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Felelás szerkesztő és hlaáó : 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal > 
Str. (Tlihaiu Uiteaz (Király-u.) 3. 

megjelenik két hetenként. 
Hirdetések álja soronként 4 Leu. 

Itt az idő! 
Az ország összes vármegyéinek tanitói a 

közeli hetekben vármegyénként tanitói gyűlé-
sekre, kongresszusokra gyűlnek össze, melyeken 
a mintaelőadásokon és értekezéseken kivül, 
kell hogy végre-valahára szó kerüljön a ma-
gyar tanítók tömörüléséről is. Mert hát ez se-
hogy nincsen jól, ahogyan ma Románia ma-
gyar tanítóságának ügye áll. Egyesület nélkül, 
magára hagyatva küzd a megélhetéssel és sok 
ezer gondjával az ígéretekkel tul fizetett  tanitó, 
aki kétségbeesett helyzetében nem tud hova 
fordulni.  Tanitótársához hiába fordul,  mert még 
nyomorultabb, elhagyatottabb, gondokkal ter-
hcltebb lehet mint ő s az is néz, les a távolba, 
hogy jönne a megváltás, amely nemcsak őt, 
hanem az összes tanitókat kihúzza a gondok, 
a nyomorúság tengeréből, melynek hullámai 
a tanítóságot már-már elnyeléssel fenyegetik. 

Rendetlen és gyakran változó fizetés,  ren-
dezetlen nyugdíj, a felekezeti  tanítóknak hosszú, 
átkoplalt évek óta döntés alatt levő államse-
gély ügye ; magyar tanítók országos egyesü-
lete ; kultúrintézmények ; pedagogi továbbkép-
zés a tanítóság által felkarolt  tanügyi lappal; 
a magyar tanítóság és a magyar iskolák jogi 
helyzete az uj államalakulattal szemben stb. 
mind olyan kérdések, melyeket haladéktalanul 
el kell intézni, mert lehet, hogy holnap már 
késő lesz. 

Itt az idő, a tanitókongresszusok ideje, 
mikor hivatásunkat jól átgondolva, tennünk is 
kell már valamit a kátyúba jutott romániai 
magyar kultura szekerének ügyében. A világ 
halad, mi tétlenül állunk, egymást várjuk, bi-
zalmatlankodunk a vállvetett közös munka 
helyeit, amire pedig a népnek, a gondjainkra 
bizott magyar nép gyermekeinek olyan nagy 

szükségük van. 
Itt az idő, a kongresszusok ideje, mikor 

el lehet és el is kell dönteni a Romániai Ma-
gyar Tanitók Országos Egyesületének ügyét. 
Minden vármegye magyar tanítósága a kong-
resszusokon elvben határozza el a R. M. T. 
O. E. megalakulását s egy országos alakuló 
értekezlet összehívására hatalmazza fel  e lap 
szerkesztőjét, aki a bizonytalan helyzetben 
sínylődő magyar tanítóság ügyét a szivén vi-
seli. Tegyük ezt meg, már csak a tanitói jóhir-
név és a kartársi érzés megmentése és megőr-
zése ügyében is, mutassunk példát a turáni 
átokkal vert népünknek, hogy mi, népnevelők 
a turáni átkot leráztuk magunkról, összefo-
gunk, hogy megmenthessük a romániai fejlett 
magyar kultúrát, előbbre vihessük a tanítóiban 
bizó magyar nép ügyét és — ami a fő  — 
tisztességes, emberi megélhetést harcolhassunk 
ki magunknak. 

Itt az idő, a tizenkettedik óra! Ébredjünk 
fel  végre négy éves álmunkból, ugorjunk talpra 
és kezdjük meg összefogva  titáni harcunkat 
a szebb és boldogabb jövőért. 

(Arad.) Szaday Sándor. 

Kérelem 
Simionescn pénzügyi vezértitkár árhoz, Clnj. 

Vezértitkár  Úr! 

Panaszos kérelemmel fordulunk  az állami tanító-
ság részéről Önhöz, aki intézi az erdélyrészi állami 
tisztviselőikar fizetési  adminisztrációját és kérjük: segít-
se» a most uralmon levő fizetés  kiszolgáltatási lehetet-
len helyzeten. A tanitóikar hónapokon át nem kapja 
meg esedékes fizetésbeli  járandóságait a Stat-ok és 
üorderok végtelen későn való érkezése miatt. Adós-
ságot-adósságra halmozunk, a fizetések  kiszolgáltatása 
nehézkes és minket tanitókat illetőleg szinte képtelen 
volta miatt. 

ELŐFIZETÉSI ÁROK': 
Egész éure 1ZO L, Féléure GO L, 

flegyedéure 3 0 L. 



Az áprilisi fizetésbeli  előlegek távirali rendelkezései 
hiányosak lévén, egyes helyeken a pénzügyi adminiszt-
ráció azt frivánja,  hogy a vármegye mindenik tanítója, 
tanítónője faluról  jöjjön be és önmagát arcképes iga-
zolványával, vagy hatósági személyazonossági bizonyít-
vánnyal igazolva : az illetékes pénztárnok előtt irja alá 
az ideiglenes Statot és személyesen vegye át illetmé-
nyét. A férj  tanitó nem veheti fel  semmiféle  meghatal-
mazás és igazolás esetén a tanítónő felesége  fizetését; 
az apa a fia,  vagy leánya fizetését;  a feleség  a férje 
fizetését;  de irgalom nélkül személyesen kell 40—50 
km. távolságról is 300—400 L. fuvarbér  és további 
napi költség ellenében menni a vármegye központjába, 
hogy a központi pénztárból felvegyék,  sokan alig 
700—800 Leu április havi ̂  fizetésüket,  mert a márciusi 
Statok, amelyek rendes kiutalási uton fognak  jönni, 
még fent  vannak a vezértitkársági irodákban, s igy e 
hónapi fizetésekre  csak később kerül sor. Ha véletle-
nül beteg valaki és éltetni akarja családját, jöjjön be 
félholtan  is; ha a tanítónő anyának kis gyermeke van, 
hozza magával napijáró döcögős utakra is, de be kell 
jönnie, ha pénzt akar látni és kapni. S mert a fizeté-
séra a mai viszonyok között mindenkinek égető szük-
sége van, bármilyen vergődéssel is, de bemegy a 
központi adóhivatalhoz. 

Hogy pedig a gyönge ruházattal való utazás és 
a mostani ronda áprilisi időjárásban hányan lesznek 
betegek, ki tudná megmondani, s igy ami maradék 
pénze esetleg lesz a tanítónak, egy ilyen kényszer 
utazása miatt: orvosnak, patikának kell odafizesse,  s 
a tanitó marad a szenvedéssel, de pénz nélkül. 

Azt megteheti a pénzügyi adminisztráció, hogy a 
vármegye központján levő tisztviselői kart behivja — 
személyes kifizetésre,  de egy, a vármegye minden köz-
ségében szótszórtan élő tanitóikart, hogy igy állítson 
az akaratos büró kényszer helyzet elé, s igy költesse 
el véle havi fizetésének  felerészét,  s tétesse tönkre 
sokaknak egészségét is, az ellen feltétlenül  tiltakozunk, 
s elvárjuk, hogy akiket az állam vezető pozíciókba 
állított, szolgálják a közérdeket ugy, hogy abból ne 
legyen egy hatalmas tisztviselőikarnak mérhetetlen hát-
ránya és tetemes kára, de keresse az előnyöket ré-
szükre is. 

