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Megbecsüléssel. 
Amil magunkra nézve kellemetlennek tar-

tunk, vagy érezünk, kétségtelen, hogy ép oly 
bántó lehet az másokra is. 

A közpályán dolgozó egyének működése 
állandó kritika tárgya, s ha valaki a kötött 
formák  és előírások keretein belül végzi tenni-
valóit: a munka jól végzettsége és a megsza-
bott időre való teljesítése képezi az elbírálás 
anyagát; a szabad téren, vagy épen puszta 
mezőn, esetleg kietlen sivatagon teljesítmé-
nyekre vállalkozók számára azonban nem 
annyira a munkateljesítmények, mint a hala-
dás, dolgozhatás utjának helyes kijelölése: a 
kigondolás, célkitűzés képezik az aggodalmas 
fejtörést. 

Még az előbbi eset megállapításainál is 
mindig ott kell lebegjen a munka és munkás 
egyenlő megbecsülése, de mennyivel kívána-
tosabb ez az utóbbi feltételnél. 

i 
Szokásos szólásmód: „a készben könnyű 

hibát kapni", de a számbavevőnek, ha érté-
kelni tudja a munkát, nem ezen visszás állás-
pontról kell nézőszögbe vennie tárgyát, hanem 
keresni, kutatnia kell az eredményt és annak 
születési lehetőségeit, hogy annál magasabb 
emelkedettséggel szólhasson arról. 

A tanitóikar álláspontja úttalan sivatag-
ban tévelyeg, s ha valaki bármit tesz, kigon-
dol, javasol, annak nyugvópontra juttatása 
érdekében, számbavételénél a legteljesebb meg-
becsülés elmaradhatatlan, mondhatnám főté-
nyező kell legyen. 

Nekünk nem lehet a készben hibát ke-
resni, hanem minden kezdeményezést tökéle-
tesíteni, tovább építeni és tető alá hozni; ez 
önmagunk iránti elsőrendű kötelességünk. Nem 

vagyunk mi szervezettségiig oly erősek, hogy 
a radikális mestervágásokat elbírhassuk, sőt 
igen nagy mérvű erőtlenség kisér szakadat-
lanul. 

Szemeink előtt foly  s igy jól tudhatjuk, 
hogy a mai iskolaviszonylatunk politikára 
megy, egyenesen hatalmi kérdéssé növekedett, 
melynek görnyesztő súlyát mi kell hordozzuk; 
épen azért összetett vállakkal kell e nagy prob-
lémához sorakoznunk, összeségünk egész 
akarását, tudását oda állitanunk. 

Ne az legyen a fontos,  hogy ki milyen 
iskolánál működik, hanem egymás munkájá-
nak, személyének megbecsülése, a munkatel-
jesítménynél észrevett .-fogyatkozások,  tévedé-
sek helyreigazítása s igy egyetakarással az 
egység mielőbbi megteremtése. 

A mi szétszórt állomásfoglalásunk  minden 
kételkedésre, bátortalan fellépésre  amúgy is 
igen alkalmas, s ha esetleg magunk is segí-
tünk éles ellentétek, vagy épen gyanakvó le-
sajnálások szitásával ezeket tetézni: a keserű 
eredményeket mindnyájunk közössége kell, 
hogy bevegye, lemondó, bánkódó érzéssel és 
ezer hátránnyal viselje. 

A mi körülöttünk és rajtunk keresztül, 
érdekeinkbe mélyen belevágódva történik, 
messze tul haladott az elvi vitákon ; s ezen 
nagy ügyben, mint elsőrendű érdekelteknek, 
összekapcsolódottan hallatni kellene szavunkat, 
elő kellene tárjuk akarásunkat; de kérdem: 
tehetjük-e, ha egymástól eltávolító eszmék, 
gondolatok kezdenek itt-ott felszínre  kerülni, 
pártokra való megoszlással kialakulni, hogy 
ezek nyomában az egymással szembenálló 
ellenségeskedések, széthúzások fakadjanak  fel, 
mint emésztő kórságok. 

Nem, ennek megtörténnie a legválságo-
sabb napok idején teljességgel nem lehet. Ne-



künk tanítóknak egymást testvérekként kell 
tekintsük, s ha fogyatkozásokkal  és gyarló-
ságokkal vagyunk is, adott helyzetünk követ-
keztében megrakva, a kölcsönös megbecsülés-
sel kell egész karunkat körülvegyük. Ez a 
legfenségesebb  kötelességünk, hogy ennek ré-
vén erőt képviseljünk, összeségünknek tekin-
télyt szerezzünk, s magunkat tényezőkké te-
hessük. 

Ki ismeri, ki ismerheti jobban az isko-
lát, az iskola mai viszonylatait, a népet, an-
nak akarását, mint maga a tanitóikar, s mégis 
kinek van ahoz, annak formálásához  ma a 
legkevesebb köze? magának az erőtelen tani-
tóikarnak. Hullámszerűen csapnak össze fe-
jünk felett  a tornyosuló események s a szét-. 
szóródott tanitóikarnak nincsen egy megálla-
pítása; a közvélem'ény álakitására, a jövő ki-
fejlesztésére  egy irányt mutató álláspontja és 
ennek révén népoktatásunk helyes rendezé-
sére helyét megálló egyetlen kívánása. Ha ez 
igy jól lenne, örömmel vennők tudomásul a 
szunyadó mozdulatlanságot, vagy az akcióba-
lépések szélsőséges kilengéseit, de mert mind-
kettő az ártalmasság csiráját hordja magában, 
az összekapcsolódás érdekében a megbecsü-
léssel övezett tettrekészséget hangoztatjuk, s 
kiáltószóként küldjük a Románia területén 
magyarnyelvű iskoláknál működő összes ta-
nítókhoz. < . Gyerkes Mihály. 

