt a t. 
czikkező is elismeri, amikor azt mondja, hogy 
„Svédországba kellett-e nekünk menni, hogy meg-
tudjuk, melyik évfolyamban gyakorolja a gyer-
mek a fahasogatást, fahegyezést, egy darabfának 
szögletre vagy hengeralakúra való faragását 
stb. . . " Ebben tökéletes igaza van! Ámde 
ebből korántsem lehet következtetni azt, hogy 
más nemzeteknek e téren való tapasztalatait 
a magyar népnevelés javára ne értékesítsük. 

A t. czikkező vei a magyar kézügyesség-
tanítók teljesen egyetértenek abban, hogy a 
magyar gyermekkel fölösleges a/.okat a mondva-
csinált (kombinált) tárgyakat — melyek a 
külföldi slöjd-iskolák gyűjteményeiben fölta-
lálhatok — készíttetni. „A Népiskolai kézügyes-
ség és tanterv* stb." czímü ismertetésemben 210 
tárgynál többet állítottam össze, melyek a 
magyar gyermekjátékai és eszközei és & magyar 
háztartás köréből vannak véve. Azok között, 
egy pár gyakorlatot kivéve, alig van 5—6 
idegen tárgy, a melyeknek gyakorlatait, 
háztartásunk^ tárgyai körében föltalálni nem 
sikerült. — É n már régóta, a mikor a slöjd-
iskola t i tkaiba még nem voltam beavatva, azt 
vallottam, hogy ,a kézügyesség tanítását a mi 

* A meglevő példányok a szegény gyermekek 
javára értékesíttetnek. — A füzet alulírottnál Vas-
heyyen, u. p. Nagy-Bőcze, Giimör m. kapható. Ki 22 
krt beküld, az a füzetet bérmentve kaphatja meg. 

M. J. 

népünk szükségletei szerint kell rendezni és 
tartózkodnunk kell a külföldi minták majmo-
lásától." 

A mi a módszert illeti, a svéd iskolai rend-
szer az egyéni módszert alkalmazza; ez a 
magyar gyermek természetének épp úgy meg-
felel, mint a svédnek. Tehát a t . czikkező i t t 
nemcsak velem, hanem az annyira gyűlölt 
svédiskolával is egyetért, mert a m agyai-
gyermek egyéniségéhez alkalmazhatja az eljá-
rást. A dán iskola módszere, hogy taktusra 
fűrészeljünk és talán kalapáljunk, unalmas és 
kivihetetlen, éppen olyan, mint a tornászás-
nál a taktusra való ugrálás. Ilyesmit a magyar 
természet nem képes befogadni. 

Ezek után az anyag megválasztására is ki-
terjeszkedhetnénk, de e kérdésben azt hiszem, 
hogy a t. czikkezővel egy véleményen vol-
nánk. 

Nem hagyhatom szó nélkül a t. czikkező-
nek az átojtásról szóló hasonlatát sem, mer t 
a mit ebben mond, az simán szólva: szó-
beszéd. A többi között azt állítja, hogy : 
„először is fejlett magyar házi iparnak s vi-
rágzó magyar slöjdnek kellene lenni, hogy 
legyen mibe az idegent beleojtaniHát bizony 
a nemes fát nem szokás újra ojtani, csak ha 
nagyon vén! Ez az állítása sem nem találó, 
sem nem érthető. Azonban nem akarok a t 
czikkező szavaival élni, miket a kézügyesség-
oktatók ellen szór (t. i. hogy üres beszéd, 
forma, tartalom nélkül stb.), mert nem akarok 
személyeskedni ott, a liol föl világosi tásnak, 
helyreigazításnak van helye. És csak helyes 
magyarázatát keresem az idézett állításnak, 
mikor megkérdem szépen tőle, hogy „a ma-
gyarnak már fejlett irodalma volt akkor, mikor 
az vabez" tanítását megkezdették?" Körülbelül 
ez lehet a helyes értelme a t. czikkező nagy-
hangú mondásának. 

Azzal pedig minden ok nélkül támadja L. 
M. úr a k in t j á r t kollegákat, hogy „vakon 
elfogadnak és elfogadunk mindent . . hogy 
„megtévesztett bennünket a slöjd-iskola rend-
szere." Éppen ellenkezőleg, a kik kint já r -
tak, meggyőződtek arról, hogy nem mind 
arany, a mi fénylik. Meggyőződtek arról, 
hogy több instituczió tekintetében a külföld-
nél előbbre vagyunk. Ezek a mi slöjd-apos-
tolaink nem egyszer mosolyogták meg a 
külföldiek naivságát és tudatlanságát. Mert 
azt bizonyosan tudja a t. czikkező, hogy 
azok, a kik külföldre mentek, kollegáink 
javából valók voltak. Tehát külföldi tanul-
m á n y ú t o k sok tekintetben kijózanítólag ha-
tot t rájok és általok reánk is. Mindannyija 
anyagi áldozatot is hozott és bü-zke rá, 
hogy e téren, a magyar népoktatás érdekében 
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tapasztalatokat gyűjthetett és a mi jőt e kol-
legák a külföldön találtak, azt meg is ta r to t ták . 

Különben egy Wlassics, egy Trefort, 
Gönczy és az államférfiak és pedagógusok 
egész légiója mellett, a slöjd-tanítóknak sincs 
okuk restelni és megbánni valójuk, hogy e 
fontos kérdést tanulmányuk tárgyává te t ték 
és a kézügyesség-tanítást, a nevelésben alkal-
mazni megkisérlették. Mert, h a egyebet nem, 
de annyit mindenesetre tanultak, hogy e 
tárgyban országra szóló mondásokat kocz-
káztatni és e téren új fölfedező utat találni 
nem lehet. 

Hogy pedig a 70-es és 80-as évek házi-
ipari törekvései hajótörést szenvedtek, azért 
sem lehet a tanítókat okolni ; annak a sok 
között a legtermészetesebb oka az, hogy 
Magyarországon a házi-ipart a tanítók ter -
hére akarták fejleszteni. Sok tanító belement, 
rávitte a nyomorúság, valamint az a körül-
mény, hogy a pályázatoknál bizonyos előny-
ben részesítették azokat, a kik házi-ipari ké-
pesítéssel b í r t ak ; de mikor az érdekeltek 
lát ták azt, hogy ezzel sem javí thatnak anyagi 
helyzetükön, eszközeiket csakhamar a sutba 
dobták s ezzel a házi ipari törekvések csődbe 
jutottak. 

Végre a t. czikkezőnek ama kijelentését, 
hogy a „slöjd" szót el kell hogy felejte-se 
velünk e kifejezés: „a magyar gyermek játék-
eszközei11, szívesen aláírnám, ha kisdedóvó 
gyermekek játékairól volna szó (különben a 
slöjd szóra semmi szükségünk!). De éppen 
ebben rejlik a t . czikkező tévedése, ebben a 
mondatban árulja el legszembetűnőbben, 
hogy még sincs beavatva a népiskolai kéz-
ügyesség tanításába annyira, hogy erre máso-
kat taníthasson. Ez neki nem is hivatása és 
sokoldalú elfoglaltsága mellet t erre rá sem ér. 

A népiskolai kézügyességnek nem az a 
czélja, hogy a magyar gyermeket játékesz-
közök készítésére tan í t sa ; ez nagyon aláren-
delt és egyoldalú czél volna. A népiskolai 
kézügyesség-tanításnak a czélja sokkal neme-
sebb és fontosabb. A kézügyesség-tanít ás 
nagyban támogat ja az erkölcsi és testi neve-
lést, a rajz, a természetrajz, fizika és a többi 
tárgyak tanítását . 

Végül arra kérem L. M. urat, ne kicsi-
nyelje annyira a slöjd-apostolokat, mert azok, 
tanulmányaikért és a hozott anyagi áldoza-
tokért, köztünk megbecsülésre, kitüntetésre 
tar thatnak számot. És mikor a t. czikkező a 
magyar kézügyesség-tanítás mellet lándzsát 
tör és ú j i rányt akar alapítani, ugyanazt 
teszi, a mit mi . . . apostolkodik. Tehát ta-
lálkoztunk, kollegák vagyunk, Isten velünk . . ! 

(Vashegy.) Mánczos József. 

A mulasztási kimutatások 
elhanyagolása* 

Ily czím alatt Szathmáry Ferencz a Nép-
tanítók Lapjának f. évi november hó 3-án 
megjelent számában igen figyelemreméltó 
czikket írt. Ebben elpanaszolja mindazon 
mizériákat, a melyek az iskola rendetlen lá to-
gatásából támadnak. E szomorú állapotokért 
felelőssé teszi a tanítókat és az elöljáróságo-
kat egyaránt. A tanítókat azért, hogy vagy 
nem adják be kimutatásaikat, vagy pedig azok 
sorsával tovább nem törődnek. Az elöljáró-
ságokat pedig azzal vádolja, hogy a kimu-
tatásokat egyszerűen „ad acta" teszik; minek 
következménye az, hogv a ki akarja küldi 
gyermekét iskolába, a ki nem akarja, nem 
küldi. 

Eme baj megszüntetésére Sz. a következő-
ket a ján l ja : 1. a mulasztási kimutatásokat 
egyenesen a kir. tanfelügyelőnek kellene meg-
küldeni ; 2. hogy a mulasztási kimutatások 
rovatai között foglalna helyet azon kérdés is, 
van-e a bírságolandó szülőnek vagyona? 

A mi e két pontban foglaltakat illeti, a r ra 
nézve véleményem szerint szükség nincs, s 
ha az elrendeltetnék is, az iskolának nem 
igen nagy haszna lenne belőle. 

Lássuk a dolgot közelebbről: 
Tegyük föl, hogy egy iskolában a tanév 

szeptember 15-én kezdődik. Már most tény-
leg szeptember 15-én kezdődik a tanítás i s ? 
A legtöbb iskolában nem. Mert ezen a napon 
a tanulóknak csak egy kis része jel nik meg, 
de számuk hétről-hétre nagyobb lesz, úgy 
hogy október vége felé telik csak meg az 
iskola. Nagyon természetes, hogy ily körül-
mények között rendesen tanítani nem lehet . 

A tanító az iskolába járók névjegyzékét 
-— az utasítás értelmében — november h ó 
első felében beterjeszti a községi elöljáróság-
hoz ; ez köteles a nála lévő tankötelesek össze-
írásából, az előbb említett névjegyzék figye-
lembevételével, a még iskolába nem j á r ó 
tanköteleseket kiírni s azoknak iskolába való 
küldetése iránt intézkedni. 

Tegyük föl, hogy a községi elöljáróság 
teljesíti is kötelességét s így a tanító még 
november hó végével újabb s újabb növen-
dékeket kap. Van-e ezzel az ügyön segítve ? 
Bizony nincs! Mert ha én már szeptember 
15-ike óta tanítok, s még november végével 
is kapok tanulókat, mit fogok a most jö t t ek-
kel csinálni? Élőiről kezdjem a tanítást, vagy 
ezekre rá se hederítsek ? 

A mi az iskolábk járók által elkövetett 
igazolatlan mulasztásodat illeti, az erre vonat-
kozó kimutatást a kir. tanfelügyelőségnek 
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beküldeni nem czélszerü, már csak azért sem, 
mivel így a birságolás nagyon későre esnék. 
Mert mit tenne a kir. tanfelügyelő ? A neki be-
küldött kimutatásokat járásonkint összeállí-
taná, a legközelebbi közigazgatási bizottsági 
ülésen bemutatná, a közigazgatási bizottság 
határozatilag utasítaná ez ügyben a főbirákat. 
Eltelnék tehát 2—3 hó is, már pedig 2 - 3 hó 
múlva büntetni absurdum, annak azonnal kell 
történnie, különben nincs foganatja . 

E helyett sokkal jobb eljárást ajánlok, olyat, 
a melyet magam is követek. 

Csaczán a tanév rendesen szept. 6 — 10-én 
kezdődik. A ki az első napon meg nem jele-
nik, azt azonnal följelentem és pedig, a mul-
takon okulva, nem a községi elöljáróságnál, 
hanem a szolgabírói hivatalnál, a honnét a 
kimutatásom az illető szülők megbírságolása 
végett rögtön a jegyzőnek kiadatik, ki is a 
kiszabott pénzbírságot behajtani 8 napon 
belől köteles. 

A mely szülő szegény, az akár az iskola, 
akár a község javára valamilyen munkát vé-
gezni, illetve a kiszabott bírságot ledolgozni 
köteles. 

Az iskolai mulasztásokkal szemben szintén 
így járunk el, s mondhatom, hogy ez a rend-
szer igen üdvösnek bizonyult b e ; igazolatlan 
mulasztást nem igen ismerünk. 

Ezek folytán javaslatom az, hogy az isko-
lába nem járók, valamint a mulasztók kimu-
tatásai sem (az utasítás szerint) a községi 
elöljáróságokhoz, sem (Sz. szerint) a kir. 
tanfelügyelőségekhez, hanem a szolgabírói hiva-
talnak küldessenek be. Meg vagyok győződve, 
hogy ha másutt is így cselekednének, mint én, 
s ha másutt a főbirák úgy intézkednének, 
mint a csaczai: sem iskolába nem járók, sem 
pedig igazolatlan mulasztások nem lennének, 
épp úgy, mint a hogy nincsenek nálunk. 

(Csacza.) Kostyál Béla. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyi lvánította : Báró Hornig 
Károly veszprémi püspöknek, a ki a veszprémi 
városi róm. kath. iskoláknak 5000 forintot 
adományozott ; Vogronics Antal, pápai prae-
látus, veszprémi egyházmegyei apátkanonok-
nak, a ki a megyei róm. kath. tanítók „Gond-
viselés" nevét viselő segélyalap javára 500 
forintot adományozott ; özv. herczeg Metternich 
Richárdnének, a ki a nagy-sápi róm kath. 
iskola építéséhez 3000 fr t ta l hozzájárult. 

Kinevezte: Péchg Julia oki. kisdedóvónőt 
a csúcsai áll. kisdedóvodához óvónővé; Frusics 

Katalin oki. tanítónőt a csentai közs. elemi 
isk.-hoz r. taní tónővé; Mo'dován Gizella oki. 
tanítónőt a közép-ajtai áll. el. népisk.-hoz r. 
taní tónővé; Pletrich János és Pletrichné Striss 
Hermin oki. taní tót ill. tanítónőt az alsó-
turcseki áll. el. népiskolához tanítóvá ill. 
tanítónővé. 

Végleg megerős í te t te : Nedics Miklós baran-
diai közs. el. isk. tanítót jelen állásában; Er tl 
Heribert zemplénmegyei kir. tanfelügyelőség! 
tollnokot j^len állásában. 

Áthelyezte jelen minőségében: Kibán 
József alvincz-borbereki áll. el. isk. tanítót a 
facseti áll. el. isk.-hoz; Wiedmann Malvin 
alvinczi áll. el. isk. tanítónőt a gyöngyösi áll. 
el. isk.-hoz; özv. Dolezsálné, szül. Biszncr 
Ludmilla, gyulafehérvári áll. el. isk. tanítónőt 
a mehalai áll. el. isk.-hoz; Kiss Sámuel ágos-
tonfalui áll. el. isk. tanítót a nagyszebeni áll. 
el. isk.-hoz; Jenne Edéné, szül. Sűkösd Gizella 
medgyesi és Kovács Bálintué, szül. Csúsz Anna 
kovásznai áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; 
Vakulya József vármezei áll. el. isk. tanítót 

a németlipcsei áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Koncz János 
köbölkúti munkaképtelen gör. kath. tanítónak 
230 fr tot ; Major György oláh-sólymosi munka-
képtelen gör. kath. tanítónak évi 230 f r t o t ; 
Holczer Ferencz loóki munkaképtelen róm. 
kath. tanítónak évi 130 f r t o t ; Klobusiczkij 
Sámuel felső-micsinyei munkaképtelen ág. h. 
ev. tanítónak 260 f r t o t ; Linczu János goleczi 
munkaképtelen közs. tanítónak évi 230 frtot. 

S e g é l j i l l e t v e gyámpénzt utalványozott: 
néh. Orlay Imre vasztély-pusztai áll. el. isk. 
volt tanító özv., szül Horváth Évának évi 200 
fr tot és 3 árvájának 100 f r t o t : néh. Kiss Gyula 
gyülevészi róm. kath. volt tanító özv., szül. 
Koch Jolánnak és Valéria nevű árvájának együtt 
évi 175 f r to t ; néh. Szabó Béla volt alsó-hámori 
róm. kath. tanító özvegye, szül. Schir Ludovika 
részére 200 f r to t ; néh. Ariánné Istvánfi Amália 
nyug. putnoki közs. óvónő Olga nevű árvá-
jának évi 70 fr t 83 k r t ; néh. Po])a Péter 
al-csilli gör. kel. volt tanító Emilia nevü 
kiskorú árvájának évi 50 f r t o t ; néh. Bájes 
Arzén kápolnai nyugdíjazva volt gör. kath. 
tanító özvegye, szül. Janók Borbálának évi 
130 frtot . 

Tanítói árvaházba való fö lvéte lét elren-
rende l te : néhai Egely Márton tasnádszántói 
róm. kath. volt tanító Margit nevü árvájának 
a hódmezővásárhelyibe. 

— 
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SZUNORA 

Hatvanéves szolgálat. 
Hát ilyen is van. Magam ösmertem a jó 

kis emberkét, albérlője voltam egy nyáron át. 
Ma is él, és éltesse is az Isten, "mert meg-
érdemli igazán és — mert rászolgált, hogy 
nyugalomban is éljen hosszú, munkás mult 
után. 

Ordrét kaptam az egyesülettől, hogy csinál-
jak „Szünidei gyermektelepet" a Balaton 
mellett okvetlenül, mert hát somogyi vagyok. 

Meghánytam-vetettem minden helyet, s mint 
liogy Lelle hírnévre jut ta tására pazaroltak 
legalább is annyi tentát, mint a mennyi víz a 
badacsonyi öbölben van, hát mellette dön-
töttem. 

Bevonultam ötvened magammal, zászlósán, 
dobszóval, énekkel. A község érdemes jegy-
zője is fölállított „két faluroszszát" az iskolá-
nál, a kik nagy lobogóhajtogatással és éljenzés-
sel fogadtak. Az Isten áldja meg mindkettejét , 
mert a „téli kőműves" is, meg a harangozó 
is átpálinkázta már magát a másvilágra. 

Király a király barátjához, pap a paptársá-
hoz szokott szállni; én is első látogatásomat 
Paál Ignácznál, a község érdemes iskolameste-
rénél tettem. Igen szívélyes fogadtatás után 
csakhamar arra az örvendetes tapasztalatra 
jöttem, hogy urambátyám egy, a korral haladó, 
olvasott és sokat tudó uri ember, a kiben 
csak az elmaradhatatlan pipa, meg a fényesen 
kivágott felső „c" hiúsága mutatta az ósdi 
embert. Nagy gyönyörűséggel beszélt a „Nép-
tanítók Lapjá"-nál tör tént előnyös változásról. 

Szó adta a szót s így megtudtam, hogy ez 
a kicsiny, nem is öreget mutató, szikár friss 
emberke 78 éves és az 59-ik évet szolgálja 
az Ur oltáránál és a haza templomában, az 
iskolában. 

Szellemi frisseségétől eltelve, mentem további 
látogatásaimra, örömmel győződvén meg, hogy 
a „Kis Tükör"-nek már csak a módosított 
verse igaz: 
„Somogyban almát, körtét, szilvát eleget ehetsz, 
És a tudományban is nem kevés részt vehetsz . . . " 

Az üde öreg úr kora, de különösen magas 
szolgálati évei sűrűn motoszkáltak a fejemben, 
de hitelességüket megerősítette „házi kenye-
resünk" a j ó öreg Somogyiné, állítván, hogy : 
„én meg a mester úr vagyunk bizony itt a 

legöregebbek, de egyiklink sem „idevalósi", 
idegeny termések vagyunk én is, ü is." 

Napok alatt bizalmasakká váltunk. A pen-
zionáltatásra fordítottam a beszédet. Meg-
szörnyedt! Hogy ő 120—180 fr t tal menjen 
nyugdíjba ! Inkább leugrik a tihanyi visszhang-
ról (elég magasan jár) vagy kiárendálja a 
boglári hajó gőz-sípját s lészen „rongyos 
zsidó" szép Somogyországban ! 

Soká tartott, míg rábeszélhettem, hogy a 
„Nyugdíjat utalványozott*-tá is olvassa el. 
Kerülte a figyelme ezt az átkozott rovatot s 
szemet hunyt előle erőnek erejével. 

Mire eljöttünk, mégis sikerült őt a jobbra 
való változásról meggyőznöm e tekintetben 
i s ; képet rajzoltam neki öreg kora jó pihe-
néséről, unokái közt töltendő szép örömeiről 
s arról, hogy nem olyan fekete már az ördög, 
a minőnek a „Néptanítók Lapja" régi érája 
fes te t te ; más ministerünk, más apánk van, 
a poéta sem azt énekli már : „Élni kevés, meg-
halni sok" . . . Aztán a „Ratio educationis" 
is csak biztosít valamit, no, meg megkap-
hat ja a Széchenyi-Kollonich-alapítványt . . . a 
püspöki nyugdíj-alap egy-két garasa se rossz, 
stb. stb. Nagy könyezés közt való elválásunk-
kor azt ^ n o n d t a : hogy egész ismeretségünk 
idején azon jár ta t ta ugyan az eszét, de csak 
— hagyjam még egy kicsit — gondolkozni. 

Néhány hét múlva jö t t az öregnek még 
most is gyönyörű gyöngysoros irása: hogy 
hát nincs már mit gondolkoznia, a 60 év 
fáradtsága ékesebben beszél, mint én, és a 
„muszáj" rábirta, hogy a „nyugdíjat utalvá-
nyozott* rovatot is tüzetesebben megnézze; 
rám bizza ügyét, azaz: szőröstől-bőröstől „az 
átkos rovat mártírjává leszen." 

Benéztem aközoktatásügyiministerium szám-
vevőségébe, hogy hát hogyan is fog festeni 
urambátyám jövője. A fölvilágosítást adó úr 
csak az első számot nézte, hívén, hogy ez 
mind tanítói járulék. Csekély, de elég szép 
summa volt. Megirtam neki. Közli a község 
érdemes jegyzőjével, a ki egyszereűn azt felelte : 
az az úr téved. Es igaza volt, mert hisz ő 
terjesztette be a nyugdíjvallomásokat, hát jól 
t u d t a : hogy mire becsültette a leilei állomást, 
az öreg úrnak szolgálati érdemeit, no meg a 
tanítói állást általában. 

Hát — nem lett ugyanannyi a nyugdíj, a 
mennyit gondoltunk, de azért csak megél 
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békés csendességben Náczi bátyánk, mert hát 
a „Ratio educationist" is rádiktálták a köz-
ségre, a Széchenyi-Kollonich-alapítvány is meg 
l e t t ; no meg a jó öreg gazdaságos ember i s ; 
van kis háza, kertje, jó gyerekei; szép unokái 
egyikéből meg nemsokára olyan tanítónő lesz, 
mint annak a rendje! 

Csak legyen türelemmel édes urambátyám, 
vigyázzon a kedves egészségére, hogy meg-
érje sok örömben, pipaszóval; a felső „c"-re 
most már nincs szüksége. Megmondtam én, 
hogy más világot élünk, van már nekünk jó 
apánk! 

Mert hát mit is tett ez a kegyelmes minister, 
a mi jó apánk?! 

Somogymegye közig, bizottságához intézett 
leiratában, melyben urambátyám nyugdíjáról 
intézkedik kegyesen, ezt a befejezést hasz-
ná l ja : 31.781/1897. sz. 

, Végül felltivom a tanfélügyei i urat, tegyen 
hozzám jelentést arra nézve, miért nem hozott 
ezen 50 éven fölül szolgált tanító részére mult 
évi 56.224. sz. rendeletem szerint elismerést 
javaslatba?" 

Hogy Somogyvármegye kir. tanfelügyelősége 
tett-e azóta valamit ez érdemben ? nem tudom. 
De kétlem, mert a jó öreg úr ezzel az öröm-
mel bizonyára engem is megörvendeztetett 
volna. 

De hogy az iskolaszéki ülésen mindent 
fölolvastatott az elnök, csak ezt a passust 
nem, az tény. 

Ez az elnök pedig szintén nem volt más, 
mint a falu érdemes jegyzője. 

(Budapest.) Szőke István. 

«g> | -a£x 

A mi csak tanítónak adatott. 
A minap Korén Pál esperessel eseit beszél-

getésem. Lapom számára tőle kértem Zsilinszky 
Mihály közoktatásügyi államtitkár, a bánya-
kerületi ág. ev. felügyelőjének búcsúlevelét, 
a melyet az arad-békési esperes-séghez írt, 
miután ezen állásáról, amoda választatván, 
le kellett mondania. Az esperes egyike a 
legkiválóbb pedagógusoknak, a miről egyházi 
tankönyvei is tanúskodnak. Szigorú hatósága 
és ellenőre a felügyeletére bizott iskoláknak, 
de e mellett senki sem tudja lelkesebben 
elismerni az érdemet s kitüntetni az érdemest, 
mint ő. 

—• Lássa, — szólt az esperes — én Luther 
Írásaiban mindig megindulok azon az áradozó 
magasztaláson, a melylyel a tanítói pálya 
gyönyöréről nyilatkozik. Nincs a földön ahhoz 
fogható öröm, mikor a tanításom nyomán 
kisüt az arczokra a lelkesedés verőfénye. 

Mikor kis gyermekek lelkébe, mely lágy, 
mint a viasz, én tapasztom le egyéniségemet, 
ismereteimet. Csak a kertész munkájának van 
annyi láttatja, mint a tanítónak. De a ker-
tésznek a gyümölcsösben, virágos-, konyha-
kertben öntudatos és szorgalmatos munkáját 
mennyiszer teszi tönkre a vihar, vakmeleg, 
jégeső vagy szárazság; a tanító munkájának 
csak elvétve, az értelmetlen szülő és környe-
zet akadálya csupán. Az az erős utilitárius 
szellem, mely ma közéletünket bomlasztja, 
természetszerűleg nagyon megcsappantotta a 
tanítók becsvágyát is. Bizony keserű mondás, 
hogy a tanítók legtöbbje hivatalban van csak 
és nem hivatásból eszi a tanítói tiszt kenyerét. 

Fájdalom, az esperes állítását igaznak kel-
lett tartanom, de mégis megpróbáltam elle-
nében az ellenvetéseket. 

Az esperes ezekre így szólt: 
— A nagy humanisták nyomában igen is 

kifejlődőt egy tanítói társadalom, mely az is-
kolában öntudatosan forog, de hiányzik belőle 
az a nagyszabású emberszeretet, a mi egy 
Pestalozzit oly tündöklő jellemmé avatott, A 
mi egyházunknál most majdnem négy évtize-
des munkásság után nyugdíjazzák Németh 
Lajost. Lássa szerkesztő úr, - fordult hozzám 
az esperes,— ez az ember ama nagy konczep-
cziójú emberek sorából való, a milyeneket a 
philanthropismus föltüntet. Korunkban egé-
szen más uralkodó eszmék vezetnek, mint a 
humanisták, deisták, realisták korában, a peda-
gógiai tehetség vezető szerepet ma nem kap-
hat; így van az, hogy Németh Lajost leg-
fölebb a szülök, tanítványai és feljebbvalói 
ismerik. De folytatom, a mivel elkezdtem. Ha 
az emberi szív nincsen elfásulva, megindítóbb 
érzelmek nem ejthetik rabságba, mint a tanítót 
Elmondok egy néhány év előtti esetet. Még 
most sem tudok erről másként, mint a leg-
nagyobb meghatottsággal beszélni. F.gy hal-
dokló gyerekhez hívtak, hogy gyóntassam meg 
és lássam el lelki vigaszszal a hosszú útra. 
A gyerek már nagyon is közel érezte halálát 
s midőn ágyához leültem, töredezett, fuldokló 
hangon így szólt hozzám: 

— En kértem meg édes apámat, hogy 
hivassa hozzám a nagytiszteletü urat. Nem-
sokára meg fogok halni. Érzem. Éppen azért 
kérem, legyen szives, — majd ha meghaltam, 
— köszönje meg helyettem Németh tanító 
úrnak azt a sok jót, a mit velem tet t és itt 
a halálos ágyamon kérem Istent, adjon neki 
erőt, egészséget, hogy még sokakat taníthas-
son, hadd legyen részük atyai szivében, mint 
nekem. 

— Könnyezve hallgattam — folytatta az 
esperes — ezt a tizenkét éves gyermeket. 
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Daróczban ily nemes szívre akadni, az való-
ban ritkaság. A nép gyermekében ideálok! 
Mi lett volna ebből a fiúból?... Filiszter vagy 
tragédia hőse ? 

-— Reggelre meghalt a fiú. Eu azután 
közöltem a balálos ágyon elhangzott kíván-
ságot. Csak félve tekintettem a derék tanító 
becsületes arczába: nagy, nemes szivének 
nehéz munkájával szerezhette ő annak a hal-
doklónak ilyen megbecsülését; de olyan lelki, 
benső örömben volt is érte része, a mit 
százezer ember közül nem érzett soha egy 
sem. Milyen lehet az, — el se képzelhetem. 
De az én érzelmeimből következtetve, olyan, 
a milyen kielégített, elért szenvedélyek után 
sohasem támadhat. 

Engem is egészen megindított az esperes 
lelkes, melegen átérzett szava. 

S hosszú szünet következett. 
— Emlékszem a boldogult Trefort egy 

mondására — folytatta az esperes — hogy 
ismert olyan tanítót, a ki ministernek is 
bevált volna. Ministeri sikereknél tán nagyob-
bak annak érdemei, a kiről beszélek. Ha 
Németh Lajos elemi iskolai tanító nincs 
t. szerkesztő úr Csabán, az ön magyar szellemű 
lapja talán még most is sürgetné a magyar 
gyülekezetet Csabán és az egyházi nyelvet, 
magyarul, a mi megvan. Es hogy lelkes 
magyar nyelvű oktatása (midőn még erről 
törvény sem volt és azt senki sem követelte) 
nagy sikert ért el, mutatja a magyar nyelvi 
gyülekezetet és az egyház nyelve. Hogy e föl-
adat évtizedes munkát kivánt és hogy a föl-
adat nagy volt, telve immár nem is látható 
akadályokkal, — mindezekért kétszeres el-
ismerést érdemel az úttörő, a kinél ma, pályája 
befejezésekor lelkesebb tanítót nem ismerek 
a fiatalságban. 

Eddig tartott az esperes beszéde. 
. . . Újságírói hivatásom közben sokszor 

leírtam már azt, a mit más beszélt és sok-
szor kommentáltam is. De soha szivesebben 
nem írtam le, mint ezt és kommentálnom 
nem is szükséges. 

Legfölebb azt teszem hozzá kommentárul, 
hogy a derék tanító, — Németh Lajos — 
kiről az esperes mindezeket beszélte, 35 éves 
tanítóskodás után most megy nyugalomba, 
hadd szólaltassam én meg a tanítók háláját 
és szeretetét, hogy a tanítói rendnek a derék 
tanító ennyi becsületet szerzett. 

Németh Lajosnak hosszú életet és tiszta 
örömöket, a magyar idegen nyelvi iskolák-
nak ineg számos Németh Lajost adjon a 
magyarok Istene! 

(Békés-Csaba.) Verner László. 
SSBS® 

I It 0 D A Ii 0 M. 
A gyermek értelmi fejlődése, gyermekpsycho-

logiai szempontból. Irta Donner Lajos, polg. 
leányisk. igazgató. A lélektani kutatás egy 
új ágát akarja szerző nálunk meghonosítani, 
az ú. n. gyermeklélektant, mely Német-, 
Franczia-, Olasz-, Angolországban s különösen 
Északamerikában mind népszerűbbé lesz. A 
204 lapnyi mű külön fejezetekben tárgyalja 
az érzékek működését, a képzettársítást, a 
figyelmet, a gondolkozást és a gyermekóletből 
vett sok jelenségnek érdekes leírásával fűsze-
rezi fejtegetéseit. Ara 1 frt. Kapható a 
„Corvina"-nyomda útján B.-Csabán. 

Mondolat és Felelet a Mondolatra, kiadta 
Balassa József, a Heinrich Gusztáv-féle „Régi 
Magyar Könyvtár" X. és XI. füzete, ára 
5 0 - 5 0 kr. (Budapest, 1898. Franklin-Társa-
lat). A magyar nyelvújítás történetének ez 
elsőrangú forrásai ma már a könyvészeti rit-
kaságok közé tartoznak; azért örömmel 
üdvözöljük ez új kiadásukat. Balassa az egyes 
füzetekhez írt bevezetésekben behatóan és 
alaposan tárgyalja e munkák keletkezését és 
hatását és sok vitás kérdést tisztáz, melyek 

. e vitairatokhoz fűződnek. 

Megjelentek és bekilldettek: A franczia zászló. 
(Verne regénye; ára 1 fr t 40 kr.) — A 
Cynthia hajótöröttje. (Érdekes ifjúsági regény; 
ára 1 frt 20 kr.) — Tanítók zsebnaptára. 

• XXI. évf. Szerkesztette, igen ügyesen, Koncsek 
Lajos. Ara 1 frt 20 kr. Megrendelhető minden 
könyvkereskedés útján. — Magyar és német 
keresk. levelezés. (Ára 2 frt.) Kereskedelmi isme. 
(Ára 1 frt 20 kr.) Mindkettőt írták Garai Ede 
és Pinteritich Károly. — Örök naptár. Szerk. 
Bacsó Ferencz (VIII., József-utcza 54 sz.); ő 
nála rendelhető meg 1 írtért. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
K Az „udvarhelymegyei tanító-egyesület" 

nov. hó 19-én Székely-Udvarhelytt a vármegye-
ház tanácskozó termében rendkívüli ünnepé-
lyes közgyűlést tartott, melyet megdicsőült 
Erzsébet királynénk emlékének szentelt. A 
székely-keresztúri tanítói fiókkör dalegyesülete 
Végler Gyula zenetanár vezetése alatt ugyan-
csak Végler sikerült gyászdalát adta elő. Beke 
László egyesületi elnök megható megnyitó 
beszédet mondott, Lázár József székely-
udvarhelyi igazgató-tanító meg emlékbeszédet, 
Soó Mariska szavalt. Szász Ferencz egyesületi 
titkár fölolvasta a király 0 Fölségéhez inté-

i zendő részvétföliratot. Elnök jelentette, hogy 
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a mult gyűlésen Homoród-Almáson, az ottani 
hires almási barlangnak egy legszebb részét, 
mely 30 m. hosszú, 12 m. széles és cseppkö-
vekből álló gyönyörű góth-íves alakjával leg-
inkább magára vonja a figyelmet, az udvar-
helyi tanító-egyesület ünnepélyes aktussal 
„Erzsébet-szakasz"-nak nevezte el. E helyen 
márványtáblával örökíti meg alkalmi ünne-
pélyességgel az egyesület a megsiratott királyné 
nevét. Jelentette végül az elnök továbbá, 
hogy az „Erzsébet-rögtönsegélyző-alap"-ra 50, 
az országos szobor-alapra 80 koronát jut ta-
tott az egyesület. 

X A „békésvármegyei általános tanító-
egyesület" évi rendes közgyűlését e hó 15-én 
tartotta Orosházán. Nagy Lajos elnöki meg-
nyitójában rövid visszapillantást vetett az 
egyesület eddigi működésére, majd reá muta-
tott a sok fontos tennivalóra, mely az egye-
sületre vár. Megemlékezik hőn szeretett király-
nénk tragikus haláláról, kinek emlékét a köz-
gyűlés jegyzőkönyvében megörökíti. Elnök 
melegen üdvözli a gyűlésen jelenlevő kir. 
tanfelügyelőt: Rezei Sylviust, a ki 200 koro-
nával az egyesület alapító tagjai közé lépett. A 
tárgysorozat szerint következett Singer Manó 
főjegyző jelentése az egyesület működéséről, 
majd Donner Lajos fejtegetése a nyugdíj-törvény 
revíziójáról. Kovács János a gazd. ismétlő-
iskoláról mondta el nézeteit. A pénztáros 
jelentése után az indítványok kerültek sorra. 
Povázsay Gábor az iskola és tanító védelméről, 
Csonka János a népkönyvtárakról, Brosz 
János egy a Tanítók Házában létesítendő 
békésmegyei szoba-alapról, Kovács János a | 
tanítói fizetésnek a XI. fiz. osztályba való 
beillesztéséről, Némethy Samu az orsz. tanítói 
nyugdíjalap zárszámadásának az ország összes 
megyei tanítóegyesületekkel való közlése végett, 
Borcsiczky Károly az egyesület könyvtárának 
hozzáférhetőbbé tételére, Fabriczy Pál a régi 
hátralékok újból való leszállítására beadott 
indítványát a közgyűlés elfogadta. — Zih 
Károly b.-szt.-andrási tanító 50-éves jubileumán 
az egyesület képviselteti magát. — A tiszt-
újítás eredménye : elnök Nagy Lajos, alelnökök 
Láng Gusztáv, Pivár János, főjegyző Singer 
Manó, jegyzők Kovács János, Uhrin, Károly, 
pénztáros Fabriczy Pál, könyvtáros Donner 
Lajos. Az orsz. tanító-bizottságba kiküldettek : 
Nagy Lajos, Benke Gyula. Pivár János, 
Podsztrelen György, Donner Lajos és Veres 
Lajos. A megyei népnevelési bizottságba kül-
dettek: Pál Ernő, Lág G. és Keller J. 

Az „Arad és vidéki tanítóegyesület" 
marosmenti köre november 17. tartotta Arnold 
János soborsini tanító elnöklete mellett 
Aradon rendes őszi gyűlését. A gyűlés munka-

rendje 14 tárgyból állott; első helyen volt a 
megemlékezés a f. é. szeptember 10. gyászos 
napról, melyen édes hazánk nagyasszonyát 
vesztette. Tartalomdús és megható emlékbe-
szédet mondott az elnök. Maradandó emléket 
is akar a kör a felejthetetlen királynénak 
alkotni, nem hideg kő, hanem humánus czélú 
alapot szándékszik létesíteni: „Erzsébet-alap" 
czímmel, mely a tanítók özvegyeit és árváit 
lesz hivatva segélyezni. Juhász József szent-
leányfalvi tanító igen tanulságos értekezést 
tartott „a magyar és német helyesírásról a 
németajkú iskolákban". Előadó jegyzőkönyvi 
elismerést vivott ki magának. Vitatételül a 
gazdasági ismétlő volt kitűzve, melyről igen 
élénk és hosszú vita folyt. A tavaszi ülés 
Soborsinban lesz. A megüresedett jegyzői 
tisztségre egyhangúlag Earner János új-paulisi 
tanító választatott meg. Evvel véget ért a 
tanulságos ülés, melyen a szép számmal meg-
jelent köri tagokon kívül, sok aradi vendég 
is résztvett. (D. J.j 

$ A gyergyói róm. kath. tanító-egyesü-
let őszi rendes közgyűlését Gy.-Szt.-Miklóson 
tartotta meg a tagok szép számú jelenléte 
mellett. Szentmise hallgatása után a helybeli 
osztálytanítók (számszerint nyolczan) az elnök-
ség által előre kijelölt tantárgyakból saját 
osztályaikban gyakorlati tanítást tartottak, a 
meghallgatás és a gyűlésen leendő referálás 
végett kiküldött bizottságok jelenlétében. A 
tanítások végeztével Józsa Sándor elnök a 
gyűlés megnyitása alkalmával benső érzéstől át-
hatott beszédben emlékezett meg megdicsőült 
királynénkról. A kegyeletes megemlékezés 
után Józsa S. szép elnöki megnyitó beszédet 
tartott, melyben a tanítói föladat sikeres meg-
oldásához szükséges kellékekre: a szeretet- és 
türelemre s ezek megszerzésének módjára oly 
ügyesen mutatott rá, hogy beszéde mindvégig 
nagy tetszésben és jegyzőkönyvi köszönetben 
részesült. Az elnöki előterjesztések megtétele, 
s a mult gyűlésről Borka Lajos főjegyző által 
fölvett részletes és tárgyhű jkönyv fölolvasása 
és hitelesítése után a gyakorlati tanítások 
bírálata következett, melyek tanulságos eszme-
cserékre adtak alkalmat. A bírálati jelentések 
alapján a tanítások elnökileg is dicséretesen 
sikerülteknek mondottak. Ezután Józsa Sándor 
módszertani előadást tar tot t a számtan-taní-
tásról, melyben — egyik mult gyűlésen föl-
merült ellenvéleménynyel szemben — meg-
győzően és kézzelfoghatólag bizonyította be, 
hogy az elemi iskola I. osztályában csupán a 
szóbeli számolásra kell szorítkozni, s csakis 
tanév vége felé kerüljön sor a számjegyek 
leírására; mert a sok újdonság, mint : szám-
fogalom, számjegy, a részek és ezek jegyei, 



in 
NÉPTANÍTOK LAPJA. 47. szám. 

a 4 alapművelet szóbeli és jegyszámolással 
összevegyítve, a kis 6—7 éves gyermek eszét 
a helyett hogy fejlesztené, inkább zavarja és 
megterheli. A szóbeli és jegyszámolás-össze-
vegyítése a kezdő-osztályokban zavart okoz és 
megnehezíti a fej számolási készség elsajátítá-
sát ; fősúlyt a szóbeli számolásra kell fektetni. 
Számoló eszközeivel (koczkák) bemutatta a 
számjegyek leírása, valamint azok helyi értéke 
ismertetésének könnyű és helyes módját is. 
A tanulságos előadásért — melyet a tagok 
feszült figyelemmel hallgattak végig — a 
gyűlés az előadónak köszönetet mondott. 
Most a pénztárnok! jelentés előterjesztése s 
egyéb ügyek elintézése után előterjesztetett 
Pál Albert indítványa, melyben az egyes 
községekben erkölcsnemesítő ifjúsági egyesületek 
fölállítását javasolja. A gyűlés fölkérte az 
indítványozót, hogy indítványának gyakorlati 
kivitelére nézve, egy fölolvasás keretében a 
jövő gyűlés elé terjeszszen részletes javaslatot, 
melyet aztán a választmány tárgyalás alá fog 
venni A jövő gyűlés helyéül Tölgyes határ-
széli községet jelölték ki. (B. L.) 

2) A csanádmegyei tanító-egyesület batto-
nyai járásköre őszi rendes gyűlését f. évi 
november hó 22-én Tornyán az újonnan 
épült szép és tágas állami iskola helyiségé-
ljen a csaknem teljes számmal megjelent 
tagok és több mint 30 vendég jelenlétében 
tartotta meg. A gyűlést Veress Károly tornyai 
áll. isk. igazgató-tanítónak az V-ik vegyes 
osztályban a „konyhasó" —ról tartott tanítása 
előzte meg. — Kevés szünet után Veszelovszki 
János tornyai áll. isk. tanító egész preczizitás-
sal énekeltette el növendékeivel a „ Hymnus"-t, 
melv után Orbán Sándor, mint e kör alelnöke 
rövid, de szép megnyitó beszéde hangzott el. 
Fölolvastattak a központból érkezett leiratok, 
melyek közül megemlítést érdemel az, mely-
ben elismerését fejezi ki a központ Puulik 
Imre járásköri alelnökkel szemben, kinek 
tapintatos vezetése alatt e kör évről-évre 
izmosabbá, életképesebbé válik ; valamint Veress 
Károlyt részesíti különös elismerésben, kinek 
sokoldalú, tágkörű ismeretét és fáradhatatlan 
munkásságát, szakszerűen összeállított vita-
tételei fényesen igazolják. Ezek után Orbán 
Sándor köztetszésnek örvendő „Mik teszik 
kedvetlenné az elemi iskolai tanítót életpályá-
j á n ? " czímü értekezését olvasta föl. A tárgy-
sorozat utolsó pont ja : „Vitatételek a gazd. 
ismétlő-isk. köréből." Előadó: Veress Károly. 
1. Szükséges-e a gazd. ismétlő-isk. fölállítása és 
ha igen, mily helyeken állíttassanak föl első sor-
ban ? — 2. Kik vannak hivatva a gazd. ismétlő-
iskolák szervezésénei az első lépéseket meg-
tenni : a tanító vagy a tantfelügyelő ? — 3. 

Lehet-e a gazdasági ismétlő-iskola gyakorlati 
részének vezetésére oly egyént kijelölni és 
tanfolyamra küldeni, kinek eddig e téren 
semmi vagy nagyon kevés ismerete volt ? — 
4. Az iskolaszék avagy gondnokság minősít-
heti-e tanítóját arra, hogy a gazdaság- és ker-
tészet terén szerzett érdemeiért vizsgálat kötele-
zettség nélkül ajánlja az illetékes ministerium-
nak a kinevezésre ? — 5. A berendezésnél 
mily elvek vezessék a szaktanítót ? — 6. Két 
délután vagy egy egész nap legyen a gyakor-
lati oktatás ? — 7. Meghozhatja-e az iskola-
fönntartó azt az áldozatot, hogy a hol 2 vagy 
annál több holdra terjedő terület adatik, egy 
külön tanerő alkalmaztassák ? — 8. Elérhető-e 
azon erkölcsi és anyagi siker, melyet a gazda-
sági ismétlő-iskolák eszméjének megvalósítói 
várnak ? — E tételek mindenike az előadó 
kidolgozása szerint módosítás nélkül elfogad-
tatott s azok értékét érdemileg méltatva, 
előadónak jegyzőkönyvileg mond köszönetet 
és elismerést a gyűlés. 

X A marostordavármegyei ált. tanító-
testület mezőségi fiókköre ez évi őszi gyűlését 
Mező-Sámsondon tartotta meg az állami iskola 
helyiségében, Bartha Lukács mezőbándi állami 
tanító, mint helyettes elnök elnöklete alatt, 
melyen az összes tagok jelen voltak. A tanügy-
barátokon kívül jelen volt az állami iskola 
gondnoksága, élén az elnökkel. Czézár Károly 
sikerült gyakorlati tanítása után Hartha Lukács 
mezőbándi állami tanító megható „Gyász-
emlékbeszédet" tartott megdicsőült királynénk, 
Magyarország védangyala fölött. Ezután Tancsa 
Irma tanítónő tartott fölolvasást „a kevély-
ségről", Kiss Ferencz ev. ref. tanító meg „A 
községi faiskolák helyes kezeléséről". 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
F. Y. Önökhöz legközelebb Kismartonban, 

Nagy-Szombatban. Kőszegen, Pinkafőn, Szom-
bathelyen van polgári fiúiskola. A kérdezett 
helyeken nincsen. 

W. J. Folyamodjanak önök a rendelet meg-
szüntetéseért. Az orvosok aligha engedik. 
Tandíjfizetésre kötelezzék az illető tanulókat. 

Ph. V. 1. 2. Igen. 3. Nem áll rendelkezé-
sünkre. 4.' 5. Nem helyes. 6. Elég az igazgató. 
7. Hozzá tartozik a neveléshez. 8. A gond-
nokság tudtával. 9. Szűkösen megélhetnek 
belőle 10. Természetesnek tartjuk. 11. Lam-
pelnél a Benedek-Földes-féle könyv. 12. Ha 
lehet, az előbbi. 

Lovas V. Önmaga mondja, hogy nem 
kereseti adó alapján fizeti az útadót. A jegyző 
önnek megmutatja azt a rendeletet vagy £-t, 
melynek alapján kivetette. Forduljon hozzá. 



47. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
II 

Gemma. 1. Az „igazságos arány" megálla-
pításának a segélyzendő hitközség vagyoni 
helyzetét, iskolaföntartási költségeit stb. mél-
tánylandó okokat kell figyelembe venni. A 
segélyt csak akkor s annyiban kell kiadni, a 
mikor s amennyiben arra valóban szükség van. 
2. Nincs róla tudomásunk, hogy elengedték 
volna. 

P. I. S. 1. Nem tart juk lehetségesnek. 
Újra kellene folyamodni. 2. Nem helyes. A 
tanítói díj mellett a kántorság jövedelmét is 
be kell vallani. 3. A kiutalványozás értelmé-
ben. 4. Kevesebbet kell markolni, akkor 
talán többet szoríthatnak. Az állampénztár 
nem feneketlen zsák. 

J. J. Fülöpszállás. Nem; csak az számít-
hat, a kit az államkormány nevezett ki. Az 
olyan óvónő, ki már tagja az orsz. nyug-
díjintézetnek, nem veszíti el nyugdíjigényét, 
ha átmegy elemi iskolai tanítónői pályára s ott 
működését a tanítói oklevél megszerzésére 
kitűzött 2 év alatt ideiglenes jellegűnek 
tekintik. Az átlépést azonban folyamodvány 
alakjában be kell jelenteni a közokt. minis-
teriumnál. 

H. 0 . Colonia. 1. Folyamodjék a földmív. 
ministeriumhoz. 2. Nem semmisíthető meg. 
Ez díjlevél értékének csökkentése volna, ahhoz 
pedig a felsőbb hatóságnak is van szava. 3. 
A községtől követelje közigazgatási úton. 4. 
A fizetésemelkedést már be kellett volna 
jelenteni a nyugdíjigény fölemelése végett. 

Kilár Károly. A községi faiskolákról és 
fásításokról az 1894. évi XII. t.-cz. VI. feje-
zete intézkedik. E szerint: (44. §.) a községi 
faiskola létesítéséről és kezeléséről a 
községi elöljáróság intézkedik A faiskola 
kezelésével, ha arra külön szakközeg nem 
alkalmaztatik, méltányos díjazás mellett a nép-
tanító bizható meg. Eme g-ból mi azt követ-
keztetjük, hogy a tanítónak el kell fogadnia 
a faiskola kezelését, ha az elöljáróság így 
kivánja. 

Yarga M. A kérdéses tanítói alkalmazás 
magánszerződésen alapulónak tekintendő. Az 
illető magánbirtokos, ha birtokát telekköny-
vileg nem kötelezi az iskola föntartása, idővel 
— egyéb közérvényű szerződés hiányában — 
megtagadhatja az iskola föntartását s akkor 
a tanító, legfeljebb bírósági úton támaszthat 
követelést. Az iskola évközben való beszün-
tetését azonban a közigazgatási hatóság nem 
fogja megengedni. Más eljárást a leírt eset-
ben nem tartunk lehetségesnek. Köztapasz-
talat szerint sok kellemetlensége volt már a 
magánszerződés jellegével alkalmazott tanító-
nak. Többet — a körülményeket nem ismerve 
— nem mondhatunk. 

Moldováuyi. Próbálja meg folyamodvány 
alakjában kérni. A kérvényt a közokt. minis-
teriumhoz czímezze. Adja elő a tényállást 
teljes őszinteséggel. Ha így nem sikerül a 
dolgot reparálni, másként sem remélheti. 

A. B. H. Szoboszló. A kir. tanfelügyelő 
úrral kell ebben az ügyben érintkezni. 

Mártin A. Olvassa el az idézett közleményt. 
Abból láthatja az eltérő eseteket. A mi külön 
kántornak a földje, arra nem vonatkozhatik, 
mert hiszen „tanítókról" (ide tartoznak a 
„kántortanítók" is) van szó. 

Faur T. Az iskolaföntartó hatóságtól mél-
tányossági okokból kellene kérni a súlyos 
intézkedés megváltoztatását. Ha a tanf. nem 
segíthet, mi sem tehetjük 0 ismeri a helyi 
viszonyokat. A pályázatok a Lampel-féle kiadás-
ban levő Hivatalos Közlönyben jelennek meg. 
Esetleg közvetetlenül is lehetne a ministe-
riumhoz — hivatalos úton — fordulni oly 
kérelemmel, hogy alkalomadtán bárhová kér-
nek elhelyezést. 

Yízszabályozás. Tanítói földek adója, víz-
szabályozás stb. cz. czikkünkben említett ama 
kúriai döntvény száma, mely a vízszabályo-
zási költségeket a közterhek közül kiveszi, 
ez: 1885. évi 3959. sz. 

F r a n g Oy. Megpróbálhatja. Legalább jövőre 
nézve ne követeljék. A kéményseprési díj 
fizetését is az iskolaföntartó hatóság teendői 
közé sorolandónak tar t juk. 

S. J . Nem tarthat. Ez visszaélés. Egy évi 
betegség után nyugdíjazását kell kérni, ha a 
tanítói pályára alkalmatlan. A kii', tanf. szól-
hat bele. 

•T. Nem köteles. A vizsgálat vezetése az 
elnök dolga, de a kérdéseket a tanító intézi 
a növendékekhez. A másik ügy már bizonyára 
rendben lesz. 

F. T. Megmondtuk: nem lehet az ilyenre 
biztosan számítani. 

B. Y. Válaszszanak tanítónőt. 
I . J . A váltakozó rendszer. 
H. Oy. F. Nem tartozik. Ne menjen bele 

lakni, míg az épület ki nem szárad s a kör-
orvos lakhatásra egészségesnek nem mondja. 

Krausz M. 1. Ne tanítson szünidőben. 
2. A kir. tanfelügyelő segítségét kérje. 3. Nem 
tudjuk: ki gyűjti. Mi a megnevezettet telje-
sen értéktelen, idejét multa könyvnek tart-
juk. Postaköltségre sem érdemes. 

Felvidéki tanító. A több helyütt egyfoly-
tában töltött 5 év beszámítandó! Igen. Kérje. 

L. (*. Dégli. Ha nem folyamodott, hogyan 
vennék föl? A biz. másolatok hivatalos úton 
is hitelesíthetők erre a czélra, pl. a lelkész 
által. Egyszerre fölvétetheti, ha mostani állá-
sát bejelenti. 
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Z. Ágoston. Nem. Legföljebb alkalomadtán 
valami ösztöndíjat. 

Kincs József. Az alispáni hivatal útján 
folyamodjék a földmívelési ministeriumhoz az 
iskolakertben létesítendő kis szőllő-telep czél-
jára szőllővessző és karó ingyenes adományo-
zásáért. 

I . S. Ada. A közokt. ministeriumhoz for-
duljon. Ha állásán véglegesítik, nem lesz 
kára a mostani próbaévből. 

Kollár Mihály. Nem S. Gy. kollega, de 
országos törvény biztosítja azt a jogot. S. 
Gy. tehát ne adjon ki semmiféle lemondási 
nyilatkozatot, mert ez nála is, meg hivatal-
beli okleveles utódjánál is nagy zavarokra 
adhatna jogot. A tanítónak nemcsak magát, 
hanem a közérdeket is szem előtt kell tar-
tania. Másrészről az illető róm. kath. hitköz-
ség törvényes kötelezettsége alól nem szaba-
dulhat az által, ha x . . . y tanító lemond a 
nyugdíjáról. A törvényt nem x . . . y változ-
tathatja meg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Hermann Antal kitüntetése. A király 

dr. Hermann Antal budapesti állami polgári 
iskolai tanítóképző-intézeti tanár és egyetemi 
magántanárnak, a tanügy és különösen a 
néprajzi tudomány müvelése terén szerzett 
érdemei elismerése ül, a tanítóképző-intézeti 
igazgatói czimet és jelleget adományozta. 

— A tanítványok kegyelete. Boller Mátyás, 
a nemrég elhunyt polg. iskolai igazgató volt 
tanítványai Halmos Zoltán és Silberer Sándor 
meghívására értekezletet tartottak, a melyben 
elhatározták, hogy igazgatójuk sírja fölé díszes 
emléket állítanak. 

— Jubileum. A fővárosi tanítóság egyik 
legnépszerűbb tag ja : Sántha Lajos igazgató-
tanító a napokban érte meg tanítói szolgálatá-
nak 30-ik évfordulóját, mely alkalommal kar-
társai ünnepi lakomát rendeztek tiszteletére 
és értékes ajándékkal lepték meg. Őszinte 
üdvözletünket küldjük mi is az érdemes 
tan férfiúnak. 

— „Egyesületi élet" czímű rovatunkra 
vonatkozólag helyes észrevételeket küldött 
be Darvas Lázár felső-veniczei tanító. Közöl-
jük e czikkből a következőket: „Ezt a rovatot 
kevesebb önzéssel és több ügyszeretettel nagyon 
tanulságossá lehetne tenni. A tudósítók, úgy 
látszik, a tárgysorozatot egyszerűen beküldik, 
megjelölve, hogy N. N. úr mély szakérte-
lemmel, s nagy szorgalommal, terjedelmes, 
magvas előadásban értekezett erről meg 
erről. Elnök lett ez, meg ez az úr, sikerült 
tanítást tartott ez és ez. Aztán ebéd volt, 1 

melyen ettek, ittak. Részemről nem tartom 
szükségesnek megtudni azt, hogy kit válasz-
tottak meg itt vagy ott jegyzővé, pénztárossá 
stb. Azt sem tartom szükségesnek, hogy ezt, 
vagy azt a magvas előadást ki tartotta, vagy 
kik tartottak köszöntőket; de igen is abban 
szeretném kidomborítani a tudósítások lényegét, 
hogy az értekezésben az illető a fölvett tételt 
milyen iránypontok szerint véli megoldhatónak 
s evvel szemben egyesek, esetleg a testület milyen 
álláspontot foglal el. Az ily irányban megírt 
tudósítások révén egy közérdekű tétel kidol-
gozásából az egész ország tanítósága szapo-
ríthatná ismeretét. Ez eljárás szerint minden 
tanító minden egyes gyűlés tételeinek kidol-
gozását pár vonásban megismerné s így az ő 
véleményét alkalma lenne avval összehason-
lítani. A tudósítások ily formában vezérfonalul 
is szolgálnának az ország tanítóságának 
valamely közérdekű kérdés egyöntetű meg-
oldásához." T. munkatársunk fönuebbi fejte-
getéseit egész teijedelmökben helyeseljük és 
kérjük is a tanító-egyesületek t. elnökségeit, 
hogy ily irányú tudósítások beküldésére szólít-
sák föl az egyesületi laptudósítókat, a kiknek 
azonban szives figyelmökbe ajánljuk, hogy 
számoljanak mindig a lap szűk terével. Mi 
eddig is szívesen közöltük a közgyűlési tudó-
sításokat (mert a tanítóság egyesületi műkö-
désére nagy súlyt helyezünk) s ha azok az 
eddiginél tartalmasabbak lesznek, még nagyobb 
készséggel fogjuk kiadni. — Egy másik 
czikket, mely szintén az egyesületi, illetőleg 
testületi munkálkodással van összefüggésben, 
meg Burián Albert munkatársunktól kaptunk. 
Elhagyva azt a sok dicséretet, a mit lapunkra 
mond, közöljük e czikkből a következő sorokat, 
melyeket ajánlunk a tanítótestületek szives 
figyelmébe. „Fájdalom, — írja B. A. — még 
azok sem kisérik komoly figyelemmel a tanügyi 
sajtót, a kiknek pedig — már csak hivataluk-
nál fogva is — különösebben érdeklődniök 
kellene a tanügy terén fölmerülő eszmék, 
vagy újabb vívmányok iránt. Ertem a sok 
helyen intelligens elemekből álló gondnoksági 
és iskolaszéki tagokat, elnököket stb. Tudom 
s elismerem, hogy magának a tanítóságnak 
kebelében is vannak olyanok, a kik a mi 
lapunkat s a többi komoly tanügyi lapokat 
nem kisérik oly érdeklődéssel, a milyent meg-
érdemelnének, sőt a milyent a tanügynek 
minden munkásától joggal elvárhatnának. 
Vigasztalásul legyen mondva, ezek az elemek 
már kivesző félben vannak, számuk napról-
napra fogy. A modern kor haladása vagy 
kiirtja, vagy átalakítja őket. Hiába, olyan 
korban élünk, melyben az előrehaladás — er-
kölcsi értelemben véve — élet, az elmaradás 
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pedig — halál! Vigasztalásul legyen mondva 
az is, hogy vannak tanítótestületek, melyeknek 
havi értekezletein a tárgysorozat egyik pontját 
mindig a „Néptanítók Lapjáu-ban megjelent 
valamely érdekesebb, tanulságosabb tanügyi czikk 
fölött való beszélgetés, vagy a lapban kifejtett 
fontosabb eszmék fölött való vitatkozás képezi. 
Hogy lapunk ilyen czélokra rendkívül bő 
anyagot szolgáltat, azt megjegyezni is fölös-
leges. A tanítótestületeknek ilyen irányban 
való foglalatoskodása igen nagy haszonnal 
jár. Mert ha pe'ldául olvasunk valamely üdvös 
törekvésről, melyet mi is melegen szeretnénk 
támogatni, igen gyakran megtörténik, hogy 
különféle dolgaink intézése közepette teljesen 
megfeledkezünk róla. Ha már most a tanító-
testületi értekezleten is szó esik a dologról, 
líjból foglalkozunk vele s talán fölcsapunk 
előharczosának is. A vallás- és közoktatásügyi 
ministerium sokat áldoz a „Néptanítók Lapjáé-
ra ; ez az áldozat nem is vesz kárba, mert 
lapunk nagy és nemes missziót végez. Soha 
sem kell elfelejteni, hogy mi általunk és a 
mi érdekünkben működik, s hogy egy nagy, 
egy hatalmas eszmét szolgál: a magyar nem-
zeti népoktatás eszméjét." 

— A szolnoki iskolák államosítása. 
Szolnok városát különösen az utóbbi évek 
alatt rohamosan növekedő pótadó gátolta 
abban, hogy csak a legszükségesebb dolgokra 
is áldozhasson valamit Iskoláit nem szapo-
ríthatta, tanítóit is — az ottani nagy drága-
sági viszonyok daczára — legnagyobbrészt 
csak 400 frt fizetéssel díjazhatta. Most Eötvös 
K. Lajos kir. tanfelügyelő fáradhatatlan buz-
galmával kieszközölte, hogy a szolnoki közs. 
iskolák 1899 szeptember 1-től állami keze-
lésbe mennek át. November 21-én érkezett 
le a kir. tanfelügyelőhöz a tanítókat meg-
örvendeztető ministeri leirat. 

— A bártfai állami elemi iskolát, mely-
ben 13 tanító működik, november hó 22-én 
nyitották meg a vármegye főispánjának és 
főbb tisztviselőinek jelenlétében. A főispán 
és a város polgármestere hatásos beszédet 
mondottak. 

— Pályatétel. Jász-Nagykun-Szolnokm. 
községi tanítótestülete Eötvös K. Lajos kir. 
tanfelügyelő által két darab aranynyal jutal-
mazandó következő pedagógiai munkára hir-
det pályázatot: „Az összekötő kapocs meg-
keresése az óvoda és a népiskola I—Il-ik 
osztálya között." A pályázati határidő 1898. év 
deczember 31. Csak a Jász-Nagykun-Szolnok-
megyei községi tanítótestület tagjai által, 
idegen kézzel írt, jeligével ellátott és Szolnokra 
az elnökséghez 1898 deczember 31-ig bekül-
dött pályamunkák vétetnek figyelembe. 

— A Szathmáry-síreinlékre, illetőleg 
alapra újabban adakoztak: Vágó József 
(Majtis) 20 kr; petrozsényi járás áll, tanítói 
(Hunyadvármegye kir. tanfelügyelősége útján) 
13 frt, (ehhez adtak: Nagy ' Miklós 5 f r t ; 
K. Schnegon Ilka 1 f r t ; Tóth Julia 1 f r t ; 
Fekete József 50 kr ; Bruckner Frigyes 50 kr ; 
Csutak Gáspár 50 kr ; Sztojkáné-Csúcs Anna 
1 f r t ; N. N. 50 k r ; Fehér Bertalan 50 kr ; 
Sztojka Béla 1 f r t ; Ádám János 50 k r ; Feiler 
Gyula 50 kr; Vigh Nándor 50 kr = 1 3 frt) ; 
Paulinyi Samu 15 kr. Eddigi gyűjtésünk 
2173 frt 38 kr. (A M. Ta. Ka.-ja által 
kezelt összeggel együtt befolyt összesen 2241 frt 
03 kr.) — Kérjük a még künn levő ivek 
mielőbbi szives beküldését, valamint újból 
figyelmökbe ajánljuk a hozzánk tanácsért és 
fölvilágosításért fordulóknak a levélbélyegek-
ben való adakozást. 

— Gyűlés. A „baranyamegyei tanítótes-
tület" f. évi deczember hó 7-én (szerda), mint 
az iskolai törvények (1868. évi XXXVIII. t.-cz.) 
kihirdetésének 30. évfordulóján, a megyei 
székesház közgyűlési termében tartja évi 
rendes közgyűlését, melynek tárgysorozatából 
kiemeljük a köv. két pontot: vKivánatos-e 
népoktatási törvényünk revíziója ? Ha igen, 
mennyiben ? Melyek azon pontok, melyeknek 
megváltoztatása a nevelés-oktatás elóhaladására 
szükségesek?" Előadó: Schmidt Boldizsár, pécs-
bányatelepi népiskolai igazgató. A gazdasági 
ismétlő-iskolák. Előadja: Bódizs Béla, vaiszlói 
községi tanító. 

— Halálozás. Laurenczy András voltpolomi 
nyugalmazott ág. ev. tanító életének 75., áldás-
teljes tanítói működésének 50. évében jobb 
létre szenderült. Áldás emlékére! 

A szerkesztő postája. 
Ötödéves korpótlék. Mindazokat, a kik (rengeteg 

számmal) e héten korpótlék ügyében hozzánk fordul-
tak, utaljuk lapunk 47. számának erre vonatkozó 
szerk. üzenetére — H. (i. Töröcske. Ilyen dolgok-
ban nincs véleményünk. — K. J. Jászkarajenö. 
Mi, részünkről, tapintatlannak tartjuk. — M. 1. A leve-
let megkapja ily czímen : III. ker. polg. leányisk. — 
V. L. H.-Nádudvar. Nagyon sajnáljuk, de ugyan-
abban a sorsban leledzenek önnel együtt még vagy 
400-an, a kik régóta várnak czikkük megjelenésére. 
Mi több czikket nem adhatunk ki, mint a mennyi 
a lapba fér s az elfogadottak közt mindig az aktuális 
közleményeké az elsőség. Vannak, a kik egész 
kötetre menő kéziratot küldenek be s ha megírjuk 
nekik, hogy (a mit úgyis tudniok kellene) nincs rá 
terünk: szidják a szerkesztőséget, a mely nem haj-
landó a molnár és fia meséjét eljátszani, hogy t. i. 
mindenkinek a kedvében járjon. IIa és a mint lehet, 
czikkére sort kerítünk. — Gy. J. ücsény. Megren-
delheti Lampel R. (VI., Andrássy-út 21. sz.) könyv-
kereskedésében is. — „Várakozó." Az engedélyt 
75.5,8. sz. a. leküldték a tanfelügyelőséghez. A 
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többire nézve az illető intézet igazgatója ad fölvilá-
gosítást. — Sz. B. T.-Vásárhely. 1. Már eddig meg-
kaphatta 77.622. sz. a. 2. Vissza kell fizetni azt, a 
mire nem szolgált rá. Virág. 1. Az ügy érdeké-
ben kívánatos, hogy a tanítótestületi értekezleteken 
egyik-másik tag fölolvasást vagy minta-előadást tart-
son. 2. Az óra-rendet és tananyagfölosztást elkészí-
teni és jóváhagyás végett beterjeszteni kötelesség. 
3—4. Nem tartozik. 5 6. A mint az iskolaföntartó-
liatóság rendeli. 7. Jó időben azudvaron is. — K. J. 
Somogy-Dráva-Szt.-Márton. 1. Hittant is köteles taní-
tani saját oszt.-ban. 2. Ha a felsőbb oszt. tanítója nem 
érti a gyermekek nyelvét, annak oszt.-ban is köteles tani 
tani, mert ön kántortanító. Kívánatos azonban, hogy 
ezért külön díjazásban részesüljön. Heti 30 óránál 
többet adni nem köteles. — K. F. Mucsi. K. Z. 
Budapest. J. Somorja. Nem közölhetjük. — 
Tudnivágyó. Fizetést a kinevezés napjától számítva 
követelhet, illetve attól az időtől, a mikor állását 
elfoglalta és működését megkezdette. — H. M. 
Csernye. Ha az a szülő annyira szegény, hogy 
„semmiféle hitközségi terheket nem visel, párbért 
sem fizet", a tandíj fizetése alól is fölmenthető. — 
S. Gy. Málorn. 1. Kérhet; de nem követelhet töb-
bet. 2. Kötelessége. - K. P. Alsó-Kalocsa. A mulasz-
tási kimutatások elhanyagolásáról nem közölhetünk 
több czikket. — P. J. Csurgó. Jó czikk; de kissé 
terjedelmes. Rövidítve, a mint lehet, sorát ejthetjük. 
— Cs. Gy. Breznóbánya. 1. Az ilyen dolgok esetről-
esetre döntetnek el. Halasztásért folyamodhatnak. 
2. Maradnak ott, a hol voltak, legfölebb szolg. pót-
lékot kapnak. — L. Gy. Jiagy-Pertény. Tanulhatja. 
— „Bácskai." 1. Beérkezett, de rengeteg sok az 
elfogadott kézirat. 2. Öt év múlva ott kap két kor-
pótlékot (100 frt), a hol akkor működik. — „llunyad-
uiegyei." Hivatalból fognak intézkedni mind a ket-
tőre nézve. — Sz. B. Vértes-Somló. Nem ismerünk 
ilyen rendeletet, de nincs is szükség rá, mert az a 
dolog természetéből foly. — Névtelen levelekre vem 
válaszolunk. — „Tudakozó". A mi nézetünk szerint 
erre is engedélyt kell kérni. — Lád Károly igaz-
gató úrnak, ISudapest. A ,.Polg. Isk. Közlöny" nov. 
füzetében t. kartárs úr György Aladárnak lapunk 
f. évi november 3-iki számában megjelent czikkével 
foglalkozik s közleményében ez a passus is előfordul: 
„Mi a Néptanítók Lapjának szerkesztője iránt mindig 
a legnagyobb tisztelettel viseltettünk és animozitás-
tól ment komoly tanférfiut láttunk benne. Ezek 
után azt kérdi, mivel igazolja a szerk., hogy a Gy. 
A. czikkét kiadta ? Abban teljesen igaza van t. kar-
társ úrnak, hogy e lap f. szerkesztője „animozitástól 
ment", még pedig minden irányban. Gy. A. urat 
azonban szerencsések vagyunk főmunkatársaink közé 
sorolhatni s mivel a f. szerkesztő is (a ki különben 
távol áll az Orsz. Közokt. Tanácstól) úgy volt érte-
sülve, hogy a Tanács határozata erősen és több ízben 
hangsúlyozza a polg. iskola népoktatási intézeti vol-
tát, semmi oka sem volt arra, hogy főmunkatársa 
czikkét ki ne adja. Mert, olvassuk el csak „animozi-
tástól menten" azt a közleményt, ez volt a Gy. A. 
czikkének a magja. Ez volt a sült; hogy a „sauce" 
olyan, a mi némelyeknek nem tetszhetik, azt f. szer-
kesztőnk elismeri, valamint azt is, hogy egyes kifeje-
zések elmaradhattak volna belőle. Csakhogy személye-
ket Gy. A. nem sértett s a f. szerk. főleg erre van 
nagy tekintettel, mert különben a legmesszebb menő 
liberalizmussal ad teret a legellentétesebb nézetek 
nyilvánításának. Hiszen Gy. A. czikkére vonatkozó-
lag már eddig is két választ adott ki! Láng Mihály-
nak a slöjdre vonatkozó czikkeit illetőleg is készsé-
gesen nyitja meg a lap hasábjait a tárgyilagos kriti-
kának, mint a hogy ugyancsak Láng M. ellen is 

kiadta Margitai J. birálatát. Mi is azt mondjuk tehát, 
a mit t. kartárs ú r : „szolgáljuk az ügy igazi érde-
keit", de megtoldjuk azzal, hogy a mikor közügyről 
van szó, ne érzékenykedjünk kelleténél jobban. A 
Néptanítók Lapját az ellentétes vélemények meghall-
gatásában mindig a legnagyobb méltányosság vezette, 
de személyeskedésektől eddig tartózkodott s tartóz-
kodni fog ezután is. — St. S. Nagy-Surány. A gazd. 
ism.-iskolai olvasókönyvet (ára 50 kr.) Lampel R. 
(Wodianer F. és Fiai) könyvkereskede'se útján (VI., 
Andrássy-út 21. sz.) lehet megrendelni. — Szives 
figyelembe. A ki az iskolaügygyel összefüggő, de 
mégis magántermészetű dologban fordul hozzánk és 
a rendesnél valamivel gyorsabb választ óhajt, mellé-
keljen leveléhez czimzett lev.-lapot. Ha a dolog után-
járást kiván, így is eltarthat- a válaszadás egy hétig. 
A fölvilágosítás- és tanács-kérőknek újból figyel-
mökbe ajánljuk a Szathmáry-alapot, melyre, ha min-
den tanácskérő csak egy •» kros levélbélyeggel járul 
is hozzá, a gyűjtés befejezéséig szép összeg gyűlhet 
össze. —• F. Nem. A földművelési ministerium által 
hirdetett pályázat a gazd. Vezérfonálra még nem 
dőlt e l ; mikor jelenik meg a Vezérfonal: nem tud-
juk. — Reberics Imre, Pécs. Köszönjük a meghívót 
és kérünk a gyűlésről szives tudósítást. — 1 . L. P . 
Czikkekkel akár két évre is el vagyunk látva; nem 
kérjük, mert úgy sem tudnók sorát ejteni. — A 
polgári iskolák kérdéséről egyelőre nem szándéko-
zunk czikkeket közölni. — P. F. Itaraczház. A követ-
kezőkben , szolgálunk" felvilágosítással: 1. Tör-
vény szerint a fizetés nem szállítható le. 2. A kor-
pótlékhoz önnek törvény szerint joga van s azt meg 
is kell kapnia. Mindkét ügyben forduljon a kir. tan-
felügyelő úrhoz, mert ő van hivatva a tanítónak tör-
vényen alapuló érdekeit megvédelmezni. — Földes. 
A rendelet szót azért tettük idézőjel közé, mert 
idéztük abból a levélből, a melyben hangsúlyozva 
volt. Ez tehát idézet és kiemelés is volt egyszersmind. 
Hozzánk érkező számos levélben kérdik, hogy van-e 
„rendelet" oly kicsinyes dolgokra nézve is, a melyek 
a falusi kisbíró hatáskörébe tartoznak : ez okból emel-
tük ki ezt a szót, a melylyel oly sokan zaklatnak 
minket. Egyébiránt az idézett szó ragját nem kell 
az idézőjelbe belefoglalni. — 31. J. T.-üörögd. Mint 
okleveles tanítót, megilleti a korpótlék s mi hisz-
szük is, hogy iskolatöntartója megadja azt neki. — 
Sylvester. Annyi a kéziratunk, hogy nem Ígérhet-
jük meg bizonyosan a közlését. Csokonay tétele. 
Nem közölhetjük. - M. E. Kántor-Jánosi. Már 
számtalanszor megüzentük, hogy az államsegély a 
fizetéssel együtt havi vagy '/> évi részletekben utal-
ványozható ki. Hogy az iskolaszéki elnök hol kama-
toztatja a pénzt, az nem tartozik a tanítóra s a 
kamatok nem illetik meg a tanítót. (!) — B. D. 
Bárdi'alu. Olvassa el lapunk 47. számának szerkesztői 
postájában a korpótlékra vonatkozó üzenetet. — 
Számos levélre a válasz meg van irva, sőt ki is van 
szedve, de már nem közölhettük. 

Tarta lom: A tanítói földek adója. Nagy József. 
— „A tanítói földek adója" czímű czikkhez. Oööz 
József dr. — A slöjd. Mánezos József. — A mulasz-
tási kimutatások elhanyagolása. Kostyál Béla. — 
Hivatalos rész. — S z ü n ó r a : Hatvanéves szolgálat. 
Szőke István. — A mi csak tanítónak adatott. Verner 
László — Irodalom. — Egyesületi élet. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Gööz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

ÁRJEGYZÉKE. 
A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, 

továbbá községek- és körjegyzőségeknek a netto-sirösszeg előleges beküldése mellett, portö-
meutesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimiinket: „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
utolsó postát is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek. 

a) Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

G ö n c z y p. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABU és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 7SA iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9'/« iv, kötve, bolti 
ára 19 kr, netto ára 16 kr. 

Gáspár .1.111. olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'/. iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelomgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'/< iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és TI. oszt. sz. 8", 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8», 14'/. iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7'/s iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvböz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'/s iv, kötve, bolti ára 2"> kr., netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8", 12 iv, kötve, bolti ára 35 kr, netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történőt tanításához. 
3°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 37« 
iv. kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Di-. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. s? 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8°, 5V. iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'/» 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
8% 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'A iv, kötve, bolti 1 írt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus 1. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'/! iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A iv. kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8", 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanitásban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margittai J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli L. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, b. ára 50, n. ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák llugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák H. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50"kr. 

Maszák H. Kézi rajzmiiiták. C. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzmiiiták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatauitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8", 5 iv, fiizve, bolti ára 
40 kr, netto ára 30 kr. 

Krilnner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8°, 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr, netto ára 60 kr. 

b) Kémet nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Lederer A. Képes ABC- ós olvasókönyv, javitott 
kiadás. 8°, 7'A iv, kötve, b. ára 15 kr, n.ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8", 7 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik, 55 db. Tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 60 kr, n. ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16'A iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'A iv, kötve, 
bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy Ii. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanitásához. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 45 kr, 
netto ára 36 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és IL 'oszt sz. 
8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 
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Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához, 8°, 27'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'A iv, 
kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
2 frt 40 kr, net to ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 
ezámára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 15, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. NyomtatásbeU mozgatható betiik. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 
ajkúak sz. 1. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. ü . r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy t . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanitásához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára 8°, 8'A iv, kötve. b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8°, 
2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11'/» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, net to ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. net to ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8", 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Dr. Emcriczy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanitók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, IV» iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

d ) Sáros- és Szepesmegyei tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 
osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-Iiez. 8", 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. VezérkÖMyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-ízepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolci 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanitásában. 8", 13'/« iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 26 iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
l'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Fali tábla, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 75/s iv, kötve, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 
bolti ára 22 kr, netto ára' 18 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 
8", 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 
8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-
mára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy 1. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12 iv, kötve. b. ára 30, n. ára 24 kr . 

Nagy E. Nyelvtani vezérkönyv. I., II. osztály számára, 
s", 5'A iv, kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkön'yy. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 40 kr, n. ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8", l'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 20 kr, n. ára 16 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tani-
tásában. 8°, 26'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanitásához. 8°, 
27'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 
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f ) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8° 7 iy, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanitásához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy 1,. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2 '/= iv, kötve, bolti ára 8 kr, 
netto ára 6 kr 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'/a iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
10'/« iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, ll'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár .1. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 32 kr, netto ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, "28'/4 iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8", 
30 iv," kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák II. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
47» iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák B. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

<j) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 

vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 8", 
9'/J iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8", 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. 
osztály számára. fc>°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

h ) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. j 
Gáspár .1. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 20, n. ára 16 kr. 
Hargitai .1. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve. b. ára 30, n. ára 24 kr. 
Hargitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

aépiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv. 
kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Hargitai J. Hagyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8", 5V> iv, kötve, 
bolti ára 25 kr, netto ára 20 kr. 

i ) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

aj Bereg-ugoesa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, 

netto ára 2 frt. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 

bolti ára 22 kr. netto ára 18 kr. 
Nagy E. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, ll'A iv, kötve, bolti ára 30 kr, 
netto ára 24 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. 1. rész. t>°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Valkovszky. Magyarország története. 8°, 4'A iv, 
kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 60 kr, 
netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 ki-

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Hagyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
15 kr, netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam, s". 14 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. s", 12'A iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Xagy L, Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
S kr, netto ára 6 kr. 