Kérjük vezértitkár urat, szanálja ezt a képtelen 
helyzetet, fejetetejére  állított adminisztrációt, s adjon 
ki olyan körrendeletet, hogy a tanítók fizetésbeli  nyug-
táik értékét, tanuk előtt aláirt Írásbeli meghatalmazások 
alapján bárkivel felvétethessék.  Akinek a teníló meghatal-
mazást ad fizetése  felvételére  és kiküldésére, kiszállí-
tására, ő abban feltétlenül  meg is bizik, s ha mégis 
károsodás állana elő, csak egyedül őt érinti könnyelmű 
megbízásáért és nem az államkincstárt, sem az itt mű-
ködő lisztviselőikart. Miért hát ez a rettentő merev és 
lehetetlen rideg intézkedés, a tanítói fizetések  felveze-
tésénél ? 

Ez a panaszünk, ez a kérelmünk, távirati orvos-
lást és intézkedést kérünk. Gyerkei Mihály. 

-Pedagogia. 
Közeledjünk Istenhez is az emberekhez. 
Napjainkban egyre több gondot okoz az ifijuság 

helyes nevelése. Az elmúlt hosszú háborús évek szinte 
pótolhatatlan mulasztása oka annak, hogy- mind gyak-
rabban hallhatjuk : romlik az ifjúság,  gyöngül bennük 
az erkölcsi érzület s vallásossúgnak alig tapasztalható 
még csak nyoma is közöttük. Ezekre szinte gondol-
kodóba esünk, hogy a világ sokféle  kísértése és csáb-
jaival szemben megtudunk-e küzdeni a nehézségekkel, 
melyek nevelői munkánk közben egy vij, tiszta, erő-
teljes nemzedék kialakításának útjában állanak ? De 
biztatóan csendül meg aggódó lelkünkben Krisztusnak, 
a nevelők és oktatók mintaképének szava: «Hagyjátok 
hozzám jöiini a kisdedeket, mert ilyeneké mennyeknek 
országa l> 

Ezen szavak mindnyájunkhoz intézve vannak, 
akik az ifjúság  nevelésével és oktatásával foglalkozunk 
s ki van fejezve  bennük a határozott kivánság és uta-
sítás teendőnkre nézve, hogy neveljük az Ő számára 
és olyanokká, akiké joggal lehet majd az Isten országa. 

A feladat  nagy és felelősségteljes.  Küzdelmet, 
munkát, törődést, de főleg  szeretetet és áldozatot jelent, 
melyeket az ifjúság  nevelésébe kell fektetnünk  s ugyan-
csak a nevelés szükségességének tudatát keltik ben-
nünk, tekintet nélkül arra, hogy szülők, tanitók vagy 
hitoktatók vagyunk-e ? kiknek az ifjúság  vallás-erkölcsi 
nevelése kivétel nélkül legszentebb kötelességünkké 
tétetett. Egyenlően kell dolgozzunk, hogy Jézushoz 
vezessük tanítványainkat, ki szivéhez ölelve megszen-
teli és megáldj* őket. 

A célt természetes és természet fölötti  eszközök-
kel érhetjük el. Előbbi a fáradhatatlan  munka, utóbbi 
a Szentségekhez és Sakramenlumokhoz való gyakori 
járulása. Dolgozzunk értük, óvjuk, igazítsuk, hogy az 

•^erkölcs útját megismerjék s járjanak azon. Az erkölcs 
nincs meg a gyermek lelkében, bele kell ültetni, ki kell 
azt nevelni benne ép ugy, mint a többi real-ismerete-
lelcet. Szoktassuk illemre, Istenfélelemre;  tartsuk távól 
őket a rossztól, ébresszük fel  bennük a jó érzést min-
den szép és nemes iránt. Ez a nevelésnek legfontosabb 
és legnehezebb feladata,  melyet, ha alkalmazni slmu-
laszlunk, az életet majdan nem áldásnak, hanem min-
den boldogtalanság forrásának  fogják  tekinteni. 

Az élet küzdelme, a kenyérkereset gondja sok-
szor majdnem teljesen elvonja a szülőket gyermekük 
nevelésétől, pótolja tehát az iskola e mulasztást. Az 
itt tapasztalható rend, tisztaság, csinosság, a barátsá-
gos lélekből eredő szeretet melege legyen az ébredő 
gyermek léleknek alkalmas környezete. A lélek e kor-
ban legfogékonyabb,  használjuk tehát fel  az alkalmat. 
Az első benyomások, melyeket az iskolában nyernek, 
örökre megmaradnak, legyen az jóságos vagy haragos 
tekintet, szerető vagy gyűlölséges arckifejezés,  jóindu-
latú vagy szitkozódó beszéd. Lelkükbe vésődik, 
hogy mit tisztelnek meg, mit szeretnek, gyűlölnek, 
látják, hogy fegyelmezettek-e  vagy fegyelmezetlenek 



példaadóik ? S mindezt tapasztalják már akkor, mielőtt 
még fogalmuk  volna arról, mielőtt még beszélni tud-
nának megfigyeléseikről;  következésképen már a leg-
zsengébb korban nemesbül vagy tompul erkölcsi érzé-
kük. Ncin annyira szavakon, mint inkább rajtunk ne-
velődik a gyermek, hisz tapasztalhattuk magunkon, 
a milyenekké lettünk, azt legnagyobbrészt mások be-
folyásának  köszönhetjük s mondhatjuk, az összes té-
nyezők közül, melyekkel Isten életünkben reánk hatott, 
legfontosabbak  azok az emberek, kikkel érintkezünk. 
Vallásos, jó nevelők Istenes életüket beleélik neveltjeikbe. 
Nem kell sokat beszélniök, cselekedeteikkel hatnak és 
sokszor egy néma tekintet vagy arckifejezés  többet 
mond, mint bármily hosszas tanítás. 

Tanítsuk a gyermekeket továbbá tiszteletre, fe-
gyelemre és önmegtagadásra ; tudják meg, hogy van 
a mit szabad és van, a mit nem szabad tenniök s lás-
sák a példát bennünk. Vezessük be a rendet és mér-
téket életükbe, amihez tartsák is magukat, de ezt ne 
kényszerűségből, hanem szívesen és ugy tegyék, mint 
olyat, amit nem a parancs miatt, hanem azért tesz-
nek, mert az jó és szép. Figyeljünk tetteikre s ha bot-
lanak, legyünk szeretetteljesek velük szemben ; figyel-
meztetésünkben kerüljük a durva hangot, indulatosko-
dást, mert ez csak azt eredményezné, hogy még inkább 
durvulna lelktţfc  és megkérgesednék a szivük s érzé-
seikben, gondolataikban saját utjukra térnének. 

Legtöbb bajt okoznak a vallás-erkölcsi élet kiala-
kulásban a rossz társak, a modern ponyvairodalom 
termékei s az ugyan ily szellemű mozik és színjátékok. 
Óvjuk ilyenektől a serdülő ifjúságot,  mert ezek meg-
ismertetik velük a laza erkölcsöt, a bün útját. Szóra-
kozásaikra nézve bírjuk annyira bizalmukat, hogy kér-
jék ki erre nézve tanáncsunkat s tanításunkból érezzék 
ki lelkükért való aggodalmunkat. Értessük meg velük, 
hogy vannak silány és hitvány szórakozások, melyek 
nem méltók hozzájuk. 