Kís-Küküllővármcgycí tanítók 
actioja* 

Nagy akarás, kevés kilátás. 

Kis-Kliküllővármegye ref.  róm. kath. és unitár, 
felekezeti  tanitói május hó 17-én Dicsőszentmártonban 
Hegyi  Károly ref.  és Gvidó  Béla unitárius esperesek 
részvételével, szervezkedő gyűlést tartottak. Ezen gyű-
lésről a «Kis-Kükülh5»-cimü  lapban megjelent tudósítás, 
de küjönösen a tudósítást bevezető buzdítás — melyet, 
a befejező  mondat alapján sejtve, a szerkesztőség irt 
— annyira elősegíti a tanitói kar tisztánlátásának el-
tolódását, hogy e felett  nem térhetünk szó nélkül 
napirendre. . 

Lehet, hogy a cikkiró inspiratioját a gyűlésen el-
hangzott beszédekből merítette, ami valószínű is, lehet, 
hogy saját egyéni véleményét szintén beleöntötte, hogy 
a felekezeti  népoktatást annál jobban előtérbe állítsa ; 
a megalakult Hitvallásos  Magyar  Tanitók  Egyesületét, 
amely Országos Hitvallásos  Magyar  Tanitó  Egyesü-

letté  szándékozik kifejlődni,  mindenki előtt nágyon ro-
konszenvessé tegye. 

A kisküküllői felekezeti  tanítókból vagy a saját 
meggyőződésük, vagy az adott helyzetük kényszeüsége 
folytán,  de kinőtt a felekezeti  iskolák imádatszerü pár-
tolása ; a felekezeti  tanitók ors2ágos egyesületének, s 
ezen egyesület sajtó orgánumának megalapítása és a 
további kijelölt teendők létrehozása iránti fellendülés. 

lói tették, helyesen cselekedtek, hogy megmoz-
dultak, életjelt adtak magukról, actiot indítottak jól-
rosszul, mert tömörülés nélkül még az a kis élet is, 
ami még megmaradhatott, végképpen elemyéd, kialszik. 

A sikeres tovább munkálás érdekében kis téve-
déseikre reámutatunk, hátha a tanitóikar s a tudósítás 
cikkírója is belát azokból egyet-mást, s legközelebb 
más felfogással  — a mi véleményünk szerint — helye-
sebb határozatokat hoznak. 

Az eredménytelenségek tengerébe fullad  minden, 
ha a dolgok a célkitűzés után nincsenek annak inten-
ciói szerint gondos utánjárással előkészítve. A kiskü-
lői felekezeti  tanitók szervezkedése, bár a célkitűzés-
nél tovább mentek határozataikkal, mégis csupán ta-
pogatódzó megbeszélés jellegével bírhat; mert minden 
alapvető határozatuk csak feltétélezés  az egyházi fő-
hatóságok hozzájárulásától és a kormányhatóság enge-
délyezésétől . . S ha esetleg vagy az egyik, vagy a 
másik hatóságtól a feltételezett  hozzájárulást nem 
nyerhetik meg, aminek valószínűsége nincs kizárva, 
kérdezzük) akkor mit csináltak ? Ugy e ; nagy akarást, 
kevés eredménnyel. 

Mindenki által tudott dolog, hogy a felekezetközi 
együttműködés nem ismertetett el, de alapjában véve 
is nonsens, ez tehát megszűnt valamely indulás alap-
jául szolgálni. De tudatával a jó előző időkből annak 
is, hogy a különböző felekezeti  tanitók országos egye-
sületei, az általános jellegű Országos Tanitószövetség 
nélkül, mily erőtlenek voltak, minden akarásuk' csak 
hatás nélküli határozatokban merült ki: hogyan gon-
dolják most, a sokkal nehezebb viszonylatok között, 
hogy önmagunkra, a papiros határozatoknál tovább 
mehetnének, még, ha az együttműködés alapszabály-
szerüleg minden hatóság által jóváhagyva, s mindenik 
felekezeti  tanitó a tervezett Országos Hitvallásos Magyar 
Tanítóegyesületnek tagjává lenne is. Fellelkesedések, 
nagyrabuzdulások csupán, nem a való élet kitaposott 
és az előhaladást mutató utjai, de ellenkezőleg a csa-
lódások és sikertelenségek útvesztői. 

Annyi legyőzhetetlen akadály áll ezen meg nem 
fontolt  és elő nem készitett szervezkedési mozgalom 
előtt, hogy a teljes lehetetlenséggel állanak szemben, 
ha csak most, mielőtt tovább mennének, annak minden 
dolgát ki nem járják, el nem intézik. 