2 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 4'A 
iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papirmiiiták. 25 drb, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. V. oszt. sz. Nagy 8°, 17'/a iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 frt 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21'/a iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 
13'/a iv, fűzve, bolti ára 1 frt 20 kr., netto ára 1 frt. 

Csiky Kálmán. A. hazai alkotmány ós jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára S", 
77s iv, fűzve, bolti ára 70 kr, netto ára 56 kr. 

III. Tani tó- és tanitónó'képezdék számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12Vs iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 25 kr, netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'/« 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bart.dus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára 5 frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és műformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8", 24'/i 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9'/« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr. netto ára 1 frt 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészeti aestketika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8", 9'/a iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 4'A 
iv, bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8", 11'/a iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/a iv, 
bolti ára 1 frt 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8", 5 iv, 
bolti ára 40 kr., netto ára 3 > kr. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'/a iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Roboz József. Olvasó- és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8", 3 iv, fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 
8°, 3 iv, fűzve. (1879.17284. sz. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, l'A iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-kópezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, '/a iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, IV« iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'A iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. 35527. sz. a.) Bolti ára 6 kr., n. ára 5 kr. 

A kereskedő tanoucziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8", 2 iv, fűzve. 
(1867. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

N'ői kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
52258/1890.) 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. Bolti ára 15 kr., netto-
ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók és 
tanítónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (186á-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.> 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tót „ „ „ „ 20 kr. 

„ romáu „ „ „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto 
ára 13 kr. 
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Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ 20 kr. 

Utasitás a kir. tanfelügyelök számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékháza-
kat vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanítónő-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, PA ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 20 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári flu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. V» iv. (18S>8. 
17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófoká ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 10 kr. 

L Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — II. Jegyzők. Ugyanazokról. 
'A iv. (188". 14539. sz. r.) Netto ára 5 kr. — 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára th kr. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 24656. sz. rend.) Netto ára 
25 kr. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto áta 25 kr. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
25 kr. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 641S6. sz. rend.) Netto 
ára 25 kr. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1807. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló A) minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló a/2. minta. 1 iv netto ára l'/i kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, netto ára l'A kr. 
Nyilvántartási napló D) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendő épületek 

számára. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 

Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 
javitó-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Polg. isk. előmeneteli és mulasztási napló 6/5, 1 iv 
4 tanulóra, netto ára l'A kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
beliv). 1 iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Miuősitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2'A kr. 

VI I I . Kisdedóvodai és gyermekmenedókházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata. 25 kr. 

A kisdedóvónöképzö-intézetek tanterve. 12 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a/l m., l'A kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 

b/1 m., l'A kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesitö 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sitö bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 

IX. Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ára l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'/> 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'A, netto ára2kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., ára 1 'A kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyitvány, bolti ára l'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyveeske. Netto ára 15 kr. 

X . Nyomtatványok képezdék számara. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesitö vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanitó-

nök) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesitö vizsgálatot tett népisk. tanitók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesitö vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatauitóságra képesített tanitónök anya-

könyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. munkamesternöi képesitö vizsgálatot tett 

tanitónök anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Értesítő tanítóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pl. 

Kizárólag a tanítóképző-intézetek részére ingyen. 

XI . Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l'A kr. 
líetéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
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X I I . Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesitö. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 peld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári ílulskolai bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. lpéld.nettoára2kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére. 1 péld. bolti ára 2 kr. netto ára l'A kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére, 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'A kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
M'Hnkaniesternői bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. I péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. n. ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-

csoportra. Egy-egy pld. netto ára 60 kr. 

XI I I . Fe lsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jeleutő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolái; és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

XIV . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felsó kereskedelmi iskolák részére: BQlti ira Nett0 ára 

1. Érettségi bizonyítvány . . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 4 „ 3 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. bclív . 4 „ 3 „ 
6. Kimutatás éretts.vizsg., kül-v. beliv 5 „ 4 „ 
7. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 

X V . Női keresk . szaktanfolyami nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesitö. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891 — 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

X V I . Tan fe lügye lő i kezelés i nyomtatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
EWadó-lv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 

Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalvá; yozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 2 kr. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 3 kr. 
Tanítói változási jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv netto 

ára l'A kr. 

X V I I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m., netto ára 1 'A kr. 
Mulasztási napló, bel- és küliv, b/2 m., ára 1 'A kr. 
Haladási napló, bel- és küliv,bolti ára 4 kr, n.ára 3 kr. 
Mulasztási kimutatás, 1 iv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 

T a n e s z k ö z ö k . 

1. Szemlélet i képek.* 

I-sö, 11-ik, 111-ik és IV-ik szállítmány. Egy-egy 
szállítmány (10—10 kép) bolti ára 6 frt 50 kr, 
netto ára 5 frt 85 kr. — Az egyes szállítmány tar-
talmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

2. Természetrajzi és gazdászat i színezett 
táblák. 

Az emberi test boncztana (5 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 

A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Adagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Rétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nein hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb 

színezett tábla; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhuzva és 4'A ivre teijedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4 . Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén, 
román, szerb és vend nyelven, bolti ára 80 kr, 
netto ára 70 kr. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 50 kr, netto ára 45 kr. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. Szerb 
Utasitás nem kapható. 

6. Gönczy P. Utasí tás a földgömbhöz és Tellu-
riumhoz. 8°,7'A iv, fűzve, bolti ára75 kr.,n.ára 60kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 1 frt, 20 kr, n. ára 1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle számvető-készülék az 
elemi és polg. isk. számára utasitá.ssal, n. ára 18 frt. 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

9. Bopp. Méter-mértékek gyűj teménye , netto 
ára 5 irt. — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

Kogutovicz és Társa-féle fali térképek. 
Magyarország fali térképe, vászonra huzva, bolti 

ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
hegy- és vízrajzi fali térképe, vászonra huzva, 

* Az I-ső szállítmány, sajtó alá rendezés miatt, ez idő szerint 
nem kapható. 
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bolti ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Liczékkel, I 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország < 
folyóliálózati fali tárképe, vászonra búzva és 
lécükkel ellátva, bolti ára 14 frt. netto ára 13 frt. 
Magyarország Szt. István halálakor (1038-ban), 
fali "térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 0 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt. 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1847-ben, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország a praginatica 
sanctio előtt (1720-ban), fali térkép, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
— Magyarország I. Mátyás király halálakor, 
fali térkép, vászonra húzva., bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1683-ban a 
török uralom legnagyobb kiterjedésében, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel. bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt — A római birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában, fali térkép, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 
Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Graeezia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Osztrák-Magyar 
monarchia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. — Léczczel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 0 frt. — Európa fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára ti frt 25 kr, 
netto ára 5 frt. Léczekkel, bolti ára 7 frt 25 kr, netto 
ára 6 frt 25 kr. — Európa fali térképe. (Tör-
téneti—hon,foglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr. netto ára 6 frt 50 kr. — Léczekkel, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Afrika fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 50 kr, netto 
ára 5 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. — Palesztina fali térképe, 
vászonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ára 
7 frt, netto ára 6 frt. Léczekkel, bolti ára 8 frt, 
netto ára 7 frt. — Föld képe fali térképe (öt 
része), féltekében, vászonra húzva, szöveggel, bolti 
ára 8 frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. Léczekkel. 
bolti ára 10 frt 50 kr, netto ára 9 frt 50 kr. — 
Európa liegy- és vizrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt. Léczczel ellátva, 
bolti ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. — 
Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. — 
Léczczel ellátva, bolti ára 16 frt, netto ára 15 frt. 
— Európa a népvándorlás korában, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczczel ellátva, bolti ára 9 frt, netto 
ára 8 frt. — Európa a keresztes hadjáratok ide-
jében, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto 
ára 6 frt 50 kr. — Léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt Európa a renaissance 8 
Mátyás király korában, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Európa a 
reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. — Léczczel 
ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a XVTLI. század elején, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korá-
ban (1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 
50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Ázsia fali térképe, 
vászonra húzva, bolti ára 9 frt, netto ára 
8 frt. Léezezel ellátva, bolti ára 11 frt, netto 
ára 10 frt. — Dél-Amerika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 8 frt 25 kr, netto ára 7 frt 
25 kr. 

Gönczy-féle fali térképek. 
Észak-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 60 kr. 

— Dél-Amerika fali térképe, netto ára 3 fit 
60 kr. — Ausztrália íali térképp, netto ára 
3 frt 60 kr. 

Kogutovicz és Társa-féle kézi atlaszok. 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. számára, 

bolti ára 60, netto ára 50 kr. — Kis atlasz. A pest-
megyei elemi iskolák számára, bolti ára 35, netto 
ára 32 kr. — Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 
11 térképpel, bolti ára 30, n. ára 28 kr. — Földrajzi 
iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, n. ára 
90 kr. — Történelmi iskolai atlasz, gymnasium, 
reáliskola, felső ub leány-, felső keresk. iskolák, 
tanítóképző-intézetek és polgári iskolák számára; 
fiizve, bolti ára 2 frt 50 kr, n. ára 2 frt 25 kr; 
kötve, bolti ára 3 frt, n. ára 2 frt 70 kr. 

Kézi térképek. 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, n. ára 

15 kr. — Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön színezve), b. ára 15, n. ára 12 kr. — Magyar-
ország liegy- és vizrajzi kézi térképe, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Palesztina kézi térképe, bolti 
ára 18, n. áralökr. — Europa a magyarok honfogla-
lása és a frank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a keresztes hadjáratok 
idejében, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a 
renaissance és Mátyás király idejében, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Európa a reformáczió idejében, 
bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 15. n. ára 12 kr. — Osztrák-magyar monarchia 
politikai kőzi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Osztrák-magyar monarchia liegy- és vizrajzi 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika 
kézi térképe, n. ára 15 kr. — Ausztrália kézi tér-
képe, n. ára 15 kr. — A térképpel való ábrázolás 
alapfogalmai, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Budapest 
fő- és székváros tervrajza, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Budapest és környéke, bolti ára 10, n. ára9kr. 
— Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10, 
n. ára 9 kr. — Európa hegy- és vizrajzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr, — Afrika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Planiglo-
busok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 
9 kr. — A föld öt része (Mercator-féle projectió-
ban) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 

Megyei kéz i térképe".;. 
Arad, Baranya, Bács-Bodrog, Biliar, Kolozs, Pest, 

Pozsony, Somogy, Szathmár, Temes, Torda-
Aranyos, Torontál, Vas, Zala megye, egy példánya 
bolti ára 15, n. ára 10 kr. — Abauj-Torna, 
Csongrád, Hajdú, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Komárom, Nógrád, Mosony, Tolna, Szeben, Sop-
ron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya bolti 
ára 10, n. 9 kr. — Alsó-Fehér, Nyitra megye, 
egy-egy példánya bolti ára 15, n. ára 12 kr. 

Szemléleti képek 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt. Fiume látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árvaváralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, fielhazatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 50 kr, netto ára 
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Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

1 frt 31 kr. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. 1 teljes példány = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izrael i ta iskolák számára . 
Német ABC- ós olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 10 kr, netto ára 14 kr. 
| Első nyelvgyakoríó- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
I 27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, b. ára 2 7 kr, n. ára 22 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 17'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8°, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák 1IL 
oszt. számára. 8", 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

S z e r b iskolák számára . 

UepKÓKHOE n*kHIE 34 OVrlOTpEKAENIE CÉpKEKH\Z NAp̂ A" 
HWX» ovNHAMipx. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8", 5'A iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

H3Z Ajf AATlípA nEpiSONAMÁANOE OVripAJKNENÍE KZ OyilO-
TpEKAENl'lO HZ £AAKÉN0í£pKrKH\* NApÓANWXZ OYHM-
AhipAXz. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 107« iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

H3Z HACOIAÓKA Í1 EpSON AMAAHOE OynpAJKNENi'E KZ OVOO-
TpEKAÉHÍ'10 SZ EAABÉNOtEpStKHXZ NApÓANUX* OVHH-
AMipAX*. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3' j iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KatHXHCVcZ MÁAblií Ű> N£gNÍTCKAriO Gv HŰAA KZ KÁp-
AOüü.'k. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8°, 4'A iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Bocxomort BkpoHCiioB'fcAaiiiji KaTHXHcici 3a Bume 
yneHHiKe pa3peae y EorocnacaeMoií Enapxin Bai-
Kofi. (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 8'A iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

Cpijuűfi KaTHxucic'B. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Majiuft KaTHXHcict. (Kis Katekizmus.) 8°, l'A iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára . 

HATHX'1'" MHKX, CA« EKSpTZ MzpTSphfHpE APEnT Kp£" 
A Í N M ' O E Z N E N T P S CKOAAEAE N E S N H T E P O M S I I É I P Ü . ( K i s 

Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, n. ára 12 kr. 

3 frt 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul. bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 frt 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Vajda-Bunyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A jáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz s felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. 

JB) Kath. népiskolák számára . 

ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára la kr, netto ára 15 kr. 

Német nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk II. oszt. 

számára. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 27, n. ára 22 kr. 
Német nyelven. 8o,10'Aiv, kötve,b.ára 25, n.ára 21 kr. 
Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. osztálya számára. 8°, 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 41, n.ára 34 kr. 
Tót nyelven. 8°, 16V« iv, kötve, b.ára 48kr,n.ára 40kr. 
Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. oszt. 

számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, n. ára 52 kr. 
Német nyelven. 8°, 19'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, 

netto ára 53 kr. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, 15 V« iv, kötve, b. ára 37 kr, n.ára 31 kr. 
Német betűző a népiskolák számára. 8°, 2'A iv, 

fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 

száméra. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 32 kr. n. ára 27 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 

számára. 8°, 15'A iv, kötve, b. ára 41 kr, n. ára 34 kr. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 

összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 127« iv. kötve, b.ára 47kr, n.ára 39kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-

mára. 8", 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr. n. ára 21 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-

tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 18 kr, n. ára 15 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-

tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6'/« iv, kötve, b ára 2-1 kr, n. ára 18 kr. 
Német, Fejszámolás! módszertan a népiskolák I. és 

U. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 

Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet értelmében, 
az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon tanulóknak, kik tandíj-
mentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyeztetnek, az egyéb községi 
és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

Budapesten, 1898. évi deczember 1. ^ ^ ^ ^ . - e g y e t e m i n y o m d a 

Igazgatósága. 

M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 48-ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat. A nagyméltóságú vallás- és közoktatás-

ügyi m. kir. ministerium f. évi október hó 19-én 
71.303. sz. magas rendelete értelmében a siketnémák 
váczi m. kir. országos nevelő- és tanítóképző-inté-
zetében 1899. év márczius hó 13-án a „Kisteleki 
Lévay Henrik alapítvány" 500 frt kamata kiadható 
lévén, fölhivatnak mindazok, kik e segélyt elnyerni 
óhajtják, hogy a nm. vallás- és közoktatásügyi 
niinisteriumhoz intézett kellően fölszerelt folyamod-
ványukat f. évi deczember hó 31-ig alulirott igaz-
gatósághoz adják be. Az alapítólevél IY. pontja 
értelmeben segélyre jogosultak valláskülönbség nél-
kül mindazon szegénysorsú feddbetlen és munkás 
életű siketnémák, kik a magyar szent korona orszá-
gaiban születtek, s a siketnémák országos intézetében 
kiképeztetvén. onnan jó bizonyítványnyal kiléptek 
és valamely mesterséget (vagy női iparágat) elsajátít-
ván, önálló üzletet óhajtanak nyitni. A folyamod-
ványhoz melléklendők: a) keresztlevél vagy szüle-
tési bizonyítvány ; hj intézeti bizonyítvány ; c) erköl-
csi bizonyítvány; d) iparhatősági bizonyítvány, arról 
hogy folyamodó valamely iparágban teljes jártasság-
gal bír ; e) vagyoni kimutatás ill. szegénységi bizo-
nyítvány. Az odaítélt segélyösszeg 1899. évi már-
czius hó 13-án Váczon, a siketnémák intézetében 
a tanári kar és a növendékek jelenlétében ünnepé-
lyesen adatik át. Yácz, 1898 november 24. Roboz 
József s. k., igazgató. (227/h—I—1) 

A to lvádiai (Torontálmegye) kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Javadalma mint tanító 
360 frt, szabad lakás és házikert, mint kántor 100 frt 
és stóla. Ezen fizetésért köteles a megválasztott kántor-
tanító a mindennapi előadáson kívül ismétlő-iskolát 
tartani, hittant tanítani és a helyi szokás szerint a 
kántori teendőket végezni. Pályázni óhajtók okmá-
nyaikkal fölszerelt kérvényeiket alulirott iskolaszéki 
elnökhöz i lyó évi november 27-ig terjeszszék be. 
Eberhardt Mihály. (2074 - I II - 3) 

Putka-helmeczi rk. tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma: 300 frt készpénz, V» teleknyi 
szántóföld és rét, 2 vékás kert haszonélvezete. A 
kilátásba helyezett állami segélylyel 400 frtig lesz 
kiegészítve. 3 szobából álló lakás és melléképületek. 
Kellően fölszerelt kérvények a plébániai hivatalhoz 
küldendők Szerednyére (ÍJngmegye). (2114—II—2) 

Ambrózfa lva (Csanádm.) község óvodájához 
300 frt fizetés és lakással díjazott óvónő kerestetik. 
Dajkatartásra a bizottság 100 frtot fordít. Okleveles 
óvónők fölszerelt kérvényeiket deczember 10-ig 
óvodafelügyelő-bizottsághoz küldjék. 

(2122—III—2) 
Valkócz i (Barsm., nemcsényi plébánia) kántor-

tanítói állomásra deczember 7-re pályázat hirdette-
tik. Kántori javadalmazás: gabona, fa, széna és 
stolapénz', összesen 122 frt 96 kr. Tanítói javadal-
mazás : ingatlanok — hét kat. hold, gabona, fa, 
széna, készpénzből 211 frt 49 kr, tisztességes lakás. 
Magyar és tót nyelv kívántatik. Kittenberger István, 
esperes-plebános. (2140—I—1) 

A fakóvezekényi ág. hitv. evang. egyház (Bars-
megye) a kántortanítói állás betöltésére pályázatot 
hirdet. Az alkalmazandó kántortanítótól a magyar 
és tót nyelv bírása okvetlen megkivántatik. Az 
állás javadalma: lakás és kerten kívül 85 frt kész-
pénz, átlag 100 frt tandíj, 8 kat. hold 345 Q ö l 
kitűnő szántóföld és rét haszonélvezete, 20 p. m. 
búza, 6 p. m. rozs, 6 p. m. árpa, 12 p. m. zab, 
112 liter bor, 3 öl fa, 3 oífertorium és a szokásos 
stóla. Az okmányokkal fölszerelt írásbeli jelentke-
zés folyó évi deczember hó 17-ig Liptai András 
lelkészhez Fakóvezekénybe (u. p. Nagv-Salló) inté-
zendő. (2127—II—1) 

Tarna-Eörs fiókközség róm. kath. iskolájához 
önálló tanítói állomásra pályázati hirdetés. A meg-
választandó tanító kötelessége: a haladók s ismét-
lők osztályát vezetni és a faiskolát kezelni. Java-
dalma: lakáson kívül 400 frt, előleges havi részle-
tekben, a községi pénztárból; mely összegben a 
kert s fa váltsága is benfoglaltatik. Az állomás 
deczember 15-én elfoglalandó. Okmányok deczem-
ber 8-ig Erkre (Hevesm.) a róm. kath. lelkészi hiva-
talhoz küldendők. (2131—1—1) 

Róm. kath., öt éve gyakornokoskodó, másodévet 
végzett tanítójelölt segédtanítónak ajánlkozik. Meg-
keresések „segédtanító" czimen Zala-Szántóra 
kéretnek. (2129—1—1) 

IY. kép. oszt. végzett tan -jel. nevelői v. segéd-
tanítói állást keres. Czím : Antal J. Maksa. (Három-
székmegye.) (2128—II—1) 

K ö v e s d e n kántortanítóság újból hirdettetik. 
Javadalma 32-ik számban, mellékleten. Azonnal el-
foglalható. (2130—H—l) 

A körös i államilag segélyezett községi népiskola 
egyik rendes tanítói állomása eltávozás miatt meg-
ürült, melyre ezennel pályázatot hirdetek. Java-
dalmak : 400 frt és tisztességes lakás. Pályázni óhaj-
tók fölkéretnek, hogy eziránt! folyamodásukat 1899. 
évi január hő l-ig iskolaszéki elnök Havadtői Gerő 
lelkész úrhoz Kőrösre (u. p. Kovászna) küldjék be, 
mert a később küldött folyamodványok vissza-
utasíttatnak. Éntk- és zenében jártasok előnyben 
részesülnek. Kőrösön, 1898. novemb. 22-én. Az iskola-
szék megbízásából: Danc3 Lajos tanító, iskolaszéki 
gondnok. _ ( 2 1 3 4 - 1 - 1 ) 

Pályázat hirdettetik az etédi községi iskola har-
madik tanítói állására, mely össze van kötve a 
református kántorsággal. Javadalom: államtól 200-, 
egyháztól 200 frt, 60 szekér fa és lakás. Pályázók 
isk.-székhez folyamodványukat, okmányaikat folyó 
évi deczember 10-ig küldjék be. A küszöbön levő 
államosítás megtörténtével tanítói fizetés törvénye-
sen fölemeltetik. Az állás elfoglalandó 1899 január 
l-ig. Etéd, 1898 deczember 21. Iskolaszék. 

(2142—1-1) 
Szent-Lisz ló (Zalamegye) községi népiskolánál 

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : a köz-
ségtől 315 frt, államsegély 85 frt. Lakás : konyha, 
kerttel. Folyamodók kérvényüket deczember 10-ig 
alulirotthoz terjeszszék be. Tuboky Alajos, iskola-
széki elnök. ' (2139—1—1) 

A komárom-tarjáni róm. kath. magyar-német 
tannyelvű népiskolához egy osztálytanító kereste-
tik. Fizetése: a hitközségtől 300 frt havi részletek-
ben, '/< holdnyi kertilletmény 5 frt, ismétlő-iskolá-
ért 10 frt, államsegély 100 frt, összesen 415 frt évi 
fizetés. Lakás az iskolaépületben egy tisztességes 
padlózott szoba bútorzattal s téli fűtéssel. Kívána-
tos, hogy a megválasztott szükség esetén a kántor-
ságban is segédkezzék. Az állomás azonnal elfog-
lalandó. Kellően fölszerelt kérvények a tarjáni róm. 
kath. iskolaszékhez czimezve, főtisztelendő Duschek 
János esperes-tanfelügyelő úrhoz Komárom-Tardosra 
küldendők. Kelt Tarjínon, 1898 november 25-én. 
Weisz Szilveszter, főtanító. (2149—1—1) 

A n t a l f a l v a községben (Torontálm.) megüresedett 
állandó gyermekmenedékház-vezetőnői állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalmazás: 120 frt évi fizetés, 
50 frt lakbér. A tót nyelvben jártasak előnyben 
részesülnek. Pályázati határidő deczember 15. Föl-
ügyelő-bizottság. (2135—1—1) 

A tarczal i ref. III—VI. osztályú orgonista-tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése 650 frtot 
meghalad, ezenkívül korpótlék az államtól és lakás. 
Kötelessége : tanítani, orgonázni, temetni, énekkart 
vezetni. Pályázatok deczember 16-ig lelkészi hiva-

I tálhoz küldendők. (2136—1—1) 
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A mélykúti (Bács-Bodrogmegye) róm. kath. elemi 
népiskolánál üresedésben levő ideiglenes helyettes 
férfitanítói állásra újból pályázat hirdettetik. Jav i-
dalmazása: oszt. ért. 100 frt készpénzfizetés. Köte-
lessége: az iskolaszék által kijelölt osztályt vezetni, 
s az ismétlő-iskolát külön díj nélkül tanítani. Az 
állás azonnal elfoglalandó. A megválasztott java-
dalmazását állásának elfoglalása napjátolfogjaélvezni 
s állásában addig maradhat, míg az újonnan építendő 
apáezazárda az apáczanevelo-iiitézetből a képzett 
tanerőket megnyeri. A szabályszerűen fölszerelt 
kérvények folyó évi deczember 20-ig a mélykúti 
róm. kath. iskolaszékre czimezve, főtiszt. Tormásy 
Gábor ker. espeies úrhoz Katymárra küldendők. 

(2153-1-1) 
Betöltendő a. s zacsa l l állami elemi iskolánál évi 

-100 frt fizetésből, 100 frt helyi pótlékból és 100 f r t 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítónői állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítónők, képesítő oklevéllel, eddigi szol-
gálataikat. vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt, kér-
vényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister-
hez czimezve, legkésőbb 1898. évi deczember hó 10-ig 
Máramarosvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítónők 
előnyben részesülnek. Máramarosvármegye kir. tan-
felügyelőségétől. Dr. Wekerle László, kir. tanfel-
ügyelő. _ (224/h—1—1) 

Betöltendő a h a t v a n i állami polgári fiúiskolánál 
egy, évi 800 fr t fizetésből és szabad lakás vagy 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel java-
dalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles polgári iskolai rajz-
tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös ké-
pességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényei-
ket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez 
czimezve, legkésőbb 1898. évi deczember hó 18-ig 
Hevesvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. 
Budapest, 1898 november 19. A minister meghagyá-
sából: dr. Morlin, osztálytanácsos. (225/h—I 1) 

Betöltendő a v e r s e c z i újonnan fölállított állami 
elemi iskolánál egy, évi 500 fr t fizetés és szabad 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi sz 1-
gálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czimezve, legkésőbb f. óvi deczember 
hó 20-ig Temesvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítók előnyben részesülnek. Temesvár, 1898 novem-
ber 24-én. Sebesztha, kir. tanácsos, tanfelügyelő. 

(228'h-I— 1) 
Völgyfa lván — Sopronmegyében — az ottani 

róm. kath. iskolánál 1898. évi deczember 15-én egy 
osztálytanítói állás betöltendő. Jövedelme: aj sza-
bad lakás, mely áll egy tisztességes szobából a leg-
szükségesebb bútorral és fűtőanyag a szobafütésre, 
bj készpénzfizetése a község pénztárából egy évre 
350 frt havi részletekben, ej van kilátás privát jö-
vedelemre is. A tannyelv magyar-horvát, de meg-
választható oly tanító vagy tanítónő, ki csak magyar 
és német nyelvet bírja. Pályázati batáridő 1898. 
óvi deczember 10. A völgyfalvi iskolaszék. 

(2147—II—1) 
A dobozmegyer i áll. seg. közs. osztatlan isko-

lához deczember 10-ig pályázat hirdettetik. Fizetés : 
400 frt, bútorozott szoba, 200 Q-ö l kert. Reformá-
tusok előnyben részesülnek. (U. p. B.-Csaba.) Csontos 
Mihály, elnök. (2146-1—1) 

N.-Igmándra (Komáromm.) r. kath. tanító szüksé-
ges. Fizetés : 400 frt, egy szobás lakás, fűtés, taka-
rítással. Kötelesség: III—"VI. oszt. tanítása, kántor-
ságban segédkezés. Esetleg gazdasági ismétlő-iskola 
vezetése, melyért 30—40 frtot kap. Az állomás 
azonnal betöltendő. Iskolaszékre czímzett kérvények 
a plébánia-hivatalhoz küldendők. Srenker Géza, 
iskolaszéki jegyző. (2159—1—1) 

A puszta-fe lsö-varsányi uradalomban nyilvá-
nosau engedélyezett elemi iskolánál üresedésben 
lévő nőtlen tanítói esetleg tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Évi fizetés: 200 f i t és teljes ellátás. 
Pályázók tanítói oklevelüket és működési bizonyít-
ványukat nagy8. Gorove László földbirtokos úrhoz 
Puszta-Felső-Varsányra (u. p. Rákóczi per Szolnok) 
folyó évi deczember 15-ig küldjék be. Róm. kath. 
vallásúiiak előny adatik. Megválasztás esetén az 
állás azonnal elfoglalandó. (2148 II—1) 

Egy tanító (nőtlen) kerestetik a pusz ta -a l s 3-
tengel iczi elemi iskolához. Egy évi fizetés négyszáz 
forint, lakás és 13 métermázsa kőszén-fűtőanyag. 
Folyamodványok gróf Benyóvszky uradalmi intó-
zőségéhez Tengeliczre (Tolnamegye) küldendők. 

(2151 —III —1) 
A Gyula városa által föntartott farkashal mi 

tanyai, esetleg ennek betöltése által megürülendő 
p.-szabadkai vagy puszta-eperjes i tanyai tanítói 
állásra, melynek évi javadalma: szabad lakáson 
kívül 400 frt. A megválasztandó tanító az ismétlő-
iskolakötelesek oktatását is tartozik ellátni és állását 
1899 január 1-én köteles elfoglalni. Pályázati kér-
vények nálam f. évi deczember 11-ig nyújtandók 
be. Gyulán, 1898 november 27-én. Jantsovits Emil, 
iskolaszéki elnök. (2157—II—1) 

Nagydobai (Szilágymegye) református kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadal >m : 
lakás és kerten kívül 400 frt, ebből 256 frt pénz, a 
többi termény. Folyamodványok drczember 11-ig 
Viski Pál espereshez Zoványra (Szilágymegye) kül-
dendők. (2137-1-1) 

A számpori ev. tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik Fizetés : 30ü frt. Kérvények deczember 20-ig, 
a garamszeghi ág. h. ev. lelkészi hivatalhoz külden-
dők (Zólyomm.) (2143-1-1) 

A n a g y - m e g y e r i (Komáromm.) róm. kath. isko-
lánál Ill-ik tanítói állomásra f. évi deczember 14-ig 
pályázat hirdettetik. Fizetés : 120 frt hitközségtől, 
280 frt államsegélyből, tanítótársával ideiglenesen 
egyszobás lakás téli fűtéssel. Kötelessége: az elő-
írt osztályokat tanítani, kántoriakban segédkezni. 
Okleveles tanítók kérvényeiket főtisztelendő Hor-
váth József, plébános, iskolaszéki elnök úrra czi-
mezve küldjék. Bartal Mór, főtanító. (2156—I —1) 

A jászfénszarui r. kath. népiskola I. és II—III. 
leányosztály-tanítói állomásaira pályázat nyittatik. 
Javadalmazás : 1. a községi közpénztárból havi elő-
leges részletekben évi 400—400 f r t készpénz; 2. lak-
bér czímen 50 -50 frt s 3. 400—400 öl szántó-
föld. Kérvények deczember 15-ig főtiszt. Han Pál 
plébános úrhoz küldendők. A megválasztott köteles 
állását a vett értesítés után lehető ley azonnal elfog-
lalni. Márkus János, iskola zéki jegyző. (2154—I—1) 

Pályázat. Az ér-endrédi ref. egyház véletlenül 
megürült II. tanítói állomására pályázatot hirdet. 
Fizetés : 460 frt, melyből 380 frtot az állam. 80 frtot 
pedig az egyház pénztára évnegyedes részletekben 
fizet. Kötelesség: a két alsóbb osztályt egyház-
kerületi tanterv szerint vezetni. A hátralevő iskolai 
tanév próbaidő leszen, s a fizetés ehhez irányíttatik. 
Okleveles pályázók fölszerelt kérvényeiket dec/.emb. 
'20-ig adják lie. Gazdászati képesítés előnynyel bír. 
Állomását 1899 január 2-án elfoglalni köteles. 
Pályázatok az egyházi elöljárósághoz küldendők. 

(2158/h—II—1) 
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Az árvamegyei zázr ivai r. kath. II. (központi) 
tanítói állomás szabályszerűen betöltendő folyó évi 
deczember hó 6-án. Jövedelem : községi pénztárból 
200 frt. Beiratási díj czimén 8 fit. Saját használatra 
6 öl puha, kész tüzelőfa, értrke 21 frt. Államsegély 
200 frt. Pályázhatnak az 1896/97. tanév végéig 
képesítést nyert kisdedóvónők is. A folyamodványok 
főtiszt. Kuehár Endre kerületi esperes és tanfel-
ügyelő úrhoz Árva-Nagyfalvára intézendők. Posta 
helyben, vasúti állomás: Králován. (2145—I—1) 

Pályázat. A rákos-palotai ágost. hitv. evang 
egyház két kántortanítói állomásra pályázatot hirdet 
Egy-egy kántortanító fizetése az egyház pénztárából 
720 frt, az ismétlősík tanításáért és rétdeputatum 
czimén a községtől 80 frt, esőzésén 800 frt, a szo 
kásos oífertoriumok és stolák, továbbá 2 szoba, 
konyha és kamrából álló lakás. A kérvények, 
melyekben az eddigi működésen kívül, a nyelv 
ismeret és zenei képzettség föltüntetésére s igazo-
lására is súly fektetendő, 1899. évi január hó 1-i;: 
nt. Kovácsi Kálmán ev. lelkész úrhoz Rákos-Pal.-
tára, Beniczky-u. 28. sz. (Pestm.) küldendők. Kel. 
Rákospalotán, 1898. évi november 24. Az egyházi 
elnökség. (2152-IV-1) 

Gelse (Zalamegye) községi iskolánál megürese-
dett másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás: oklevéllel bíróknak 400 frt, nem okle-
veleseknek 300 frt, lakás és fűtés. Tartozik a meg-
választandó tanító vasár- és ünnepnapokon a gyer-
mekeket templomba kisérni, ott reájok fölügyelni. 
Kérvényüket, oklevelük s egyéb bizonyítványaik-
kal fölszerelve, Nuszer János iskolaszéki elnök czi-
mén Gelsére küldjék. Az állást azonnal el kell fog-
lalni. (2160-1-1) 

A jaszenovai községi szerb-magyar tannyelvű 
elemi iskolai tanítói állásra pályázat nyittatik. 
Javadalmazás: 400 frt évi készpénzfizetés, szabad 
lakás és 60 frt faátalány. A kellően fölszerelt kér-
vények f. évi deczember hó 20-ig Temesvármegye 
közig, bizottságához czímezve, Temesvármegye kir. 
tanfelügyelőjéhez küldendők. Temesvár, 1898. no-
vember hó 21-én. Sebesztha Károly, kir. tan., tan-
felügyelő. (226/h—I—1) 

H I R D E T E S E K . 

A Richter-féle 

Horgony-Köépítöszekrények 
ez évben oly nagyszerű tökéletesítésen 
mentek keresztül, hogy valamennyi szülő, 
mindegy, ha már birtokában vannak egy 
köépítöszekrénynek vagy sem, hozassa meg 
tüstént az új, gazdigon illusztrált kőé;iítö* 
szekrény-árjegyzéket, hogy úgy a fölötte 
fontos újítást, valamint az új „Horgony" 
czímű társas-játékot megismerjék. Egy-
szerűen egy levelező-lapon keressük meg 
Richter P. Ad. és társát, Bécsben, I. Opern-
gasse IC, a mire a színpompás árjegyzék 
azonnal ingyen és bérmentesen beküldetik. 
Bevásárlás alkalmával saját érdekünkben 
minden egyes köépítöszekrény „Horgony" 
gyárijegy nélkül, mint nem valódi, vissza-
utasítandó. 

<-yj-

f 3 

A. legjobb 

karácsonyi ajándék 
gyermekek száméira. 

Majdnem óriási sikert ért el az utolsó év-
tizedben egy játék- és foglalkoztatószer 
gyermekek számára, mely külső alakjával 
keveset mutat, melyben azonban minden 
más játékszerrel szemben oly sok előny 
foglaltatik, hogy neki tényleg egy magas, 
maradandó érték tulajdonítható. Mi a Rich-
ter F. Ad. és társa bécsi czégnek Horgony-
Kőépítőszekrényeit értjük. A technika min-
Uen ágazatában való haladás korszakában 
igazán értékkel bir, ha már a gyermekben 
a forma és alaki szépség iránti érzék élesz-
tetik és hogy ez más foglalkoztató szer 
által hasonló tökéletes módon el nem érhető, 
azt bizonyítja egy tekintet az alaktelt 
mintalapokra, a melyek könnyű mintával 
kezdve, lassankint nehezebb mintára térnek 
át. Maguk a kövek igen tisztán vannak ki-
dolgozva és lehetővé teszik a gyermekeknek 
a könnyű és biztos felállítást. Egy nem meg-
vetendő előnye továbbá a szekrényeknek 
azok nagy tartóssága, mert esetleg elveszett 
kövek mindenkor pótolhatók ós maguk a 
szekrények is kiegészítöszekrények hozzá-
vásárlása által tervszerüleg nagyobbíthatok. 
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TOLDI LAJOS BUDAPEST m 
Tanli&mgveli 

elemi és polgári, tanító-, tanítónöké-
pezdék, valamint az összes tanintézetek 

számára a legújabb kiad,i-ban  
Továbbá: földrajzi j e g y i e t e k R lxn J. 
tanártól, irálytani j egyze tek Király 
Pál tanártól és történelmi j egyze tek 
Lovcsányi «iyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

TÖliPI LA J OW 
könyvkereskedésében 

B I I D A P E S 1 (Buda), I I . k e r ü l ő i , 
1512 F ö - u t c z a 3 - i k s z á m . XV—10 

Részletes könyvjegyzék Ingyen! 

I I . kerület, Fö-utcza 2-ik száin. 
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KIMUTATÁS 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1898. 
évi jun ius hó 8-án 2365. és 1898. évi augusztus hó 19-én 3152. ein. 

számok alatt kelt rendeletével rendszeresített 

I. Fe lvé te l i napló, a kisdedóvodák és menedékházak számára, a/l. minta: külív, 
21 gyermek neve számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; belív, 28 gyermek számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár 17= kr. 

II. Mulasztás i napló, k isdedóvodák é s g y e r m e k m e n e f l é k h á z a k számára, b/1. minta: 
küliv, egy ív 3 gyermek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; belív, egy ív 4 gyer-
mek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár 1 'A kr. 

III. f e l v é t e l i napló, népoktatási tan intézetek (elemi, ismétlő-, felső nép- és polgári isko-
lák) s a polgári i skolákkal kapcso latos női kereskede lmi tanfolyamok számára, 
a/2, minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; belív, egy 
ív 28 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár IV* kr. 

IV. Előmenete l i és mulasz tás i napló, e lemi s a v e l e kapcso la tosan v a g y önállóan 
szerveze t t á l ta lános és g a z d a s á g i i smét lő - i sko lák számára , b/2. minta: külív, 
egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; belív, «gy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

V. Fe lvé te l i napló, a tanoncziskolák számfira, a/3. minta: külív, egy ív 21 tanuló 
számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; belív, egy ív 28 tanuló számára, bolti ár 3 kr, 
nettó ár 2 kr. 

VI jSlömeneteli és mulasztás i napló, az Iparos- é s kereskísdötanoncz- iskolák és a 
segédek továbbképzésére v a l ó t a n f o l y a m o k s z á m á r a , b/3. minta: külív, egy ív 
3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; belív, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr; nettó ár l'A kr. 

VII. Fe lvé te l i napló, a segédek t o v á b b k é p z é s é r e va ló tan fo lyamok számára, a/4, 
minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr; belív, egy ív 28 
tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr. 

VIII Előmenete l i és mulasz tás i napló, se gédek t o v á b b k é p z é s é r e való, önál ló szerve-
zet te l biró tanfo lyamok számára, "b/4. minta: külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti 

. ár 2 kr, nettó ár l'A kr; belív, egy ív 4 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 
IX. Bis menetel i és mulasz tás i napló, fe lső n é p - é s polg. iskolák számára , b/5 minta: 

kühv, egy ív 3 tanuló számára, bolti úr 2 kr, nettó ár l'A kr ; belív, egy ív 4 tanuló 
számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A la-. 

X. J e g y z é k a m e g y e i és szabad kir. város i t ö r v é n y h a t ó s á g o k területén l evő elemi, 
f t l s á nép-, polgári iskolák (s a veltök kapcsolatos gazdasági ismétlő-iskolák s a női 
kereskedelmi tanfolyamok), továbbá , a s iparos- é s kereskedötanoncz- i skolák s a 
segédek továbbképzésére való tanfo lyamokró l , c) minta: külív, egy ív 130 község 
neve számára bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr; belív, egy ív 136 község neve számára bolti 
ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

Ezen nyomtatványokat nrjttó-ár mellett, a pénz beküldése, vagy utánvét útján szol-
gáltatjuk. A pénz e lő leges b e k ü l d é s e e se tén a portómentes hivatalok és hatóságok, nem-
ki .önben a községek és valamerjjxyi i skola részére szolgáló küldemény portómentes. Után-
vételes megrendeléseknél, az áll; 4 l ni iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknél az elnök 
és jegyző, községeknél pedig a jegyző vagy biró aláírása szükséges. 
Ü V E n y o m t a t v á n y o k bol f i áron minden v idék i k ö n y v k e r e s k e d é s b e n kaphatók. 

B u d a p e s t , 1 jfig, évi szeptember hó. 

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

li¥cJ 
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Budapest, 189«. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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TJrkuton (Veszprémmegye, p. Városlőd) a róm. 
kath. kántortanítói állomás megüresedett. Az állo-
más azonnal elfoglalandó. Pályázhatnak okleveles, 
magyarul és németül beszélő, orgonálni tudó taní-
tók. Javadalmazása: 5'A kat. hold jó szántóföld, 
1 kat. hold. kitűnő rét és kert; 17 hl. rozs; köz-
ségi szekeres és kézinapszám ; 24 ükm. dorongfa a 
hivek által vágva és hordva; 182 frt készpénz, 
100 frt államsegély a kir. tanfelügyelő által kilá-
tásba helyezve ; lakása: 1 szoba, zárt konyha, élés-
kamra, istálló, ól és pincze Kellően fölszerelt kér-
vények Bauer József plébánoshoz Városlődre kül-
dendők. (2121—1—1) 

A helybeli izr. népiskolánál egy tanítói állomás 
jött üresedésbe. Javadalmazás: 350 frt, bútorozott 
szoba fűtéssel. Pályázók folyamodványaikat minél 
előbb küldjék be alulirt hitközségi elnök czímére. 
Héberben jártasok előnyben részesülnek. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Schvarcz Mór, hitközségi elnök. 
Udvard (Komáromm.) (2126—1—1) 

Hódmezö-Vásárhelyen községi óvónői állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: lakáson és fűtőanya-
gon felül (melynek egyenértéke 40 frt) készpénzben | 
400 frt. Szabályszerűen fölszerelt kérvények a f. évi 
november hó 30-ig alulírott elnökhöz küldendők. 
llódmező-Vásárhely város iskolaszékének 1898. évi 
november hó 13-án tartott üléséből. Dr. Wilheim 
Arnold, elnök. (2117—1—1) 

Ambrózfalva (Csanádm.) község óvodájához 
300 frt fizetés és lakással díjazott óvónő kerestetik. 
Dajkatartásra a bizottság 100 frtot fordít. Okleveles 
óvónők fölszerelt kérvényeiket deczember 10-ig 
óvodafelügyelő-bizottsághoz küldendők. 

(2122-III-1) 
Kis-Terenne (Nógrádm.) község áll. seg. róm. 

kath. hitfelekezeti iskolájához egy okleveles tanító 
kerestetik. Fizetése: 400 frt készpénz, havi részle-
tekben és 80 frt lakbér. Vezeti a reá bizott osztá-
lyokat ; a faiskolakezelés és kántorságban segéd-
kezik. Kellően felszerelt és az iskolaszékhez czímzett 
bélyegtelen kérvények hozzám küldendők. A meg-
választott tartozik állását azonnal elfoglalni. Deuts 
Károly, plébános, iskolaszéki elnök. (2118—1-1) 

Lellén az osztálytanítónak kántortanítóvá történt 
megválasztása folytán üresedésbe jött osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 400 frt 
készpénz, lakás, fűtés, takarítás. Pályázók kérvényei-
ket Kováts István körjegyző, iskolaszéki elnök úrhoz 
nyújtsák be. Határidő deczember 4. Lelle (Somogym.) 
1898 november 18. Brichta József kántortanító, isk.-
széki jegyző. (2116—1—1) 

Betöltendő az alsó-vereczkei állami elemi isko-
lánál évi 500 forint fizetésből és szabályszerű lak-
bérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, képesííő bizo-
nyítványnyal, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1898. évi november hó 25-ig Beregvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Kelt 
Beregszászban, 1898. évi november hó 8-án. Kuli-
szeky Ernő, kir. tanfelügyelő. (223/h-I—1) 

Az Irinyi református kántortanítóságra 480—500 
forintos javadalommal a pályázat megujíttatik. 
Fizetés : melyből 231 forint államsegély, részletezve 
35-ik számban. Pályázati határidő november 26-ika. 
Erre a csonka évre okleveles tanítónők is pályáz-
hatnak. (Szatmármegye.) U. p. Portelek. Beform, 
lelkész. (2102-1—1) 

H I R D E T É S E K . 
Köztudomású dolog, hogy a Richter-féle 

Horgony-Köépítöszekrény 
a gyermekek kedvencz játéka. 

Ez csakugyan az egyedüli já ték , mely 
gyermekek figyelmét tartósan leköti és ezért 
egyhamar nem kerül sutba. 

i*.miatt a legolcsóbb ajándék és magas 
nevelési ér téke és jeles kivitelénél fogva 
egyúttal a legelőkelőbb ajándék is. 

Egyáltalában a legczélszerübb, a mit gyer-
mekeknek játék és foglalkoztatószerül ajándé-
kozhatunk. Az ú j 28. sz. szekrény, mely tar-
talmaz: 2581 Horgony-építőkövet, 14 minta-
füzetet, 11 metszet-füzetet , 10 lap alakrajzot, 
11 berakási mintalapot, 2 alaptervet stb. és 
melynek ára 177 korona, kétségtelenül a 
legnagyszerűbb ajándék, a mi t gyermeknek 
adhatunk. 

A Horgony-Kőépítőszekrények 40, 75 és 90 
krtól egész 6 f r t ig és azon felüli á ron minden 
nagyobb játékszerüzletben kaphatók és a 
valódiság je léül „ H o r g o n y " yédjeg^ gyei 
vannak ellátva. Minden Kőépítőszekrény 
„Horgony" védjegy nélkiil kevesebb értékű 

u t á n z a t , melyet keményen 
visszautasítsunk. 

Új, díszes képes árjegyzé-
künke t kivá-
na t r a ingyen 

és bér-
mentve bé-

kül dj ük. 

Új! Türelemmegjyróbálö és a ,9Hor-
gony"-c. társasjáték 

Bővebbet az árjegyzékből lehet megtudni . 

Richter F. Ad, és t á r s a 
első osztr. magyar csász. és kir. szabadalmazott Kő-

építőszekrénygyár. — Iroda és raktár : I., Openi-
g a s s e 1«. Bécs . Gyár: XIII/, (Hietzing). — R u d o l s t a d t 
(Thüringia), Ölten, Rotterdam, JLoiidou, New-York, 

215 Pearl-Street . 

A mi királynénk. 
A magyar népnek és ifjúságnak írta : Böngéríl 
János. A bekötött és 6 csinos képpel ellátott 
könyv ára 20 kr. A sajtó melegen ajánlotta a 
nép és ifjúság körében való terjesztésre. 10 péld. 
egyszerre rendelve 1 frt 80 kr, 50 péld. ára 
8 frt, 100 péld. 15 frt. Minden eladott péld. 
árából 2 kr a királyné szobrára jut. Kapható 
ifj. Nagel Ottó könyvkereskedésében, Buda-
2107 pesten, Muzeuin-körút 2. szám. I—1 

Nagyobb mennyiségű 
vadkörte- és vadalmamag 

van eladásra készen. A vadkörtemag kilója 1 frt 50 kr, 
a vadalmamag kilója 1 frt 20 kr. Megrendeléseket 
^lfogad és utánvéttel azonnal küldi (2087 — 1 1) 
Z i l u l i o i i . Túry Lajos, főkertész. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 48-ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat. Segédein önállást nyervén, jó hangú, 

értelmesen éneklő kántorsegédet keresek, ki misé-
ket, temetéseket önállóan végez. Évi fizetése: 114 frt, 
gyertyapénzből CO — 70 frt, teljes ellátás, bútorozott 
szoba új harmóniummal. (Ágyneműt, mosást nem kap. 
1 isztességes ruházata legyen!) Állását deczember 
elsején kell elfoglalnia! K u n f é l e g y h á z á n , 1898 
november 8-án. Csima István, főkántor. 

(2078—II—2) 
A to lvádiai (Torontálmegye) kán tortanítói állo-

másra pályázat hirdettetik. Javadalma mint tanító 
3i)0 frt, szabad lakás és házikert, mint kántor 100 frt 
és stóla. Ezen fizetésért köteles amegválas/.tottkántor-
tanító a mindennapi előadáson kívül ismétlő-iskolát 
tartani, hitt.tnt tanítani és a helyi szokás szerint a 
kántori teendőket végezni. Pályázni óhajtók okmá-
nyaikkal fölszerelt kérvényeiket alulírott iskolaszéki 
elnökhöz folyó évi november 27-ig terjeszszék be. 
E jerhardt Mihály. (2074 III-2) 

Miavai ág. ev. egyház P o l á n k a nevű irtványos 
iskolájába magyar és tót nyelvben jártas okleveles 
tanítót keres. Fizetése : 250 frt készpénz, 50 p. m. 
rozs, 4 p. m. alá szántóföld, 6 öl fa, melyből a tan-
terem is fűtendő és lakás házikerttel. Folyamod-
ványok szükséges okmányokkal november 24-ig 
lelkészi hivatalhoz beküldendők. Vannay László, 
lelkész. (2082—II—2) 

P u s z t a - K e l e b i a i iskolában róm. kath. tanítói 
állás betöltendő. Fizetés: 300 frt, élelmezés, lakás, 
fűtés, világítás, szolgálat. Megkívántatik tanítói 
képesítés és zenében való olyan képesség, hogy 
ünnep- és vasárnapokon a kastély-templomban az 
éneket orgonakisérettel vezethesse, ezért külön 
50 frt díj jár. Kérvényezők november 24-ig méltó-
ságos báró Rédl Béla úrhoz intézett szabályszerüleg 
fölszerelt folyamodványukat „uradalmi tiszttartó-
ság" ezíme alatt Kelebia (Báesmegye) nyújtsák be. 

(2086-11-2) 
Hunyadmegye K e r z s e c z községében román tan-

nyelvű, határőri alapból föntartott községi népiskolá-
nál 300 frt évi fizetés és természetbeni lakás élvezete 
mellett egy tanítói állomás sürgősen betöltendő. 
Megkívántatik a magyar nyelv tökéletes birása. A 
megválasztott tanitó részére az állomás elfoglalása 
után a negyedik 100 frt államsegély kieszközlése 
iránt fölterjesztés tétetik. Fölszereli folyamodványok 
f. évi november 30-ig Schokánder Miklós kerzseczi 
körjegyzőhöz (Dévára) czímzendők. (2098—II—2) 

Orosházán egy tanyai tanítói állás megüresült. 
Fizetés: 400 frt készpénz, szabad lakás kerttel, 
minden egyes tanuló után 1 frt tandíj. Fölszerelt 
kérvények folyó évi november 26-ig alulirotthoz 
küldendők. Mivel a tanulók nagytöbbsége ágost. 
evang. vallású, ugyanily tanító pályázhat. Orosházán, 
1898 november 12. Kodi Márton, iskolaszéki elnök 

(2i 9 6 - I I - 2 ) 
Az a l s ó - v e s z t e n i c z i (Nyitramegye) róm. kath. 

néptanítói állomásra 1898. évi deez. 15-ig pályázat 
hirdettetik. Fizetése: 300 fit, szántóföld 10 frt, 8 öl 
puhafa, iskolafútéssel együtt. Lakása,: 1 szoba és 
kamra. Az okleveles pályázók jelentkezzenek az 
alulírottnál. Kuniczky József esperes-plébános úrnál 
Felső-Veszteniczen, u. p. Dvornik. (2113-1—1) 

A hámori (Borsodmegye) róm. katb. tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 300 frt, 
24 méter tűzifa 60 frt értékben, 40 frt államsegély ; 
három szoba melléképületekkel, kerttel. Ezen állo-
másra kézimunkák tanítására képes okleveles tanító-
nők is pályázhatnak. A földmívelésügyi ministerium-
hoz intézett fölszerelt, bélyegeit kérvények deczember 
hó 10-ig Blazsejovszky Ferencz miskolczi apát-
plebánoshoz küldendők. (2108—1—1) 

M a g y a r - g e n c s i ev. másodtanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Teendők: alsóbb osztály és ismét-
lősök oktatása,segédkezésakántorságban. Javadalma: 
300 frt évi fizetésnek •— az állás elfoglalása utáni 
időre — esedékes része és lakás. Az okmányokkal föl-
szerelt, folyamodványok folyó hó harminczadikára 
a kem.-högyészi ev. lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Szabó Antal, ev. tanító. (2109—1—1) 

A z o m b a i (Tolnám.) róm. kath. iskolaszék egy 
osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma-
zás : 400 frt, melybe a kertilletmény megváltása is 
beszámíttatott s egy, az iskola-épületben levő 
lakószoba a szükséges bútorokkal. Pályázhat férfi-
és nőtanító egyformán; ez utóbbiaknál azonban a 
képesítésen kívül a kézimunkában való jártasság 
kívántatik, az előbbiek pedig a kántori teendőkben 
a többi osztálytanítóval felváltva helyettesítést 
végezni kötelesek. A folyamodni óhajtók képesítési 
okmánynyal, erkölcsi s működési bizonyítványnyal 
fölszerelt kérvényeiket f. évi deczember 3-áig a 
zombai rk. iskolaszék elnökségéhez nyújthatják be. 

(2112—1-1) 
A legközelebbi számba kijött dtöghei Il-od tanítói 

állomásra a pályázati határidő november hó 27-ig 
meghosszabbíttatott. (2110—I — 1) 

Perbá lra kerestetik egy magyarul éü németül 
beszélő kath. tanító, tanítónő vagy képezdész. Járan-
dósága: bútorozott, fűtött szoba ós 300 frt. Mellék-
keresetre kilátás. Deczember l- ig benyújtható a 
kérvény az iskolaszéki elnökséghez. (2111—I—1) 

A t o r b á g y i (Pestm.) róm. kath. magyar-német 
tannyelvű népiskolánál üresedésben levő osztály-
tanítói állásra deczember hó 1-iki határnappal pá-
lyázat hirdettetik. Jövedelme : 400 frt készpénz, a 
község pénztárából havi resztetekben pontosan 
fizetve, egy bútorozott szobából álló lakás. Köteles-

' sége : az alsó két osztályt vezetni, az ismétlő-isko-
lásokat oktatni. A főtanítót kántorságban helyette-
síteni köteles. Okmányokkal fölszerelt kérvényét, 
főtisztelendő. Neumayer Ferencz, helybeli plébános 
úrhoz küldendők. Állomását azonnal elfoglalni tar-
tozik. Temetések után 15 frtnyi mellékjövedelemre 
számíthat. (2105—1—1) 

A fe l sö -ga l la i róm. kath. magyar-német tan-
nyelvű népiskolánál osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma * évi 400 frt, havi előleges 
részletekben, bútorozott szoba fűtéssel és biztos 
mellékkereset. Kötele sége : az I. II. osztályt és az 
ismétlősöket tanítani és a kántori teendőkben se-
gédkezni. Kérvények főt. Vadas Jáno8 iskolaszéki 
elnök úrhoz Felső-Gallára (Komáromraegye) külden-
dők. Pályázhatnak oklevél nélkül is. Berkovics 
István, főtanító. ( 2 1 0 4 - 1 - 1 ) 

P u t k a - h e l m e c z i rk. tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma: 300 frt készpénz, Vi teleknyi 
szántóföld és rét, 2 vékás kert haszonélvezete. A 
kilátásba helyezett állami segélylyel 400 fittig lesz 
kiegészítve. 3 szobából álló lakás és melléképületek. 
Kellően fölszerelt kérvények a plébániai hivatalhoz 
küldendők Szerodnyére (Ungmegye). (2114—II—1) 

A n y i t r a - k o m j á t h i róm. kath. népiskolánál egy 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
400 frt, lakás fűtéssel. Kántorságbani jártasság 
előny. Folyamodványok november 30-ig az iskola-
székhez küldendők. Turcsányi M., plébános. 

(2115-1—1)-
A b á t t a s z é k i második községi menedékház-

vezetőnői állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
150 frt, 60 frt cselédtartás, 2 öl puha fa saját hasz-
nálatra, (a menedékházat a község fíítteti) míg a 
község természetben adhat lakást, évi 30 frt lak-
pénz. Kellőleg fölszerelt folyamodványok az iskola-
szék elnökéhez Báttaszék küldendők deczember 
hó 5-ig. ( 2 1 2 4 - 1 - 1 ) 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 60 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERK ESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI. KER.. PODMAMCZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Késsiratolcat nem adunlc vissza. 

Ä Tanítók Háza. 
Szent épület! Hadd emeljek kalapot 

már megvalósíthatásod előtt is. Hány 
ezer testvér sóhaja lebbent el nélküled 
és hányunké válik hálaadó imádsággá, 
ha falaidat fölemelkedni s belsődet meg-
népesülni látjuk 1! 

És e gondolatokat nem csupán a 
szív kergeti agyamba: a tapasztalat, a 
vidéki tanítóság helyzetének ismerete 
mondatják velem. 

En, a ki a megvalósítást közeledni 
látom: örömmel adózom - az előmunká-
soknah Most már jó úton vagyunk: csak 
annyit, a mennyire erőnk, tehetségünk van! 
A gördülő hógolyó nagyobbá, erősebbé 
szokott nőni. Csak egy pár szoba először 
a legszegényebbek istápolására, a foly-
tatás el nem maradhat. 

Azonban tudnunk kell és számon kívül 
hagynunk nem lehet, hogy az oly alap, 
melyre tovább építeni nem lehetne, az 
oly kezdet, mely a továbbfejlesztés 
terhét meg nem birná, nem volna illő 
sem a magyar tanítóság méltóságához, 
sem magyar hazánk szeretetéhez. 

Azért már a kezdet-kezdetén jól 
számon kell kérnünk először czéljain-
kat, másodszor eszközeinket, harmadszor 
erőinket. 

A „Tanítók Háza" czéljában töké-
letesen egyetértek Lakits V. fejtegetésé-

vel; eszközeiben a György A. véleményén 
vagyok. Igaz, hogy előbb a főváros 
látandó el e nemes intézménynyel, de 
nehogy a szívre való vértolulással szél-
ütés álljon be, a vidék is mielőbb részesí-
tendő abban; mégpedig nemcsak Kolozs-
vár, hanem más nagyobb, fejlettebb kul-
túrájúak is rendre, mert ezáltal nemcsak 
ki lesz elégítve azon vidék tanítóságá-
nak érzülete s igénye, nemcsak bizto-
sítva lesz az összetartás és megaka-
dályoztatik a szétforgácsolódás, hanem 
azon szempontnak is hódoltunk, hogy 
a vidéken a „Tanítók Háza" olcsóbb s 
a tanulók által hozzáférhetőbb. Ne is 
főleg az egyetemi hallgatókra s a fiukra 
gondoljunk: aránylag kevés százalék 
kerül gyermekeinkből az egyetemre s 
leány-konviktusokban még szegényebbek 
vagyunk,'' mint a fiukat befogadókban. 

Erőnk, hogy van-e?! Eme, már köz-
szükséggé vált intézmény fölállítására 
meg kell kétszereznünk tehetségünket. 
Akarat, kitartó munkásság! 

A Bili József nevén vásárolt telek, 
azt mondja Lakits, a mienk. Legyen a 
Tanítók Házáé! 

A „Tanítók Házá"-nak szinte 19.000 
forintot tevő készpénze van. 

Az „Eötvös-alap országos tanítói-
egyesület" csak most adott e czélra 
20.000 frtot. 

Lapunk 4í)-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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Hozzuk ide a „Magyarországi tanítók 
fiúárvaháza" alapját. E czélt már úgy 
is szolgálja a nyugdíj-alap. 

Hívjuk föl az ország tanítótestületeit 
akkép, mint azt Ujváry Béla, a „Nép-
tanítók Lapja" szerkesztője ajánlotta, 
áldozatkészségre, munkásságra. 

Bocsássuk ki a Lakits V. által ajánlott 
25 frtos részvényeket. Ne aggódjunk, 
hogy el nem kelnek. Lakits ajánlatot 
te t t négy darab vásárlására: én is meg-
veszek kettőt és hadd lássam Magyar-
ország összes tanítóságának 50°/o-a nem 
tartja-e szív- és észbeli kötelességének, 
hogy abból legalább egyet, ha máskép 
nem, kölesönnel vagy részletfizetéssel 
vásároljon. Nem szeretném, s mert 
ismerem őket, nem akarom kartársaim 
50%-áról föltenni, hogy egyik-egyik még 
egy-egy részvényt elaclni ne tudna. 

A „Tanítók Házá"-nak benépesülni 
kezdésével, én hiszem, hogy az áldozat-
készség (példa reá a budapesti vendég-
lősök eljárása) is felénk fordulna; a 
kormány kegye sem maradna el; a 
fejlesztés végett rendezhetnénk sors-
játékot, hangversenyeket, tánczmulat-
ságokat; fölállíthatnánk perselyeket. I t t 
így, amott úgy tehetnénk szolgálatot az 
eszmének. Okuljunk a „Mária Dorottya-
egyes illet11 eljárásán. 

Soha alkalmasabb idő! És ezt elsza-
lasztani bűn volna s én hiszem, hogy 
az ügy ólén állók meg is teszik a tőlük 
telhetőt. Miénk, közlegényeké a köte-
lesség a „Tanítók Háza" megvalósítá-
sára való törekvést — karunk vérévé 
változtatni; az majd megtermi gyü-
mölcsét. 

A,,Néptanítók Lapja" hasábjain forrong-
jon a megvalósítás eszméje! Az országos 
bizottság tűzze a jövő közgyűlése tár-
gyává a „Tanítók Háza" fölállításának 
kérdését. Ti pedig vidéki tanítótársaim 
csak annyira karoljátok föl e magatok 
ügyét, mint azt Péterfy, Lakits, Ujváry, 
György Aladár s több más itt a fővá-

rosban szivén viseli: akkor e században 
nem egy, lianem két-három, közös házunk 
less ! 

Munkára föl! 
(Uj-Pest.J Jóssá Dániel. 

sg>1p<3<= 

A slöjd-veszedelem. 
Láng Mihály úr négy hosszú czikkben hadat 

üzent a slöjd-iskolának, sok más iskolának, 
jóformán az egész népoktatásnak. Háborús 
szenvedelmét már a czímekben pompázó 
tételek is elárulják; de huszonnégy hasábnyi 
riadójából, ha türelemmel végig olvassuk, — 
többet is megtudunk. 

Igazán hálátlan dolog Láng urat e hosszú 
útjában nyomon követni, azt a Láng urat, a 
ki mindenkinél rendszert emleget, de ö tulaj-
don maga — már megbocsát — valami erős 
rendet az Írásaiban nem igen tart. Tárgya 
beosztásánál, gondolatai csoportosításánál 
egyetlen vezetője ama more patrio-szerü elő-
adásmód, az „ad vocem", mely adomázó körben 
igen népszerű lehet, de ott, a hol egy komoly 
folyóirat hasábjain szavából okulást akarunk 
meríteni, egy kissé bántó. Úgy beszél a négy 
czikken keresztül, mintha magunk közt vol-
nánk s egyről-másról folyna valami privát 
diskurzus; pedig nem csupán egy pár tanító-
mester kísérleteiről, hanem mint Láng úr 
maga is fölteszi, komoly, jelentős egy kér-
désről, mindnyájunkat, a magyar népnevelést 
vesékig érintő problémáról kell tárgyalnia. 

Tárgyalná is teljes lélekből, ha megvolna 
a hozzá való tájékozottsága, de bizony csak 
rőfnyi kitérésekkel és nem mindig találó pél-
dákkal tartja jól az olvasót. Ments' Isten, 
hogy ebbeli fogyatkozásait a szemére lobbant-
sam, — valóban jó tanító lehet az ember, 
ha nincs is tisztában azzal, hogy mi az a 
„svéd slöjd", meg mi a „magyar slöjd", már 
a mint Láng úr e dolgokat jobbra-balra el-
kereszteli. 

Sietünk tehát apró tévedéseit helyreigazí-
tani, hogy aztán elvszerü kijelentéseinek, 
,törvényei"-nek a rostálgatására áttérhessünk. 

Láng urat nagyon bántja a „svéd slöjd", 
pedig nincs oka rá, hogy tőle tartson, mivel 
hazánkban kevés visszhangra talált az és az 
az egy iskola: a soproni, a mely N'á'ásnek hü 
követője, inkább dicséretet érdemel, mint gán-
csot, azért, hogy tanulságos szemléletül meg-
őrzi számunkra ama pedagógiai kísérletet, 
mely a jelenkorban az egész világ tanítósá-
gára tudott hatni. Mai napig egy európai 
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•országban sem tudott a „svéd slöjd" néven 
ismert kézimunka-tanmenet érvényesülni; azon-
ban el kell ismernünk, bogy mindenütt, a 
bol a kézimunka-tanítás, mint általánosan 
nevelő probléma a köztudatban él, mindenütt 
Nääsböl kapták rá az utóbbi húsz évben az 
ösztönzést. A mi pedig a házi-ipari tevékeny-
séget illeti, ahhoz valóban kevés köze van 
Schranznak, meg Mánczosnak is; amaz min-
den idegenszerűsége mellett is, bármennyire 
nem illik belé a tevékenysége a magyar nép-
életbe — tisztán nevelésügyi munkát végez, 
•emez, t. i. Mánczos, pedig százados ipari múltú 
nép körében dolgozván — specziális helyzete 
őt különböző munkairányok kiegyeztetésére 
utalja. A mennyiben pedig mindkettőnek vala-
melyes rendszert tulajdonít Láng úr, bizony 
a milyen bőbeszédű, papiroson esztendőkig 
elvitatkozhatik, hogy emígy helyesebbnek 
tar t ja a munkameneté t mint amúgy; hanem 
hie Rhodus, hic salta! — tessék megfogni a 
dolog megfogható részét, állítson föl a maga 
hatáskörében egy műhelyt s vagy húsz gye-
rekkel kezdjen neki a munkának, akkor aztán 
•elmélkedhetík akár ez urakkal is ilyen rész-
letkérdésen. Guttenbergről Láng úr azt mondja, 
hogy „rendszerét nem közlöm, alapjában egy 
e kettővel, csak a részletekben tér el tőlük". 
Föl kell tennem Láng úrról, hogy jóhiszemű 
ember, valahol bizonyára olvasta vagy hallotta, 
hogy az én tanítványaim is néminemű sor-
rendben végzik a munkájokat, ezt aztán el-
nevezte rendszernek. 

Legyen szabad fölvilágosítanom, hogy az 
én rendszeremet Láng úr nem közölheti, 
mivel nincs rendszerem és ama másik két 
kollégának „rendszer"-éhez semmiféle vér-
i'okonság engem nem köt ; és ha amaz urak-
nál valamelyes tanmenetet figyelt meg, jól 
van, élvezze rajtok végig a véleményadás 
jogát, tőlem azonban még állandó tanmene-
tet sem láthatott ; hogy mért, az majd ki-
világlik az alábbiakból. Mindezt csak azért 
érintem, hogy Láng úr a „slöjd-rendszerek" 
proveniencziája dolgában tájékozódjék. 

Szükségesnek tartjuk Láng úr úti tapasz-
talatait, az életből vett példáit is megvilágí-
tani. Nagyra kell őket becsülnünk, mivel ő 
maga is nagyra van velők, hiszen „a nyáron 
hét héten át nem tett egyebet", mint hogy 
a magyar gyereket munkájában megfigyelte. 
Egymásután két példát mesél el, mindket-
teje világosan igazolja, hogy milyen nagyon 
távol áll Láng úr a kézimunkatanítás kérdé-
sétől. ímhol : Zágonban látott derék jóravaló 
tanítókat, a kik az iskolás fiukat munkára 
szoktatják már rég óta, a zágoni fiuk „csinál-
tak keresztkötést, tudták a ferde csapolást, a 

lapos vésővel való munkát és mindehhez elég-
volt nekik egy bicska". Tovább így szól: 
„Van a birtokomban egy alföldi ötösfogat 
teljes fölszereléssel. Egy Keserű Imre nevű 
9 éves nádudvari parasztgyermek faragta ki 
egy kétkrajczáros bicskával". 

Hallod, jámbor olvasó! Láng úr tanulmány-
utat tet t Magyarországon, hét hétig volt oda 
(ominosus egy szám!), hogy közvetetlen 
szemléletből lássa, mit művel a magyar gye-
rek! És ime, útjának legfontosabb tanulságai 
a kézimunkatanítás szempontjából vagy non 
sensek vagy legjobb esetben csudaszámba 
mennek. Csapolást s általában fakötést akár 
művész, akár kontár, de még a legutolsó 
mesterember is fűrészszel végez mindenütt e 
világon, mióta a fűrész közismeretü szerszám, 
— arról nem is szólván, hogy e fajta mun-
kát késsel vagy mondjuk bicskával végezni 
lehetetlen. Különben világosan mutatja a 
második példa, hogy hová tendál Láng úr 
egész példálózása. Az ő Keserű Imréje, a ki 
nádudvari parasztgyerek létére kétkrajczáros 
fabicskával farag ki ötös-fogatot, valamint 
az ő zágoni székely legénykéi is — normális 
emberi mértékkel mérve, tulaj donképen csuda-
gyerekek: a kézimunkatanítás pedig a köznapi 
foglalkozások tanulságait normális, minden-
napi gyermekek javára kivánja érvényesíteni, 
egyszóval nem akar csudát mívelni. Egyéb-
iránt az ilyen csudagyermekek, ha valósággal 
élnek, egészen más megítélés alá esnek, s 
bennök, ha valóban zsenik — tanítómester 
úgy sem tehet kárt. De a csudán túl egyebet 
is rejt magában eme szerénykedés a szerszá-
mok dolgában. 

Amaz ártatlan kaczérkodás a fabicskával 
tulaj donképen megtagadja a művelődés ten-
dencziáját, a mit az iskolára róni : még sem 
járja. T. i. a teknikai haladás föltótele - -
mentől tökéletesebb eszközöket juttatni a 
produktív elemek kezébe, hogy teknikai képes-
ségeik gyarapodjanak. Ha semmi másban nem, 
ez egyben mutatkozik az angol és amerikai 
érczmunkás felsőbbsége a kontinentális európai 
munkással szemben, hogy szerszámok dolgá-
ban amaz finnyásabb emennél, s hogy keze 
munkája is tökéletesebb emezénél. 

Ez közismeretü tény, s reánk — de még 
Láng úrra is — vonatkozó tanulsága az, 
hogy fiatalságunk teknikai képességét azzal 
fejlesztjük igazán, ha mentől több fajta jó 
szerszámot jut ta tunk a keze ügyébe; vala-
hányféle szerszám, annyiféle képesség ugyan-
egy kéz számára. Nota bene, nem csuda-
gyermekekről van szó (a milyet Nádudvar és 
az összes szomszédtartományok csak egyet-
egyet szülnek), hanem közönséges, minden-
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napi gyermekekről, a kikből évenkint egy-két 
százezer terem szép Magyarországon, a kikből 
egyszerű földmívesek és iparosok lesznek. 
Nekünk tanítóknak éppen eme nagy sor 
köznapi gyermeket kell a teknikai tevékeny-
ség elemeibe bevezetnünk. Legyen nyugodt 
eziránt Láng úr, vezető szövétnekünk e 
nehéz problémában nem valamely ravaszul 
kiczirkalmazott rendszer, sem valamely kül-
földről magyar iskolákba plántált „Lehrplan", 
de még csak az ő tőle kontemplált gyermek-
áték methodus sem, hanem igen egyszerű 

megfogható dolgok, a melyek a magyar nép-
életben gyökereznek. Megvilágítást nyernek, 
ha majd legközelebb módot ad az igen tisz-
telt szerkesztő úr, hogy Láng úr dolgozatai-
nak elvszerű részét: „a nevelés természet-
szerűségét" és a „nemzeti nevelés törvényeit" 
rostálgassuk. Ez alkalommal pedig legyen 
szabad Láng úr megnyugtatására is még 
kijelentenem, hogy amaz intézetnek — a 
melynek nevében e sorok irója szól — a 
czíme: Kézi munkára nevelő országos egye-
sület; egy kicsit hosszú, de igyekszünk is e 
névnek megfelelni; a „slöjd11 szó nemcsak a 
czímünkben, de még alapszabályainkban sem 
fordul elő. Nagyon téved, a ki azt hiszi, hogy 
csak fafaragás meg kartonpapirragasztásig 
terjed a munkakörünk. Egyesületünk tevé-
kenysége felölel minden olyan munkanemet, 
a milyet a magyar népélet nagyobb határ-
vonások közt megkövetel: műhelyi és kerti 
munkát egyaránt. A mi végezetül ezt az átko-
zott „slöjd" szót illeti, éveken át igyekeztünk 
agyonhallgatással elölni, sikerült valamennyire 
népszerűvé tennünk mellette e kifejezéseket: 
iskolai műhely, kézimunkatanítás; a „slöjd" 
szót azonban el nem nyomtuk, bármennyire 
kerültük i s : pedig vagyunk az egyesület 
égise alatt széles Magyarországon száznál 
jóval többen tanítómesterek, a kik abban 
fáradunk, hogy a kézimunkatanítás áldása a 
magyar iskolák közt terjedjen. 

Hiába, a slöjd szó népszerű lett iskolás 
népünk körében, nehezen árt annak mái-
valami; a Láng úr harsonája? No az éppen-
séggel nem. 

(Budapest.) Guttenbery Pál. 

"EX^O— 

A tanítók ntiszámlája. 
A népoktatás terén a tanügyi lapok és a 

gyülésezések olyan fontosságúak, mint a szerve-
zetben : a vérkeringés és az anyagcsere. Termé-
szetes okai ennek: sok tanító elszigeteltsége, 
a kezdők iijukora a hivatás nagyságához 

mérten és az a körülmény, hogy a ki taní tó 
lesz s ez által egyszerre önálló ember úgy az 
életben, mint az iskolában is, gyakorlati kép-
zettség és élettapasztalatok tekintetéből nem 
volt olyan előiskolában, mint péld. az ügyvéd, 
a k i előbbügyvédbojtároskodott; mintáz orvos, 
a ki végzettsége után még a klinikán maradhat 
és ott egy tudós felügyelete alatt gyakorlati 
tudományos ismereteket szerezhet, mert ese-
teket és kezelést lát, sőt maga is gyógyít. 
Azonban, hogy mennyire igaz a tétel, akkor 
látszanék meg valójában, ha egyszer csak 
megszűnnének a tanügyi lapok mind, vagy 
ha nem tartanának tanítói gyűléseket sehol. 
Sőt az egyik is megszűnvén, azon a téren 
mutatkozó pangás és hiány oly jelenség volna, 
mely beteggé tehetné az egész szervezetet, 
káros következményei elmaradhatlanok vol-
nának, s ma még tudni sem lehet, hogy mivel 
volna gyógyítható az abból származó baj. 

Az általánosan elismert tanítási sikerre ez 
a két tényező lényegesen befoly. A lap abban, 
hogy általánosítja a tanügyi kérdések iránt 
a tanítók érdeklődését és elméleti tájékozta-
tást nyúj t ; a gyűlések pedig az iskolai élet-
nek valóságos előiskolái úgy társadalmilag, 
mint nyilvános tanításaikkal, szakfölolvasásaik-
kal. Ezt igen jól tudták és tudják az intéző 
körök s ezért történtek azon intézkedések, 
hogy részint a tanítók óhajára, részint más 
befolyások következtében lehetővé, sőt köte-
lezőkké is tétettek az egyesületekké való ala-
kulások. 

Megjegyezzük: még vannak e tekintetben 
kívánságaink, különösen a nemzetiségi, illetve 
idegen ajkú hitfelekezeti tanítótársainkkal 
szemben. Az ottani állapotokat nem említjük 
most, csak jelezzük, hogy szükséges volna a 
magyar tanítói egyesületekbe a belépésük, sőt 
kívánatos volna az is, hogy a „Néptanítók 
Lapja" járjon oda is.*) 

Visszatérve a tárgyhoz, konstatáljuk, hogy 
legilletékesebb helyen rendelkezés történt arra 
nézve is, hogy a gyűlésekre járó tanítók kap-
janak a megillető helyekről napidíjat és úti-
költséget. 

Hogy ezen napidíjak és úti-átalányok milyen 
szerény összegben állapíttattak meg, valamint-
hogy volt olyan szomorú időszak is, midőn 
még ezt is megvonták az állami tanítóktól — 
ezt sokszor tették már szóvá kartársaink és 
még igen sokat lehetne róla beszélni, nem-
különben azon körülményről is, hogy helyen-
helyen a gyülésezéseknek is vannak hibái, sőt. 
az egyénekben is van valami rossz ; azonban 

*) A honnét kérik, oda jár is, mert mi szívesen 
utalványozzuk. Szerk. 
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az egyének közönye az egész vonalon meg-
szűnvén, a túlságos sok üdvözlések és aspirá-
c iókka l tett motívumok hova-tovább kiszorít-
tatván a hivatásos munkának lelkes fölkarolása 
által s a hazafiság az eddigi sok szóból tetté 
lévén, biztos lehet a reményünk, hogy válto-
zik az érem másik oldala is. Elvégre, arra az 
álláspontra is kell helyezkednünk, hogy a ki 
elfogadja a hazától az adományt, az kötele-
zettségekkel is tartozik. S a fő minden téren 
inkább a tett, mint a szó. Ezen a téren a 
kötelességeink, ha már áldozatokat hoz a 
haza, — a tanügyi lapok olvasása, mert hiában 
ír egynehány jobbérzésü, törekvő ember, — 
ha a hivatásból, önmüvelődési igényből stb.-bői 
köteles olvasóközönsége e tekintetben nem 
teszi kötelességét. Hiában van gyűlés, ha ott 
nem jelenünk meg, ha ott nem figyelünk, s 
ha annak a munkásságában részt nem veszünk. 
Pedig mindenik tekintetben vannak panaszok 
— s fájdalom — szemmel látható az a szomorú 
következmény is, hogy a méltánylás hiánya, 
illetve közöny miatt, a munkástagok is kez-
denek a tettek teréről félrevonulni. Nyilvános 
tanításra itt-ott már nem akad senki, — 
szakfölolvasót nem lehet találni, — és a név-
magyarosítást stb. mindig csak ajánlják, kevés 
sikerrel. En hiszem, mikép ezeket nemcsak 
mi látjuk, meglátszanak magasabb pontok-
ról is! 

De meg a munkásságnak gyümölcse van. 
Nemcsak az öntudat, nemcsak a szélesbedő 

látókör, de megvan az a sikere, hogy minden 
újabb és újabb tett után, szerzünk, nyerünk, 
találunk egy új ismerőst s így a lépcsőn föl-
felé menve, egyszer csak ott fönn is megis-
meri valaki az embert. Tehát van indító ok 
is. Ám dolgozzék ki-ki azért, a miféle körül-
mény őt ösztönzi. Ha hiúság vezeti a mun-
kára, manapság még ez nem kóros állapot, 
de az már igen, midőn valaki azért ünnepel 
valakit s megragad minden kínálkozó alkal-
mat az ilyesmikre, hogy később, midőn hala-
dott előbbre, őt is ünnepeljék. 

E szűk keretben e néhány gondolatnak a 
kifejezése volt egyik czélom, a másik az, 
hogy itt bemutassam t. kartársaimnak az 
úti-számla alakját és egy pár szóval érintsem 
az eljárást is. 