KM/ az erkölcsi nevelés terén célunkat siker 
koronázza ismétlem, munkánk egységes legyen. Ne ál-
lítsunk válaszfalat  szülő, tanitó és hitoktató teendői 
közé. Lelkesítsen mindnyájunkat egy vágy, egy érzés: 
a ránk bízott lelkeknek Istenhez való vezetése. Beszél-
jünk hittan órákon kivül is gyakran Róla mint legfőbb 
jóról, ki mindenütt és mindig velünk van, kitől minden 
jót kapunk, ki szeret s gondoskodik rólunk s még a 
megpróbáltatásokat is szeretetből küldi ránk, hogy mint 
az arr.ny, mely a tűzben tisztul meg salakjától, lelkün-
ket is a szenvedések tüze tisztítsa meg gyarlóságaitól. 
A gyermek Jézust állítsuk eszményképül tanítványaink 
elé, ki példás volt élete minden percében. Beszéljük el 
hogyan imádkozott, engedelmeskedett, dolgozott a ná-
záreti kis házban, szerettessük meg erényeit s különö-
sen ünnepeit használjuk föl  arra, hogy tanítványainkat 
alkalmas oktatásokban részesítsük. Ilyenkor buzdítsuk 
őket vallásbeli kötelmeiknek teljesítésére, magyarázzuk 
meg az ünnep jelentőségét s másnap kérjük számon 
tőlük hogyan töltötték el azt ? Segítsük őket szivesen 
és gyakran a vallás utján haladni s értessük meg ve-
lük, hogy ez azaz ut, melyen haladva mindnyájunknak 

egy tökéletesebb élet felé  kftll  törekedni. 
Mindezeket alkalomszerűen az iskolában letár-

gyalva, hozzuk tudomásukra, hogy ez is ép ugy, mint 
a templom szent hely, hol Istenről hallanak beszélni, 
s azért viseljék itt magukat ugy, mintha csak temp-
lomban volnának. Különösen tanítás előtti és utáni , 
imáinkat buzgón és összeszedett lélekkel végezzék, 
nyilvánuljon ez meg hangjukban, egész testtartásukban. 
Érezzék át az ima minden szavát, mert legfőbb  Urunk-
kal csak ugy lehet beszélni. 

Ily következetes eljárással munkánk aligha marad 
eredménytelen, sőt talán még valamennyire a háborús 
generációra is kihathatnak s a Krisztus szellemétől igy 
átitatott lelkek bízvást járnak majd amaz uton, mely 
egykor Isteni példaképükhöz fogja  őket elvezetni. 

Székelyudvarhely Káló» Margit. 

Tanítóegyesületí élet. 
Meghivó. Udvarhelyvármegye területén állami, 

felekezeti  és más jellegű iskoláknál működő tanítókat, 
képezdei és polgári iskolai tanárokat, óvónőket, a tan-
felügyelőség  tisztviselőkarát; valamint a csatolt terü-
leteken működő tanítóegyesületek kiküldötteit, önkén-
tesen érdeklődő tanítóit az Odorheiun-Székelyudvarhe-
lyen 1922 évi május hó 2-án d. e. 10 órakor, a vár-
megyeháza nagytermében tartandó szervezkedő tanitó-
gyülésre, megbízatásunk alapján tisztelettel meghívjuk. 
Odorheiu-Székelyudvarhely, 1922 április hó 11-én. 
Gyerkes Mihály, áll. isk. igazgató, Szabó János áll. 
işk. igazgató, Kinda György, áll. isk. tanitó. Tárgyso-
rozat: 1. Az értekezlet megnyitása. 2. Korelnök és 
jegyző választása. 3. Tanítóegyesületí szervezkedés és 
ezzel kapcsolatos teendők. Előadó: Gyerkes Mihály. 
4. Alapszabályok letárgyalása. 5. Az ideiglenes tiszt-
viselőkar megválasztása. 6. A Tanitók Bankja és a 
részvényaláirások ismertetése; kapcsolatosan a tan-
szergyár- és könyvkiadó vállalat létesítésével. Élőadó : 
Vida Mózes. 7. Indítványok. — Megjegyzés: az ápri-
lis hó 25-ére a Tanitók Lapjában kibocsátott meghívást 
technikai okok miatt május 2-ára kellett átváltoztassuk. 
Ezen tanitóegyesületi szervezkedés a tanitók társadalmi 
alakulata, s igy ebből nem szabad hiányozzék a vár-
megye területén bármilyen nyelvű és jellegű iskolánál 
működő egyetlen tanítónak sem. Ezen kivül mindenik 
jellegű iskola tanítóinak megmarad a hivatalos egye-
sületük, de mi nekünk, össztanitóságnak ezen általá-
nos szervezetet saját érdekeink képviselése végett meg 
kell teremtsük, s bizton reméljük, hogy e vármegye 
egyetlen tanítója sem fog  otthon maradni, de jelenlété-
vel és hozzájárulásával elő fogja  segiteni a tanitók 
éltető és védelmező társadalmi szervezetének megte-
remtését. 

Marostordal alakaláa, Igen nagy számban 
vannak Marostordavármegyében a magyar felekezeti 
iskolák. Ezek közül a ref.  tanitók jelentékeny létszám-
mal március 2-án megalakították a Marostordi reform. 



Tanítóegyesületet. Elnöke f  Makkay Samu, ügyvezető 
elnöke : Ferenczy Gábor, titkára : Adorjáni Zoltán lett. 
Az egyesület a helyi szociális feladatai  mellett célul 
jelölte meg: az Erdélyi ref.  tanítóegyesületek Szövet-
ségének megalakítását; az itt élő és szervezkedő ma-
gyar tanítóság közösségének azonban személyenként 
mindenik tanitó tagja kiván lenni, mert csak igy látja 
nagyobb arányú érdekeink sikeres megoldását, kellő 
eredménnyel való munkálását. Csikmegyei, marostor-
dai szervezkedés után május 2-án megtartatik — min-
den részletre kiterjedő szervezkedéssel — az udvar-
helymegyei alakulás, folytatólagosan  várjuk a többi 
vármegyék tanítóinak is >i megmozdulását. 

Előkészítő ülés. Az Udvarhelymegyei Általános 
Tanítóegyesületnek megszervezésére vonatkozó teen-
dők előkészitése végett április hó 8-án a központhoz 
közelebb lakó tanitók értekezletet tartottak, amely al-
kalommal megvitatták és javaslatképen megállapították 
a szervezkedés alapszempontjait; az Erdélyi Általános 
Tanítóegyesület alapszabályainak módosítására vonat-' 
kozó szakaszait; úgyszintén a megyei-tagozat alapsza-
bály tervezetét. Foglalkozott a tanitók bankja kérdésé-
vel, amely hivatva lesz itt egy tankönyvkiadó és tan-
szer készítő vállalatot létesíteni, illetőleg érdekkörébe 
belevonni a magyar iskolák számára. Minthogy ezen 
irányú szervezkedés a tanitók társadalmi alakulata lesz, 
azon álláspont nyert megerősödést, hogy ezen szerve-
zet magába tömörítse a vármegye mindenik tanítóját 
nyelv- és felekezeti  jellegre való tekintet nélkül, hogy 
igy a tanítóknak ne csak mindig felülről  irányított 
szervük legyen támogatójuk, de saját maguk társa-
dalmi egyesülete álljon melléjük védelmező és ügyük 
előbbrevivője gyanánt. Ez alapon elvárja az együvé-
tartozandóságí érzet következtében, hogy a május hó 

-2-ára egybehívott tanitógyülésünkön a vármegye min-
denik taniíója, kivétel nélkül jelen lesz és egyakarattal 
foglal,  minden javára szolgáló dologban elhatározó 
álláspontot. 