Hogy kitől származik nem kutatjuk, de együtt voltak, 
amikor felszínre  került körűkben ezen kijelentés: »De, 
mert a legutóbbi években a tanítóság neve alatt s a 
tanitói érdekek  báránybörébe öltözve annyi kétes  értékű, 
sőt egyenesen ártó célzatú  próbálkozás  indult  meg, a 
tanítóságnak — ha sikert akar elérni — szabatosan 
körvonalaznia kell actioja célját és főirányát.» 



»Az actionak első és főcélja  csak az lehet, hogy 
az államosítási törekvésekkel szemben a legteljesebb 
határozottsággal kidomborítsa a hitvallásos oktatás elvi 
szempontjait, rámutatva arra, hogy hitvallásos isko-
láinkat sem a román, sem a magyarállam, sem semmi-
nemű más hatalom kedvéért fel  nem áldozhatjuk, mert 
a jövő generátionak hitvallásos szellemben való neve-
lését a kormányok és politikai irányzatok játékszerévé 
nem tehetjük.* 

Nem tagadjuk, minket udvarhelymegyei tanítókat, 
s különösen e lap szerkesztőjét érinti a kisküküllői, 
tegnap még jó részben állami tanilók s ma már jelen-
tékeny számban léyita-tanitók célzatossága. Csakhogy 
a mi szervezkedésünk és továbbra indított szervezke-
dési javaslatunk nem kétes értékű és báránybőrbe 
öltöztetett actio, hanem népoktatásunknak és tanitó-
családjaink élhetésének a bizonyosságot mutató utjai: 
a mai viszonylatok között a fejlődés  alapkövei, még 
ha százszor mondják is; »hogy más cimen más helyt 
megalakult tömörülés nem szolgálhatja eredménnyel a 
magyar oktatás ügyet.» 

A mi javaslataink irányt mutatnak a felekezeti 
tanítóknak is, hogy tartsák fenn,  vagy szervezzék meg 
iskolajelleg szerinti felekezeti,  egyesületeiket, s azokban 
szolgálják és vitassák: «az állami magyar tannyelvű 
és hitvallásos magyar iskolák tanitósága nem minden-
ben azonos érdekeit», de az általános jellegű és egyelő 
érdekű dolgainkat szolgáljuk együtt. Ezzel egyetlen 
felekezeti  iskolát nem fogunk  államosítani, sem a ma-
gyar nyelvű iskoláknál szolgáló tanitóikar egyetemes-
ségének ügyét feláldozni,  ellenkezőleg hatékonyabbán 
tudunk minden dolgainkban előbbrehaladni, ha a ma-
gyar felekezeti  tanitók is tagjaivá lesznek a vármegyei 
áltglános egyesület révén az Erdélyi Általánas Tanító-
egyesületnek, az általunk módosításra javasolt alapsza-
bályok szerint. De nekik ez »kites  értékű.»  Menjenek 
hát azon az uton, amely szivárvány reményekkel ke-
csegtet, mennyei és földi  jók igérésében egyenlően 
gazdag, de egyébképpen a rţâlis élet terheit csaknem 
egyödül az ők vállaikra rakja, az anyagiak feltételezett-
sége mellett. 

>Rá kell szorítani a magyar társadalmat arra — 
irja tovább a tudósítás — hogy a közvélemény ele-
mentáris erejével követelje  az államtól a hitvallásos is-
kolák fenntartásához  szükséges eszközöket.c Igen, a 
maga érdekét igyekszik mindenki elintéztetni, ám az 
iskolafenntartási  államsegély kikövetelésére, alig tekint-
het valaki reménységgel. Ezt a tanítóság egyetemének 
kellene elintéznie, nem ugyan követelődzéssel, hanem 
más formában,  amelynek bizonyára megkapná a mód-
ját a tanítóság egyetemessége. 

A hitfelekezetek  tagjainak iskolafenntartási  meg-
adóztatása, avagy azok nemzetközi összeköttetései 
alapján ezen célt szolgáló jövedelemre való számítás : 
csak a reménység kilátásai, kevés valósággal, s az is 
csak időig óráig esztendőkre való. Nagy a feltevésünk 
azonban, hogy talán nem is annyira a hitvallásos ok-
tatás és tanitók egyetemes érdeke az oly nagy kijelen-
tésekkel beindított ezirányu szervezkedés Kis-Kük üllő-

ben, hanem más rugói is lehetnek ezen elsőrendű ki-
rukkolásnak és a magyarnyelvű iskolák tanitói együt-
tes érdekeitől való eltávolodásának. 

Megindítják — a határozat szerint — a *Hitval-
lásos Magyar  Tanitók  Lapját« is, amely hivatva lesz 
Románia egész tanítóságának bevonásával, országos 
szerkesztő bizottság közreműködése mellştt a tanügy-
nek és tanítóságnak ügyeit szolgálni. »Mert a tanítóság 
ügye már kinőtt a jóakaratú kísérletezések s többé-
kevésbé lealázó alamizsnálkodások gyermekcipőjéből.» 
Igen örvendünk neki, legalább megtudják mit jelent 
ma lapot szerkeszteni és tanügyi lapot kiadni. Minden-
esetre olyan egyént állítsanak oda, akinek még ma is 
pénze és vagyona van ; egy esztendő multán majd Ő 
beszámol az eredményről, saját fájdalmas  tapasztalatai 
alapján. 