Tudva van, csak az a tanító kap úti-áta-
lányt és napi díjat, a ki a gyűléseken tényleg 
résztveszen és ezt igazolni is képes. E végre 
az eljárás az, hogy egy itt látható úti-szám-
lát állít ki, melyben a czímeknek, megfelelően 
beírja az adatokat. Ha kész, átadja a gyűlés 
elnökének. Az elnök láttamozva, illetve iga-
zolva a részvételt, átirattal beterjeszti az úti-
számlákat a kir. tanfelügyelőséghez. Termé-
szetesen, igen nagy előny, ha a számlák jól 
vannak kiállítva és ha 8 nap alatt minden 
tag beterjeszti az elnökhöz, hogy mindenhol 
egyszerre történjék az elintézése s hogy a 
munkaszaporodás is el legyen kerülve: 

Íme az úti-számla mintáj a : 

1 7 t i - s z á m 1 í v . 1898. julius 15. 
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(P. H.) Láttam és igazolom : 

Gyula-Fehérvár, 1898. jul. 15. 
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Egyhelyről való kartársak többen is adhat-
nak be egy számlát, mint i t t is látszik. A 
kiutalt összeget bélyeges nyugtatványra adják 
ki, melyből igen okos dolog kifizetni az évi 
tagsági- és az Eötvös-alap-díjat. Ha így jár el 
minden tag, akkor az egyesületek nem fog-
nak annyi deficzittel küzdeni, az elnökségnek 
sem lesz annyi kellemetlen teendője ez ügy-
ben a folytonos fölszólításokkal és az egye-
sület mellett az Eötvös-alap is inkább betölt-
heti fölséges hivatását. 

Sok helyen az elnök vissza is tartja ezen 
összegeket a hátralékos tagoktól; sok helyen 
pedig megbüntetik a gyűlésen meg nem jelenő 
tagokat, ha kellő időben és elfogadható okkal 
ki nem mentik elmaradásukat. 

Én mindkét eljárást helyeslem. 
(Temesvár.) Mező Dániel. 

agX^O 

A mulasztási kimutatások elha-
nyagolása. 

A „Néptanítók Lapja" f. évi 44. számában 
Szathmáry Ferencz kollegám tollából fönti 
czím alatt egy sok jóakaratról és nemes 
törekvésről tanúskodó czikk jelent meg, 
melynek czélja az, hogy az iskolai mulasztá-
sok megszüntetése végett a mulasztási kimu-
tatások egyenesen a tanfelügyelőségnek kül-
detnének_meg s hogy a mulasztási kimutatások 
rovatai egygyel szaporodnának, a mely rovat 
a büntetendő szüle anyagi viszonyainak föl-
tüntetésére volna hivatva, mert czikkirő 
barátom szerint a községi elöljáróságok a 
mulasztások megtorlása tárgyában nem járnak 
el eléggé erélyesen és a lakosokkal való jó 
békesség föntartása szempontjából a kimuta-
tás jegyzet rovatában egyszerűen odaírják, 
hogy „ behaj thatatlan". 

Hogy a fönti két indítvány mennyire indo-
kolt, arra óhajtok a következőkben megfelelni. 

A vallás- és közoktatási minister úr 1895. 
évi október 17-én 45.254 szám alatt a tan-
kötelezettség érvényre emelése, a tanítás 
sikerének biztosítása stb. tárgyában egy ren-
deletet bocsátott ki, melyben a többek között 
ezt mondja: „rendes iskolázás nélkül lehetetlen 
jó eredményt elérni" s ezen igazságból kifo-
lyólag a törvényhatóságokhoz egy szabály-
rendelet-tervezetet is küld, melyet ha valaki 
elolvasott, tudni fogja, hogy az iskolamulasz-
tások megszüntetése czéljából mit és hogyan 
kell tennie, s ha azokat megtette, fölöslegessé 
válik Sz. kollegám két indítványa. 

E szabályrendelet-tervezet szerint „szept. 
15-ig kötelesek az iskolaszékek a mindennapi 

és ismétlő-iskolába tényleg beiratkozott és 
följáró tankötelesek névjegyzékét a közokt. 
ministerium által kiadott B. mintájú nyomtat-
ványon kiállítva a községi elöljáróságnak 
átadni,'egyúttal bejelenteni, mely tankötelesek 
nem járnak még iskolába", valamint, hogy 
„szeptember 15-től a tanítók az iskolai 
mulasztási naplót nap-nap után pontosan és 
felelősség mellett vezessék". A rendeletnek ez. 
a része eloszlat minden kétséget és aggályt. 
I t t ugyanis kölcsönösen kötelezve van a lel-
kiismeretes eljárásra tanító, iskolaszék és 
községi elöljáróság. Ha ezeknek csak egyike 
is — mint czikkiró kollegám — szivén viseli 
a népoktatás ügyét, lehetetlen, hogy akár 
egyik, akár másik részről mulasztás fordulr 
hatna elő, mert azt a tanítót, a ki e részben 
való kötelességét nem teljesíti az olcsó nép-
szerűség megalapítása czéljából, az iskolaszék 
azonnal felelősségre vonhatja s viszont, ha a 
tanító az iskolaszék vagy a községi elöljáróság 
részéről e tekintetben mulasztást vagy részre-
hajlást tapasztal, azonnal jelentést tehet a 
tanfelügyelőségnél, a ki szintén ntasítva van 
a mulasztások megszüntetése czéljából a leg-
szigorúbb eljárásra. Mert nem is az elöljáró-
sághoz, de az iskolaszékhez köteles a tanító 
a mulasztási kimutatást beadni s ez adja 
aztán át megbüntetés végett az elöljáróságnak, 
a ki ellen, „ha az iskolai mulasztók megbír-
ságolását elmulasztja, a járási főszolgabíró 
a tanfelügyelő megkeresésére köteles, az 
1886. évi XXII. t.-cz. értelmében, megtorló 
intézkedést tenni". Ez a rendelet egészen 
világos. Sőt még eloszlatja Sz. kollegám azon 
aggályát is, hogy az elöljáróság „behajthatat-
lanság" czímén követi el a mulasztást, mert 
ugyanezen rendelet szerint: „a kin az isk. 
birságpénz vagyontalanság miatt a megkisér-
lett végrehajtás után sem hajtható be, az 
iskolaépületben vagy annak környékén, vagy 
végre a faiskolában közmunkára kényszerí-
tendő, mely esetben egy napi ily munka 
50 kr iskolai mulasztási birság lerovásának felel 
meg". Tetszik látni, hogy i t t nincs kibúvó és így 
nem állhat meg az sem, hogy a tanfelügyelők 
elfogadják a jelentéseket, a tanító pedig vár-
hatja a gyermeket hónapokon keresztül 
iskolába, mert az iskolaszéki elnöknek a 
mulasztási bírságpénzek átvételéről szóló 
nyugtáját, valamint a közmunka ledolgozásá-
ról szóló elismervényt, illetve igazolványát a 
községi és körjegyzők minden elmúlt hóról a 
következő hó 15-ig a kir. tanfelügyelőhöz 
felelősség terhe mellett beterjeszteni tartoznak. 
Különben a hivatolt rendelet egész terjedel-
mében olvasható a „Néptanítók Lapja" 1895. 
évi 88., 89. és 90. számaiban. 
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Az aztán elég sajnos, ha vannak tanítók, 
a kik az elöljárókhoz csatlakozva, nem járnak 
el e tekintetben pontosan, de azok nem jár-
nak el pontosan másban sem s előbb-utóbb 
ők iszszák meg a levét pontatlanságuknak, s 
az ilyenek törekvése ellen nem a törvény 
szakaszaira, hanem a szorgalmas iskolába 
járókkal elért pozitív eredményre való hivat-
kozás a legerősebb, egyszersmind legmeg-
győzhetetlenebb fegyver. 

(Sárospatak.) Hubay Bertalan. 

- « r x » 

A noinád-életüekről. 
Nomád élet! Vándor élet! Nem ismeretlen 

fogalom előttünk. Kik is ezek a nomád-éle-
tüek ? A társadalom páriái. Száműzöttek. Kik 
évről-évre, egyik helyről a másikra vándorol-
nak abban az időben, mikor a zord télapó 
gyors léptekkel közeledik mi hozzánk. Leta-
rolt mezők, rónák útmutatói. Mi pedig csön-
des rezignáczióval a kályha melegéhez folya-
modunk s nem gondolunk másra, mint az 
éltető melegre. 

A béresek, igen, ezek a szegény nomádok 
pedig szomorú szívvel, reszkető tagokkal neki 
indulnak az ismeretlennek. 

Nálunk a fölvidéken minden év október 
utolsó két napján útnak indul innen-onnan 
szomorú karaván hadtest. 

A sátoros czigányok különb legények ezek-
nél. Ezek a mezítelenség, a testi és lelki sze-
génység már fiijai! Könyörületre hív állapot-
juk, könyörületre szegény testük, lelkük. 
Növendékeim 45 "/«-ka ilyenekből telik. Vézna 
kis testükbe a lélek csakugyan csak hálni 
jár. Nyomorodott, ki nem fejlődött gyermek-
alakok ! Oh hányszor búsultam, hányszor 
keseregtem sorsotok miatt! 

A könyörületesség sokszor segített testi 
szegénységükön. Lelki bajukon csak mi segít-
hetünk, mi népnevelők. A földesúr rendszerint 
augusztus hónapban a kevésbé erőteljes béres 
családokon túlad. E szegény nomád-családok 
gyermekei szeptember hónapban már nem 
jönnek beiratáshoz. 

Csatangolásnak adják magukat. 
Szabályrendeletünk nincs e bajok orvoslá-

sára, hiszen ezek megint más községnek lesz-
nek jövendő ideiglenes lakosai. A helyi ható-
ság nem intézkedik. A lelki-testi szegénység-
ben szenvedőkkel nem törődik senki sem. 

November hóban népesedik be az ilynemű 
„béres-iskola." Vad alakok rontanak be a 
szentélybe. A tanító, nevelő új, fárasztó mun-
kába fog 

Szól a pacsirta dala. Zöldülnek, rügyeznek 

a fák. A természet új életre kél. A nomád-
életüek apraja-nagyja a zordon lelkületű föl-
des- vagy bérlő-úr parancsára kint a mezőn 
sürög-forog. Az iskolaház csöndes. A tanító 
búsul. Föl van fegyverkezve ugyan törvény-
paragrafusokkal, de mi haszna, a földesúr 
nagyobb úr ! 0 parancsol az anyaggal. E szo-
morú viszonyok rajza életből való, igaz. Itt 
segíteni kell. Szívből kérünk rövid és velős 
szabályrendeletet. 

Ebben legyen a béres gyermekek iskoláz-
tatása röviden és velősen körvonalozva. 

A földesurak kénye-kedve kisebbíttessék. 
A beiratási díjak törültessenek oly kikötés-
sel, mely szerint e nomád-életüek gyermekei, 
tekintve szomorú erkölcsvilágukat, szeptem-
bertől novemberig azon község iskolájába 
tartoznak büntetés terhe alatt járni, mely 
községnek ez ideig ideiglenes lakói. A tanítók 
pedig állandó levelezésbe lépjenek egymással, 
vitassák meg lelkiismeretesen e szegény lelkűek 
ügyét, ezzel is egy égető sebbel kevesebb lesz. 

Ajánlom e pár igaz hangon írt soromat a 
kegyes intéző körök nagybecsű figyelmébe. 

(Nezsette.) Mrva Ede. 

eg>jK3e 

A gyümölcsfák egy ellensége. 
A gyümölcsfák ellenségei, az elégtelen ül-

dözés folytán, oly óriási mennyiségben szapo-
rodnak vidékünkön, hogy káruk miatt, melyet 
e férgek a gyümölcsfákon tenni képesek, 
utóbbiakra nagyon veszélyessé válnak. E 
veszély elhárítása czéljából a gyümölcsfate-
nyésztők figyelmét e kártékony rovarok közül 
különösen a vértetűre, mint a legártalmasabbra, 
bátorkodom fölhívni. 

A már meglevő gyümölcsfaellenségekhez, 
melyek a leveleket, virágokat és gyümölcsöt, 
sőt a törzset is pusztítják, pár év óta hozzá-
csatlakozik még egy eddig csak név szerint 
ismert, a fák kérgét rongáló féreg — a 
vértetű. Ez a természettudósok állításai sze-
rint Amerikából származik, honnét, miként a 
filloxerát a jelen század elején, véletlenül és 
akaratlanul Európába behurczolták. 

E rovar legelőször 1810-ben a La Manche 
csatornában fekvő Jersey szigeten mutatko-
zott. Francziaország Bretagne és Normandie 
tartományaiban 1814-ben lépett föl és 1820-ban 
Páris környékén volt honos, honnét aztán 
egész Frankhonban, Németországban, Sváj cz- és 
Ausztriában elterjedt, míg végre szerencsét-
lenségünkre Magyarországba is eljutott. Föllé-
pését hazánkban legelőször Magyar-Óváron, 
Ménesen és Szerb-Szt.-Miklóson konstatálták 
és innen egész Magyarszágban elterjedt. 
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A vértetü (Schizoneura lanigera) a levéltet-
vek családjába tartozik és nevét valószínűleg 
az állat szétnyomása után mutatkozó barna-
vörös vérhez hasonló folyadéktól nyerte. 
Szárnytalan és szárnyas vértetveket különböz-
tetünk meg. A szárnytalan a tél kivételével 
minden évszakban az almafán található föl. 
Jelenlétét egy kékes-fehér finom pelyh árulja 
el, melylyel a hajtások alsó része be van 
vonva. Ezen pelyhes helyek a vértetüfészkek, 
melyekben a vértetvek állandóan társaságban 
tartózkodnak, táplálkoznak és szaporodnak. 

A vértetü teste 2 mm. hosszú, 1—1'3 mm. 
széles. Szemei kicsinyek, csápjai sárgásak, 
igen mozgékonyak és 5 taguak. Sziványa 
(szívó orrmánya) fiatal egyéneknél oly hosszú, 
mint az egész test, fölnőtteknél elkorcsosult, 
6 lába a test nagyságához képest igen vékony. 
Szinük sárga, a térden legsötétebb. 

A szárnytalan vértetük az őszszel lerakott 
petéből kelnek ki. Ezen kikelt állatok kivétel 
nélkül nőstények, melyek párosulás nélkül 
szülnek eleveneket, melyek, mint az anyjuk, 
szintén öröklés folytán meg vannak termé-
kenyítve és szárnytalanok. 

A nyári hónapok folyamán az almafákon 
csak a nagyítóüveggel fölismerhető kis tetvek 
jelennek meg, melyek gyorsan fejlődnek és 
egy pár vedlés után szárnyakat kapnak. Ezek 
a szárnyas vértetvek. A szárnyas tetvek a 
szárnytalanoktól annyiban különböznek, hogy 
amazok feje, csápja és nyakpajzsa fekete, 
sziványa pedig fehér. Az előszárnypár hosz-
szabb, mint a test, a hátsó ellenben rövidebb. 
A szárnyas vértetü kivált délben száll el és 
így minden, irányban elteijed. Leereszkedik 
friss sebhelyekre vagy fiatal almafahajtásokra, 
ott letelepedik, táplálkozik és szaporodik, a 
mennyiben szárnytalan, de nem szerint kü-
lönböző. azaz hím és nőstény eleveneket szül. 

A nőstények száma sokkal nagyobb, mint 
a hímeké. Előbbi nagyobb és sárgás, utóbbi 
kisebb és zöldszinü. Mindkettőnek hiányzik 
a sziványa, nem táplálkozhatnak, minek kö-
vetkeztében a hím a párosulás után nemso-
kára elpusztul. A nőstény élete tovább tart. 
0 meg van bízva a faj föntartásával, miért is 
előbb egy vörösszinü fényes petét rak és 
csak azután pusztul el. Ezen petéből kel ki 
tavaszszal egy nőstény, mely a faj szaporítá-
sát eszközli. 

A vértetü nem mozog, mint a többi gyü-
mölcsfaellenség, a fán, ő előszeretettel keresi 
föl az új vágási lapokat vagy fiatal hajtáso-
kat, melyeken állandó tartózkodási helyét 
fölüti, szivánvát a kéregbe fúrja, a fák ned-
véből táplálkozik és azokon szaporodik. A 
nedv kiszívása folytán a hajtásokon sebek, 

rákfekélyek keletkeznek, melyek egyenetlen-
ségeiben számtalan féreg talál menedéket, 
melyek az amúgy is beteg fát a vértetvekkel 
egyetemben annál biztosabban elpusztítják. 

A vértetvek pusztításai ellen védekezni nem 
nehéz, még pedig azért, mert jelenlétük messzi-
ről észrevehető és mert az első évben a fa 
alsó részén mutatkoznak. A legegyszerűbb, 
legtermészetesebb és legbiztosabb szer a tetük 
összenyomása a hüvelykujjal. Ügyelnünk kell 
azonban arra, hogy élő tetvek ne essenek a 
földre. Igaz hogy kellemetlen, ha ujjainkat a 
vörös-bama folyadékkal bemocskoljuk, de a 
gyümölcstermelőre nézve mégis kellemesebb 
a vörös-barna ujj meg a tele gyümölcsfa, 
mint a tiszta kéz és a természetesen tiszta 
— termés nélküli fa. A tetük megölése után a 
megtámadott helyeket rossz avas zsírral vagy 
hájjal bedörzsöljük. 

A vegyiszerekből a legjobb és legbizto-
sabb a mai napig a Neszler-féle irtószer, mely 
50 gr. zöld szappan, 100 gr. kozmás olaj-
(Amyl-alkohol), 200 gr. borszesz- és 650 gr. 
víz-keverékéből áll. A szappan az olaj és 
borszesz hozzákeverése előtt teljesen fölol-
dandó meleg vízben. 

Törpe- és alakfákon e szer nagyon könnyen 
alkalmazható. A vértetűket hüvelykujjunkkal 
szétnyomjuk és a megtámadt helyeket ecset-
tel az irtószerrel bemázoljuk. Magastörzsü 
fáknál egy szivacsot áztatva e szerrel egy 
póznára kötjük és úgy mázoljuk be az ága-
kon levő vértetüfészkeket. 

Idős fatörzsek és erős ágak kezeléséhez, 
Molnár szerint, a Kreosot-keveréket használ-
juk, mely áll : 100 gr. fekete szappanból, 2 
deeziliter kozmás olajból és 100 gr. barna 
kreosotból. Használat előtt e keverék ötször 
annyi vízzel hígítandó. 

Mivel a vértetü a gyökereken is élősködik, 
őszszel fölássuk a fa tányérját köröskörül ós 
ezt két ujjnyi vastagon oltatlan mészszel hint-
jük be. A francziák a fő vastagabb gyöke-
reket is kitakarják és kreosot keverékkel 
szokták bedörzsölni jó eredménynyel. 

(Fibis) Reiter Károly. 

Jubileum. Szép ünnepet ült november 
30-án a kis-zellői ág. ev. egyház: Pöstényi 
Endre, az egyház agg tanítója e napon tar-
totta meg tanítói működésének 51 éves jubi-
leumát és 79-ik születésnapját. A hármas 
ünnep alkalmából Sárhány Emil ev. lelkész 
és iskolaszéki elnök üdvözölte a jubilánst. Az 
érdemes tanítót, a kinek mi is szerencsekivá-
natainkat küldjük, az egyházhívek és kartársai 
is üdvözölték. 
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A csermely. 
Kis-Miháld község egy agyagdomb oldalán 

fekszik; határa is csupa agyaghalom és domb. 
Sivár külsejű kis hely volt biz ez, mint ál-
talában azok a községek, a melyeket a ter-
mészet arra rendelt, hogy a fölvidéket az 
alfölddel összekössék; de a melyek e rendel-
tetésüknek már nem képesek megfelelni, 
mert nincs sem erdejük, sem cserjésük, sem 
szőllőjük, sem forrásuk. Hajdanában mind-
ezekkel a szépségekkel meg vala áldva a 
község; hanem a telhetetlen ember letarolta 
az erdőt, kiirtotta a cserjést, a filloxera 
megette a szőllőt, a gondozás nélkül maradt 
gyümölcsfákat (mert ugyan ki is törődnék 
ezekkel, mikor a szőllő elpusztult!) megölték 
a hernyók. A források és patakocskák aztán 
maguktól kiszáradtak. A medrük ugyan ott 
tátongott, hanem üres és száraz volt, mint a 
csigahéj. 

Ezek a nagy száraz árkok, a mióta el-
hagyta őket az eleven víz, egyre nőnek s 
egyre csúnyábbakká lesznek. Az álárolianó 
záporok valóságos hegyszakadékokká bővítet-
ték már azokat. Nagy és különösen hirtelen 
eső alkalmával szennyes sárga víz rohan 
bennök, tele hordja sárga agyagiszappal a 
község utczáit; némelykor még a lakásokba 
is juttat belőle; 3—4 óra múlva azonban 
már nyoma sincs az ,árvíz"-nek, az árkok 
ismét üresen tátonganak. 

Az egyszerű falusi emberek nem tudják a 
víz eltűnésének okát. A vén asszonyok tudni 
vélik; azt mondogatják, hogy az ördög meg-
irigyelte tőlük a jó forrásvizet és bedugta 
azok forrását. Hej 4>edig rosszul cselekedte; 
mert Kis-Miháldon kellemetlen azóta az élet, 
mióta a patakok kiszáradtak. Jó ivóvíz a 
falunak csak egyetlen kűtjában van s az 
bizony szűken adja úgy kánikulának idején. 
Az eleven víz eltűnéséből eredő bajok között 
mégsem ez a legnagyobb, hanem az, hogy 
a mióta patakok vize nem öntözi a legelőt, 
ennek völgyei, melyek korábban a kánikulai 
időben táplálták a jószágot és jó ivóvízzel 
ellátták, sivárak; az állat csak tengődik rajta 
s még csak szomját sem olthatja. Itatóra a 
falu alá kell hajtani mindenféle állatot. 

Ezért sajnálja a falu népe mindazok kö-
zött, a mik elpusztultak, legjobban a vizet 

s haragszik a babonás asszonynépség az 
ördögre, ki a forrásokat betömte. . . 

Addig-addig szidták az ördögöt, míg ez 
végre is megrestellette a dolgot s a betömött 
források egyikét megnyitotta. Csakhogy bi-
zony fukar kezekkel mért ; a honnan hajdan 
karvastagságú vízsugár bugyogott föl, onnét 
olyan vékonyan foíydogált az élet nedve, 
mintha nem is közönséges vizet, de tokaji 
aszút sajtolt volna ki nagy kínnal magából 
a csupasz domb. 

A jelentkező vizet a pásztor vette észre. 
Augusztus elején, mikor a nap már vörösre 
égette az egész legelőt, föltűnt neki a domb-
oldalon egy zöld foltocska és egy kis zöld 
sáv. Az egész zöld terület olyan volt, mint 
egy kis üstökös. A mint arra közeledett, 
egyéb is szemébe ötlött: néhány állat erősen 
megszállotta a zöld üstököst. A mint oda 
ért, látta, hogy a tinók nem a fű miatt 
tülekednek, hanem isznak. A hol az üstö-
kösnek a feje volt, onnét három nyilason 
szivárgott a víz. A nyilasok között a középső 
volt a legnagyobb, bele lehetett volna dugni 
egy tollszárat, a két szélső szalmaszálnyi 
vékonyságú lyukacska volt. A három parányi 
forrás egy jó méternyi önálló út után egye-
sült s úgy folytatta* tovább útját piczi med-
rében, mint csermely. 

A pásztor szent áhítattal szemlélte Isten-
nek e legnagyobb áldását, az eleven vizet. 
Majd levette zsiros kalapját, telemerítette 
annak karimáját, megitta az üdítő csöppeket, 
föltette a kalapját, aztán egy nagyot bicz-
czentett a fejével, a mi azt jelentette az ő 
nyelvén, hogy a víz nagyszerű. Aztán to-
vább nézte a forrást, nem győzött eléggé 
gyönyörködni Istennek ezen adományában. 
Nem csuda, régi ember; a mióta a források 
kiszáradtak, nem ivott ilyen jóizüt. Fölébredt 
benne az ember nagy, gyarló szenvedélye: 
a bírvágy. Szerette volna a sajátjává tenni, 
a falu túlsó végén levő kis telkére szállítani 
a kincset. Oh, ha úgy ki lehetett volna vágni 
a földből, mint a hogy a fiatal fát földestül 
kiveszi az ember, másüvé ülteti, bizonyára 
kivette s magával vitte volna, hogy pénzért 
árulja. Csakhogy a jó Isten a tex-emtményei 
életének föntartására legszükségesebbeket, a 
napsugarat, a levegőt és a vizet, közös kin-
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csünkké tette s legyőzhetetlen akadályokat 
gördített ezeknek monopolizálása elé. 

Belátta ezt a mi pásztorunk is; ám azért 
mégsem szólt fölfedezéséről senkinek. Vájjon 
miért hallgatott ? Két nap múlva kiderült 
hallgatásának oka. Emberünk harmadnapon 
egy zsákban holmi nehéz tárgyakat s egy 
ásót ezipelt a forrás felé. Öt darab lapos kö-
vet vitt a zsákban, melyekkel beboltozta a 
forrást, hogy embernek és állatnak hozzá-
férhetetlenné tegye. Féltette a vizet, tehát 
beboltozta, csupán egy kis nyilást hagyott a 
víz lefolyására. Ha már sajátjává nem tehette, 
gondoskodott róla, nehogy a gondatlanság 
esetleg eltorlaszolja az oly sokáig nélkülözött 
forrásvizet. 

Mikor ezt a munkáját elvégezte, a for-
rástól pár lépésnyi távolságra egy ásónyom 
mélységű négyszögű gödröt ásott, annak víz-
szintesre egyengetett alját meghordta kisebb-
nagyobb kavicscsal. Mikor a munkájával 
készen volt, a medenczébe bocsátotta a cser-
mely föltorlaszolt vizét. Másnap már a 
medenczéből ittak állatai. így biztosította 
magának a fölfedezőt illető első hasznot. 

De a forrás pillanatra sem szünetelt. A 
medencze kicsordult. A csermely tovább foly-
tatta útját a nagy, széles árokban^s nyomán 
a zöld sáv lehúzódott a falu felé. Észrevették 
a többi pásztorok; ezek is utánozták a föl-
fedezőnek példáját. A liba és rucza, melyet 
a vízhiány csaknem kiszorított a faluból, ismét 
elterjedt. Az állatok itatóin alul a vályogvető-
czigányok fogták el a csermely vizét, leg-
alul egy pár kender-áztató medencze volt a 
csermely koporsója, melvbe beletemetkezett, 
a melynek gátját csak esőzés alkalmával 
szokta volt átlépni. Két kilométer hosszú-
ságban az életnek forrása lett a csermely; 
megelevenítette a kietlen tá ja t ; használt 
embernek és állatnak egyaránt. A falu hatá-
rában született, ott is lelte halálát. A szó 
szoros értelmében minden esöppjét fölhasz-
nálták. 

Az emberek nem kerülték többé a pár 
hónap előtt még oly kietlen és kopár tá ja t ; 
sőt keresték. Különösen a forrást, melyhez 
egy ivó-medenczét is remekelt a fölfedező 
pásztor. A biró egy nagy követ vitetett a 
medenczéhez s ahhoz lánczolta az ivó-vas-
kanalat. A mióta ez az újítás megtörtént 
— esemény volt ez Kis-Miháldon — a ki 
csak közel járt a forráshoz, letért egy kanál 
vízre. 

Megcselekedte ezt még az öreg Papp Péter 
is, az iskolamester. Pedig ríjabb időben 
egészen elkomorodott a jó öreg s alig moz-

dult ki a házból. Fájt a lelkének, hogy a 
község népoktatása hanyatlásnak indult. Ö 
maga nem bírta tanítani a 120 gyermeket, 
mint fiatal korában, a rendszeresített segéd-
tanítói állomás meg többet volt „üresedésben", 
mint betöltve. Két-három hónapnál egyik 
sem állta tovább. Senkinek sem kellett „a 
nyomorúságos falu, a hol nincS mellékkereset 
s a hol elvész az ember." 

íme az öregnek oldalán hetykén lépdegelő 
Keresztúri Gábor, az új segédtanító is ezt 
hajtogatja. 0 ugyan nem kapzsi, nem nagy 
igényű, nem is annyira a mellékkereset hiánya 
bántja, mint az a tudat, hogy Kis-Miháldon 
„nem érvényesülhet". Még csak „titkár" sem 
lehet, holott a képzőben alelnöke volt az 
ifjúsági egyesületnek s tanulótársai szép jövőt 
jósoltak neki. Bizony búcsút is mondott volna 
már ennek a „nyomorult fészek"-nek, ha 
valaki olyan nehézzé nem tenné a válást. 
Hogy ez a „valaki" nem az öreg Papp Péter, 
azt bizonyára sejti a szives olvasó. Sőt még 
csak nem is az ő bájos leánya, mert Papp 
Péternek nincsen bájos leánya; mivelhogy 
neki éppenséggel nincsen leánya. Sőt nem 
is volt leánya. A felesége korán elhunyt. 
Másodszor nem nősült, hogy árván maradt 
fiacskájának élhessen. Föl is nevelte dere-
kasan. Miháldnak nem volt még olyan plébá-
nosa. mint iijú Papp Péter. Szereti a köz-
ségnek apraja-nagyja. Nem nagyítok; nem 
mondom, hogy rajonganak érte, mert a nép 
nem áradozik. Nem imád embert, csak szeret; 
hanem a kit megszeret, meg van az szeretve. 
Ilyen megszeretett ember ifj. Papp Péter is, 
a kit theologiai tanárnak is bevinnének, de 
nem tud szabadulni az egyszerű emberektől, 
a kik annyira ragaszkodnak hozzá. Az édes 
apja sem nagyon biztatja, noha nem bánná, 
ha kanonokká tennék, csakhogy Kis-Miháldon. 

Tehát nem az öreg mester leánya tartóz-
tatja Keresztúri Gábort, sőt még csak más 
leány sem. Nem kell itt „keresni az asszonyt". 
Nem, hanem a — papot. Mert különös egy 
ember ám az az ifjú Papp Péter, nagyon 
különös. Éppenséggel nem olyan ember, mint 
a többi emberek. Minden dolgot más szem-
mel néz és másképen lát, mint a többiek. 
S éppen ez az, a mivel az új segédtanítót 
fogva tartja. Keresztúri szeretné elhagyni az 
állását, mert „útját állja haladásának", de 
egyre halogatja a lemondás napját. Elhatá-
rozza, hogy megírja a papnak, mert fél 
személyesen megmondani neki; de hiába, a 
kész levelet sem bírja postára adni. Mert 
akkor nem találkozhatnék vele többet. Pedig 
még szeretné látni és hallani legalább egyszer. 

Hanem ime jön ő is. Észrevette s messziről 



49. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11 

köszönti őket. Hosszú haját és czingulusát 
libegteti a szél. 

Magas karcsú alakja előre hajlik. A domb-
oldalon jő fölfelé s a széllel is birkózik. Ezért 
hajlik meg, mert különben olyan a termete, 
mint a nádszál. Most már közel van, szem-
ügyre vehetjük különös arczát is, az ellen-
mondásnak ezt a ritka kinyomását. A magas, 
domború nyilt homlok nagy értelmi erőre, a 
nyilt, szelíd tekintetű barna szemek szív-
jóságra vallanak, ellenben az orr, no az 
Luczifernek az orra, hasonlóképen a szája is. 
A ki ennek a különös arcznak csak az alsó 
részét nézi, azt hiszi, hogy iíj. Papp Péter 
maga a Gonosz emberi ábrázatban; ha pedig 
homlokát és szemét tekinti, az antik görög 
szobrok jutnak eszébe. 

Hanem, ha megszólal, az arcz felső része 
válik uralkodóvá. Az alsó arcz merev vonásai 
megszelídülnek, az értelem fénye s a jó szív 
derűje ömlik el az egész arczon. 

Íme, megérkezett. Barátságosan, minden 
„leereszkedés" nélkül szorít kezet a két is-
kolamesterrel. Szótlanul mennek a forrás felé. 
Az öreg kedvetlen, a fiatal nagy szorongat-
tatásban van. A zsebében szorongatja a leve-
let. Majd szólni akar, de torkán akadnak a 
szavak. 

A pap töri meg a cséndet. 
— Ugyan édes apám, mi lelte önöket, 

hogy olyan szótalanok? 
— Hát a lelt, édes fiam, hogy ismét ta-

nító nélkül maradnak az alsóbb osztályok! 
A pap kérdő tekintetet vetett Keresztúri 

felé; de az öreg felelt helyette: 
— Igen, itt liágy minket az öcsém is. Azt 

mondja, hogy itt nem érvényesülhet. Igaza 
is lehet, a mi azt illeti. Ma már más szem-
mel nézik az életet, mint az én koromban.. . 

— Igen, más szemmel nézzük, — tódí-
totta Keresztúri Gábor nagy szívbeli meg-
könnyebbüléssel. Örült, hogy ily szerencsésen 
keresztül esett a nagy dolgon. 

A pap villámló tekintettel mérte végig az 
ifjú embert. Így szokott bánni népének 
ellenségeivel. Keresztúri lelkében fölébredt a 
dacz, megvetette a sarkát, hátra szegte a 
fejét s várta a támadást. Ez azonban elma-
radt. A pap tekintete megszelídült. Az ifjú 
mester megkönnyebbülten várta a választ. 
Pár perczig azonban hiába várt. A pap el-
fordult tőle; szótlanul tekintett végig a cser-
melyen, mely a nap fényében olyan volt, 
mint több egymáshoz közel helyezett föl-
nyitott zsebtükör, melyeket ezüst czérnaszál 
köt össze. Nézte-nézte és nem szólt semmit. 
Gondolkozott, s úgylátszik meghatotta, a mit, 

gondolt; mert arczának szigorúsága eltünt r 
sőt azt lehetne hinni, hogy könnyet morzsol-
gat, ha hogy ne n a napfény s a viztükröcs-
kék csillámlása okozná . . . 

Az öreg nem állhatta tovább, megszólalt: 
— Mit nézel olyan sokáig fiam ? 
— Nézem azt a kis vizet — felelt ő. 
— S az öcsém uram elmeneteléhez nincsen 

szavad ? 
— Van is, nincs is. 
— Hogy-hogy? 
— Minden attól függ, mit jelent az ő szó-

lásában e kifejezés: érvényesülés? 
— Azt — vágott közbe az érdekelt fiatal 

ember — hogy az ember a lehető leghálá-
sabban fejthesse ki képességeit . . . 

— Ezzel még nincs a dolog megmagya-
rázva. A haszon természete is érdemel talán 
némi figyelmet, 

— Igen. S én erkölcsi hasznot értek első 
sorban. Az érvényesülést első sorban a köz 
javára gondolom. 

— Akkor nézze meg jól, ifjú barátom, ezt 
a parányi folyóvizet s hallgassa meg beszédét. 

— Nézem, látom, de a beszédet nem 
hallom. 

— Lehet, hogy lassan, csöndesen beszél; 
ha megengedi, én hangosabban fogom tol-
mácsolni. 

— Kérem. 
— Azt mondja ez a csermely, hogy az ember 

érvényesülése nincsen bizonyos helyhez kötve. 
A kiben érték van, ott hozza felszinre, a 
hová őt a Gondviselés rendeli, vagy ha ön-
nek modern nyelven jobban tetszik, „a hova 
a sors veti." A föld életében Páris csak 
nagyobb, de nem különb pont, mint a mi 
nyomorult falunk. A mi falucskánk még 
élhet és virulhat, midőn Párisnak romjait 
áshatják. A mi kis falunkban jól eltöltött 
élet, úgy Isten, mint emberek előtt becse-
sebb, mint a Párisban kevésbbé jól leélt 
élet. S vannak életpályák, a melyek a köznek 
javára, gyakran a magunkéra is nagvobb 
valódi haszonnal tölthetők be kisebb, mint 
nagyobb helyeken. Ügy látom, hogy a nép-
tanítói is ezek közé tartozik. 

— Én is úgy gondolom, szól közbe az 
öreg Papp Péter. 

— Igen, folytatja a plébános, ez a kis 
csermely a falusi néptanító képe. Itt ered a 
község határában s miután a merre elhalad, 
mindenütt életet és áldást hint, itt is enyé-
szik el. Nincs neve, nem ismeri kívülünk 
senki; ámde mi áldjuk, mert csekély víz-
tömegéhez képest rendkívüli hasznot ha j t ; 
szinte kedvesebbé teszi az életünket. Mi ér-
téke lenne a csermelynek másutt ? Alig va-
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lami. Talán semmi; talán a csatornák szenv-
nves vizét szaporítaná. 

— A hasonlat nem egészen találó, szól 
közbe Keresztúri. 

— A mennyiben ritka hasonlat az, foly-
ta t ja a lelkész. A néptanító munkája a városok-
ban sem értéktelen, az tagadhatatlan, ámde a 
kisebb helyeken határozottan értékesebb, ál-
dásosabb. Itt a tanító néptanító lehet, míg 
a városokban csak gyermek-tanító. A kiben 
igazi ambiczió van, hacsak figyelemreméltó 
•családi körülmények nem teszik kívánatossá, 
sőt kivételesen szükségessé, nem vágyik s 
nem megy városba, a hol sokkal kisebb a 
tere az érdemleges munkára. 

Engemet, megvallom önnek, fájdalmasan 
érint, midőn látom, hogy a köznépből származó 
tanítók mennyire ostromolják a városi tanítói 
állomásokat. Az erők java a kevesebb önálló-
ságot és erkölcsi erőt követelő városi állo-
másokra húzódik; a falun, a nép között a 
jobb elemek csak átmenetileg húzzák meg 
magukat. Ez hálátlanság a nép iránt, melyhez 
a néptanítókat a vérség köteléke fűzi. Ez 
szomorít engemet. De bánt az is, hogy ma-
holnap senkisem vállalkozik néptanítóságra, a 
lelkésznek nem lesz munkatársa a nép neve-
lésében. 

No de hagyjuk. Én a segédtanító urat az 
ittmaradásra erőszakolni nem akarom. Az 
isteni Gondviselés, a ki forrást nyitott e 
kietlen vízmosásban, csak rendel hozzánk is 
valakit. 

A pap ezzel elhallgatott. Szótlanul mentek 
lefelé a csermely mentén. Kiki saját gondo-
lataival foglalkozott. 

Keresztúri nyugtalanul töltötte az éjszakát. 
Zaklatott álmában megjelent előtte az áldást 
osztogató csermely az élettel, melyet maga 
köré varázsolt. Eszébe jutottak szegény 
rokonai, a kiket mindenki elhagy; hej mert 
ritka ember törődik a szegény néppel . . . Nem 
töprengett sokáig. Délben már a plébánosnál 
volt s így szólt: 

— Maradok, főtisztelendő ú r ! 
— Áldja meg a jó Isten becsületes el-

határozását. 
És megáldotta. 

* * * 

A leírt beszélgetés óta 20 év múlt el. 
Az öreg mester pár év óta az agyag domb 
oldalán nyugoszsza fáradalmait. Már a második 
kis fakeresztet koptatja feje mellől az idő. 
Keresztúri az „öreg" mester. I f jú Papp Péter 
is beillenék idősb Papp Péternek, hogy ha 
fiatal lenne. Czímzetes kanonok. Régen le-
hetne valódi is; de nem hagyja szülő községét. 

A szives olvasó talán azt is szeretné tudni, 
mi nagy dolgokat mívelt a népnek e két 
kiváló barátja? Hát bizony ők nem csináltak 
„Boldogfalvát" Kis-Miháldiból. Boldogfalvák 
csak a költők fantáziájában léteznek. Itt a föl-
dön sok bajjal küzködő emberi tanyák vannak. 

De csináltak egy takarék-magtárt s egy 
hitelszövetkezetet, sikeres küzdelmet folytattak 
a szesz ellen; azonfelül malmot is megbiró 
patakká növesztették a csermelyt. Befásították 
a kopasz dombokat. Az eső vizét megkötötték, 
annak beszivárgását, lassú lefolyását biztosí-
tották. A hajdani nagy száraz mederben 
még három forrás keletkezett, két mellék-
mederben is egy-egy s mindegyik forrás 
bőven adja a vizet. Erőteljes patak lett a 
vizükből, melynek ereje vigan kerepelteti a 
malmot. 

(Budapest.) Ember János. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Kerekes István oki. tanítót az 

apáczai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Bodó 
Sándor oki. tanítót a feketemezői áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Besércénu Miklós oki. 
tanítót az alsó-lyubkovai közs. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Zách Etelka oki. tanítónőt a felső-
motesiczi áll. el. népisk -hoz r. tanítónővé; 
Szász Elek és Bakó Lázár oki. tanítókat az 
új-székelyi áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká; 
Bálint Salamon oki. tanítót a vári közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Keresztes Lajos és Schmidt 
Hermann oki tanítókat a horgosi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítókká; Szerbu Szofron oki. 
tanítót a prilipeczi községi elemi isk.-hoz r. 
tanítóvá; Bisztics Milán oki. tanítót az orlo-
váti közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. Nagy Kálmán 
oki. tanítót az ördöngős-füzesi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Kotlarov Mózes oki. tanítót 
a divicsi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Míhaj-
lovits Miklós oki. tanítót a kuszicsi közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Vecsernyés Antal oki. 
tanítót a horgosi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Zsilinszky István hradeczi áll. 
el. isk. tanítót a nagy-bábi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Hazslinszky G. 
újpesti ideigl. munkaképtelennek talált áll. 
polg. iskolai tanító részére évi 330 fr tot ; 
Kozehuba János blatniczai munkaképtelen ág. 
h. ev. tanítónak évi 370 fr tot ; id. Farkas 
József rima-brezói munkaképtelen ág. hitv. 
ev. tanítónak évi 430 f r to t ; Adler Jakab 
pozsonyi munkaképtelen izr. tanítónak évi 
440 frtot. 
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Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Kende Antal újpesti áll. el. volt tanító 
özvegye, szül. Vágó Emmának évi 300 frtot 
és 2 kiskorú árvájának együtt 100 f r to t ; 
néh. Glasél Izrael rajeczi izr. volt tanító 
özvegye, szül. Grünhut Caciliának évi 275 f r to t ; 
néh. Simon János pathi ág. h. ev. volt tanító 
özvegye, szül. Kovács Eszternek évi 200 frt 
70 k r t ; néh. Mohos Ferencz legéndi r. kath. 
volt tanító özvegye, szül. Botsák Rozáliának 
évi 150 frtot. néh. Mihályfálvy József szász-
dányáni áll. el. isk. volt tanító özvegye, szül. 
Bagothay Gizella és három kiskorú árvája 
részére együtt 300 frtot. 

E G Y E S Ü L E T I ELET. 
± A nyitramegyei tanítótestület érsek-

újvár-vágsellyei járásköre Felső-Jattón tartotta 
meg őszi gyűlését. Kovács Endre elnök meg-
nyitójában mély részvéttel emlékezett meg 
azon nagy csapásról, mely dicső nagy király-
nénk elhunytával Fölséges királyunkat és 
nemzetünket érte. Majd rátérve a magyar 
tanító s a magyar nemzeti iskola föladatára 
a tagtársakat ezen nagy föladatok érdekében 
való szoros testvéries összetartásra s hazaíiui 
lelkes munkálkodásra buzdította. Elnöki elő-
terjesztések s a jegyzőkönyv fölolvasása és 
hitelesítése után Eaáb Albert tartotta meg 
„Nevelés czéljairól" czímű sikeres és élveze-
tes fölolvasását, majd az alapszabályok módo-
sításának tárgyalása következett, mely oly 
hosszúra nyúlt, hogy a gyűlésnek majdnem 
egész idejét fölemésztette. Még több más 
apróbb tárgy és indítványok elintézése után 
a tisztújítás következett. Megválasztattak: 
elnökké Kovács Endre, alelnökké Engelhardt 
István. — Elnök lelkes és zajos eljenneí 
fogadott indítványára távirati üdvözlet kül-
detett közoktatásügyünk vezérének, Wlassics 
Gyula minister úrnak, mire Onagyméltósága 
kegyes volt szives köszönő-válaszszal felelni. 
A gyűlésen több vendég is volt jelen, köztük 
a tanügy iránt melegen érdeklődő járási 
főszolgabíró: Csemniczky Géza úr is. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
F. E. A természettudományi csoportból. 

Mindenekelőtt szerezze meg a vizsgálati sza-
bályzatot az egyetemi nyomdából, aztán hatá-
rozzon. 

Ii. G. Sorát kell várni. 
Majtényi F. 1. Folyamodás a közokt. minis-

teriumhoz. 2. Ha a korpótlék élvezetébe lépett, 
nyugdíjazás esetén, már ezt is beszámítják 
alapul. 

Desiderius. 1. Tekintettel az özvegynek 
oly súlyos betegségére, hogy még a nyugtá-
kat sem tudta aláírni, folyamodjanak a köz-
oktatásügyi ministeriumhoz az elmaradt havi 
segélyek kiutalványozásáért. Mellékeljék az 
özvegy elhalálozásáról szóló bizonyítványt, a 
hosszas és súlyos betegség lefolyása alatt 
leánya részéről nyújtott ápolásról szóló köz-
ségi bizonyítványt. A folyamodvány bélyeg 
nélkül is lehet. Hát a kiskorú fiu érdekében 
nem folyamodnak ? Egy folyamodványba le-
hetne foglalni mindkét segély elnyerésére 
irányuló kérelmet. 2. Be kell várni a másik 
folyamodvány hivatalos elintézésit. 3. Csak 
a kijelölt évre vagy évekre érvényes az 
államsegély. Azontúlra ismét folyamodni kell 
érte. 4. Az osztatlan népiskolák tanterve 
még nincs készen. Dolgoznak rajta. Előbb 
azonban a polg. isk. ügyében döntenek. 
5. Nem reméljük, hogy a kántori fizetések 
után is nyugdíjat lehessen biztosítani a ta-
nítói nyugdíjtörvény revíziójánál. Ily irányú 
czikk közlésre vár nálunk. 

R. S. Szerencsés körülmény. 
T. G. Nem tartjuk méltánytalannak, ha 

az egyház a 10 frtot visszakövetelte, mivel 
ön nyugdíjas állapotból ismét ugyanott ren-
des tanító lett s folytatja jogát emelkedő 
nyugdíjösszeg elnyeréséhez. Szeptemberre mi 
jogon követelhet fizetést, hiszen csak októ-
ber 1-én választották meg. Nem kell túl-
követelőnek lenni, mert ez általában árt a 
tanítói tekintélynek. 

Fucsek S. Temesvár. Az ,1893. évi 8376. 
sz. rend. alapján jogosan szedték a tanítói 
nyugdíjalapra az ismétlősöktől a 15 krt. 
Ezelőtt két évvel (1896. decz. 11-én) kelt 
min. körrendelet megszüntette ezt s — mi-
ként nemrégiben közöltük — 1896/97. évtől 
kezdve csak a mindennapi iskolába járó tan-
kötelesektől kell ezt szedni. Ha másként 
közli az illető naptár, akkor az tévedés. 
Szolgáljon ez válaszul Horváth Pálnak is 
Osztopán. 

Payrich József. Hivatkozzék az 1886. evi 
XXII. t.-czikk 138-ik §-ára, mely így hangzik: 

„Az állam hivatalnokai, a katonatisztek, a tör-
vényhatósági tisztviselők és hivatalnokok, a nép-
tanítók és kis- és nagyközségekben a kör-, illetőleg 
községi jegyzők, hivatalaik után járó fizetéseiktől^ 
illetőleg ifyugdíjaiktól községi adót nem fizetnek." 

Más dolog az, ha a kántortanítóról van 
szó, mert a kántori illetmény községi adó 
alá esik. Ha azonban nem lehet megállapí-
tani, hogy az összes jövedelemből mennyi a 
kántori s mennyi a tanítói díjazás, akkor a 
kántortanító sem tartozik községi pótadót 
fizetni. 
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K, M. Az adóhivatalnál szerezzen infor-
mácziót. Valami helyi szokásról van szó, nem 
általános dologról. 

Bizub B. Sokszor utaltunk már arra, hogy 
,a 300 frtot meg nem haladó fizetéssel biró 
tanítók — ha egyenes állami adót fizet-
nek — útadóval föltétlenül megróván dók." 

B . . i I. Az 1875. évi XXIX. t.-cz. 26. 
§-át ajánljuk figyelmébe miheztartásul. 

K. I. Igen, elveszítené, mert otthagyná a 
tanítói pályát, pláne nyereségvágyból s nem 
testi vagy szellemi fogyatkozás következté-
ben. Az orsz. tanítói nyugdíjalap erkölcsi 
motívumokon sarkallik; üzérkedésre nem 
szabad kihasználni. 

Sándor József. Már válaszoltunk, hogy 
ilyen helyzetben nyugdíjazásért kell folya-
modni. 

K. F. Atány. A tanító 40 évi szolgálata 
vagy pedig 65 éves kora betöltése után min-
den további megokolás nélkül kérheti nyug-
díjazását. A nyugdíjra jogosított tanító bár-
mely életkorban, saját kérelme nélkül, sőt 
saját akarata ellenére is nyugdíjazható, ha 
bebizonyíttatik, hogy elmebetegség vagy egvéb 
betegség és elnyomorodás miatt a tanítói 
hivatal viselésére teljesen és véglegesen 
képtelen. 

U. I. Véleményünk szerint igen. 
N. M. Szikszó. Nem tekinthető rendes 

tanítónak s ha az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
szerint nincs tanítói oklevele, nem is taníthat 
világi tantárgyakat. 

Boross Kálmán. Önt f. évben sorozták, 
folyamodott az önkéntességért, azt meg is 
kapta; de aztán visszalépett s póttartalékba 
jutott. Most vasúti pályára akar átlépni. Ám 
tegye, ha tetszik, de viselje is a következ-
ményeket, mert a tanítói működésre adott 
jogot a vasútnál nem lehet élvezni. Az speku-
láczió volna. 

K. J. Igen, a közokt. ministeriumnál, folya-
modás alapján. 

tiömöri. Szó sincs róla. Csak oly természetű 
jövedelem tekinthető rendes (nyugdíjalapjául 
is beszámítható) fizetésnek, mely díjlevélileg 
minden tanítónak — személyre való tekintet 
nélkül — biztosíttatott, ha azt az állomást 
betölti. Az ön mondta esetben csak „szemé-
lyes" járandóságról van szó. így nem lehet 
paktálni a nyugdíjintézet rovására. 

Werner I. Jelentse be fizetésemelkedését 
s kérje nyugdíjigénye helyesbítését. 

Karniss N. Legjobb volna tűrni a mostani 
állapotot, mert úgy látszik, önre nézve elő-
nyösebb, ha a 3 hold 362 öl marad, bár 
több teherviseléssel, mintha 2 hold 700 ölre 
leszállítanák. 

Beitzerl. Levelezőlapon válaszoltunk. Talán 
Toldi Lajos meg tudná mondani. 

Szirtes M. Azonnal be kellett volna jelen-
teni s igazolni, hogy önhibáján kívül maradt 
tanítói állás nélkül. A többire nézve be kell 
várni a folyamodványt. Ön csak „volt" föl-
véve, mert hiszen a tanítói pálya elhagyá-
sával nyugdíjigénye is megszűnt, ha nem 
rendezte idején. Nem öntől függ, hogy 
mennyi legyen a nyugdíjalapba beszámítva. 

F. M. Utólagosan, levélben. 
W. J. Izraelita iskolánál nem tartozik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— 1868 deczember 5-e. Nagy nap ez a magyar 

népoktatás történetében: e napon szentesítette 
dicsőségesen uralkodó királyunk báró Eötvös 
József nagyszabású alkotását, a népoktatási 
törvényt. Lapunk jövő, 50. számában, a nép-
oktatási törvényről és áldott emlékezetű elő-
adójáról: Zichy Antalról nagy érdekű czikket 
fogunk közölni Péterfy Sándor tollából, melyre 
előre is fölhivjuk a tanítóság figyelmét. 

— Yilágfolyásaakiilföldön. Spanyolországra 
a megpróbáltatások nehéz ideje következett 
el, mert elmúlt minden remény arra nézve, 
hogy a karlista lázadástól is fenyegetett ország, 
gyarmataiból valamit megmenthessen. Madrid-
ban nagy szomorúságot keltett az a hír, hogy 
a spanyol békebiztosok Párisban husz millió 
dollárért lemondottak a Fülöp-szigetekről s 
hogy el akarják adni a Karolina-szigeteket 
is. Álamizsnát fogadunk el a gőgös amerikaiak-
tól, írják a spanyol újságok, mert hát való-
ban igen csekély összeg ez a husz millió 
dollár a szép szigetekért, melyek egykor 
Spanyolország egyik főjövedelmi forrása voltak. 
296.382 négyszögkilométer a szigetek kiter-
jedése, csaknem olyan nagy mint, Magyar-
ország s hét millió ember lakja. Kuba és 
Portorikó után ismét egy országnak meg-
felelő földet veszítenek el most a spanyolok. 
Hosszú évek sok mulasztása boszulta meg 
magát ezekben a veszteségekben. A kormányok 
keveset törődtek a gyarmatok kormányzatá-
val; a spanyol tisztviselők kapzsisága, a ben-
szülöttek kizárása minden hivatalból, az auto-
nómia megtagadása s a spanyol közigazgatás 
sok más ősi bűne csakhamar ellenséget szerez-
tek a spanyoloknak. Az élelmes, számító ame-
rikaiak a fölkelőknek fogták pártját s hábo-
rúval elvették Kubát és Portorikót s mikor 
már Spanyolországot úgy tönkretették, hogy 
ez mozdulni sem tud, pénzen elveszik a többi 
gyarmatait. És Spanyolország, a mely csak 
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néhány évvel ezelőtt is arra törekedett, hogy 
a nagyhatalmak sorába vegyék föl, elveszti 
lassan minden gyarmatát . Nem marad neki 
más, a Kanári-szigeteken kívül, a melyeket 
egyébként Madridban nem is tekintenek gyar-
matnak, csak a Mariana-szigetek körülbelül 
tízezer lakossal, azután Fernando-Po és a többi 
kisebb birtok Afrikában, a melyeknek együtt-
véve alig kétezer négyszögkilométer a kiter-
jedése. Ennyi marad meg V. Károly nagy 
világbirodalmából, a melyben „nem nyugodott 
le a nap." — Kréta szigetén november 29-én 
hirdették ki hivatalosan György görög herczeg-
nek főbiztossá való kinevezését. A görög 
lakosság mindenütt örömmel fogadta e hirt s 
tüntetet t a hatalmak követségei előtt, élje-
nezve a hatalmakat és György herczeget. A 
mohamedán lakosság csöndesen és nyugodtan 
viselkedett. Rendzavarás nem volt sehol. Az 
évek óta megszakított kereskedelmi össze-
köttetés Görögország és Kréta között ezen a 
napon ismét megkezdődött s nemsokára rendes 
személy- és postajáratokat nyitnak Pireusz és 
Kréta között. Görögország egy szóval raj ta 
lesz, hogy a sziget ügyeit tőle telhetőleg 
fölvirágoztassa s hogy mennél szorosabb 
viszonyba hozza Görögországgal, hisz Athén-
ben biztosra veszik, hogy az ideiglenes állapot 
megszüntetése után Kréta úgy is Görög-
országé lesz. — A német császári pár f. hó 
1-e'n érkezett vissza keleti útjából Berlinbe. 
A város nevében a polgármester üdvözölte a 
•császári pár t és beszédében megemlékezett 
Vilmos császár békealkotásairól és a császárné 
működéséről, a ki mint hűséges társa meg-
osztotta vele minden fáradságát. Vilmos császár 
kézszorítással köszönte meg a polgármester 
szavait, majd elmondta, milyen szép benyo-
másokat hozott épp most befejezett út járól és 
végül örömét fejezte ki azon, hogy h a z a j ö t t . 
A császár ezután díszszemlét tartott . 

— A Magjai- Ornithologiai Központ 
„Nomenciator Avium Regni Hungáriáé" czím 

•alatt összeállította és kiadta a magyarországi 
madárfajok rendszeres névjegyzékét, a melyben 
a madarak latin tudományos nevei mellett 
azok a magyar nevek és rokonértelmü szók 
vannak adva, melyeknek forgalomba hozatala 
a nemzeties szellemben terjesztendő tudomány 
érdekében föltétlenül kívánatos. A szóban 
forgó nagybecsű munkát a vallás- és közok-
tatásügyi minister 68.847. sz. alatt valamennyi 
középiskolai és minden fokozatú népoktatási 
intézetek, valamint a felső kereskedelmi és 
felsőbb leányiskolák tantestületei könyvtárai-
nak részére, úgy szintén a tanítóknak és szak-
tanároknak megszerzés végett a legmelegeb-

o o o o 
ben ajánlja. 

— Nemzetközi gyermekvédő kongresszus 
fog tudvalevőleg tartatni a jövő évben Buda-
pesten. Ennek a kongresszusnak a kiállítási 
bizottsága f. hó 1-én dr. Kovács Gyula elnök-
lése alat t ülést tartot t . Az elnök bemutat ta 
a kiállítás szabályzatát, a melyet az igazgatóság 
már jóváhagyott. E szerint a kiállításban hét 
csoport lesz és pedig az első csoport a szegény 
gyermekek anyagi ellátását és sorsának javí-
tását, a második a szegénysorsú gyermekek 
egészségügyi védelmét, a harmadik az épér-
zékü es elméjű gyermekek nevelését, a negye-
dik az érzéki vagy elmebeli fogyatkozásban 
szenvedő gyermekek ápolását és nevelését, az 
ötödik a szabadságukban törvényesen korlá-
tozott gyermekek javítását és müvelését, a 
hatodik a gyermekek élelmezését, szórakozta-
tását és öltöztetését s végül a hetedik a gyer-
mekvédő működést fogja felölelni. E hét 
csoportnak megfelelően a kiállítási bizottság 
hét albizottságra oszlott, a melyek azonnal 
meg is alakultak s legközelebb már külön-
külön fognak ülésezni. 

— A Szathmáry - síremlékre, illetőleg 
alapra újabban adakoztak: Csekő Nándor 
(Csákvár) 10 k r ; Misik Zsigmond (Göntér-
háza) 5 k r ; Sztrokay Károly (Csánye) 5 k r ; 
Philipp Péter (Nagyfalu) 10 k r ; Vételi Sándor 
(Kercseliget) 5 k r ; Makkai Kálmán (Sárom-
berke) 30 k r ; Németh József (Vének) 20 k r ; 
Kalkbrunner Antal (T.-Szklenó) 50 k r ; Kolozs-
vári Izsó (Cs.-Somorja) 5 k r ; Gróf János 
(Vittnyéd) 5 k r ; Nagy Károly (T.-Szarvad) 
20 kr. Eddigi gyűjtésünk 2175 frt 03 kr. 
(A Magyar Tanítók Ka.-ja által kezelt összeg-
gel együtt befolyt összesen 224.'} frt 58 kr.) 
— A fönnebb kimutatott adakozások, egy 
kivételével, mind bélyegekben érkeztek be olya-
noktól, a kik fölvilágosításért, illetőleg taná-
csért fordultak hozzánk. Ajánljuk e példa 
követését mindazoknak, a kik leveliikkel (pedig 
nap-nap mellett vannak vagy 40-50-en!) föl-
keresik a szerkesztőséget, mely, mint látható, 
azonnal nyugtatványozza a tanítóság legsajá-
tabb czéljára beérkező legkisebb adakozást is. 

— Gyűlés. A nagyváradvidéki róm. kath. 
tanítóegyesület f. évi deczember hó 13-án dél-
előtt a „Kath. Kör" helyiségében közgyűlést 
tart. 

— A tanító-árvák karácsonyfájára adakoztak: 
Haiczinger G-yörgy bezi tanító 1 frt, Hajdú Ágoston 
óhaji tanító 1 frt, Pohánka Ödön csővári tanító 1 frt, 
a szarvasi tanítóegyesület 5 frt. Csete Ambrus tisza-
dadai ref. tanító gyűjtése 3 fr t 54 kr, László Elek 
nagy-szredistyei tanító gyűjtése 7 frt 50 kr, Hetessy 
Victor ó-moraviczai ref. lelkész gyűjtése 1 frt 55 kr, 
Schober Emil laázi tanító 50 kr, Weíbl József bakony-
sárkányi kántortanító 1 frt 26 kr, a makiári róm. 
kath. iskolát; 1 frt 37 kr, Kovács István ercsi tanító 
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1 fit, a pápai tanítótestület 1 frt, Kiss Gyula apostagi 
kántortanító 1 frt, Bleyer Jakab rácz-almási tanító 
82 kr, a b.-csábai neol. izr. iskola 1 frt, Lövy Mór 
iglói népisk. igazgató 1 frt, Farkas Mátyás nyúl-
falúi főtanító 1 frt, Littomeriezky Ferencz székely-
falvai főtanító gyűjtése 3 frt 95 kr, Szamovolszky 
Elek balogfalvai tanító gyűjtése 74 kr, Szabó Pál 
inotai ref. tanító gyűjtése 1 fr t 55 kr és Garay 
Antal székesfővárosi népisk. igazgató gyűjtése 20 frt 
10 kr. Összesen deczember hó l-ig bezárólag befolyt 
56 frt 88 kr. Fogadják a kegyes adakozók és a 
szives gyűjtők az árvák nevében mondott leghálá-
sabb köszönetemet. Bohn József, árvaatya, a Magyar-
országi Tanítók Árvaházában. (Budapest, I. ker., 
Alkotás-utcza 1. c.) 

A szerkesztő postája. 
Sz. Gy. Böküny. Elintézés alatt van (61.298. sz.); 

megsürgettük. — B. P. Bádok. A műszaki osztály-
ban van ; megsürgettük. — P. J. Vásárát. Újból 
megsürgettük; egyebet nem tehetünk. — B. I. 
ííagy-Becskerek. Mire ez üzenetet (mely többekkel 
együtt a lap m. számából szorult ki) olvasni fogja: 
már intézkedtek benne. Hogy miképen: a kir. tan-
felügyelőségtől tudja meg. — Tanítók. 75.998. sz. a. 
a kir. tanfelügyelőséghez küldték ; oda forduljanak 
fölvilágosífcásért. — M. 1. Lunkavicza. Az előbbi 
választ adhatjuk önnek is; száma: 68.374. — Sz. 
G. Bere. Innen a közig, bizottsághoz küldték le 
65.986. sz. a. — Himódi. 1. Ne hagyja el. 2. 82.716. 
sz. a. tárgyalás alá vették. — 0. S. Ada. Furcsa 
kérdés! Miéi t kellene önt a nyugdíjintézetből törölni, 
hiszen mint adai tanító kérelmezte a fölvételét s ez 
alapon az i 897. évi 18.018. sz. a. 420 frt nyugdíj-
igénynyel föl is vétetett, miről B.-Bodrog m. tan-
felügyelősége útján értesíttetett is. Itt az derült ki, 
hogy egyszer sem sürgette. (Adán, tudtunkkal, nincs 
adóhivatal.) Cs. A. Csákvár. 1. Forduljon köz-
vetlen iskolaföntartójához, tehát az ottani ev. ref. 
egyházhoz. 2. Korpótlék-ügyben lapunk 47. számá-
nak szerk. postájában már üzentünk. — E. >Y. J. 
1. Törvényeink szerint vehetni vehet, de hogy aztán 
milyen szemmel nézi ezt az illető hatóság, azt ípi 
nem tudhatjuk. 2. Állami iskolánál szolgálatban 
levőt ezért az állásából nem mozdítanak el, sőt 
községitől sem. (Milyen kérdés ez !) — M. Zs. Göntér-
lláza. 1. De igen, folyamodnia kellene a helyesbí-
tésért. 2. írassa alá az iskolaszéki elnökkel. 3. Kérni 
lehet, de nem tudjuk: adnak-e? 4. Vigadó-tér. 5. 
A Hivatalos Közlönyt ingyen nem lehet megkapni; 
ára egy évre 2 frt 50 kr. 6. Nem, de ha lehet, 
szerezze meg. 7. Valóban levonta az adóhivatal? 
8. A tanítónak ehhez semmi köze. (A Szathmáry-
alapra küldött bélyeget elkönyveltük, de a tanítók 
árvái karácsonyfájára mi nem gyűjtünk s az ilyen 
közvetítésre nem szeretünk vállalkozni. Egyébiránt 
alkalmilag átküldjük Budára, de ctak kivételesen.) — 
Zs. L. Lednicz. i\em tudjuk, mert a föllmívelési 
ministeriummal nem állunk hivatalos összeköttetés-
ben. — „R." 1. Mi azt hiszszük, hogy igen. 2. Nagyon 
valószínű, hogy megadják. 3. Folyamodjanak, a kir. 
tanfelügyelőség útján, mielőbb. 4. Azt esetleg az 
engedélyezési rendeletből tudják meg. 5. 6. Kérje 
az egyetemi nyomdától. (A Szatlimáry-alapra küldött 
10 krt elkönyveltük.) — „Kérdező." 1. 2. Okvetle-
nül kérjen fölmentést. 3. Iskolaföntartójától kell 
kérnie. - M. E. Perbenyik. A kir. tanfelügyelőség, 
mint láthatta, nein terjeszti föl az ilyen kérvényeket, 
mert úgy sem adnák meg, nem lévén rá födözet. 
A biz. ülésen előterjesztett indítvány még nem 

50. szám. 

országgyűlési határozat. — G. S. Bulkesz. Az Eötvös-
alap gyűjtőiveit nem a szerkesztőségnek, hanem 
Lakits V. titkár úrnak kell beküldeni. Áttettük oda. 
— B. Fr. Kolozsalagút. Sajnáljuk, de nem lehet-
— M. J. Bonczaföld. Azt mi, a szerkesztőség, nem 
tudhatjuk, mert a lap expediálásával a kiadóhivatal 
foglalkozik. Lev.-lapját áttettük oda. — P. Gy» 
Pulyon. 1. Nejének esak úgy adhatnak, ha ő is 
állami tanítónő, ez esetben egy-egy arczkép kell. A 
kir. tanfelügyelőség útján. 2. Egy füzet ára 10 kr ; 
megrendelhető az Athenaeumnál. — M. K. Sároin-
berke. Áttettük az Athenaeumhoz. — F. J. Eger. 
Közölni fogjuk mielőbb. — B. G. P.-Ardó. Nem 
hozzánk kellett volna a kat. birtokivet küldenie, 
mert mi nem vagyunk központi közvetítő iroda, 
hanem lapszerkesztőség. Kivételesen beküldtük a minis-
teriumba. — Sz. G. 1. Okvetlenül a kir. tanf. útján. 
2. Nagyon bajos és mi nem is biztatjuk — T. J» 
Nagy-Ilonda. Lapunkban olvasható volt, hogy ahhoz, 
a czélhoz a tanítóság és a tanuló ifjúság hozzájáru-
lása az „Erzsébet Királyné" oz. emlékfüzet megren-
delésével van lehetővé téve ; mi a szoborra nem 
gyűjtünk s azért a küldött L frt 60 krt áta,dtuk a 
Pesti Napló cz. napilapnak, a hol nyugtatva is volt. 
— G. S. Bulkesz. Az Eötvös-alap új pénztárosának 
lakása benne volt lapunkban s így semmivel sincs-
megokolva az, hogy hozzánk küldi a pénzt oly czélra, 
a melyre mi közvetlenül nem gyűjtünk. Az ilyesmi 
itt levelezéssel, elszámolással, sőt költséggel iŝ  jár. 
Ezt nem gondolják meg azok, a kik a szerkesztőséget 
(a melynek egyedüli föladata a lap szerkesztése) 
központi ügynökségnek szeretik tekinteni s a kik a 
falu kedéíyes szemüvegén át nézik ezt a rengeteg 
várost, a hol a hivatalok több kilométernyi távol-
ságban vannak egymástól s a hol nem lehet úgy 
egy kis üzenettel beszólni ide vagy oda, mint falun 
p. a jegyzőhöz. — „Bánsági Bán." Forduljon a kir. 
tanfelügyelőhöz; ő van hivatva a tanítók jogos 
érdekeit megvédelmezni. — St. J. Orlát. Mi az. 
ilyet csak aükor tudjuk meg, ha a földmívelési 
ministerium beküldi hozzánk közlés végett. Arra, 
hogy az említett ministeriumban utána járjunk a 
dolognak, nem érünk rá. — Szives tudomásul. Szá-
mosan fordulnak hozzánk oly kérelemmel, hogy 
„nézzünk utána ügyüknek1' a közig, biróságnál, a 
szabadalmi irodában (!), a honvédelmi ministerium-
nál stb. Egyszer s mindenkorra kijelentjük, hogy 
ilyen furcsa kívánságoknak, a melyeket ezentúl 
minden válasz nélkül fogunk hagyni, nem tehetünk 
eleget. Szerkesztőségünk (mely szerkesztőség és nem 
központi ügynökség) csak a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriummal áll hivatalos összeköttetésben. — 
„Kinézlö 381, 25". Az ilyen általánosságban föltett 
kérdésre nem lehet válaszolni, mert attól függ, hogy 
milyen természetű az a vád. Á vád alá helyezés még 
nem ítélet s a dolgot elbírálni az iskolaföntartó, 
illetőleg a tanfelügyelő van hivatva. 

Tarta lom : A Tanítók Háza. Józsa Dániel. — 
A slöjd-veszedelem. Guttenberg Pál. — A tanítók 
utiszámlája. Mező Dániel. — A mulasztási kimuta-
tások elhanyagolása. Hubay Bertalan. A nomád-
életüekről. Mrva Ede. — Á gyümölcsfák egy ellen-
sége. Reiter Károly. Szúnóra : A csermely. 
Ember János. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. 
— Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztő-
postája. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béta. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a ni. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat. Az ér-endrédi ref. egyház véletlenül 

megürült II. tanítói állomására pályázatot hirdet. 
Fizetés : 460 frt, melyből 380 frtot az állam, 80 frtot 
pedig az egyház pénztára évnegyedes részletekben 
fizet. Kötelesség: a két alsóbb osztályt egyház-
kerületi tanterv szerint vezetni. A hátralevő iskolai 
tanév próbaidő leszen, s a fizetés ehhez irányíttatik. 
Okleveles pályázók fölszerelt kérvényeiket deczemb. 
20-ig adják be. Gazdászati képesítés előnynyel bír. 
Állomását 1899 január 2-án elfoglalni köteles. 
Pályázatok az egyházi elöljárósághoz küldendők. 

(2158/h—II—2) _ 
A puszta- fe l sö-varsányi uradalomban nyilvá-

nosan engedélyezett elemi iskolánál üresedésben 
lévő nőtlen tanítói esetleg tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Évi fizetés: 200 frt és teljes ellátás. 
Pályázók tanítói oklevelüket és működési bizonyít-
ványukat nagys. Gorove László földbirtokos úrhoz 
l'uszta-Felső-Varsányra (u. p. Rákóczi per Szolnok) 
folyó évi deczember 15-ig küldjék be. Róm. kath. 
vallásúnak előny adatik. Megválasztás esetén az 
állás azonnal elfoglalandó. (2148—II—2) 

Egy tanító (nőtlen) kerestetik a puszta-a l só-
tenge l i cz i elemi iskolához. Egy évi fizetés négyszáz 
forint, lakás és 13 métermázsa kőszén-fűtőanyag. 
Folyamodványok gróf tíenyóvszky uradalmi inté-
zőségéhez Tengeliczre (Tolnamegye) küldendők. 

(2151—III—2) 
A Gyula városa' által föntartott farkashalmi 

tanyai, esetleg ennek betöltése által megürülendő 
p.-szabadkai vagy puszta-eperjesi tanyai tanítói 
állásra, melynek évi javadalma: szabad lakáson 
kívül 400 írt. A megválasztandó tanító az ismétlő-
iskolakötelesek oktatását is tartozik ellátni és állását 
1899 január l-én köteles elfoglalni. Pályázati kér-
vények nálam f. évi deczember 11-ig nyújtandók 
be. Gyulán, 1898 november 27-én. Jantsovits Emil, 
iskolaszéki elnök. (2157—II—2) 

V ö l g y f a l v á n — Sopronmegyében — az ottani 
róm. kath. iskolánál 1898. évi deczember 15 én egy 
osztálytanítói állás betöltendő. Jövedelme : aj sza-
bad lakás, mely áll egy tisztességes szobából a leg-
szükségesebb bútorral és fűtőanyag a szobafütésre, 
bj készpénzfizetése a község pénztárából egy évre 
350 frt havi részletekben, ej van kilátás privát jö-
vedelemre is. A tannyelv magyar-horvát, de meg-
választható oly tanító vagy tanítónő, ki csak magyar 
és német nyelvet birja. Pályázati határidő 1898. 
évi deczember 10. A völgyfalvi iskolaszék. 

(2147—II—2) 
Ambrózfa lva (Csanádm.) község óvodájához 

300 frt fizetés és lakással díjazott óvónő kerestetik. 
Dajkatartásra a bizottság 100 frtot fordít. Okleveles 
óvónők fölszerelt kérvényeiket deczember 10-ig 
óvodafelügyelő-bizottsághoz küldjék. 

(2122—III—3) 
A f akóvezekény i ág. hitv. evang. egyház fBars-

megye) a kántortanítói állás betöltésére pályázatot 
hirdet. Az alkalmazandó kántortanítótól a magyar 
és tót nyelv bírása okvetlen megkívántatik. Az 
állás javadalma: lakás és kerten kívül 85 frt kész-
pénz,' átlag 100 frt tandíj, 8 kat. hold 345 Q ö l 
kitűnő szántóföld és rét haszonélvezete, 20 p. m. 
búza, 6 p. m. rozs, 6 p. m. árpa, 12 p. m. zab, 
112 liter bor, 3 öl fa, 3 offertorium és a szokásos 
stóla. Az okmányokkal fölszerelt írásbeli jelentke-
zés folyó évi deczember hó 17-ig Liptai András 
lelkészhez Fakóvezekénybe (u. p. Nagy-Salló) inté-
zendő. (2127— I I - 2 ) 

IV. kép. oszt. végzett tan -jel. nevelői v. segéd-
tanítói állást keres. Czím : Antal J. Maksa. (Három-
székmegye.) (2128—II—2) 

Pályázat. A rákos-palotai ágost. hitv. evang 
egyház két kántortanítói állomásra pályázatot hirdet. 
Egy-egy kántortanító fizetése az egyház pénztárából 
720 frt, az ismétlősök tanításáért és rétdeputatum 
czímén a községtől 80 frt, összesen 800 frt. a szo-
kásos offertoriumok és stolák. továbbá 2 szoba, 
konyha és kamrából álló lakás. A kérvények, 
melyekben az eddigi működésen kívül, a nyelv-
ismeret és zenei képzettség föltüntetésére s igazo-
lására is súly fektetendő. 1899. évi január hó l-ig 
nt. Kovácsi Kálmán ev. lelkész úrhoz Rákos-Palo-
tára, Beniezky-u. 28. sz. (Pestm.) küldendők. Kelt 
Rákospalotán, 1898. évi november 24. Az egyházi 
elnökség. (2152—IV—2) 

Betöltendő az újonnan létesített r epegya i áll. el. 
iskolánál évi 400 frt fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott r. tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó oki. tanítók képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 
1898. évi deczember hó 15-ig Máramarosvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Mára-
marosvármegye kir. tanfelügyelőségétől. Dr. Wekerle, 
kir. tanfelügyelő. _ _ (230/h—I -1) 

Betöltendő a vármezö i állami elemi iskolánál 
évi 400 frt fizetésből és 100 fr t lakbérből álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó ok'eveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a in. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czimezve, leg-
később 1898. évi deczember hó 28-ig Szilágyvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami isko-
láknál már alkalmazott és a gazdasági ismétlő-
iskola vezetésére képes tam'tók előnyben részesülnek. 
Szilágyvármegye kir. tanfelügyelőségótől. Zilah, 1898 
november 28. Dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. 

(229/h—I—1) 
A zala-szántói róm. kath. iskolához segédtanító 

kerestetik. Fizetése polgári évre : 371 frt, bútorozott 
szoba, fűtéshez elegendő fa. Kötelessége: az I. és II. 
osztályt, valamint az ismétlőket tanítani, kántoriak-
ban segédkezni. Az állás azonnal elfoglalandó. Pályáz-
hat nem okleveles is. Kérvények minél előbb az 
iskolaszékhez küldendők. Nyers Imre, főtanító. 

(2174-1 -1 ) 
Egyházge l l ére (Pozsonymegye) róm. kath. oki. 

másodtanító kerestetik. Fizetése államsegélylyel 
junius végéig havonkint 40 frt, bútorozott szoba 
fűtéssel; ágynemű és mosatás nem adatik. Köteles-
sége : az első osztályt és ismétlősöket tanítani s a 
kántorságban segédkezni. Az állomás azonnal elfog-
lalandó. Bartat István, főtanító. (21G9—I—1) 

Peszér-Adacs (Pestmegye) község iskolájához 
három hóra, segédtanító kerestetik. Fizetése : 30 írt 
havonként és bútorozott szoba fűtéssel. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Pályázhatnak képezdét végzett 
ifjak is. Iskolaszéki elnökség. (2170—1—1) 

Budafok községében megüresedett róm. kath. 
kántortanítói állásra folyó évi deczember 20-iki 
határnappal pályázat hirdettetik. Fizetés a község-
től tanításért 400 frt, esetleges 50 frtos korpótlékkal; 
a kántori teendőkért 100 frt és szabad lakás, a 
templompénztárából alapított misék és ostyasütésért 
28 frt 8 kr; stóla jövedelem mintegy 400 li t. Folya-
modványok a budafoki iskolaszékre czimezve decz. 
18-ig a kerületi esperes-tanfeliigyelőhöz (lakik ßrden) 
küldendők, pályázók pedig a pályázat napjáii, vagyis 
deczember 20-án, Budafokon személyesen megjelenni 
kötelesek. Heller, plébános. (2167 1 — 1) 
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A mlkolai (Szatmármegye) ref. tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés : 38—40 hektoliter buza, 
r> öl fa, 37 hold erdei és 3 hold mezei föld, tandíj 
100—120 frt. Lakás, 5 vékás kerttel. 20—25 fr t stóla. 
Pályázati határidő deczember 15. Király Gyula, 
lelkész. (2171—1-1) 

Hidetmény. A devecser i róm. kath. népiskolánál 
az egyik osztálytanítónak önállásra jutása folytán 
az I. B osztály üresen áll, melyre az iskolaszék folyó 
évi deczember hó 15-ére pályázatot hirdet. Jöve-
delme : a hitközség pénztárából 300 frt, államsegély 
100 frt, az iparosiskola tanításáért 100 frt állam-
segélyért a kir. tanfelügyelő fölterjesztést t e t t ; a 
városközség pénztárából az ismétlő-iskola tanításáért 
25 frt, egy bútorozott szoba, fűtés és tisztogatás. 
Kötelessége: az I. B osztályt önállóan vezetni, az 
iparos- és ismétlő-iskolában hetenkint 2—2 órán át 
tanítani, a kántoriakat minden 4-ik héten önállóan 
végezni. A kérvények deczember hó 15-ig az iskola-
székhez Deidák Lőrincz plébános, iskolaszéki elnök 
úrhoz küldendők. Az állás deczember 20-án elfog-
lalandó. Devecser, 1898 deczember hó l-én. 

(2177—1—1) 
A csentai (volt határőrvidék) községi szerb-

magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő taní-
tói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
községi tanítói állomással a következő évi fizetés 
van egybekötve: 360 forint készpénz, 6 Q-méter 
tűzifa, 1 hold föld és szabad lakás. Felhivatnak 
pályázni óhajtó oki. tanítók, hogy a torontálmegyei 
közigazgatási bizottsághoz czímzendő, 50 kros bélyeg-
gel ellátott, kellően fölszerelt folyamodványukat 
f. évi deczember hó 20-ig közvetlenül alulírott kir. 
tanfelügyelŐBéghez nyújtsák be. A magyar nyelvben 
való szó- és Írásbeli jártasság okmányilag igazo-
landó. Nagybecskerek, 1808 november hó 30-án. 
Torontálvármegye kir. tanfelügyelősége. 