T&vassl ülések. Az egész csatolt területeken 
vagy folyamatos,  vagy szervezkedő üléseket tartanak 
a tavasz folyamán  az egyes vármegyei tanitószerveze-
tek. Mindnyájunknak okulására, az elhangzottak meg-
örökítésére nagyon értékes dolog lenne, ha egyik-másik 
kartársunk, önkéntes elhatározásból, vagy az elnökség 
megbízásából, a Tanitók Lapja számára gyűlési tudó-
sítást küldene. Nem ismerjük az ujabb viszonylataink-
ban vezetésre került és választott kartársak neveit, igen 
kérjük az egyes tanitóegyesületi tagozatokat, hogy ve-
zető és intéző tisztviselőiknek névjegyzékét és lakóhe-
lyét velünk közölni szíveskedjenek; nagy hasznát veszi 
ezen kis fáradságnak  az egész tanitói közösség. Az 
ülésekre szóló meghívóknak egy-egy példányát szintén 
kérjük beküldeni. Tájékozódunk — a lapunkban való 
közlés révén — mindnyájan, hogy hol mit vesznek fel 
napirendre. Nincs kizárva, hogy egyik-másik tanitógyü-
lésre — a nyerendő meghívás alapján — lapunk szer-
kesztője is elmegy, hogy impressziókat szerezzen a 
közélet és közszellem erősségéről és helyzeti állapota-
iról. Tudósítást, tisztviselői névsort és meghívást ké-

rünk — a bizalom alapján — mindenhonnan. 
Felhívás Osikmegy* tanitólhos. Kortársak ! 

Jobbjaink buzgolkodása folytán  Nagyrománia területén 
mindenfelé  tömörülnek a magyar tannyelvű iskolák 
tanerői. Megalakult a «Csikmegyei Általános Tanító-
egyesület* is, azon világos, félre  nem ismerhető céllal, 
hogy minden jogos és méltánylást érdemlő tanitói ér-
deket, lett légyen az erkölcsi vagy anyagi, személyes 
avagy közös vonatkozású, esetről esetre együttes erővel 
juttathasson érvényre. Magunk és családjaink boldo-
gulhatása, valamint a tisztünkkel járó kötelességek mi-
nél hűségesebb teljesithetése vezérel tehál, midőn Csik-
vármegye összes magyarnyelvű tanítóit egy táborba 
való tömörülésre szólitván, felkérek  minden egyest, 
szíveskedjék nyilatkozni: belép-e egyesületünkbe vagy 
nem ? Igenlő vagy tagadó válaszát feltétlen  várva, va-
gyok în Miercurea-Ciuc (Csíkszeredában), 1922 évi 
április hónapjának 2. napján. Kartársi üdvözlettel : 
Kajtsa József  egyesületi elnök. 

Meghívó. A nagybányai református  Egyházme-
gyei Tanítóegyesület 1922 évi április hó 26-án délelőtt 
10 órakor Satu-Marén (Szatmáron) a ref.  egyház ta-
nácstermében hatósági engedélylyel rendes közgyűlést 
tart, melyre az egyesület tagjait s a tanügy iránt érdek-
lődőket tisztelettel meghívom. Tárgyak: 1. A gyűlés 
megnyitása és az elnök jelentései. 2. Al alapszabály-
zatnak a változott viszonyok szerint módosilása. 3. 
Általános tisztújítás. 4. A református  tanitók fizetésügye. 
5. Esetleges indítványok. 6. A jövő gyűlés helyének 
kitűzése. Seini (Szinérváralja), 1822 évi április hó 5. 
Fábián István, egyesületi elnök. 

A tanterv magyar fordítása. 
XI. 

IV. osztály. 
A számok ismertetése 1,000.000-ig és íMk al-

kalmazása a négy alapmüvelet keretében. A szorzás-
nak és osztásnak előnyei tizzel, százzal síb. Müveletek 
többnevü számokkal. A tizedes törteknek ismétlése 
szemléltető módon. A hazában használt mértékek is-
meretének kiegészítése és megrögzítése. 

V. osztály. 

Egész számokkal való gyakorlatuk folytatása.  Ti-
zedes törtek különös tárgyalása. Gyakorlatok ezekkel 
a négy alapmüvelet keretében. Tőke és nyereség (ka-
mat vagy percent.) A nyereség kiszámítása (kamatok.) 
Az ár, hektár és a négyzetkilóméter ismertetése. Az 
idegen mértékek és pénzek ismertesése, amennyiben a 
helyi szükségletek megkívánják és azoknak átszámitasa 
a mi mértékeinkre (frank,  márka, dollár, rubel, stb.) 

VI. osztály'. 
A népéletből merített különféle  gyakorlati példák 

megfejtése.  A közönséges törtek. A nyereség és vesz-
teség kiszámítása százalékokban. Sing, öl, mérföld  és 



azoknak viszonya a métermértékekhez. A hármassza-
bály. Kamat és százalékszámítás. Társaságszabály, 
váltó, csekk, értékpapírok, részvények, járadékok. 

B) Mértan. 
Célja : A mértan tanításnak a népiskolában célja, 

hogy a növendékek megismerjék azokat a felületeket 
és testeket, melyekkel a mindennapi étetben gyakrab-
ban találkozunk és tudják azokat meg is mérni. Mér-
tékek : az ár, hektár és km.2 

V. Osztály. 
A kockát felhasználva  szemléltetési eszköznek, 

megismertetjük a testek részeit: felszín,  vonal, pont. 
A vonalak nemei, párhuzamos vonalak és szögek. A 
külömböző felületek.  A vonalak és felületek  lerajzolása. 
A négyszögű és sokszögű felületeknek  mérése, mindig 
konkrét alakokból kiindulva az iskola kertjében, azjs-
kolában vagy a mezőn. Mértékek: ár, hektár és négy-
zetkilóméter (km.2) Területmértékek. 

VI. Osztály. 
Négyzetöl, négyzetmérföld,  katasztrális hold és 

ezek összehasonlítása a métermértékekkel. Térfogat 
mértékek. A kocka köbtartalma ; hasáb, henger, gula, 
kup és gömb köbtartalma. A mértani ismereteknek al-
kalmazása az iskola, iskolai udvar, kert stb. mérésénél. 

4. Történelmi tudományok. 
A) Történelem. 

Cél. A történelemnek célja az elemi iskolában, 
hogy bevezesse a növendékeket a román múltnak a 
megismerésébe, megértetve velük a harcoknak nemzeti 
lendületét, melyeket évszázadok folyamán  vívtak ugy 
a harcok mezején mint a béke terén nemzetük meg-
óvásáért és lelki fejlődéseért.  Különösen ki kell emelni 
a román nép békés-kultur jellemét, a háborúkat csak ugy 
tüntetve fel,  mint külső eszközt arra, hogy megőrizzék 
nemzeti lényünket és függetlenségünket. 