Elmondottuk tárgyilagos véleményünket e szer-
vezkedésről, cáfolják  meg észrevételeinket dolgozásaik 
után helytálló és eredményeket felmutató  érvekkel, de 
ne röpítsék időnap.előtt senkire és semmire vonatko-
zólag világgá » kétes  értékűi  elnevezéseiket, mert ezeket 
a gondolkodni tudó tanítóság csak a szólamozások 
áradatszerü szaporításának tekinti, amiből pedig épen 
bőven elég volt már eddig is. 

M&roa-Tordavármegyei ref.  tanitók szervezkedése. 
• 

Május hó 11-én Marosvásárhelyen tartották a 
marostordai ref.  tanitók szervezkedő gyülésüket. Az 
újonnan alakult egyesület célja : a ref.  egyházak lelki 
életére vonatkozó kérdések felszínen  tartása és előbbre-
vitele, valamint a tanítótestület gazdasági érdekeinek 
megvédése. 

A gyűlésen kimondották, az egyesület megalakí-
tását és elfogadták  az alapszabálytervezetet. Megálla-
pították a megyei tanitói köröket s elhatározták egy 
memorándumnak az egyházkerülethez való felterjesz-
tését, melyben a tanítóságnak az egyházi életben és 
egyház vezetésben, igazgatásban, de különösen az is-
kolák igazgatási munkájában megfelelő  jogkör biztosí-
tását kérik. A szervezkedés legfőbb  célja azonban a 
ref.  tanítóknak országos szövetségbe való tömörülése 
s ennek kapcsán az összeköttetés megteremtése az 
Altalános  Tanító  Egyesülettel. 

A marostordai ref.  tanitók szervezkedése a helyes 
látás és a jövő fejlődés  biztos reménye alapján indult 
el. Semmi sem hiányzik külön érdekű programjukból, 
de nem is zárják el magukat kinai fallal  az általános 
tanítóság egyetemétől. Ezt javasoltuk, ezt tartjuk a 
magyarnyelvű oktatásunk és tanitóikarunk érdekében 
egyedül célravezető útnak. Legyenek hiv munkásai 
külön ügyeiknek, de tartsanak össze Erdély egyetemes 
tanitói karával, bizonyosan többre megyünk igy s biz-
tosan siker koronázza ez alapon minden megvalósítható 
actionkat. 



Csak összefogni  hát I 
A tanitói közös nyomorúság végre megmozdu-

lásra kényszeritette a romániai magyar tanítóságot is, 
ott is megindult a szervezkedés. De mintha az örök 
átkunk Damokles kardjaként most is fejünk  fölött  le-
begne : ma sem tagadjuk meg magyar mivoltunkat, 
sőt büszkén Hübele Balázs módjára többféle  magyar 
tanitói szervezetet létesítünk, hogy még véletlenségből 
se válhasson valósággá az egység rajongóinak álma: 
az égy szervavetben tömörült tanítóság. 

A Vármegyei tanítóegyesületek mindenütt feléled-
nek és gomba módra szaporodnak a vármegyei és 
egyházmegyei felekezeti  tanítóegyesületek is, sőt — 
az egyik- vármegyei ref.  tanítóegyesület terve szerint — 
az »Erdélyi Ref.  Tanítóegyesületek Szövetsége» is meg 
fog  alakulni. Megindult e szervezkedés mindenütt, de 
ugy látom, hogy a sokféle  és soknemü szervezkedés 
nem az egység, hanem az cgységtelenség felé  vezet, s 
mi több : élezni fogja  az állami és felekezeti  iskolák és 
tanitói között fennálló  amugysem rózsás állapotokat. 

Tanitói  egységet  akarunk  ! — ez volt eddig s kell, 
hogy ezután is legyen a jelszavunk, mert itt az uj 
államalakulatban magyar tanitó és magyar tanító kö-
zött sem elvi, sem érdek külömbség nem lehet. Az 
állami és a felekezeti  magyar tanítóknak egy az érde-
kük ; de a kötelességeik is egy célpontban találkoznak : 
a magyar kultura szolgálásában, fejlesztésében.  Ha ez 
igy van, akkor ne államiaskodjunk és ne felekezeties-
kedjünk, hanem kitűzött uton haladjunk a nemes cé-
lunk : a romániai magyar tanítóságnak egyesülése felé. 
Minden vármegyében általános tanítóegyesületet kell 
szervezni, melyben helyet találjanak a vármegye összes 
állami, felekezeti  és magániskolák tanitói. A vármegyei 
általános tanítóegyesületeket igy közösen alakítsák meg 
s ezek együttesen keressék a céljukhoz vezető utat-
módot, amely szervezetnek minden magyar tanitó 
tagja kell legyen. 

Csak akkor lehetünk alkotásra képesek, ha az 
amugysem igen nagy számba menő erőnket nem for-
gácsoljuk szét, hanem tömörülünk, mert közös célja-
inkat • csak a közös egyesület utján érhetjük el, melynek 
megvalósítása erkölcsi és anyagi érdekünk. 

Arad / Szaday Sándor. 

Unncpí beszéd* 
— Tartotta május 10/23-án, a székelyudvarhelyi állami iskolák 
együttes iskolai ünnepélyén : Halmdgyi  Samu  áll. közép- (polgári) 

iskolai igazgató. — 

Kedves Tanítványok I 
E nap ünnepnap. Ha ünnepnapról esik szó, ti 

elsősorban a vallási ünnepekre gondoltok — aminő a 
vasárnap s aminő karácsony, húsvét, pünkösd és a 
többi. 