(231/h-II—1) 
A nagymarton! (Sopronvárm.) róm. kath. nép-

iskolánál egy újonnan rendszeresített tanítónői állo-
másra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 400 frt 
fizetés, havielő'eges részletekben, szabad lakás, 2 öl 
fa és az ismétlősök oktatásáért 20 frt. Teendője : egy 
osztályt önállóan vezetni és a leánygyermekeket a 
női kézimunkára díjtalanul tanítani. Csak okleveles 
tanítónők folyamodhatnak. Kérvények a nagymar-
tom róm. kath. iskolaszékhez czímezve, nagys. 
lvöppl Károly pápai kamarás úrhoz, mint iskola-
széki elnök, f. évi deczember hó 17-ig bezárólag, 
küldendők be. Az iskolaszék megbízásából: Roll-
wentz Ferencz, iskolaszéki jegyző. (2173—II—1) 

Az ecsédi (Hevesmegye, u. p. Horth) róm. kath. 
népiskola II—111. vegyes osztálya tanítói állomá-
sára deczember hó 15-ik napjára pályázat hirdette-
tik. Kötelessége : az osztályt önállóan vezetni és a 
kántori teendőkben segédkezni. Fizetése : négyszáz, 
azaz 400 frt a templom pénztárából negyedévenkint 
előre fizetve, egy bútorozott szoba, egy öl tűzifa. 
Az állomás azonnal elfoglalandó. Kellően fölszerelt 
folyamodványok küldendők Dolánszky Alajos, lel-
kész, iskolaszéki elnökhöz. (2166—I—1) 

Baranya-Kisfalud róm. kath. oszt.-tanítói állo-
másra 1899 január 15-ig pályázat hirdettetik. Fize-
tése : egy polgári évre 350 fr t havi részszletekben, 
egy bútorozott szoba, két öl fa, melyből egy öl 
tantermének fűtésére fordítandó és a második szoba-
és kertilletmény czímén 50 forint. Tanítandja: a 
III—VI. vegyes- és az isméílősök fiosztályokat. Köte-
les a kántoriakban teljesen segédkezni, a kántor-
tanító megbízása esetén önállóan végezni. Tannyelv : 
magyar. Ez állás elrryeréseért csak okleveles, nőtlen 
férfitanítók pályázhatnak. A kellően fölszerelt kér-
vények az iskolaszék elnökségéhez küldendők. Iskola-
szék. (2164—1—1) '! 

A v a l k á n y l államilag segélyezett ev. ref. leány-
egyház tanítói állomására pályázat nyittatik. Fizetés: 
400 frt készpénz havi részletekben, kényelmes lakás 
és kert, esetleges temetési stóla. Kötelessége: a 
beiratkozott gyermekeknek, valláskülönbség nélkül, 
törvényszerű tanítása. Okleveles tanítók pályázhat-
nak deczember 20-ig Fekete Gyula ref. lelkésznél 
Nagykikindán. (2162—II—1) 

K ö v e s d e n kántortanítóság újból hirdettetik. 
Javadalma 32-ik számban, mellékleten. Azonnal el-
foglalható. (2130- II—2) 

A karlói (Sopronmegye) róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelem: tisztes-
séges lakás, 175 Q ö l házikert és 10 frt, l 'A hold 
szántóföld, 485 Q'-öl rét, melyeket a hivek meg-
megmunkálnak -, 8Vs mérő buza, 10Vs mérő rozs, 
8 öl vegyes tüzelőfa ; 11 darab nyers sonka. A földek 
és természetbeli szolgálmányok értéke: 123 frt 
80 kr. Készpénz : 176 frt 40 kr. Ezen fizetés állam-
segélylyel kiegészíttetik 400-ig. Tannyelv: német-
magyar. Pályázhatnak okleveles róm. kath. tanítók 
és tanítónők. A kántori teendők után 50 fr t személyi 
pótlék, mely pótlékot azonban csak férfitanító kapja. 
Stolajövedelem 5 frt. Kérvények deczember 23-á,ig 
főtiszt, esperesi hivatalhoz Gsáizárfalu (Sopronmegye) 
küldendők. Karló, 1898 november 30-án. Krahl János, 
iskolaszéki elnök. (2175—1—1) 

A martonvásári községi iskolához tanító keres-
tetik. Fizetése: 378 frt, fa pénz a községtől 22 frt, 
bútorozott szoba. A pályázati határidő egy későbbi 
h itározattal lesz megállapítva. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Kérvények az iskolaszéki elnökhez 
nyújtandók be. (2168—1—1) 

A jászkarajenöi , alsó-karai, tanyai, róm. kath. 
jellegű elemi népiskolához pályázat hirdettetik. Évi 
fizetés : 350 frt készpénz, lakás és fűtőanyag. Okleve-
les vagy képezde végzett férfitanítók fölszerelt kér-
vényeiket folyó évi deczember 25-ig főtiszt. Szitár 
Mihály iskolaszéki elnökhöz küldjék be. A meg-
választott állását azonnal tartozik elfoglalni. Fizetése 
csak az állás elfoglalásától folyósíttatik. Jászkara-
jenő, 1898 november 28. Kormos János, iskolaszéki 
jegyző. (2165—II—1) 

Pályázat a závadai (Nógrádmegye) ág. h. ev. 
népiskola tanítói állomására. Jövedelem: 315 frt ter-
ményekben, kényelmes lakás ós kert. Pályázhatnak 
oklevelesek folyó évi deczember 28-dikáig ; pályáza-
tok alulirotthoz küldendők. Závadán, 1898. évi 
november 26-án. Algőver István, iskolaszéki elnök. 

(2155—II—1) 
A rogendorfi (Torontálm.) róm. kath. elemi 

népiskolánál üresedésbe jö t t kántortanítói állomásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Javadalom: 300 frt 
készpénz, 24 p. mérő buza, 20 p. mérő morzsolt 
tengeri, 1 öl tűzifa, '/a hold szántóföld élvezete, 
szabad szalmafűtés, 2 szoba, konyha, kamra, pincze 
és istállóból álló lakás, 600 négyszögöl kerttel ós a 
stóla. A tannyelv a magyar. Bolgárul, esetleg hor-
vátul, bunyeváczul vagy szerbül tudó pályázók elsőbb-
ségben részesülnek. A kellően fölszerelt folyamo-
sások 1898. évi deczember hó 20-ig alulirotthoz kül-
dendők. Béga-Szent-Györgyön, 1898. évi november-
hó 30-án. Grósz György, róm. kath. plébános, iskola-
széki elnök. ' (2178-11—1) 

A lendva-lakosi róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat nyittatik. Évi fizetés: tisztességes lakás és 
kerten kívül 7 hold szántóföld, mely után az adót 
a községek fizetik; 36 hliter rozs vagy kukoricza; 
legeltetési jog ; készpénz a községektől 184 frt 60 kr ; 
36 kézi napszám vagy egyenként 40 krt számítva 
14 fr t 40 kr. Pályázati határidő deczember 24. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. Kelt Alsó-Lendván, 
lft98 deezember3. Kiss Pál, esperes-plebános, iskola-
széki elnök. (2182—1—1) 
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A eárosdi plébániához tartozandó Szolgaegy-
háza fiókközség róm. kath. iskolájánál megürese-
dett tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Évi fize 
tés: 350 frt s lakásul egy bútorozott szoba fűtéssel. 
Mindazon okleveles vagy képezdevégzett tanító urak 
— esetleg tanítónők — kik ez állomást elnyerni 
óhajtják, okmányokkal fölszerelt kérvényeiket az 
iskolaszékhez czimezve minélelőbb alulirthoz kül-
deni szíveskedjenek. Az állomás a válasz után azon-
nal elfoglalandó. Sárosd, 1898 deczember 2. Vavró 
József, plébános, iskolaszéki elnök. (2179—I—1) 

A gombai róm. kath. iskola másodtanítója állami 
ösztöndíjat nyervén, minekfolytán e tanév még 
hátralevő hat hónapjára előlegesen fizetendő havi 
20 frt, élelmezés, lakás, fűtés és takarítás élvezés-
sel képezdevégzett férfitanító kerestetik. Kötelme: 
egy osztályban a mindennapiakat és isméilősöket 
oktatni; a kántorságban segédkezni. U. p. Marczali, 
(Somogymegye.) Az iskolaszék. (2181 1—1) 

Kiskun-Majsa kántori pályázat hirdetményében 
a Néptanítók Lapja 45. számában 8 szekér széna 
közöltetvén, 4 szekér szénára helyesbíttetik. Kis-
kun-Maisa, 1898 november 16. Elöljáróság. 

(2119 I—1) 

H I R D E T E S E K . 

— 1 "" 'é^t? 
A RICHTER-féle 

Horgony-Köépítöszekrények. 
Ha egy játékszerről mondható, hogy a gyer-
meket komoly gondolkozásra serkenti és 
szemet és kezet egyaránt képezi, úgy ez 
bizonyára a Riclitcr-fóle Horgony-Köépítő-
szekrényröl mondható, melynek ezen elő-
nyök tulajdoníthatók. A Horgony-Köépítő-
szekrény különféle alakjaival az előbbi fa-
szekrénynyel szemben igazán új játéknak 
tekinthető és már a mindegyik szekrény-
hez mellékelt pompás mintalapok egyszerű 
megtekintése elég arra, hogy magunk is 
ugyanazon meggyőződésre jussunk. Igazán 
bámulatraméltó, mily nagy és pompás épít-
mények állíthatók fel már egy aránylag 
kis szekrénynyel. Tehát valamennyi szülő-
nek, kik még kétségben vannak, mit vegye-
nek ez évben gyermekeiknek karácsonyi 
ajándékul, legjobb és legsikerültebb uján-
déknak a Horgoiiy-Köépítöszekrényt ajánl-
hatjuk. Nehogy bevásárlás alkalmával 
értéktelen utánzatot kapjunk, arra kérünk 
figyelni, hogy mindegyik valódi köépítö-

szekrény a Horgony gyárijegygyei 
el leyyen látva. 

.5W9. .GVI^. e\x/? 
mtímm ^mm^m^m^^ 

A l ' i i l l a s N a g y L e x J k o u 
mind a 16 teljes és új kötetei jutányos áron el-
adók. Bővebb fölvilágosítást ad Tóth Elek tanító 
Jlczi.-Csi'it/i (Borsodmetjye.) (2161—1—1) 
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TOLDI LAJOS BUDAPEST 
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T í m l s ö m / v e t i 
elemi és polgári, tanitó-, tanitónöké-
pezdék, valamint az összes tanintézetek 

számára a legújabb kiadásban. 

... •— — 
Továbbá : földrajzi j egyze tek Röhn J. 
tanártól, irálytani j egyzetek Kirá ly 
Pál tanártól és történelmi j e g y z e t e k 
Lovcsáiiyi Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

T O L l E i J ^ A J O S 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r ü l e t . 
1512 F ö - u t c z a 2 - i k s7.!Íni. XV—11 

Részletes könyvjegyzék i n g y e n ! 

II. kerület, Fö-utcza 2-ik szám. 
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E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s 

NÉPTANÍTÓK LAPJA-ra. 

Elöfizetési ár : 

Egész évre ... 5 frt — Itr. 
Félévre 2 frt 50 lcr. 
Negyedévre ... 1 frt 25 kr. 

Előfizetést pedig naptári év-
negyed szerint kikerekített e g y 
évnegyednél kevesebb időre nem 
fogadunk el, s az előfizetési pén-
zek ezen igazgatósághoz külden-
dők be. 

A m. h'ir. tud.-egyetemi 
ti yomda igazgatósága. 

Budapest, I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
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KIMUTATÁS 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1898. 
évi junius hó 8-án 2365. és 1898. évi augusztus hó 19-én 3152. ein. 

számok alatt kelt rendeletével rendszeresített 

i. 

n. 

iv. 

vi. 

VII. 

Felvéte l i napló, a kisdedóvodák és menedékházak számára, a/l. minta: külív, 
21 gyermek neve számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l ' / j kr; beliv, 28 gyermek számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár 1 '/» kr. 

Mulasztási napló, kisdedóvodák és gyermekmenedékházak számára, b/1. minta: 
külív, egy ív 3 gyermek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; beliv, egy ív 4 gyer-
mek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

1:1. Fe lvéte l i napló, népoktatási tanintézetek (elemi, ismétlő-, felső nép- és polgári isko-
lák] a a polgári iskolákkal kapcsolatos nöi kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2, minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy 
ív 28 tanuló Bzámára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

Előmenetel i és mulasztás i napló, e lemi s a ve le kapcsolatosan v a g y önállóan 
szervezet t általános és gazdasági ismétlő-iskolák számára, b/2. minta: külív, 
egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

Felvéte l i napló, a tanoncziskolák számára, a/3, minta: külív, egy ív 21 tanuló 
számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 tanuló számára, bolti ár 3 kr, 
nettó ár 2 kr. 

Előmenetel i és mulasztási napló, az iparos- és kereskedötanoncz-iskolák é3 a 
segédek továbbképzésére való tanfolyamok számára, b/3. minta: külív, egy ív 
3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A k r ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr ; nettó ár l 'A kr. 

Felvé te l i napló, a segédek továbbképzésére va ló tanfolyamok számára, a/4, 
minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 
tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr. 

VIII. Előmenetel i és mulasztás i napló, segédek továbbképzésére való, önálló szerve-
zet te l biró tanfolyamok számára, b/4. minta: külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti 
ár 2 kr, nettó ár l 'A k r ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

Előmenetel i és mulasztás i napló, a felső n é p - é s polg. iskolák számára, b/5 minta: 
külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló 
szániára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

J e g y z é k a megyei é s szabad kir. városi törvényhatóságok területén levő elemi, 
fe lső nép-, polgári iskolák (s a velők kapcsolatos gazdasági ismétlő iskolák s a női 
kereskedelmi tanfolyamok), továbbá az iparos- és kereskedötanoncz-iskolák s a 
segédek továbbképzésére való tanfolyamokról, c) minta: külív, egy ív 130 község 
neve számára bolti ár 2 kr, nettó ár l1/» kr ; beliv, egy ív 136 község neve számára bolti 
ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

Ezen nyomtatványokat nettó-ár mellett, a pénz beküldése, vagy utánvét útján szol-
gáltatjuk. A pénz e lőleges beküldése ese tén a portómentes hivatalok és hatóságok, nem-
különben a községek és valamennyi iskola részére szolgáló küldemény portómentes. Után-
vételes megrendeléseknél, az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknél az elnök 
és jegyző, községeknél pedig a jegyző vagy biró aláírása szükséges. 
D^"" E nyomtatványok bolti áron minden vidéki könyvkereskedésben kaphatók. "3JBQ 

B u d a p e s t , 1898. évi szeptember hó. 

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

IX. 

X. 

mmmsu 
Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban Incyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység {a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 fr t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést Dem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit íjvomásu és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is, 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

negyvenes évek nagy 
küzdelmeiben, kik 
megalkotván a mai 
Magyarországot, k e z -
dettől fogva azon 
fáradoztak, hegy a 
jogilag és politikai-
lag átalakult ország 
népét á műveltség-
nek arra a színvo-
nalára segítsék, a 
melyen az képessé 
válik a neki bizto-
sított alkotmányos 
jogokkal élni, s a 
versenyt, mely reá a 
szomszédos államok 
műveltebb népeivel 
szemben várakozik, 
diadalmasan kiállani 
s így nemzeti jólé-
tünket és független-
ségünket kivívni és 
megőrizni. 

E hanyatlóban levő 
esztendőben is töb-
ben elköltöztek nem-

Zichy Antal, 
a n é p o k t a t á s i t ö r v é n y e lőadója. 

(1868-iki a r c z k é p e u t á n . 

*) A népoktatási törvény harminczadik évfordulója 
alkalmából. 

Életrajzi adatait a 
f. évi 21-ik számában közölte 

nagy Eötvös hűséges 
munkatársát, a nem-
zeti népnevelésügy 
fenkölt lelkű bajno-
kát és e gyászában 
csak az az erős hit 
vigasztalj a.hogy nem 
rövidült még meg az 
Úrnak, a népeket és 
nemzeteket vezérlő 
Istennek keze,ki nem 
hagyja bölcs vezetők 
nélkül szűkölködni 
azokat, kik az ő pró-
fétáit megbecsülik s 
azoknak intéseit be-
fogadják és követik. 

A magyar tudo-
mányos és politikai 
élet, a humanizmus és 
közoktatásügy egyik 
legkiválóbb képvise-
lője, a haza egyik 
leghívebb fia költö-
zött el Zichy Antalban 
a folyó évi május 
19-én az élők sorából. 

Néptanítók Lapj/m 

Lapunk 50-lk számához két melléklet van csatolva. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEIt., PODMAMCZKY UTCZA 37. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR Ä. 

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

Z i c h y A l l t í l l . zetnevelő nagyjaink közül e siralom 
1823-1898.*) völgyéből a jobb hazába. Az elhunytak 

Évről-évre ritkul ama nagyjaink sora, j között gyászolja a magyar tanítóság 
kik részt vettek a Zichy Antalt is, a 
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Beánk, a népoktatásügy munkásaira 
nézve Zichy Antalnak az a működése a 
legemlékezetre és a legtiszteletreméltóbb, a 
melyet 1868-ban, mint az első magyar 
népoktatási törvény előadója, később, mint 
budapesti kir. tanfelügyelő és mint a fő-
város és az ország tanítóságának vezére és 
atyai barátja fejtett volt ki. 

Zichy, gróf Széchenyi István pedagógiai 
nézeteiről írt egyik tanulmányában an-
nak a meggyőződésének kifejezést is 
adván, hogy „nem is volt soha törvény-
hozó, nem igazi államférfi, kinek gondol-
kodását a köznevelésügy, tehát az, a mi 
minden tökéletesbülésneh és jólétnek első 
alapja, kikerülhette volna" — bizvást föl 
lehet és föl kell tennünk róla, az első 
népoktatási törvény előadójáról, hogy 
nemzeti közoktatásügyünk reformkér-
déseivel már ifjúságától kezdve beha-
tóan foglalkozott. Erről egyébként 
azonnal meg is győződhetünk, ha a 
népoktatásügyi törvény megalkotásának 
történetével tüzetesebben foglalkozunk. 

A midőn Eötvös József báró e tör-
vényre vonatkozó javaslatát megalkotá, 
miként Sebestyén Gyula találóan mondja, 
egész lelkét önté a művébe: a népok-
tatást kötelezővé, az erről való gon-
doskodást az államnak nem jogává, 
hanem kötelességévé tette, a népisko-
lát a nemzeti műveltség és az emberi-
ség eszményképének templomává avatta, 
a népoktatást oly óriási és oly égetően 
sürgősen megoldandó föladatnak nyil-
vánította ki, a melynek megoldásához 
nem vélte elégségesnek az állam esz-
közeit, s ezért tevékeny közreműködésre 
hivta föl a föladat megoldása érdeké-
ben az állam mellett a társadalom 
minden tényezőjét, az egyházat, a poli-
tikai községeket, a társulatokat és az 
egyes egyéneket. 

Ámde a szépen megalkotott törvény-
javaslat nem részesült sem a törvény-
hozó testületben, sem pedig azon kívül 
általános köztetszésben. Heves küzde-
lem indult meg a törvényjavaslat elveit 

és annak részleteit helyeslő és az eze-
ket elitélő pártok között s nagyon is 
valószínű, hogy az esetben, ha akko-
riban nem Zichy Antal áll, mint békítő 
és kiegyeztető a fölzaklatott küzdő 
felek közé, úgy Eötvösünknek ez a 
törvényjavaslata sem lesz törvénynyé, 
miként nem lehetett clZZct QjZ 18 4 8-ik 
évi törvényjavaslata sem. 

Csakis Zichy Antalnak, a képviselő-
ház ezen egyik legszorgalmasabb, leg-
készültebb és közkedveltségnek örvendő 
tagjának sikerülhetett a felek kiegyez-
tetése és a mi első népoktatási tör-
vényünknek a törvényhozó testület által 
való elfogadtatása. Maga Zichy Antal 
imígy adja elő e törvény keletkezésére 
vonatkozó legfontosabb mozzanatot éa 
pedig abban a munkájában, a melyet, 
mint az „Országos közoktatási tanács" 
egyik szakosztályának elnöke, 1873-ban 
ugyancsak ezen törvény revíziójára 
vonatkozólag írt: „Első magyar népok-
tatási törvényünk nem elvont elméletek, 
hanem az élet gyakorlati kívánalmainak 
szülöttje s két ellentétes áramlatnak, 
kölcsönös engedmények útján, kiegyez-
tetéséből származott (úgynevezett kom-
promisszum)." 

„Az egyik fél az iskolát az egyház 
alárendelt közegének, s mintegy kiegé-
szítőjének, a másik fél az államhatalom 
föltétlen eszközének óhajtá vala tekin-
teni: mind a kettő jogot tart reá, s 
erős érvekkel támogatja azt." 

„A magyar törvényhozás a két szél-
sőség között a középutat keresé és az 
ügynek javára nagyrészt meg is találta 
azt. Elnyomni a hitfelekezetek iskoláit 
szintoly nagy hiba volna, mint korlát-
lanul s minden ellenőrzés nélkül kezökbe 
adni azokat. A jól szervezett állami 
felügyelet folytonos éberségben tartja 
őket s üdvös versenyre, előhaladásra 
serkenti, másrészt magát az államot is 
erkölcsileg kényszeríti, hogy az általa 
ápolt és föntartott intézetekben mindig 
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magasabb színvonalra emelt s a bírálatot 
megálló, igazi mintákat mutasson föl." 

„A mi közoktatási törvényünk neve-
zetes haladást jelez nemzetünk műve-
lődési történetében, s habár csak kezde-
ménynek tekinthető —- mint minden 
hasonló törvény más nemzetnél is — 
már így is magában véve örvendetes 
eseményt képez. Nagyok és termékenyek 
azon elvek, melyek e törvényben lefek-
tetve, részint azonnal életbe léptetve, 
részint egy boldogabb jövőnek mintegy 
örökségül hagyva vannak." 

Népoktatási törvényünknek ezeket a 
nagy és termékeny elveit igyekezett 
Zichy a hónapokig elhúzódó országgyű-
lési tárgyalások alkalmával a bizottsá-
gok gyűlésein éppúgy, mint a plenum-
ban megvédelmezni, és ez sikerült is 
neki. A törvényjavaslat részletei meg-
változva kerültek ugyan szentesítés 
alá, de az elvek, a melyeken a, javas-
lat fölépült és a melyek első népokta-
tásügyi törvényünkéi; a nemzeti mű-
veltség új aranybullájává teszik, meg-
mentettek. Innen van, hogy ennek a 
törvényünknek nem a részletes intéz-
kedéseiben van az ereje és hatalma, 
hanem a szellemében és hogy mindaz, 
a mi 1868 óta a népoktatás terén ha-
zánkban történt, azon az alapon jöhe-
tett csak létre, a melyet nagy Eötvö-
sünk e törvénybe lerakott volt. Ugyan-
ezekért úgy vélekedem : csak nagy 
Eötvösünk szellemének megfelelóleg 
cselekszünk, a midőn mi ma első nép-
oktatási törvényünk szentesítésének 
30-ik évfordulója alkalmából az ő em-
lékezetét dicsőítvén, egyúttal Zichy 
Antalról, az ő hűséges munkatársáról 
is kegyeletesen megemlékezünk. 

Ámde ha nagy és tiszteletre méltó 
az a szolgálat, a melyet Zichy Antal 
nemzetének tett, a midőn az 1868-ik 
évi népoktatási törvény előadója volt, 
úgy bizonyára még nagyobb és még 
tiszteletre méltóbb az a tevékenysége, 
a melyet, mint Budapest tanfelügyelője, 

és mint a fővárosi népoktatásügy mun-
kásainak és az ország néptanítóinak a 
vezére és atyai barátja kifejtett volt. 

Nyomtatásban is megjelent tanfel-
ügyelői jelentései mindenkit meggyőz-
hetnek a felől, hogy Zichy nemcsak 
mint a törvényhozó testületnek tagja, 
és mint tudós iró, hanem még mint 
királyi tanfelügyelő is a legjelesebbek 
közé tartozott. Tanfelügyelői működé-
séről és ennek sikereiről e helyen csak 
a következőket említem meg: 

A midőn látta, hogy a főváros tanító-
ságának java-sava az 1848-ik év előtt 
már megindult egyesületi életnek foly-
tatására kész, sőt azt már meg is kez-
dette, atyai jósággal sietett ezen nemes 
törekvésükben a hatósága alá helyezett, 
de mindenkor kartársainak vallott és 
tartott tanítókat támogatni. Midőn a 
székesfehérvári tanító-egyesület kezde-
ményezésére a „Népnevelők pesti egye-
sülete" elhatározá, hogy 1870-ben az 
1848-ik évben megtartott „Egyetemes 
és közös tanítói gyűlés "-hez hasonló 
egyetemes néptanítói gyűlést fog egybe-
hívni, Zichy e törekvésnek nem maradt 
közönyös szemlélője, hanem bölcs taná-
csával és hathatós, tettekben nyilvánuló 
támogatással sietett a föltett jó szándék-
nak megvalósításához hozzá is járulni. 
Kieszközölte, hogy mindazok, a kik 
ennek az egyetemes tanítói gyűlésnek 
az előkészítésére vállalkoztak, részint a 
főváros, részint a fővárosi felekezeti 
iskolai hatóságok, részint pedig a kor-
mány anyagi támogatásával elmehes-
senek Bécsbe, hogy ott az 1870-ik évi 
május havában megtartott „Általános 
német néptanító-gyűlés" előkészítését 
tanulmányozhassák és annak lefolyásá-
ból tanulságot meríthessenek. Maga 
állott aztán a tanítóság élére és úgy 
vezette a kétezernyi főből álló tanítói 
gyülekezet tanácskozását, hogy annak 
határozatait maga nagy Eötvösünk is 
elismeréssel fogadhatta tudomásul. 

Zichy teremtette meg mint tanfel-
52* 
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ügyelő 1872-ben a Budapesti tanítók 
segély-egyesületét1', a mely ma már mint-
egy 55 ezer forint fölött rendelkezik s 
Verédy Károly dr. elnöksége alatt a leg-
tiszteletreméltóbb tevékenységet fejti ki. 

Résztvett az „Országos közoktatási 
tanács'1 első szervezetének megalkotá-
sában, s ő vezette sokáig e tanács nép-
oktatási szakosztályának tanácskozásait. 
Még ma is igen értékes ennek a szak-
osztálynak az első népoktatásügyi tör-
vény revíziójára vonatkozó s Zichy 
Antal által írt, föntebb már meg is 
említett javaslata; mert nemcsak olyan 
részek vannak abban, a melyeket azóta 
már a törvényhozás törvényeinkbe igta-
tott, hanem olyanok is, a melyek-
nek a törvényhozók által való mélta-
tása nemzeti népnevelésügyünkre nézve 
fölötte kívánatos volna. Legyen szabad 
ezek közül itt csak a következőket 
bemutatnom: 

1. „A tanítóképző-intézeti képesítő vizs-
gálatokra nézve az a véleményünk, hogy 
azok mind a felekezeti, mind az állami 
képzőkre nézve valóságos államvizsgálatok 
által pótoltassanak. Korunk a szak-
képzettség követelményének megvaló-
sítására így intézkedik a közszolgálat 
minden ágában. A közoktatás terén az 
ellenőrzés ily módját alkalmazni annál 
szükségesebbnek tartjuk, mert az állam-
nak magára az oktatásra való beavat-
kozása nélkül csak így biztosíthatni 
azt, hogy népművelődésünk sok ágra 
oszló ügye a fejlődésre nézve lehetőleg 
egy színvonalra emeltessék; szükséges 
azért, hogy a kormány időről-időre való-
ságos állami bizottságokat szerezzen, 
a melyek előtt mindenki akár felekezeti, 
akár állami tanító-képzőben készült a 
tanítói pályára, köteles legyen képesítő 
oklevelet szerezni." 

2. „A tanfelügyelői intézményt nem-
csak föntartandónak, hanem bővebben 
kifejtendőnek tartjuk . . . . Kívánatos 
s könnyen eszközölhető a tanfelügyelői 
teendőknek olyatén megosztása, hogy 

más államok példájára a közoktatás 
ügyének politikuma, mely első sorban 
tiszte a tanfelügyelőnek, elkülöníttessék 
az egyes iskolák benső rendjének, ú. m. 
tanrendi, módszeri s hasonló ügyeknek 
vezetésétől és igazgatásától. Ez utóbbit 
az oktatásügynek nagy előnyére inkább 
bízhatná kitűnő gyakorlott tanítókra, 
oly módon, hogy kisebb körökben, 
20 vagy 30 iskolát vagy osztályt 
egyre véve, a tanfelügyelő által arra 
képesnek itélt működő tanítók vezet-
nék az iskolák közös ügyeit 
Hivatalos állásukra nézve e vezető taní-
tók, minden tekintetben a tanfelügyelő 
alatt állanának, tőle vennék utasítá-
saikat s a kormány őket e 
fáradságukért illő jutalomdíjban része-
síthetné. A kormány egyik főfeladatának 
tartjuk, hogy főiskoláinkban a tanfel-
ügyelőknek, mint más állami hivatal-
nokoknak, kellő tudományos képzéséről 
különösen gondoskodjék, és hogy kap-
csolatban ez intézkedéssel külön országos 
tanfelügyelő vizsgáló-bizottságot állítson 
föl . . . . Miként a közegészség s igaz-
ság ügye, úgy megérdemli a közoktatás-
ügy is az államkormány ily felügyelő s 
egyszersmind a kontárkodás ellenében 
biztosító közbenjárását. Hogy azonban 
közoktatásügyi szervezetünk legüdvösebb 
intézményei ne váljanak irott malaszttá, 
nem lehet eléggé sürgetnünk, hogy a 
tanfelügyelők hatásköre az integetés, 
kérés, buzdítás és tanácskozás meddő 
teréről a gyakorlati életbe is átvites-
sék, szükséges azért törvényesen kimon-
dani, hogy a tanfelügyelők megkeresé-
seit az illető községi, járási és törvény-
hatósági közegek felelősség terhe alatt 
végrehajtani kötelesek." 

Szól ezenkívül a Zichy Antal által 
írt s a törvény revíziójára vonatkozó 
javaslat, a hülye és a nem ép érzékű 
gyermekek neveltetésének rendezéséről, 
a tanítói fizetések javításáról, a tan-
könyv-bírálatról, a tanítói egyesületek-
ről, a nyugdíjazásról stb. 
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Ama javaslatok közül, a melyeket 
Zichy ezen művében föltalálhatunk, a 
legelőbb törvénybe igtatták a tanítók 
nyugdíjaztatására vonatkozót; de hogy 
ez megtörtént és megtörténhetett, abban 
Molnár Aladáron kívül, Zichy Antalnak 
is kiváló érdemei vannak. 

llv módon mutatta ki Zichy, még 
akkor is, a midőn a tanfelügyelői hiva-
taltól megvált s ismét, mint a törvény-
hozó testület tagja szolgálta nemzetét, 
hogy a néptanítóságot atyai barátságába 
fogadta, a nemzet leghasznosabb tes-
tületei közé sorolja. Nem vonta meg 
soha tőlünk jó indulatát; éreztük szivé-
nek jóságát, segítő jobbját mindenütt 
és mindenkor. Aldassék ezért az ő 
emlékezete a magyar tanítók között, a 
kiktől „II-dik egyetemes tanügyi kon-
gresszussunk" alkalmával a tiszteleti 
elnöki székből eme szavakkal búcsúzott 
el örökre: „Nemcsak az önök kegye-
letének és irántam oly gyakran tanúsí-
tott jóindulatuknak kifejezését látom 
a rólam való megemlékezésben, hanem 
egyúttal lélekemelő jelét és jelenségét 
annak is, hogy önök, a kik ilyen cse-
kély emberről sem feledkeznek meg, a 
ki semmi sikert sem mutathat föl, 
egyedül csak jószándékra, akaratára 
hivatkozhatik, még ezt a csekély jó-
akaratot is méltányolják: mennyivel in-
kább föltehető, hogy önök hazánk amaz 
igazi érdemes férfiait, a kik nem a jó 
szándékkal, hanem a kik fényes ered-
ményekkel dicsekedhetnek, kegyeletük 
egész hevével felkarolják . . . Nem is 
tehetek ezért egyebet, minthogy önök-
nek ezen rövid pár perez alatt is, 
melyet csak köszönetem kifejezése 
végett ragadtam magamhoz, szivükre 
kössem azt, a mi különben is szivük 
mélyében rejlik, hogy ezt a hazafiúi 
kegyeletet folyvást tartsák meg s 
ápolják és bocsássák nemzedékről nem-
zedékre, azzal az önérzettel és abban 
a tudatban, hogy éppen ez által teszik 
a hazának a legnagyobb szolgálatot; 

mert ez az érzés teszi közössé mind-
nyájunk hazaszeretetét, nyelv és vallás 
különbsége nélkül az anyahazához való 
forró ragaszkodásunkat és a kegyeletes 
emlékeknek az idők hosszú során át 
föntartását, ápolását. Ez nyújt nekünk 
biztos reményt arra, hogy nemzetünk 
ezen úton tovább haladva, az együtt-
érzés által, a szeretet kapcsaival egy-
máshoz szorítva, egész biztossággal néz-
zünk elébe a most megnyíló évezrednek." 

Kartársaim, magyar néptanítók, fogad-
juk meg Zichy Antal szavát és kövessük 
az ő példáját a munkásságban és a 
szerénységben egyaránt! 

(Budapest.) Péterfy Sándor. 

s€>4<3e 

A tanügy a bécsi jubileumi 
kiállításon/) 

A kiállítás a kisdednevelési, az általános 
nép- és polgári iskolai oktatásra, a tanulóknak 
az iskolán kívüli időben való foglalkoztatá-

siketnémák, vakok és gyenge érzékű 
iskolaköteles gyermekek oktatására és az 
emberbaráti intézetek működésére vonatkozó 
gyűjteményeket ölelte föl. A tanulságos gyűj-
temények 42 helyiségben voltak elhelyezve. 
Ezekben az oroszlánrész Bécs és Ausztria 
ismeretes tanszergyárosainak és kereskedőinek 
jutott. De tevékenyen működtek közre a kiál-
lítás létrehozásában a tanférfiak, az iskolai 
hatóságok és a nemrég alakult, de már is 
szép eredménynyel működő ,Lehrmittel-Cen-
trale" cz. egyesület is. 

A kiállításnak nem annyira az egyes iskola-
fajták szerinti elkülönítés, mint inkább a szak-
szerűség volt a főszempontja s így az egyes 
tantárgyak tanítására szolgáló tan- és szem-
léltető eszközöket külön helyiségekben mutat-
ták be. A tantárgyak tanítási eszközeinek ily 
módon való kiállítása arról nyújtott képet, 
hogy az ausztriai tanszeripar s a tanító-
személyzet működése miféle szemléltetési esz-

*) A vallás- és közoktatásügyi minister úr ő nagy-
méltósága inegbizá&ából Gyertyánffy István kir. taná-
csos, az Orsz. Tanszermúzeum igazgatója. Staub Mór 
kir. tanácsos, az Orsz. T. M. Bizottságának elnök-
helyettese és Miklós Gergely, az Orsz. T. M. titkára, 
több napon át tanulmányozták a bécsi jubileumi 
kiállítást s tanulmányukról jelentésben számoltak 
be a ministernek. Abban a kellemes helyzetben 
vagyunk, hogy e tanulságos jelentést, két részre 
osztva, bemutathatjuk olvasóinknak. Szerk. 
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közökkel rendelkezik az egyes tantái-gyak 
tanítására vonatkozólag. Ellenben a kisded-
óvodai fölszerelést és egy pár más kisebb 
gyűjteményt kivéve, az egész kiállításon nem 
voltak láthatók az egyes iskolafajok számára 
szolgáló pedagógiai elvek alapján összeállított 
normal-fölszerelési gyűjtemények. Ez a kiál-
lítás tehát nem nyújtott biztos tájékoztatást 
arról, hogy milyen tulaj donképen egy osztrák 
népiskola vagy polgári iskola vagy tanító-
képző-intézet teljes, mintaszerű fölszerelése. 
Azt a helyes irányzatot tehát, mely nálunk 
a nép- és polgári iskola s a tanítóképző 
teljes, mintaszerű fölszerelésének, jegyzékeinek 
összeállítására vezetett s a normál-gyűjtemé-
nyek bemutatására törekszik, a bécsi jubileumi 
kiállításon nem láttuk eléggé érvényesülni. 

A különben gazdag és tanulságos kiállítás 
részletesebb ismertetésére szolgáljanak a követ-
kezők : 

I. A kisdednevelési kiállítás 3 helyiségben 
volt elhelyezve s ez aránylag pedagógiai 
szempontból még legrendszeresebb része volt 
az egész kiállításnak, a mennyiben itt nem-
csak azt állították ki, a mit az ausztriai 
tanszeripar e nemben produkál, hanem terv-
szerű, normál fölszereléseket is mutattak be. 
De itt is kirivó volt, mint az egész kiállításon 
általában, az üzleti érdekek és szempontok 
kissé túlságos előtérbe nyomulása. A többek 
között gazdagabb kiállítása volt a Pichler-
féle czégmk, mely a többi helyiségek leg-
nagyobb részében is kiállította czikkeit. E czég 
az ausztriai gyermekkert-egyesület által készí-
tett tervezet szerint különböző nagyságú óvodai 
asztalokat, képtartókat, taneszköztartó- és 
foglalkoztató-szekrényt, könyvtárt, az óvónők 
számára szemléltető képeket (Hölzel-féléket), 
a szemléltető és beszédoktatás s a gyermek-
mesék számára, továbbá állatképeket (Leute-
mann-féléket) mutatott be. Azonkívül játék-
szereket és foglalkoztató anyag- és eszköz-
gyűjteményt is állított ki. 

A kisdedóvodai foglalkoztató és alaki 
munkák fokozatos tanmenetei a nálunk is 
alkalmazott borsómunkákat, apró tárgyakból, 
mint pl. kavicsokból, vasg\űrükből, koczkák-
ból, falapokból, szent János-kenyérmagból 
való kirakásokat, alakok jelzését, továbbá az 
egyszerűbb testek (eszközök, ház stb.), a virá-
gok s állatok körrajzának elkészítését, kivar-
rását és papírból való kimetszését; továbbá 
papirszalagmunkákat, szalma, fa és gyékény-
ből való egyszerűbb fonásokat stb. tartal-
maztak. A keskenyre vágott papir szalag-
munkák, továbbá a kivarrások között sok 
olyan példányok voltak láthatók, melyeknek 
a kisdedóvó körébe tartozó 3—5 éves gyer-

mekkel való végeztetése erősen igénybe veszi 
a látó-érzéket, s a mely túlzás ellen már 
nálunk is eleget panaszkodnak; de a józan 
pedagógiai fölfogás úgy látszik hiában küzd 
még Ausztriában is. 

II. a) Az általános nép- és polgári iskolai 
csoport első helyiségében Bécs városa az 
50 év előtti és a mai iskolák számát és 
elhelyezését föltüntető térképeket, több városi 
polgári fiu- és leányiskolának, néhány nép-
iskolának, a városi pedagogiumnak, torna-
teremnek stb. rajzait mutatta be. Érdekes volt 
itt a Bo&telmann-iéle, távolból működő elek-
tromos hőmérő, mely alkalmas eszköznek ígér-
kezik az egyes tantermek hőmérsékletének egy 
központi helyen való észlelésére. Ezen hőmérők 
beszerzését tehát — és ha csak kisérletképen 
való alkalmaztatását is — a hazai nagyobb 
intézetek valamelyikében kivánatosnak tar-
tanok. 

E helyiségekben ezeken kívül még több 
iskola állított ki az iskolai oktatásra vonat-
kozó táblázatokat, geographiai és statisztikai 
áttekintéseket, iskolai épület-albumokat stb. 

I t t volt elhelyezve a császári és királyi 
meteorologiai intézet kiválóan becses kiállí-
tása is. 

b) A minta-elemi iskola-szobában figyelemre 
méltó volt a Spittler W. bécsi iparos által 
készített petroliguit mosható padozat és fal-
vakolat. Ezen rossz melegvezető és a szennyet 
magába nem szívó anyag az iskola egészség-
ügyi érdekei szempontjából czélszerűnek Ígér-
kezik. Ennélfogva nem volna fölösleges ezen 
padozattal valamelyik hazai intézetben kisér-
letet tenni. 

Az itt bemutatott iskolai padok közül 
jobbak voltak a Schlimp-, Stejskal- és Fischel-
féle padok. Az elsőből az 0. T. M.-nak is 
van 1 példány a gyűjteményében, a két 
utóbbiból is óhajtandó lenne 1—1 példányt 
az 0 . T. M. részére az új helyiségbe leendő 
elhelyezkedés alkalmával beszerezni. 

A Fischel-féle mozdulatlan asztallappal 
biró hajlított fapadok különösen figyelmet 
érdemeltek. 

Figyelemre méltónak mutatkozott, habár 
azt működésében nem láthattuk, a Munks-
Weidmann-féle „Columbus" iskolai szellőztető 
készülék, mely által motorikus erővel szívat-
ják ki a megromlott levegőt a tanteremből. 
Nagyobb intézetek berendezesénél e szerkezet 
tanulmányozása s esetleg alkalmazása figyel-
met érdemelne. 

c) A minta-tornatermet 32 tanuló számára 
a Plaschkowitz J . czég rendezte be a nálunk 
is eléggé ismeretes mozgatható tornaszerek-
kel (nyújtókkal, korláttal, mászópóznákkal, 
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létrákkal stb.) A tárgyak legnagyobb része 
vasból volt készítve s áruk meglehetős magas. 

d) Az iskolai berendezések és tárgyak egy 
széles folyosón voltak kiállítva. Láthatók 
voltak i t t : fali órák elektromos csengetyűvel 
kapcsolva, iskolai hőmérők, ruhatartók, eső-
ernyőtartók, kréta- és szivacstartók, iskolai 
fürdő-berendezések, képek, iskolai zászlók, 
hirdető-táblák, iskolapadok, kályhák, fali-
táblák fából és viaszkos vászonból, órarend-
készítési készülék, vízfestékek, aczél irótollak, 
czeruzák, tolltartók, vonalzók, papirnemüek 
stb. Mindezekből bőséges mutatványokat ál-
lítottak ki az egyes kereskedők és iparosok. 

A jobbak közé tartoznak a Fessler-féle 
falitáblák és Rucker Fr. polg. isk. igazgató 
rajzasztala a szabadkézi és mértani rajzhoz. 

e) A vallásoktatási szemléltetési eszközök kö-
zül figyelemre méltók voltak a Hölzel-féle 
színezett falitáblák az ó és új testamentomi 
jelenetek szemléltetésére. Számos szent kép 
volt még kiállítva, melyeket különböző ki-
adók és müintézetek bocsátottak a kiállítás 
ezen részét rendező szakközeg rendelkezésére. 

f ) A szemléltető oktatás és a német nyelv 
tanítására szolgáló taneszközök kiállítási cso-
portjában kiválóbbak voltak a Hölzel-féle 
fali képek; a normál szavak módszere alap-
ján készült s nálunk is ismeretes fali képek 
és olvasókönyvek, J. Huber bécsi tanító 50 
drb modellje a gazdasági eszközökről, Fr. 
Schelivsky számoló- és olvasc-készüléke. Itt 
iskolai nyelvtani dolgozatok is voltak kiál-
lítva. Ezek közül a Huber-féle modellek be-
szerzését a Calderoni tanszerkereskedés figyel-
mébe ajánlottuk. 

g) A földrajzi szemléltetési eszközök 4 he-
lyiségben voltak kiállítva. A stereoskop-
pavillonban R. Lechner számos stereöskopot 
állított ki, melyek igen jó szerkezetűek vol-
tak. E készülékek arról tanúskodnak, hogy 
a stereoskopokat nagyobb figyelemre kell mél-
tatni a földrajz tanításánál. 

A relief-pavillonban csupa domború tér-
képeket láttunk. Maximilian Clar bécsújhelyi 
tanár számos domború térképet mutatott be 
az osztrák tartományokról kártyapapirból 
készítve. Gipszből és papirmachéből készült 
domború térképek is voltak láthatók. Több 
tanférfiu is állított ki ilyeneket saját mun-
kája gyanánt; ezek közül szebbek voltak egy 
bécsi polg. isk. tanítótól, továbbá J. Klimfin-
ger el. iskolai tanítóé. 

A csillagászati földrajz szemléltetési esz-
közei közül tanulságosabb volt Eder Hugó 
polg. isk. tanító készüléke, mely az ég lát-
szólagos mozgásának megfigyelésére alkalmas. 

Említésre méltó volt a Rohrbeck czég ál-

tal kiállított ekkliptika-készülék és csillag-
glóbusz ; a Hickmann tanár különbözet 
(differencziál) órája. 

A földrajzi kiállítás 4-ik helyiségében fali 
térképek, atlaszok és szemléltető képek vol-
tak kiállítva. Ezek közül a Freitag és Berndt 
kartographusok által kiállított fali térképe-
ken kifogásolandónak találtuk, hogy a folyók 
a távolból való szemléltetés szempontjából 
túlságosan vastagon (pl. a Duna csaknem 
1 cm. vastagon) volt ábrázolva. Ez téves 
fogalmak szerzésére nyújthat alkalmat. Leg-
sikerültebb térképei voltak a Hölzel-féle 
czégnek, a melyek kiadványaival megegyező 
Kogutovicz-féle térképek nálunk is közked-
veltségnek örvendenek. A Hölzel-czég nálunk O ~ 

is elterjedt kitűnő földrajzi jellemképeit is 
kiállította. Figyelemre méltók voltak a Pichler-
czég földrajzi jellemképei, ethnographiai 
képei, csillagászati fali táblái, földrajzi és 
statisztikai táblázatai stb. E kiadványokat is 
kívánatos volna alkalomadtán az országos 
tanszermúzeum részére megszerezni. A kiál-
lítás ezen részében is tevékeny résztvettek 
a tanférfiak és tanítónők, kik térképrajzokat, 
vázlatokat, aquarellfestményeket stb. mutat-
tak be. 

h) A történelmi taneszközök között láttuk 
az uralkodók képeit, közülök egyesek gipsz-
szobrát, római és görög tárgyú gipsz-szobro-
kat és tárgyakat. Továbbá a Langl-féle, ná-
lunk is elterjedt kitűnő tört. szemléltető ké-
peket ; a Hartinger-féle szintén szép tört. 
képeket s a Pichler czég által kiállított fali 
képeket Ausztria történetéből. A Lehmann-
féle kulturhistoriai képeket, a Lohmeier-féle 
fali táblákat, a Luz-féle és Meinhold-féle ké-
peket. A tanítói személyzet itt is olaj- és 
aquarellképeket, képeskönyveket, iskolai mun-
kákat mutatott be. 

i) A természetrajzi taneszközök kiállítása 
közt tervszerűen összeállított gyűjtemények 
voltak a „Lehrrnitteí-Centrale" által kiállí-
tott s a nép- és polg. iskolák használatára 
szolgáló különbözet foko/.ati ásvány- és kőzet-
gyűjtemények, melyek főleg a szép ásváuy-
példányok által tűntek föl. 

Továbbá érdekes volt dr. Beck lovagnak, 
az udvari muzeum természetrajzi őrének nö-
vénygyűjteménye nép- és polgári iskolák 
számára, melyben papirlapokra leragasztott 
növénypéldányok mellett azoknak szépen 
színezett rajzai és a fáknak csiszolt metsze-
tei voltak csoportosítva. 

A természetrajzi kiállítás többi részét egyes 
kereskedők állították ki. A kiállítás ezen 
része egészen üzletszerű volt, s a pedagógiai 
csoportosítást teljesen nélkülözte. 
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A tanító-személyzet tevékeny résztvett a 
természetrajzi gyűjtemények s preparátumok 
kiállításában is. Egy polg. iskolai tanító szé-
pen összeállított, rendszeres rovargyűjteményt, 
egy el. iskolai tanító lepkegyüjteményt bio-
logiai csoportokban mutatott be. E gyűjte-
mények a gyűjtők bámulatos szorgalmáról és 
figyelmet érdemlő szakismeretéről tanúskod-
tak. Voltak itt bemutatva tanulók által ké-
szített herbáriumok is. 

k) A fizikai, chemiai és technológiai tan-
eszközök kiállítása közt módszeresen összeállí-
tott gyűjtemények nem voltak láthatók; 
nagyobh részt az egyes kereskedők állították 
ki minden rendszer nélkül azt, a mi üzletük-
ben e nemből található volt. Figyelemre mél-
tók voltak a J . Wohlrab és Fr. Armeth 
bécsi tanítók által készített fizikai és che-
miai eszközök, melyeket igen olcsó árban 
állított elő némely más czélra szolgáló, de 
elhasznált anyagokból. Dicséretes és követésre 
méltó törekvése ez az osztrák tanítóknak. 

I) A szabadkézi és mértani rajzi kiállítás 
főképen iskolai munkákból állott. Bécsnek 
legtöbb nép- és polgári iskolája állított ki 
iskolai munkákat és tanmeneteket A Pichler 
czég rajzmintái, fakötési mintái és földmérési 
eszközei, a G. Freytag és Berndt-féle mű-
ipari falitáblák, a Lustig és Grafenberger-
féle nagyméretű mértani testek voltak a ki-
válóbbak. A Grafenberger-féle árnyék- és 
testrajzoláshoz való nagyméretű mértani tes-
tek a nálunk is kedvelt Várday-féle testek-
hez hasonlítanak. 

m) A számtanítási gyűjtemények között lát-
tak a Tillich-féle számoló-szekrényt, a dr. 
Linder-féle számképeket, Machátschek prizma 
tábláját a 10 tízes szemléltetésére. Ezek is-
meretes dolgok. F. Schelivszky, gloggnitzi 
tanító, öt részből álló számoló-készüléket 
mutatott be. 

n) Az énektanítás eszközök között láthatók 
voltak a gyakorlatokat, továbbá az egyes 
dolgokat szövegükkel együtt föltüntető szeml. 
kottás falitáblák. Ezek az iskolai (tömeg) 
tanításnál nélkülözhetetlen eszközök s csak 
sajnálnunk lehet, hogv ezen taneszközök 
használata nálunk, mivel hogy énektanítá-
sunk többnyire csak hallás után megy, meg-
lehetősen el van hanyagolva. 

o) A néh kézimunka-tanítási gyűjtemények 
között említést érdemelnek Müllner W. tanító-
nő, továbbá a Pichler czég nagy falitáblái; 
a különböző női kézimunkák (különösen a 
kötés, horgolás stb.) készítésének szemlélte-
tésére. E mintákon a munkák menete oly 
szembetűnő rajzokban volt föltüntetve, hogy 
azokat még nagyobb távolságból is jól lát-

hatják a tanulók. E táblák ennélfogva igen 
alkalmasak arra, hogy a női kézimunka tö-
meges tanításánál a tanítónő gyakorlati mu-
tatványait támogassák és munkáját meg-
könnyítsék. Tudomásunk szerint hasonló táb-
lákat nálunk is akartak készíteni, de az 
illető körök még mindig csak a tervezgetés 
stádiumában vannak. E tábláknak adandó 
alkalommal való beszerzése az orsz. tanszer-
múzeum részére szintén kivánatos volna. 

p) A népiskolai törvények, tanítási tervek és 
tankönyvek gyűjteményei között kiemelendő-
nek találtuk a Weisz bécsi pedagogiumi 
gyakorló isk. tanító által összeállított gyűj-
teményt, mely az ausztriai iskolaügy jelenét 
és múltját tünteti föl. 

Rendszeresen összeállított ifjúsági könyv-
tári gyűjteményt is láttunk, melyet a kiállí-
tási bízottság tervezésére egy könyvkereskedő 
állított össze. E szakaszban különböző könyv-
kereskedők és kiadók is kiállították tankönyv-
kiadványaikat. 

(Befejező közlemény következik.) 

Arab számgép. 
Modern iskolai számgépen megkívánható, 

hogv 1. alkalmas legyen a számrendszer és az 
alapműveletek ismertetésére; 2. legyen egy-
szerű, kész és könnyen kezelhető; legyen zárt 
szerkezetű, hogy részei el ne kallódjanak. 

Az arab számgépnek egyik legfőbb előnye, 
hogy azon a gyöngébb tanuló is elsajátítja a 
tizes-rendszer elveit, mielőtt annak nevét 
tudná. A számgép szemlélete folytán meg-
szokják a külön értékű egységek egymáshoz 
való helyzetét; s mihelyt a rendszeres szám-
lálás közben tiz egységet 1 tízesre, s viszont 
1 egységet tiz tizedre váltanak, már tudják 
azt is, hogy minden hely tízszerese a jobb, 
és tizede a baloldali egységnek. Ha aztán 
meghatározzuk az egyed (egy egész-)nek helyét, 
akkor önkényt fölfogják a különféle egységek 
helyértékét. 

Megjegyzendő, hogy nincs számeszköz, me-
lyen a számok bel- és külértékét egymástól 
elválasztani lehetne; holott ezen, ha félre 
húzom a mutatót, például 5 korong azon 
tiszta (5) számot képviseli, melyet gondolha-
tunk minden meghatározás nélkül, s melyet 
a számgépen a mutatóval épp úgy tehetek 
egyes, tízes, tizedrész stb.-vé, a mint azt annak 

; gondolhatom. A két értéket tehát oly élesen 
elkülönzi, hogy azt a leggyöngébb elme is 
kénytelen fölfogni. 

Az összeadás-kivonás begyakorlására rend-
kívül alkalmas e gép; mert 1. a két össze-
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adandót kétfelé helyezhetem a Táltón és a 
helytéren, magát a műveletet a váltón szem-
léltetem s az eredményt kirakom a helytéren; 
2. az egyszerű kivonásnak leghelyesebb mód-
ját világosan előadja; 3. a pótkivonásnál ter-
mészetes, könnyen érthető eljárásra vezeti a 
gyermeket, a nélkül, hogy arra előzőleg vala-
mely számtani elvet kellene begyakorolni; 
4. mindezt csak úgy végezhetjük ezrekkel 
mint ezredrészekkel; 5. a tizedesekkel való 
alapműveletekhez (számlálás, összeadás, kivo-
nás) még csak külön magyarázat vagy szabály 
sem szükséges. 

Jó számgépnek még nem hátránya az, ha 
kezelhetése némi tanulmányt igényel a tanító 
részéről; de az arab számgép e tekintetben 
is oly egyszerű és természetes, hogy minden 
tanító önkényt rátalál kezelési módjára, és 
„nem állhat be nála — mint B. V. képző-
intézeti tanár kiemelte — az a más számoló-
gépeknél könnyen előforduló eset, hogy kezelés 
közben tétovázva kell megállni és utat-módot 
keresni egészséges kibontakozásra". E mellett 
számgépem mindig kész, nem kell minden 
műveletnél vagy példánál szétszedni, újra 
összerakni, a mi épp oly unalmas, mint idő-
vesztő foglalkozás. Zárt szerkezete mellett 
pedig nem eshetik az meg, hogy egyik-másik 
számtest elhányódván, elveszvén, a szándékolt 
szemléltetés elmaradjon. Hozzájárul még, hogy 
a használaton kívüli számtestek mind a váltón, 
mind a helytéren elfödhetők; az aczélpálczák 
csuklón forogván, a számtestek épp oly könnyen 
emelhetők, mint lebocsáthatók ; a tizedesgomb 
áthelyezhetése folytán kisebb-nagyobb tizes- és 
tizedesekkel foglalkozhatunk (millióktól millio-
mod részekig); az alul elhelyezett nyolczas 
henger a köz. törtek képzésére használható; 
a rendszeres színezés a számképek változatos 
könnyű fölfogását eszközli. (Ábrája a hirde-
tések közt.) Viszonylagos értékére nézve legyen 
szabad hivatkoznom a millenniumi kiállításra, 
melyen versenyelőadásra ajánlkoztam bármely 
számgép ellenében. Most tovább megyek és 
100 frtot ajánlok tanítói segélyalapra annak 
szándéka szerint, a ki bebizonyítja, hogy ez 
nem a legjobb az összes iskolai számgépek közt. 
E végből szívesen küldök használati utasítást, 
sőt tavasztól kezdve hajlandó vagyok azt 
nagyobb egyesületi gyűléseken személyesen 
bemutatni és megvitatni, ha arra az illető 
elnökség fölszólítani kegyeskedik. *) 

(Zsámbok.) Ében Mihály dr. 

*) Fönnebbi czikk írója, zsámboki róm. kath. 
plébános, a ki már évek óta foglalkozik a számtan 
gyakorlati tanításával, szerkesztőségünkben is be-
mutatta arab számgépét s mi is meggyőződtünk a 

felől, hogy mindaz, a mit az arab számgép előnye-
ként czikkében kiemel, minden tekintetben meg-
felel a valóságnak s ennélfogva melegen ajánljuk 
ez elmés taneszközt, melyet a nagym. vallás- ós 
közoktatásügyi ministerium már engedélyezett, a 
tanítóság figyelmébe és érdeklődésébe. Czikkiró 
úrnak abbeli hajlandóságát, hogy számoló-gépét 
kész az egyesületi gyűléseken megismertetni, csak 
helyeselni tudjuk, mert a gyűléseken a tanítók 
színről-színre megismerhetik e taneszközt és — 
„győzzön a jobb!" Mivel előre látjuk, hogy ez ügy-
ben számos kérdezősködés fog hozzánk érkezni, már 
most megjegyezzük, liogy a tudakozódásokat nem 
mihozzánk, hanem Ében Mihály plébános úrhoz 
Zsámbokra (u. p. Túra) kell intézni. Egyúttal utal-
juk azokat, a kik az arab számgép ára és beszer-
zési forrása iránt érdeklődnek, lapunk mai számának 
illető hirdetésére. Szerk. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
X A baranyamegyei általános tanító-

testület a népoktatásról szóló 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. kihirdetésének harminczadik 
évfordulója alkalmából f. hó 7-én népes köz-
gyűlést tartott a megyei székház nagy ülés-
termében, melyen 129-en vettek részt az egész 
megyei nép- és polgári iskolákból férfi- és 
nőtanítók. Jelen volt az ülésen az alispán és a 
kir. tanfelügyelő is. Tléberics Imre elnök, polg. 
leányiskolái igazgató, mielőtt a gyűlést meg-
nyitotta, kegyeletesen emlékezett meg a magya-
rok martirhaiáit szenvedett nagyaszszonyáról, 
Erzsébet királynéról. Megemlékezett elnök 
ezután az 1868-ban alkotott iskolai törvényről 
s röviden jellemezte annak üdvös voltát s 
nagy hatását, melyet az a népnevelés terén léte-
sített, áldva érte bold, báró Eötvös József 
dicső emlékét. A 30 év előtti lázas mozgalom nem 
volt a szalmatűz muló föllobbanása; a kitűzött 
czél nem volt káprázat, délibáb, hiu ábránd : 
mutatja a 30 év alatt elért eredmény. Szembe-
tűnő haladás észlelhető az egész vonalon. Az 
iskolakötelesek száma szaporodott. A tanítóké 
1() ezerről 27 ezerre emelkedett. Ma a tanító 
bármely jellegű iskolában tanítson, kellő 
nyugdíjban részesül s nem csak róla, de 
családjáról is gondoskodik az állam. Igaz 
ugyan, hogy a tanítóság is derekasan meg-
állta helyét a lefolyt 30 év alatt. Bemutatta, 
hogy tud ideálisán gondolkodni. Anyagi 
küzdelmek között sem hallgat a csábítók 
hivó szavára, hanem hivatásának tudatában 
mint őrs/.em áll kijelölt helyén. Nevelése és 
tanítása a vallás-erkölcsi alapból indul ki, 
hogy megtanítsa a népet Istent imádni, 
hazáját, királyát s felebarátját szeretni. A 
tanítóság erkölcsi alapjának szilárdításához nagy 
részben hozzájárul azon benső viszony, mely 
Wlassics Gyula minister ő nagyméltósága és 
a tanítók között fönnáll. Mindenki ismeri 
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ministerünknek a Néptanítók Lapjában meg-
jelent emlékezetes újévi szózatát. A nagy 
tetszéssel fogadott lendületes megnyitó beszéd 
közt Wlassics Gyula vallás- és közoktatási 
ministerünk nevének fölemlítésekor lelkes 
éljenzésbe tört ki a közgyűlés, mi csak azt 
igazolja, hogy a tanítóság hálás tud lenni 
azon nagyjai iránt, kikről meg van győződve, 
hogy érdekeit őszintén és igaz lelkesedéssel 
szivökön viselik. Az elnök megnyitója után 
jelentést tett a Salamon-féle alapítványról, 
melyet Pécs sz. kir. város kezel és a melynek 
kamatait 66 frtot első ízben Borsy Jenő 
végzett VIII. oszt. gimn. tanulónak itélte 
oda. Schmidt Boldizsár pécsbányatelepi igaz-
gató a népoktatási törvény revíziójának 
szükségét megokoló és egy telj t-s órát 
igénybe vett nagyszabású értekezést tartott. 
Javaslatát a következőkben el is fogadták: 
Az iskola szelleme, benső élete, a nevelés 
alapossága és ereje legnagyobb részben az 
iskolalátogatástól, a gyermekeknek megfelelő 
testi és szellemi fejlődése mellett a tanítónak 
alapos képzettsége, hivatásszeretete és szor-
galmától f ügg : a revizió is első sorban a 
törvénynek ezekre vonatkozó fejezetéi, illető-
leg §§-ainak oly értelemben leendő módosí-
tását czélozza, melyek azt biztosítják. Neve-
zetesen kívánjuk, hogy a) a mindennapi 
iskolakötelezettség a 7. életév betöltésétől a 
14. év bet dtéséig terjedjen; b) az ismétlő-
iskola két évi tanfolyama a 14-től a 16-ik 
évig tartson; c) az iskola különböző jellege, 
mint „közös", „felekezeti" és „állatni" szűn-
jék meg, e helyett minden népiskola „nem-
zeti népiskola" elnevezést nyerjen; d) az 
iskolák a lehetőség szerint államosíttassanak; 
e) a tanítók képeztetése és képesíttetése 
kizárólag az állam jogkörébe tartozzék; f ) a 
tanítóképzés nyerjen ex- és intenzivitásban; 
g) a tanítói fizetés, qualiiikácziója és munkája 
fontosságának megfelelő legyen és az állam-
pénztárból fizettessék; h) az iskolaszék és 
gondnoksági intézmény töröltessék, illetőleg 
rendeztessék olykép, hogy az csak az iskola 
anyagi viszonyaira terjedjen, s a szakfelügye-
letet gyakorolja az igazgató s tanfelügyelő; 
i) a tanfelügyelet legyen szakszerű, hogy a 
tanfelügyelő ne csak parancsolója, hanem 
tanácsadója, támogatója lehessen a tanítónak. 
A memorandum elkészítésére bizottságot 
küldtek ki. — Nagy hatást keltett Bódizs Béla 
vaiszlói ref. tanítónak a gazdasági ismétlő-
iskolákról tartott értekezése. Helyesen fejte-
gette annak a köz-földmívelő népre kiható 
előnyeit, melyek a kivánt és czélozott siker-
rel mégis csak úgy válnának be teljesen, ha 
az állam állítaná föl azokat. Egyhangúlag 

elfogadták határozati javaslatát, melyből 
kiemeljük a következőket: Csak akkor fo-
gadja a nép szivesen a gazdasági ismétlő-
iskola intézményét, ha maga az állam 
fogja azt fölállítani és föntartani. Azért 
szükséges, hogy a tanítók országos bizott-
ságában ez ügy tárgyaltassék és a nép-
oktatás ezen tagozatának állami kezelés alá 
vétele érdekében kérvény intéztessék a minis-
teriumhoz. A gazdasági ismétlő-iskola sike-
res működésének egyik föltétele: hogy a 
szaktanítók részére méltányos díj biztosíttas-
sék, a mi 100 frt (egyszáz frt)-nál kevesebb 
nem lehet. A gyakorlati életben helyesnek, 
jónak bizonyalt gazdasági elveken alapuló 
szakmunka mielőbb dolgoztassák ki. Egyen-
gessük a gazdasági ismétlő-iskola ú t j á t : osz-
szuk be növendékeinket koruk és tehetségük 
szerint három osztályba; jegyezzük ki a tan-
tervből azon tananyagot, melyet községünk 
lakosainak főfoglalkozása szerint tanítanunk 
kell; oszszuk azt be a rendelkezésünkre álló 
idő keretébe s igyekezzünk föl is dolgozni; 
így fogjuk ezen tanfolyam szervezéséig a 
kezdet nehézségeit leküzdeni. — Ezután 
Laubheimer Róbert kir. s.-tanfelügyelő a 
földrajzi oktatás szemléltetésére kiválóan 
alkalmas dombor-térképét mutatta be, mely 
felsőbb helyről már méltatásban részesült. 
— Jövőre az évi tagsági díj egy korona 
lesz. Kimondja az egyesület ezzel kapcso-
latban, hogy belép 100 forinttal az Eötvös-
alap tagjai közé, úgy az országos bizott-
ságba is. (B. Gy.) 

X A «lebreczeni országos tanítói árva-
házból távozó 16. életé vöket betöltött azon 
szegény tanítóárvák részére, kik részint taní-
tói, részint óvónői pályára távoztak, Lam-
precht Frigyes debreczeni lakos 32 forintot, 
Varkoly Józséf pedig 12 fr t értékben két pár 
csizmát ajándékoztak, melyért, a midőn e 
helyen a nemesszivű adakozóknak leghálá-
sabb köszenetet mondok, egyúttal kérem 
mindazokat, kik e czélra bármily csekély 
összeget adományozni készek, szíveskedjenek 
adományaikat hozzám (Debreczen, orsz. taní-
tói árvaház) juttatni. A mult iskolai év vé-
géig 11 növendék ment árvaházunkból tanító-
és óvóképzőbe, mindannyian ingyen ellátás-
ban részesülnek ott, de legtöbben oly szegé-
nyek és elhagyottak, hogy ruházatukat és 
tanszereiket sem képesek beszerezni. Kétszer 
ad, ki gyorsan ad. Kozma László (orsz. tanítói 
árvaházi igazgató. Debreczen). 



49. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11 

8 zM^mm 

i ® 

1. SZ U N 
r ® 1 

r a 4 

Isten legnagyobb csapása. 
(Mese a nép ajkáról.) 

Tudod-e, hogyan terem a népdal ? Dalol-
ják, dúdolják, a szellő pedig elviszi határról-
határra, míg bejárja az országot és ugyanazon 
dallamon százféle szöveggel csicsergi a nép. 

így terem a mese is. „Száll a madár 
ágról-ágra, száll a rege szájról-szájra." En is 
hallottam egy regét, úgy beszélték, így re-
gélték : miért ment el a földről a magyarok 
szeretett királyné asszonya. 

. . . Volt egyszer egy királyné. Szép Ma-
gyarországnak volt ő szépséges nagyasszonya, 
a magyaroknak áldottlelkü őrangyala. Az Ur 
adta nekünk, az Ur el is vette tőlünk, hogy 
a mint vele áldotta, vele is sújtsa és fenyítse 
a büszke magyart. 

Történt ugyanis, hogy egyszer a jóságos 
Isten elgondolkozott. Mikor pedig az Ur 
gondolkozik, elcsendesül minden. Elhallgat 
a kerubok és szeraphok dicsőséges éneke ott 
fönn a magas égben. Lent a földön elnyug-
szik a szellő, megáll a fák leveleinek rezgése, 
megszűnik a virágok szirmainak hullása. 
Elhallgat a madárdal, elcsitúl a kis bogárkák 
zümmögése. Eláll a csörgedező patak moraj-
lása, elsimul a tenger s megszűnik zúgása. 

Nagy az Isten hatalma, rettenetes az ő 
szava. Eg, föld, tűz, víz, levegő s minden 
féli az Urat; angyalok, szentek leborulva vár-
ják a menny és föld alkotójának szent aka-
ratát. 

És szólott az Ur. 
— Mihály angyal, kedves szolgám, repülj 

a földre le és nézd meg ott, mit/ csinálnak 
a magyarok, a kiket kivezéreltem Ázsia pusz-
táiból abba a meseszép Magyarországba. 

Az isteni parancsra leszállt a földre Mihály 
arkangyal. Lenge teste a merre elsuhant, égi 
fényt sugárzott le a földre. Villámsebességgel 
szállt-szállt a semmiség mérhetlen világűrében 
és csakhamar visszatért az Isten elébe. 

— No édes Mihály szolgám, mit csinálnak 
ott lenn az én népeim közül a magyarok ? 

Mihály angyal nem szólt. Csak könnyezett. 
Az Ur sürgeté: 

— Beszélj fiam, bátran. 
— Oh, Uram, teremtőm, mindig károm-

kodnak. 
— És kit káromolnak ? 

— Téged Uram és valamennyi szenteidet. 
Az úrnak fénytől ragyogó homloka elko-

morult e hírre. És gondolkozott: minő csapást 
küldjön a magyar népre. 

És küldé rá a pestist, mely elpusztítá az 
ország népének felét. Azután sáskát ereszte 
mezeikre, mely letarolta minden vetésüket. 

Ekkor mondá az Isten Mihály arkangyalnak : 
— Eredj fiam, repülj, nézd meg, sír-e az 

én magyar népem ? 
Mihály angyal repült. Szárnya suhogása 

olyan volt a légben, mint az igriczek áldozati 
éneke. Egy nagy libben éssel ott lenn volt a 
földön, szép Magyarországon. Benézett az 
urak fényes sátorába, a pórnak sár-kunyhó-
jába. Elrepült ember nem lakta pusztaságok 
fölött és visszaszállt az Úrhoz a mennyekbe, 
ki ül vala fényes felhő-trónuson, körülvéve 
őtet szolgáló angyalok, szentek és boldogok 
seregétől. 

Az Isten kérdezte: 
— Mi hír van, mi hír van Mihály angyal 

szolgáin ? 
Mihály angyal nem szólt, hanem zokogva 

borult le egy tömöttes felhő szélére. 
— Mondd fiam bátran — biztatá őt a 

jóságos Isten. 
Mihály angyal hát meg is szólalt: 
— Oh, Uram, én teremtőm, ezek a magyarok ! 
— No, no édes angyalom Mihály! 

Most meg még inkább káromkodnak. 
Emlegetik nevedet összes szenteiddel s engem, 
a magyarok angyalát, sem hagynak ki az 
angyalok sorából. 

Búba borult a jóságos Isten dicsőséges 
arcza. Becsületes, jó faj, vitéz nép a magyar, 
az bizonyos, de az még sem járja, hogy a 
kihez megtértek — az igaz Istenhez — annak Ö o 
nevét, szenteivel együtt, káromkodó szóval 
illessék. 

Mégis csak meg kell már tanítani a népet. 
És elgondolá az Ur, hogy az egyiptomi 

csapás által megjavult már egy nép. Rábo-
csátá tehát a magyarra a tatárt. Mint vad 
csorda tört a bestia-fia az országra. Eltiport 
mindent; füstölgő romokba temeté virágzó 
falvait, városait s éjjel mint nappal farkasok 
ordítása hangzott szerte az üressé lett puszta-
ságon. A király elmenekült messze-messze 
idegen ország földére. Gaz benőtte utakon 
emberi holttestek hevertek szerte-széjjel. 
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Ekkor a jó Isten megint előszólítá az ő 
hírvivőjét: 

— Eredj fiam Mihály angyal, nézd meg, 
mit csinálnak most már a magyarok ? 

Villámdörgések közt, füstfelhők árnyában, 
romhalmazok fölött, egy elpusztult ország 
siralomvölgyében szállt-szállt Mihály főangyal. 

Aztán visszaröppent, hogy jelentést tegyen 
a nagy jó Istennek. 

— Mi hír fiam Mihály? 
— Oh Uram, teremtőm ! . . . 
— No, csak mondjad tovább! 
— Azok a magyarok . . . Most még iszo-

nyúbban káromkodnak. Nincs egyetlen szent 
itt fönn az égben, kit napról-napra ne emle-
getnének. 

Haraggal szólt az Ur : „no, ez már mégis 
borzasztó; megtanítom én e népet sírni és 
imádkozni". 

Es úgy tett, a mint mondá. Háromszáz 
évig pusztítá török, német a magyarok hazáját. 
Vér áztatta e földnek minden göröngyét. Nem 
irgalmaztak aggnak, nőnek, gyermeknek. Ki 
nemzeti hős volt, bitófa lett a bére . . . Hejh ! 
ne mondjuk tovább e rémes mesét, a haragvó 
Lsten nagy, nehéz csapását. 

A hosszú szenvedések után ismét meg-
szólítá a fölséges Isten hű cselédjét: 

— Fiam, Mihály angyal, eleget pihentél. 
Kelj szárnyaidra és tekintsd meg újból szép 
Magyarországot. Pusztította azt sáska, pestis, 
tatár, török és német. Talán már megtértek. 

Az égi parancsra leszállt az égből Mihály 
angyal. Röppenése a lélek üdülése vala; 
virágok nyiltanak, a hol megállott, szenvedők 
könnye száradt föl, a hova mosolygott. 

Mégis, mikor visszatért az egek urához, 
zokogva zokogott: „én Uram, én édes 
teremtőm". 

— No mi az, szent angyal?! 
— Azok a magyarok . . . azok a magyarok! 

Most is úgy káromkodnak, hogy Téged, föl-
séges Isten, majd lehúznak az égből. 

Méltó haragjában a világ teremtője össze-
vonta haragos szemöldjét. Megszólaltatta az 
égnek harsogó orgonáit, kibocsátá hatalmas 
kezéből a czikázó villámokat és haragba öl-• O 
tözött. Es menydörögve kiáltotta, hogy meg-
rezdült szavától a pokol kapuja: 

— Sátán! 
A sátán-fejedelem reszketve tekintett föl. 
— Adj tanácsot, pokol fajzatja, miként bün-

tessem magyarok országát, a melynek sem pestis, 
sem sáska, sem tatár, sem török nem ártott ? 

„Oh, nagy és hatalmas Űr — szólt alázkodva 
a sátán — mi sem könnyebb ennél. Vedd el 
tőlük az élő földi angyalt, az asszonyok ékes-
ségét, Magyarország nagyasszonyát." 

Az Úr megcselekvé. 
Koronás anyánk, áldott jó királynénk 

elmúlt a földről. Meghalt a szenvedések 
királynéja, az angyali jóság élő képe, ki 
anyai életének minden perczét az őt szerető 
magyar nemzetének boldogságáért áldozá föl. 

Most nemsokára ismét leküldé a mi Urunk 
a földre híradás végett Mihály arkangyalt. 

Le is jött, meg visszament. 
— No mi hír oda lent szép Magyar-

országon ? 
— Már nem káromkodnak. 
— Hanem ? . . . 
— Hanem sirnak és zokognak. Szivetrázó 

és a velőket átjáró zokogásnak könnyei 
áztatják Magyarország hármas halmát és 
emésztő bánatban gyászol a magyar nép, 
mert elvetted, Uram, tőlük mindörökre a 
szelídség, a jámborság anyját. 

S a jó Isten megszánta a sirni tudó 
magyar népet. Vigasztalást igért nekik, 
mondván: „Megemlékezem e hű népről időt-
len időkig, csak azt ne feledjék, hogy én 
vagyok az Ur!" 

Azután, hogy szólt, eszébe jutott a gonosz 
tanácsadó. Komor felhőket takart a menny 
Ura fönséges arcza elé s onnét szólt le 
dörgőn a pokol fejedelmére: „átkozott sátán, 
gonosz tanácsot adtál. Ily nagy csapással 
én nem akartam sújtani ezt a szép országot." 

Eddig van. A magyar nép fájdalmát, 
gyászát szivébe zárva, néma csöndben tekint 
föl a csillagok fölé, a hol Erzsébet őrangya-
lunk virraszt magyar nemzete fölött s a hol 
a sors utainak végtelenjén sorsunkat igaz-
gatja a nagyhatalmú Isten. 

Garrus nyomán : 
{Budapest.) t'sáky lilák. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi közig, bizottságnak. 58.510. sz.) 

Az állami és községi népiskolai tanítók 
ellen foganatosított fegyelmi eljárások iratai-
ból több izben tapasztalván, hogy a vizsgá-
latoknál a bizottsági jegyzőkönyvekben a 
bizonyító eljárás kellően keresztül vive nincs, 
sokszor az Ítéleteket a kir., illetve a tiszti 
ügyész véleménye nem előzi meg; a felek 
által hivatkozott tanuk kihallgatása mellőz-
tetik stb., szóval a vizsgálati jegyzőkönyv a 
vádakra és védelemre minden tekintetben 
fölvilágosító útmutatást nem ad: ez okból 
felhívom a közigazgatási bizottságot, hogy 
jövőben, a mennyiben ez eddig nem történt 
volna, az állami és közs. óvónők, elemi is-
kolai, felső nép- és polgári iskolai tanítók 
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és tanítónők ellen foganatosítandó fegyelmi 
vizsgálatok keresztül vitelénél a mi az eljá-
rást illeti, az 1886. évi XXIII. t.-czikkben 
foglalt elveket tartsa szem előtt, illetőleg 
ennek betartása iránt intézkedjék, és a vizs-
gálati iratokat a fegyelmi Ítélet meghozatala 
előtt az állami tanítókra nézve a kir. ügyész-
nek, a községiekre nézve pedig a tiszti ügyész-
nek indítványtétel végett mindenkor adja ki. 

B u d a p e s t e n , 1898. évi november 10 
A minister helyett: 

Zsilinszky Mihály s. k., 
államtitkár. 

K Ö R R E N D E L E T . 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek. 58.510. sz.) 

Az állami, államilag segélyezett községi, 
és községi óvónők, elemi, felső nép- és 
polgári iskolai tanítók, tanítónők elleni fe-
gyelmi vizsgálatok ügyében a közigazgatási 
bizottságokhoz intézett körrendeletem máso-
latát a kir. tanfelügyelőségnek oly fölhívással 
adom ki, hogy minden oly esetben, mikor a 
jelzett intézetek valamely óvónője vagy tanítója, 
illetve tanítónője ellen súlyosabb természetű 
vádak miatt indíttatik fegyelmi vizsgálat, az 
1876. évi XXVIII. t.-cz. 7. §-a 4. pontja má-
sodik bekezdése értelmében vagy személyesen 
legyen jelen vagy megbízottját küldje ki. 

B u d a p e s t , 1898. évi november 10. 
A minister helyett: 

Zsilinszky Mihály, s. k. 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: br. SenyeyBélá-

nak, a ki Bély községben 4000 frt költséggel 
iskolát építtetett; Schlegel Péter győri kanonok-
nak, a ki a győri kir. kath. tanítóképző intézet 
internátusa alapjára 100 frtot adományozott. 