Behatolva lelkiismeretesen a múltba, a tanulók 
megfogják  érteni az egyidejű történelmi cselekményeket, 
melyek megteremtették a nemzeti egyesülést, s előké-
szítjük a jövő feladataira,  elősegítve tiszta munkájukkal 
a mindenünneni nemzetünket az érzés és áldozatkö-
zösségbe. 

II. Osztály. 
(A román nyelvnél.) 

Legendák : 1. Rómulus és Rtmus. 2. Negru-Voda. 
3. Ürágos-Voda. 4. Gelusz és Töhötöm. 

Modern alanyak: 1. Ferdinánd király. 2. Mária 
királyné, 

Megjegyzés : A legendák tekintettel vannak a ro-
mán nép és román országok eredetére. Ezeknek elbe-
szélése plasztikus és konkrét részletességgel eszközöl-
tessék. Szines képeken szemléltessünk, a legrosszabb 
esetben nyomtatott képen vagy a tanitó által karton-
papíron eszközölt rajzon. Különös gond fordítandó  arra, 
hogy a legendák az összes tanulókkal mondassanak 
el, ami vagy egyénenkint, vagy karban történjék. 

III. osztály. 
(A román nyelvnél.) 

1. A Il ik osztályban tanult legendák átisméslése. 
Uj legendák : Korvin János és a holló. 3. Nagy István 
édesanyja. 4. Burcsel dombja. 5. Purecse apród. 6. Vi-
téz Mihály és a hóhér. 7. Vitéz Mihály és Báthori feje. 
8. Vitéz Mihály elejti a zászlót. (D. Bolitineánutól.) 9. 
Vitéz Mihály és a belgrádi érseki székesegyház legen-
dája. 10. Ferdinánd király. 11. Mária királyné. 

Megjegyzés : Az elbeszéléseknél ugyanazt az el-
járást követjük, mint a Il ik osztályban, úgyszintén a 
szemléltetési képeknél vagy rajzoknál is.Ferdinánd ki-
rályról és Mária királynéról uj történetek fognak  elbe-
széltetni, mások mint a Il-ik osztályban. Az alanyok 
rendjében a változtatás nincs megengedve. 

IV. osztály. 
1. A mult évek anyagának átismétlése (rövideb-

ben mint a Ill ik o.-ban) kronologikus sorrendet tartva 
a következő alanyok között: Uj legendák és uj ala-
nyok. 2. Róma megalapítása; a királyság, császárság 
(határait megjelölve.) 3. Traián és Decebál (a háborúk) 
4. Dácia elhagyása. 5. A román nép születése. 6. A 
magyarok bejövetele. 7. A szászok letelepülése. 8. A 
fejedelemségek  megalapítása. (Negru Voda; Drágos 
Voda; Bogdán Voda.) 9. A magyarokkal való harcok. 
(Alexandru Baszaráb.) 10. Nagy Mircea (felemlítve  Bai-
aziddal való találkozását és a rovinei ütközetet, konk-
rétul Eminescu M.. levele után.) 11. Arges kolostor és 
Neagoe Voda (Legenda és történelem.) 12. Nagy István. 
Harcok a törökökkel. Harcok a magyarokkal. Harcok 
a lengyelekkel; a vörös Dumbrava legendája. Legen-
dák : A putnai kolostor, Dániel remete. 13. Petru Rá-
res (a térképen kijelölve az erdélyi birtokokat.) 14. 
Vitéz Mihály (a gyulafehérvár  érseki székesegyház.) Har-
cok a Törökökkel. Harcok a Movilákkal. Harcok Erdély 
elfoglalásáért.  Vitéz Mihály halála. 15. Matei Basaráb. 
(A görögök, a görög kultura röviden.) 16. Constantin 
Brancoveanul (mint a hit hőse.) 17. Ferdinánd király. 
18. Mária királyné. 

Megjegyzés, Legenda és történelem között kü-
lömbség nem teendő. Az elbeszélés ugy történik mint 
az alsóbb osztályokban. Ismertetjük azokat a szom-
szédokat, akikkel a románok harcokat vivtak, ugy je-
lölve ki a térképen az ő országaikat, hogy a mi orszá-
gaink nagysága mindig összehasonlitva legyen az övék-
kel. Ferdinánd királyról és Mária királynéról uj anyag 
tanítandó. Minden esetre minél több festményt,  képet 
és rajzot használjunk. 

Ha az egytanitós iskolában nem lehet az egész 
anyagot feldolgozni,  ugy a tanitó egyes alanyokat ki-
küszöböl mint pl. Dániel legendáját, az árgesi kolostort; 
vagy pedig összevon mint pl. a magyarok és szászok 
bejövetelét egy leckében tárgyalja. 

V. VI. osztály, 
(összevonva.) 

1. A. IV. osztály tisztán történelmi anyagának 



komoly átismétlése, hogy nyomot hagyjanak a múltnak 
igazságai. Közbezárandók a részleges ismétlésnél mint 
uj anyagok: 2. A románok és dákok (egyszerű nép-
ismereti kép.) 3. Dácia gyarmatosítása. (Sarmisegetusa, 
Apulum, Nepoka.) 4. A kenézek és románok vajdái a 
magyarok bejövetele előtt (egyszerűen.) 5. Harcok a 
magyarokkal. Béla névtelen jegyzője vagy Petru Maior 
után. (Elbeszélés) 6. A szászokkal való viszony. (A 
Terra Blachorumi adomány.) 7. Moldova »JÓ Sándor*-a. 
8. Hunyadi János mint a kereszténység hőse és Ma-
gyarország kormányzója. 9. Corvin Mátyás. 10. Az 
erdélyi jobbágyság. 11. Dózsa-Télé lázadás. (Verbőczy.) 
12 Horia. Kloska és Krisán Télé lázadás. 13. A fana-
rioták. 14. A Tudor Vladimirescu-féle  forradalom..  15. 
Az 1848 iki forradalom.  16. I. Cuza Sándor. 17. I. Ká-
roly király. 18. A függetlenségi  harc. 19. A nemzeti 
egyesülési háború. 

V—VI. osztály. 
(Külön választva.) 

Az öszevont V—VI. osztálynak összes anyaga 
tárgyalandó. Minthogy ezen osztályok most külön van-
nak választva, az i^őtöbblettel az anyag részletekben 
ki lesz bővitve. Nevezetesen megfelelő  helyre a követ-
kező alanyok adandók hozzá. 1. A román kultura Dá-
ciában. 2. Asan Jonită. 3. vŢepes Vlád. 4. A román 
fejedelemségek  fővárosai:  Târgoviste. Bukuresti, Su-
ceáva, Jási. 5. Kolostorok: Pizmána, Cozia, Árges, 
Bisztrica, Neámcul, Putna. Erdélyből az iskolák köze-
lében levő kolostorok. 6. Kánlemir Demeter és Nagy 
Péter. 7. Oltenia elragadása (1718). 8. Bukovina elra-
gadása. 9. Beszarábia elragadása. 10. Vládimirescu 
Tudor. 11. A román fejedelmek  1830-tól I. Cuza Sán-
dorig (röviden). 12. III. Napoleón. 13. A fejedelemségek 
egyesülése (részletesen). 14. Az erdélyi románoknak 
egyházi szétválasztása. 15. Klain Inocsenciu János. 16. 
Eaguna András. 17. A szervező alapszabály és az egy-
házi autonomia. 18. A románok politikai harcai, egy-
szerű alakban: az 1791-iki Suplescum, az 1848-iki 
nemzeti gyűlés, Bărnutiu, Janku Ávrám, a nemzeti párt 
memoranduma. 19. A régi királyságbeli nemzeti moz-
galom. (Fontosabb conkrét momentumok kiválasztása). 
20. A nemzeti egyesülés. (Az 1918-ik év, március 27.: 
Beszerábia, november 15.: Bukovina, november 18.: 
Erdély). 21. Agrár és választási törvények érvényben 
vannak. 