De lehet ünnepe a családnak is, mikor abban 
v 

születés, keresztelés, esküvő s más', nevezetes ese-
mény történik. 

És amint van ünnepe a kis családnak, ugy 
lehet ünnepe egy nagyobb családnak: egy nemzetnek, 
egy -egész országnak. Mert néha egy-egy nap emléke 
oly mélyen illeszkedik bele egy-egy nemzet életébe, 
hogy egész történetének mintegy sugárzó pontjává 
lesz, ahonnan mindenfelé  fény  árad. 

Ilyen nap a román nemzet történetében, Románia 
életében az ó-naptár szerint számított május. 10, mely 
az uj naptár szerint a mai nppra, május 23-ra esik. 

Ez a nap lett Románia nemzeti ünnepnapjává, 
mert ehhez a naphoz három nagy esemény fűződik. 
Ezekről akarok nektek beszélni, hogy elmondva e 
három eseményt, emlékezetetekbe véssem e nap jelen-
tőségét, mert ezt aligha tudjátok mindnyájan s ezt 
megtanulni illik minden honpolgárnak. 

Az idefüződő  történelmi események fonalát  olt 
veszem föl:  a krimi háborút követő Párisi békével 
1856 ban. 

A megelőző időről csak annyit kívánok megem-
líteni, hogy a román nemzet ezideig századokon át 
török fennhatóság  alatt álló két fejedelemségben  : Mol-
dovábnn és Munteniában élt s mindkét fejedelemség-
ben örökös volt a trónviszály s ncha a két fejedelem-
ség egyazon népe öldöklő harcban állott egymással. 
Épen ezért a krimi háborút követő párisi kongresszus 
idején e két fejedelemségben  olyan párt alakult, mely 
az egyesülést tűzte ki célul. 

Minthogy III. Napoleon nagy érdeklődést és sok 
jóakaratot mutatott a két román fejedelemség:  Mol-
dova és Muntenia iránt, az egyesülés hivei, az úgy-
nevezett unionisták előterjesztették, hogy a két feje-
delemség Románia" néven egy európai dinasztiából 
szabadon választott uralkodó alatt alkotmányos alapon 
kiván egyesülni. A kongresszus a két fejedelem  egye-
süléséhez, politikai okokból, nem járult hozzá, csupán 
a szabad fejedelem  választását — de külön-külén fe-
jedelemét — engedte meg. 

Azonban III. Napoleon francia  császár és Vik-
tória engol királynő meleg pártfogásának  érzetével az 
unionisták olykép vitték keresztül a választást, hogy 
előbb 1859 jan. 5 én Moldova, majd 1859 jan. 24 én 
Munténia a bojár családból származó Cuza Sándor 
ezredest választotta fejedelméül.  Cuza fejedelem  a két 
fejedelemséget  két kormánnyal vezette. 3 éven át, mig 
1862 január 24-én székhelyét Bukarestben jelölve ki, 
a török szultánnál is Jóváhagyást nyerve, a két feje-
delemséget Románia néven egyesitette. 

Cuza erélyes és bölcs fejedelem  volt, az egyházi 
vagyon secularizatioja (biztosítása) utján — a görög 
szerzetesek kezéből óriási vagyont vett ki és fordí-
totta a nemzet javára. De mikor a bojár birtokok 
kisajátítására irányuló törvényt vette tervezetbe, nagy 
ellenpárt alakult, amely 1860 febr,  11 én éjszaka Cuza 
fejedelmet  lemondásra és az országból való távozásra 
kényszeritette. 

Cuza távozása után a kormány a régi szándék-
hoz hiven, hogy a trónkövetelő viszályokat kizárja, 



egy külföldi  urnlkódóház tagjának fejedelemül  való 
választása mellett foglalt  állást s igy került népszava-
zással Románia trónjára Hohenzollern Sigmaringeni 
Károly, aki 1866 május 10 én nagy ünnepséggel vo-
nult be Bucureşlibe és letette az esküt az alkotmányra. 

\ Károly fejedelemben  a nemzet kiváló uralkodót nyert. 
Habár a török fennhatóságot  még kénytelen volt el-
ismerni, megtalálta a módját annak, hogy a legtöbb 
szabadsággal munkálj* nz ország fejlődését,  haladását. 

Első uralkodói ténykedése az volt, hogy Romá-
niának modern alkotmányt adott, azután olyan tör-
vények megalkotásához látott, amelyek az ország ba-
jait orvosolják, igy a közigazgatást, a közoktatást, a 
hadügyet és legfőkép  a közgazdaságot igyekezett meg-
alapozni s az országot vasúti hálózattal ellátni. Egy 
évtizedig tartó alkotó munkássága mellett az 1877-ben 
kitört orosz-török háború, mely Romániát oly közelről 
érdekelte, a fejedelemséget  már megerősödve találta. 
A török szultán azt remélte és a függő  viszony foly-
tán elvárta, hogy Románia a törökök oldalán fog 
harcba szállni, de ezt nem tette s ezért Törökország 
hadat üzent Romániának. 