Kinevezte: Lehlanc Antal oki. tanítót a 
klopodiai áll. el népisk.-hoz r. tanítóvá; Retz-
ler János oki. tanítót a gizellafalvi áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Györgyössy Ilona 
oki. tanítónőt a varadiai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Bórr Euszébia oki. tanítónőt 
a mező-livádiai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; 
Preczner Irén oki. tanítónőt az ecsegi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Arnovlyevics 
Milena oki. tanítónőt a temesváraljai közs. 
el. iskolához r. tanítónővé; Szűcs Mihály 
tapolczai áll. polg. isk. helyettes tanítót 
ugyanezen isk.-hoz a XI. fiz. oszt. III. foko-
zatába segédtanítóvá ; Bede Dániel hosszúfalusi 
áll., Bödy József zala-egerszegi áll. segélyezett 
közs. polg. isk. r. tanítókat, Greizinger István 
újpesti áll. polg. isk. igazgató-tanítót jelen 

minőségükben a IX. fiz. oszt. III. fokozatába; 
Tischlerné Wächter Etel brassói, Varga Jenő 
kismartoni, Schmilliár Róza nagy-károlyi; 
Zsigmond Antal fogarasi áll., Hodossy Laura 
szombathelyi áll. segélyezett közs., Röthy Vla-
dimir liptó-szent-miklósi, JDerszib Károly kapu-
vári, Rigó Mária kolozsvári, Benedek Aladár 
csáktornyai, Králik Tekla alsó-kubini, Glósz 
Ferencz késmárki, Okányi Sándor alsó-kubini, 
Burai Dömötör zólyomi, Jeszenszky Etel gal-
góczi, Bertalan K. veszprémi, Weszelovszkyné 
Kacskovics Hona újvidéki, Ganovszky Gizella 
munkácsi áll., Mitsky Aladár balassa-gyarmati 
áll. segélyezett közs., Halász Gizella keszthelyi, 
Lehoczky Gabriella turócz-szent-mártoni áll., 
Bukay István balassagyarmati, Miklós György 
beszterczei, Szentkirályi N. Attila oravicza-
bányai áll. segélyezett közs., Újhelyi Károly 
nagy-szőllősi, Pallos Verona hosszúfalusi, 
Schmidt Károly karánsebesi, Kosztolányi 
Gyula szerb-nagy-szt.-miklósi, Benedek Frigyes 
pinkafői, Blyés Gizella beszterczei, Zorkóczy 
Ede késmárki, Urbanetz Ilona szeniczi, Nagy 
József újvidéki, Pilászy Margit breznóbánvai, 
Csiszár László pancsovai, Czirják Hermin 
fogarasi áll., Czöndör László zsombolyai áll. 
segélyezett közs. polg. isk. segédtanítókat, ill. 
segédtanítónőket a X. fiz. oszt. III. fokozatába 
r. tanítókká, ill. tanítónőkké; Forstner Stefánia 
somorjai államilag segélyezett közs. polg. isk. 
helyettes tanítónőt ugyanezen isk.-hoz a Xl-ik 
fizetési osztály 3-ik fokozatába segédtanítónővé; 
Bácsai Lajos oki. tanítót a vajka-sérfenyő-
szigeti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Jakubéczy 
Árpád oki. tanítót az alsó-köröskényi áll. el. 
népisk.-koz r. tanítóvá; Körösi Erzsébet, fé r j . 
Iíardos Lászlóné oki. tanítónőt a soroksári 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ; Kállay Julia 
oki. óvónőt a kolozsi áll. óvodához óvónővé ; 
Kiss Károly és Henczey Irma oki. tanítót, 
ill. tanítónőt a baksai áll. el. népisk.-hoz r . 
tanítóvá, ill. tanítónővé. 

Áthelyezte: Réthi Mária kolozsi áll. óvónőt 
a piskitelepi áll. óvodához; Nagy Julia piski-
telepi áll. óvónőt a székelykevei áll. óvodához. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Nagy Pál felső-ábrányi ev. ref. volt 
tanító özvegye, szül. Sztankovics Eszternek 
évi 150 frtot. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlést f. hó 10-én királyi 

leirattal f. hó 17-ig elnapolták. 
— Wlassics minister a föherczegnökhöz. 

Abból az alkalomból, hogy Gizella és Mária 
Valéria főherczegnők megboldogult királynénk 
hagyatékaiból néhány magyar vonatkozású 
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tárgyat a magyar nemzeti muzeumnak ajándé-
koztak, a közoktatásügyi minister a következő 
köszönő-levelet intézte mindaket főherczegnő-
höz: »Fönséges Császári és Királyi Főherczeg 
asszony! Felejthetetlen emlékű királyasszo-
nyunk Erzsébet 0 Császári és Királyi Fölségének 
gyászos elhunyta miatt még élénken érzett 
pótolhatatlan veszteségünkben gyógyító balzsam 
gyanánt érkezett Császári és Királyi Fönséged-
nek ama nagylelkű elhatározása, melylyel a 
boldog emlékű királyasszonynak 0 Császári 
és Királyi Fölségének hagyatékában maradt 
egyes magyar vonatkozású ereklyéket a Magyar 
Nemzeti Muzeum részére kegyelmesen aján-
dékozni méltóztatott. Ama határtalan szere-
teten és tiszteleten kívül, a melylyel a magyar 
haza minden fia a dicsőült Nagy Királyasszony 
emléke iránt viseltetik, kétszeresen becsessé 
teszi szemünkben a drága ereklyéket az, hogy 
ajándékozásuk Császári és Királyi Fönséged 
fenkölt lelkének a magyar haza iránt már 
többször tanúsított igazán érzett szeretetét 
juttatja ismételt kifejezésre. Vallás- és közok-
tatásügyi ministeri állásomból folyólag leg-
kedvesebb kötelességemet teljesítem, a midőn 
Császári és Királyi Fönségednek eme nagylelkű 
és hazám minden hü fia legélénkebben érzett 
hálájára méltó adományozásért hódolatteljes 
köszönetemet nyilvánítom. Budapest, 1898 
deczember hónap l-én. Dr. Wlassics Gyula,s. k." 

— Erzsébet nőiskola. A vallás- és köz-
oktatásügyi minister előterjesztésére megen-
gedte a király, hogy a budapesti VI. kerületi áll. 
felső, nép- és polgári iskolai tanítónőképző-
intézet és a vele kapcsolatos felsőbb leány-
iskola az „ Erzsébet nőiskola11 nevet viselhesse. 

— A „Népnevelök Budapesti Egyesülete" 
deczember hó 8-án tartotta évi rendes köz-
gyűlését. Az egyesület életének 30. évfordulója 
alkalmából az előzetesen tartott választmányi 
ülés határozata értelmében tiszteleti tago-
kat választott, egyrészt az egyesület alapításá-
ban résztvett tagjai, másrészt az egyesület és 
az általános tanítói érdekeknek szolgálatokat 
tett jeleseink sorából. A népies közgyűlés 
lefolyása különben a következő volt: Sretvizer 
Lajos elnök terjedelmes megnyitó beszédet 
mondott. Unnepies szavakkal áldozik Eötvös 
József báró és Zichy Antal s a többi lelkes 
munkatársak emlékének, mint a kik az 1868-iki 
tanításügyi törvények megalkotói, a magyar 
nemzet hálájának részesei s a kiknek szelleme 
vezette egyesületünk megalkotóit is munká-
j okban ezelőtt 30 évvel. Az egyesület köze-
lebbi múltjáról önérzetes hangon mondja el, 
hogy az egyesület megtett annyit, a mennyit 
csak megtehetett. Pedagógiai szakosztályában 
oly tevékenységet fejtett ki, a mi tágabb 

körben, sőt a tanításügy hatóságai körében is 
figyelmet keltett. Ilyenek voltak a többi közt: 
a népiskolai szakfelügyeletről és a népiskolá-
nak újjászervezéséről tartott előadások. Ez 
utóbbi értelmében memorandummal fordult 
az egyesület a hatósághoz, hogy a szegény-
sorsú fővárosi gyermekek az elzülléstől meg-
óvandók, a népiskolában egész napon át meg-
felelően foglalkoztattassanak. A népiskolai 
nemzeti nevelésről mondott szavai után ezzel 
zárta be elnöki megnyitóját: „Hangoztassuk 
tehát a valláserkölcsi alapon nyugvó nevelési 
rendszer mellett a mi szabad egyesületünkben 
minél gyakrabban, minél erőteljesebben azt a 
megdönthetetlen igazságot: „Nagygyáés hatal-
massá a magyar nemzeti politika fogja csak 
tenni a magyar nemzetet!" — A titkári, 
pénztárosi, könyvtárosi jelentések után a tiszt-
újítás megejtése előtt fölolvasták a választmány 
legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, mely a 
tiszteleti tagajánlásokról szólott. A választmány 
előterjesztéséhez szólalt föl Péterfy Sándor, a 
minden jó és szép dolog előmozdítója és meleg 
érzelemből fakadt szóval beszélt Vajdaffy 
Gusztávról, ki az egyesület egyik leglelkesebb 
alapítója volt s kit most tiszteleti elnökül 
ajánlott a választmány. Sretvizer Lajost, a most 
lelépő elnököt, Kurz Sámuelt egyesületünk 
régi tagját s régóta buzgó alelnökét, Grergélyi 
Jakabot, Jenny Józsefet és Lindner Károlyt, 
az egyesület életében mindenkor lelkesen 
működő régi tagokat, Szabó Károly székes-
fővárosi tanácsost, a tanügynek és tanítóknak 
ifjú kora óta jóbarátját és Ujváry Bélát, a 
Néptanítók Lapja szerkesztőjét s e minőség-
ben szive szerint lett néptanítót. Mindezeket 
a közgyűlés nagy lelkesedéssel tiszteleti 
tagjaiul választotta meg. — A tisztikar nagy-
jában a régi maradt; azonban elnöke és jegy-
zője, a 30. évi forduló magasztos érzelméhez 
méltóan, Lakits Vendel és Péterfy Sándor 
lettek, tiszteleti tagok eddig s hajdan is 
lelkei az egyesületnek. Méltó tisztelni ez örege-
ket, kik.ifjú hévvel vállalkoztak ifjú erők munká-
jára. Örvendhet az egyesületi tagok serege, 
hogy az egyesület megújhodásának munkáját e 
jeleseink készek végezni. — Végül megejtették 
a tisztújítást a következő eredménynyel: elnök: 
Lakits Vendel; alelnökök: Kurz Sámuel, Peres 
Sándor; jegyzők: Péterfy Sándor tiszteletbeli 
tag és Vágó Aladár; t i tkár : Gerley Szeverin; 
a pedagógiai szakosztály alelnöke: Schön 
József; a társadalmi szakosztály alelnöke: 
Moussong Géza; könyvtáros: Székely Károly; 
pénztáros: Diószeghy Béla; ellenőr: Ehmann 
Ferencz ; gazda: Kiss Ildebert; szerkesztő: 
Ember János. A választmány tagjai lettek: 
Cserhalmi Ferencz, Dorogsághy Dénesné, 
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Gergelyi J akab , Bardócz Pá l , Groó Vilmos, 
Hajós Mihály, Jenny József , Józsa Mihály, 
Kiss Béla, Kon esek] Lajos , Lindner Károly, 
Nagy László, Nemeeskay I rma, Iiadó Vilmos, 
Sajó Sándor, Somlyai József , Sretvizer Lajos , 
Szőke István, Trajtler Károly és Ujváry Béla. 

— A „Budapes t i Tan í tó t e s tü l e t" f. hó 
8-iki értekezleti közgyűlésén vitát fo ly ta to t t 
a népiskola újraszervezése fö lö t t . A vita e red-
ménye, hogy a közgyűlés e l fogadta az e lnök-
ség következő i nd í t ványá t : „A népiskolát akként 
kell szervezni, hogy az befejezett népműveltséget 
nyújthasson. E kérdéssel a „Budapes t i Tanító-
testület'' és az ország össszes tanítóegyesületei 
foglalkozzanak." Ezt az indí tványt a „Testü-
le t " legközelebb t a r t andó képviseleti közgyű-
lése nap i rend jé re tűz ték ki. 

— A Szathmáry-a lapra Zemplén-vármegye 
kir. t an fe lügye lő je : Nemes La jo s kir. t anácsos 
úr , mint az a lább közölt k imutatásból lá tható , 
ú j abban 100 f r t o t kü ldö t t be az alap pénz-
tárosához s így Zemplén-vármegyéből , a kir . 
tanfelügyelő úr buzgólkodása folytán, a nyá ron 
k imuta to t t 118 f r t 79 kr ra l ^együtt , ösz-
szesen 218 f r t 79 kr é rkeze t t be a ke t t ő s 
czélra. Kedves kötelességet te l jesí tünk, midőn 
Nemes Lajos kir. tanfelügyelő úrnak buzgó-
ságáér t a b izo t t ság nevében nyilvánosan is 
köszönetet mondunk . Remé l jük , hogy e szép 
példa másut t is követőkre fog találni s a 
még künn levő íveken beérkezendő aláírások 
te temesen gyarapí tan i fog ják a tan í tó-árvák 
Szathmáry-alapját. A mi adakozás ugyanis 
ezentú l beérkezik, az mind az árva-alapra 
fog fordí t ta tni . 

— A T a n í t ó k Háza. Egyedi Sándor sze-
ged i kar tá r sunk a „Taní tók Háza" j avá ra 
2 f r t 50 kr t g y ű j t ö t t tan í tványai között s az t 
a következő sorok kísére tében küldöt te be 
Lakits Vende lhez : „A Tan í tók Háza fölépí té-
sének eszméje visszhangra ta lá l t nálam. El -
ha tároz tam, hogy ezentúl minden iskolaév 
kezdetén, bei ra tások alkalmával, fölhívom a 
szülőket az adakozásra . Tegye meg ezt 
minden t a n í t ó ; akkor a „Taní tók H á z a " 
rövid idő a la t t föl fog épülni, melyre míg 
egyrészről büszkén t ek in the tünk , másrészről 
a mi j ó öreg Péterfy S. bá tyánknak örömet 
szerzünk. A g y ű j t é s t meg kell kezdeni. Örül-
nék, ha ka r t á r sa imnak követésre méltó pé ldá t 
ad t am volna." 

— Az „Országos Magyar K e r t é s z e t i Egye -
sü le t" f. é. deczember hó 26-án (karácsony 
hé t főn) délelőtt 11 órakor sa já t helyiségeiben 

(Budapes ten , IV. ker., Koronaherczeg-u tcza 
16. sz.) t a r t j a évi rendes közgyűlését. 

— A Szathmáry síremlékre, illetőleg alapra 
újabban adakoztak: Vágner Soma (Mező-Keresztes) 
5 kr ; Ilosvni Lajos (Kercze) 10 kr; Heinrich Auguszta 
'Gizella-telepi 15 kr; Janovics Ede (Oszlány) 5 kr ; 
Sz. K. 10 k r ; Dégay Kálmán polg. isk. igazg. gyűj-
tése (Ó-Kanizsa) 6 f r t ; (ehhez járultak: -Déyay Kál-
mán 50 k r ; Kocsis Samu 50 kr; Katona Sándor 
50 kr : Blauhorn Márk 50 kr ; More Sándor 50 kr ; 
Pfeiffer János 50 kr ; Király István 50 k r ; Szerda-
helyi János 50 kr ; dr. Rozenberg Ede rabbi 50 kr ; 
Kálmány Berta 50 kr ; Bagó János 50 k r ; Linger 
50 kr. = 6 frt); Zemplénmegye kir. tanfelügyelőjének 
újabb gyűjtése 100 frt, (ehhez járultak : a kesznyétai 
egyház 50 k r ; Bartha János 50 kr : Ablonczy László 
gyűjtése: N. N. 30 kr ; Grünzweig Emil 5 kr ; Ablonczy 
László 1 f r t ; P. T. 20 kr; Szitár János gyűjtése: Szitár 
János 50 kr; Bányay Anna 50 kr; Szitár János 10 kr ; 
Húgó Mihály 50 kr; Gornyitzka János biró 10 kr; Lovas 
István 20 kr ; Messerschmidt Géza 25 kr : Guttmann 
Izrael 20 k r ; Burger M. 10 k r ; Simkó József 10 kr ; 
Jarecsni János 10 kr ; Mikolajcsik András 10 k r ; 
Kovács Mihály 10 kr ; Mathiász János 1 frt 50 kr ; 
Kis János 10 kr ; N. N. 50 kr ; Gárdicskó János 
10 kr ; Mayer 30 kr; Politovics István 10 kr ; Kocsáry 
József 10 kr ; Lintz G. gyűjtése: Lintz Géza 1 f r t ; Jam-
riska Gyula 1 fr t ; Neszl Antal 1 f r t ; Jelnick Gábor 
50kr; Beck 50 kr ; Penéskesy 1 f r t ; Takács Béla 50 kr ; 
Neszl Alajoska 5 kr : Simon József 50 kr ; Buresch Nán-
dor 50 kr; SwobodaFerencz 50 kr; BosenfeldElek 50 kr ; 
N. N 30 k r ; G. B. 50 k r ; C. A. 50 kr ; if j . Láng 
Gusztáv 50 k r ; Klan Ottomár 50 kr ; Haag Zsig-
mond 50 k r ; Kodolányi Győző 50 kr; Wachtel Ber-
talan 50 kr: Haviina Elek 50 kr ; Holtzer Kálmán 
1 fr t ; N. N. 1 f r t ; Nykl József 1 fr t ; Hajek Antal 
50 kr ; N. N. 30 kr; Paszlavszky Sándor 1 f r t ; Bog-
dány Károly 20 kr ; Ttiószeghy János 20 kr ; Teszátsch 
Ferencz 20 kr . Vári Rezső 1 f r t ; ezukorgyár 20 f r t ; 
Bunesch 50 kr ; N. N. 50 kr ; Gros 1 f r t ; Kaink Kálm. 
50 kr; Szentes János 30 kr : Bóbja Kálmán 30 kr ; 
Pásztor Géza 30 kr; Dr. Székely 50 kr ; Unghváry 
Arthur 50 kr ; Ohning Vilmos 50 kr ; N. N. 20 kr ; 
Bókásy 20 k r ; N. N.' 20 k r ; Ungár Gyula 50 k r ; 
Mathiász József ig. tanító gyűjtése: Mathiász József 
2 fr t ; László 50 kr ; Foss József 50 kr ; Chira László 
50 kr ; Dezső Mariska 1 f r t ; Firleyné 50 kr : Meihal-
csik Teréz 50 kr ; Biringer Elza 50 kr; Király Antal 
50 kr; Burinkay 50 kr ; Kazinczy 1 f r t ; I. fiúosztály 
(Nagy-Mihály) 1 frt 04 k r ; II. oszt. 89 k r ; III. oszt. 
91 kr; IV. oszt. 67 kr ; II. leányoszt. 2 f r t 51 k r ; 
III. leányoszt. 2 frt 48 kr ; IV. leányoszt. 1 f r t 28 kr ; 
V - V I . leányoszt. 1 frt 55 k r ; V—VI. fiuoszt. 1 frt 
11 kr ; I. leány oszt. 75 kr ; "V—VI. leányoszt. 65 k r ; 
Nemes Lajos kir. tanf. gyűjtése: Beregszászy István 
1 fr t ; Katinszky Géza r. kath. plébános 5 f r t ; Mik-
lóssy István gör. kath. esperes 2 f r t ; Horváth József 
árvaszéki elnök 1 fr t ; Kossuth Lajos (B.-Szög) 5 f r t ; 
Damjanovich Ágoston (B.-Szerdahely) 1 f r t ; X. 1". 
1 f r t : Plesa Ferencz tanító 1 f r t ; Nemes Lajos kir. 
tanfelügyelő 5 frt 6 kr ; Berecz Károly gyűjtése: 
Guttmann Mór 1 frt ; Kovalik Sándor 50 k r ; Olch-
váry László 50 kr ; N. N. 25 kr ; Más valaki 50 kr; 
Berecz Károly 1 frt = 100 frt .); Népnevelők Buda-
pesti Egyesülete 10 fr t ; Jmlauer Vilmos (N.-Bocskó) 
10 kr; ' Egressy Elek (Nyágova) 20 k r ; Kuthy János 
(K.-Halas) 10 kr ; Lővinger Bertalanná (Heves) 15 kr ; 
Küffer Vilmos (Merény) 1 f r t ; Schimko Aurelia (Győr) 
7 kr. Eddigi gyűjtésünk 2293 frt ÍO Ar. (A Ma. 
Ta. Ka.-ja által kezelt összeggel együtt befolyt összesen 
2301 frt OS kr,) 
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A szerkesztő postája. 
Iskolaszék. Kercseliget. A pályázati hirdetések 

szövegét a kiadóhivatalra (I., Vár, Iskola-tér 3.) kell 
czímezni; áttettük oda, de mivel a szerkesztőségnek 
küldték, alkalmasint késedelmet fog szenvedni. — 
F. L. Kalocsa. Az ügyvéd tudni fogja, hogy mit 
tegyen. — „Dunai". Azt mi előre hogy tudjuk meg-
mondani, hogy egy kérelmét teljesíteni fogják-e 
vagy sem? Folyamodjék s aztán majd elválik. (Azt 
pedig nem illik másnak mondani, hogy „szolgáljon" 
nekem tanác-csal. Mi ugyan készséggel szolgálunk, 
de önnek kérnie kell biz aztl) — Cs. F. Tardona. 
Adjon be, a tanfelügyelőség útján, bélyegtelen folya-
modványt a ministeriumhoz, a követelés törlését 
kérve. — B. J. Zalkod. Elintézés alatt van; 78.175. 
sz. — 0. M. Magy. Már utalványozva van. D. F. 
Napkor. 61.28 ">. sz. a. nemsokára elintézik. — T. G. 
Topánfalva. Száma 84.160. Egy-két hét múlva eldől. 
— B. I. Lövő-Petri. A ministeriumban még nincs. 
Sürgesse a közig, bizottságnál. — Állami óvónő Gy. 
1. Olyan dologban, a melyben a ministerium már 
intézkedett, mi semmit sem tehetünk. 2. A mint 
látja, lehetséges. — H. A. Iskolaszóki elnök. Kis-
Tószeg. Forduljanak a kir. tanfelügyelő úrhoz; az 
ilyen dolgokat esetről-esetre döntik el — H J. 
Nem. — K. D. Léva. Engedelmet kérünk, de abban, 
hogy az Eötvös-alap ú j pénztárosának lakása „egyik 
tanügyi lapban sem volt közölve", nincs igaza, mert 
p. a mi lapunk 46. számában Különfélék rovatában 
is (14. oldal) olvasható volt ..Kérelem a hazai tanító-
sághoz" czím alatt, hogy Schmidt Albin igazgató 
úrnak, az érdemes pénztárosnak lakása: Budapest, 
VII. ker., Hársfa-u. 32. tz. (Vagy tán épp a mi lapun-
kat nem méltóztatik olvasni?) H. S. Csab-Ren-
dek. Magánügy s így portonientesen nem küldhető. 
— Cs. 1. Dunapataj. Sajnáljuk, de nem tudjuk. — 
Pf. A. Ónod. Valamennyit (a mit beküldenek) nem 
közölhetjük, kivételt pedig nem tehetünk — ííoinen 
E. K. J. Puszta-Földvár. B. K. Bácskai. Nem közöl-
hetjük. — F. J. Petrozsény. Nem Ígérhetjük meg 
biztosan a közlését. — B. G, R. Szeged. Próbálja 
meg a hálás tárgyat újból kidolgozni; úgy, a mint 
van, nem közölhető. — Alób. Talán sort keríthetünk 
rá. — B. D. Sziget. Sajnáljuk, hogy elkésve érke-
zett ; egyelőre ezzel a kérdéssel nem kivánunk foglal-
kozni. — H. Sz. Szókelykeve. Nincs joga visszakül-
deni. Az előző osztály tanítójának kicsinylése, el-
járásának helytelenítése volna ez. Annak beleegye-
zésével teheti csak. — F. 1. Solt. J. A. Budapest. 
Nem közölhetjük egyiket sem. — Cs. B. Rába-Por-
dány. Calderoni vagy Görög István tanszer-kereske-
dőknél rendelheti meg Budapesten. — S. J. Bocz-
föld. 1. Joga van fölvenni az iskolaföntartónak ; de 
el is utasíthatják. 2. Tandíjat vehet tőle: másra 
nem kötelezhetik. — Baglyasalja. 1. Nem helyes. 
2. Ezen egyszerű elutasítással kell segíteni. — G. J. 
Ráczkeve. Tehet magánvizsgálatot. Az iskolaszóki 
elnök és igazgató jelenlétében az osztálytanító ós 
hitoktató vizsgálják. A hatóságilag megállapított díj-
ban ezek osztozkodnak. — Sz. F. Ötvös-Kónyi. 
Hossza 9, szélessége 6, magassága 4 méter. A köz-
ség évi költségvetését és bizonyítását annak, hogy 
az épület javítására képtelen. — Cz. Gy. Bodmér. 
Nem azonos a két iskola jellege, önnek igaza van. 
— A. L. Titel. Tévedés volt; a napoklmn nyer elin-
tézést. — Sz. J. Szegzárd. 1. Kérvényét azért nem 
intézték még el, mivel a földjövedelmet megállapító 
birtokív a közig, bizottságtól eddig föl nem érkezett. 
2., 3. Nem tudjuk. 4. Kérés nélkül beszámítják. — 
P. E. Hátszeg. Lapunkban már több ízben megírtuk 
s most fölszólítására újból megüzenjük, hogy minden 
oki. tanítónak és tanítónőnek, a kinek teljes öt évi 

szolgálata van, tekintet nélkül arra, hogy ez öt évet 
egy vagy több helyen töltötte, joga van a kvr/jótlékhoz. 
Joga van ahhoz önnek is, s ha iskolaföntartója 
nem adja meg, forduljon orvoslásért a kir. tanfel-
ügyelő úrhoz, a ki hivatva van a tanítónak törvé-
nyen alapuló jogait megvédelmezni. — K. L. Póssa. 
Nem kötelezhető, mivel már 12 éves. — H. B. Bács-
Földvár. Arra vonatkozik, a ki a tanév legelején 
töltötte be a 12-ik évet. — \Y. S. Öcsöd. 1. Nem 
engedi meg. 2. Talán. 3. Évközben nem lehet. 4. Meg-
kívánják. — M. Gy. Nagy-Alacsony. A polg. iskolai 
vizsgálatra készülő magántanuló nem köteles ismétlő-
iskolába járni. H. S. Cs. Attól függ, hány órát 
ad hetenkint a 30-on felül. Ha összes hetióráinak, 
száma nem több 33-nál, megelégedhetik az évi 
100 forint többlettel. - H. L. K.-Teleki. 1. Nem. 
2. A minister által kiadott „Szervezeti Szabályok". 
Visszaélések történnek. — B. J. Keszthely. Tanítási 
idő íilatt sem ministrálni, sem harangozni nem sza-
bad iskolába járó gyermekeknek. Ragályos beteg-
ségben elhaltnak temetésén sem jelenhetnek meg. 
Sajnos, hogy mégis sok helyen vétenek ezek ellen. 
— F. D. Belényes. A tanítótestület az igazgatóval 
egyetértőleg állapítja. Az iskolai hatóságnak beje-
lentik. — A. J. Zala-Koppány. Előre. U. Gy. Óhegy. 
Ii. K. Bács-Martonos. Kolléga. Olvasókönyv. N. >r. 
Szikszó. Nem közölhetők. M. Gy. "Szolnok. 
Kolléga. A mint terünk engedi, közöljük. — T. J. 
Mélykút. 1. Nem. 2. Drágasági pótlók nincs, de van 
magasabb fizetés és lakbér. — Szt L. Krencs. Arcz-
képes vasúti igazolványt csak állami tanítóknak 
engedélyeznek, tehát államilag segélyzett közs. isk. 
tanítójának nem. — L. E. Ha megszerezte az okle-
velet, rögtön folyamodjék s várja be az intézkedést. 
Kérni, kérheti juliustól kezdve. — M. Rinya-Szent-
Király. Gy. A. lakása: VI., Terézkörút 43 a). — 
K. S. Szolyva. A kir. tanfelügyeiőséghez küldték; 
ott megtudhatja. - Pl. F. Pólyán. Fizetéskiegészí-
tési ügye még most sincs itt. — O. T. Nagylak. Ille-
tékes tanfelügyelőségéhez. — T. Gy. Egyházas-
Rádócz. Már elintézték ; 67.927 a tanfelügyelőségnél, 
illetőleg adóhivatalnál van. — F. F. Pócsmagyar. 
74.130. sz. a. döntés alatt áll; már nem késik sokáig. 
— F. J. Csoniaküz. Beérkezett (73.339. sz.); szám-
vevőségi intézkedés alatt van. — B. G. Bikszád* 
Megsürgettük; 73.343. sz. a. van. — 1. V. Nagy-
Bocskó. Ön valamely tanügyi lapban olvasta, hogy 
a 1"> év óta állami szolgálatban levő tanítók már a 
f. tanévben 600 frt tórzsfizetésben fognak részesülni 
s azt kérdi: igaz-e ez? íme válaszunk: A költség-
vetés szentesítése után a fizetésemelések hivatallwl 
fognak megtörténni a fedezet arányában. Minden-
esetre a legidősebbeknél fogják kezdeni az emelést. 
— V. 1. Tnmásfalva. Velünk azt közlik, hogy 
73.280. sz. a. meg lesz a napokban. — K. J. N. 
Már gyakran megüzentük, hogy a ki a rendesnél 
gyorsabb választ óhajt, mellékeljen leveléhez czím-
zett levelező-lapot; a válaszra azonban, ha a dolog 
utánjárást kiván, így is kell egy hétig várakozni. — 
Számos levélre a válasz meg van írva, sőt ki is van 
szedve, de, a Tanítók tanácsadójával együtt, a jövő 
számra kellett hagynunk. 

Tartalom: Zichy Antal. (1868-iki arczképével.)-
Péterfy Sándor. — A tanügy a bécsi jubileumi kiállí-
táson. — Arab számgép. Ében Mihály dr. — Egye-
sületi élet. — Szünora : Isten legnagyobb csapása. 
Csáky Elek. — Hivatalos rész. — Különfélék. — A 
szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1898. Nyomatott a ni. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 50-ik számához. 

A ra. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságánál (Budapest, I. ker., vár, iskolatér 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

. D6* 
A térképeket és nyomtatványokat az iskolaszékek ée az állami iskolai gondnokságoknak, 

továbbá községek- és körjegyzőségeknek a netto-árösszeg előleges beküldése mellett, portö-
mentesen küldjük meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett czimünket: „A kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, az 
utolsó postát is tudatni kérjük. 

9'A iv, kötve, bolti 

13V« iv, kötve, bolti 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek, 

a) Magyar nyelven. 
I. Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ára 
2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 74/s iv, kötve, bolti ára 14 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az Abc és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7'A iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 90 
drb betű felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J. 11. olvasókönyv, 
ára 19 kr, netto ára 16 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv, 
ára 24 kr, netto ára20kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és IT. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8°, 6'/i iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Jiagy IJ. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8°, 7'/» iv, kötve,"bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenö. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 25 kr . netto ára 2n kr. 

Dr. Simonyi Jenö. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 35 kr, netto ára 28 kr. { 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv,"kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'A 
iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, 111. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8", 5'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8°, 10'A 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. I., II. évf. 
! 1 8 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus lstván^íftiektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
olti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus 1. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC II. évf. 8», 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus 1. Éneklő ABC IV. évf. 8°, 4'A ív, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Bartalus I . Éneklő ABC V. évf. 8», 4'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Bartalus 1. Éneklő ABC VI. évf. 8°, 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8°, 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margittal J. Gyermekdalok. 8", 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli t . Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8°, 16'A iv, kötve, b. ára 50, n. ára 40 kr. 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 5'/J iv, kötve, bolti 
ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak, bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Maszák H. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt 70 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. C. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Tornatanitás. (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 1 frt 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv. fűzve, bolti ára 
40 kr, netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8", 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr, netto ára 60 kr. 

b) Német nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, javitott 
kiadás. 8°, 7'A iv. kötve, b. ára 15 kr, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

(iönczy P. írásbeli mozgatható betűk, 55 db. Tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 50 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk, 65 db. 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 60 kr, n. ára 50 kr. 

Gáspár J . I I . olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . 111. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

GAspár>J. IV. olvasókönyv. 8°, 16'A iv, kötve, bolti 
4ra-ü4 kr. netto ára 28 kr. 

Gáspár J . V. és VI. olvasókönyv. 8°, 36'A iv, kötvt 
bolti ára 72 kr, netto ára 60 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tanitásához. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 45 kr, 
netto ára 36 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és IL oszt. aa. 
8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 
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Nagy L. Nyelvtani gyakorlóköliyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iy, kötv., bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásához, 8°, 27'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss és Mayer. Tezérkönyr a történettanításhoz. 
8°, 26'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'A iv, 
kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8", 5'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
2 frt 40 kr, netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC olvasókönyv a népisk. első osztálya 
számára. 8°, 2 iv, kötve, b. ára 15, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására, a tót 
ajkúak sz. I. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára 8°, 8'A iv, kötve. b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv II. oszt. sz. 8", 
2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, nt t to ára 54 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanitók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 60 fa, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredmény tár. 
8°, l'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák H. Útmutató a raj ztanitásban. Nagy 8", 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

d) Sáros- és Szepesmegyei tőt nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC ós olvasókönyv a népiskolák első 
osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15.' kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására 
sáros-szepesi tót. ajkúak számára. I. r. 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netfo ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyr sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8", l l ' A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, l l 'A iv, kötve, bolti 
ára 28 fa. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15'A iv, kötve, bol>:i 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanitásában. I. 
és II. oszt. sz. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr . 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 26 iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
l'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. netto ára 25 kr. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23lA iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P . Fali tábla, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 75A iv, kötve, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 
bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 
8", 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 
8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-
mára. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy 1 . Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I., 11. osztály számára. 
ö°, 5'A iv, kötve, bolti ára 20 fa, netto ára 16 fa. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 40 kr, n. ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8", I ' / , iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 fa. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-
mára. 8°, 6'A iv, kötve, b. ára 20 kr, n. ára 16 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . 111. olvasókönyv. 8°, 10V. iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 30'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr. netto ára 54 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz tani-
tásában. 8°, 2G'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 fa. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8% 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
27'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Útmutató a raj ztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 fa. 

Saszák H. Kivágott papírminták. 25 darab alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 
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f ) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8° 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és érteleingyakor-
latok tanitásához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy t . Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2'/= iv, kötve, bolti ára 8 kr, 
netto ára 6 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8°, 10'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . II . olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . 111. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 32 kr, netto ára 28 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, *28Vt iv, kötve. b. ára 60, n. ára 48 lcr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredinénytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
30 iv," kötve, bolti ára 60 kr. netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Maszák 11. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'/< iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

llaszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására a 

vasmegyei horvát ajkúak számára. I. rész. 8°, 
9'/i iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8°, 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák 11., III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

h) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8°, 4'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 6'/» iv, kötve, b. ára 20, n. ára 16 kr. 
Hargitai .1. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 
Xargitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar fali olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
2 frt 50 kr, netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr, netto ára 20 kr. 

i ) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

aj Bereg-ugoesa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, 

netto ára 2 frt. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 

bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, 11'/» iv, kötve, bolti ára 30 kr, 
netto ára 24 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. 1. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Valkovszky. Magyarország története. 8°, 4'A iv, 
kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8®, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betiik. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr. netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 60 kr, 
netto ára 50 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . III. olvasókönyv. 8", 13'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 16 iv, kötve, bolti 
ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J . Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
15 kr, netto ára 12 kr. 

Margitai J . Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12Vs iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Xagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8", 2 iv, kötve, bolti ára 
« kr, netto ára 6 kr. 
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Maszák 11. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 4 V« 
iv, kötve, bolti ára 60 kr, ne t to ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb, bolti ára 
86 kr, netto ára 30 kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László Magyar nyelv- ós irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. Y. oszt. sz. Nagy 8°, 17'/a iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 40 kr, netto ára 1 fr t 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21'/a iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr, net to ára 1 frt . 

Sonneiifeld Zs. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8°, 
13'/a iv, fűzve, bolti ára 1 f r t 20 kr., netto ára 1 f r t . 

Csiky Kálmán. A liazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. 8U, 
77» iv, fűzve, bolti ára 70 kr, netto ára 56 kr . 

III. Tani tó- és tanitónőképezdék számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvek. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 127» iv, fiizve, bolti 
ára 1 frt 25 kr, netto ára 1 f r t . 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22'^ 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 60 kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4°, 32 iv, bekötve, bolti ára ö frt, netto ára 4 fr t . 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképezdék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 fr t . 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8", 24 'A 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 f r t . 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sajátságai. 8°, 9'/« 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 f r t 50 kr. 

Ábrányi K. Zenészcti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanitóképezdék számára.) 8°, 9'/a iv, fűzve, bolti 
ára 1 f r t 80 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 47« 
iv, bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11'/a iv, 
bolti ára 1 frt , netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'/a iv, 
bolti ára 1 f r t 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 40 kr., netto ára 3D kr. 

Peres-Fodor-Exner-Dr. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12'/a iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 f r t , 
netto ára 1 f r t 50 kr. 

Roboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 f r t 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Roboz József. Olvasó-és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabalyok. 

Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv, fiizve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 
8°, 3 iv, fűzve. (1879.17284. sz. a.) netto ára 20 kr. 

T a n t e n az ipari tanmühelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8°, l 'A iv fiizve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8°, 2 iv, fiizve. 
(1879. 25409. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve» 
(1887. 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8°, 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 16 kr . 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., net to ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, '/a iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, IV« iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8°, 2'/« iv, 
fűzve. (1893. 33564. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve» 
zete. (1894. 35527. sz. a.) Bolti ára ti kr., n. ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 tv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

I'elsőbb leányiskola szervezete. 8", 2 iv, fűzve. 
(1887. 28999. sz. r.) net to ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit i l let» 
rendtartási szabályok. Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) net to ára 10 kr. 

Xői kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
52258/1890.) 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. Bolti ára 15 kr., ne t t» 
ára 12 kr. 

VI . Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanitók éa 
tanítónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanitók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) net to ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanító- é& 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) ne t to ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanitók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évipótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (1868-iki XXXVIII. és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskolák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése ós rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án 10000. sz. r.) Bolti ára 20 kr., netto ára 16 k r . 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.> 
Fiizve, net to ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, ne t to ára 10 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfel. számára a népoktatás ál la-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (1887. 28999. sz. r.> 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868. XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven- Fiizve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tót „ , , , 20 kr. 

„ román „ „ „ „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1868. évi 

XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) Fűzve, nett» 
ára 13 kr. 
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Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
, tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasitás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

Utasitás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyelő bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasitás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasitás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasitás az állandó és nyári gyermek-menedékháza-
kat vezető dajkák képesítése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanitónö-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8", PA ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 20 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskolák tan- ós segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. '/» iv. (1888. 
17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsófokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1892. 55800. sz. r.) 
Netto ára 10 kr. 

L Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (18«8. 17358. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — I I . Jegyzék. Ugyanazokról. 
'A iv. (1880. 14539. sz. r.) Netto ára 5 kr. — 
I I I . Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. 15826. sz. r.) 
Kettő ára 25 kr. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára .'5 kr. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 246 >6. sz. rend.) Netto ára 
25 kr. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. r.) Netto ára 
25 kr. — VIII . Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 2 > kr. — I X . Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 25 kr. — X . Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

VI I . Népisk. Kezel, és rendtar t . nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári loköuyv (rendes évi számadás). 

BJ minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alapvagyon évi jövedelemről szóló számadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 186ö. évi XXXVIlí. 
t.-cz. 3á. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló a/2. minta. 1 iv netto ára l 'A kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, netto ára 1 Va kr. 
Nyilvántartási napló TJj mi j ta . 1 ív netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás CJ minta. 1 iv net to ára 2 kr. 
Bérszerződés a kincstál' által bérbeveendő épületek 

számár.^ 1 > net to ára 3 kr. 
Tandjjmentessógb< t folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 

Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót-és 
javitó-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 iv bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Polg. isk. előmeneteli és mulasztási napló b/5, 1 iv 
4 tanulóra, netto ára l 'A kr. 

teltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- éa 
beliv). I iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minösitvényi táblázat tanitók számára. 1 iv netto 
ára 2'A kr. 

VIII . Kisdedóvodai és gyermekmenedókházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdedóvónöképző-intézetek szervezeti 
szabályzata. 25 kr. 

A kisdedóvónöképző-intézetek tanterve. 12 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónöi oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a / l m., l 'A kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv,. 

b/1 m„ l' /j kr. 
Kisdedóvotiából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedékházak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 

IX. Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, netto ára 'A kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy, bolti ára l 'A kr., net to ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 2'/» 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'A, netto ára 2 kr. 
Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., ára l'A kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesítő vizsgálatot tett népiskolai tanitók (tanító-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesítő vizsgálatot tett népisk. tanítók 

(tanítónők) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesítő vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya* 

könyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. íuuukamesteriiöi képesítő vizsgálatot tett 

tanitónők anyakönyve. I iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv nettó ára > kr. 
Értesítő tanitóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pL 

Kizárólag a tanítóképző-intézetek részére ingyen. 

X I . Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára 1'/» kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési wu'ló. 1 iv jiettc ára 4 kr, 
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XI I . Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai értesítő. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. ne'to ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
tolgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szére. 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l'/s kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára I'/J kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitóuőképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Mnnkauiesternöi bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Népiskolai tanitói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. I péld. netto ára 5 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanitói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyítvány. 1 péld. n. ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónői bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári iskolai tanitói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz : Mennyiség- és természettud. szakcsoportra. 
Ugyanaz: Zenészeti szakcsoportra. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természettudományi szak-

csoportra. Egy-egy pld. netto ára 60 kr. 

XI I I . Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő iv a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállitásban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (1896. jul. 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fiizve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

X I V . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére: Bolti ira Nett0 Ara 

1. Érettségi bizonyítvány . . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy beliv . . 4 „ 3 „ 
4. Tanulmányi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. beliv 4 „ 3 „ 
€. Kimutatás éretts. vizsg., kül- v. beliv 5 „ 4 „ 
7. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 

X V . Női keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A nöi kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891— 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

X V I . Tanfe lügye lő i kezelési nyomtatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Tárgymutató. II. minta. 1 iv netto ára 3 kr. 
Elöadó-iv. III. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 

Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanitói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 2 kr. 
Tanitói és nyugdíj kimutatás. X. m. 1 iv n. ára 3 kr. 
Tanitói változási jelentés. XI. m. 1 iv netto ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv netto 

ára l ' / i kr. 

X V I I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m., netto ára 1 '/i kr. 
Mulasztási napló, bel- és küliv, b'2 m., ára 1 'A kr. 
Haladási napló, bel- és küliv,bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 
Mulasztási kimutatás, 1 iv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 

T a n e s z k ö z ö k . 

1. Szemlélet i képek.* 

I-ső, Il-ik, IH-ik és IV-ik szállítmány. Egy-egy 
szállítmány (10—10 kép) bolti ára 6 frt 50 kr, 
netto ára 5 frt 85 kr. — Az egyes szállítmány tar-
talmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

2. Természetrajzi és gazdászati sz ínezet t 
táblák. 

Az emberi test boneztana (5 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 7 frt 50 kr. 

A hazai mérges növények (12 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Az ellető és mérges gombák (12 színezett tábla, 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Alagcsövelés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
Iíétöntözés 1 tábla, 6. sz., netto ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lcntennelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt. 
Baromfitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 frt. 
Hasznos és nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Rasch-féle természetrajzi táblák. (16 drb 

színezett tábla; állat-, növény- és ásványtan, 
táblapapirra felhúzva és 4'/, ívre terjedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4. Gönczy P. A méter-mértékek fali táblája, 
magyarázó Utasítással, magyar, német,, tót, rutén, 
román, szerb és vend nyelven, bolti ára 80 kr, 
netto ára 70 kr. — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 50 kr, netto ára 45 kr. — Az Utasítás tábla 
nélkül, bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. Szerb 
Utasítás nem kapható. 

5. Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz és Tellu-
riuinhoz.8°,7''« iv, fűzve, bolti ára75 kr.,n.ára 60kr. 

6. Gönczy P. Épülettervek. Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 1 frt, 20 kr. n. ára 1 frt. 

7. Metzner Alfons-féle számvetö-készülék az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 18 frt. 

8. Számológép golyókkal (141 cm. hosszú). Netto 
ára 6 frt. 

9. Bopp. Méter-mértékek gyűj teménye , netto 
ára 5 frt. — A tartálmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

Kogutovicz és Társa-féle fali térképek. 
Magyarország fali térképe, vászonra liuzva, bolti 

ára 5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
hegy- és vízrajzi fali térképe, vászonra húzva, 

* Az I-ső szállítmány, sajtó alá rendezés miatt, ez idő szerint 
nem kapható. 
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bolti ára 5 frt 75 kr. netto ára 4 frt 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Magyarország 
folyóhálózati fali térképe, vászonra húzva éa 
léczekkel ellátva, bolti ára 14 frt, netto ára 18 frt. 
Magyarország Szt. István halálakor (1038-ban), 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczeklcl, bolti ára 9 frt. 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1847-ben, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország a pragmatica 
sanctio előtt (1720-ban), fali térkép, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára ti frt 
50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
— Magyarország 1. Mátyás király halálakor, 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára ö frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1683-ban a 
török uralom legnagyobb kiterjedésében, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel. bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — A római birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában, fali térkép, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. 
Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Graeczia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczekkel, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Osztrák-Magyar 
monarchia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
5 frt 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. — Léczczel, 
bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. — Európa fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 25 kr, 
netto ára 5 frt. Léczekkel, bolti ára 7 frt 25 kr, netto 
ára 6 frt 25 kr. — Európa fali térképe. (Tör-
téneti—hon,foglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr. netto ára 6 frt 50 kr. — Léczekkel, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Afrika fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 50 kr, netto 
ára 5 frt 50 kr. Léczekkel, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára 6 frt 50 kr. — Palesztina fali térképe, 
vászonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ára 
7 frt, netto ára 6 frt. Léczekkel, bolti ára 8 frt, 
netto ára 7 frt. — Föld képe fali térképe (öt 
része), féltekében, vászonra húzva, szöveggel, bolti 
ára 8 frt 50 kr, netto ára 7 frt 50 kr. Léczekkel. 
bolti ára 10 frt 50 kr, netto ára 9 frt 50 kr. — 
Európa hegy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt. Léczczel ellátva, 
bolti ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. — 
Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 13 frt 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. — 
Ijéczezel ellátva, bolti ára 16 frt, netto ára 15 frt. 
— Európa a népvándorlás korában, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 
50 kr. Léczczel ellátva, bolti ára 9 frt, netto 
ára 8 frt. — Európa a keresztes hadjáratok ide-
jében, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto 
ára 6 frt 50 kr. — Léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 frt — Európa a renaissance s 
Mátyás király korában, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Európa a 
reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti ára 
7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. — Léczczel 
ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, 
bolti ára 7 frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korá-
ban (1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 frt 
50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Ázsia fali térképe, 
vászonra húzva, bolti ára 9 frt, netto ára 
8 frt. Léczczel ellátva, bolti ára 11 frt, netto 
ára 10 frt. — Dél-Amerika fali térképe, vászonra 
húzva, bolti ára 7 frt, netto ára 6 frt. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 8 frt 25 kr, netto ára 7 frt 
25 kr. 

Gönczy-féle fali térképek. 
Észak-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 60 kr. 

— Dél-Amerika fali térképe, netto ára 3 fit 
60 kr. — Ausztrália fali térképe, netto ára 
3 frt 60 kr. 

Kogutovicz és Társa-féle kézi atlaszok. 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. számára, 

bolti ára 60, netto ára 50 kr. — Kis atlasz. A pest-
megyei elemi iskolák számára, bolti ára 35, netto 
ára 32 kr. — Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 
11 térképpel, bolti ára 30, n. ára 28 kr. — Földrajzi 
iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 frt, n. ára 
90 kr. — Történelmi iskolai atlasz, gymnasium, 
reáliskola, felsőbb leány-, felső keresk. iskolák, 
tanítóképző-intézetek és polgári iskolák számára; 
fűzve, bolti ára 2 fr t 50 kr, n. ára 2 frt 25 k r ; 
kötve, bolti ára 3 frt, n. ára 2 frt 70 kr. 

Kézi térképek. 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, n. ára 

15 kr. — Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön színezve), b. ára 15, n. ára 12 kr. — Magyar-
ország hegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Palesztina kézi térképe, bolti 
ára 18, n. áral5kr. — Európa a magyarok honfogla-
lása és a frank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a keresztes hadjáratok 
idejében, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a 
renaissance és Mátyás király idejében, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Éurópa a reformáczió idejében, 
bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 15 n. ára 12 kr. — Osztrák-magyar monarchia 
politikai kézi lérképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika 
kézi térképe, n. ára 15 kr. — Ausztrália kőzi tér-
képe, n. ára 15 kr. — A térképpel való ábrázolás 
alapfogalmai, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Budapest 
fő- ós székváros tervrajza, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Budapest és környéke, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10, 
n. ára 9 kr. — Európa hegy- és vízrajzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr, — Afrika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Planiglo-
busok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 
9 kr. — Á föld iit része (Mercator-féle projectió-
ban) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 

Megyei kéz i térképek. 
Arad, Baranya, Bács-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, 

Pozsony, Somogy, Szathiuár, Temes, Torda-
Aranyos, Torontál, Vas, Zala megye, egy példánya 
bolti -ára 15, n. ára 10 kr. — Abauj-Torna, 
Csongrád, Hajdú, Bars, Borsod, Esztergom, Győr, 
Komárom, Nógrád, Mosony, Tolna, Szeben, Sop-
ron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya bolti 
ára 10, n. 9 kr. — Alsó-Fehér, Nyitra megye, 
egy-egy példánya bolti ára 15, n. ára 12 kr. 

Szemlélet i képek 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt. Fiume látképe, felhuzatlanul, bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árvaváralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 frt 75 kr. Ugyanaz: felhúzva 
táblapapirra, bolti ára 3 frt 50 kr, netto ára 
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3 frt 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlanul. bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 fr t 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 fr t 75 kr, netto ára 4 fr t 40 kr. 
Yajda-Hunyad, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 fr t 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 fr t 30 kr. A jáki 
templom, felhuzatlanul, bolti ára 2 frt , netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra. bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A bártfai 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra. bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt , netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. 

JB) Kath. népiskolák számára . 

ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°, 
67« iv, kötve, bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Német nyelven. 8°, 5'/» iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Tó t nyelven. 8°, 5'A iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk II. oszt. 

számára. 8", 8'A iv, kötve, b. ára 27, n. ára 22 kr. 
Német nyelven. 8°, 10'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Tó t nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. osztálya számára. 8", 16'A iv, kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 41, n.ára 34 kr. 
Tót nyelven. 8", 16'A iv, kötve, b. ára 48kr, n. ára 40 kr. 
Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. oszt. 

számára. 8°, 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, n. ára 52 kr. 
Német nyelven. 8°, 19'A iv, kötve, bolti ára 64 kr, 

netto ára 53 kr. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr, 
netto ára 33 kr. 

Tó t nyelven. 8°, 15'A iv, kötve, b. ára 37 kr, n .ára 31 kr. 
Német betűző a népiskolák számára. 8", 2'A iv, 

fűzve, bolti ára 7 kr," netto ára 6 kr. 
•Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 32 kr. n. ára 27 kr. 
g y a k o r l a t i német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 

számára. 8°, 15'A iv, kötve, b. ára 41 kr, n. ára 34 kr. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 

összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 44 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 127« iv. kötve, b.ára 47kr, n .ára 39kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-

mára. 8", 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr. n. ára 21 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-

tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8", 6 iv, kötve, b. ára 18 kr, n. ára 15 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-

tálya számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6'A iv, kötve, b ára 21 kr. n. ára 18 kr. 
Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 

II. osztálya számára. — Tanitók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'/J iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 32 kr, n.ára 27 kr. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára 

1 fr t 31 kr. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. 1 tel jes példány —12 lap, ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izrael i ta iskolák számára . 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8°, 97< iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, 11 iv, kötve, b. ára 2 7 kr, n. ára 22 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

HL és IV. oszt. számára. 8°, 17 'A iv, kötve, bolti 
ára 48 kr. netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 17'A iv, kötve, bolti ára 41 kr, 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
S", 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8", 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8°, 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

S z e r b iskolák számára . 

IJ,ípKÓl4HO£ irtiHIE 34 OynOTpEKAÉMÍE EÉpKEKIJXZ NApÓ,\-
Hhixx ovNMAHipz. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8", 5'A iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

II3X ^AAriípA riEpKONAMÁAHOE ovnpAauiENÍ'E k* ovno-
TpEKAEliílO K7, CAAKÉHOrÉpKEHHX* NApÓANUXZ 
AiíqiAXz- (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 107« iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

II3z HAEOEAOKA ncpüoHAMAANOE oynpAauiÉNÍE tiz oyno-
TpEKAÉHÜO KZ CAAKÉNOEEpKtKHXZ NApOANklX* OVMH-
AiiipA\z. (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szerb 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 3 ' 2 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

KATH\HEYCZ MAAblií tt> NÉ8NÍTCKArm Gv*NÓAA KX KÁp-
AOKH'k. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8°, 4 Vs iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, net to ára 11 kr. 

B0CT0iH0i"b B liponciioii'luaiiia Karaxiicict 3a Buine 
vieimiKe pa3peie y EorocnacaemoH Eiiapxiw I>ai-
KOH. (A Bácsmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8°, 87j iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

CpijuiiB KaTHXHcic'i. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'/< iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Majiaö Karaxficict. (Kis Katekizmus.) 8", 17« iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára . 

KiTHXaa* MHIIZ, CAS EKSpTZ MzpTgpilCHpE AP£nT KPE" 
AÍNNÍOEZ rlENTpS CKOAAEAE NESNHTE pOM»NÉipíi. (Kis 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8°, 47> iv, kötve, bolti ára 14 kr, n. ára 12 kr. 

Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet értelmében, 
az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon tanulóknak, kik tandí j -
mentességben részesülnek, a Bzükséges tankönyvek i n g y e n e n g e d é l y e z t e t n e k , az egyéb községi 
és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

Budapesten, 1898. évi deczember 15. A m Mr tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 

M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet a Néptanítók Lapja 1898. évf. 50-ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Szalacs i (Biharm.) reform, leánytanítóságra (mely-

nek javadalma föld, termény, tandíjban: 395 frtra 
van értékelve, a lakás és kerten kívül) ezen tan-
évre havonkinti előleges 40 frt készpénzfizetés mel-
lett pályázat hirdettetik. Nem elégséges pályázat 
esetén óvónő is alkalmaztatik havi 33 frt fizetéssel. 
Tanítványok száma: 110 I—Yl. osztályban. Pályá-
zati idő: deezember 14. Állás azonnal elfoglalandó. 
Nas:y Imre. ev. reform, lelkész. (2194-1—1) 

Oroszlányra (Komáromm.) azonnali belépésre 
oki. ev. másodtanító, esetleg tanítónő kerestetik. 
Javadalma: 400 frt készpénz, bútorozott szoba fűtés-
sel. Búth Pál, iskolaszéki jegyző. (2186 — II—1) 

Pályázat. A rákos-palotai ágost. hitv. evang 
egyház két kántortanítói állomásra pályázatot hirdet 
Egy-egy kántortanító fizetés^, az egyház pénztárából 
720 frt, az ismétlősök tanításáért és rétdeputatum 
czímén a községtől 80 frt, összesen 800 frt, a szo-
kásos offertoriumok és stolák, továbbá 2 szoba, 
konyha és kamrából álló lakás. A kérvények, 
melyekben az eddigi működésen kívül, a nyelv-
ismeret és zenei képzettség föltüntetésére s igazo-
lására is súly fektetendő, 1899. évi január hó l-ig 
nt. Kovácsi Kálmán ev. lelkész úrhoz Rákos-Palo-
tára, Beniczky-u. 28. sz. (Pestm.) küldendők. Kelt 
Rákospalotán, 1898. évi novenr er 24. Az egyházi 
elnökség. (2152-1V—3) 

Egy tanító (nőtlen) kerestetik a puszta-a l só -
tengel icz i elemi iskolához. Egy évi fizetés négyszáz 
forint, lakás és 13 métermázsa kőszén-fűtőanyag. 
Folyamodványok gróf Benyóvszky uradalmi inté-
zőségéhez Tengeliczre (Tolnamegye) küldendők. 

(2151 - I I I - 3 ) 
A csentai (volt határőrvidék) községi szerb-

magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő taní-
tói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
községi tanítói állomással a következő évi fizetés 
van egybekötve: 360 forint készpénz, 6 [^J-méter 
tűzifa, 1 hold föld és szabad lakás. Felhivatnak 
pályázni óhajtó oki. tanítók, hogy a torontálmegyei 
közigazgatási bizottsághoz czímzendő, 50 kros bélyeg-
gel ellátott, kellően fölszerelt folyamodványukat 
f. évi deezember hó 20-ig közvetlenül alulirott kir. 
tanfelügyelőséghez nyújtsák be. A magyarnyelvben 
való szó- és Írásbeli jártasság okmányilag igazo-
landó. Nagybecskerek, 1898 november hó 30-án. 
Toron tálvárni. kir. tanfelügyelősége. (231/h — II—>2) 

A va lkányi államilag segélyezett ev. ref. leány-
egyház tanítói állomására pályázat nyittatók. Fizetés : 
400 frt készpénz havi részletekben, kényelmes lakás 
és kert, esetleges temetési stóla. Kötelessége: a 
beiratkozott gyermekeknek, valláskülönbség nélkül, 
törvényszerű tanítása. Okleveles tanítók pályázhat-
nak deezember 20-ig Fekete Gyula ref. lelkésznél 
Nagykikindán. (2162—II—2) 

A jászkaraj enöi, alsó-karai, tanyai, róm. kath. 
jellegű elemi népiskolához pályázat hirdettetik. Évi 
fizetes : 350 frt készpénz, lakás ós fűtőanyag. Okleve-
les vagy képezde végzett férfitanítók fölszerelt kér-
vényeiket folyó évi deezember 25-ig főtiszt. Szitár 
Mihály iskolaszéki elnökhöz küldjék be. A meg-
választott állását azonnal tartozik elfoglalni. Fizetése 
csak az állás elfoglalásától folyósíttatik. Jászkara-
ienő, 1898 november 28. Kormos János, iskolaszéki 
jegyző. _ (2165—II—2) 

Pályázat a závadai (Nógrádmegye) ág. h. ev. 
népiskola tanítói állomására. Jövedelem: 315 frt ter-
ményekben, kényelmes lakás és kert. Pályázhatnak 
oklevelesek folyó évi deezember 28-dikáig ; pályáza-
tok alulírotthoz küldendők. Závadán, Í898. évi 
november 2ü-án. Algőver István, iskolaszéki elnök. 

(2155-11-2) 

A rogendorfi (Torontálm.) róm. kath. elemi 
népiskolánál üresedésbe jö t t kántortanítói állomásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Javadalom: 300 frt 
készpénz, 24 p. mérő buza, 20 p. mérő morzsolt 
tengeri, 1 öl tűzifa, 'h hold szántóföld élvezete, 
szabad szalmafütés, 2 szoba, konyha, kamra, pincze 
és istállóból álló lakás, 600 négyszögöl kerttel és a 
stóla. A tannyelv a magyar. Bolgárul, esetleg hor-
vátul, bunyeváczul vagy szerbül tudó pályázók elsőbb-
ségben részesülnek. A kellően fölszerelt folyamo-
sások 1898. évi deezember hó 20-ig alulirot-thoz kül-
dendők. Béga-Szent-Györgyön, 1898. évi november 
hó 30-án. Grósz György, róm. kath. plébános, iskola-
széki elnök. (2178-11—2) 

A nagymarton! (Sopronvárm ) róm. kath. nép-
iskolánál egy újonnan rendszeresített tanítónői állo-
másra pályázat hirdettetik. Jövedelem: 400 frt 
fizetés, havi előleges részletekben, szabad lakás, 2 öl 
fa és az ismétlősök oktatásáért 20 frt. Teendője : egy 
osztályt önállóan vezetni és a leánygyermekeket a 
női kézimunkára díjtalanul tanítani. Csak okleveles 
tanítónők folyamodhatnak. Kérvények a nagymar-
toni róm. kath. iskolaszékhez czímezve, nagys. 
Köppl Károly pápai kamarás úrhoz, mint iskola-
széki elnök, f. évi deezember hó 17-ig bezárólag, 
küldendők be. Az iskolaszék megbízásából: Roll-
wentz Ferencz, iskolaszéki jegyző. (2173—II—2) 

A bártfai evang. egyházak kántort keresnek. 
Fizetés: Három szobás lakás, 3 öl fa, 550 fr t kész-
pénz és körülbelül 80 frt stolában. Kötelesség: 
Orgonáláson kívül a funktiók végzése, az egyházi 
ének tanítása, a dalárda vezetése és — szükség ese-
tén — a lelkészek helyettesítése. Az egyházak 
180 frtnyi nyugdijat biztosítanak neki. Ezenkívül 
az egyetemes nyugdíjintézetnek jogosított tagja. 
\ hazai három nyelvben jár tas pályázók küldjék 
be felszerelt folyamodványaikat deezember 25-ig 
Toperczer Albert felügyelőhöz Bártfára (Sárosmegye). 

(2192—II—1) 
A szentjakabi (Hevesmegye) róm. kath. kántor-

tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma-
zása: 1. 5 kat. hold és 622 [J-öl szántó- és rétföld. 
2. 140 pár után fizetendő párbér (páronkint egy véka 
rozs és 20 kr.) 3. Tanításért 30 frt. 4. Föld munka-
váltság czímén 41 frt 35 kr. 5. 8 öl tűzifa, a melyből 
egy tanterem fűtendő. 6. Stoladíj évenkint átlag 
40 frt. 7. 2 szobából, éléskamrából álló lakás, istálló-
val. Pályázni szándékozók, szabályszerűen fölszerelt 
kérvényüket deezember 20-ig Balássy János lelkész 
czímére Szent-Püspökibe küldendők. (2193—I— 1) 

Veszprém-Hidegkut róm. kath. német anya-
nyelvű kántortanítói állomásra, 415 frt évi jövede-
lemre segéd-tanító kerestetik. Személyes megjelenés 
deezember 20-ikára kivántatik. IskolaSzéki elnökség. 

( 2 1 8 8 - 1 - 1 ) 
Pozsonymegye peredi róm. kath. tanítói állo-

másra pályázat hirdettetik. Javadalma: 200 frt, 
egy bútorozott szoba, takarítás, fűtés és élelmezés. 
Mosás és világítás nélkül. Pályázhatnak tanítónők 
is. Kérvények deezember hó 17-ig Bartoss János 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. (2185—I—1) 

A domoszlói róm. kath. Il-ik önálló tanítói 
állásra pályázatot nyitok. Jövedelme: 1. Zúzel-féle 
alapból: 120 f r t ; 2. Domoszló községtől: 180 frfc és 
4 öl tűzifa árába 36 frt, melyből az egyik tanterem 
is fűtendő; 3. az államtól 62 frt és az ismétlősök 
tanításáért 10 f r t ; 4. kát szobából álló laká<y konyha, 
kamra, fatartó és egy kis zöldséges kert haszon-
élvezete. Kérvényüket okmányokkal fölszerelve decz. 
25-ig alulírotthoz küldjék. Tanítónők is pályázhat-
nak. A megválasztott állomását azonnal tartozik el-
foglalni. Domoszló, (Hevesm.) Posta helyben, vasúti 
állomás Ludas. 1898 november 29. Dobos István, 
plébános és iskolaszéki elnök. (2184 -I—1) 
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A feketeváros i (Sopronm.) rím. ka th . iskolához 
tanító esetleg tanítónő kerestetik. Fizetése: 300 frt, 
természetbeni lakás, 1 öl kemény tűzifa ós 5 f r t 
kertilleték. Kötelessége az első osztály tanítása. 
Határidő deczember 15. Tannyelv: német-magyar. 
Az állás azonnal foglalható el. Iskolaszéki elnök. 

(2191—II—1) 
Betöltendő a b a v a n i s t e i állami gazdasági ismétlő-

iskolánál a közismereti tárgyak tanítására 1899. 
évi január hő 1-től 500 frt évi fizetésből és szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel egy tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, val-
lásukat, nyelvismereteiket, esetleg különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister úrhoz czimezve, legkésőbb f. évi deczember 
hó 21-ig Temesvármegye kir. tanfelügyelőségénél 
nyújtsák be. Temesvár, 1898 deczember. Sebesztha, 
kir. tanácsos, tanfelügyelő. (23l/h— I—1) 

Betöltendő az avas fe l sö fa lus i állami iskolá-
nál újonnan szervezett s egyenkint 400 frt törzs-
fizetés, 100 frt lakbérből álló illetményekkel java-
dalmazott egy tanítói és egy tanítónői állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
illetve tanítónők képesítő oklevéllel, eddigi sz 1-
gálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt 
s kellően bélyegeit kérvényeiket a nm. vallás- és 
közokt itásügyi minister úrhoz czimezve, legkésőbb 
f. évi d^'zember hó 25-ig Szatmármegye kir. tanfel-
ügyelőségénél nyújtsák be. Szatmár, 1898 november 
30. Kováts Béla, kir. tanfelügyelő. (232/h— I—1) 

Betöltendő a kudzs ir i állami elemi iskolánál évi 
500 fr t fizetésből és 120 frt lakbérből álló illetmé-
nyekkel javadalmazott, újon rendszeresített 5-ik 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, eset-
leges különös képességeiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez czimezve, legkésőbb 1898. évi de-
czember hó 22-ig Hunyadvármegye kir. tanfelügyelő-
jénél nyújtsák be. Pályázhatnak róm. kath. kántori 
képesítéssel is biró tanítók vagy jelöltek. A kineve-
zendő köteles lesz külön díjazás mellett a római 
kath. kántori teendőket is ellátni. Hunyadvármegye 
kir. tanfelügyelőségétől. Kelt Déván, 1898. deczem-
ber 5. Réthi Lajos, kir. tanfelügyelő .(233/h—I—1) 

A doboz -megyer i államilag segélyezett községi 
osztatlan népiskolához pályázat hirdettetik deczember 
20-ig. Fizetés: 400 frt, butorozott szoba, 200 [J-öl 
kert. Reformátusok előnyben részesülnek. Csontos 
Mihály, elnök (u. p. B.-Csaba). ( 2 2 0 4 - 1 - 1 ) 

Jablonicz (Nyitramegye) róm. kath. népiskolánál 
üresedésbe jöt t állomásra nőtanítók- pályázhatnak, 
a ki köteles junius, julius, augusztus hónapokban 
menedékhelyet vezetni ; a törzsfizetése évi 400 fr t , 
lakbér 20 frt, nyári menedékhely vezetéseért a poli-
t ikai községtől 80 fr t . Tannyelv : tót-magyar. Folya-
modványok az iskolaszékhez deczember 27-ig inté-
zendok. (2190—H—l) 

A f e l sö -mics inye i evang. kántortanítói állomásra 
pályázathirdettetik.JJavadalma: 163 frtkészpénz, ezen-
kívül korpótlék az államtól; 20 kat . hold, 310 Q - ö l 
szántóföld haszonélvezete — a tanító kívánságára évi 
80 fr t tal megváltatik — 18 hl. rozs — 75 f r t ; 
12 hl. zab = 29 f r t ; 11 mm. széna = 2 3 f r t j 11 mm. 
szalma = 11 f r t ; 41 km. tűzifa = 48 f r t ; offer-
toriumok 27 f r t ; stóla 35 f r t ; tandí j 60 frt. Szabad 
lakás, melléképületek és faiskola. A kellő okmá-
nyokkal fölszerelt kérvények folyó évi deczember 
hó 31-ig Linder Mihály lelkészhez Felső-Micsinyére 
(Zólyomm.) intézendő. (2201—1—1) 

A m e z ö m é n e s i (Maros-Tordamegye) ev. ref. 
levitatanítói állomásra pályázat nyittatik. Java-
dalom: lakáson, kerten kívül 247 frt államsegély, 
19 hold tagosított szántó és kaszáló, tűzifa és kepé-
ből álló fizetés, hivatalos fölszámítás szerint összesen: 
40 i frt. Oklevéllel fölszerelt folyamodványok folyó 
évi deczember 28-ig nagytiszteletű Ravasz János ev. 
ref. esperes úrhoz Nyárád-Szeredába küldendők. 

(2202-1—1) 
A r á k o v i c z a i községi iskolánál üresedésben lévő 

II-od tanítói állomás betöltése czéljából folyó évi 
deczember hó 20-ig pályázat hirdetik. Javadalmazása 
lesz: törzsfizetés 300 f r t ; 24 f r t lakás és 16 f r t 
fűtési átalány. A törvény értelmében fölszerelt kér-
vények az iskolaszékhez nyújtandók be. Rákovicza 
fu. p. Felső-Sebes, Szebenmegye), 1898. évi november 
29-én. Valerin Florianu, iskolaszéki elnök. 

• ( 2 2 0 3 - 1 - 1 ) 
A kollároviczi (Trencsénmegye) P l o s k o v á nevű 

hegyi államilag segélyezett róm. kath. népiskolánál 
megüresedett tanítói állásra a_ pályázat 18J9. évi 
januarius 9-ig hirdettetik ki. Évi fizetése: 400 f r t 
és lakás. Pályázhatnak tót és magyar nyelvet tudó 
okleveles tanítók és tanítónők. A megválasztott 
köteles az I—VI. osztályt és az ismétlőket tanítani. 
A kérvények az alulirotthoz terjesztendők be. Kollá-
roviczon, 1898 deczember 6-án. Treszkony István, 
plébános. (2196—1—1) 

Betöltendő a hrádecz -k i s - l ehotka i állami elemi 
iskolánál évi 400 frt fizetésből és szabad lakás 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, 
képesítő oklevéllel, képesítő bizonyítványnyal, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetle-
ges különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- ós közoktatásügyi mi-
nisterhez czimezve, legkésőbb 1898. évi deczember 
hó 22-ig Nyitravármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújt-
sák be. Állami iskoláknál már alkalmazott vagy al-
kalmazásbau levő tanítók előnyben részesülnek. 
Galgóczon, 1898 deczember hó 9-én. Nyitravármegye 
kir. tanfelügyelőségétől. (235/h—I—1) 

Kun-Csorba községben (Jász-Nagy-Kun-Szolnok-
megye) rendszeresített két tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalmazás egyenkint 400 frt, 5 f r t 
kertilletmény, addig, míg az ú j iskolák fölépíttet-
nek, egy szoba, konyha, kamrából álló lakás, később 
megfelelő tisztességes lakás. Kötelessége: az osztatlan 
iskola összes növendékeit oktatni, ismétlő- és gazda-
sági ismétlő-iskola tantárgyait előadni, ezeken kívül 
egyházi functiókat végezni. Fölszerelt pályázatok 
1899 február 10-ig alulírottnál beadandók. Csak 
református és katholikus taní tók pályázhatnak. 
Gonda István, iskolaszéki elnök. (2206—III—1) 

A kövágó-örs i (Zalam.) anyahitközséghez tartozó, 
a Balaton par t j án gyönyörű vidéken fekvő R e n d e s 
községbeli róm. kath. kántortanítói állásra folyó évi 
deczember 21-re pályázat hirdettetik. Jövedelme: 
222 frt, államsegélylyel 402 f r t ra emeltetett. Új 
lakása, áll 2 padlós szoba, takaréktüzhelyes konyha, 
kamra és istállóból. Kérvények a plébániára kül-
dendők. ( 2 2 0 5 - 1 - 1 ) 

A gömöi' -murányl róm. kath. iskolánál osztály-
tanítói állásra deczember 31-ig pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 264 frt államsegély, tandíj 42—45 tan-
köteles után, egyenkint 2 f r t 40 kr, jó lakás. Az 
iskolaszék. " (2195-1—1) 

Apcz (Hevesm.) mváros róm. kath. népiskolájá-
nak I-ső osztályánál tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalma: 400 frt, csinos szoba, szükséges bú-
tor s fűtéssel. Pályázati határidő : deczember 25-ike. 
Megválasztott évközben nem változhat. Hevesy József, 
iskolaszéki elnök. (Posta, vaspálya.) (2207—I—1) 
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Borsod-Tisza-Osz lár l reform, kántortanítóságra 
pályázat nyit tat ik. Jövedelem: 400 f r t készpénz, 
esetleg 180 fr tba átvehető 23 hold szántó, rét, legelő. 
Van két szobás lakás, meleg konyha, kamara, istálló. 
Tanköteles: 40 mindennapi, 15 ismétlős. Pályázhat-
nak okleveles ref. tanítók márczius l-ig a helybeli 
ref. lelkészi hivatalhoz. (Posta: Tisza-Palkonya.) 

(2199-1—1) 
Pályázat a TIsza -Szajo l (Jász-Nagykun-Szolnok-

meirye) róm. kath. jellegű leánytanítónői állásra. 
Fizetése: 325 f r t o. é. évnegyedenként előre az 
egri alapítványi pénztárból. 2 szobás lakás, konyha, 
kamra s melléképület 400 Q - ö l házi kerttel. 75 fr t 
államsegély iránt a lépések megtét t t tek felsőbb 
egyházhatósági engedélylyel az iskolaszék részéről. 
Kötelessége : az osztatlan leányosztályt vezetni és 
tanítani, valamint a leányismétlőket is. Posta, vasút-
állomás helyben. Pályázati határidő deczember 28-ika. 
Állomás azonnal elfoglalandó. Kérvények Doboczky 
János, rk. lelkész, iskolaszéki egyházi elnökhöz 
küldendők. (2210—II—1) 

T u r ó c z - S z u c s á n i róm. kath. kántortanítói állo-
másra deczember 30-ig pályázat hirdettetik. Jöve-
delem : államsegélylyel 400 fr t és lakás. Tanítási 
nyf lv : magyar-tót. Folyamodványok az iskolaszék-
nek Szucsánba küldendők. (2208-1—1) 

A n y í r - a c s á d i (Szabolcsm.) ref. kántortanítóság-
gal egybekötött fizetés : lakás, kert, 153 f r t állam-
segélylyel 480 f r t értékű pénz, föld, termény. Pályáz-
hatnak oklevélnélküliek is, de államsegélyt nem 
kapnak. Állás azonnal elfoglalható. Sebeők István, 
lelkész. ( 2 2 1 2 - 1 - 1 ) 

A b o l v a s n i c z a i román és magyar tannyelvű köz-
ségi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az 
állomás járandóságai : 352 fr t készpénzfizetés, 24 köb-
méter kemény tűzifa, tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, szabályszerű 
bélyeggel ellátott és a nm. vall. és közokt. minis-
teriumhoz czímzett folyamodások 1898. évi deczem-
ber hó 30-ig a krassószörénymegyei közigazgatási 
bizottsághoz küldendők. Pályázók a kir. tanfelügyelő-
nél személyesen jelentkezzenek (23tí/b—I—1) 

A j o b b á g y f a l v i (Maros-Tordamegye) róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delem: 1. államsegély: 199 f i t ; 2. stolaváltsági 
alapból: 52 fr t 26 k r ; 3. ötödéves korpótlék: 50 f r t ; 
4. áj tatos-alapból: 1 f r t 50 k r ; 5. tandíjból: 16 f r t ; 
6. a hívektől: 32 véka törökbuza és 23 kézinapszám 
pénzértéke : 25 f r t 45 k r ; 7. malom haszonbérből: 
9 f r t 60 k r ; 8. borból, pénzértéke: 9 f r t ; 9. 120 
napszám pénzértéke: 30 f r t ; 10. 36 hold tagosított 
jóminőségű szántó-kapáló kataszteri jövedelme: 
120 f r t ; 11. 5 holdnyi erdőből üzemtervszerinti 
tűz i fa ; 12. két szobából álló tisztességes lakás, 
téli-nyári konyhával, gazdasági épületek, kút és 
veteményes kerttel. Kötelességei: a mindennapi és 
ismétlő tankötelesek oktatása, kántori teendők vég-
zése. Kellően fölszerelt folyamodványok gr. Majláth 
Gusztáv erdélyi püspök ú r ő Méltóságához czimezve, 
folyó évi deczember hó 22-ig alólirotthoz nyúj tan-
dók be. Csak okleveles kántortanítók pályázhatnak. 
Személyesen is jelentkező előnyben részesül. Jobbágy-
falván, 1898 deczember hó 3-án. (U. p. Nyárad-
Szereda.) Flóri József, iskolaszéki elnök. 

(2189 - 1 - 1 ) 
K e r c s e l i g e t (Somogym.) államilag segélyezett 

róm. kath. elemi iskolánál megüresedett osztály-
tanítói állásra deczember 24-ére pályázat hirdettetik. 
Fizetése: évi 400 frt, bútorozott szoba és fűtés. 
Kötelessége : az ismétlő-iskolások egy részét is ok-
ta tn i és a kántorságban segédkezni. Csakis képesí-
te t t tanítók pályázhatnak. Kántorságban jártasok 
előnynyel birnak. Az állás azonnal elfoglalandó. 

(2213-1—1) 

V i s e g r á d o n (Pestm.) segédtanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazás : bútorozott szoba, egy 
öl tűzifa, évi 350 f r t és az első korpótlék eléréseig 
50 f r t ideiglenes drágasági pótlék. Kötelességek ós 
föltételek lapunk ez idei 42. számában olvashatók. 
Határidő deczember 24-ig. Kérvények Esztergom-
Doroghra az esperesi hivatalhoz küldendők. 

( 2 2 1 6 - 1 - 1 ) 
A f ehérvár-d iósd i róm. kath. tanítói állomásra 

január 2-iki határnappal pályázat hirdettetik. Fize-
tése : 400 frt, csinos bútorozott szoba. Kötelessége: 
az I—II. osztályt, valamint az ismétlőket tanítani, 
kántoriakban segédkezni. Kérvények főt. Téttry 
József elnök úrhoz Téténybe küldendők. (2214—I—1) 

Zsinai (Szebenmegye) román tannyelvű, a határ-
őri alapból föntartott községi elemi népiskolánál 
megüresedett tanítónői, esetleg tanítói állomás pályá-
zat kihirdetik. Kötelessége : a Il-ik, Ill-ik és ismétlő-
leányok oktatása. Tanítónőnek a női kézimunka is 
kötelezettsége. A magyar nyelv oktatása kielégítse. 
Istentisztelet tartása vasárnapi és egyéb templomi 
ünnepeken előírt énekzetek ösmeretsége. Pályázhat-
nak csak gör. kel. vallású személyek. Fizetése: 
határőri-alapből kétszáz frt , havi részletekben. Köz-
ségi pénztárából egyszáz frt, négyhavi részletekben. 
Természetes lakás és három öl tűzifa. Pályázni 
kívánók okmányokkal kellően fölszerelt kérvényei-
ket folyó évi deczember hó 30-ig alulír t iskolaszéki 
elnökéhez küldendők. (2215—1—1) 

A s o m o g y v á r i róm. kath. népiskolánál az egyik 
osztálytanítónak kántortanítóvá tör tént megválasz-
tása következtében ezen állomásra pályázat hirdet-
tetik. Kötelessége : a kijelölt osztályt és az ismét-
lősöket oktatni, valamint a kántorság minden ágá-
ban segédkezni. Fizetése: egy évre 160 fr t kész-
pénz, az ismétlők oktatásáért 15 fr t , élelmezés 
(reggeli, ebéd, vacsora) a főtanítónál, bútorozott 
szoba (ágynemű nélkül) fűtéssel. Felhivatnak azok, 
kik ezen állomást elnyerni óhaj t ják, hogy kérvé-
nyeiket kellőleg fölszerelve, az iskolaszéki elnök-
séghez küldjék. Az állomás azonnal elfoglalható. 
Somogyvár, 1898 deczember 8-án. Lukács Ferencz, 
plébános, iskolaszéki elnök. Rozsics Géza, főtanító, 
iskolaszéki jegyző. (2211—I—1) 

A D o l á c z községi iskola II. osztályú róm. kath. 
kántortanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Fizetés: készpénzben 495 f r t ; 2 hold legelő; a 
házikert fele ; 200 Q - ö l pótker t ; és lakás, mely ál l : 
2 szobából, konyhából, éléskamrából, pinczéből és 
istállóból. Az udvar az I-ső osztály tanítójával közös. 
Mint kántor élvezi 1300 lélek után a stólát, alapít-
ványi misék után 10—12 frtig járó összeget. Pályáz-
ha tnak oly oki. tanítók, kik a magyar és német 
nyelvet úgy szóban, mint írásban tökéletesen bírják 
és a kántorságban jár tasak. Folyamodványok 1899. 
évi január 10-ig Rit t inger Lőrincz isksz. elnökhöz. 
Doláczra (u. p. Tolvádia, Torontálm.) küldendők. 