Megjegyzés: ezekben az osztályokban a tanító 
különös gondot fordítson  arra, hogy a tanulók megért-
sék, mi maradt meg az életre az elbeszélt cselekmé-
nyekből, hogy a jelennek összeköttetése a múlttal mi-
nél világosabb öntudatot nyerjen. 

Külföldre  szóló útleveleket ezután nem kell 
láttamoztatni a szigurancával, hanem csak az illető 
külföldi  követ, vágy konzul irja alá. A vizűm dija : 
Csehországba jövet-menet 2600 leu, Németországba 
1200 leu, Magyarországba 140 leu, Ausztriába 3 hó-
napra 102 lcu és Jugoszláviába 6G leu. 

HÍREK. 
t 

Szeret az leten. 
Még nem hangzott el dicsőséges 
•Legyen* szavad felettem, 
Már égett bennem lelked tüze, 
Már szerettél Istenem ! 

Szivem most panasszal van tele 
Békességem nincs nekem, 
Csak vergődöm, de érzem, hogy te 
Most is szereszt Istenem 1 

S ha célhoz érve, hideg sirban 
Aluszom majd csendesen, 
Hiszem, tudom, hogy te még ott is 
Szeretni fogsz  Istenem! 

Adorjáni Zoltán. 
Magyar testvéreink a Rogátban. A mai 

Nagyromániában nemcsak a csatolt területeken ta-
lálunk magyarokat, hanem az anyaországban is szét-
szórtan, kik évtizedeken át élnek itt, kisebb nagyobb 
csoportokban. Ilyen kis magyar csoporttal találkozunk 
itt Tărgu Jiuban is, kiknek culturális vezetését magam vet-
tem a kezembe. Ezen kis magyar tömeg, egy templom 
és iskola felállítását  határozta el s ezen iranyban meg 
is indult a gyűjtés. A város a legszebb helyen ingyen 
helyet is adott, hol saját erejük s kezük munkájával 
akarják felépíteni.  >Az Újság* c. lapon keresztül meg 
is indult a gyűjtési akció s ennek vezetését a lap agi-
lis szerkesztője Olajos Alajos vette a kezébe, ugy Er-
dély, mint a Bánátban. Egy szép vezércikkben méltatta 
annak fontosságát,  kimondatta azt, hogy ha itt Er-
délyben nem támgatjuk elszakadt testvéreinket, ki 
nyújtja feléjük  segitő kezét. Ezen kéréssel fordulok 
hozzátok kartársaim, hogy jótékonycélu estélyekkel ti 
is igyekezzetek előmozdítani ennek- a nemes célnak a 
keresztülvitelét, hogy minél hamarább csendüljön meg 
a Târgu Jiui magyar templom harangjának egybehívó 
szava. A templomra való adományokat kérjük a gyűj-
tési akciót vezető »Ujság« Cluj c. lap szerkesztősége 
részére küldeni. 

Tg. Jiu, apr. 3. Figyel*. 
Dnobus l lt lgantibas . . . Ha ezúttal beválna a 

latin közmondás jóslása, hogy két veszekedő között a 
harmadik örül, nagyon jól tenné. Ugyanis a felekezeti 
tanitók államsegélye ügyében az országgyűlés megnyi-
tása alkalmával a magyar ellenzéki kamarai és szená-
tori tagok próbáltak tárgyalást és megállapodást az 
illetékes kormányképviselőkkel, a kormánypárti magyar 
képviselőket pedig mint nem közéjük valókat ezen 
tárgyalásra való meghívásból kihagyták. Mi sem ter-
mészetesebb, hogy a miniszterek soraikon végig szem-
lélődve, ugy irányították a tárgyalás eredményét, hogy 
ezen kérdésben később fognak  határozni. Ezen siker-
telen tárgyalás teljes tudatában, most Hámon Róbert 
kormánypárti szenátor, a szatmári püspök helyettese 
vette kezébe a felekezeti  tanitók államsegélye kiutalása 
ügyét. Emlékiratot szerkesztett és azt több liberális 
párti képviselő aláírásával támogatva, eljuttatta illetékes 



helyre. Egyelőre — valószínűleg — ezen memorándu-
mot is megfontolás  és tanulmány tárgyává teszik, 
illetőleg elteszik, s megvárják, míg az üsszmagyarság 
képviselete pártárnyalatokra való tekintet nélkül az ér-
dekelt egyházak és tanitók kiküldötteivel egy egységes 
memorandummal fordul  a kormányhoz a magyar ok-

itatás biztosítása és a magyarnyelvű iskolák tanítóinak 
fizetésük  kiutalása végett, hogy tiszta képet alkosson a 
minisztérium a magyarságnak és egyházaiknak okta-
tásügyi kívánságaikról s ez alapon az állami támoga-
tás kilátásba- helyezendő mértékéről. Mert azzal min-
denki tisztában van, hogy más népoktatási lehetőséget 
kíván az itt élő világi magyarság és ismét mást a sa-
ját hatalmában túlnőtt magyar egyházak vezetősége. 
Az előbbinek csak kívánói vannak, de nincsenek me-
részkedő szószólói, az utóbbi birja vinni az irányiást 
minden ékes szóval, jóllehet kevés helytállható argu-
mentummal, s igy mégis minden bátortalanság ez 
utóbbi felé  tekint, mert igy nem ütnek rajta lent és 
fent  egyaránt. Nem lehetetlen azonban, hogy vagy az 
egyik, vagy a másik politikai pártárnyalat kéviselőivel 
folytatandó  tárgyalások alapján, jól-rosszul, ezt a kér-
dést rövidesen és örökre elintézik, s a nyomorgó taní-
tóság talán hamarább, mint véli, kenyérhez : államse-
gélyhez jut. Ha azonban jól akarják elintézni, ne 
hagyják ki ezen érdekben folytatandó  tárgyalásokból 
a tanítói kar képviselőit, mert ők értik, érzik és isme-
rik a népoktatás ügyének minden baját s ismerik a jó 
megoldás minden előnyös módozatait. 

Mulatságot rendezni nem lehet, a kultusz 
miniszter 8976—1922. sz. rendelete szerint : vízkereszt 
előtti napon, húsvét előtti csütörtök, péntek és szom-
bat napokon. Máskor minden mulatság és előadás tar-
tása meg van engedve. 