Károly fejedelem  ez alkalmat megragadva, 1877 
május 10én megtette a függetlenségi  nyilatkozatot, 
amely szerint kimondotta Románia teljes függetlenségét 
s a török hatalommal^való minden alattvalói viszony 
megszüntetését. Mikor pedig a török hadsereg bom-

"házni kezdte a Dunamenti városokat, Károly fejede-
lem 85000 katonával és 108 ágyúval vonult fel  az 
orosz sereg segítségére. Minthogy pedig az orosz azt 
kívánta, hogy rendelje seregét az orosz fővezérlet  alá, 
Károly fejedelem  a hadmüveleteket ideiglenesen be-
szüntette és csak akkor nyújtott ismét segítséget, ami-
kor a Plevnánál szorult helyzetbe került orosz had-
isereg elfogadta  Károly fejedelem  fővezérletét.  Plevna 
bevételénél a román katonaság halált megvető küzde-

lemmel állt szembe a törökkel és a griviţai erődítmé-
nyek bevétele után a vár is elesett és hősi védelme-
zője : Ozmán basa a román csapatok kezére került. 
Ezzel a háború sorsa el lett döntve az oroszok javára 
és ezen véráldozat megpecsételte Románia független-
ségét. 

Az orosz-török háborút' követő berlini szerződés 
Romániát független  királysággá nyilvánította és erre 
Károly fejedelem,  a Plevnánál zsákmányolt török 
ágyuk acéljából készült koronával 1881 május 10-én 
királlyá koronáztatta magát. 

Innen kezdve Románia nyugodtan, szabadon fej-
lődve, rohamosan haladt mai nagysága felé. 

Ezért lett ünnep ez a nap, mely Károly király 
életében 3 ízben volt nagy események dátuma. Hogy 
minél teljesebb emlékezetetekbe véssem, elmondom 
még egyszer összefoglalva,  hogy e naphoz fűződik: 

1. Károly fejedelem  bejövetele 1866 máj. 10-én. 
2. A függetlenségi  nyilatkozat 1877 máj. 10-én. 
3. A román királyság megalapítása 1881 május 

lOikén. 
Nagy embereknek megadatott — s csak nagy 

embereknek adatott meg — hogy kezükben tarthatják 

és kormányozzák a történelmet a maguk előre meg-
jelölt céljaik felé.  Ez Károly királynak is megadatott. 
Az ő nevéhez fűződik  a román nemzet és állam emel-
kedésének leglendületesebb kora. Élete, uralkodása 
csupa áldás volt nemzetére, ő volt a mai Románia 
alapvető munkása s ebben méltó munkatársa az ő 
élettársa Erzsébet királyné. 

Csodával kell megállanunk annak elgondolása 
után, hogy mily szerencsés választást tett a román 
nemzet, amikor trónjára a sorstól olyan kiválasztott 
egyént nyert. 

Háláját e. nemzet azzal rój*! le, hogy emlékeze-
tét el nem lanyhuló lelkesedéssel ápolja s az ő em-
lékezetéből, mint kiapadhatatlan forrásból,  ujabb és 
ujabb eszméket merit a hozzá méltó alkotásokhoz. 

A nemzeti kegyelet és hála minden időre nem-
zeti ünneppé tette  május 10 ét, melyen első sorban az 
I. Károly király idejéhez és emlékezetéhez fűződő 
nagy eseményeket ünnepli. De a nemzeti kegyelet — 
nem akarván az ünnepnapokat is szaporítani — e 
napra egyesíti a többi nagy események emlékét is, 
mint aminő volt Moldova és Munténia egyesülése 
1850 január 24-én s aminő volt a közelmúltban 1918 
dec. 1-én a mai Románia megalakulása. E nagy ese-
mények mind beletartoznak május 10-ikének ünnepi 
jelentőségébe. Ebben benne van a dinasztia, a nem-
zet s az állam ünnepe. E nap fénye  múltba és Jövőbe 
világit, ezért ünnep. 

Éljen a haza! Éljen a király! 

A figyelem. 
A helyes és okszerű nevelés megkívánja : a lé-

lektannak, ha nem is a maga terjedelmében, de lega-
lább dióhéjban való ismerését. Csak akkor tudunk 
eredményes munkát végezni kartársaim, ha mi állunk 
a magaslaton és onnan irányítjuk, vezetjük a tanítást. 
De ennek előföltétele  az önképzés. Nem elég az iskola 
padjai között szerzett ismeret, hanem annak gyarapí-
tása s fejlesztése  szükséges. A lélektan a neveléstan-
nak a kiegészítő részét képezi s az elvont dolgok is-
meretével foglalkozik.  Csak akkor tudunk eredményes 
munkát végezni, ha tanításunkat érdekessé tudjuk tenni 
s arra fölébresztjük  a gyermek figyelmét.  Mert a gyer-
mek csak akkor figyel,  ha az előadott dolgok érdeklik. 
Most tulajdonképen -a figyelem  lélektani alapon való 
megismerését szeretném röviden megvilágítani. 