(2217—11—1) 

H I R D E T É S E K . 

Okleveles tanítónő 
sürgősen kerestetik egy leányka mellé, ki a II. pol-
gári osztályra előkészítendő. Német nyelv és zon-
gora szükségeltetik. Fizetés havonkint 25 frt é s 
e l lá tás . Bizonyítványok elküldendők dr, Fabry 
Lajos Bindt, u. p. Markusfa lu (Szepesm.) 

( 2 1 8 7 - 1 - 1 ) 

Lakásom: G y ó r - S z t . - M á r t o n . Züchter, <4+ 
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j| RlCHTER-féle Horgony-Kőépltöszekrény g 

Karácsonykor 
sokkal kevesebb fölösleges limlom 
vásároltatnék gyermekek számára, 
ha a szülők csak annyi időt venné-
nek maguknak, hogy a hires Rich-
ter-félc Horgoiiy-Kőépitöszekx-éuyek 
felette érdekes és gazdagon illuszt-
rált árjegyzékét átolvashassák. Az 
ebben lenyomtatott levelek örvendő 
szülők és tekintélyes tudósoktól egy-
hangúlag bizonyítják, hogy nincsen 
jobb és egyszersmind tartósabb játék-
és foglalkoztatószer, mint a Richter-
féle Horgony - Köépítöszekrények ; 
egy tekintélyes svájczi pedagógus 
szószerint mondta: „A Horgony-
Köépítoszekrónyck egy egész játék-
szerraktárt helyettesítenek" és sza-
vait így zárja be : „Csak vigyétek 
be mindegyik házba, a melyben bol-
dog szülők laknak !" Mi azt hiszszük, 
hogy érdemes egy levelező-lapot k ocz-
káztatniésa Richter F. Ad. és társa 
czégtöl Bécsben, I., Operngasse 1« 
a legújabb illusztrált árjegyzéket 
bérmentve meghozatni. Miután az 
új kiadás az új és felette előnyös 
kiegészítő rendszerek kimerítő leírá-
sát is tartalmazza, azért azok is, kik 
már egy köépítőszekrény birtokában 
vannak, az árjegyzék beküldése iránt 

szintén intézkedjenek. 
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M a g y a r 

általános érdekű, legolcsóbb havi folyóirat. 
21U3 Kiadja a 11 — 1 

Magyar Pacdasogiai Társaság. 

Hogy a legszerényebb viszonyok közt élő 
kartárs se legyen kénytelen azt nélkülözni, 
mint a Paedagogiai Társaság tagja, évi 
3 l ó r i u l tagdíj fejében kaphatja, ha belé-
pési szándékát dr. Kovács Jánosnak 
(Budapest, I. ker., Németvölgy, Hantos-út), 
a társaság titkárának bejelenti (a fizetést 
később teljesítheti). Intézetek részére az 
előfizetés 5 frt s ez összeg a Franklin-
Társulathoz (IV., Egyetem-utczii 4. sz.) kül-
dendő. Elnök: dr." Heinrich Gusz táv ; 
szerkesztő: dr. N é g y e s y László. 
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Magas állványon 7 frt, 
Alacsony „ 6 „ 

M e g r e n d e l h e t ő : 

? BUDAPESTEN, j * 

Mártonffi Gyula, 
fényképésznél 

IV. kerület, korona-herozeg-uteza 5. sz. 

ZSÁMBOKON: dr. Ében Mihálynál. 
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R é g i k é n y v e k , 
iratok, képek, bronz- és kőkorszaki tárgyak stb. 
folyton vétetnek. Ajánlatok l t í 'ge i M. ( iy i tnl i 
czím alatt kéretnek. (2150—I—1) 
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TOLDI LAJOS BUDAPEST 

T m i S s i i s i i f t e í i 

elemi és polg;ári, tanító-, tanítóuöké-
pezdék, valamint az összes tanintézetek 

számára a legújabb kiadásban. 

Továbbá : földrajzi j egyze tek Röhn J. 
tanártól, irálytani j egyzetek Király 
Pál tanártól és történelmi jegyzetek 
Lovcsányi Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

f O L I H JLA.JOS 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r t i l e i , 
1512 F ö - u t c z a 3 - ik s z á m . XV—12 

Részletes könyvjegyzék ingyen! 

IL kerület, Fö-utcza 2-ik szám. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Hegkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megkültiése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
kö/ségi előljárósúgi bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
La]>ja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan Kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb id^re 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható h rdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak i s 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG. KIADÓHIVATAL: 
CÜDAPEST, Tí . KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEK., ISKOH-TÉR 

K é z i r a t o k a t n e m a c i u n l i v i s s z a . 

A szeretet ünnepén. 
Az örök szeretet születésének ünnepe 

nehéz körülmények közt virrad ezúttal 
szeretett hazánkra. Összetartás, egyet-
értés helyett, széthúzást, visszavonást 
látunk mindenütt. „ Szeressétek egymást!" 
— szólt szelíden az Üdvözítő, a ki meg-
halt az emberiség bűneiért. „Gyűlöljétek 
egymást!" — kiált vigyorogva a pokol-
beli fajzat, a ki az emberiség bűneire 
építi föl életét és uralmát. Amaz a jólét, 
az üdv felé vezérel; ez kárhozatba, 
romlásba dönt. 

Fájdalom! — vannak, sokan vannak, 
a kik e hanyatló évszázad utolsó napjai-
ban a gyűlölség hirdetőihez szegődnek, 
elfordulván az Úrtól, a ki pedig az 
örök szeretet nevében és az örök szere-
tetért váltotta meg az emberiséget. 
Vannak, a kik az örök szeretet romjain 
akarják fölépíteni zavaros vágyaik kép-
zeleti világát. Elvakultak! A szeretet 
romjaira nem lehet építeni, mert ha 
eltűnik a földről a szeretet, kihűl a 
föld és megszűnik minden, még a sátán 
uralma is. 

Zenittől a nadirig, nadirtól a zenitig 
mindent a szeretet tart össze: világ-
rendszereket, világokat, isteni alkotá-
sokat, emberi műveket — mindent. A 
hová a szeretet napjának sugarai nem 
jutnak el, ott pusztulás és örökös fagy 

uralkodik: ott kihűl, elhal az emberi 
szív, a melynek a szeretet melegére 
szüksége van. 

Ki ne érezné ezt szent Karácsony 
napján? Érzi talán még a genfi börtön 
földalatti, nyirkos üregében az a sátán-
fajzat is, a ki a szeretet égi küldöttjé-
nek földi életétől fosztott meg minket. 

Karácsony! Mily bűvös szó ez, mivel-
hogy örök jelentése, örök tar ta lma: 
szeretet! „Szeressük egymást!" — hang-
zik felénk az Üdvözítő szózata, a midőn 
kigyulladnak a karácsonyfákon, az árvák 
karácsonyfáin is, ez égi szózat csillogó 
jelképei. 

„Szeressük egymást:" — hirdetjük 
mi is a mi 27 ezer emberből álló sere-
günknek, a moly ismeri, mert hiszen 
nemzeterősítő munkában állandóan gyako-
rolja a szeretetet. „ Szeressük egymást!" 
— és szeretetünk tettekben nyerjen 
kifejezést. 

Egyetértésünket, összetartásunkat doku-
mentálj uk mindenekelőtt azzal, hogy 
csatlakozzunk egy lélekkel ahhoz az 
összekötő kapocshoz, a mely a Magyar 
Tanítók Országos Bizottsága néven a mi 
központi, közös képviseletünk. Iskolai 
és felekezeti jellegre való tekintet nélkül, 
erősítsük az Orsz. Bizottságot, hogy legyen 
a mi erősségünk vára, a mi nagy szá-
munknak számbaveendő kifejezője. Azok 
az egyesületek, a melyek eddig még 

Lapunk 51-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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nem nyilatkoztak: nyilatkozzauak, hogy a 
tavaszi nagygyűlésen büszkén utalhassunk 
arra, hogy a magyar tanítóságon nem 
diadal inaskodik a visszavonás szelleme, 
mert a magyar tanítóság egy az össze-
tartásban, egyetértésben és szeretetben. 

Nem panaszképp mondjuk, de tagad-
hatatlan, hogy a magyar tanítóság 
szegény, jóllehet az 1893. XXYI. t.-cz. 
és jelenlegi ministerünk atyai gondos-
kodásai sokat lendítettek helyzetén. 
Hanem azért szegénységünkben se feled-
kezzünk meg a tanítóság orsz. jótékony 
intézeteiről: az Eötvös-alapról és az 
Orsz. Tanítói Árvaházról. 

Arról pedig, a mi maradandó emléke 
volna szeretetünknek, elmélkedjünk a 
szeretet ünnepén. Elmélkedjünk, de nem 
csupán az agyunkkal, hanem a szivünk 
segítségül hívásával is a Tanítók Házáról. 

A tanító-egyesületek vegyék föl a 
Tanítók Háza ügyét tavaszi gyűléseik 
tárgysorozatába s nyilatkoztassa ki 
őszintén mindegyikök, mennyivel járulhat 
hozzá az eszme megvalósításához akár 
egyszer s mindenkorra, akár évenkint. 
Mi, részünkről, Ígérjük, hogy a kérdést 
elaludni nem engedjük s már legközelebb 
megkezdjük a hozzászólások érdekes 
sorát. 

Ha a kartársi egyetértés, összetartás 
és szeretet olyképen nyilatkoznék meg 
köztünk, a mint azt a szeretet ünnepé-
nek alkalmából forró óhajtásunkként 
fönnebb elmondottuk: a visszavonás és 
gyűlölködés eme korának pártatlan 
történetirója följegyezné rólunk azt, 
hogy a magyar tanítóságban, a körülte 
történtek daczára is, erősen élt az egység 
érzete és a szeretet. 

Szeressük egymást! 
(Budapest.) U. 

s £ 

A tanügy a bécsi jubileumi ki-
állításon. 

(Befejező közlemény.) 
III. A gyermekek iskolán kívül való foglal-

koztatását felölelő csoportozatban a minta kézi-

munka teremben az osztrák gvermek kézi-
munka okt. egyesület állította ki különböző 
tanmeneteit. Itt voltak láthatók J . Urbán 
polg. isk. igazgató famunkálati tanmenetei; 
A. Bruhns igazgató fafaragászati papir stb. 
tanmenetei 

Ezen kiállításból kitűnt, hogy Ausztriában 
az iskolás gyermekek kezet ügyesítő foglal-
koztatására nagy gondot fordítanak. A gyer-
mekek játszására vonatkozó tárgyakból is 
külön kiállítást mutattak be. A tanítók háza-
egyesülete képeket és gyermekjátékokat is-
mertető munkát állított ki. 

IV. A kiállítás IV-ik csoportozatában az 
iskolaköteles siketnémák, vakok és gyenge-
érzékü gyermekek oktatására vonatkozó gyűj-
teményeket látunk. I t t az egyes intézetek 
állították ki az intézet épületének modelljeit, 
rajzait, fölszerelési eszközöket, a tanulók mun-
káját, ruházkodását stb. A vakok oktatására 
nézve a különböző foglalkozásokat apró tár-
gyakból és alakból összeállított csoportoza-
tokat mutattak be. Ezen osztály behatóbb 
tanulmányozásáról azonban tekintettel a ta-
nulmányukra fordított időnk rövidségére, le 
kellett mondanunk. Végül bátrak vagyunk, a 
mint azt már fönnebb is jelezni szerencsénk 
volt, a „Lehrmittel-Centrale" szervezetét és 
működését az alábbiakban részletesen ismer-
tetni. 

A „Jugendhalle" legnevezetesebb, legérde-
kesebb és legfényesebb pontjainak egyikét 
képezi a bécsi BLehrmittel-Centrale* kiállí-
tása. Kötelességünknek tartottuk e vállalattal 
közelebbről megismerkedni és örömmel jelent-
hetjük, hogy mindenütt és mindenkinél a leg-
nagyobb előzékenységgel találkoztunk, sőt 
mint az országos tanszermúzeum vezérférfiai, 
örömmel tapasztaljuk azt is, hogy csodálkozva 
és irigykedve vettek tudomást a magyar or-
szágos tanszermúzeum létezéséről, mely intéz-
mény a bécsi tanférfiak egyik ideálját képezi. 
Hogy a mi tanszermuzeumunk jelenleg a 
helyiség hiánya miatt föladatának teljesíté-
sében és fejlesztésében meg van bénítva, azt 
persze bölcsen elhallgattuk. 

A bécsi „Lehrmittel-Centrale" czímű társa-
ságról a következőt jelenthetjük: 

Czélja az osztrák iskolaügyet a tantervnek 
megfelelő taneszközök megszerzése útján fej-
leszteni. Erre az 1894-ben alakult társaságot 
azon körülmény indította, hogy noha Bécs-
ben az ipar nagyon fejleszti a taneszközök 
készítését és beszerzését, mégis jó taneszkö-
zök beszerzése vásárlás útján igen költséges 
és ennek tulajdonítható, hogy különösen a 
nép- és polgári iskolák, tehát az osztrák tan-
intézetek legnagyobb része, taneszközök dol-
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gában nincsenek kielégítően fölszerelve. Mint-
hogy Ausztriában az iskolák föntartői mnjd 
a tartomány, majd a kerület, majd a község, 
a taneszközök beszerzésére szükséges pénz 
nem áll mindig rendelkezésre; pedig az 
osztrák tanférfiak is arról vannak meggyő-
ződve, hogy az oktatás c>ak akkor mutathat 
föl kellő eredményt, ha kellő szemléltetés 
támogatja, mert az alapos szemléltetés útján 
szerzett tudás megakadályozza a társadalmi 
életben annyira veszedelmes féltudást; teljes, 
a tényleges szükségletnek megfelelő tanesz-
közgyűjtemény köti az oktatást a szükséges-
hez, megkönnyíti a tanulónak a tanulást és 
ennélfogva ellensúlyozza a szellemi túlter-
helést. 

A „Lehrmittel-Centrale" társasága akként 
véli czéljait elérhetőnek, hogy az oktatásra 
alkalmas taneszközöket nagyban összegyűjti 
és készítteti; gondoskodik továbbá arról, hogy 
valamennyi az oktatásra szükséges taneszköz 
az iskolák birtokába juthasson, külön elő-
adások és kurzusok útján képezi a tanítókat 
egyes specziális szakokban, .központot akar 
létesíteni, melyben az iskolák különböző ne-
meinek taneszközgyüjteményei kiállítva le-
gyenek (tanszermúzeum), és mely azoknak 
beszerzését közvetítené; végre szakszerű dol-
gozatok és munkálatok közzététele és ter-
jesztése által is mozdítsa elő a közoktatás 
ügyét. 

A társaság működő tagjai egyelőre leg-
inkább tanárok és tanítók, kik lekötelezték 
magukat egy tanéven keresztül hetenkint 
legalább 3 órát a társaság czéljainak szen-
telni, a külső tagok különösen a társaság 
székhelyén kívül fekvő állomásokon buzgól-
kodnak a taneszközökhöz szükséges anyag 
beszerzése körül; a pártoló tagok a társaság 
czélját évenkint lefizetendő járulékkal, legalább 
10 koronával támogatják; az örökös pártolók 
a társaság pénztárába egyszersmindenkorra 
1000 koronát fizetnek be, vagy ez összegnek 
megfelelő értékben természeti tárgyakat, köny-
veket vagy egyéb a társaság czélját szolgáló 
tárgyakat adományoznak. A társaság körül 
kiváló érdemet szerzett személyiségek tiszte-
letbeli tagokká választhatók. 

A működő tagok eddig tiszteletdíj élvezete 
nélkül működtek közre; tiszteletdíjra majd 
csak akkor tarthatnak igényt, ha legalább 
1 éven keresztül hetenkint 6 órán át dol-
goztak a társaság érdekében. 

A társaság alap- és forgótőke beszerzésén 
is iparkodik. Az adományokból és a forgó-
tőke bevételi többletéből akarja létrehozni 
és jövedelmével első sorban szegény iskolákat 
taneszközökkel díjtalanul fölszerelni. 

A forgótőkét a tagok járulékaiból, ado-
mányokból, segélyezésekből és a vállalat pénz-
beli jövedelméből akarja megszerezni. A tár-
saság 4 évi fönnállása alatt a vallás- és 
közoktatásügyi, a földmívelés- és pénzügyi, 
a vasúti cs. kir. ministeriumok, Bécs községe 
és számos bel- és külföldi pártolók részéről 
részesült támogatásban és ennek köszönhette, 
hogy az említett idő alatt 737 tanintézetnek 
(2 fő-, 21 közép-, 23 szak-, 152 polgári és 
539 népiskola) kioszthatott 48.852 ásvány- és 
kőzetpéldányt (6—8 cm. nagyságban), melyek 
30.000 frtnyi értéket képviselnek, az illető 
tanintézeteknek pedig vagy a beszerzés költ-
ségén, vagy ingyen engedtettek át. 

A hatalmas támogatóknak köszöni a tár-
saság továbbá azt, hogy fönnállása 4 éve 
alatt 95 ezer drb ásványt, melyeknek becs-
értéke 50 ezer frt, 550 frt árán tudott be-
szerezni. 

0 felsége kormányzatának 50-ik évforduló-
jának megünneplésére a társaság elhatározta, 
hogy Bécs összes nép- és polgári iskoláit 
tantervszerű gyűjteményekkel szereli föl. 

Az 1—2 osztályú népiskola 43 darabból 
álló ásványgyüjteményéneli (6 — 8 cm. nagy-
ságú példányokban) eladási ára 5 frt, a 
3 — 5 osztályú népiskola 72 darabból álló 
gyűjteményének ára 10 frt, a polgári iskola 
159 darabból álló gyűjteményének ára 25 frt 
(általános 6—8 cm. nagyság mellett), vagy 
36 frt (pontos 6—8 cm. nagyság mellett). 

Még érdekesebbnek Ígérkezik a társaság 
egy újabb vállalata, melyet különben nálunk 
dr. Staub Móricz, e jelentés egyik irója, már a 
millenniumi kiállítás alkalmával megpendített 
és megvalósítása érdekében a magas minis-
teriumhoz is fordult, de máig eredmény 
nélkül. Hogy a természettudományi oktatás 
is nemzeti alapból induljon ki, Staub hazánk 
természeti tekintetben nevezetes vidékeinek 
faliképekben való terjesztését indítványozta 
és ennek megkönnyítésére a magas minis-
terium támogatását annyiban kérte, hogy a 
faliképek előállítási költségeit előlegezze, a 
készülő képeket pedig a hazai tanintézeteknek 
az előállítás árán engedje át. 

Ugyanezen eszmét fölkarolta most a bécsi 
Lehrmittel-Centrale; sőt az eszme már meg 
is valósult, a mennyiben a társaság a „Steyer-
mühle" czímű részvénytársasággal szerződést 
kötött, melynek értelmében az olajszinnyomatú 
(a Hölzel-féle geográfiái falitáblák modorában) 
faliképeket darabonkint 50 kr áron fogja 
az iskoláknak juttathatni. Az első lap, mely 
már elkészült és mely a társaság egyik vezér-
férfia szívességéből birtokunkban van, a híres 
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eisenerzi vasbánya vidékét ábrázolja és kitűnő 
kivitelű. 

Készülődik még a társaság egy harmadik, 
égető szükségletet kielégítő vállalatra. Ez 
iskolai herbáriumok beszerzésére vonatkozik. 

A kiállításon látható volt mutatványok 
hangosan szólnak a vállalat czélszerüsége és 
instruktiv volta mellett. 

A minta-herbarium elkészítését magára 
vállalta a cs. kir. természetrajzi udvari muzeuni 
növénytani osztályának vezetője, dr. Beck 
Günther lovag, egyetemi tanár. 

A szárított növényhez mellékelt schema-
tikus és analytikus rajzok érthetővé és az 
oktatásra alkalmatossá is fogják tenni a her-
barium száraz példányait is. 

Ha ezen bécsi társaság a jövőben is meg-
találja a kellő támogatást és ha vezérlő és 
működő férfiai a jövőben is megőrzik buzgó-
ságukat, egy olyan művet fognak alkotni, 
melyért minden művelt állam megirigyelheti 
az osztrák iskolákat és mindenki, a ki a helyes 
népoktatás üdvös befolyását az állami jólétre 
ismeri és méltatni tudja, szívből üdvözli a 
bécsi tanítók nagyszerű vállalkozását. 

Ezekben volt szerencsénk a szóbanforgó 
kiállításon rövid pár nap alatt szerzett tapasz-
talatainkról és benyomásainkról beszámolni. 

E tapasztalataink újból meggyőztek minket 
az osztrák tan szeripar fejlettségéről és arról, 
hogy e téren mennyi még a tenni való 
hazánkban. 

Az ezen alázatos jelentésünkben foglaltakat 
ismételten Nagyméltóságod becses figyelmébe 
ajánlva, a legmélyebb tisztelettel maradtunk 

a Nagyméltóságú Minister Úr, 
Kegyelmes Urunknak 

Budapesten, 1898 október hó 30-án 
alázatos szolgái: 

Gyertyánffy István s. k., kii-, tanácsos, az 
országos tanszermúzeum igazgatója. Dr. Staub 
Móricz s. k., kir. tanácsos, m. kir. középi-kolai 
tanár, képzőintézeti gyakorló főgymnasiumi 
tanár, az 0 . T. M. Bizottság elnökhelyettese. 
Miklós Gergely s. k., állami tanítóképző-inté-

zeti tanár, mint az 0 . T. M. titkára. 

C x f l O 

A magyar beszédre való szokta-
tásról. 

Margitai József, a csáktornyai áll. tanító-
képző igazgatója e lap f. évi 45. számában 
válaszol ugyancsak e lapnak f. évi 18. szá-
mában „ A magyar beszédre való szoktatásról" 
megjelent közleményemre. 

Erre a czikkre kívánom észrevételeimet, 
megtenni s kérem az érdeklődőket: állítsák 
szembe Margitai J . állításaival az enyéimet. 

Ha ezt megteszszük, a következő ered-
ményre ju tunk : 

1. A Margitai József módszere nem direkt 
módszer, tehát nem is felel meg a nevelés-
természetszerűségének. 

2. Nem helyes, hogy a magyar beszédet 
a gyermek anyanyelve alapján taní t ja ; a 
magyar beszéd tanítását csak az 5. hónapban 
kezdi meg; az anyanyelvet egészen a felső 
osztályokig használja eszközül. Téved, a mikor 
azt állítja, hogy a gyermeket nem lehet, 
tárgyismeretre is, meg magyar beszédre is 
szoktatni. Persze, hogy nem lehet, ha a tanító, 
.a mint mondja, „fogalmat magyaráz". A 6—7 
éves gvermeknek fogalmat magyarázni a leg-
nagyobb bűn. 

3. A beszéd- és értelemgyakorlatot nem 
szabad úgy kettéosztani, a mint ő javasolja. 
Ez éppen annyit jelentene, mint kettéválasz-
tani az embert. A míg a beszéd teste marad 
az érzésnek, vágynak, értelmi képnek: addig 
az értelemgyakorlatot a beszédgyakorlattól 
nem szabad elkülöníteni, különben a beszéd 
élet nélkül való, száraz, unalmas formává lesz. 
A lélek ad az emberi beszédnek értelmet, 
erőt, színt, hullámzást; attól meg nem foszt-
hatjuk. M. J. igazgató azt tartja, hogy előbi» 
megadom a gyermeknek a dologképet, meg-
kötöm az anyanyelvi szóképpel s csak azután 
gyakorlom be magyarul. A dologkép csak a 
vele állandósított szóképet s megfordítva idéz-
heti föl. Ha a dologképet pl. németül állan-
dósítom, az mindig a német szót fogja emlé-
kezetembe hozni s nem a magyart. A Margitai 
módszere szerint mi történik ? A gyermek 
pl. képzetet szerez az asztalfiókról s megköti 
e német szóval: die Tischlade. Csak ezután 
veszi elő ezt a magyar szót: asztalfiók. Az 
egymásután szerint a dologképet követi a német 
szókép s ezt a magyar formájú. Ha azt mon-
dom : asztalfiók, a német gyermek utána a 
Tischlade német szót keresi s csak a mikor 
már nagyon bizonyos benne, hogy a magyar 
asztalfiók valóban a német Tischlade, tér 
magára a dologképre, az asztalfiók képzetére. 
Az a ,Tischlade" akadály. Kihúzom az asztal-
fiókot, fölmutatom s mondom: asztalfiók; a 
német Tischlade-t egyszerűen elhagyom. Igenis, 
meg lehet oldani a magyar beszédgyakorlattal 
az értéimi föladatot. Ha Margitai igazgató úr 
kételkedik benne, menjen Nagy-Szebenbe, 
Brassóba, Pancsovára, vagy jöjjön ide föl 
hozzánk, majd megmutatják a mi derék taní-
tóink, hogy lehet. Nem kivétel ez, hanem 
általánosan elterjedt tény. A kivételek mat. 
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már csak ott vannak és lehetnek, a hol fordító-
rendszer szerint tanítják a gyermeket a magyar 
beszédre. 

4. A közlő taiialak nem alkalmas a magyar 
beszédre való oktatáshoz, mert a gyermek 
hamar megunja. Tessék csak a gyermek ter-
mészetszerű önmunkásságára alapítani a ma-
gyar beszédre való oktatást, majd meggyőző-
dik, hogy a közlő tanalakra csak ritkán és 
rövid ideig lesz szüksége. Világos dolog, ha 
•a gyermeket passziv magatartásra szorítjuk, 
a legkényelmesebb a közlő tanalak. Csakhogy 
•a direkt módszer lényegével az teljesen 
•ellenkezik. 

5. A mit Margitai J. tovább mond, az 
mind csak úgy állhat meg, ha a magyar 
beszéd tanítását az anyanyelvre alapítjuk. 
A direkt módszer fogalmának a körébe azok 
a dolgok nem tartoznak. A direkt módszer 
mellett nem várok a negyedik, ötödik hó-
napig, nem osztom föl a beszéd- és értelem-
gyakorlatot, írást, olvasást, számolást stb.-it 
anya- és magyarnyelvi részekre; nem haladok 
a magyar beszédbeli tanítással az anyanyelvi 
tanítás nyomában. A direkt módszer mellett 
a t> éves gyermek rendezett iskolai viszonyok 
között az első év végén magyarul beszél; 
a fordító-rendszer szerint a negyedik évben 
sem. 

6. Az nem áll, hogy a tanító a magyar 
beszéd tényleges elterjedését és állandó hasz-
nálatát nem tudná biztosítani. Egy emberöltő 
•alatt biztos sikert arat. A nyáron beutaztam 
az egész országot. Szemeimmel láttam, füleim-
mel hallottam, hogy a szász, oláh, szerb, 
német, tót, ruthén gyermekek, a kik állami 
•elemi iskolába jártak, folyékonyan beszélnek 
magyarul. Kérem, utazza be Erdélyt, Felső-
Magyarországot, Torontál-, Temes-, Krassó-
Szörénymegyét s meggyőződik arról, hogy 
azok a lelkes, ideális állami és a jobb fele-
kezeti tanítók csak az utolsó 10 esztendő 
alat t is mit míveltek a direkt módszerrel. 
Hogy Dunántúl nagyon sokan követik a 
•direkt módszert, az is tény. 

Margitai J. igazgató e lap f. évi 45. szá-
mában ezekről a dolgokról egy szót sem szól, 
hanem beszél „a magyar nyelvtanítás"-n&k 
politikai és társadalmi föladatáról. Hát kérem, 
ennek a direkt módszerhez semmi köze. 
Beszéljünk tisztán és határozottan. Én soha 
•és sehol sem állítottam azt, a mit Margitai 
igazgató úr nekem tulajdonít, nevezetesen, hogy 
a nem magyar ajkú iskolákban a magyar nyelv 
melleit a gyermekek anyanyélvét mellőzzük. 

Én azt állítottam, hogy a magyar beszédre 
a gyermeket tisztán a magyar beszéd segít-
ségével szoktassuk. A világért sem óhajtom, 

hogy az anyanyelvet mellőzzük. Igenis, tanítsuk 
meg a vend, a horvát, a tót, a német, a 
szerb, az oláh, a szász gyermeket anyanyelvére, 
hadd írjon, olvasson, számoljon az ő anya-
nyelvén ; a mikor azonban a magyar beszédre 
szoktatjuk, akkor mellőzzük a direkt, a köz-
vetetten, a természetszerű módszer akadályát, a 
gyermek anyanyelvét. A mely tanító nem így 
tesz, annak tanítványai sohasem fognak ma-
gyar módon érezni és gondolkozni. 

Margitai úr még csak nem is érinti vála-
szában a vita tárgyát; utolsó mondatában 
ígéri, hogy az általam „hangoztatott mód-
szerre didaktikai szempontokból majd más 
alkalommal" fogja nézeteit elmondani. 

A mit Margitai úr válaszában mond, annak 
ezt a czímet is lehetett volna adni: „Miképen 
viselkedjék a tanító a testvérnépek közöt t?" 
vagy: „A tanító politikai és társadalmi élete 
a testvérnépek között". 

Nem erről folyt a vita, hanem arról, vájjon 
a magyar beszédre való szoktatásnál a fordító, 
avagy a direkt módszer a helyesebb-e ? 

Nem követem Margitai urat a politikai és 
társadalmi fölfogásában sem. 

Mit állít rólunk Margitai úr politikai és 
társadalmi viselkedés szempontjából ? 

1. Azt, hogy mi a gyermek anyanyelvét 
az iskolából ki akarjuk küszöbölni. Már mond-
tam fönnebb, hogy ezt nem mondtuk. 

2. Azt, hogy mi a nemzetiségek meghódí-
tásához korai és túlvérmes reményeket füzünk. 

Tény, hogy ez állítások egyike sem tar-
tozik a direkt módszer fogalmának a körébe, 
de azért mégis megadjuk a választ. Mi tisztán 
a természetes fejlődés törvényét követjük. 
Hogyan ? Elmondom. 

Tegyük föl, hogy én ma egy 800—1.600 
lelket számláló faluba kerülnék tanítónak. 
Modorommal, szeretetemmel megnyerném a 
nép vonzalmát. A társadalmi életben népiesen 
a nép nyelvén beszélnék; az iskolában a 
magyar beszédet tisztán a magyar beszéd 
segítségével gyakorolnám. A kezdet nehéz 
lenne, mert csak a mozgás nyelve állana 
rendelkezésünkre. Ha az iskola állami jellegű, 
azonnal minden tárgyat magyar nyelven 
gyakorolnék. Két év alatt iskolám minden 
növendéke folyékony magyarsággal tanulná 
az előírt ismereteket. A gyermekeket meg-
tanítanám az anyanyelvi írásra és olvasásra 
is. Imádkoznánk a gyermek anyanyelvén is. 
E tények megnyugtatnák a szülőket. 

Ha iskolám pl. német tanításnyelvű fele-
kezeti vagy községi iskola, akkor kénytelen 
lennék német nyelven tanítani. Ez esetben 
sem alkalmaznám a fordító-rendszert. A beszéd-
éi értelemgyakorlatot csakis magyar nyelven 
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végezném és a mikor a többi népiskolai 
tárgynál gyakorolnám a magyar beszédet, az 
anyanyelvet is teljesen mellőzném. A termé-
szetszerű nevelé3 törvényénél fogva a gyer-
meknek tetsző formában jeleníteném meg a 
mozgás nyelve segítségével a dolögképeket; 
odahatnék, hogy a gyermek ebben a mun-
kában esélékvőleg részt vegyen. A magyar szó-
és mondatképek így nagyon köanyen és 
kedvesen fűződnek a dologképekhez. 

Az tény, hogy e módszerrel nem fogjuk 
az első két évben azt az úgynevezett „tan-
czélt" elérni, de igen a harmadik, negyedik, 
ötödik és a hatodik évben, még pedig ma-
gyarul és magyarán. 

A mely gyermek a népiskolában megtanulta 
a magyar beszédet nem úgy, a hogy Margitai 
úr mondja „nyelvtanítással", hanem szokta-
tással, az társaival az életben is folytatja a 
magyar beszédet. 

Ez kérem nem kivétel, hanem általánosan 
elterjedt tény. Nagyon sok falut ismerek, a 
hol 10—15 év alatt az iskolából kikerült 
fiatal nemzedék a 15. életéven túl nemcsak 
magyarul beszél egymás között, de dala, 
meseje, játéka is magyar. Hogy a magyarul 
nem tudó szülők gyermekeik haladásának 
nagyon örülnek, azt is minden alkalommal 
tapasztaltam; különben erre nézve nyugodtan 
hivatkozom a nem magyar ajkú vidéken 
nemesen és lelkesen munkálkodó tanító-
társaimra. 

Talán azért ne dolgozzunk bátran s a 
nevelés és tanítás örök igazsággal biró tör-
vényei szerint, mert az izgatásból élő lelketlen 
embereknek az nem tetszik ? Sokkal nagyobb 
az izgatók lármája, mint a száma. Pancsován, 
Nagy-Szebenben erősen dolgoztak az agitá-
torok s az állami iskolák tanulóinak a száma 
mégis évről-évre rohamosan emelkedett. 

De térjünk vissza a dologra. Egy község 
nyelvének megváltoztatásához legalább két 
emberöltő kell, ha iskolája állami. A hol a 
falu papja, jegyzője ellensége hazájának, ott 
a leglelkesebb tanítás mellett 4—5 ember-
öltő alatt sem érjük el teljesen a czélt. 

Mi történik olyan községben, a hol a 
magyar beszéd gyökeret vert ? Az ifjú nemze-
dék a szülőkkel, az öregebbekkel anyanyelven 
beszél, sőt egymás között is, hol az anya-
nyelvet, hol a magyart használják. Ez így 
van, a gyakorlati élet igazolja. A fordító-
rendszer mellett czélt nem érünk, mert a 
gyermekek hat év alatt nem tanulnak meg 
magyarul, nem szerezhetik meg a gyakorlati 
beszédhez szükséges készültséget. Hogy a 
Muraközben nincsenek agitátorok, azt Margitai 
úr jobban tudja, mint én. Ha volnának is, a 

tanító sikeres munkája, a gyermekek magyar-
beszéde élét venné az agitátor erejének.. 
A mikor a gyermek magyar beszéde egyszer 
örömet ébresztett a szülőben: akkor az a<ri-O 
tátor is elvesztette befolyását. 

M. úr egyetlenegy észrevételemre sem 
felelt, hanem fölkapta a politikai és társa-
dalmi vonatkozását a kérdésnek Czélzást 
tett az én abczés- és olvasókönyveimre. En 
ezeket 1886 ban írtam. Akkor forrtak a 
nyelv tanításának a módjai. 1886-ban is 
használtam a direkt módszert, de azért a 
fordító rendszerrel még nem tudtam teljesen 
szakítani. Az 1890-iki egyetemes gyűlésen 
előterjesztett határozati javaslatomban azon-
ban már tisztán emelkedik az ki. 1891, 
1892-ben annyira megérlelődött bennem a 
direkt módszer igazsága, hogy én magam 
Ítéltem el az én abczés- és olvasókönyveim-
ben követett tanítási módot. „Azok a könyvek 
már nem felelnek meg czéljuknak, mert a 
magyar beszédre való szoktatás a fordító 
rendszert kizárja." Azt mondtam hat-hét év 
előtt. 

Mondja el Margitai úr mielőbb módsze-
rének érveit. Ha meggyőz a nevelés termé-
szetszerű törvényeivel, én leszek a legelső, a 
ki megemeli kalapját. Csak egyre kérem: 
hagyjon békét a társadalmi és politikai 
vonatkozásoknak; inkább azt bizonyítsa be 
nekünk, hogy módszere a gyermeki lélek 
sajátos életének természetszerű kifolyása. Erre 
vártam a feleletét. 

Még egyet. Az agitátor, ha józan eszű 
ember, megbecsül; ha gonosz, úgy elébe 
tehetem akár a mennyországot, ráfogja, hogy 
pokol. A magyar tanító legyen tapintatos, 
szeresse a népet igazán; lássék meg ez 
tetteiben s akkor nem kell félnie senkitől és 
semmitől. 

(Eperjes.) Lány Mihály. 

£ Szatmár város iskolái államosításának 
tárgyalását indította meg a közoktatásügyi mi-
ministerium. Az eddigi megállapodások szerint 
a város 26 ezer forintot fizetne az államnak, és az 
iskolák elhelyezéséről s az épületek jókarban tar-
tásáról gondoskodnék. Tűzifára a város évi ezer 
forint átalányt fizet, nemkülönben fizeti a tanítói 
nyugdíj fentartói díjakat. Ezzel szemben az 
állam fedezi az összes személyi és dologi ki-
adásokat, úgy a városban, mint a tanyán és 
a hegyen. Gondoskodik a gazdasági ismétlő-
iskola szervezéséről és hitoktatói tisztelet-
díjakról. A tanítókat megfelelő arányban 
felekezet szerint nevezi ki. Ha a szerződés a. 
város és az állam közt létrejön, az államosítás, 
1900 január elsején életbelép. 
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Karácsony. 
Vén koldus lett a föld. Habló szelek 
Ütöttek rajta titkos éjszakákon 
És kincseivel elrepültenek. — 
Kopott madár keserg a téli ágon, 
77gy sír- szegényke, szinte megremeg. 
Nézem és könyezetlen meg nem állom . . . 
Hová lett a dal s annt,i boldog álom? 

Mi az, mitől kifestik a virág? 
Ml az, mi éltet ád a puszta tájnak, 
S a tar mezőnek bársonyos ruhát ; 
Dalos kedvet a csüggedő madárnak ? 
És langy tavaszszal életet lehel ? — 
Mi más, mi más: az ég örök szerelme. 
S mi az, mitől föllágyai a kebel 
És elpihen a fáradt, lázas elme? 
Mi más: a szívnek tiszta gerjedelme. 

Tombolhat a sors rég es-végtelen .' 
Ha nő naponta gyilkoló fillánk ja, 
Mérge hatalmát én nem érezem: 
Szivemben ég a tiszta hit világa, 
Mint, az örök nap vészfel,hők mögött, 
S enyhe tavaszt hint múló életemre. 
Ha bolygok is néha tövis között, 
Hűs irt csepegtet, vérező sebemre, 
Kihez imám száll kisded, Bethlehem be. 

Iván András. 

Megmozdult a szive. 
Cserey nyugalmazott kúriai biró úr kimért 

lépésekkel haladt föl a lépcsőn emeleti 
garzon-lakására, vigyázva, nehogy elaggott 
testének az ebéd utáni erősebb mozgás meg-
ártson. 

A fordulónál megállott, hogy illatos havan-
nájának hamuját kiverje a köpőládába. E köz-
ben indulatos férfibangok hatottak füléhez, 
melyek közé itt-ott félig könyörgő, félig 
siránkozó asszonyi hang vegyült. 

ü — kinek harminczéves bírói pályája 
alatt az igazság kutatása és kiderítése ter-
mészetévé vált — most sem igyekezett- el-
nyomni fölébredő kíváncsiságát, hanem egy-
két perezre megfeledkezett illatos szivarjáról, 

a melyet két ujja között hagyott úgy, a 
mint mutatóujjával leütötte róla a hamut. 
Egész figyelmét arra irányította, hogy a két 
egyén szavaiból megállapíthassa a tényállást. 

— Édes lelkem! — hallatszott a férfi 
szájából könyörtelenül — én nem tarthatok 
fönn szegények házát s nem tehetek arról, 
hogy maga gyerekes özvegy. Ha nem fizet 
január elsejéig, akkor kirakatom az utczára 
pereputtvostul. 

Ebből megtudta Cserey biró úr, hogy it t 
a háziúr ekzekvál, s hogy az igazság az ö 
részén van, mert az adósnak fizetnie kell, 
ezt minden biró úgy Ítélné meg. 

Aztán hallott még néhány szót a háziúr 
hangjából, hogy sok az adó, nagy a ház-
mester fizetése stb., végre egy ajtócsattanás 
s a szczénának vége volt. 

De nem ! mert szembe jött vele egy java-
korban levő halovány arczú asszony, kezeit 
tördelve s folyton ezt sóhajtozva: 

— Istenem, ne hagyj el! mi lesz árva, 
apátlan gyermekeimből, milyen karácsonyjuk 
lesz nekik? 

Ráismert benne arra az özvegy asszonyra, 
a ki három apró gyermekével ott lakott az 
ő folyosója bejáratánál, egy kis szúk szobá-
ban s egy még szűkebb konyhácskában, mely 
az előszobát is pótolta náluk. 

Kellemetlenül kezdte magát érezni, a mint 
meglátta ezt a siró asszonyt. 

Valaminthogy kellemetlenül érzi magát 
mindegyikünk, midőn az ész és szív birokra 
kelnek bennünk. S nála az ész könnyen le-
gyűrhette a szivet, mert annak mindig a 
rideg paragrafusok diktálnak. 

De mit is törődjék ő egy özvegy asszony 
nyomorúságával ? 

így gondolkozva ért föl lakására. Leült a 
pamlagra s félig elégett szivarját — mely-
nek különös keserű íze volt most — eldobta 
s rágyújtott egy másikra. Eszébe jutott, 
hogy holnap lesz karácsony estéje, a mi 
ugyan egyre megy, mert nála egyik nap 
olyan, mint a másik. 0 azokat az ártatlan 
karácsonyünnepi örömöket még nem ízlelte 
meg, melyek a családos emberek szivét mele-
gítik. 

Régen volt, mikor azon a ponton állott, 
hogy belehajókáz ő is a nyugalmas, tiszta 
örömöket nyújtó családi élet kikötőjébe, de 
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a kérlelhetetlen halál keresztülhúzta számí-
tásait, midőn választottját elragadta. Azóta 
élt csupán hivatásának, s azonkívül egyedül 
önönmagának. 

S most aggkorának napjait ridegen, ön-
zőén, nem törődve senkivel, semmivel, csak 
önmagával — éli le. Egyedüli gondja: egész-
ségének föntartása, hogy jól emészszen s 
hogy testének szabályos vérkeringését a jól 
beosztott életmód által föntarthassa, hogy 
így még néhány évet lefoglalhasson magának 
az életből. 

Ez az egyedüli gondja, mit törődnék tehát 
ő a síró özvegyek és árvák nyomorával. 

De ni! Az a finom havanna most sem ízlik 
neki. Valami keserű utóíze van minden 
szippantásnak. A gomolygó szivarfüst köze-
pett nem fogja el az a kellemes bágyadtság, 
a mely ebéd után szokott nála bekövetkezni. 
Minduntalan annak a siró özvegy asszonynak 
halovány, gondoktól barázdált arcza kisérti. 

Újra eldobja szivarját s e közben eszébe 
jut, hogy annak a kárba veszett két havan-
nának az ára elég lett volna az éhező csa-
láduak egy napi kenyérre. Boszankodva nyul 
valami könyv után, hogy föltámadó lelkiis-
meretét olvasással vesztegesse meg. O O 

Önön birája azonban kérlelhetetlen, egész 
délután üldözi, nem hagy neki nyugtot. 

A ködös, álmos esti szürkület beálltával 
izgatottan megy délutáni sétájára. Bolyong 
ide s tova a kivilágított kirakatok előtt az 
esti sokaságban. S a mint meglátja a vevők 
által ostromolt boltokat, mérhetetlen kedvet-
lenség vesz erőt rajta, a mit eddig nem 
érzett. Olyan m-esnek érezte a szivét és 
sivárnak az életet. 

Megáll egy kirakat előtt, s testi szemeivel 
nézi mereven a sok csillogó csecsebecsét, 
fölcziczomázott karácsonyfát, de lelki szemei-
vel a múltba téved, s valami nehéz fájdalom 
ül szivére, érzi, hogy elmúlt életének java-
része meddőn, igazi örömök nélkül. 

Kedvetlenül indul hazafelé, a nélkül, hogy 
szokott estebédjére elmenne. Megy föl, 
bágyadtan a lépcsőkön, s szinte fél, hogy a 
siró asszony alakja újra meg fog jelenni 
előtte. 

Abból a kis konyhácskából pislogó mécs 
halavány fénye szűrődik át a szétmállott 
fehér függöny résein. Valami ösztön vonja 
oda az ablakhoz. Az esti csendben tisztán 
hallja egy kis fiu könyörgő, imádkozó szavát, 
a mint kopottas ágyacskáján térdepelve 
emeli kérő szavát Istenhez: „Istenkém, 
Jézuskám! hozz anyácskámnak egy kis pénzt, 
hogy kenyeret vehessen húgomnak, a ki 
nagyon éhes. Küldd le az égből apácskát, a 

ki megvigasztaljon bennünket szomorúsá-
gunkban." 

Az a szív, melyet a birói hivatás terén a 
sötét tragédiák nem indítottak tu eg, most 
megmozdult. Lelkét megragadta a szánalom 
érzete, szemébe könnycseppek gyűltek s 
remegő lábakkal sietett tova. Futni szeretett 
volna önmaga elől, restelte gyengeségét. 

Otthon lefeküdt, de szemére nem jött 
álom. Nyugtalanul fetrengett ágyában. Egész 
éjjel az önvád kinozta, hogy ő eddig oly 
önző életet élt. 

Reggelre kelve, valami elhatározás nyug-
tatta meg lelkét. Alig várta, hogy meg-
virradjon, s megörült, midőn agg takarító-
nője kopogtatott ablakán. 

Sietve, izgatottan, nem törődve még reg-
gelijével sem, vette föl ruháit, s indult ki a 
lassankint benépesedő utczákba. Valami foko-
zódó, jóleső érzés kerítette hatalmába lelkét, 
midőn boltról-boltra járva összevásárolt nagy-
kendőt, gyermekruhát, élelmiszert, karácsony-
fát. Kifizette a háziúrnál az özvegyasszony 
félévi lakbérét. 

Otthon aztán megelégedetten rakosgatta 
egész nap e holmikat, s azzal mulatott, hogy 
a karácsonyfára akgatott holmi apróságokat, 
s a gyertyákat kötözgette föl. 

A mint a karácsonyesti szürkület beállt, 
s a Jézuska körútjára indult, s városszerte 
kigyúltak a karácsonyfák gyertyái, akkor ő 
is azon törte fejét, miként juttassa helyére 
ajándékait. 

Agg szolgálójának kezébe adta a ruha-
neműt és élelmiszert, ő maga pedig a kará-
csonyfát vette kezébe, óvatosan, hogy valami 
kár ne essék benne. Mint valami tolvaj igye-
kezett nesztelenül lépkedni a folyosó köve-
zetén, de hiába, az ő öreg lábai nem voltak 
oly könnyűek, mint az angyaloké. Boszan-
kodva ment vissza, s papucsot húzott, hogy 
ne hallassák a czipő kopogása. 

Szivét a halántékában érezé lüktetni az 
izgatottságtól. Végre odaértek az ajtóhoz. 
Benézett a függöny rései között. A konyha 
sötét volt. Bent a szobában feszület előtt 
imádkozott az özvegy, gyermekeit átölelve. 

Rátette kezét óvatosan a kilincsre, az ajtó 
kinyillott. 

Lábával tapogatózva kikereste a padlaton 
a helyet, s letette a karácsonyfát, s melléje 
helyezte a többi holmit. 

Meggyújtott hirtelenében a karácsonyfán 
egy szál gyertyácskát, melynek világa csak 
akkora volt a konyhában, mint egy csillag 
fénye az éj sötétjében. Megrántotta a kará-
csonyfán lógó harangocskát s egy lépéssel 
hátrafelé kint termett a sötét folyosón. 
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A csengetyű hangjára az imádkozó nő 
•összerezzent, s kezeit összekulcsolva ment a 
halvány gyertyafény irányába, mely neki a 
megváltás derengő fénye volt. A miért oly 
buzgón imádkozott, a mit csak közvetve az 
ő munkája és ereje hozzájárulásával kért 
attól, a ki karácsony ünnepére minden haj-
lékba derűt, fényt és örömet varázsol, ime 
azt most itt látja mind összehalmozva, mintha 
-csak az épfböl hullott volna alá. 

A hálaérzettől áthatottan tekintett föl 
lelki szemeivel a magasba, hol Isten csillag-
trónusán ül, s míg a gyermekek örömujjon-
gása egy perez alatt vidámmá, meleggé és 
a boldogság tanyájává varázsolta a kis lakást, 
addig Cserey biró úr a függöny résein 
keresztül szemlélte a föltámadó örömet, 
s élvezte irgalmasságának jutalmát, a jótett-
hől fakadó boldogság érzelmeit. o o 

(Nagy-Tapólcsány.) Szalay Pál. 

e£>$<3© 

A fiunk jön haza! 
Még alig mult négy óra, mikor Laczi 

pajtás, sebes vágtatva, nagy lihegéssel rohant 
az ntc?án. A nagy kabátja két szárnya csak 
úgy repült utána, kipirult arczárói törölte 

•ea. izzadságot. 
— Hová, hová, Laczi pajtás? 
— A vonathoz, — löki maga után hátra 

•a szavakat és meg sem fordul — sietek; 
megbocsáss; jön haza a fiunk. 

— Ne szaladj, te! hiszen még korán van. 
L sz felhat, mire a vonat megérkezik. Én is 
megyek. Hát várj meg már! 

Laczi pajtás, a ki különben kálvinista pap, 
idebenn valahol a hegyek között, valamivel 
lassítja a lépését, mindazonáltal tovább nóga t : 

— Hát jer hamarább! Nem szeretnék el-
liésni. Jön a fiunk. Szeptember óta nem jár t 
haza, most utazik először egyedül. Alig vá-
rom, az anyja i.s alig várja, nem szeretnék 
elkésni, — mondogatta Laczi és közbe erő-
sen lihegett. 

— Ugyan ne bolondozz, hiszen innen 6 
perez alatt kint leszünk, a vonat csak másfél 
•óra múlva jő. Hogy késnénk el! 

— Biztosan tudod ? 
— Egészen biztosan. — Laczi barátunk 

egy kis szivet kapott a biztatásra, a lépését 
megigazította a rendes úri járásra, aztán 
ballagtunk. Persze, hogy várni kellett, nem 
is annyit, hanem 2 órát. A becsületes vonat 
ráadott még 30 perczet. Éppen elég idő volt, 
hogy bekebelezzünk egy liter bort. 

— Hány a gyermek, pajtás ? 

— Tudod, mondta Laczi s pödörgette 
gyér bajuszát — a papokat, meg a tanító-
kat az Úristen jobban szereti, mint az em-
berek. A mit az emberek megvonnak tőlük 
fizetésben, azt ő helvrepótolja gyermekben. 
Nekem hat esztendőre adott négyet. 

— Szép áldás! És ki tudja? . . . 
— Elég volt. Csak az Isten ezelcet éltesse. 

Hej! de az a vonat! Még 15 hossiüí perez. 
Sohasem érem meg már, hogy itt legyeu. 

— Olyan erősen várod ? 
— De hogy! Mióta megírta, hogy jön, 

azóta még a legkisebb sem alszik nálunk; 
az is Bélát váija. Este azzal fekszünk, reg-
gel azzal kelünk. Ha a római pápa készülne 
hozzánk, őt sem várnók nagyobb ünneppel. 
Feleségem egy hét óta sem csinál egyebet, 
mint libát öl, csirkét koppaszt, kalácsot sü t ; 
még a gyerekek is minden jó falatot az ő 
számára gyűjtenek. Én pedig — de le ne 
kaczagi, te arczátlan — én minden délelőtt, 
délután kisétálok a templomhegyre s onnan 
nézem végig azt az útat, a melyen elment s 
a melyen most hazajön. De le ne kaczagj! 
Persze, az ilyen vén kappanok, mint te, mit 
is értenek ahhoz, mikor a saját fiókádat meg-
fogod s kidobod a magad fészkéből! Mit 
értetek ti ehhez! Ezt a fájdalmat csak a 
szülő érzi, de ezt az örömet is ő! — Mikor 
az őszszel el kellett vinnünk, nálunk minden 
ember olyan szomorú lett, mintha az orra 
vére folyna. Csak jöttünk-mentünk, egyiknek 
sem fogott a keze. Az anyjuk készítette a 
ruháját, az ágyneműjét, a fehérneműjét, de 
mindegyre azon kaptam rajta, hogy hull a 
könnye. A kis huga, a kivel aludni szokott, 
untalan nyafogott, hogv vigyék őt is vele, 
mert immár itt neki nincs kivel aludnia! 
A többi testvérei kezdték olyanná nézni, 
mint a ki már sohasem jön többé vissza — 
és magam • is valami ilyenformát éreztem. 
Mert hát az úgy is van. Barátom, az a fiu 
már többé nem az enyém; mikor a fiút elő-
ször kivitted a házadból, akkor végképp ki-
vitted. Egy hétre, két hétre haza kukkan 
még, de ha végez, akkor már annyit sem. 
A tied azontúl már csak a gond, meg a 
költség. Ez a tied. De az a vonat! 

— Jön már! 
— No hála Isten! — kiáltott Laczi és 

lázas izgatottsággal rohant a perronra. Ott 
csakugyan épp akkor robogott be a vonat. 
Laczi sem látott, sem hallott, mint a hím 
oroszlán nyargalt föl és le a kocsik előtt, 
kiabálva fia nevét. — Béla! Béla! — it t 
vagy? — Béla! Béla! 

Égy 10 évesnek látszó kis tömzsi fiu igye-
kezett ki egyik kocsi ajtaján, háta, válla, a 
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két keze tele volt pakkal. Az volt Béla; 
a hogy az apja meglátta, ész nélkül rohant 
neki, átölelte úgy pakkostól s a míg letette 
a földre, nem maradt raj ta egy ép hely, azt 
mind összecsókolta. — Hát megjöttél ? nem 
történt semmi baj ? Hát hogy vagy ? Jaj , 
j a j ! Vártad, hogy haza jöjj ? Hogy megyen 
a tanulás ? No, gyere! Siessünk ! Hogy vár-
nak Irmuskáék! Jaj, j a j ! 

Nem akartam megzavarni azt a fölséges 
boldogságot; nem kell akkor oda tanú, úgy 
jó 50 lépésre czammogtam utánuk a város 
felé és Isten engem úgy segéljen, mintha 
valami fölmagasztaltság szállott volna meg, 
a mikor láttam, hogy dédelgeti az édes apa 
a fiát. Megfogta a kezét, úgy vezette; elsze-
dett tőle minden pakkot s maga czipelte; 
nézte, hogy nem tudott betelni a látásával, 
ostromolta a kérdéseivel, a szemei pedig úgy 
égtek. 

— Édes fiam ! Édes kicsi fiam! — mondta 
minden második szavával. 

A hogy felültek a vendéglő udvarán, a 
hogy vitte őket mind távolabb-távolabb a 
szekér, a hogy a hegykanyarulat és esti 
szürkület eltakarta őket, én még azért mind 
láttam, — de látom most is, úgy megmaradt 
az emlékemben. Istenem! milyen kevés kell 
egy szegény ember boldogságához! Miért 
adta volna oda azt az ó rá t ! Ugy hiszem, 
semmiért. S azt mégis olyan sokan nem 
látják! 

Hát a mi még otthon történt! Jaj , az 
valami szép lehetett! Beh megtelt az a pa-
rányi kis házikó örömmel! Mintha látnám, 
hogyan kapta ölbe az édes anya, hogy tép-
ték jobbra, balra a többi testvérei, hogy ta-
pogatták. vizsgálták, kérdezték ezerfélével. 
Azt hitték, már rá sem ismernek, hiszen 
milyen rengeteg ideje, hogy elment! Négy 
hónap — négy egész hónap! Oh azóta bi-
zonyára megnőtt, el kellett neki változnia; 
úgy vau: elváltozni, hiszen már gimnazista ! 
Jaj, a bizony nagylegény! Aztán a vacsora! 
azok a drága jóféle ételek! 

— Egyél, édes fiam! Bizonyára ott úgyis 
sokat éhezel. Ne is mondd nekem, tudom én 
azt, hogy te sokat éhezel, hallottam én azt 
már eleget! Beszélték édes apádék. meg a 
nagybátyádék. No, de most jól tartalak. 

Még a Zsuzsi szolgálóra, a Marczi cselédre 
is elragadt valami, — egészen más képpel 
járnak, mint azelőtt. H ja ! olyan is az az 
öröm; — kisugárzik, bearanyozza azt is, a 
mi körülünk van. 

Milyen kevés kell a boldogságra! Jön 
haza! két kurta szó — és mégis három kicsi 
szívet, két öreg embert tet t boldoggá — sok 

időre. Két öreg embert ? ! dehogy kettőt í 
Egy falut, egy egész falut! — Oh azokban 
az apró kunyhókban minden történet nagy 
esemény ! Nem csuda: kevesen vannak, közel 
egymáshoz, a szivük is közel. A mit az 
egyik érez, mindjárt kiáramlik a máséra is. 
Van áramvezető elég: a meg nem hamisí-
tott barátság, az önzésnélküli érdeklődés, a 
bugyuta ártatlanság, az egymásra utaltság, 
a közös családi meleg. 

Az apa joggal mutogatja másnap a fiát, 
akad részese az ő büszkeségének: van, a ki 
osztozik az örömében. Akad egy egész falu 
s mindenkinek jól esik. 

Ügy el tudom képzelni a Laczi pajtás 
házát a maga zsibongó örömével, az egy-
másba kapaszkodott négy gyermek zsivajával, 
a komolyan járó édes anyával, a ki nagy 
szívbeli örömmel néz le rájok, az övéire. 
Néha, miként az anyamadár, közbe koppant 
intő szavával, de a minek rendesen csak 
annyi eredménye szokott lenni, hogy a más 
perezben ismét csak folytatják, a hol elhagy-
ták. No nem baj! , Most minden szabad, 
itthon van a fiunk! Ez kivétel, ezentúl ki-
vétel, ő már csak kivétel lesz ennél a ház-
nál mindig! 

Aztán ha van szived, álld meg, hogy el 
ne szomorodjál! 

Igaz, igaz! hiszen ő csak ideiglenes, — 
minden jónak van vége. Ismét csak el kell 
válni, ismét csak szomorúság következik, — 
de nem baj ! legyen annyi, legyen kétannyi, 
az nem baj, csak jöjjön ismét a levél, csak 
lássam Laczit ismét rohanni a vonathoz, a 
mint löki vissza a szót: 

—• Sietnem kell: jön a fiunk! 
Az megaranyoz mindent! 

(Segesvár.) ('saluk Lajos. 

IIVO HALOM. 
A karácsonyi könyvpiaca gazdagságával 

ezuttal sincs arányban az a csekélyke tér, a 
mely a most megjelent értékes munkák ismer-
tetésére rendelkezésünkre áll. Megnyugtat 
azonban minket az a tudat, hogy olvasóink 
teljesen megbiznak a mi ajánlatunkban, mert 
tapasztalásból tudják, hogy mi csak a jók 
legjavát ajánljuk. 

Rövid ismertetésünket kezdjük meg mindjárt 
azzal a szép könyvvel, melyet a M. Földrajzi 
Társaság elnöke: En 'di Béla dr. írt s mely 
a kai'ácsonyi ünnepek és a német császár 
utazása alkalmából kétszeresen aktuális. , . 1 
Szentföldön" a czíme ennek a szépen és jól 
megírt könyvnek, mely 110 képpel és Palesz-
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tina térképével jelent meg s melynél alkal-
masabb karácsonyi ajándékot a könyvpiacz az 
idén nem mutathat föl. Erődi Béla stílusát 
olvasóink ismerik, mert hiszen két előbbi 
munkájából közöltünk mutatványt lapunkban. 
Folyékonyság és közvetetlenség jellemzik Erődi 
müveit. A Szentföldön képei egytől-egyig 
sikerültek. A nagyon díszes és nagyon szép 
alkalmi könyv ára díszkötésben 2 frt 80 kr. 

Szomorúan alkalminak mondhatjuk Lázár 
Gyula dr. szép kor- és jellemrajzát Szent 
Erzsébet magyar királyi herczegnő életéről, 
melynek ára 1 frt 20 kr. Vonzó stilus, szép 
képek és díszes kiállítás ajánlják ezt a könyvet. 

Kempf József tanár is hasznos munkát 
végzett, midőn Odysseus kalandozásait írta 
meg az iljuság számára (ára 1 fr t ) ; Mosdóssy 
Imre kir. tanfelügyelő szintén az ifjúságot 
kötelezte le gyönyörűen megírt Három elbe-
szélésével, melyet 50 krért lehet megszerezni. 

A fönnebb említett könyveket mind a 
fáradhatatlan Lampel B. czég adta ki s ugyan-
csak az ő kiadásában jelentek meg a követ-
kező értékes szépirodalmi munkák : Komédiák, 
Jakab Ödön csinos elbeszélései, Tull ügyes 
rajzaival (ára 2 frt) és Radó Antaltól két 
kötet : az egyik Halok és Történetek cz. vers-
kötet, a másik Müsset Alfréd franczia költő 
verseinek ügyes fordítása, szép kiállításban és 
Ízléses kötésben; az előbbinek ára 1 frt 80 kr, 
az utóbbié 1 frt 50 kr. • 

Két tanító-író kötetéről is meg kell röviden 
emlékeznünk; az egyik a mi derék munka-
társunk : Sághy Mihály csongrádi tanító, a ki 
„ Két férj, egy feleség" (a kötet első elbeszélése) 
czímmel adta ki elbeszéléseit és rajzait, melyek 
közül néhány a mi lapunkban jelent meg 
először; a másik Stella (Szőke Berta), a ki 
13 elbeszélését adta ki egy kötetben Nagy-
Váradon. Arukat nem közölték velünk. Mind 
a két kötet érdemes az elolvasásra. 

A magyar nemzet története. Megkaptuk az 
Athenaeum nagy vállalatának, a magyar nem-
zet történetének tizedik kötetét is és ezzel 
készen a mű . . . Soha munka nem jelent meg 
alkalmasabb időben, mint ez, mely a modern 
Magyarország, az 1848—189t>. évek történetét 
tárgyalja, tehát azt a kort, melybe a mai 
események gyökerei közvetlenül visszanyúlnak. 
Márki Sándor a szabadságharcz históriá-
ját írja meg benne. Beksics pedig az 1849-től 
napjainkig lezajlott események képét tárja 
elénk. Hatalmasnak, erősnek mutatja mind-
kettő a magyart. Harczban az egyik, tűrésben 
a másik. Az egyik azt mutatja, hogy mint 
hullatja szent jogaiért vérét, a másik pedig, 

hogy mint érlelt e vér később olyan gyümöl-
csöket, melyek örök biztosítékai a nemzeti 
életnek. Terjedjen e munka, mert nemzeti 
érdek. Minden lapjáról bölcs tanulság árad. 
Ne hiányozzék egy iskolából sem, mert az 
ifjúság erőt és lelkesedést meríthet belőle. 
Olyan munka ez, mely megérdemli, hogy a 
magyar tanítóság, mely a hazafias eszméknek 
legbuzgóbb apostola vala mindig, lelkesedjék 
érte, olyan munka, melynek terjesztésével a 
kormány drága gyümölcsöt termő magot hint-
hetne el. Mert tettek során mutathatná meg 
benne, hogy mi a komoly hazafi kötelessége 
és a jövendő nemzedék lelkébe plántálhatná 
azokat az eszméket, melyekből a nemzet élet-
ereje támadt. íme Beksícs könyve. Elmúlt időt 
rajzol, de úgy, hogy az eseményekre minde-
nütt világosító sugarakat vet és hogy a tör-
ténteket összeköttetésbe hozza Magyarország 
politikai fejlődésének állandóan uralkodó el-
veivel. Az ő világos és szabad gondolkozásá-
nak hatása alatt szinte megelevenednek a 
közelmúlt küzdelmei, vívódásai s olykor úgy 
érzi az ember, mintha átkiáltanának hozzánk, 
hogy tévedéseinket korrigálják és irányt mu-
tassanak a mostani nemzedék politikai tevé-
kenységének. Megmutatja, hogy a magyar 
nemcsak fegyverrel kezében volt nagy, hanem, 
mikor a viszonyok úgy kívánták, az önmérték-
lésben is és hogy éppen ez az erénye volt az, mely 
a legválságosabb helyzetből kivezette, a nem-
zetnek az az ereje, hogy magasabb érdekekért 
a legfájdalmasabb önmegtagadásra volt képes 
és legkritikusabb helyzetében nem határozott 
és nem cselekedett könnyelműen. Azok az 
események, melyeket rajzol és magyaráz, néma 
tanulságként figyelmeztetnek most, midőn a 
nagy munka: a kiegyezés válságba jutott, hogy 
nem szabad hamarkodnunk, hogy gondoljuk 
meg, mi módon láboltunk meg egy halálos 
örvényt és hogy a forradalom romjain hogyan 
építettük azt a hatalmas épületet, mely védel-
met és pihenést nyújt. Színes nyelven, nagy 
tudással, erős, elmés tollal megírt munkájá-
ból mint vezérlő-csillag sugárzik felénk az 
az eszme, hogy a magyar problémát nem a 
pártpolitika oldja meg, hanem az a nemzeti 
politika, mely a mult tanulságain okulva elő-
ször létesíteni igyekszik a most még dara-
bokra tört nemzeti egységet, hogy ez meg-
ingatathatlan alapjává legyen a magyar állami-
ságnak. Szálló ige, hogy a történet az élet 
mestere! Legyen valóban az! És ha meg-
dönthetetlen tény, hogy a mult tanulságaira 
s tapasztalataira mindig szüksége van a jelen-
nek és a jövendőnek, úgy e hatalmas mun-
kának ott kell lennie minden iskolában, mert 
ez az a műhely, hol a jelen készül! És ismer-
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vén a közoktatási kormány intencziót, azt a 
lelkesedést, melylyel a magyar eszme diadalá-
ért küzd és ismerve a magyar tanítóság szent 
buzgalmát, melylyel a kormányt eme törekvé-
sében támogatja, meg vagyunk győződve, hogy 
a magyar nemzetnek e teljes, minden tekin-
tetben magas színvonalon álló, fényesen ki-
állított története helyet fog találni nem csak 
az iskolában, hanem mindenütt, a hol a 
magyar nép tanítóinak áldásos befolyása 
•érvényesül! 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyilvánította: báró Bohus 
Lászlónak, a ki a tulajdonát képező vízveze-
téket, saját költségén a világosi áll. el. nép-
iskola két külön álló épületébe, valamint az 
áll. óvoda-épületébe bevezettette; Lampel R 
{Wodianer F. és Fiai) cs és kir. udv. könyv-
kereskedő czégnek, azon alkalomból, hogy a 
maros-vásárhelyi közs. polg. fiuisk.-nak az 
1898. évben 100 frt ért. tankönyvet adomá-
nyozott. 

Kinevezte: Hossza József homonnai áll. 
segély polg. isk. helyettes tanítót, ugyanezen 
isk.-hoz a XI. fizetési oszt. 3. fokozatába 
segédtanítóvá; Bittera Béla polgári iskolai 
tanítójelöltet az alsó-lendvai áll. polg. isk.-hoz 
a XI. fiz. oszt. 3-ik fokozatába segédtanítóvá; 
Bimitrievics Kuzmán oki. tanítót a bárányosi 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kurucz Ilona 
oki. tanítónőt a hátmegi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Kovách Sándor oki. tanítót az 
alsó-vereczkei áll. elemi népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Szilágyi Árpád oki. tanítót a felső-hraboniczai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Szegyori Endre 
oki. tanítót a petróváczi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá: Fekete János és Mandola Margit 
oki. tanítót, ill. tanítónőt az egri áll. el. nép-
isk -hoz r. tanítóvá, illetve tanítónővé; Dzurek 
Mihály oki. tanítót a nagy-csepcsényi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Klein Sándor oki. 
tanítót az ürmösi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Gulyás Endre oki. tanítót a mező-bodoni áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Neubrunn Tóbiás oki. 
polg. isk. rajztanítót a mohácsi áll. polg. isk.-
hoz a X. fiz. oszt. 3. fokozatába r. tanítóvá; 
Schambek Zsófia oki. tanítónőt a szefkerini 
közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Balázs József 
sarmasági ev. ref. kántortanítót a sarmasági 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Biró Béla oki. 
tanítót a czófalvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Brauner Klára oki tanítónőt a csernátfalusi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Fritz Tivadar 
oki. tanítót a kis-nardai áll. el. népisk.-hoz 

r. tanítóvá; Prebelc Vilma oki. tanítónőt a 
temes-kubini közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Kaisz Gyula oki. tanítót a patóáhzai áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Kádár János vámos-
udvarhelyi oki. tanítót a pócsfalvi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Vcber Vilmos partosi áll. el. 
isk. tanítót a sárafalvai áll. elemi isk.-hoz; 
Krespay Ágoston patóházai áll el. isk. tanítót 
az avas-vámfalusi áll. el. isk.-hoz; Tákácsné 
Lassner Karola budafoki és Tirczka Klementin 
újpesti áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen; 
Baldini Károly pancsovai, Kovács György 
zalaegerszegi, Voith László válaszuti és Hasza 
József perlaki áll. el. isk. tanítókat az újpesti 
áll. el. isk.-hoz; Micsák Ilona kis- és nagy-
szulányi áll. el. isk. tanítónőt a sasvári áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Seregélyi Gizella 
bereg-szt.-miklósi áll. el. isk. tanít nőt a bereg-
szászi áll. el. iskolához jelen minőségében; 
Winter Mihály és neje szül. Bobleter Antonia 
mosoni áll. el. isk. tanítót, illetve tanítónőt 
az erzsébetfalvi áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Boga Károly dévai áll. tanítóke'pző-intézeti 
igazgatót. 

Segély-, ill. gyáinpénzt utalványozott: 
néhai Szabó János székesfehérvári közs. volt 
tanító özvegye, szül. Máder Mária részére évi 
320 frt -és Erzsébet nevű árvája részére 
53 frt 33 krt; néhai Sülé János hajdúszo-
boszlói r. kath. volt tanító özv., szül. Balázs 
Veronikának évi 150 frtot, Veronika és Anna 
nevű. kisk. árváinak együtt 50 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Piád Gergely 
kozmatelki munkaképtelen gör. kath. tanító-
nak évi 170 frtot. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
EB A „besztercze-naszódinegyei általános 

tanító-egyesület" beszterczei fiókköre Besz-
terczén tartotta meg őszi rendes gyűlését. 
Gyakorlati tanítást tartott Sebestyén József 
beszterczei áll. isk tanító. Tanított a föld-
rajzból, történelmi ismeretekkel kapcsolatban 
Hunyadmegyéről. A gyakorlati tanítást beható 
bírálat után a kör igen sikerültnek nyilvání-
totta. Szentpéteri János elnök megnyitójában 
mély részvéttel emlékezett meg Erzsébet magyar 
királyné elhunytáról. A kör mély fájdalmának 
jegyzőkönyvileg is kifejezést adott. Ezután 
Mihály né R. Etelka tartotta meg „Mi módon 
lehet a női kézimunkát az iskolában a jóté-
konyság szolgálatában működtetni?" czímű 
sikeres és élvezetes fölolvasását, a melyért a 
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kör jegyzőkönyvi köszönetet is mondott a 
fölolvasónőnek. Majd Hosszít Albert gazdasági 
vándor-tanár tartotta meg a „Gazdasági 
szövetkezetek"-ről sikeres szabad előadását. 
Sebestyén József a, gyermekjátékok gyűjtésére 
kiküldött bizottság elnöke, tette meg azon 
örvendetes jelentését, hogy a gyűjtés szép 
sikerrel befejeztetett. Végül a kör tisztviselőit 
választotta meg: Szentpéten János beszterczei 
áll. isk. igazgatót elnöknek, Miess ipariskolai 
igazgatót alelnöknek és Nóvák Ferencz borgó-
prundi áll. isk. igazgató-tanítót jegyzőnek. 
A gyűlésen a társfiókkörökből is több tanító 
volt jelen. 

S A három székmegyei általános tanító-
testület orbai járásköre Pákéban tartotta 
őszi rendes gyűlését Biró Béla elnök elnöklete 
alatt. Gyűlés előtt Eötvös Mihály pákéi áll. 
tanító sikerült gyakorlati tanítást tartott a 
beszéd- és értelemgyakorlatokból a II-dik 
osztálynak, ismertetvén az almafát. Az elnöki 
előterjesztések után tíiró Béla elnök „Az olvasó-
könyvek czélszerűbb használatának módja" 
czímű tételről értekezett; a gyűlés érte kö-
szönetet szavazott. Az indítványok során Bartha 
Samu a következő indítványt terjesztette elő : 
„Indítson a járáskör mozgalmat abból a 
czélból, hogy a védköteles tanítók az évenkint 
tartani szokott katonai ellenőrzési szemléken 
való megjelenés kötelezettsége alól mentes-
senek föl." A megokolásban felhozza: hogy 
az ellenőrzési szemlék czéljának, a mi nem 
más, mint a tartózkodási helyeknek eviden-
cziában tarthatása, amúgy is megfelelnek a 
tanítók azzal, hogy minden védköteles tanító 
kötelezve van minden év junius havában 
saját hadkiegészítő parancsnokságánál Írásban 
jelentkezni és tanítói működését hiteles ok-
mánynyal igazolni. Az indítvány foganatosí-
tása érdekében megkeresi a járáskör a társ-
egyesületeket és fölír a tanítók országos 
bizottságához. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
P. A. Megpróbálhatja ugyan; de mi azt 

hiszszük, már elkésett. 
Cs. J. Ha a nyugdíjigény alapjául már 

bejelentette, akkor azt is beszámítják. 
Kíváncsi. A közokt. ministeriumhoz czím-

zett folyamodvány útján, melyet a kir. tauf, 
terje.-zt föl. 

F. E. Jelentsék be folyamodvány alak-
jában a közokt. ministeriumhoz. 

II. S. P. Keresse ki tanácsadónkból, már 
számtalanszor adtunk ily utasítást. Természe-
tesen kinek-kinek saját viszonyaihoz kell 
alkalmazkodnai. 

Szamos. Ön csali a saját díjleveiében 
biztosított jövedelmet követelheti. Az állító-
lagos fizetéscsonkítás megtorlása, megszün-
tetése végett a kir. tanfelügyelőnek kellene 
közbelépni. 

Hipp J. A Lampel-íele könyvkereskedéshez 
forduljon. A Franklin-társulat kiadványai 
közt is találhatna olyant. Ezért legjobb 
lenne, ha könyvjegyzéket kérne a Franklin-
társulattól s abból ön maga választaná azt, 
a melyet terjedelme^ szerint is legalkal-
masabbnak gondol. Ujabb kiadványok közül 
válaszszon. 

Szőllő. A szőllőszeti és borászati felsőbb 
tanfolyamot Budapesten, a földmívelési kor-
mány költségén tartják fönn. Oszszel szokott, 
megnyílni. Vezetője Engelbrecht Károly úr, 
a „Borászati Lapok" tiszteletbeli szerkesztője, 
ki szolgálattételre a földmívelési ministeriumba 
van beosztva. A kurzusra felsőbb gazdasági 
iskolát végzetteket vesznek föl. 

Tubolyné Barcsay Jolán. Az állami tiszt-
viselők, altisztek és szolgák nyugdíjazásáról 
intézkedő 1885. évi XI. t.-cz. szerint az. 
özvegy temetési segélyben is részesül. Ezek-
kel egyenlő elbánásban részesülnek azon 
tanítók is, kik az 1875. évi XXX11. t.-cz. 
rendelkezései alá nem esnek s a kincstárból 
vagy a kir. korma'nv kezelése alatt levő 
közalapokból föntartott tanintézeteknél működ-
nek. Az országos tanítói nyugdíjintézet alap-
jául szolgáló 1875. évi XXXll. és 1891. évi 
XLIII. törvényczikkek az özvegyek részére 
temetési segélyt nem biztosítanak. Csak a 
férj kaphat nyugdíjas állapotban elhalt neje 
után annak 3 havi nyugdíjával felérő temet-
kezési járulékot. Nem attól függ tehát a 
temetkezési segély, hogy az illető özvegy-
asszony felekezeti tanító felesége volt-e ? 

Érdeklődő. Nem mondhatjuk meg. Min-
denesetre nyíltan be kellene vallani a tény-
állást mind a két helyen s úgy kérni ked-
vező elintézést. Nincs kizárva a lehetőség, 
hogy sikerülne. Garancziát azonban eziránt, 
nem lehet adni. 

Paulinyi S. 1. A közokt. ministeriumhoz, 
a kir. tanf. útján. A tandíj általános (minden 
évre biztosított) fölemelését iskolaszéki hatá-
rozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatt il igazolja £ 
a korpótlékot az összeg folyósítását elintéző 
végzéssel. 2. Természetesen, újra fölszerelt 
kérvényt, mert hiszen a viszonyok esetleg 
úgy alakulhattak volna, hogv immár fölös-
leges volna újra az államsegély. Még pedig 
jókor. Inkább január havában. 

Szatlmayer J. Hivatalból beszámították a, 
nyugdíjigény fölemelésébe, ha a közoktatásügyi 
minister adta. 
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Szakacs J. Az illető fiu előbb legalább az 
elemi isk. 4 osztályát végezze el. A katonai 
nevelő-intézetekbe való fölvételi hirdetmé-
nyeket junius vagy julius havában szokták 
közzétenni a hivatalos lapban. 

Leviczky Sámuel. 1. A közmunkára vonat-
kozót megtalálja tanácsadónkban Zsarnóeza 
L. Gy. jegy alatt. 2. A másikról is tanács-
adónkban volt szó. 3. Jobb ha balról és 
elölről kapják a tanulók a világosságot. 

Ipsics Gyula. Igen, köteles a törvény 
értelmében. 

V. J. Iíiin-Majsa. Véleményünk szerint 
igen. Budapesten is a patronátusi jog alapján 
a községi képviselő testület (törvényhatósági 
bizottság) minden tagja, felekezeti különbség 
nélkül, szavazhat a plebánosválasztásnál. 

Gróf János. Csak felét vehetik tekintetbe, 
mert nincs szétválasztva a kántori és tanítói 
jövedelem. A földjövedelmet azonban nem 
állapítják meg újra meg újra minden évben, 
mert az esetlegesség volna, holott a tanítói 
nyugdíjigénynek állandóság jellegével kell 
birnia mindaddig, míg valamely rendkívüli 
körülmény folytán változás alá nem esik. 
2. Nem folyamodhatik 500 frttal való föl-
emelésért . . . . Az orsz. alapból 1870-től 
fogva. Előbbi szolgálata után esetleg a köz-
ségtől. 

Nagy Mihály, tanító. Hódmezö-Yásárhely. 
Ily aláírással ellátott levelezőlapon azt kér-
dezi: „A gyilkos és öngyilkos tanító özvegye 
és árvái ugyanazon jogokban részesül-e 
(így!), mint a természetes halállal kimúlt 
tanító gyermekei és özvegye?" Erre vála-
szunk a következő : Az orsz. tanítói nyugdíj-
törvény ily kérdésre közvetetlen választ nem 
ad, mert föl sem lehetett tenni, hogy a 
tanító, mint az erkölcs tanítója, gyilkos is 
lehessen. Közvetve azonban tájékozást nyer-
hetünk abból a §-ból (1875. XXXII. t.-cz. 
12. § a, az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
138. §-a), mely szerint „Akár tényleges 
szolgálatban levő, akár nyugdíjazott mind-
azon tanítók, kik bűntény miatt birói Íté-
lettel elitéltetnek vagy súlyos hanyagság, 
erkölcsi kihágás vagy polgári bűntény vagy 
fegyelmi eljárás következtében tanítói hiva-
talukról eimozdíttatnak, vagy nyugdíjuk 
elvesztésére ítéltetnek, nyugdíjra, illetőleg 
végkielégítésre való jogosultságokat elvesztik." 
Az özvegy sorsa is jelezve van már ebben, 
mert hiszen csak nyugdíjra jogosult özvegye 
haphat — egyéb föltélek mellett — rendes 
segélyt vagy végkielégítést. 