Kell-e s ü r g e t é s ? Azt a tanácsot adja egyik 
kollegánk, hogy a sürgetés mindig ártalmára van az 
ügy önkéntes elhatározából jövő f&mogatásnak.  Ha 
tehát mi a Tanitók Lapjára vonatkozó előfizetések, 
főképen  hátrálékok beküldését sürgetjük, sokan kifog-
nak válni a fentartók  közül. Replikázva erre a másik 
kartárs igy aposztrófálja  a helyzetet: a Tanitók Lapja 
nem magáért, illetőleg a saját üzleti érdekeiért alapít-
tatott és indult útjára, mert ezen célból nem is 
jött volna létre, hanem az össztanitóság érdekeinek 
teljes erővel való szolgálása végett. Aki ezt beváltotta 
jót tett a tanítósággal, illő és helyénvaló,-hogy minde-
nik tanitó ott legyen anyagi támogatásával viszonzásul, 
a lap előfizetői  között. Lemondani és mindent másra 
hagyni nagyon könnyű, de ki fogja  intézni akkor a mi 
ezerféle  közös ügyűnket-bajunkat s ki lesz védelmünk 
érdekében őrtállónk ? Ha azt mondjuk: senki, vessünk 
számot, melyik nagyobb áldozat : egy tanügyi lap 
mellé állani és fentartsuk  azt, vagy engedjük, hogy 
fösvénységünk  miatt minden ügyünk elernyedjen, el-
kallódjék. Ezen kis beállítás mindenki számára világos 
tájékoztatást mutat teendőit illetőleg, ínég a jó 
módban élő azon kollegák számára is, akik a szegény, 
kezdő fizetésben  levő kartársuktól kérik el átolvasás 
végett a Tanitók Lapját; nemkülönben a kétfizetéssel 
élő s a közös erő és Áldozat által megteremtett elő-

nyöket élvező kartársak részére is. Ha tudnának ér-
teni és együtt érezni, sok ügyünk előbbre állana már is. 

Hivatalos ünnepek. A kolozsvári belügyi ál-
lamtitkárság f.  évi január 11-én kiadott 17822. számú 
rendeletében megjelöli azokat az ünnepeket, amelye-
ket a hivatalok és a magánosok föltétlenül  kötelesek 
megülni. A rendeletet tanitótársaink tájékoztatása 
céljából teljes egészében leközöljük : A miniszterta-
nács elnökének 1921. évi december 27-én kelt 5238. 
számú, továbbá a vallásügyi és szépművészeti minisz-
ternek 1921. évi december 16 án kelt leirata alapján 
köztudomásra adatik, hogy a vallási és nemzeti ünne-
pek és a királyi család évfordulóinak  respektálása te-
kintetében az 1921. március 17-én tartott 461. számú 
minisztertanácsi döntés, közzététetett a Monitorul Ofi-
cial 1921. március 17-iki 279 és a belügyminisztérium 
hivatalos lapja 1921. évi április 1-iki 10 számában, a 
következőképen értendő: 1. Az összes közhivatali  szol-
gálatok  szünetelnek:  a) a következő vallási ünnepeken : 
január 1/14 Uj év, 6/19 Vízkereszt, 7/20 Keresztelő 
szent János, február  2/15 Gyertyaszentelő, március 
2ő£ április 7. Gyümölcsoltó boldogasszony vagy ápri-
lisból 3 nap húsvét, április 25, május 6, Szt. György, 
húsvét után 40. nap áldozó csütörtök, május 21, 
junius 3 Szt. Konstantin és Elena, pünkösd (2 nap) 
junius 29, julius 12 Péter és Pál apostolok, julius 20, 
augusztus 2 Illés próféta,  augusztus 15/28 Nagybol-
dogasszony, szeptember 8/21 Kisboldogasszony, 14/27 
Szt. kereszt felmagasztalása,  október 26, november 8 
Szent Demeter, november 8/21 Mihály és Gábor ark-
angyal, november 21, december 4 Jézus templomba-
menetelc, december 6/19 Szent Miklós, december 25, 
január 7 Karácsony (3 nap). Ebből az alkalomból 
megállapitattott, hogy a szünidő Húsvét és Karácsony 
ünnepek előtt 2 nappal az ünnepek előtt kezdődik és 
az utólsó napon végződik, hasonlóképen az ó naptár 
újévén szünetel a közszolgálat, b) a következő nem-
zeti ünnepeken : május 10/23 függetlenségi  proklamácio 
(1877), a mikor megemlékezés történt az összes ro-
mánság egyesülésének évfordulójáról,  (1896 és 1918) 
és a királyság proklamálása (1881), hősök napja (ál-
dozó csütörtök) Te Deum is tartandó. A közszolgálat 
nem szünetel és csak Te Deum tartandó a királyi csa-
lád következő évfordulóin  : julius 22, augusztus 4 a 
királyné ő felségének  nevenapja, augusztus 11 /24 a 
király ő felségének  születésnapja, október 3/16 Károly 
trónörökös ő fenségének  születésnapja, 16/29 a királyné 
6 itiségének születésnapja. 2. Magánfelek,  továbbá az 
összes magánvállalatok saját felekezeteik  vallási ünne-
pein kivül kötelesek betartani az 1. pont b) alatt fel-
sorolt nemzeri ünnepeket is. Magánfelek  és magán 
vállalatok hasonlóképen nem kötelezhetők munkaszü-
netre a kiráiyi család évfordulóin,  jelen rendelet 1 pont, 
utolsó bekezdés. 

IskolaQgyl tanáoskosás. Anghelescu dr. kö-
zoktatásügyi miniszter elnöklete alatt e hó 9-én Buka-
restben fontos  iskolaügyi tanácskozás volt, amelyen 
résztvettek Románia összes tanfelügyelői.  A miniszter 
hosszabb beszédben fejtette  ki iskolaügyi programmját, 
amelynek főbb  alapelvei: az oktatás egységesítése és az 
uj idők szellemének megfeleld  átreformálása.  Nagy 
súlyt helyez az iskolák jó elhelyezésére, e végett isko-
laépitési bizottságokat szervez, amelyeknek feladata, 
hogy foglalkozzanak  az egyes községek iskoláinak az 
ott található és igénybevehető anyagoknak és eszkö-
zöknek felhasználásával  a jó iskolaépületek építése 
ügyével. A tanácskozást folytatni  fogják. 



TANÁCSADÓ. 

Nyugdíjas tanítók 1921 évi április hó l-ig 
visszamenőleg összes illetményeiket 1 : 1 arányban 
kapják. Az erre vonatkozó pénzügyminiszteri rendelet 
ez évi március hó 9-én 63900. sz. a. lett a pénzügy-
igazgatóságokhoz megküldve és tartalmazza, hogv a 
nyugdijkülönbözet 1921 évi április hó 1-től fizetendő 
ki mindazoknak, akik ezen időpontig az állami hűség-
esküt letették. A nyugdijkülönbözet folyósítását  nem 
kell kérni azoknak, akiket a román közigazgatás már 
nyugdíjban talált, sem azoknak, akiknek a román közi-
gazgatás állapította meg nyugdíjazásukat 1918 szep-
tember l-ig való hatálylyal. A többiekre nézve a ko-
lozsvári pénzügyi vezérigazgatóság fog  dönteni az 1 : 1 
arányban való nyugdíjjogosultság felől,  pár héten belül. 
A rendelet szerint a nyugdijilletmények kimutatását 
március hó 17-ig készitik el és ápril 15 terjesztik fel 
az illetékes pénzügyigazgatóságok, s a kiutalt esedékes 
járandóságot a hó közepén is tartoznak az adóhivata-
lok egy összegben kifizetni,  amiről a nyugdijasokat az 
adóhivatalok tartoznak a legrövidebb uton értesíteni. 
A rendelkezés fenti  utmulatása alapján teljes bizonyoság-
gal megállapítja mindenik érdekelt tanitó és tanár, hogy 
mi illeti meg őt és mely időponttól s minő eljárás 
alatt áll ügye s mikorra várja annak folyósítását. 