Mikor figyel  először a gyermek ? Mikor észrevesz 
valamit. Ekkor keletkeznek az első képzetei. Akármi-
lyen munkát végzünk ugy a gyermekkorban, mint a 
felnőtt  korban, ne feledjük  el, figyelmünk  mindig te-
vékeny. A gyermekkorban a figyelem  inkább az érzéki 
képzetekre irányul s azokra, melyek érzelmeire hatás-
sal vannak. Később, mikor a gondolkozás már kifejlő-
dik, az elvont képzetek iránt s általában a lelkiélet kü-
lönféle  megnyilvánulására irányul a figyelem.  Megerő-
södik emlékező tehetsége, öntudatra ébred s figyel, 
mert a körülötte történő változások érdeklik. Kis gyer-



mekkorban a figyelem  teljesen akaraton kívüli, de mi-
kor kifejlődik  a gondolkodó képessége és figyelő  ké-
pessége, teljesen az akarat befolyása  alá kerül. Egy-
szerre tudatunkban sok képzet lehet, de figyelni  egy 
időben csak egyre tudunk, mert a tudatunk központ-
jában egyszerre csak egy képzet lehet. 

Tudatában kell lennünk annak is, hogy a figye-
lem lelki tevékenység, eleinte önkénytelen, de később 
a fejlődés  és tapasztalatok utján arra törekedünk, hogy 
figyelmünk  tevékenységünk, a tudatosság legmagasabb 
fokára  emelkedjék. A figyelem  s az akarat mindig 
együtt működik, mert rokon lelkilevékenység. De ab-
ban különböznek, hogy az akarat lelki folyamatokat 
indit s a külső cselekvésre irányul, míg a figyelem  a 
körülöttünk történő változásokat ismételi meg. 

Arra figyelünk  leginkább, ami érdekel. Az isko-
lában arra kell törekednünk, ht>gy olyan dolgokat is-
mertessünk meg s érdekessé tegyük a gyermek lelki-
szemei előtt, miből erkölcsi haszna van s csak olyan 
dolgokra figyeljen.  Szerintem a tanítótól függ,  az ő 
viselkedése ; cselekedetei befolyásolják  a gyermek egész 
lelki világát. Ha mi helyesen cselekszünk, ő is azon 
az uton fog  haladni s mintaképnek állítja maga elé a 
tanítóját. Jó példával, csak jó cselekedetet várhatunk 
a tanulótól. 

Most azt kérdem, hogy mi gerjeszt figyelemre, 
mert ha egy kevés fogalmunk  van a figyelem  lélektani 
befolyásáról,  akaratlanul föltesszük  ezen kérdést ma-
gunkban. A különféle  érzelmek, ha több ideig fönn-
tartják a figyelmét  egy tárgygyal szemben, ezen lelki 
folyamatot  érdeklődésnek  nevezzük. Csak arra figye-
lünk, ami érdekel, azon érzelmek hagynak mélyebb 
nyomot lelki világunkban, amelyekre figyelünk.  Ezen 
lelki folyamatok  szoros kapocsban állanak s egymás-
nak kiegészítő részét képezik. 

Amit itt elmondtam a lelki életünk egy kis pa-
rányi részét képezik, csak felújítás  -szempontjául hoz-
tam napfényre  ezen fontos  lelki folyamatot.  A figye-
lem főkelléke  az ismeretszerzésnek, e nélkül értékte-
len. Ha mi tanításunk érdekessé tesszük s olyan dol-
gokat ismertetünk meg, amiből tanul, okul a gyermek, 
kétféle  eredményt érünk el: a figyelmet  s az isme-
ret gyarapítást. 

Tg.-Jiu. Moldván Jáaoa. 

A tanterv magyar fordítása» 
XII. 

B) Alkotmánytan. 
C é l : Az alkotmánytan tanításnak célja, hogy a 

tanulókat bevezess* az állampolgári jogok és köteles-
ségek, valamint az állami intézmények ismeretébe. 1. 
Gyakorlati értekezés azon eszmékről és fogalmakról, 
melyeket az alsóbbfoku  történelmi oktatás minden órá-
ján nyertek. Megmagyarázandók a különféle  államha-
talmi fogalmak,  valamint intézmények és meg kell ér-
tetni a jelenlegi állapotot. 2. Útmutatóul szolgáljon 

a régi tanterv, kiküszöbölve belőle az elenyészett 
magyar állapotokat. 

5. Földrajz. 
C é l : A földrajz  tanításnak célja megismertetni 

a földet  és különösen a román földet.  A kiindulási 
pont a földrajz  tanításnál a szülőhely legyen, melynek 
alapos ismerete igen nagy fontosságú  ugy erkölcsi, 
mint anyagi szempontból. Ezen alapszik a leghatal-
masabb érzés, mely az embereket egymáshoz fűzi,  ne-
vezetesen : a szülőhely szeretete, melyhez a szó valódi 
értelmében a hazafiasság  támaszkodik. Ennek ismerete 
képessé teszi a növendékeket, hogy megértsék azt a 
hatalmat is, melyet a föld  terményeivel gyakorol az 
emberek foglalkozására  és természetére. 

A földrajzi  oktatás nyújtson hasznos ismereteket 
a hazáról és az egész világról, ugy asztronómiai, mint 
fizikai  szempontból is és utolsó elemzésében vezessen 
a világ és a Teremtő csodálatára. 