E. R. Tudomásunk szerint osztályvizs-
gálatokat is kellene tenni. Azt elérhetné, 
hogy osztályösszevonással engedjék meg. 

M. E. Az 1875. évi XXXII. t.-cz. 39. §-a 
értelmében a meghatározott nyugdíjösszegen 
kívül még (40 év utánra) 400 frtig fokoz-
ható nyugdíjat s annak megfelelő ö'vegyi 
segélyt lehetett biztosítani, mint többletet. 
E §-t azouban az 1891. évi XLIII. t.-cz. 
16. §-a hatáson kívül helyezte s így ma már 
nyugdíjtöbbletet biztosítani nem lehet. Termé-
szetesen az 1891. évi nyugdíjtörvény létre-
jötte előtt szerzett jogos igények épségben 
tartattak. Tanítónőjük tehát nem biztosíthat 
többé nyugdíj többletet. 

Dimics. A 2. §. azt mondja, hogy „egyes 
iskolaföntartóknak a korpótlékra vonatkozó-
lag már fönnálló vagy ezután alkotandó szab-
ványai jelen rendelkezés által nem érintetnek, 
ha azok a tanítókra nézve legalább is ezen 
§-ban megállapított mérvű kedvezményt biz-
tosítják." A megokolás tehát helyes volt. A 
volt határőrvidéki iskolák jogviszonyaira vo-
natkozó s O Fölsége által jóváhagyott sza-
bályzat kérdezett része önre is vonatkozik, 
mert már 1877. előtt tanítóskodott. 

„100." Tanácsadónkban volt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kitüntetés. A király a személye körüli 

ministerium vezetésével megbizott minister-
elnök előterjesztése folytán Vadászy Ferencz 
izsákfai róm. kath. kántortanítónak a népok-
tatás terén szerzett érdemei elismeréseül az 
arany érdemkeresztet adományozta. 

— József főherczeg az etnográfiáért. 
József főherczeg abból az alkalomból, hogy 
dr. Herman Antal tanárt a király az igazgatói 
czímmel tüntette ki, meleghangú levelet intézett 
a tudóshoz, a melyben a néprajzi tudomány 
iránti szeretetét nyilvánítja. Az érdekes levél 
így hangzik: »Tisztelt igazgató uram! Leg-
nagyobb örömmel értesültem, hogy császári 
és apostoli királyi Fölsége önt legkegyelmeseb-
ben az igazgatói czímmel és jelleggel tüntette 
ki, minek annál jobban örvendek, mert a 
tanügy mellett különösen közös tanulmányunk, 
a néprajzi tudomány művelése terén szerzett 
kiváló érdemeinek elismeréseül nyerte ön a 
legmagasabb kitüntetést. Örömmel vettem 
tudomást arról is, hogy az ön kezdeményezé-
sére az Erdélyi Kárpát-egyesület Kolozsvárt, 
Mátyás király születési házában, a Mátyás-
szobor leleplezése alkalmából erdélyi néprajzi 
kiállítást rendez és azután állandó erdélyi 
néprajzi muzeumot alkot. Megengedem, hogy 
e czélra 50 forintot fordítson folyóiratunk az 
„Ethnologische Mittheilungen aus Ungarn"-nak 
jövő évi szubvencziójából. Ha azon időben 
Kolozsvárt leszek, valószínűleg jelen leszek 



50. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15 

az ön közhasznú a lkotásainak megnyitásán. 
Maradok, Alcsuthon. 1898 deczenber 8-án 
őszinte tisztelője József főherczeg 

— Juta lom díjak. A magyar földhitel inté-
zet által a gyümölcsfatenyésztéssel foglalkozó 
és ezt ok ta tó tan í tók számára az e téren 
szerzett érdemeik elismerése czél jából az 
1898. évre adományozot t 2500 f r tbó l létesí-
t e t t 21 ju ta lomdí j ra az e czélból a lakí tot t 
biráló-bizottság a következő pályázó faiskola 
kezelő t an í tóka t talál ta érdemeseknek, és pedig: 
a 300 f r tos első pá lyadí j ra Czapáry Albert 
kiskunfélegyházai városi ke r t é sz t ; továbbá a 
k é t 200 f r tos második pá lyad í j ra : Albáni 
Miklós alsószombatfalvi (Fogarasvárm.) , Mihutz 
Ágos t alibunári (Torontálvárm.) faiskola kezelő 
t a n í t ó k a t ; végül a 18 egyenkint 100 frtos 
harmadik pá lyad í j ra : Dömötör Ferencz nap-
kori (Szabolcsvmegye), Weigel Samu baka-
bányai (Hontvmegye), Siménfalvy Szabolcs 
n . igytarnai (Ugocsavmegye), Greisinger Ede 
petrováczi (Bácsvmegye), Kubinyi Sándor 
técsői (Máramarosvmegye), Körösi A n t a l disz-
nóshorvát i (Borsodvmegye), Lénárd Sándor 
szilágynagyfalui (Szilágyvmegye), Matty asovszky 
Frigyes villa-ludrovai (Liptóvmegye), Merkte 
Adolf székesdi (Baranyavmegye), Pillér József 
t iszaujlaki (Ugocsavmegye), Héricz Sándor 
nemespát ró i (Somogyvmegye), Nagy József 
nemt i i (Nográdvmegye), Azbé I s tván facseti 
(Krassó-Szörényvmegye), Latzkovits Mihály 
kisvicsápi (Nyitravmegye), Grofcsik János 
sztropkói (Zemplénvmegye), Simrák László 
bá ta i (Tolnavmegye), Grosz Már ton jaádi 
(Besztercze-Naszódvmegye) és Bátskai Vendel 
h ladovkai (Árvavármegye) faiskola kezelő 
taní tókat . 

— Jubi leum. Temesmegye egyik legnagyobb 
községében: Var jason nagy ünnepségge l ülték 
m e g 25-ik évfordulóját annak , hogy a község-
ben nagy népszerűségnek örvendő Kertész 
József igazgató-taní tó o t t működik . 

— A Szat l imáry-alapra ú j abban adakoz-
t a k : ifj. Bóth Ferencz (Gy.-Szárhegy) 10 k r ; 
Szlany Lajos (Krencs) 5 k r ; Bábaközy György 
(Mező-Túr) 30 k r ; Prenner Imre (Hárspatak) 
10 k r ; Faix Béla (Lucsivna) 10 k r ; Pécsi 
Tanítóegyesület gyűj tése 13 f r t 40 k r ; Felső-
szabolcsi ev. ref. egyházm. tanítók egyesülete 
3 f r t ; Zádor Gyula (Sárosfa) 1 f r t ; Bényi 
J á n o s (Mokrin) 10 k r ; Langfelder Márk 
(Czinkota) 50 k r ; Baksay Gyula (Szerdahely) 
60 k r ; Pléheisz Sándor (Vrászló) 5 k r ; V. F. 
20 k r ; Szm. Sz. 5 k r ; Cser-utczai ref. leány-
iskola (Debreczen) 50 kr . Eddigi gyűjtésünk 
2313 f r t 15 kr. (A Ma. Ta. Ka.-ja által 
kezelt összeggel együtt befolyt összesen 2381 f r t 
73 kr.) 

— Halálozás. Csekmanek E rnő fiumei áll. 
t an í t ó f. hó 17-én, életének 24-ik évében 
e lhunyt . 

— A tanító-árvák karácsonyfájára adakoztak 
deczember hó 1-sö óta : Kuppán Ferencz martonfalvi 
tan. gyűjt. 50 kr., Kovács Fei'encz zsigárdi r. k. fő-
tanító gyűjt. 3 frt 55 kr.. Pólya József velenczei 
ref. tan. gyűjt. 1 frt, Velenczey Lajos klaczemói tan. 
50 kr., Jaczkó István tarnai lelkésztől 70 kr., a 
majláthfalvi tantestülettől 2 frt, Kovács Antal tolna-
szakályi plébános gyűjt. 2 frt 15 kr., a rimamtirávy-
sályótarjáni vasmű-részvénytársaság likér-kóhótdepi tiszti-
kar gyűjt. 8 frt 20 kr., Pokorny Alajos ráez-almási 
közs. tan. gyűjt. 9 frt, Sebestyén Imre e-epi ref. lan. 
gyűjt. 1 frt 13 kr., Fleischhacker Laura ipolysághi 
polg. isk. igazgató gyűjt. 2 frt 50 kr., Andrejkovics 
Pál gálszécsi áll. isk. igazgató gyűjt. 1 frt, a szeg-
szárdi polg. isk tantestület 1 frt 50 kr , liumhus Imre 
baranya-száézvári tan. gyűjt. 1 frt 50 kr., Pollák 
Lipót füzes-gyarmati tan. 1 frt 15 kr., dr. Zádor 
Sándor erki lelkész 1 frt, a sándori róm. kath. iskola-
szék 2 frt, Kovách Andor ozékei r. k. kántortan. 
gyűjt. 3 fit 13 kr., Halász Lajos tápió-szelei ev. 
tan. gyűjt. 2 frt 51 kr.. Magasházi István bágyogi 
főtanító gyűjt. 2 frt 50 kr.. Szabó Lajos nagy-hodosi 
ref. tan. gyűjt. 1 frt 6 kr., Munkácsy Ferencz nagy-
létai tan. gyűjt. 1 fr t 66 kr., Mátyás József n.-létai 
ref. tan. gyűjt. 66 kr., Nichita György girókúti tan. 
gyűjt. 1 frt 12 kr., Lajos Sándor radnóti tan. gyűjt. 
90 kr., Lorenz Victor budapesti magánmérnök 3 frt, 
Göbel J. György székesfehérvári igazgató I frt, 
Márkus Zsigmond budapesti bőrkereskedő 1 frt 2 kr.. 
Wohánka és Társa budap. bizományi üzlettulajdono-
sok 1 frt, Modern és Breitner budap. kereskedők 
5 frt, Brünner Testvérek budap. kereskedők 5 frt, 
lóth Kálmán gyöngyösi ig.-tan. gy. 1 frt 85 kr . 

Orclódy Pál kisfalui tan. 50 kr., Schöpf Ernő locs-
mándi ev. tan. gy. 3 frt 60 kr., Horváth Vilma 
felső-dernai i'ostamesternő 50 kr., Fodor Mihály 
lovászpatona főtanító gy. 2 frt, Kircz István tolna-
teveli tan. gy. 1 frt 50 kr., Dely Gyula bölcskei tan. 
50 kr.. Somogyi László majosházai áll. tan gy. 1 frt, 
Pázmány Emil csitási tan. 50 kr., Heiner Jjajos felső-
szakonyi tan. gy. 1 frt, Scheidt Gyula sósmezői áll. 
tan. gy. 1 frt 86 kr.. Filusztek János felső-vág-szerda-
helyi kánt. tan. gy. 60 kr., Sigmund Kolbán budap. 
keresk. 1 frt, Klassőhn Gyula budap. keresk. 1 frt, 
Adler Ijajos budap. keresk. 2 fit, Bächer Budolf 
budap. keresk. 1 frt, liónay Ede budap főmérnök 

1 frt, Czékus Miklós tamási-i tan. 30 kr., Hatpvszky 
József vikartóczi tan. 50 kr., Küffer Vilmos merényi 
tan. 1 frt, Tim Károly récsei ev. tan. gy. 1 frt 21 kr., 
Katsári Lajos vasmegyei tan. gyűjt. 1 frt 1 kr., 
a pozsonymef/yei keresztúri iskola növendékei 1 frt, Koll-
wentz Ferencz nagymartoni tan. gy. 4 frt, Vithalm 
József sík-abonyi tan. 30 kr., Ambrus Mózes hosszú-
falui tan. gy. 1 frt, Sümeghy Sándor réti-i tan. gy. 
2 fr t 56 kr., Medzichradszky Péter királylehotai tan. 
gy. 5 f r t 26 kr., Hlebik János dovallói esperes-plebá-
nos 1 frt, Nagy htván köttsei tan. gy. 1 frt 10 kr.. 
Kásás György előpataki áll. tan. gy. 80 kr., Straka 
Emil krakováni tan. gy. 1 frt 34 kr., Gulitsa Kál-
mán bodrog-monostorszegi közs. igazgató gy. 1 frt, 
Léblane Antal klopodiai áll. tan. gy. 6 frt 30 kr., 
Dallos István főv. tan. gy. 3 frt, Neuwald Illés budap. 
könyvnyomda tulajdonos 2 frt. Kemény Gyula és Társa 
budap. betonépítési vállalata 1 frt, Kendi A. budap. 
bőrszékiparvállalata 1 frt, Thotiet Testvérek budap. 
faiparvállalata 5 tit. Vogel Gyula budap. keresk. 
3 frt, Kertész József budap. keresk. 2 frt 50 kr., 
Cseriák Miklós forrói tan. gy. 3 frt 60 kr., Csepreghy 
Endre kunfélegyházai tanítókép. igazg. gy. 3 fr t 
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10 kr., Fülöpp Gyula inotai r. k. tan. gy. 1 f i t 
25 kr., i f j . Paulik Imre kún-szent-miklósi tan. gy. 
74 kr., Kovács Sámuel torda-túri áll. isk. igazgató 
1 frt 93 kr.. György Mózes és Thain Ida bodrog-
keresztúri áll. tan. gy. 2 frt 14 kr., Horváth József 
nagyszombati ig.-tan. gy. 9 frt 9i> kr., Berzéthy 
Károly rák^s-bányatelepi tan. gy. 1 fr t 49 kr., 
Dévay Béla tisza-tivadari áll. tan. gy. 33 kr.. Kassay 
Jolán győri áll. polg. lányisk. igazgató gy. 6 frt 
35 kr., Kordnss János rudinszkai tan. gy. 1 frt 35 kr., 
Kontsagh Sándor lövétei r. k. tan. gy. 5 f r t 20 kr., 
Sípos György kutasi tan. gy. 1 frt 13 kr., Puchardt 
Győző hont-börzsönyi tan. gy. 45 kr, Késmárky és 
Illés budap. játékkereskedőktől játéktárgyak, Miilhr 
Testvérek budap. tintagyárosoktól 4 tuezat tinta, 
Marx és Grossmann érczárú-gyárosoktól 3 frt, Kassierer 
és Bobicsek budap. parafadugaszgyárosoktól 2 frt, 
Bubner Vilmos budap. pékmester 2 frt, Gurowitz 
Tamás budap. festékkereskedő 50 kr., Borhegyi F. 
budap. borkereskedő 3 frt, Ilarnos Sándor mező-
nyárádi tan. 1 frt, Szmetana Gusztáv bajsai ev. tan. 
gy. 1 frt, Erdélyi Kde furtai r. k. tan. gy. 3 frt 
81 kr, Csollák Emil esáklyói tan. 1 frt, Papp Sándor 
csengeri tan. családja 50 kr., Pelczer Ltván gaiam 
kelecsényi tan. gy. 1 fr t 81 kr., Böszörményi Pál 
kőbányai sertéskereskedő 3 frt, Balogh Sándor páz-
mándi tan. gy. 2 frt 70 kr., A natjykanizsai VI -VIII. 
ker. tan.-test. 2 frt, Szabó Sánlor kézdi-szentléleki 
tan. gy. 1 fr t 93 kr., Kiss Gyula apostagi k. tan. 
gy. 3 trt 78 k r , Csernay Mór alsó-mérai tan. gy. 
2 frt 45 kr., M. Nagy Bálint vas-nádasdi tan. gy. 
1 frt, y.omor Mária török-bálinti áll. tanítónő gy. 
3 frt 75 kr., Fischer Gyula izsépi tan. gy. 2 frt 
45 kr., Ulreich Tenfil gölniczbányai tan. gy. 1 frt 
20 kr., Szabó Sándor bethleni ig. tan. gy. 5 frt, 
a székesfővárosi III ker. lajos-utezai iskola tantestülete 
3 frt, Sin er és Wolfner könyvkereskedőtől 6 darab 
könyv, Kogutovicz és Társa magyar földrajzi intéze-
tétől 15 darab kis atlasz, Vincze és Bartók nyomda 
és papirvállalat tulajdonosoktól lnOO ív írópapir. 
Összegen deczember hó 7 éig bezárólag befolyt 286 frt 
11 kr. Fogadják a kegyes adakozók és a szives gyűj-
tők az árvák nevében mondott leghálásabb köszö-
netemet. Bohn József, árvaatya a M így arországi 
Tanítók Árvaházában (Budapest, I. ker., Alkotás-
utcza 1. c.) 

A szerkesztő postája. 
T. olvasóinknak, a magyar tanítók összességének, 

kívánunk boldog ünnepeket! — F. B. Lucsivna. 
Ügy tudjuk, hogy igen. — JJ. J. M. Ne csodálja: 
annyi az elfogadott kéziratunk, hogy az összes tan-
ügyi lapokat elláthatnék vele. Mindenki csak nekünk 
akar dolgozni, pedig mi egy-egy számban 4 — 5 czikk-
nél többet nem közölhetünk, a mi egy évben 260 
czikk, holott érkezik be 7—800! Ez annyi, mint 
5 — 600 haragos évenkint, a kik közt akad olyan is, 
a ki nyilt levélben követeli a ministertől, hogy szün-
tesse meg a Néptanítók Lakját, a miért az ő korszak-
alkotó czikkét nem közölte ! S ön még azt kérdi: 
nem jelenhetnék-e meg a „N. L." hetenkint kétszer? 
De igen, ha a törvényhozás 6000 frttal többet sza-
vazna meg a költségeire. — H. P. Dubova. Nem 
tudjuk : a hirdetésekhez a szerkesztőségnek semmi köze. 
— P. M. Lctkés. Lehetségesnek lehetséges, mert 
hiszen — mint ön írja — megteszik, de, ha a 
díjlevél világos: nem jogos. (Miért nem írta alá 
teljes nevét?) — Kr. J. Székudvar. Kérheti, mert, 
ha már akkor volt oklevele, joga van hozzá. Csak-
hogy milyen természetű volt az a „helyettesi 

minőség" ? — Sz. Á. Inárcs. 1. Fel. 2. Csak iskola-
ügyben. 3. Folyamodnia kell. Kinevezési okmányát. 
4. A mivel a kérelmet támogathatja. — Szl. ev. lel-
kész. líártfa. A hirdetések, mint állandóim, olvas-
ható a lap homlokán, nem a szerkesztőségre, hanem a-
kiadóhivatalra tartoznak. Levelező-lapját kivételesen 
áttettük a kiadóhivatalhoz. — N. L. Nagyfalu. A 
kérdezetten kívül, mely Lampel R.-nál (VI. ker , 
Andrássy-út 21. szám a.) kapható 50 krért, van még 
a Kún László és társai által szerkesztett, mely a 
megnevezettnél Kunágotán kapható szintén 50 krért 
s melyről lapunk irodalmi rovatában nemrég rövid 
ismertetést közöltünk. (Nem ártana a lapot az iskola-
széki elnök uraknak is olvasni! Sok fölösleges mun-
kától kímélnék meg magukat és százszor elmondot-
tak ismételgetésétől minket!) — St. J. Köbölkút» 
Megjelenésekor már közöltük. — B. O. Nagy-Ugrócz» 
Nem kell. — A. Bavaníste. A mi nézetünk szerint 
köteles a meg nem szolgált részt visszatéríteni. — 
Szives tudomásul. Mivel a „szerk. postája" sok teret 
vesz el lapunkból, kérjük olvasóinkat, hogy levelük-
höz czímzett levelező-lapot mellékeljenek, hogy azon vála-
szolhassunk. A tanácsot és fölvilágosítást kérőknek új-
ból fittyeinlökbe ajánljuk a Szathmáry-alapot, melyet 
levelökhöz csatolt egy-két bélyeggel gy irapithatnak. — 
D. Gy. A.-Komárnik. Ha a kir. tanfelügyelő is úgy 
találja és kinevezésre fölterjeszti: lehetséges. - P. 
P. Azt az olvasókönyvet gazdasági iskolák: számára 
Csáky Elek írta; megrendelheti Lampel R. könyv-
kereskedése útján, VI., Andrássy-út 21. sz. M. K. 
A.-Detrehen. Elmaradt lappéldányokat nem a szerkesz-
tőségtől, hanem a kiadóhivataltól (I., Vár, Iskola-tér 
3. sz.) kell kérni. Áttettük oda. — Már marosi Álta-
lános Tanító-egyesiilet. Az Erzsébet szoborra hozzánk 
küldött 10 frtot átadtuk a Pesti Naplónak, melynek 
f. hó 14-iki számában nyilvánosan nyugtatványozva is-
volt. — L. J. H.-B. Ön, mint írja, nagyon érdek-
lődik dr. Ében Mihály arab számgépe iránt. Fordul-
jon, mint lapunk m. számában is megírtuk, egye-
nesen Eben Mihály plébános úrhoz, a ki részletesen 
fog felelni kérdéseire. A számgépet, mint lápunk 
50. számának hirdetéseiben olvasható volt, magánál 
a plébános úrnál is megrendelheti. — T. B. Cser-
nely. L. A. M.-Igen. Megsürgettük. — Id. F. J. 
Rimabrézó. 78.862. sz. a. el van intézve. — M. 1. 
Uj-Lehota. A kérdezett jelenleg Szabolcsvm. kir.. 
tanfelügyelője. — M- M. Kusics. 78.517. sz. a. már 
eddig bizonyára megkapta. — „000". Előjegyzésbe 
van ugyan véve, de ha megfelelő helyre pályázatot 
hirdetnek, tanácsos lesz kérését megújítani. - ÍV. 
J. Karácsfalra. Soron van. — I. t . Kerczu. Száma: 
40.954; elintézés alatt van. — H. M. Szunyogdí. 
Fizetéskieg. ügye nincs itt; a korpótlókügy itt van. 
A szunyogdi lement a közigazgatási bizottsághoz, a 
vezeknyei tárgyalás alatt van. — F. Gy. Királyíla. 
Csak rendes állomáson öt óv óta működő tanítónak 
van igénye hozzá. — S. J. Cs. A lapot kérő folya-
modványra nem kell bélyeg, a kir. tanf. által látta-
mozandó községi bizonyítványra sem. 

Tartalom : A szeretet ünnepén. U. — A tanügy 
a bécsi jubileumi kiállításon. — A magyar beszédre-
való szoktatásról. Láng M. — Szi inóra : Karácsony. 
(Vers.) Iván András. — Megmozdult a szive. Szalay Pál . 
— A fiunk jön haza! Csulak Lajos. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — Szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
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P Á L Y A Z A T O K . 
Orosz lányra (Komáromra.) azonnali belépésre 

oki. ev. másodtanító, esetleg tanítónő kerestetik. 
Javadalma : 400 fr t készpénz, bútorozott szoba fűtés-
sel. Búth Pál, iskolaszéki jegyző. (2186—11—2) 

Pályázat. A rákos -pa lo ta i ágost. hitv. evang 
egyház két kántortanítói állomásra pályázatot hirdet 
Egy-egy kántortanító fizetése az egyház pénztárából 
720 frt. az ismétlősök tanításáért és rétdeputatum 
czímén a községtől 80 frt , összesen 800 frt, a szo-
kásos otfertoriumok és stolák, továbbá 2 szoba, 
konyha és kamrából álló lakás. A kérvények, 
melyekben az eddigi működésen kívül, a nyelv-
ismeret és zenei képzettség feltüntetésére s igazo-
lására is súly fektetendő, 1899. évi január hó l-ig 
nt . Kovácsi Kálmán ev. lelkész úrhoz Rákos-Palo-
tára, Beniczky-u. 28. sz. (Pestm.1 küldendők. Kelt 
Rákospalotán,_ 1898. évi novembe 24. Az egyházi 
elnökség. (2152-IV—4) 

A bártfai evang. egyházak kántort keresnek. 
Fizetés: Három szobás lakás, 3 öl fa, 550 fr t kész-
pénz és körülbelül 80 f r t stolában. Kötelesség: 
Orgonáláson kívül a funktiók végzése, az egyházi 
ének tanítása, a dalárda vezetése és — szükség ese-
tén — a lelkészek helyettesítése. Az egyházak 
180 frtnyi nyugdíjat biztosítanak neki. Ezenkívül 
az egyetemes nyugdíjintézetnek jogosított tagja. 
A hazai három nyelvben jár tas pályázók küldjék 
be fölszerelt folyamodványaikat deczember 31-ig 
Toperczer Albert felügyelőhöz Bártfára (Sárosmegye). 

(2192—II-2) 
A f eke teváros i (Sopronra.) róm. kath. iskolához 

tanító esetleg tanítónő kerestetik. Fizetése: 300 frt, 
természetbeni lakás, 1 öl kemény tűzifa és 5 fr t 
kertilleték. Kötelessége az első osztály tanítása. 
Határidő deczember 15. Tannyelv: német-magyar. 
Az állás azonnal foglalható el. Iskolaszéki elnök. 

(2191—II—2) 
Jab lon icz (Nyitramegye) róm. kath. népiskolánál 

üresedésbe jö t t állomásra nőtanítók pályázhatnak, 
a ki köteles junius, julius, augusztus hónapokban 
menedékhelyet vezetni; a törzsfizetése évi 400 frt, 
lakbér 20 frt, nyári menedékhely vezetéseért a poli-
tikai községtől 80 frt. Tannyelv : tót-magyar. Folya-
modványok az iskolaszékhez deczember 27-ig inté-
zendők. " (2190—II—2) 

Kun-Csorba községben (Jász-Nagy-Kun-Szolnok-
megye) rendszeresített két tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalmazás egyenkint 400 frt, 5 fr t 
kertilletmény, addig, míg az új iskolák fölépíttet-
nek, egy szoba, konyha, kamrából álló lakás, később 
megfelelő tisztességes lakás. Kötelessége: az osztatlan 
iskola összes növendékeit oktatni, ismétlő- és gazda-
sági ismétlő-iskola tantárgyai t előadni, ezeken kívül 
egyházi functiókat végezni. Fölszerelt pályázatok 
1899 február 10-ig alulírottnál beadandók. Csak 
református és katholikus tanítók pályázhatnak. 
Gonda István, ÍBkolaszéki elnök. (2206—III—2) 

A D o l á c z községi iskola II. osztályú róm. kath. 
kántortanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Fizetés: készpénzben 495 f r t ; 2 hold legelő; a 
házikért fele ; 200 f J-öl pó tke r t ; és lakás, mely áll: 
2 szobából, konyhából, éléskamrából, pinczéből és 
istállóból. Az udvar az I-ső osztály tanítójával közös. 
Mint kántor élvezi 1300 lélek után a stólát, alapít-
ványi misék után 10—12 fr t ig járó összeget. Pályáz-
hatnak oly oki. tanítók, kik a magyar és német 
nyelvet úgy szóban, mint írásban tökéletesen birják 
és a kántorságban jártasak. A megválasztott köte-
les az ismétlő-iskolásokat is oktatni. Folyamodványok 
1899. évi január 10-ig Rittinger Lőrincz isksz. elnök-
höz. Doláczra (u. p. Tolvádia, Torontálm.) küldendők. 

(2217- II—2) 

Pályázat a T i s z a - S z a j o l (Jász-Nagykun-Szolnok-
megye) róm. kath. jellegű leány tanító női állásra. 
Fizetése: 325 f r t o. é. évnegyedenként előre az 
egri alapítványi pénztárból. 2 szobás lakás, konyha, 
kamra s melléképület 400 Q-öl házi kerttel. 75 f r t 
államsegély iránt a lépések megtét t t tek felsőbb 
egyházhatósági engedélylyel az iskolaszék részéről. 
Kötelessége : az osztatlan leányosztályt vezetni és 
tanítani, valamint a leányismétlöket is. Posta, vasút-
állomás helyben. Pályázati határidő deczember 28-ika. 
Állomás azonnal elfoglalandó. Kérvények Doboczky 
János, rk. lelkész, iskolaszéki egyházi elnökhöz 
küldendők. (2210—II—2 

T o r o n t á l v á s á r h e l y i reform, kántor-orgonista 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 400 t'rt és 
100 f r t lakbér az egyház pénztárából havi előleges 
részletekben ; temetéseken éneklésért 50 kr. búcsúz-
tatásért 2 frt. Kötelessége: templomban az éneklést 
orgona-kísérettel vezetni, az iskolákban az egyházi 
énekeket a tiszántúli ev. reform, egyházkerület tan-
terve szerint tanítani, úrvacsoraosztáskor délután 
az istenitiszteletet végezni, presbiteri gyűlések jegyző-
könyvét vezetni. Megválasztottnak útiköltsége meg-
térít tetik. Az állás azonnal elfoglalandó. Állandósí-
tása egy évi sikeres működése után történik. Pályá-
zati kérvények a ref. lelkészi hivatalhoz Torontál-
vásárhelyre, posta helyben, 1899 január 8-ig kül-
dendők. _ (2221—II —1) 

Moson-ha lász i - i róm. kath. elemi népiskolánál 
osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
350 frt , külön szoba, fűtés, takarítás. Mellékjövede-
lem nincs kizárva. Az oklevéllel fölszerelt kérvények 
deczember 31-éig bezárólag az iskolaszékhez czi-
mezve, alulirotthoz küldendők. A pályázatban tanító-
nők is résztvehetnek. Moson-Halászi, 1898 deczem-
ber 14-én. Németh Yincze, plébános. (2227—1—1) 

A r e s inár i (Szebenvármegye) kisdedóvónői állásra 
pályázat hirdettetik Fizetés: 300 frt , 120 fr t dajka-
tartási átalány, szükségeltető tűzifa és az óvodai 
épületben szabad lakás. Fölhivatnak a pályázni 
kivánó okleveles óvónők, hogy keresztlevél, eddigi 
működési bizonyítvány és oklevéllel fölszerelt kérvé-
nyüket folyó évi deczember hó 24-én délután 4 óráig 
alulírt községi elöljárósághoz adják be. A román 
nyelvet birók előnyben részesülnek. Resinár, 1898 
deczember 7-én. A község elöljárósága. (2209—II—1) 

Az a g y a g f a l v i államilag segélyezett községi 
iskolánál megüresedett I. tanítói állásra pályázat 
hirdettet ik. Fizetés: 400 fr t államsegély, a tan-
teremmel egy födél alat t levő úri-lakás. Kötelesség : 
az iskolaszék által megállapított osztályok taní tása ; 
faiskola kezelése ; a gazdasági ismétlő-iskola veze-
tése, melyért az állam által esetleg megadandó 
50 f r t j á r . Pályázatok deczember hó 31-ig Agyag-
falvára (Udvarhelymegye) az iskolaszék elnökéhez 
küldendők. (Utolsó posta Bögöz). (2219—1—1) 

A táp ió - sze le i róm. kath. népiskola egyik tanítói 
állomására pályázat nyittatik. Fizetés: 300 frt az 
államsegélyből, 100 f r t a hitközségtől és 50 f r t 
lakbér utólagos havi részletekben. A kántorságban 
segédkezni köteles. Pályázati ha tár idő: 1899. évi 
január 5-ike. Somogyi Károly, plébános. 

(2220—1-1) 
C s e r e n y e (Barsmegye) róm. kath. tanítói állásra 

deczember 31-ig pályázat hirdettetik. Fizetése: 
300 f r t ; természetbeni lakás, 10 p. m. alá szántóföld, 
elegendő fa, beiratási díj 10 kr. Pályázhatnak oki. 
tanítók vagy tanítónők. Kérvények Újvári Mátyás 
oszlányi plébánoshoz küldendők. (2176—1—1) 

A s s a k ü r t h i (Nyitramegye) róm. kath. kántor-
tanítói állásra deczember hó 29-re pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazása: 12 hold szántóföld, 2 hold 
erdő Terményekben ós készpénzben 400 frt. Iskola-
szék. (2222-1—1) 
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A s z e n t - m i h á l y i ev. ref. leányiskola 1—2-ik 
osztályának tanítói állomására pályázat hirdettet ik. 
Javadalmazása: 110 frt 40 kr készpénz, havi rész-
letekben fizetve; 28 métermázsa és 35 klgr. rozs, 
negyedévenként fizetve; 18 hold szántóföld 1100 
Q -ölévei, értéke 1*0 f r t ; !A hold legelői illetmény 
a közlegelő területén, értéke 2 f r t ; a földadót az 
egyház fizeti; 7 köbméter tűzifa, jelenleg az egy-
ház által 26 fr t tal fizetve; 2 szekér tüziszalma, 
jelenleg 8 fr t tal fizetve ; 14 klgr. só, l f r t 50 krral 
fizetve; 3 klgr. faggyú, 1 frt 63 krral fizetve: min-
den tanítványtól egy csirke; kényelmes lakás az 
iskola épületében. Az ev. ref egyháztanácshoz czím-
zendő s kellőleg fölszerelendő pályázati kérvények 
folyó év deezember 30-ig az ev. ref. egyház lelkészi 
hivatalához Büd-Szent-Mihályra küldendők. (Posta, 
távirda és vasúti állomás helyben van.) Csak okle-
veles tanítók pályázhatnak. A megválasztandó taní tó 
állomását 1899 január 8-ára elfoglalni tartozik. 
Orgonázásban jártasok előnyben részesülnek. 

(2228—1—1) 
A pusz ta -herká ly i (Komárommegye) uradalmi 

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 
két szoba, meleg konyha, kamra, pincze és fáskam-
rából álló lakás '/« holdnyi kerttel. 300 fr t kész-
pénz, 100 f r t tandíj, 6 métermázsa buza, 6 méter-
mázsa rozs, 6 métermázsa árpa, 6 métermázsa kuko-
rieza (szemes), 12 köbméter kemény basábfa, egy 
drb tehén nyári és téli legeltetése és takarmányo-
zása és sertéslegeltetés. Kötelessége: szünidejében 
a gazdaságban való segédkezés. Tannyelv: magyar. 
Pályázni óhajtók okmányaikkal fölszerelt kérvé-
nyeiket méltóságos báró Sólymossy László úrhoz 
intézve, alulírotthoz küldeni szíveskedjenek f. évi 
deezember 31-ig. Kelt Puszta-Herkály, utolsó posta 
Komárom-Újváros. 1898 deezember 15-én. Horváth 
Ferencz. (2229—1 — 1) 

A só ly i (Veszprémmegye) ev. ref. levita-tanító-
ságra pályázat hirdettetik. Fizetése : szép lakáson 
kívül 420 f r to t ér. Az állás azonnal elfoglalható. 
Jelentkezhetni az Esperesnél, Litéren, Veszprémen át. 

( 2 2 2 6 - 1 - 1 ) 
A k ö r m e n d i iparos-tanoncz-iskolánál megürült 

önálló tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Kész-
pénzfizetés: 580 frt, lakbér 100 frt, a kereskedő-
tanonezok után külön fejenkint 5 frt, vagyis mint-
egy 120 frt ; összesen mintegy í00 frt. Pályázati 
kérvények, tanítói oklevéllel és működési bizonyít-
ványnyal fölszerelve, deezember 30-ig az alulírt 
bizottsághoz küldendők. Pedagogiumot végzett taní-
tók előnyben részesülnek. A tanítói állás azon-
nal elfoglalandó. A körmendi ipariskola felügyelő-
bizottsága. (2231 -1—1) 

Torontálmegye K lek községben elhalálozás foly-
tán az első osztályra tanítónői pályázat hirdettetik. 
Évi jövedelme : 400 frt. szabad szalma fűtésre vagy 
25 frt, szabad lakás; két szoba, konyha, kamra és 
padlás. Tartozik a női kézimunkát tanítani ós csü-
törtökön és vasárnapokon ismétlő-iskolát tar tani . 
Tanítási nyelve: német-magyar. Pályázati ideje 
deezember 26. Folyamodványok Klek községi iskola-
székhez czímzendő. Posta helyben, p. állomás. 

. Jaksehitz Ádám, igazgató-tanító. (2218—III —1) 
A t ó v á r o s i községi népiskolánál megüresedett 

osztálytanítói állomásra pályázat hirdettetik. Evi 
fizetése: 420 fr t és 100 f r t lakbér. Kötelessége: egy 
osztályt vezetni, az ismétlősöket és az I-VI. osztály 
növendékeit a testgyakorlatban tanítani. A választás 
egy próbaévre történik. Az állomás 1899. évi január 
2-án elfoglalandó. Csak okleveles tanítók pályáz-
hatnak. A kérvények az iskolaszékhez czímezve, 
deezember 28-ig alulírt iskolaszóki elnök úrhoz 
küldendők. Tata-Tó város, 1898 deezember 15. Paál 
Lajos, iskolaszéki elnök. (2232 — 1—1) 

A murak irá ly i róm. kath. iskolánál megürese-
dett másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. A 
tanító i l letménye: 1. készpészben 400 f r t ; 2. 1 szo-
bából álló lakás. (2180—1—1) 

Betöltendő az ú j v i d é k i állami polgári fiúiskolá-
nál egy, évi 500 frt fizetésből és szabad lakás vagy 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel .javadal-
mazott segédtanítói állomás. Az ezen állomás elnye-
rését óhajtó oki. polgári iskolai tanítók, kik a 
mennyiség- és természettudományi szakcsoportra 
vannak képesítve, képesítő oklevéllel, eddigi szolgá-
lataikat , vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt 
kérvényeiket a vallás- ós közoktatásügyi m. kir. 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1899. évi január hó 
5-ig Kuncz Gyula kir. segédtanfelifgyelőnél Szabad-
kán nyújtsák be. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministeriumtól. Budapest, 1898 deezember 9-én. 
A minister meghagyásából: dr. Axaméthy Lajos, 
ministeri tanácsos. (237/h —[—1) 

Betöltendő a s a r m a s á g i állami elemi iskolánál 
évi 400 f r t fizetésből és szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a in. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1899. évi január hó 17-ig Szilágy vármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami isko-
láknál már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. 
A kinevezett tanító köteles lesz az ev. ref. egy-
háztól nyerendő évi 100 frt díjazásért az ev. ref. 
kántori teendőket is teljesíteni. Szilágyvármegye kir. 
tanfelügyelőségétől. Ziiah, 1898 deezember 17-én. 
Dr. Petr i Mór, kir. tanfelügyelő. (238/h—I—I) 

Betöltendő a s a r m a s á g i állami elemi iskolá-
nál évi 400 frt fizetésből és szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazot t rendes tanítónői 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okle-
veles tanítónők képesítő oklevéllel, eddigi sz 1-
gálataikat , vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt 
kérvényeiket a tn. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerher czímezve, legkésőbb 1899. évi január 
hó 17-ig Szilágyvármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott 
tanítónők ','lőnyben részesülnek. Szilágyvármegye 
kir. tanfelügyelőségétől. Zilah, 1898 deezember 17-én. 
Dr. Petr i Mór, kir. tanfelügyelő. (239/h —I—1) 

Betöltendő a k i s - n a g y - s z u l á n y i állami elemi 
iskolánál évi 400 frt díjazásból és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítónői állo-
más. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítónők képesítő oklevéllel, képesítő bizonyítvány-
nyal, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleges különös -képességeiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 
1898. évi deezember hó 26-ig Nyitravármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál már 
alkalmazott vagy alkalmazásban levő tanítónők 
előnyben részesülnek. Kelt Galgóezon, 1898 deezem-
ber hó 17-én. Nyitravármegye kir. tanfelügyelő-
ségétől. (240/h—I— 1) 

A ba t i za i (Máramarosm.) gőzfürésztelep nyilvá-
nos elemi iskolájánál az üresedésbe jö t t tanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 
évi -100 fr t törzsfizetés, lakás, fűtés, világítás és 
takarítással. Oklevéllel fölszerelt kérvények f. hó 
27-ig az uradalom kezelőségéhez intézendők. Batizán 
(p. Szurdok), 1898 deezember hó 17-én. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Batizai uradalom kezelősége. 

( 2 2 3 4 - 1 - 1 ) 
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A goleczi román-magyar tannyelvű községi nép-
iskolánál a tanítói állomás betöltendő. Az állomás 
járandóságai: 364 frt készpénzfizetés, 24 köbméter 
kemény tűzifa, tisztességes lakás. A magyar nyelven 
szerkesztett, szabályszerűen bélyegeit és a nm. vall. 
és közokt. ministeriumhoz czímzett folyamodások 
1898. évi deczember 31-ig a krassó-szörénymegyei 
közigazgatási bizottsághoz küldendők. Pályázók a kir. 
tanfelügyelőnél személyesen jelentkezzenek. Idegen 
okmányokhoz hiteles magyar fordítás csatolandó. 

(241/h—I—1) 
Andráshidán a róm. kath. kántortanítói állás 

betöltendő. Díjlevél, jkönyvek, illetve az 1893-iki 
közig, összeírás szerint a fizetés : 360 frt készpénz ; 
ezenkívül mindennapi iskolakötelesek után fejenkint 
2 frt tandíj, 50 kr fa- és 13 kr tisztogatáspénz; 
ismétlőkötelesek 40 kr tandíjat, 20 kr fa- és 13 kr 
tisztogatáspénzt fizetnek. Mindennapi jelenleg 110, 
ismétlös 48 van. A fapénzből négy méteröl kemény 
hasábfa veendő iskolafűtésre, a tisztogatáspénzből 
16 frt iskolaszolgai illetményt képez. Stóla az eddigi 
szokásos; évenkint 15—20 frtra megy. Az állás 
összes jövedelme 600 frtra tehető. Lakás : 2 kis pad-
lózott szoba, konyha, kis pincze az iskolaépületben ; 
van 200 négyszögölnyi házikert is. Csak oly oklev. 
tanítók pályázhatnak, a kik kántorok is; mert — 
kivéve a főünnepeket — minden harmadik esetben 
itt a plébániai istentisztelet és négy községben 
temetési functió. A templomban iskolai harmonium 
van. Választás napja 1899 január 4-ike, ének- és 
orgonapróbával egybekötve, tehát a személyes meg-
jelenés kívánatos. Hiteles okmánymásolatokkal föl-
szerelt kérvények alulirotthoz küldendők. Eredeti 
okiratait csak a megválasztott tartozik majd bemu-
tatni. Az állás azonnal elfoglalandó. Aisó-Bagod 
(Zalaniegye, posta helyben], 1898 deczember 16. 
Sipos József, plébános, az andráshidai iskolaszék 
egyházi elnöke. (2233-1-1) 

Ajánlkozás. Jeles oklevelfi óvónő ajánlkozik óvó-
tanítónőnek. Czím: AB. Nyújtód (Háromszékül.) 

(2223-1—1) 

H I E B E T E S E K . 

M a g y a r # # # 

| | | | F a e t l a g o g i a 
általános érdekű, legolcsóbb havi folyóirat. 

2163 Kiadja a II—2 
Magyar Paedagogiai Társaság. 8 

Hogy legszerényebb viszonyok közt élő 
kartárs se legyen kénytelen azt nélkülözni, 
mint a Paedagogiai Társaság tagja, évi 

tor in t tagdíj fejében kaphatja, ha belé-
pési szándékát dr. Kovács Jánosnak 
Budapest, I. ker., Németvölgy, Hantos-út), 
a társaság titkárának bejelenti (a fizetést 
később teljesítheti). Intézetek részére az 
előfizetés 5 frt s ez ö^zeg a Franklin-
Társulathoz (IV., Egy etem-utcza, 4. sz.) kül-
dendő. Elnök: dr. Heinr'ch Gusztáv; 
szerkesztő: dr. N é g y e s y László. 

hangszer gyáros, 
esdsz, és hir. udvari és a hadsereg szállítója. 

„TÁR0GAT0" egyedül szabadalm, feltalálója. 
Budapest, Lánczhid-utcza 5. 

Mindennemű hangszerek legjobb és legjutányosabb 
(2221—v—i) szállítója, «fco 

Finom hegedű vonóval és tokkal 8 frt. Hegedű 
vonóval együtt 3 írttól feljebb. 

Kfipes árjegyzők ingyen küldetik, <-.*<<-
«1—wmmiii i i i i i •mi mi in w i — — 

Lakásom: ( i y o r - S / . l . - H i i r l o n . líic/iter. 

A „Leipziger illustrierte Zeitung" 
cz. folyóirat 1892. évi november hó 26-án kelt 
2578. számában következőképen írt a Richter-
féle Türelmi játékokról : „A mai nemzedék-
nek magasabb nevelési szükséglete kivált vilá-
gosan kifejezést nyer azon módon, melyen a 
gyermekek számára való ajándékok kiválasztat-
nak, a midőn még a szélesebb néprétegekben is 
arra törekednek, e czélra tárgyakat kiválasztani, 
melyek nemcsak időtöltésül szolgálnak és nem-
csak megörvendeztetnek, hanem oktatólag is 
hatnak. Hasonló értelemben tovább egy évtized-
nél űzi a Richter F. Ad. és társa bécs i c z é g 
az úgynevezett Horgony-Kőépítöszekrények 
gyártását, melyek évről-évre tökéletesbítve, 
jelenleg 35 számban 40 kr.-tól kezdve egészen 
70 frtnyi árban forgalomba hozatnak. Ezen a 
Fröbel-féle rendszer szerint berendezett kő-
építőszekrényekre. — melyek tetszés szerint 
alakított fatuskók helyett, nagyon pontosan 
kidolgozott építőköveket valódi kőtömegből 
méregmentes színekben (téglaveres, homokkő-
sárga és palakék) és nehezebb feladatok részére 
szükséges alapterveket és keresztmetszeteket 
tartalmaznak,— már fentifolyóiratnak ls85. évi 
deczember hó 5-én kelt 2214. számában lett 
utalva. Ezen köépítöszekrényeknek különös 
nevelési értéke a dr. Richter által feltalált 
kiegészítőrendszereken alapszik, melyeknek segít-
ségével az építőszekrények a gyermekek kora és 
szellemi tehetsége szerint rendszeresen nagyob-
bíthatók és ennek megfelelően a gondos rajzok 
szerint színnyomatban kidolgozott mintalapo-
kon alapszik. Hasonlókép mintegy a Fröbel-téle 
játékok kiszélesítése és az alak iránti érzék 
kiképzésére kitűnően alkalmasok a Richter  
czég által előállított és épágy mint a Horgony-
Köépítoszekrények minden finomabb játék-
szer-üzletben készletben levő türelmi játékok, 
ú. m. Fejtörő, Keresztjáték, Körrejtély, Pythago- 
ras, Gyötrőszellem, stb. Ezen játékok kőtáb-
lácskákb- 1 állanak (héttől egészen tizig), melyek-
kel különféle számos alakok utánarakhatók. 
Ehhez tartoznak nagy technikai és művészi ügyes-
séggel összeállított feladvány-füzetek, melyek 
közül a legújabbak kettős játékok számára is 
tartalmaznak feladatokat. Az ez esetben lehet-
séges elmés kombinácziók változatossága való-

ban meglepő", stb. 
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KIMUTATÁS 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 1898. 
évi junius hó 8-án 2365. és 1898. évi augusztus hó 19-én 3152. ein. 

számok alatt kelt rendeletével rendszeresített 

ZSy 
I. Fe lvéte l i napló, a kisdedóvodák és menedékházak számára, a/l. minta: külív, 

21 gyermek neve számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; beliv, 28 gyermek számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár 1 'A kr. 

II. Mulasztási napló, kisdedóvodák és gyermekmenedékházak számára, b/1. minta: 
külív, egy ív 3 gyermek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 4 gyer-
mek számára, bolti ár 2 kr, nettó ár 1 'A kr. 

III. Felvéte l i napló, népoktatási tanintézetek (elemi, ismétlő-, felső nép- és polgári isko-
lák) s a polgári iskolákkal kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamok számára, 
a/2, minta : külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; beliv, egy 
ív 28 tanuló számára, bolti ár 2 kr. nettó ár l'A kr. 

IV. Előmenetel i és mulasztási napló, elemi s a vele kapcsolatosan v a g y önállóan 
szervezet t általános és gazdaság i ismétlő-iskolák számára, b/2. minta: külív, 
egy ív 3 tanuló fámára , bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

V. Felvéte l i napló, a tanoncziskolák számára, a/3, minta: külív, egy ív 21 tanuló 
számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 tanuló számára, bolti ár 3 kr, 
nettó ár 2 kr. 

VI Előmeneteli és mulasztási napló, az iparos- és kereskedőtanoncz-iskolák és a 
segédek továbbképzésére való tanfolyamok számára, b/3. minta: külív, egy ív 
3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr; beliv, egy ív 4 tanuló számára, 
bolti ár 2 k r ; nettó ár l 'A kr. 

VU Felvéte l i napló, a segédek továbbképzésére való tanfolyamok számára, a/4, 
minta: külív, egy ív 21 tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr ; beliv, egy ív 28 
tanuló számára, bolti ár 3 kr, nettó ár 2 kr. 

VIII. Előmenetel i és mulasztási napló, segédek továbbképzésére való, önálló szerve-
zettel biró tanfolyamok számára, b/4. minta: külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti 
ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

IX. Előmenetel i és mulasztási napló, a felső nép- és polg. iskolák számára, b/5 minta: 
külív, egy ív 3 tanuló számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 4 tanuló 
számára, bolti ár 2 kr, nettó ár l 'A kr. 

X. Jegyzék a megye i és szabad kir. városi törvényhatóságok területén levő elesni, 
felső nép-, polgári iskolák (s a velők kapcsolatos gazdasági ismétlő iskolák s a női 
kereskedelmi tanfolyamok), továbbá az iparos- és kereskedőtanoncz-iskolák s a 
segédek továbbképzésére való tanfolyamokról, c) minta: külív, egy ív 130 község 
neve számára bolti ár 2 kr, nettó ár l'A kr ; beliv, egy ív 136 község neve számára bolti 
ár 2 kr, nettó ár l'A kr. 

Ezen nyomtatványokat nettó-ár mellett, a pénz beküldése, vagy utánvét útján szol-
gáltatjuk. A pénz előleges beküldése esetén a portómentes hivatalok és hatóságok, nem-
különben a községek és va lamennyi iskola részére szolgáló küldemény portómentes. Után-
vételes megrendeléseknél, az állami iskolai gondnokságok és községi iskolaszékeknél az elnök 
és jegyző, községeknél pedig a jegyző vagy biró aláírása szükséges. 

E nyomtatványok bolti áron minden vidéki könyvkereskedésben kaphatók. 

B u d a p e s t , 1898. évi szeptember hó. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatasi 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban intryen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadnnk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályuzati hirdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés utan 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit iivomásu és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m acHinlt v i s s z a . 

A kor pótlék nyugdíjigény szem-
pontjából. 

Köztudomású dolog, hogy 1898. évi 
október hó 1-től rendszeresített tanítói 
állomáson alkalmazásban álló s meg-
szakítás nélkül működő minden úgy 
rendes, mint pedig segéd okleveles tanító 
és tanítónő részére f. évi október hó 
1-én vált esedékessé az első 50 frtnyi 
évötödös korpótlék. 

A korpótlókot minden tanító kizárólag 
tanítói működés czímén kapja. Ennél-
fogva ez fizetésemelésnek tekintik, még 
pedig olyan természetűnek, mely föltét-
lenül mindenki nyugdíjigénye alapjául is 
szolgál, illetve a már szerzett nyugdíj-
igényhez csatolva az 50 frttal emel-
kedik. 

Jól tudom, liogy eddig új dolgot 
nem mondtam. E tény minden érdekelt 
előtt egyformán ismeretes. De nem egy-
úttal a módozatok, melyeknél fogva a 
korpótlék ki-ki nyugdíjigényéhez betu-
dandó leszen, vagyis mik a teendők, 
hogy minden tanító, illetve tanítónő 
nyugdíjigénye a nyert első évötödös 
korpótléknak megfelelően fölemeltessék. 

Azt tartom, első a kötelesség, nyom-
ban ezután, de ezzel egyidejűleg is, az 
önérdekről való gondoskodás. Azért, 
hogy a korpótlék nem csupán mint fizetés-
emelkedés, de a nyugdíjigény szempont-

jából is rögtön előnyünkre váljék: e 
tekintetben, bár nem kizárólag, de mivel 
érdekeinket oly közelről érinti, meg is 
vannak kötelességeink, a melyekkel 
szemben közömböseknek, tétleneknek 
maradnunk nem lehet, nem szabad. Ez 
ellen családtagjaink jövője is tiltakozik. 

A korpótlékot a tanítónak megadni 
első sorban az iskolaföntartó kötelessége. 
Az arra való s igazolt képtelenség 
esetén, a szükségelt összeget, fölfolya-
modás után, az iskolaföntartó rendel-
kezésére az állam utalványozza. 

A korpótléknak nyugdíjigény alap-
jául való betudása körüli eljárás azon 
fordul meg tehát, hogy honnan szár-
mazik a tanítói korpótlék födözésére 
szükségelt pénz: az iskolaföntartótól-e, 
avagy az államsegélyből? Ezek irány-
adók arra, hogy szükséges-e a korpót-
léknak tanítói nyugdíjigény fölemelése 
iránt lépéseket tenni, avagy sem? 

Államsegélynek tanítói korpótlékra 
történő utalványozása után, az ügyiratok 
áttétetnek a nyugdíj-ügyosztályhoz abból 
a czélból. hogy az utalványozott kor-
pótlék az érdekelt tanítónak már szerzett 
nyugdíjigényéhez betudassék. Ennek 
megtörténte után, ha szükségesnek mutat-
kozik, az esetleges többlet után ese-
déke^ százalékok beszedésére az illetékes 
kir. adóhivatal utasíttatik. Erről pedig 
az érdekelt tanító a maga kir. tanfel-

Lapunk 50-lk számához két melléklet van csatolva. 
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ügyelője útján is nyer értesítést. Azokra 
a tanítókra tehát, a kiknek korpótlékára 
az illető iskolaföntartó államsegélyt nyert, 
mi teendő sem várakozik, hogy a korpótlék 
nyugdíjigényük alapjául hetudassék. 

Magától az iskolaföntartótól korpót-
lókot nyert tanítók ebbeli ügye azonban 
más elbánás alá esik. A betudás tekin-
tetében kezdeményezésnek ra^y az iskola-
főntartótól, illetve ennek képviselőjétől: az 
iskolaszéktől, vagy pedig az érdekelt tanító-
tól kell kiindulnia. 

Minthogy bármely ügyről legbiztosabb 
az ember, ha önmaga indítja meg s 
végbemenetelét tőle telhetői eg az érdekelt 
maga elősegíti, azért leghelyesebb, ha 
a saját jól fölfogott érdekében, e tekin-
tetben is ügyéről maga a tanító gondos-
kodik s nem várja mástól ennek meg-
indítását. 

Az a fölfogás, hogy mivel úgyis 
minden tanító kap évötödös korpótlé-
kot s így ki-ki nyugdíjigénye 50 frttal 
hivatalból fölemelhető, nem érvényesít-
hető. Mint a nyugdíjintézetnek tagja 
ugyan, nem mindegyik tanítóra nézve 
vált esedékessé a f. évi október hó l-én 
az első évötödös korpótlék. Ennélfogva 
úgy ezen, mint pedig egyéb okoknál 
fogva sem intézkedhetik a nm. minister 
úr, illetve meghagyása alapján a nyugdíj-
osztály a tanítói korpótlékoknak nyugdíj-
igény szempontjából való általános betu-
dása iránt. Azért, a ki korpótlékának 
födözésére nem az állampénztárból nyert 
segélyt, arról a min. nyugdíj osztály 
tudomást másként nem szerezhet, ha 
csak nem vesz ügyében fölterjesztést külön, 
még pedig az illetékes hatóságok közvetí-
tésével. Közvetlenül fordulni a nm. 
ministeriumhoz nem tanácsos, mert így 
az ügy, mivel az illetékes forumoknak 
leküldetik, annyival későbben nyer elin-
tézést. 

A tanítói javadalmaknak közigazga-
tási úton 1898. évben történt összeira--
tása tárgyában kiadott 29.751/1893. 
számú min. rendelet értelmében, minden 

tanítói javadalom emelkedése esetről-
esetre bejelentendő, vagyis a javadalom-
emelkedést igazoló okmány a nm. minis-
teriumnak azon módon bemutatandó, 
mint annak idején a tanítói javadalom 
megállapításakor fölvett jegyzőkönyv. 
Azért bármely javadalom emelkedését 
nyugdíjigény szempontjából csak az 
esetben tudatja be a nm. ministerium, 
ha az szabályszerűen bejelentetik s tényleg 
igazolva találtatik. 

Az eddigiek után eljutottunk ahhoz, 
hogy utalhassunk azon eljárásra, melynél 
fogva az iskolaföntartótól korpótlókot 
nyert tanítók nyugdíjigénye annak meg-
felelően fölemelhető. A tanítói korpótlék 
fizetésemelésnél másnak nem minősíthető, 
ennélfogva ez más elbírálás alá nem is 
eshetik, mint a javadalom bármely 
módon való emelkedése. Ennélfogva 
magától az iskolaföntartótól nyert tanítói 
korpótléknak nyugdíjigény alapjául való 
betudása szempontjából következő a 
teendő: az iskolaszék részéről három 
példányban állítandó ki okmány, illetve 
jegyzőkönyvi kivonat arról, hogy X. N. 
tanító (nő) részére 1898. évi október 
l-én esedékessé vált első évötödös kor-
pótlékot n—i iskolaföntartó önerejéből 
biztosítja s azt a nevezett tanító részére 
havi, vagy negyedévi részletekben az 
iskolaföntartó pénztáránál folyósította. 
A három példányban, mindegyik tanító 
részére külön-külön, kiállított okmány 
(jegyzőkönyvi kivonat) mindegyik pél-
dányát az 1893. évben fölvett jegyző-
könyvhez hasonlóan aláírja és megpecsé-
teli az iskolaszék elnöke és jegyzője, 
az érdekelt tanító, az illetékes községi 
elöljáróság s a járási főszolgabíró, illetve 
a város polgármestere is láttamozza. 
Az ekként kiállított okmányok két 
példánya beterjesztendő a megye kir. 
tanfelügyelőjéhez abból a czélból, hogy 
ezek alapján az illető tanító nyugdíj-
igényének a korpótlékkal történt föl-
emelése iránt intézkedjék. A harmadik 
példány az iskolaföntártónál marad s a 
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tanít*», ha az eredetit nem kapja meg, 
a maga részére másolatot kér. 

Jelzett okmányokat az iskolaszék 
"tudomásával maga a tanító állíthatja ki 
s írhatja alá s legföljebb a főszolga-
bírói aláírást eszközli ki hivatalosan az 
iskolaszék elnöke és továbbítja a kir. 
tanfelügyelőhöz. 

Ilyen módon rendbe jön a korpótlék 
a nyugdíjigény szempontjából is; a 
tanítónak pedig nem kell fíítől-fától 
tanácsot kérnie és soká bizonytalan-
ságban lennie. 

Segíts magadon! 
CMiskólcz) Várhelyi György. 

—«e>if'K3© 

Tdők jele. 
A „Pesti Napló" deezember 16-án meg-

jelent számában „A nyomorultak" czímű köz-
lemény többek közt ezeket í r j a : „Hiteles 
statisztikai kimutatásunk még nincs a főváros 
iskolakerülőiről. Egy tény ; bizonyítják a bel-
ügyminister leiratai, a tanfelügyelő jelentései, 
hogy esztendőről - esztendőre szaporodik a 
s zámuk . . . " 

A főváros utczáin ezeket a gyermekeket 
mindenütt megtalálhatjuk, főleg a tavaszi 
hónapokban, hol gomboznak, hol verik egymást 
az utczán, hol pedig — l o p n a k . . . 

A tanács kérve-kérte több izben a kormányt, 
hogy elzüllött gyermekeket vegyen föl vala-
melyik javító-intézetbe. A kormány a főváros 
kérését következetesen megtagadta, azzal a 
megokolással, hogy nincsen hely. A fővárosban 
pedig egyre szaporodik az elzüllött gyermekek 
száma. A fővárosi tanács utóbbi ülésén újból 
foglalkozott e kérdéssel és konstatálta, hogy 
valamit tenni kell, mert a közbiztosságot 
legnagyobb mértékben ezek a gyermekek 
veszélyeztetik. Végül elhatározta a tanács, 
hogy föliratban arra kéri az igazságügyi 
ministert, mondja meg, mi módon tehetne 
alapítványt az aszódi javító-intézetben. 

Milyen megható naivitás! Budapestnek, 
Magyarország fő- és székvárosának nemes 
tanácsa több, mint 10.000 csavargó iskola-
kerülője számára, kik közül hivatalos adat 
szerint közel 2000 kerül évenként a büntető 
igazságszolgáltatás megtorló keze alá, alapít-
ványt akar tenni néhány elzüllöttje számára 
az aszódi javító-intézetben. Milyen szomorú 
tájékozatlanságot árulnak el a nemes tanács 
érdemes tagjai a hazai javító-nevelésügy terén ! 

Ha csak úgy, fölszínesen foglalkoztak volna 
e fontos ügygyei, oly könnyen megtudhatták 
volna, hogy az aszódi javító-intézetben 238 
növendék, azaz fönnállása óta az összes beutal-
tak 33 '98%-a székes-fővárosi. 

Ha pedig sajnálták volna megvenni 1 koro-
náért Stoff János „Javító-intézetek hazánkban 
és külföldön" cz. érdekes művét, úgy elrémülve 
hazánk szomorú javító-nevelés-ügyi állapotá-
tól, bizonyára nem já r tak volna az igazság-
ügyi ministerhez kilincselni alapítvány enge-
délyezhetéseért, hanem utánozva a külföldet, 
mint Magyarország legtekintélyesebb, leg-
népesebb és irányadó köztörvényhatósága, az 
olvasottaktól indíttatva alkotó, nemes példával 
járnának elől. 

Megtudhatták volna e műből azt, hogy 
Európának minden nagyobb állama, sőt kiseb-
bek is régen fölülmúlták Magyarországot a 
javító-intézetek létesítése terén s hogy egyes 
városok s a nemzetek társadalma nem for-
dultak alázatos instancziáikkal mindegyre az 
államhoz alapítványi helyek engedélyezéséért, 
hanem rálépvén a cselekvés terére, ők maguk 
létesítettek javító-intézeteket. 

így Francziaországban mind állami, mind 
magán-javító-intézetek állanak fönn, 12 inté-
zet tisztán állami. Ezenkívül 27 fiú- és 20 leány 
magán-javító-intézet szolgálja a javító-nevelés 
ügyét. Az államiakban 3950 fiú és 27 leány, 
a magán-javító-intézetekben 2576 fiú és 1518 
leány van elhelyezve. 

Anglia 282 javító-intézetében 31.433 fiút 
s közel 10.000 leányt részesítenek évenként 
javító-nevelésben. Ez intézetek túlnyomó része 
magán. 

Oroszországban, Belgiumban, Németország-
ban, Svájczban, Hollandiában a társadalom 
tevékenysége mindenütt karöltve jár az álla-
méval s a javító-nevelésben részesülő elzül-
löttek száma mindenütt több ezret meghalad. 

A külföld ily áldásos működései, ily hatal -
mas adatai után szinte félve nyúlok hazánk 
szegényes javító-nevelési ügyéhez. Az 1878. 
évi V. t.-cz., a magyar büntető-törvénykönyv 
a „bűntettekről és vétségekről" czímmel 
nemcsak a szabadságvesztés büntetésének 
progresszív börtönrendszer ú t ján való végre-
hajtásáról, hanem az oly elzüílöttek erkölcsi 
neveléséről is gondoskodik, kik koruk és 
erkölcsi állapotuknál fogva a megjavításra 
még reményt nyúj tanak. Ez volt a javító-
intézetek alapításához az első lépés. 

Boldog emlékű Pauler Tivadar buzgósága 
és fáradozása folytán az első javító-intézet 
1884-ben Aszódon nyílt meg 180 fiú növen-
dékre berendezve, melyet 1888-ban a kolozs-
vári (60 fiú), 1890-ben a rákos-palotai (30 
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leány), 1894-ben a székes-fehérvári (120 fiú 
növendék részére) követett. 

Tehát összesen 4 javító-intézet 360 fiú és 
30 leány részére! Mily elszomorító csekély 
szám 16 millió népességhez! Mily szembeötlő 
külömbség, ha veszszük, hogy a külföldi 
államok egy-egy javító-intézetének népessége 
is fölülmúlja e számot. így csak Belgiumban, 
a namuri 330 fiúra és 160 leány-növendékre, 
a rugsseledei 700 fiúra, a bernemi 300 leányra 
van berendezve. 

S ha elgondoljuk, hogy e meglevő 4 javító-
intézet is tisztán állami, hogy a javító-nevelés-
ügy terén eddig semmi nyoma a társadalom 
nemes munkálkodásának, úgy bizonyára öröm-
mel kell venni a főváros nemes tanácsának 
ama legutóbbi határozatát, mely legalább 
mutatja, hogy él és gondolkodik s talán 
valamit tenni is akar. Hol vannak eddig a 
megyei és városi törvényhatóságok, az egyesek 
és társulatok a javító-nevelést pártoló nemes 
működésének legkisebb nyomai ? Mi, kik oly 
szívesen utánozzuk a külföldet a rosszban, a 
fölöslegesben, bántó közönynyel nézzük, hogy 
pusztulnak el nemzedékek ifjan, védtelenül az 
elzüllöttség rémítő posványában s míg egy-egy 
szerencsétlen balesetért készek vagyunk egy 
hatalmas társadalmi akcziót létrehozni, óva-
kodunk ama térre lépni, hol egy nemzet 
hálája, a bűn karjaiból kiszabadítottak ezrei 
áldanák munkásságunkat. 

De nem vádolok! A főváros már mozdul, 
ébred az óriás és cselekedni akar. Érzi a 
feje fölött csoportosuló vészfellegekből, hogy 
a baj nagy. Évenként 10.000 körül van az 
iskolakerülők száma s 2000 körül, kik kira-
katokat törnek föl, lopnak, rabolnak a helyett 
hogy tanítóik szavát hallgatnák iskoláikban. 
És ekétezret a főváros nemes tanácsa el akarja 
helyezni a 180 növendékre berendezett aszódi 
javító-intézetben, melynek csupán az az egye-
düli hibája, hogy helyiségei a meglevők szá-
mára is alig elégségesek, nevelői kara munká-
val túlterhelt, (annyian vannak, mint Székes-
fehérvártt) s nem képes befogadni a törvény 
által ide Ítélteket sem, kik azután gyakran 
hónapokig lakói a fogházak miazmás, erkölcs-
rontó, lélekölő helyiségeinek. 

Avagy félreértettem volna a nemes tanács 
intenczióit ? Érdemes tagjaik megértették 
volna a haladó kor intő, komoly szózatát és 
komor tétlenségükből fölriadva, beismerve a 
multak bűnös mulasztásait, az önálló cselek-
vés, a nemes példaadás mezejére lépnek? 
Látni fogjuk nemsokára az emelendő, monu-
mentális épületet, hol a főváros 2000 elzül-
lött fiának egy része nyer elhelyezést, hogy 
a javító-nevelés áldásos jótéteményeiben része-

süljenek, hogy vissza legyenek adva a hazá-
nak és társadalomnak, melyek már elveszett-
nek hitték, a kétségbeesett szülőknek, kik 
keserű könnyeket hullattak érettük ? 

De nemcsak ezekért szükséges, hogy a fő-
város, mint kezdeményező az első lépést 
megtegye a magán-javító-intézetek létesítése 
terén. Budapest az ország szive; innen 
indul ki minden lényegesebb akczió, minden 
fontos társadalmi tevékenység, mely a nemzet 
életére közvetlenül vagy közvetve behatással 
van; példaadólag kell tehát föllépnie a magán-
javító-intézetek fölállítása terén is, hogy kez-
deményezése magával ragadja az ország többi 
törvényhatóságait is. 

Javító-intézetekre nagy szükség van, mutatja 
a bünügyi statisztika, mely évenkint 12.000-re 
teszi a fiatal, 8 —16 éves elzüllött gonosz-
tevők számát. A gazdagabb és népesebb tör-
vényhatóságok önállóan, a kisebbek össze-
fogva állíthatnak területökre ily nevelő javító-
intézeteket, miknek áldásos működését lehe-
tetlen be nem ismernünk. így pl Angliában 
a javító-intézetek tömeges fölállítása óta a 
bűnesetek száma szembeötlő módon csökkent, 
míg a népszámlálás 6 és V* millió lélek sza-
porodását mutatja föl. 

Sokat mondhatnék még a javító-intézetek 
égető szükségességéről, a javító-nevelés ügyé-
nek szomorú elhagyatottságáról; de eleget 
mondtam arra nézve, hogy megértsék, a kiket 
illet, hogy javító-nevelés ügyünk égetően 
vár orvoslásra s pár szóval az irányt is jelez-
tem, mely által e fájó sebet begyógyíthatjuk. 
Ne hivatkozzék mindenki az államra, ne hagy-
juk ezt magára nemes munkájában, hanem 
a törvényhatóságok, egyesek és a társadalom 
is lássák be, hogy a javító-nevelés szomorú, 
elhagyatott állapota az ő vállaikra is halaszt-
hatatlan kötelességeket ró, melyek elől ki-
búvni hazafiúi vétek. 

Budapest immár mozdul, látja a bűnös mulasz-
tások, a vétkes közönynek szomorú eredmé-
nyeit, érzi, hogy tenni kell. Ez az idők jele ! 

(Aszód.) Tulaj János. 

A slöjd-veszedelein. 
Nem kisérhetjük Láng urat mindvégig 

szanaszét ágazó pedagógiai sétáin, bármeny-
nyire csábatsanak is bennünket a nyelvtudo-
mány mezejéről vett példálózásai, gyermekek 
játékkedvét igazoló gondos leírásai, lélektani 
szemlélődései stb. . . . Úgyis mindig visszatér 
kalandos elmélkedései során két főgondolatá-
hoz, t. i. a nevelés természetszerüségéhez és 
a nevelésben nyilatkozó nemzeti szellemhez.. 
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E kolumbus-tojásokat valóban nem Láng úr 
"födözte föl; de e helyütt való alkalmazásuk-
ban olyan mérhetetlen nagyon ránk olvassa 
őket, hogy valóban szükségesnek tartjuk velők 
számot vetni, már a hogyan t. i. Láng úr a 
természetszerűséget és a nemzeti szellemet 
magyarázza. 

Nézzük meg közelről, hogy mikép értelmezi 
a nevelés természetszerüségét, a melynek „a 
slöjd-iskola rendszere meg nem felel". Azt 
vallja Láng úr, hogy oly munkákat végez-
tessünk a gyermekkel, a milyeket az még 
iskolás kora előtt önmagától is végzett; ez 
alapon szerinte „mindig a gyermek legyen az 
útmutatónk; ő a legigazabb nevelési vezér-
fonal". A kinek még ez nem beszél eléggé 
világosan, annak megfoghatóbban is nyilat-
kozik a következőkben: „a mikor az I. év-
folyambeliek munkálnak, legyünk mi is ész-

járásban, szívben és akaratban 6—7 éves 
gyermekek*. Azaz, hagyjuk a gyermeket min-
den ösztöneiben érvényesülni, a hogyan az 
végez valamely munkát, akkép valósuljon 
maga a tanítás is, — sőt magunk tanítók is 
alkalmazkodjunk a gyermek nyújtotta eljárás-
hoz. És az effélét Láng úr a nevelés termé-
szetszerüségének nevezi. 

Azt hiszem, Láng úrban liousseau-korabeli 
reminiszczencziák ébresztették föl a természet-
szerűség ilyen értelmű hangoztatását. A mult 
század közepe táján a franczia műveltség, a 
franczia ízlés, maga a nevelés olyannyira 
mesterkélt volt, hogy azzal szemben Rousseau-
nak természetimádása annak idején valóságos 
kulturszükségnek mutatkozott. Sok mindent 
•elmondhat Láng úr a mai tanítás hiányairól, 
de a parókás korszak bűnével: a mesterkélt-
séggel aligha vádolhatja azt. Egyébiránt az 
ő természetszerűsége, a mint az „törvényei-
ből" és egy-két példájából kitűnik, amolyan 
liberális simulás a gyermek hajlamaihoz, még 
pedig meghatározhatatlan hajlamaihoz, a me-
lyekkel a tanítómester, kivált ha 60 — 80 gyerek 
gondja van a nyakán, valóság szerint nem is 
számolhat. 

De meg az ilyetén hódolat az egyes gyer-
mekek hajlamai iránt valósággal megtagadja 
a köznevelés erkölcsi czélját. Maga a nevelés 
tulajdonkép való munkája: erkölcsi diszcziplinát 
gyakorolni a gyermekietekben ébredező egyéni 
hajlamoknak, ha nem is elnyomására, de 
mindenesetre azok mérséklésére — egy mesz-
szebb ható közös czél érdekében . . . 

Az iskola pedig, mint közintézmény, éppen 
azzal teljesíti igaz hivatását, hogy az erkölcsök 
nemesítésére szolgálván — az összeverődött 
gyermekrajokban a közösségnek, a kölcsö-
nösségnek érzetét cbre=zti; ha valamivel, úgy 

ezzel végezhet mai nap igazán nemes szo-
cziális munkát az iskola, mindenekfölött pedig 
a millióknak szolgáló népiskola. És ezzel 
szemben Láng úr még mindig a természet-
szerűség tilinkóját fújja és engedi egy-egy 
osztály száz nebulóját százfelé „nevelődni*, 
kit-kit a maga gusztusa és hajlandósága sze-
rint — reme'lvén, hogy mindegyik majd indi-
viduummá kovácsolódik az a-b = ab mellett. 

És vájjon hogy mikép tudja Láng úr a 
„természetszerűség" elvét valamely technikai 
diszcziplinával összeegyeztetni ? 

Sohsem egyezteti ő azt össze; az ő szemé-
ben a kézimunkatanítás nem diszcziplina, 
hanem játék; a messzibb czél pedig amaz 
ismeretes pedagógiai frázis: „a testi és lelki 
erők összhangzatos kiművelése". Vezérczikk 
elején, vagy pedagogiumi megnyitó beszédben 
e mondás szépen csendül, de semmit sem ér, 
ha tanácsát várom, hogy mely úton-módon 
tanítsak meg egy 25—30 gyeraiekből álló 
csoportnak egy paradicsomalmát, egy szabá-
lyos geometriai testet agyagból megmintázni, 
avagy hársfából adott szerkezet szerint egy 
képrámát egyberóni. 

Nekünk az efféle föladatok megoldásához 
megfoghatóbb vezető gondolatokra van szük-
ségünk ; a mi hitünk szerint első sorban a 
magyar népélet produktivitása követéli a kézi-
munkatanítás általánosítását, a mit úgy törek-
szünk megvalósítani, hogy rászoktatjuk népünk 
ifjúságát a földmíves és iparos életben divó 
tipikus műveletek és fogások gyakorlására, 
olyképen, hogy megtanítjuk mindnyáját mérő-
eszközzel és kézműves-szerszámmal bánni és 
adott méretek alapján konstruálni. Azt hiszszük, 
hogy ezek Láng úr szemében is eléggé meg-
fogható dolgok. 

Kivánja-e még azt is tudni, hogy munkás-
ságunk csupán a harmadik elemi osztálylyal 
lép föl, miután ott kezdődik a rendes rajz-
tanítás, a mi nélkül kézimunkatanítás csupán 
szórakoztató játék marad ? Ha még kiegészít-
jük azzal is, hogy tevékenységünk iskolai 
műhelyben és az iskolakertben folyik, továbbá, 
hogy ha rámutatunk munkásságunk anyagára 
és az elkészítendő táigyak körére: akkor 
módunk lesz megvilágítani azt a feneketlen O O 
sötétséget is, a mely Láng úrnak a nemzeti 
nevelést illető törvényeire nehezedik. Láng 
úr szeret törvényeket fabrikálni, minket e 
lapok hasábjain csak négy kikezdéssel boldo-
gít, a millennáris kongresszus tanítóit azon-
ban egy néhány tuczat ily „törvénynyel" 
szerencséltette. Gondolt-e valaha Láng úr 
arra, hogy az efféle „törvények"-et végre is 
kellene hajtani? Természetes, hogy a munka 
nehezebb végét másra hagyja, gondolván: a v 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 52. szám. 

ki utánam jön, tegye be az ajtót. Józan értel-
műket nem birván kivenni, kénytelen vagyok 
a Láng úr törvényeit, a mennyiben azok a 
kézimunka-tanítást érinthetik, egy szerény 
gondolattal pótolni. Az általános kézimunka-
tanítás föl öleli a népélet sajátos technikai 
momentumait, a háztájéknak, lakásnak, a 
házi eszközöknek formális, dekoratív elemeit 
— mindez igazi kifejezője lévén a munkás-
ságban nyilatkozó népszellemnek. 

E tekintetben nem elégszünk meg azzal, 
hogy a kézimunka-tanítást a különben igen 
halavány „nemzeti szellem"-mel áthassuk, ha-
nem, mélyebbre nyúlva, egész tevékenységünket 
a magyai• nép etnográfiája során szervezzük: 
a kézimunka-tanítást a mívelés alá kerülő 
matériák a készítendő tárgyak sora rendje és 
czélja szerint lokalizáljak. A Duna-Tisza közén 
élő nép munkaköre számunkra az iskolaker-
tet teszi a kézimunka-tanítás középpontjává. 
A tavaly megindult székely tanítókurzusok 
főfőhivatása leszen a székely nép famegmüvelő 
teknikáját annak minden művészi gazdag-
ságával egyetemben a népnevelésben általá-
nosítani. A hol meg az ország népe gyümölcs-
fát nevel, ott a családot és cseléd-népet a 
hosszú téli estéken kosárfonásra kapatjuk. 
Nem ijedünk vissza attól sern, hogy a hol 
helyén valónak látjuk, ott a nép ifját, öreg-
jét egynémely mezőgazdasági iparágban is 
kineveljük. Mindezt azért, hogy a parlagon 
maradt erőket produkczióra serkentsük. 

Mindezek bizonyítására nem kellenek szá-
mok, se nevek; ezek élő, megfogható köve-
telményei a magyar népéletnek; ezeknek 
törekszünk mi eleget tenni. 

Ha Láng úr még egyszer útra kél, ne saj-
nálja a fáradságot, menjen el — ha Zágoni 
példájára olyan nagyon büszke — nézzen be 
Hétfaluba meg Bodolára, tekintsen be Udvar-
helyre, hány meg hány jó székely tanítót 
fog találni, föl egészen a Hargitáig, a ki — 
tanítván a maga népét az idegen slöjdből is 
merített tanulságokra, a maga székely tek-
nikáját sem felejti. Utazzék csak egészen a 
tavalyi tanulmány-útja nyomában, Nádudvar 
táján, ott esik Debreczen Pallás-hadával, a 
hogy a Kis Tükör zengi; ott is talál magyar 
tanítót nemegyet, a ki gyermekek raját tanítja 
kézimunkára, csodát egyikkel sem míveltet, 
hanem köznapi házi eszközt annál többet. 

Ügy látszik, Hevesben is ismerős, nézzen 
el a tarnóczai pusztára, ott akár csudát is 
láthat: a mennyiben bojtárgyereket mutat-
nak majd nem egyet, a ki gelebében méter-
mértéket rejteget s szabad óráiban konstruál 
egyet-mást a babájának, mivel hát — uram 
bocsá. . . — slöjdöt tanult az istenadta. Ter-

mészetes, hogy már nem olyan szerény, mint 
a nótában, mivel téli bognár-munkája is akad. 
meg más is; szóval már nem dúdolja, liogy 

„Fizetésem tiz forint húsz karajczár, 
Megél abból egy bojtár." 

Hát ez nem csuda, Láng úr ? Lám, lám 
ilyen csudára önt megtanítaná az a tarnó-
czai pusztai t a n í t ó . . . és akkor ön soha sem 
írna többé törvényeket a nemzeti nevelésről, 
hanem tanítaná a magyar gyerekeket köz-
napi munkára. 