Gazdasági tanácsadás. A burgonyavetés 
ideje április hónap közepe táján van. A fészekültetés 
és önálló termesztés a legbiztosabb bő termést adó, 
különösen, ha a fészkekbe  egy kis érett trágyát is 
juttatunk. Vetőmagul a közepes nagyságúak a legjobb 
példányok, amelyeket 2—3 darabra vágunk előző nap 
és ugy tesszük a fészekbe  a 3 drbot, hogy a fészek 
ellenkező oldalszélein legyenek elhelyezve a darabok 
a vágott részükkel lefelé  és az épen maradt szemek 
fölfelé.  Így kevés szárat és bő termést hoz, ha pedig 
2—3, sőt 4 drb. krumplit dobnak a fészekbe  elrende-
zés nélkül, sok szárat, vesszőseprü sűrűségű bokrot 
nevel, de alatta alig van valami termés, s az is apró, 
mogyoró nagyságú. Meg kell próbálni ós meggyőző-
dést szerezni. 

Tanitó özvegyek aroképes igazolványa. 
A mennyiben a tanitó özvegye hadi özvegy, az eset-
ben csak ugy, mint más hadi özvegy 75% os vasúti 
kedvezményes utazásra szóló igazolványt kap. Ez 
iránti kérését amelyre 1 L. ós 25 b. segélybélyeg kell 
a »Cercul de Recrutare* azaz Hadkiegészítő Parancs-
nokság Brassó, vagy Kolozsvár stb, amelyiknek kerü-
letében lakik, cimezze és csatolja hozzá a hadi özvegy-
séget igazoló előljárósági bizonyítványt; egyik C. F. R. 
pénztárnál 4 L. befizetéséről  szóló nyugtát és saját-
kezüleg aláirt arcképét és adja be az illetékes főszol-
gabírói hivatalba. Ha áll. tanitó nem hadi özvegye, 
ugy 1 L. és 25 b. bélyeggel ellátott és a Ministerul 
Comunicaţiilor, Közlekedésügyi Miniszterhez Bukurest 
címzett kérésére otthon az elöljárósággal vezetesse rá, 
hogy tényleg állami tanitó özvegye és életben van s 
igy jogosultsága van ugy, ezen kérését azután adja 
be a főszolgabírói  hivatalhoz, amelyik láttamozás után 
továbbítani fogja  a kultur minisztériumhoz, ez meg a 
közlekedésügyi minisztériumhoz, ahol aztán kiállítják 

és megküldik az arcképes igazolványt. Ezen kéréshez 
is mellékelni kell egy saját kezűleg aláirt arcképet és 
4 L. készpénzt, amire a kérésben hivatkozni kell. 

Szerkesztői üzenetek. 
L. Z. Hosdát. Állami tanitói állások előrelátható-

lag sem a városra, sem a falura  nem lesznek üresedés 
folytán  kihirdetve, mert nem az állások üresek, hanem 
a jelentkezett tanitókat nem tudják elhelyezni. Az arc-
képes igazolvány ügyét a Tanácsadóban keresse. Szí-
vélyes üdvözlet. 

M. J. Csomortán. Hogy egy előfizetőnk  egy 
negyedévig a Tanitók Lapja egyetlen számát se kapja 
meg s ezt csendes türelemmel elhallgassa: nem értjük 
az ilyen flegmatikusságot.  Az összes eddigi számokat 
most újból elküldöttük pontos cimre, ha ezt sem kapja 
meg értesítsen, mert a postaigazgatóságnál keresünk 
orvoslást. Ha a T. L.-ról való lemondásának más oka 
nincsen, csak ezen kijavítható postai expedíció hiányos-
ságáért kár lemondani arról. Választ kérünk. 

Adorján Zoltán Ákosfalva.  Beküldött hangulatos 
költeményedet közöljük. A szebbnél-szebb temetési 
költemény énekszövegeket tartalmazó Temetési Ének-
tár kézirat kötet, a nyomdai árak kiszámítása végett 
átadtam, lapunk nyomdavezetőjének. Rövidesen közölni 
fogom  az eredményt. Én hiszem, hogy a protestáns 
kántorok ezen, Kenessey előbbi ref.  püspök által is 
a legmelegebb sorokkal elismert Énektárnak megren-
delői és vevői lesznek, csak kikerüljön sajtó alól. 

F. I. Szlnérváralja. A nagybányai egyházmegyé-
ből megküldött tanitói címeket hálás köszönettel vettem. 
A jelzett lappéldányokat a címekre megküldöttem. Hogy 
sokan nem értik meg a tanitók közül választott vezé-
reik sürgető és tömörülésre hívó szavait, az bizonyos. 
De azért elcsüggedni és félreállani  ezen válságos idők-
ben, igazán nem lenne — a köz szempontjából — 
helyeselhető dolog. Ha sorra mindenki elhagyná ügye-
ink vezetését, építését, dilettánsok vennék kezükbe, 
akkor még kilátás sem lenne, hogy ügyeink, legalább 
egykor jóra is fordulhatnak.  Az Országos Szövetségi 
üléseinken találkozhattunk, hiszen közel 10 évig tit-
kára voltam ; az ujabbi és közelebbi ismeretség alkal-
mát igen óhajtanám. Addig is szívélyes szeretettel 
üdvözlöm; s kérem, kéressen fel  cikkeivel minél gyak-
rabban. 

K. J. Dányán. Szíves figyelmedet  köszönöm; a 
cikkek közlésével lehetőleg kívánságod szerint fogok 
eljárni. Meleg üdzözlet. 

E. P. Holtmaros. Sz. J. barátunktól örömmel ér-
tesültem, hogy mint ref.  tanitó is egyik igen lelkes 
híve a tanitók szervezkedése, tömörülése és együttmű-
ködése ügyének és az összes közös érdekeinket szol-
gáló : Tanitók Lapjának. Igaz, hogy ez ujságocska 
még csak a kezdő idejét éli, de tőlünk tanítóktól függ, 
hogy kiemelkedjék minél előbb a kisszerüségéből. Amily 
igaz lelkéből óhajtja a tanítóság, hogy jobb sorsa és 
helyzete legyen : ép oly mértékű elhatározással kellene 
áldozni a mozgató erők megteremtésére is mindenki-
nek, mert az érdek és sorsüldözés egyforma  mind-
nyájunk számára. Az volna helyes, ha egyszer megér-
hetnék, hogy ne álljon félre  senki, de álljon az áldo-
zathozatallal mindenki, mert pézzel nagyot, minden 
szépet meg lehet teremteni, ellenben egyesek lelkese-
désével csupán, nem sokra mehetünk. A lap hiányzó 
számait megküldöttem. Meleg üdvözlet. 

KBnyvnjromd« R.-t, Odorbeto—Srikelyudvuhely. 