(Budapest.) Guttenbery Pál. 
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Tanítók háza. 
A tanítók házáért magam is hevülök. Kit 

ne ragadna el szent lelkesedés annak 
hallatára, hogy végre lehet, lesz egy ház, 
melylyel nagyot lendítünk a tanítók gyerme-
keinek nevelés ügyén. 

Ez nemcsak azért fontos, mert általában 
egy oly társadalmi osztály támogatását czé-
lozza, melynek a boldoguláshoz, minden irány-
ban való érvényesüléshez anyagi eszközei 
hiányoznak, hanem azért is — és főkép azért r 
mert ily irányú segítséggel éppen az a tár-
sadalmi osztály emelkedik, melynek életében 
az erkölcsiség garancziái megvannak, józanabb, 
tisztultabb nevelési elvek dominálnak. 

Nem akarom lerántani más társadalmi osz-
tály nevelési irányáról a leplet, megtisztelem 
érdeme szerint, de mert tapasztalatból beszél-
hetek, kiemelém a tanítók gyermekeinek eme 
specziálitását. 

Józsa Dániel a tanítók házáról írván, a 
többek között azt mondja, hogy „í'észesítendő 
abban (t. i. a tanítók házában) nemcsak Buda-
pest, nemcsak Kolozsvár, hanem más nagyobb, 
fejlettebb kulturájú város is, mert ezáltal 
nemcsak ki lesz elégítve azon vidék tanító-
ságának érzülete s igénye, nemcsak biztosítva 
lesz az összetartás és megakadályoztatik a 
szétforgácsolás, hanem azon szempontnak is 
hódolunk, hogy a vidéken a „Tanítók Háza" 
olcsóbb, a tanulók által hozzáférhetőbb". 

Hát olcsóbbnak olcsóbb lehet, de vidéken 
való fölállítása legelső sorban is erőszétfor-
gácsolást jelent. Tulajdonképen nincs még egy 
házunk se, tehát szétosztásról sem beszélhe-
tünk. 

Legyen előbb egy, s az legyen Budapesten, az 
ország szivében, hol a kiképzés minden alkalma 
föltalálható, hol egyelőre legtöbb biztosítékot 
találhatunk czéljaink elérésére. 

A mennyiben majd később a vidékre is 
gondolhatnak, akkor is jól megfontolandó e 
kérdés éppen a továbbképzés alkalmai miatt. 
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Kolozsváron kívül alig is találok alkalmas 
várost e czélra, mert annak van Budapest 
után legtöbb iskolája. A tanító szempontjából 
első az iskola. Legyen, hol fia tanuljon. 

Visszatérve a létesítés módozataira, azt 
vallom, hogy minden mód jó, a mely czélhoz 
vezet. Közadakozás, hangverseny, sorsolás, 
részvény, mind-mind czélhoz vezet, ha kitar-
tásunk lesz! De csak úgy ! 

A hazai közművelődési egyesületek már 
tárgyaltak Bedó Albert székely-egyesületi 
elnök kezdeményezésére, hogy Budapesten 
szegény tanulók ellátására közös erővél palotát 
építsenek, a fővárostól e czélra ingyen telket 
kérjenek. Ebben a palotában csinálnának külön 
szakaszt, néhány száz székely tanidónak, ebben 
csinálhatnának a tanítók fiainak is. 

Vájjon nem volna jó, ha a tanítók ezen 
palotában biztosítanának maguknak helyet? 
(Csakhogy még ez is messze áll a megvalósí-
tástól! tizerk.) Az építés mindjárt kevesebbe 
kerülne s a czél is eléretnék. Tudom, meg-
pendül kartársaimban a különállás érzete, de 
én nem látom be, hogy miért nem férhetnénk 
meg egy födél alatt azokkal az egyesületekkel, 
a melyeknek czélja a miénkkel azonos ? 

Miért ne férhetnénk meg akkor, ha a 
csatlakozás hamarabb czélhoz segítene ? 

Egyébiránt ismételem: fő a kitartás! 
(Marosvásárhely.) Máthé József. 
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A lieti órarend. 
Oly egyén vetette föl ezt a témát, a ki 

iskolában töltött működése alkalmával tanulta 
meg a jó órarend szerkesztését s a ki ma 
egyike az órarendek jóváhagyására hivatott 
egyéneknek. 

Talán azt mondja egyik-másik kartárs: mi 
hiánya lehet egy órarendnek, vagy hát mi 
munkát is ad az a tanfelügyelőségnek, vagy 
minek is kell azt a tanfelügyelőséghez be-
terjeszteni ? A lelkiismeretes tanító igyekszik 
kötelességét jól végezni, annak — legjobb 
tudása szerint megfelelni. Csakhogy egy em-
berben, a ki tanítással foglalkozik, a jóakarat 
nem pótolja a jó tanítót. A nevelés és taní-
tás sokoldalú művészetének tudományos és 
gyakorlati ismerete alapján válhatik valaki 
ügyes tanítóvá. Egy gazdának csak akkor 
sikerülhet évi munkálkodása, ha veteményei-
nek az alkalmas talajt helyesen választotta 
meg, ha azt — a vetemények különfélesége 
szerint — és a munkaidőt helyesen be-
osztotta; egy iparos akkor szabhat számítása 
szerint legbiztosabban, ha anyagát helyesen 
tudta fölosztani. A tanító csak akkor remél-

heti fáradságának sikeres eredményét, ha 
nemcsak tanítása anyagát, hanem idejét is 
pontosan tudja beosztani, mert az időnek 
helyes beosztása és. felhasználása a siker leg-
biztosabb záloga. Ezt pedig csak a jó óra-
renddel érhetjük el; a ki jó órarendet tud 
összeállítani, az több, mint jó tanító. 

Előttem feküdt a mult hóban egy nagy 
vármegye községi és állami, — osztatlan és 
osztott iskoláinak órarendje. Az egyik egy-
általán nem volt jóváhagyható, mert kevés 
tanóra volt fölvéve benne; az illető nem 
ismervén, hány órára kötelezi őt a törvény. 
A másikból hiányzott egy-két kötelező tan-
tárgy. A harmadikban hibás volt a tantár-
gyak beosztása. A negyedikben a magyar 
nyelv tanítása csak űgv mellesleg került 
bele. Alig volt egypár kitogástalan. 

Mi ennek az oka ? Az, hogy kartársaim 
egy része nem fontolja meg a helyes óra-
rendnek súlyát; a másik része megfontolná, 
de nincs mérlege; a harmadiknak volna 
mérlege, de nincsen súlya. 

De hát ott az iskolaszék, gondnokság, szíve-
sen gyakorolja biráló jogát s meg is itéli — 
legjobb tudása szerint. Egyik része azt keresi, 
tele van-e a papiros (? Szerk.); másik része 
azt, hogy a tanítónak le van-e foglalva min-
den órája; harmadik meg azt, hogy elég 
szépen van-e írva; negyedik — a leghelye-
sebben — hozzá sem szól. Ily előzetes bírá-
latok és jóváhagyások után jut az órarend 
a kir. tanfelügyelőség asztalára, szakszerű 
felülvizsgálás czéljából. 

De melyik az a teljes munkaerővel rendel-
kező tanfelügyelő, ki az órarendek tüzetes 
megbírál ására szükséges időt szentelheti ? . . . r> o 
Tehát itt is átcsúszik a silányabb órarend 
és ily hiányos órarend szerint folyik a tanítás 
hazánk sok iskolájnban. Hiányos a fölszerelés, 
hanyag a tanító (?) nincs meg a kellő ellen-
őrzés stb., stb. megjegyzések. Mindez talán 
alaptalan állítás, egyedüli oka a nem kielé-
gítő eredménynek: a hiányos órarend! 

A tanító-egyesületek elnöksége oly sok tárgyú 
tételeket tűz ki földolgozásra, nézetem szerint 
fölveendő volna egy helyes órarend szerkesztése is. 
Nem mondom, hogy egy egész vármegyére 
elég volna egy, de 2—3 fajta bizonyára elég 
lenne. Es valamint a tantervben fölvett óra-
számok osztatlan és osztott iskolák szerint 
módosulnak, épp úgy volna kidolgozandó 1, 
2, 3, 4, 5 és 6 tanítós iskolában haszná-
landó órarend is. A nagygyűlés választana 
egy biráló-bizottságot, a ki a jelige alatt 
kidolgozott órarendeket otthonában külön-
külön időben megbírálná s egy iilés alkal-

i mából a legjobbakat kijelölné, sorszámmal 
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ellátná, a kir. tanfelügyelőséghez jóváhagyás 
végett beterjesztené, ki a 12—18 darab óra-
rendet alapos fölülvizsgálás és esetleges pótlás 
után jóváhagyná. Az egyesület elnöksége a bí-
ráló-bizottság által legjobbaknak itélt s a kir. 
tanfelügyelőség jóváhagyta órarendeket a vi-
szonyoknak megfelelőleg kivánt fajban és 
mennyiségben kinyomatná s a járásköri elnöksé-
gek útján az egyes tanitók birtokába juttatná. 

Az így szerkesztett órarendhez egy munka-
napló, mely igazolja napról-napra a tanító 
által elvégzett munkát s egy jól szerkesztett 
részletes tanterv, mely előírja óráról-órára a 
végzendő anyagot: s a biztos siker 90%-kal 
jutna előbbre. 

Ily fontosnak tartom én minden iskolában 
a helyesen szerkesztett órarendet. 

(Lúgos.) Brühl Béla, 

E g y e s ü l e t i é le t . 
A A vasmegyei általános tanítóegyesü-

let ez évi közgyűlése a következő indítvá-
nyokat tárgyalta és fogadta el: I. A tanító-
egyesületek általánosan ismert czéljai közé 
vétessék föl: 1. A tanítók jogai és kötelessé-
geinek progresszív szabályozása. 2. A tanítók 
jogai és érdekeinek minden irányban való 
épsége és tiszteletben való tartása fölötti 
őrködés. 3. Onsegélyezés oly értelemben, hogy 
ne csak az elnyomorodott, munkaképtelen 
tanítók, vagy azok segélyre szorult családjai 
segélyeztessenek, hanem a tanítók tisztességes 
existencziája biztosíttassék, hogy hivatásuk 
teljesítésében anyagi gondok ne akadályozzák 
őket. 4. A tanítói karszellem megteremtése, 
ápolása és föntartása. 5. Tanügyi országos 
közvélemény megalkotása, fejlesztése és irá-
nyítása. 6. Hazai nevelés-oktatás ügyünknek 
egy közös alapon és irányban és pedig nem-
zeti szellemben, vallás-erkölcsös alapon nyugvó 
irányítása és fejlesztése. II. Minden vár-
megyében alakíttassák egy tanító-egyesület, 
melynek köteles tagja legyen felekezeti, vagy 
iskolai jelleg és fokozatra való tekintet nélkül 
minden népoktatási intézet tanítója. Ezen 
egyesület az eddigi mód szerint járásonkint 
körökre oszlik. A körök 2, a megyei egye-
sület 1 közgyűlést tart évenkint, melyekre a 
politikai községtől, vagy a hol magánjellegű 
(pl. társulati) az iskola, az iskolát föntartótól 
mérsékelt ellátási és uti átalányt kapjanak 
a tanítók. A megyei egyesületet választmány 
igazgatja, s tartja fönn a körök közti össze-
függést, mely választmány áll az egyesület 
tisztikarából, a körök elnökei és minden kör-
ből 2 választott tagból. A választmány éven-

kint januárban és a közgyűlés előtt 30 nappal 
ülést tart, résztvevő tagjai útiköltsége az 
egyesület pénztárából megtéríttetnek. III. Min-
den vármegyei egyesület önképző- és ön-
segélyző-kört tart fönn és föloszlik : a) képezdei, 
b) felső nép- és polgári, c) elemi iskolai, 
d) óvodai szak- és e) a hol szükséges, fele-
kezeti ügyosztályokra. IV. Vidékenkint, és 
pedig: Erdély maga képezvén egy kerületet, 
a Dunántúl, Felső magyarországon és az 
Alföldön 2—2 kerületre osztva a vármegyei 
egyesületek szorosabb kapcsolatba hozandók, 
s e kerületekbe osztott megyei egyesületek 
2 évenkint rendes gyűlést tartanak, mely 
gyűlések elnöke mindenkor azon megyei 
egyesület elnöke, melynek területén a gyűlés 
tartatik. V. Öt évenkint országos (egyetemes) 
gyűlés tartandó, melynek előkészítése és a 
megyénkint és kerületenkint alakult egye-
sületek szerves kapcsolatba hozására és egy-
ségesítése czéljából országos bizottság alakí-
tandó és illetőleg ilyenül a már megalakult 
és működő „ Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága" tekintendő. Mégis úgy, hogy 
tisztikarát 5 évről 5 évre az egyetemes 
gyűlés választja, s a kerületek (a megyeieken 
kívül) külön két taggal képviseltessenek. 
Föladatai közé fölveendő még: A megyei és 
kerületi egyesületek működésének egyöntetű-
ségéről, határozataik érvényesítéséről gondos-
kodni, s ezeket együtt kifelé képviselni. 
A bizottság évenkint egy közgyűlést, igazgató-
tanácsa havonkint értekezést tart s azokon 
a beérkezett indítványok, peticziók elintézé-
séről gondoskodik, s hogy az érintkezés, 
összeköttetés a bizottság és kerületi, vár-
megyei egyesületek között folytonos legyen, 
havonkint hivatalos értesítőt ad ki, melyben 
a hozzá érkezett és tőle indult indítványok, 
kérvények elintézéséről értesíti az egyesüle-
teket. VI. Ezen indítvány pártolás végett a 
hazai Tanító Egyesületeknek, az Országos 
Bizottságnak megküldetik oly kéréssel, hogy 
azt elfogadván.,, az Országos Bizottság emlék-
iratban kérje Ö nagymélt. a közoktatásügyi 
minister urat, hogy a népoktatási törvény 
kilátásba helyezett revíziója alkalmával, annak 
a 147. §-nak törlése mellett, abban a vái--
megyei tanítói egyesületbe való belépés 
minden tanítóra nézve kötelezőleg mondassák 
ki ; addig pedig szabályrendelettel gondos-
kodni méltóztassék arról, hogy megyénkint 
egv kötelező egyesület legyen. — A nyilvános 
évzáró vizsgálatok eltörlése. Hasson oda minden 
módon és eszközzel minden tanító-egyesület 
úgy a kormánynál, országos tanító-bizottság-
nál, társegyesületeknél, sőt ha kell a társa-
dalom minden rétegében, hogy a nyilvános 
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•évzáró vizsgálatokat a jövő 1899/1900-ik 
tanévtől kezdve szüntesse be egy erélyes, 
általánosan kötelező rendelettel a közoktatás-
ügyi minister úr ő nagyméltósága, a ki szívesen 
meghallgatja és teljesíti a tanítók kérelmeit 
és javaslatait; sőt az egyesületi működés 
tekintetében 1896-ban kiadott nagyfontosságú 
rendelete egyenesen fölszólítja és buzdítva 
serkenti a tanítóságot, jutalmak kitűzése 
kíséretében, minél tevékenyebb, szorgalmasabb 
és eredményesebb tanításügyi együttműkö-
désre. Vagy tegyen a minister úr mielőbb 
oly czélszerü átmeneti intézkedést, szintén 
rendeletileg, mely előkészítő lépcsőül szol-
gálna a nyilvános vizsgálatok megszünteté-
séhez addig is, míg a népoktatási törvény 
revíziója alkalmával ezt törvényhozásilag 
keresztül viszi. 

-f- A csíkmegyei általános tanító-egye-
sület csíki köre Csík-Verebesen tartotta gyűlé-
sét. Szent mise hallgatása után András György 
közs. iskolai tanító gyak. tanítást tartott az 
irva-olvasás köréből. A tanítás befejezése után 
a gyűlés Lakatos Mihály felső-népiskolai tanító 
elnöki beszédével kezdődött. Csibertics Imre 
igen tanulságos fölolvasást tartott a pedagó-
giai büntetésekről, melyért a kör köszönetet 
mondott, fölolvasót munkájának valamelyik 
lapban való közlésére fölkérte s elhatározta, 
hogy a tételt a jövő gyűlésen vita tárgyává 
teszi, melynek előadásával megbízta. A gya-
korlati tanítás sikerültnek nyilváníttatott. 
Ezután a gyűlés előtt történt megállapodás 
szerint egyik tagtárs fölhozta a közs. iskolai 
tanítók fizetésének kiszolgáltatásánál fönnálló 
azon szabálytalan, visszás helyzetet, hogy az 
államsegélynek január havában, tehát a tanév-
kezdete után későn való utalványozása miatt 
szeptember 1-től január l-ig a tanítók fizetést 

'nem kapnak, mivel a községi járuléknak azon 
időre eső része, ha rendesen kiszolgáltatnék 
is — de sajnos! többnyire hol szegénység, 
liol közönyösségből hátralékban van — az 
alig tenné ki egy havi fizetését s így a tanító 
kényszerítve van kölcsönt fölvenni, a míg az 
államsegély megjön. A kör elhatározta, hogy 
folyamodik minister úr ő nagyméltóságához, 
kegyeskedjék az államsegélyt a tanév kezde-
tére vagy legalább félévenkint két részben 
«lőre utalványozni, hogy a tanítók ilyen nagy 
kellemetlenségtől megmentessenek. Ha pedig 
•ez kivihető nem voloa, kegyeskedjék a köz-
igazgatási bizottság útján a községeket rá-
szorítani, hogv az államsegély megérkeztéig 
a tanítók fizetésének födözéséről még kölcsön-
fölvétel útján is kötelesek legyenek gondos-
kodni. Ez a kérvény a nagygyűlés elébe 
teijesztetik és a társegyesületek is csatlako-

zásra fölszólíttatnak. Elhatároztatott, hogy a 
meghívó és gyűlésről való tudósítás a Nép-
tanítók Lapjának közlés végett mindig bekül-
dendő. (Szívesen közöljük, csak kérjük a 
meghívót a gyűlés megtartása előtt 10 nappal 
beküldeni. A gyűlésekről szóló tudósítást pedig 
oly / értelemben kérjük megírni, a mint azt 
lapunk 48-ik számában fejtegettük. Szerk) Az 
igazolások elintézése után a jövő gyűlés helyéül 
kijelöltetett Csík-Vacsárcsi, ideje és tárgysoro-
zatának megállapítása pedig az elnökségre 
bízatott. (L. P) 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyilványította: Kuffler Ben-
jáminnak, a ki az egyesült Győr és győrszigeti 
izr. isk. tanszerek beszezésére 150 irtot ado-
mányozott. 

Kinevezte: Barabás Bella oki. óvónőt a 
felőri áll. óvodához óvónővé; Merényi Margit 
oki. tanítónőt a váraljai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Józan József és Nagy Ignácz 
oki. tanítókat a kótaji áll. el népisk.-hoz r. 
tanítókká; Hordossy Irma oki. tanítónőt a 
sztrajnyáni áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Balajthy Eszter oki. tanítónőt az oroszvégi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Csokány Károly 
daruvári közs. isk. tanítót és Pogácser Mária 
oki. tanítónőt a daruvári áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Philippovich Emil 
oki. tanítót az alsó-teleki áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Berzsi Albert és Deák Ferencz 
oki tanítókat a peteki áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká; Petenykó János oki. tanítót a nyir-
sidi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Csingicza 
Mihály mehádiai közs. oki. tanítót az ottani 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Schipper Lőrincz, 
Hoffmann Emil és Locsava Sándor oki. tanító-
kat a simonyifalvai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká. Szkiba József oki. tauítót a kőrös-
mező tiszatelepi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Előléptette: Robonyi Géza pinkafői áll. 
polg. isk. igazg.-tanítót a IX. fiz. oszt. 2. foko-
zatába; Klemnicsekné-Visontay Irma újpesti 
áll., Daday István deési áll. segély, közs., Pentsy 
József győri áll., Kramer Gyula beszterczei áll. 
segély, közs. és Blázi Imre veszprémi áll. 
polg. isk. tanítókat, illetve tanítónőt, Szaocsvk 
József zay-ugróczi áll. polg. isk. igazg.-taní-
tót, Kaitár Károly gyergyóalfalvi áll. felső 
nép, Láhner György nagy-rőczei és Halász 
József galgóczi áll. polg. isk. r. tanítókat, 
Waigandt Anna nagybányai áll. polg. isk. 
igazg.-tanítónőt, Nemessányi Aranka somorjai 
áll. segély, közs. és Dworzacsek János szeniczi 
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áll. polg. isk. r. tanítót, illetve tanítónőt, 
Király Káról}'' pásztói áll. polg. isk. igazg.-
tanítót és Beme Károly kapuvári áll. polg. 
isk. r. tanítót a X. fiz. oszt. 1. fokozatába; 
Bakos Kálmán orosházi áll., Kárpáti Sándor 
kőszegi áll. segély, közs., Nagy Lajosné, Né-
niethy Samu, Pál Ernő és Csók György oros-
házi, Szántó Géza moóri, Halasi Gyula n.-rő-
czei, Klein Sámuel dobsinai, Kellner Fülöp 
újvidéki, Falquet Alajos nagvbecskereki és 
Béfy Mária zilahi áll., Szabó Ilona szombat-
helyi áll. segély, közs , Béthy Margit dévai, 
Koncz Margit dicső-szent-mártoni, Koncsné-
Szmistsák Margit mohácsi, Halasy Jenő dob-
sinai, fíótzer Etel győri, Horváth Katalin 
magyar-óvári, Matyasovszkyné-Belházy Sarolta 
liptó-szent-miklósi, Lengyel János huszti és 
Abel Janka fogarasi áil., Vajda Vilmosné 
b.-gyarmati és Gneisz István oraviczai áll. 
segély, közs. polg., Szász Lajos halmii áll. 
felső népisk., Szilágyi Adolf alsó-kubini áll. 
polg. isk. r. tanítókat, illetve tanítónőket a 
X. fiz. oszt. 2. fokozatába; Barátit Mária 
pápai áll., Bajnóczyné-Sennann Emerika ka-
posvári és Hegyesi Róza ipolysági áll. segély, 
közs. polg. isk. segédtanítónőket a XI. fiz. 
oszt. 1. fokozatába; -Joneszku Jenő liptó-
szent-miklósi, Bagáni István kapuvári, Frank 
Zoltán turóez-szent-mártoni, Asbóth Alma 
nagy-kikindai, Cserei Gyula breznóbányai, 
Pallós Albertné kolozsvári, Schnitz F. Gábor 
turócz-szent-mártoni, Sárossy Károly pancso-
vai, báró Jeszenák Anna Csáktornyái, Keszler 
Károly orsovai, Knrcz Erzsébet n.-károlyi, 
Nagync-Molnár Julia nagy-szőllősi, Göndöcs 
N. János hatvani, Weisz József pásztói, Grosz 
Samu alsó-lendvai, Korda József újvidéki, 
Gábosy László gyergyó-ditrói, Keuler Sándor 
orosházi, Pokol István r,.-rőczei, Szontágh 
Tibor késmárki és Vaáry Berta zilahi áll., 
Chriastélyi Árpád zilahi áll. segély, közs., 
Silló Lujza hosszúfalusi, Dományi Sándor 
tordai, Szalkay Izabella galgóczi, Jánossy Jo-
lán nagy-károlyi, Nagy Béla n.-rőczei és 
Schwarzleitner Kornélia n.-károlyi áll. polg., 
Vi'trosi Malvin szilágy-somlyói áll. felső nép 
és Kohut Kornélia dicső-szent-mártoni áll. 
polg. isk. segédtanítókat, illetve segédtanító-
nőket a XI. fiz. oszt. 2. fokozatába. 

Áthelyezte jelen minőségében : Jambriko-
vich Blanka magyar-óvári áll. el. isk. tanítónőt 
a lugosi áll. el. isk.-hoz; Schürger Ilona nagy-
bereznai áll. el. isk. tanítónőt a hatvani 
vasuttelepi áll. el. isk.-hoz; Leviczky Miklós 
és neje, szül. Kemény Vilma ürmösi áll. el. 
isk. tanítót, ill. tanítónőt a bereg-szent-miklósi 
áll. el. isk.-hoz; Bartha Róza belényes-tanko-
lyosi áll el. isk. tanítónőt a mádi áll. el. isk.-hoz. 

Erdei György királyházai áll. el. isk. tanítót 
a radvánc/.i áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Pnza Sándor radvánczi áll. el. isk. tanítót a 
királyházai áll. el. isk.-lioz ; Fekete Géza 
mura-szent-kereszti áll. el. isk. tanítót a gani-
csai áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Urbán Tamás 
magasfalvi munkaképtelen r. kath. tanítónak 
évi 220 frtot; Meskó János máramaros-szigeti 
munkaképtelen gör. kath. tanítónak évi 220 
f r to t ; Kuniss Hona mármaros-szigeti munka-
képtelen s. k. tanítónőnek évi 210 frtot. 

$ Karácsony ünnepe a „Magyarországi 
tanítók árvaházában". Húszonnyolcz tanító 
árva, Jlohn József, az árvákat gondozó árva-
atya és neje, árváink édes anyja, a tanítók 
árvaházát megalkotó Tóth József kir. tan-
felügyelő, Péterfy Sándor néhányad magával 
a tanítók képviseletében és a Pedagogiwn 
lelkes ifjúságának egy része vették körül a 
szépen földíszitett karácsonyfát a szeretet 
magasztos ünnepén a magyar tanítóság buda-
pesti árvaházában. Az ölömtől sugárzó arczú, 
életerős, egészséges árvák kis csapatjának 
felhangzó szent éneke közben, minden jelen 
voltnak lelke megtelt a szent szeretet gyö-
nyörűségével ; érezte mindenki Isten irgal-
mának csodatevő hatalmát, melyet az angyalok 
imígy magasztalának egykoron: „Dicsőség a 
magasságos mennyekben az Istennek és a 
földön békesség s az emberek közt jó-
akarat!" Korán elhalálozott kartársaink árvái-
ról nem feledkeztek meg a kartársak s a 
jó emberek; az ország minden részéből 
meghozták a szeretet oltárára áldozatukat 
a jók legjobbjai, hogy néhány boldog órát 
szerezzenek a mi árváinknak, kiket nem 
örvendeztethet meg már boldog családi kör-
ben az édes apa szerető szive. A kétezer 
forintot is meghaladja ma már az adományok 
értéke, melyekkel árvaházi egyesületünket, 
a karácsonyi gyűjtés eredménye támogatja. 
Yajha mindazok, a kik nem vonták meg 
árváinktól segítő jobbjukat, részesei lehettek 
volna magasztos ünnepünknek! Vajha évről-
évre gyarapodnék közöttünk, néptanítók között, 
a kartársi közérzülettől és szeretettől átha-
tottak tisztes tábora. Szálljon tehát kiki 
magába s vegye fontolóra, hogy a hivatalos 
tanítói kötelességek hűséges teljesítése mellett 
nem azok emelik-e első sorban a néptanítóság 
tekintélyét e hazában, a kik azért egyesülnek, 
hogy egymásnak a családi gondok terheinek 
elviselésében segítségül lehessenek s a kar-
társak özvegyeit és árváit támogathassák ? 
Legyen Isten áldása a mi árváinkon és azok 
jóltevőin! 



49. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11 

Í-SXXSSKSSICScSSS, 

g l j é r i kössihsttK 

Adjon Isten, atyámfia! 
Meg ne rettenj tőlem, 
Ilajlokodb a hogy beszólok 
Hz áj esztendőben. 
Hej.' ha ősi Kánaánunk 
Tej jel-mézzel folyna, 
Jó reménynyel jót kívánni 
Dehogy jöttem volna '. 

liévedezve jár a lelkem 
Kimúlt jobb időkön, 
Nem úgy van most, mint mikor még 
Isten járt a földön .' . . . 
Oh, hová lett szép napunknak 
Hév sugara, fénye ? 
Ősidőkből egy sugár ku 
Nagyon is ránk férne.' 

Hányszor láttad könyeínket, 
S hulló verejtékünk ; 
Szánj meg minket, óh nagy Isten .' 
Nyújts kegyelmet nékünk ! 
Mint a bíbor égre hág a 
Nyári nap kelőben : 
Osi hirilnk fölragyogjon 
Ez áj esztendőben ! 

Ki a haza szent nevével 
Hitvány alkut űzne, 
Kösz viharral szálljon lelke 
A gyehenna tűzre.' 
S mit a balsors ős nevünkről 
Már letörte régen, 
írd föl újra lángbetükkel 
Hősi magyar népem .' 

Vígabb legyen új esztendőd, 
Mint volt ez a régi, 
Ne sajnáljon pinczét, kamrát 
Bőven telemérni: 
Legyen minden a házadnál 
Dúsan garmadába' ; 
Ne küldözd el a pénzedet 
írért patikába. 

Husa-vona vagy babona 
Soha se epeszszen, 
Lányka ifjút, asszony hitvest 
Hívebben szeressen. 
És a mi volt az ó évben 
Félig veszendőben, 
El ne hagyjon már egészen 
Ez új esztendőben ! 

Fejszéd, baltád, ha mihez fogsz* 
Ne törjön a fába, 
A mit tegnap eltemettél, 
Ne kezd újra máma. 
Veszett malacz és lopott ló 
Visszatérjen holnap, 
Irigységnek nyoma veszszen, 
Mint tavalyi hónak. 

Öijon meg a hízott erszény 
Bú-bajoktól, gondtól, 
Kerüljön el ez új évben 
Hitelező, kontó ! — 
S mit kívánjak ? — legyen borhoz 
Hús, szalonna bőven, 
Adjon Isten, atyám fia.' 
Fz új esztendőben ! 

(Budapest.) Iván Andor* 

SZÜNÓRA 
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A tanítóék Jolá n ka ja. 
Megszokott dolog az, hogy az emberek 

mindig azt szokták mondani, ha tanítóról 
van szó, hogy: „Az Isten szomorú kedvében 
teremtette azt a kicsikét, a kinek sorsa az, 
hogy tanító legyen." 

Gombos Józsi is azt hitte magáról, de ha 
hitte, sem mondta senkinek. Eléggé fájt neki, 
ha más mondta, ő elég ember volt arra, hogy 
a szivét ne ijesztgesse a szomorú valósággal. 
Es ha az embernek van olyan nagy lelke, 
hogy boldogságot lásson akkor is, mikor az 
élet bajai ólomsúlylyal nehezednek a vállakra, 
akkor Gombos Józsi több volt, mint tanító : 
próféta volt ő. Próféta, mert a tudományt 
hirdette tudatlanoknak; próféta volt, mert 
nyugodtan viselte el, a mit reá az élet rakott; 
próféta volt, mert a jövőbe látott sebzett 
szivével, ennek reményeivel, csüggedésével. 

Bár kiesett fakó szeméből sokszor a köny, 
melyet a változhatatlan sors,_ lelke fájdalmai 
toltak le halovány arczára. És a míg a jelen 
föltartózhatatlanul oly szívteleniil bánt nemcsak 
vele, hanem családjával is, ő, a mennyire 
tudta, takargatta a nyomort és édes szavával 
elhitette a feleségével is, hogy ők nem éhez-
nek, pedig az a pár darab kopott ruha, mely 
sovány testét fedte, eléggé meggyőzően beszélt, 
nem számítva a meggondolatlanul beszélő 
emberek gúnyját, jogtalan kritikáját. 

Többször mondta az asszonynak: 
— Berta, szivem világa. Igaz hogy a mi házas-

életünk nem irigylésre méltó. Nem azért, mivel 
csak egy csöppet is hátrább állnánk szeretet-
ben másoknál, hanem azért, mert nincs hozzá 
pénzünk, a melylyel az amúgy is keserves 
életet valahogy könnyebbé tegyük. De mind-
azonáltal ne fogjon úgy el a csüggedés. Ne 
sújts le szemrehányó szavaddal, hogy nőül 
vettelek. 

— Nem, nem, édes szerelmem. Minek volna 
nekünk a pénz ? Azért, hogy megítéljenek, 
mert van? Nekem elmultak azok az igényeim, 
a melyekre olyan bohó fiatalos álmakkal 
gondoltam csitrileány koromban. Nekem nincse-
nek vágyaim, voltak, de most . . . Igen, most, 
arról is le kell mondanom. 

— Értelek, drágám. Piczi gyermeket óhaj-
tasz, a ki körül szaladozna az udvart pillan-
gókért, hogy aztán örömmel térne haza puha 
karjaid közé. Gyermeket óhajtasz, a ki édes, 
szeretetreméltó mosolyaival belopná magát 
a te ideális lelkedbe. Értelek, aranyom. Hiszen 
én is szeretnék olyan aranyos, kis szöszke 
fiút, a kit ha letennék, imára kulcsolt kezek-
kel, a te ágyadba, kebledre^ a mi nevünkkel 
aludnék el, a mi boldogságunkért imádkoznék, 

a mi életünkért dobogna kis szive. Ne kivánd, 
aranyom. Mi lenne belőle ? Tanító, tanítónő ? 
Hagyjuk, édesem, helyettük fogadd az én 
csókomat, simogasd az én orczámat. Igaz, hogy 
ez halovány, talán azért, mert igazán tudok 
szenvedni. 

Az asszonynak ott maradt a könycsepp a 
szemében. Ott ragyogott, mint egy darab 
gyémánt. Gombos Józsi azt hitte, hogy kár 
volna, ha lefolyna az arczra. S még is lefolyt! 
Talán azért, hogy ijesztőbbé tegye az asszony 
szenvedését. 

S ha az Isten nem szerette Gombos Józsit, 
szerette az asszonyt. Adott neki egy kis 
gyermeket. Jolánkának nevezték el. Apró 
szemű, valóságos angyali teremtés volt. Saját-
ságos hosszú szőke hajjal, megenni való, fehér, 
puha kacsóival jött a világra. Józsi csak nézte, 
nézte, megkönyezte, csókolgatta. 

S a mi megtörtént, az ebéden megjelent a 
falu intelligencziája is, a pap mondta a dikcziót, 
melyből az domborodott ki, hogy adjon az 
ég Jolánkának nagyobb jövőt, mint a becsü-
letes szülőinek. 

* 

Az Isten nem nézi azt, kinek a gyermekét 
ruházza föl szépséggel, jósággal. Jolánka is 
olyan volt, hogy finom arczvonásaival, még a 
mostani számítók előtt is feledni tudta, hogy 
neki nincs hozománya. 

De volt diplomája. Az apja úgy gondolta, 
nem lesz az rossz a jövő időkre. Szegény kis 
leány olyan szorgalmasan tanult! Pedig barát-
női abban a tanítónő-képzőben, a hol az álom 
szebb, mint. az élet bármely gyönyöre, eleget 
mondták neki: 

— Soha se ronts úgy neki annak a tudo-
mánynak ! Elég tudományod van neked: a 
te szemed remek tudomány; észbolondítóan 
ragyog. Doktor lesz a te urad, vagy bankár. 

De azért Jolánka tanult, a míg kezébe 
adták az oklevelet. Azután hazament a 
szüleihez hosszú ruhás kisasszonynak. Itt aztán 
a fiatal emberek egész özönnel sereglettek a 
szegény tanítói házhoz. Gombos Józsit büsz-
kévé tette a tudat, hogy az ő leánya jó 
partit fog csinálni, neki sem kell dolgoznia, 
az ő öregével, majd csak meg tudnak húzódni 
Jolánkánál. Az a csöpp nyugdíj jó lesz pipára. 

Annál nagyobb meglepetés volt az, a mikor 
Jolánka egész nyíltan bevallotta, hogy Erdőss 
Tihamér postamesterhez megy. Erdőss Tihamér 
pedig szegény ördög volt, aztán olyan kikapós 
forma ember. Hiába, ő tudott legszebben 
beszélni a leánynyal. Talán hazudott is. Azt 
mondta, neki érettségije van, ő belőle kincs-
tári postatiszt is lehet. Postatisztből lesz főnök, 
tanácsos, igazgató, stb. 
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És e beszéd hatott Józsi bácsira is. Meg-
történt. Már tudniillik a lakodalom. A meny-
országot igérő napok eljöttek, csak az a 
szomorú, hogy igen kevés ideig tartottak. 

Jolánka már félévi házasságuk után szomorú 
leveleket irogatott haza. Azt is elmondta, 
hogy az ura szívtelen, könyörtelen. Nem elég, 
hogy éjjel segít neki a postán, most azt 
kívánja, 300 írtért legyen tanítónő a katholikus 
iskolában. 

— Hát légy csak 300 frtért tanítónő, édes 
Jolánkám, írta vissza az apja. 

Es Jolánka lett is. 
Hanem aztán azt írta haza, hogy az ura 

üti, pedig már azt a kérését is meghallgatta 
az Isten, hogy anyai örömöknek néz elébe. 
Eddig az volt a baj, hogy nem volt gyerek, 
most az, hogy lesz. 

— A nyomorult koldus. Ez lesz az én 
fiam, mondja a férjem. 

— Es ilyenekhez hasonlót hallgathatok 
eleget. Jöjjön el hozzám, édes apám, csak ne 
mondja el az uramnak, hogy panaszkodtam, 
mert agyonüt. 

És Gombos Józsi el is jött a postameste-
rékhez. Éppen akkor várta Jolánka a gólyát. 
Az öreg tanító éktelen szitkozódást hallott a 
szobában s a zaj csak akkor csendesült le, 
mikor Gombos belépett. 

Nem fogadta senki. A postamester hidegen 
adta kezét s csak ennyit mondott: 

— Képzelje! Leányunk született. 
Az anya csókkal halmozta el a kicsi arczát, 

lázas állapotában is. Magához szorította kis-
dedét s a mint égető kínjában fölvetette üveg-
szemét édes apjára, ennyit mondott: 

— Apám! Légy még egyszer apa, neveld 
föl ezt a kis gyermeket. Én meghalok. 

* 

Meghalt. A kis gyermeket pedig Gombos 
Józsi haza vitte, úgy gondolta fölneveli, majd 
csak csinál belőle tanítónőt. 

Az akarata meg volt hozzá. A második 
Jolánkából is tanítónő lett. Éppen a minap 
választották meg egy iskolához. 

Majdnem minden héten ír egy levelet a 
nagyapához. Egyik levelét én is láttam, Gombos 
Józsi bátyám mutatta. Abba az volt írva 
szarkaláb betűkkel, kedves sorokkal: 

„Edes nagyapa, az édesapám fölkeresett, 
azt mondja már megunta a sok barangolást, 
vegyem magamhoz. Hogyne venném ? Úgy-e, 
édes nagyapa? S ha lenne olyan szives az 
édes nagyapa, küldene az apámnak egy 
párnát"! 

(Topánfalva.) Vertier Jenő. 

<C$<3e 

I R 0 D A L 0 M. 
A Franldin-társulat és a Révai Testvérek 

irod. részvénytársasága nagyszabású müvet 
indítottak meg. Nagy Képes Világtörténet ez, 
melynek eddig már négy füzetét kaptuk meg. 
a melyek átnézése után határozottan mond-
hatjuk, hogy ez a nagyszabású, 210 füzetre 
tervezett munka, határozott és nagy nyereség 
tudományos irodalmunlira nézve s túlzás nél-
kül mondható „irodalmi eseménynek." A 
nagy munkát Marezali Henrik dr. egyetemi 
tanár szerkeszti s legkiválóbb történettudd-
saink írják. Az egész mű 12 kötetben fog 
megjelenni. Az 1. kötet, melynek már négy 
füzete jelent meg, a Kelet ókori népeinek 
történetét tárgyalja, a 2. kötet a görögök, 
a 3. a rómaiak, a 4—6. a középkor, a 7—9. 
az újkor, a 10 —12. a legújabb kor történe-
tét fogja tartalmazni Hetenkint egy füzet 
jelenik meg s minden füzet 2 ívből és 2—& 
külön mellékletből áll. Az egész mű mintegy 
2500 szövegképet, 500 műmellékletet, 60 szi-
nes mülapot, 50 történelmi térképet és 
8500 szöveg-oldalt fog tartalmazni, egyszó-
val : oly nagyszabású művel állunk szemben, 
a milyen mi nálunk még eddig nem jelent 
meg s a mely becsületére válik egyrészt 
hazai tudományos irodalmunknak, másrészt 
nyomdaiparunknak. — Az előttünk fekvő 
négy füzet Egyptom történetét tartalmazza. 
Már az első füzetben föltűnik az illusztrá-
cziók nagy száma és sikerült volta. A leg-
újabb füzetben, a 4.-ben, kezdődik meg a/, 
emberiség bölcsőjéről fönmaradt hagyomá-
nyok elbeszélése. Azok a hagyományok, a 
melyeket Khaldeáról a Képes Világtörténet 
szóban forgó negyedik füzete elbeszél, régib-
bek a biblia hagyományainál. Ez ősrégi 
hagyományok minket magyarokat kivált abból 
a szempontból érdekelhetnek, hogy a szky-
thákról tanítanak, a kik „a legrégibbek az 
emberek között". A mi őstörténetünk össze-
f'oly a szkythák történetével ; a magyar ős-
mondák bölcsőnket a mesés Szkythiába helye-
zik Természetes, hogy a roppant távolság és 
a hiteles emlékek hézagos volta miatt a 
szkythák mesés földjéről, mesés fajáról pozi-
tív dolgot igen keveset tudhatunk. Az ős-
mondák is csupán annyit tartottak fönn, hogy 
a legelső hódító nemzetek föllépése, tehát a 
legrégibb őskori államok megalakulása előtt, 
másfél ezer éven át egész Ázsia a szkythák 
kezében volt. Ezt az érdekes szöveget az 
apróbb képeken kívül, három igen sikerült 
reprodukczió is illusztrálja. Igen szerencsés 
ötlet volt a kiadók részéről, hogy ez érdekes 
munkát hetenként megjelenő 30 kros füze-
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tekben is közrebocsátják, lehetővé téve, hogy 
így mindenki megszerezhesse. A füzetek min-
den hazai könyvkereskedésben kaphatók. 
Azonkívül elő is fizethetni rá postautalvány-
nyal a Kiadóhivatalnál, (Révai Testvérek, tör-
ténet-vállalata. Bpest, Üllői-út 18.) 6 füzetre 
1 frt 80 krral, 12 füzetre 3 frt 60 krral. 
Iskolai könyvtáraknak nem ajánlhatjuk eléggé 
e nagyszabású mü beszerzését. 

Bányai Jakab és Rédl Ferencz (Nagy-
becskerek) lefordították Biederweg műveinek 
egy részét s munkájok első kötetére most 
előfizetési föl hi vást intéznek a hazai tan-
intézeteknél működő tanítókhoz, tantestü-
letekhez, közművelődési egyesületekhez és a 
müveit közönséghez. „Nagy veszteség a taní-
tóra, mondják e fölhivásban, ba Diesterweg 
müveit nem ismeri, mert nincs hasonló mü, 
melyből a tanító nehéz hivatása közben annyi 
lelkesülést, vigasztalást meríthetne, mely any-
nyira fölébresztené és nevelné a tanítói 
önérzetet és az iskolára vonatkozólag, minden 
irányban, oly mélyreható tájékozást nyújtana, 
mint ezt Diesterweg művei teszik. Azért 
kartársainknak és az oktatás iránt érdeklő-
dőknek alkalmat akarunk nyújtani e remek-
műnek magyar nyelven való olvasására. Nagy 
becsüknél fogva szándékunk Diesterwegnek 
összes müveit hazánk nyelvére átültetni, de 
mivel minden kötet magában önálló, teljesen 
befejezett egészet képez, egyelőre „Biesterweg 
válogatott műveinek" első kötetére bocsátunk 
ki előfizetési fölhívást. A kötet terjedelme 
körülbelül 20—21 ív. Előfizetési ára 2 o. é. frt. 
(Bolti ára 2 frt 50 kr lesz.) Fölkérjük mind-
azokat, kik e kötetet megszerezni óhajtják, 
miszerint megrendelésüket legkésőbb 1898. évi 
deezember hó végéig tegyék, hogy egyrészt 
akiadandó példányok számáx-a nézve tájékozva 
legyünk, másrészt a fárasztó szellemi munka 
mellett anyagi áldozatok súlya reánk ne 
nehezedjék. A kötetet legkésőbb az 1899. év 
márczius havában fogjuk az előfizetőknek 
megküldeni." Gyűjtőknek 8 példány után 
egy tiszteletpéldány jár. Előfizetések és meg-
rendelések Bányai Jakab, a „Diesterweg" 
szerkesztője, czímén küldendők Nagybecs-
kerekre. 

Szende Gyula „Földrajz-statisztikai tabellák 
a föld összes államairól" czímmel hasznos 
munkát írt, mely a vallás- és közoktatásügyi 
ministertől a felsőbb tanintézeteknek, a keres-
kedelmi- és polgári iskoláknak megvételre 
ajánltatott. A mü 10—10 rovatban tárgyalja 
a föld egyes államainak kulturális viszonyait: 
az alkotmányt, kormám formát, területet, 

lakosságot, városokat, vallást, nemzetiséget, 
be- és kivándorlást, közoktatást, igazságügvet, 
pénzügyet, hadügyet, tengerészetet, nyers-
termékeket, kereskedelmet, ipart, közlekedést, 
a pénznemeket, súly-, hossz- és űrmértékeket. 
A szöveges részhez 6 szines grafikon van 
csatolva. 

Megjelent Mihályi Bélának „Franczia zászló 
alatt" czímű 448 oldalra terjedő fölötte érde-
kes, arczképes czímlappal ellátott útleírása. 
Ugyanebből képes, 800 oldalra terjedő s 100 
illusztráczióval ellátandó díszkiadás is fog meg-O o 
jelenni, melynek ára 10 frt, de néptanítóknak, 
jegyzőknek, a csendőrség és katonaság legény-
ségének 5 frt. Megjelenik julius hó végére s 
később német, franczia, olasz és angol nyel-
ven is. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Szabó Gyula. Igen nehezen lehetne elérni, 

mert tömérdek a folyamodó. Nem hiszszük, 
hogy sikerüljön. Inkább Szabadkát ajánljuk. 
A nőképzői fölvételért junius hónapban 
szoktak folyamodni. Ha csakugyan oly jeles 
növendékről van szó, mint ön mondja, pró-
báljon tudakozódni a szabadkai áll. tanítónő-
képző igazgatóságánál, vagy a tanári testü-
let valamelyik tagjánál, pl. Szántó Edéné úr-

I nőnél. 
Nikodém József F. Dabas. A keresk.-ügyi 

min. 1894. évi 35.588. sz. határozata alapján 
az állami isk. tanítók fizetéseik vagy nyug-
díjaik alapján útadó fizetésére nem kötelezhetők. 

Zeuta. M. J. A Bécsben szerzett polgári 
leányisk. III. oszt. bizonyítvány nem egyenlő-
értékű a mi polg. leányisk. IV-ik oszt. bizo-
nyítványunkkal. Kiegészítő vizsgálattal lehetne 
rendeztetni, vagy pedig összevont magánvizs-
gálattal a polg. leányisk. Ill—IV. osztályból. 

Kiss S. Abaúj-Fancsal. „Elkeseredett" 
vitájoknak igen könnyen végét lehet szakí-
tani. Községükben csak egy iskola van, 
melyet az önök (ág. hitv. ev.) egyháza tart 
fönn. A többi 4 felekezet apraja is abba jár 
tanulni. Ki fizesse a nyugdíjalapba a 12 frt 
évi járulékot? Az, a ki a tanítót, t. i. az 
önök egyháza. Még pedig az 1875. évi 
XXXII. t.-cz. 29. §-ának épségben tartott 
3-ik pontja alapján, mely így szól: 

„ . . . mindenki, ki nyilvános óvodai vagy nép-
oktatási intézetet közvetetlenül (habár állam-
segély lyel) tart fönn — legyen az akár polgári, 
akár egyházi község, akár társulat, akár más testület 
vagy egyén — az általa föntartott intézetben alkal-
mazott mindegyik, úgy segéd, mint ideiglenes vagy 
rendes tanítóért külön-külön 12 forintot még akkor 
is, ha az állomás esetleg nincs betöltve . . . 
évenként köteles fizetni. 
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Zsarnócza. L. Gy. A községekről szóló 
törvény (1886. évi XXII. t.-cz.) 132. §-a 
szerint: 

„A községi lakosok kézi és szekeres munkára is 
kötelezhetők. E szolgálmány ok a közmunka sza-
bályozásáról szóló törvény elve szerint vettetnek ki 
a vagy természetben teljesíttetnek, vagy pénzzel 
váltatnak meg és csak az utczák, a községet v>dő 
gátak, közlekedési vonalok és eszközök föntartására 
fordíthatok." 

Ti. József. Csak azt az egyetlenegy módot 
tudnók helyeselni, hogy a közoktatási 
minister úrnak audienczián személyesen ter-
jesztené elé ügyét-haját s ugyanakkor a 
nyugdíj osztály vezetőjénél is jelentkeznék. 
Ha tanítói működése minden tekintetben 
kifogástalan, akkor lehetne reménye, hogy 
esetleg a minister úr kegy útján kedvezően 
intéztetné el kérvényét. Milyen véleménynyel 
van felőle a kir. tanfelügyelő ? Pártolja-e ? 
Ettől is sok füg/. 

Kecskemét. Újat kell kérni folyamodva;.y 
alakjában a közokt. ministeriumtól. 

0 . . . János. A mint vezérczikkünben írtuk, 
ahhoz alkalmazkodjék. A multakra nézve 
kívánja előmutatását annak a rendeletnek, 
melynek alapján azt a terhet önre róni jogos-
nak tartották. Ok tették, tehát ők okolják 
meg: miért? mily alapon? Nincsen-e talán 
díjlevelében kötelezve erre a teherviselésre ? 
Ez szerződésszerű kötelezettség volna. 

Kovács .T. Ha makacsságból nem akarják 
kiadni díjlevelét, tanfelügyelőjük követelje az 
ön nyugdíjügye rendezése szempontjából. Hozzá 
forduljon védelemért. Az orgonázást, a meny-
nyiben állásához tartozó funkczió, külön meg-
nevezett díj nélkül is tartozik teljesíteni, mert 
hivatali állása jövedelmét egészben azért 
kapja, hogy az egyházi (mint iskolaföntartó) 
hatóságtól ezen álláshoz kötött követelmények-
nek egészen megfeleljen. A tanító csak addig 
van jogosítva arra, hogy másoktól méltányos 
eljárást kívánjon, míg viszont ő maga is 
méltányosan jár el. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az állami iskolai építkezések. 

11 'lassies Gyula vallás- és közoktatási minis-
ter, mint olvasóink tudják, mert hiszen 
annak idejében vezérczikkben foglalkoztunk 
a kérdéssel, már hónapokkal ezelőtt tör-
vényjavaslatot terjesztett a képviselőház elő, 
a mely javaslatban állami népiskolai épít-
kezési czélokra egy millió forintnyi hitel 
engedélyezését kéri. Pártkülönbség nélkül, 
egyértelmű helyesléssel üdvözölte az egész 
ház ezt a javaslatot, a mely azonban ennek 
daczára a parlamenti tanácskozások normális 

rendjének megbomlása következtében mind-
eddig nem emelkedhetett törvény erejére, 
sőt a viszonyok bárminő további alakulása 
esetében sincs kilátás arra, hogy ebből a 
javaslatból egyhamar törvény lehessen. Mint-
hogy pedig a javaslat eminens és sürgős 
közművelődési szükséglet kielégítését czé-
lozza, megfontolás alatt áll a közoktatásügyi 
kormány kebelében, úgy halljuk, az a kérdés, 
ne lcezdessenek-e vájjon met/ a czélba vett 
iskolai építkezések még a törvényjavaslat meg-
szavazása előtt, utólagos törvényhozási jóvá-
hagyás reményében. Wlassics minister, ha 
erre határozná el magát, kétségkívül az 
országgyűlés összes pártjainak s a közvéle-
ménynek egyértelmű helyeslésével találkoznék. 

— Gyermekek karácsonya Török-Kani-
zsán. Immár egy évtizede annak, hogy Török-
Kanizsán és Török-Józseffalván, e két testvér-
községben karácsonyra évenkint a szegény-
sorsú gyermekek a tiszta és önzetlen jóté-
konyság tényeinek örvendenek : Török-Kani-
zsai Schulpe Yilmosné úrnő, mint az Ég 
jótékony követe már évek során át bőkezűleg 
segélyezi a szegénységgel küzdőket; ez évben 
is, a kik szűk szobácskájukban a száraz ke-
nyeret talán könyeikkel áztatják, hálás szívvel 
rebegnek köszönetet a könyörületes adomá-
nyokért, mert a nemes szivű adakozó: Schulpe 
Yilmosné 320 gyermeknek adott meleg téli-
ruhát, fölruházván őket tetőtől-talpig ; e két 
községben nincs sorssújtott család, mely az 
ő jótékonyságát eddig nem tapasztalta volna; 
az ő nemes lelkét dicsőítve magasztalja 
mindenki s utóbb is az ottani előkelő hölgy-
közönségnek egy 35 tagú küldöttsége jelent 
meg előtte, Bolgár Istvánné vezetése alatt, 
hódoló köszönetet mondván a község e nagy 
jótevőjének. Jótékony volt az ottani vörös-
kereszt-egyesület is, 60 forintot fordítván 
pénztárából a szegény gyermekek ruházására. 
Ugyancsak Török-Kanizsán a népiskola gyer-
mekeinek „Víg Karácsony" czímű szini-elő-
adása gyönyörködtette a közönséget az olvasó-
egyesület dísztermében, melyen a kedves ki-
csinyek könyekig megindították a nézők sze-
meit; a jó siker az elismerés érzetét költötte 
föl mindenkiben, és ez az iskola derék tanítói-
nak tulajdonítandó, különösen Sznopek János 
igazgató-tanító fáradhatatlan tevékenységének, 
a díszes közönség nagy elismeréssel is volt 
iránta. 

— A szepesmegyei tanítók újabb jelét 
adták kir. tanfelügyelőjük: dr. flajnóczi R. 
József iránt érzett ragaszkodásuknak és 
tiszteletöknek azzal, hogy arczképét nagy 
alakban sokszorosíttatták és maguknak kedves 
emlékül megszerezték. 
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— Halálozás. Figura Antal szerb-párdá-
nyi (Torontálm.) tanító 31 éves korában el-
hunyt. A buzgó tanító 3 kiskorú árvát és 
özvegyet hagyott hátra. Kartársai nevében 
Nicka János n.-párdányi tanító búcsúzott el 
a korán elköltözöttől. — Ulicsni János a 
sajó-kazinczi tanító életének 24. éveben Buda-
pesteü meghalt. Áldás emlékökre! 

A szerkesztő postája. 
V. F. K.-Szentkirály. A gazdasági ismétlő-iskolába 

iparos-tanuló, a ki már 15 — 17 éves, tehát már az 
ismétlő-iskolai tanköteles koron is túl van, nem 
köteles járni. — K. L. T. A Lampel Róbert (Wodianer 
F. és Fiai) czég szívesen fog ajánlani. Nála jelen-
tek meg az ilyen könyvek. í r jon nek i : Budapest, 
Andrássy-út 21. sz. — Belényes. Az okleveles óvónő 
átléphet az elemi tanítór.őképző-intézet III. évfolya-
mára. Az egyes hitfelekezeti tanulók saját ünnep-
napjaikon nem kötelesek iskolába menni. — N. K. 
Kövágó-Ors. A vinczellérképző-intézet szakiskola 
lévén, ennek a bizonyítványával nem léphet az 
elemi tanítóképző második vagy harmadik osztá-
lyába. — Zólyom. Nem köteles kiadni. A szünidő 
végen kellett volna beadnia lemondását. Egy 
öreg tanító. Nem közölhetjük. — T. F. Horpács. 
1. Kérje az iskolaföntartótól. 2. Népkönyvtár létesí-
tésére a ministeriumtól hasztalan kér ingyen könyve-
ket. Alapszabályok kellenek, ha egyesület. 3. Kér-
dezze meg a kir. tanfelügyelőségtől, mi nem ismer-
jük az ottani viszonyokat. — Népiskola. Salgócska. 
Hányszor üzenjük már meg, hogy elmaradt lappél-
dányokat nem a szeikesztöségtöl, hanem a kiadó-
hivataltól kell k é r n i ? ! Áttettük oda. — L. .1. K. 
Már most is joga van a teljes nyugdíjhoz. Folya-
modjék. - K. S. "V. 1. Kaphat. 2. Már többször 
megüzentük, hogy miként kell fölszerelni. Egyéb-
iránt államsegély dolgában legjobb a kir. tanfel-
ügyelőséghez fordulni. If. E. P . Helniecz. Mihelyt 
lehetséges lesz, meg fog jelenni, de nálunk rengeteg 
a közlésre váró kézirat! - Sz. M. Kóbor. Ha a 
kir. tanfelügyelőség hivatalból folterjeszti, akkor 
nem kell. Egyébiránt : olvassa el mai vezérczikkün-
ket . — Szt. L. Gömör-Murány. Forduljon Nagy 
János méhészeti munkatársunkhoz Pai. csóvára s 
küldjön válasz-levezőlapot. L. F. Oravieza. Ön 
arról szíveskedik értesíteni minket, hogy az állami-
lag segélyzett közs. isk. tanítóinak is megadják már az arcz-
képes vasúti igazolvány . Örvendetes tudomásul veszszük 
s im közöljük az érdeklődőkkel. — W . J. Félegyháza. 
Alkalmilag közölni fogjuk, de nem ártana n eg egy-
nehánynyal megtoldani. — J. M. Szemez. Gratulá-
lunk! — Sz. J. Makó. Ön panaszkodik nekünk, 
hogy a kongresszusi naplót még mindig nem kapta 
meg, bár sürgette s kérdi az okát. Az, tudtunkkal, 
nem lehet az oka, hogy a példányok elfogytak, 
í r jon még egy lev.-lapot H. M. úrnak. P. 1. 
Nagysnrány. Közöltük „a m. évben a rendeletet; 
abból megtudható. — 0 . J. Kis-Zombor. Az isnu-
iskolai tanítás alul (1 eti 3 5 óra) egy tanító sem 
vonhatja ki magát azért, mivel a gazdasági tárgyak 
(képesített) tanítói díjazásban részesülnek. A díj-
ban részesülőknek igazuk van. Ilyen esetben a kir. 
tanfelügyelőhöz keil fordulni. — J. Sz. B.-Karpád. 
Nézzen utána a közig, bizottságnál: itt nincs. — 
M. J. Kökényes. Megsürgettük ; egyebet nem tehe-
tünk. -- Harasztos. Tordam. Levelöket illetékes 
helyre ju t ta t tuk; intézkedés fog történni. — L. M. 
Ezt csak magának az illetőnek a kérésére üzenhet-

nők meg. — T. A. Vargyas. Sajnáljuk, de kará -
csonyi versét akkor kaptuk meg (szerdán délben), a 
mikor az 51. számot már nyomták. — K. A. Vuko-
vár. A sserkesztőség sehová sem czímezheti önöknek 
a lapot, mert ez a kiadóhivatal dolga. (Mikor fogják 
már ezt megtanulni?!) Áttettük oda. — Névtelen 
levelekre (ha még oly „sürgősek" is) nem válaszo-
lunk. Bezninger Ferencz (Czrepaja) tanító urat 
ismételten ké r j ük : szíveskedjék 2 frtról szóló bélye-
ges nyugtatványát szerkesztőségünknek mielőbb be-
küldeni. — Tanítónő 18. Minister úr ő nagyméltó-
sága rendesen csütörtökön délután 4 órakor tart 
kihallgatást. Jelentkezni aznap a délelőtti órákban 
kell az 1. emeleten. Kisérje folyton figyelemmel apályá-
zatokat és ha megfelelő üresedés van, adja be a 
kérvényét. A siker így valószínűbb, mint ha általá-
nosságban tar tot t kérvényt ad be akár kihallgatá-
son is. - G. L. Igen, olvastuk annak a kis vidéki 
tanügyi lapnak, melynek a czíme is merénylet a jó 
magyarság ellen s melynek az előf. ára „részletekben 
is iefizethető", az erőlködéseit. Meg voltunk hatva 
ama kijelentésétől, hogy ő (már t. i. ez a kis vidéki 
lap) a „hivatásos és a helyzet magaslatán álló (!) 
tanítók lapja." De hogy ezt az ártatlan öndicsőítést, 
mint ön kívánja, ,.erős kritika tárgyává tegyük" : 
arra, bocsásson meg, nem vállalkozunk, még ha ezen-
túl is folyton támadná a közoktatásügyi kormányzatot, 
a melynek az ilyesmik egyébiránt nem ártanak, mert 

— a kis hamis a nyilvánosság kizárásával jelenvén 
meg — csak a „munkatársak" veszik tudomásul, de 
— máskülönben zem ! Hadd éljen hát az a „tanoda" is, 
ha ugyan tud! Csakhogy mi épp ebben kételke-
dünk. — Pta. Taksony. Majd ha pályázatot fognak 
rá hirdetni, a földmívelésügyi ministeriumhoz. A 
pályázati hirdetmény okvetetlenül meg fog jelenni 
lapunkban, abból a föltételeket megtudhatja. Az a 
körülmény, hogy mintagazdaságban alkalmazva van, 
nagyon sokat lendíthet az ügyén. — R. N. V. Csák-
berény. A hardi ügy nem jöt t föl, a másikat le-
küldték a közig, bizottsághoz. Az ötödéves korpótlékra 
nézve már általánosságban üzentünk a 47. szám 
szerk. postájában; ebből mindenki érthet. — M. L. 
Albis. Kataszteri földjövedelem megállapításáig nem 
lehet intézkedni; azt sürgesse a közig, bizottságnál. 

P. 1. Jászberény. 75.745. sz. a. már a nógrád-
megyei tanfelügyeiőségnél van. — K. K. Jenő. A 
közig, bizottságtól (mert oda küldték) még nem jöt t 
fö l ; itt nincs. — M. G. Izsák. 14.640. számmal elő-
jegyzésben van, de állás jelenleg nincs. Tessék a 
pályázatokat figyelemmel kisérni s alkalom adtán 
kérelmét megújítani.. — B. G. P.-Ardó. Nyugdíjá-
nak rendezése 12.057. sz. a. már megtörtént, a mel-
léklet már fölösleges volt. - Solt. 1. Helyesen. 
2. Az illető hitoktató úgy járna el tapintatosan, ha 
„akalályozva" volna. — V. J. K.-Rákos. Nem a 
fáradság miatt, hanem sorshúzásokról elvből nem adunk 
fölvilágosítást. — B. E. Béld. 1. Nem. 2. Kapja, 
ha az ottani iskolaföntartó sem tudja fizetni. 

Tarta lom : A korpőtlék nyugdíjigény szempont-
jából. Várhelyi Gy. — Idők jele. Tahy János. — A 
slöjd-veszedelem. G-uttenberg Pál. — Tanítók háza. 
Máthé József. — A heti órarend. Brühl Béla. 
Egyesületi élet. — Hivatalos rész. — S z ü n ó r a : Új-
évi köszöntő. (Vers.) Iván Andor. •— A tanítóék 
Jolánkája. Verner Jenő. — Irodalom. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 

Felelős szetkesztő: Újvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest. 1608. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Knn-Csorba községben (Jász-Nagy-Kun-Szolnok-

megye) rendszeresített két tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalmazás egyenkint 400 frt , 5 frt 
kertilletmény, addig, míg az új iskolák fölépíttet-
nek, egy szoba, konyha, kamrából álló lakás, később 
megfelelő tisztességes lakás. Kötelessége: az osztatlan 
iskola összes növendékeit oktatni, ismétlő- és gazda-
sági ismétlő-iskola tantárgyait előadni, ezeken kívül 
egyházi functiókat végezni. Fölszerelt pályázatok 
1899 február 10-ig alulírottnál beadandók. Csak 
református és katholikus tanítók pályázhatnak 
Gonda István, iskolaszéki elnök. (22')6 - III—3) 

T o r o n t á l v á s á r h e l y i reform. kántor-orgonista 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 400 frt és 
100 frt lakbér az egyház pénztárából havi előleges 
részletekben; temetéseken éneklésért 50 kr, búcsúz-
tatásért 2 f r t Kötelessége: templomban az éneklést 
orgona-kisérettel vezetni, az iskolákban az egyház 
énekeket a tiszántúli ev. reform, egyházkerület tan-
terve szerint tanítani, úrvacsoraosztáskor délután 
az istenitiszteletet végezni, presbiteri gyűlések jegyző-
könyvét vezetni. Megválasztottnak útiköltsége meg-
téríttetik. Az állás azonnal elfoglalandó. Állandósí-
tása egy évi sikeres működése után történik. Pályá-
zati kérvények a ref. lelkészi hivatalhoz Torontál-
vásárhelyre, posta helyben, 1899 január 8-ifí kül-
dendők ' _ ' (2221—II —2) 

A res inár i (Szebenvármegye) kisdedóvónői állásra 
pályázat hirdettetik Fizetés: 300 frt, 120 f r t dajka-
tartási átalány, szükségeltető tűzifa ás az óvodai 
épületben szabad lakás. Fölhivatnas a pályázni 
kívánó okleveles óvónők, hogy keresztlevél, eddigi 
működési bizonyítvány és oklevéllel fölszerelt kérvé-
nyüket folyó évi deczember hó 24-én délután 4 óráig 
alulírt községi elöljárósághoz adják út. A román 
nyelvet birók előnyben részesülnek Resmár, 1898 
deczember 7-én. A község elöljárósága. ;2209—II—2) 

To'rontálmegy^. K lek községben elhalálozás foly-
tán az első osztályra tanítónői pályázat hirdettetik. 
Evi jövedelme : 400 frt, szabad szalma fűtésre vagy 
25 frt, szabad lakás ; két szoba, konyha, kamra és 
padlás. Tartozik a női kézimunkát tanítani és csü-
törtökön és vasárnapokon ismétlő-iskolát tartani. 
Tanítási nyelve: német-magy:^. Pályázati ideje 
deczember 2ó. Folyamodványok Klek községi iskola-
székhez czímzendő. Posta helyben, j . állomás. 
Jakschitz Ádám, igazgató-tanító. (22l8—III—2) 

Az uzon i (Háromszókmegye) ev. ref. népiskolá-
nál az újonnan rendszeresített tanítónői állomásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelem : 400 forint fizetés, 
3 szobás lakás ós kertilletmény. Ha a nyári mene-
dékház felügyeletét elvállalja, ezért 100 f r t fizetés 
jár . Teendője: a tanításoa kívül a leánygyermeke-
ket női kézimunkára ,s oktatm. Csak okleveles 
tanítónők pályázhatnak. A pályazati kérvények 
uzoni c . ref. iskolaszéki elnökhöz 1899. évi január 
15-ig aüandók be. (2234/a—II— 1.) 

Halmaj (Hevesmegye) róm. kath. kántortnnítói 
állomáma 1899 január ő-ig pályázat hirdettetik. 
Jövedelmi xü'/j hold szántóföld, 110 pár után egy-
egy véka ÍO..S e s 20 kr, stóla 25 frt. 2'A öl fa, 
készpénz á köz- gi pénztárból 97 frt 30 kr, 2 szoba, 
konyha, k a u tu, istálló és kis kert. Személyes meg-
jelenés kivántatik január ö-éa délelőtti órákban 
segódi uiinőségbeL i„ pályázhatni. Kérvények a 
halmaji iskolaszékre czimzendők. b . í j . Öcliäi". 

(2234-1 1) 
Botsaefa-zs íoo t i vei. kántortanító dylevele: u 

fölszóiiiítáo szerint, 430 fr t . Pálj ázhatnak nők é^ 
képezdészek is. Kérvén ek az iskolaszéki . inökség-
hez küldendők, tíeozefán (u. p. Nagypeterd.) 

( 2 2 3 9 - 1 - 1 ) 

Betöltendő az o r a v i c z a b á n y a i államilag segé-
lyezett községi polgári iskolánál óvi 500 frt fizetésből 
és szabályszerű lakbérből álló illetményekkel java-
dalmazott segédtanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó azon okleveles polgári iskolai 
tanítók, kik a nyelv- és történettudományi szak-
csoportból vannak képesítve, képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez czimezve, legkésőbb 1899. óvi 
január hó 18-ig Krassó-Szörényvármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtsák be. A vallás- ós közoktatás-
ügyi m. kir. ministertöl. Budapest, 1898 deczember 19. 
A minister meghagyásából: Dr. Axamtthy Lajos, 
ministeri tanácsos. (242/h—I—1) 

A t o r o n t á l - v á s á r h e l y i (volt határőrvidék) közs. 
magya,r tannyelvű iskolánál üresedésben levő taní-
tónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
községi tanítónői állomással a következő évi fizetés 
van egybekötve : 300 frt készpénz, 100 frt lakbér, 
15 fr t tűzifa átalány és 'A hold pótkert . Felhivatnak 
pályázni óhajtó okleveles tanítónők, hogy a torontál-
megyei közjgazg. bizottsághoz czímzendő, 50 kros 
bélyeggel ellátott, kellően felszerelt folyamod-
ványukat 1899-ik évi január hó 15-ig közvetlenül 
alulírott kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák be. A 
magyar nyelvbei; való szó és Írásbeli jár tasság okmá-
nyilag igazolandó. Megjegyeztetik, hogy Torontál-
Vásárhely községének lakossága kizárólag evang. 
református vallású. Nagybecskerek, 1898-ik évi 
deczember hó 17-én. Torontálvármegye kir. tan-
felügyelősége. (243/h—III —1) 

A s zent - jakabi (Hevesm.) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma-
zása: 1. 5 kat. hold és 622 Q)-öl szántó és rét föld. 
2. 140 pár után fizetendő párbér (páronkint egy 
véka rozs és 20 kr), 3. tanításért 30 fr t . 4. Föld-
munkaváltság czímén 41 fr t 35 kr, 5. 8 öl tűzifa, 
a melyből egy tanterem fűtendő, 6. stóla-díj óven-
kint átlag 40 frt, 7. 2 szobából, éléskamrából álló 
lakás istállóval. Pályázni szándékozók kérvényüket 
1899 január 12-ig. Szurdok-Püspökibe küldjék. 

(22*0 I—1) 
Az abauj - t ihany i (Kassa mellett, posta heiyben, 

vasúti állomás) három tanítóval bíró róm. kath. 
népiskolánál az egyik megüresedett tanítói helyre 
ezennel pályázat nyit tat ik. Javadalom : 300 frt kész-
pénz a hitközségtől, államsegély 71 frt, lakás a 
kántorlakban, ál) 2 szoba, konyha, kamarából. 3 öl 
kemény tűzifa. Kötelessége: a felsőbb vegyes osz-
tályok tanítása. Tannyelv: magyar-tót. Előnyben 
részesül azon tanító, ki orgonálni tud, miután az 
egyházi ének tanítása megkívántatik. Az állás azon-
nal elfoglalandó. Antal Károly, plébános, iskola-
szóki elnök. (2237 - I I—1) 

Az ecséd i (Hevesm., u. p. Horth) róm. kath. 
népiskola II—lll-ik osztálya tanítói állomására 
pályázat hirdettetik. Kötelessége : az osztályt önál-
lóan vezetni és a kántori teendőkben segédkezni; 
ez elengedhetlen föltétel. Jövedelme : négyszáz forint. 
100 fr t a templom pénztárából évnegyedenkinti 
előleges részletekben. Az állomás azonnal elfogla-
landó. Fölszerelt kérvények 1899 január 15-ig inté-
zendők Dolánszky Alajos lelkész, iskolaszóki elnökhöz. 

(2243-1—1) 
a. Sümeg-városi róm. kath. iskolánál a segéd-

tanítói állás azonnal elfoglalható. Fizetés: 200 frt, 
lakás és élelmezés a kántortanítónál, kinek az 
egyházi teendőkben is tartozik segédkezni. Ágyne-
műről, világítás és mosatásról maga gondoskodik. 
Kérvények iskolaszékre czimezve hozzám küldendők 

i Sümeg, 1898 deczember 24. liánfi Ahijos, igazgató 
I (2242—III—1) 
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Székes-Fehérvár szab. kir. város községi elemi 
iskoláinál egy, esetleg két osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Az állomással ideiglenesen 
500 frt, végleges alkalmazás esetében, mely legjobb 
sikerrel kitöltött két próbaév után nyerhető el, 
600 frt fizetés, 150 írt í»kLií*. s « véglegesítéstől 
számított öt évenkinti 5ü írt k&ipotíék van össze-
kötve. A rendes fizetés íOOO írtig terjedhet. Pályá-
zók fölhivatnak az iskolMírfkket inmzett s szüle-
tési, tanulmányi, összes síolgálLiii» legújabb keletű 
hatósági orvosi bizonyítványukkal fölszerelt, kellően 
bélyegeit kérvényeiket 18SÖ javmai l'/-ig alulirott-
hoz beküldeni. Az állomáe január í.ti>án foglalandó 
el s csak 6 heti fölmondással hagyható el. Hiányo-
san fölszerelt, vagy a záros határidői! túl érke-
zett kérvények figyelembe nem vétetnek. Székes-
Fehérvár, 1898 deczember 22-én. Gőbel János György, 
polgári s el. isk. igazgató. (2244—1—1) 

A hajdu-dorogi községi iskola újouuati szerve-
zett rendes tanítói állásra pályázatot hirdet. Fize-
tése: 400 frt, 60 frt lakbér havi előleges részletek-
ben a községi pénztárból és 'A hold kertilletmény. 
Okleveles tanítók fölszerelt kérvényeiket aiantirt 
nevére legkésőbb 1899. évi január 10-ig »iveaked-
jenek beküldeni. A megválasztott január 10-ig köte-
les állását elfoglalni. Kelt Hajdu-Doroghoc, 1898. 
évi deczember 18-án. Rajk Imre, iskolaszék! tliiók. 

(2241 —I- 1) 
A baksafalv&i (Vasmegye, Neciet-Ujvfc-. járás) 

róm. kath. népiskolánál kántortanítói állomásra 
ezennelpályázat hirdettetik. Évi jövedelme. 1. £ ^zoba, 
egy konyha és a szükséges gazdasági épületek; 
2. 1370 [_ » rét = 20 frt, 3598 • » szántóföld — 22 f r t ; 
3. 15 mérő rozs ä 3 frt = 45 frt, 7'/! mérc buza 
ä 4 frt = 30 frt, 4 méteröl tűzifa házhoz szállítva á 6 frt 
= 24 frt, a temető k iszálási joga 5 frt, pet-
rencze széna á 50 k' — 25 f r t ; 4. belezeti- ala-
pítvány 15 frt, a közs. -gi pénztárból 124 frt, zsellér-
pénz körülbelül 45 f r t ; 5. stóla fejében: kis teme-
tésért 50 kr, nagyért 1 frt, keresztelésért 10 kr, 
copulatióért 50 kr = 45 f r t ; összeg 400 frt. Köte-
lessége : a tanításon és orgonáláson kívül a holtakat 
a hegyekről lekísérni és a harangozás. Tannyelv : 
német-magyar. Személyes megjelenés kívántatik. 
A kellően fölszerelt folyamodványok 1899 január 
hó 4-ig alulirotthoz küldendők. Baksafalván, 1898 
deczember 19-én (u. JJ. Szent-Elek). Hátzl Ferencz, 
iskolaszéki elnök. (2235—1-1) 

Csúrogon (Báesmegye) a róm. kath. magyar tan-
nyelvű iskolánál a III. tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma: évi 380 frt havi előleges rész-
letekben, 50 frt a tanterem fűtése és tisztogatására, 
50 frt lakbér, e két utóbbi negyedévi előleges rész-
letekben. A megválasztott tartozik az állását azon-
nal elfoglalni, a kijelölt osztályokat vezetni, az 
ismétlőket külön díjazás nélkül oktatni. A fölsze-
relt kérvények 1899. évi január hó 15-ig nagyságos 
Eigl József apát-esperes úrhoz Futták (Báesmegye) 
küldendők. Az iskolaszék. (2246—1—1) 

A tolvádiai (Torontálmegye) róm. kath. községi 
iskolájánál üresedésbe jött kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Tannyelv: német-magyar. 
Javadalma: mint tanító 360 frt, szabad lakás, egy 
igen jövedelmező nagy konyhakerttel, 6 frt írószer-
átalány, 5 öl tűzifa, melyből az iskolaterem is 
fűtendő, mint kántor 140 frt és stóla. Ezen fize-
tésért köteles a megválasztott kántortanító z. min-
dennapi előadáson kívül ismétlő-iskolát tartani, 
hittant tanítani és a helyi szokás szerint & kántori 
teendőket végezni. Pályázni óhajtók okmanj ai'kkai 
fölszerelt kérvényeiket alulirotthoz 1899 január hó 
10-éig terjeszszék be. Személyes jelentkezés a 
pályázati határidő alatt kántori teendők miatt 
kívánatos. Eberhart Mihály, elnök. (2240—II—l) 

Az erdőbényel református orgonista-tanítói állo-
másra pályázatot hirdetünk. Javadalom: rendes 
lakás; 54) fit, melyből 500 frt készpénz, évnegye-
denként előleges részletekben, a többi földből, vegye-
sekből. Kötelesség: III—VI. osztály tanítása. Kán-
tori teendők. Lelkész filiába menetelekor prédikálás. 
Énekkar-vezetés. Ismétlősök tanítása; ezeknek gaz-
dasági ismeretekre tanításáért a várostól 25 frt 
mellékjövedelem. Pályázati határidő január 10. 
Állomás azonnal elfoglalandó. Okmányok lelkészhez 
küldendők. (2245—1-1) 

A bozók-lehotai (Zólyommegye) fiókközségben 
megüresedett róm. kath. tanítói állomásra 1899. évi 
január 31-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : szép 
l ikáson, kamrán és istállón kívül, tesz állami segély-
lyel 400 frtot, és pedig készpénz- és terményekben. 
Tannyelv : tót-magyar. Kötelessége: mindennapi és 
ismétlő-iskolázókat tanítani, helyben vasár- és ünnep-
napokon vecsernyét, nagyböjtben pedig mindennap 
este fájd. rosáriumot hivőkkel imádkozni. Kérvények 
aiuli otthoz Szász - Pelsőczre küldendők. Truchly 
Andor plébános, iskolaszék elnöke. (2217—I—1) 

A „Néptanítók Lapja" 49-ik számában hirdetett 
egyházge l le i másodtanítói állomásra a pályázati 
batáridő deczember 30-ig meghosszabbíttatik. Nők 
is pályázhatnak. (2238—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Stowasse** •Jekwios 
hang szer gyáros, 

csfisz. és Jsir. udvari és a hadsereg szállítója. 

„TÁROGATO' t-gyedüí szabadalm feltalálója. 
Budapest, Lánczhid-utcza 5. 

Mindennemű hanyszerek legjobb és legjidányosabb 
(2221—v—2) szállítója. 

Fißom hegedű vonóval es toStkal 8 frt. Hegedű 
vonóval együtt 3 frttól feljebb. 

t*»> Képes árjegyztlz ingyen küldelik. 
B B 

GÍAÍAÍSI eíZZSss GÖJSSS 
ik TOLDI L A J O S BUDAPEST w 

-ft> wnkúmjve 
elemi és polgári, tanító-, tanítónőké-
pezdék, valamint az összes tanintézetek 

számára a legújabb kiadásban. 

Továbbá: földrajzi jegyzetek Röhn J. 
tanártól, irálytani jegyzetek Király 
Pál tanártól és történelmi j egyze tek 
Lovcsányi Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatók 

V O J U K E J L A J m m 
- t — - — — — — 

könyvkereskedeseben 
B U D A P E S T (Buda), U c r i i l e t , 

1512 F ő - u t c z a 3 - i i . szAui . XV—13 
Resz le ies könyvjegyzék ingyen! 

s 
.m. 

ÍRSSZ?3 S Q f f i ^ S ö S ^ ^ C f f i ^ 4 ^ ^ 
II. kerület, Fő-utoza 2-ik szám. 

Budapest, 1898. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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