I. és II. osztály. 

Az első két iskolai évben a földrajz  nem tárgyal-
tatik szabadon, hanem csakis a beszéd-értelemgyakor-
latok keretében, ahol megállapittatnak és megvilágosít-
tatnak ezen fogalmak  : jobb, bal, előre, hátra ; fenn, 
lenn, magas, mély; forrás,  csermely, patak, folyó;  mo-
csár, láp ; tó ; sikság, tető, domb, hegy; szántóföld,  rét, 
erdő ; termékeny és terméketlen hely ; a fő  világtájak. 

III osztály. 

A tanterem tervrajza. 
Az iskola tervrajza. (A helység rajza táblán és 

palatáblákon.) Az iskola környéke: udvar és kert (táb-
lán és palatáblán való lerajzolása). 

Az iskola szomszédságában levő házak és helyek. 
A szülőház. (Olvasási órán az olvasókönyvből a 

családi életre vonatkozó olvasmány tárgyaltatik.) Két-
három ponttal megrajzolandók a helység nevezetesebb 
épületei és utcái, melyek az iskolával össze vannak 
kötve. A községben földrajzi  kirándulást rendezünk 
azon célból, hogy a gyermekeknek alapfogalmakat 
nyujtsunk az utcáról, térről, domborműről, forrásról  stb. 

A falu.  Egy pár főbb  utca. Egy pár nevezetesebb 
középület. A falunak  tervrajza megrajzolandó, feltün-
tetve azon : utcákat, épületeket és tereket. A falu  la-
kosai nemzetiség és vallás szerint. A lakosok foglalko-
zása. (Ezen fogalmak  épen olyan módon tárgyalandók, 
mint a szemléltető olvasmányok az olvasókönyvből.) 

A falun  kivül földrajzi  kirándulást rendezünk 
azon célból, hogy kiegé6zilsük a fogalmakat  a dom-
borműről, vízről, valamint, hogy bemutassuk a vásárt 
vagy várost, ha van a közelben. 

A város. A fahi  és város közötti különbség. A 
város lakóinak foglalkozása. 

Nagy- és kisközség. Rurális és urbánis község. 
Kisközség. A község szervezése. A bíró, a községi ta-
nács é6 községi bíróság. Nevezetesebb terményei a 
községnek. Megfelelő  olvasmányok az olvasókönyvből-



A község környéke : Egy pár szomszéd község, 
azoknak vidéke és a kölcsönös közlekedési utak. 

A járás. (Áthidalás a község fogalmáról  a járás 
fogalmára.)  A járás nagysága és határa, melyhez az 
iskola tartozik. Dombormű és vizek. A járás nagysá-
gának a meghatározásánál a tanitó nem használ szá-
mokat, mert azok nem nyújtanak valóságos képet a 
gyermeknek, hanem összehasonlítással értelmezted a 
nagyság fogalmát:  «mennyiszer nagyobb a községnél*. 

Főbb községek a járásból. (Csak azok a közsé-
gek említendők fel,  melyek valamely nevezetesebb vagy 
nem minden községben megszokott produktummal tűn-
nek ki, mint: sóbányák, kőelaj stb., vagy valamely 
történelmi nevezetességgel: várrom, harcmezők, vagy 
vásárokkal, melyek ott tartatnak.) Járás székhelye. 
Járásbíróság. 

Szemléltetése és kiegészítése a leglényegesebb 
földrajzi  fogalmaknak  rajzok által illusztrálva, mint: 
sikság, domb, tető, hegy, szoros, völgy, forrás,  patak, 
(jobb és balpart fogalommal),  árok, sánc, tó. (Inkább 
azon elemekhez ragaszkodunk, melyek a járásban 
vagy megyében előfordulnak.)  Megfelelő  olvasmányok 
az olvasókönyvből. 

A járás nagysága és határai. Dombormű, vizek. 
A megyének azon járásai, melyek szomszédosok a 
tanítandó járással. A vármegye városai. A vármegye 
főbb  közlekedési utai. A vármegye lakosainak foglal-
kozása: földmivelés,  ipar és kereskedelem. 

A vármegye székhelye. Vármegyei hivatalok: fő-
ispáni hivatal, törvényszék, tanfelűgyelőségi  hivatal. 
Megfelelő  olvasmányok az olvasókönyvből. 

A növendékek gyakoroltassanak, hogy a legendák 
segítségével a térképen is felismerjék  a földrajzi  ele-
meket. Továbbá gyakoroltassanak, hogy a vezér-
könyv mintája szerint egyszerű vonásokkal azokat 
ábrázolni tudják. Ha a szöveg értelmezése megtörtént, 
a tanulók a legendák segítségével olvasási gyakorla-
tokat tesznek egy művésziesen szerkesztett néma táj-
képen, amelyen az összes fenti  elemek szerepelni 
fognak. 

Ezen fogalmak  előkészítik a növendékeket Ro-
mánia és Európa tanulmányozására. 

IV. Osztály. 

Az ország fogalma.  Átmenet a szomszédos vár-
megyékre, melyek együtt egy vidéket alkotnak ; s ezen 
vidékről azután más vidékre, melyek együtt az orszá-

Általánosságok Romániáról. Az ország alakja. 
Határok. A tanulók készíteni fognak  egy annyira kiseb-
bített térképet, melyen fellehessen  tüntetni: a hegyek 
zónáját, a folyóirat,  ihefyek  Románia határait alkotják, 
a tengerpartokat és a konvencionális vonalakat, melyek 

, elválasztják Romániát a szomszéd országoktól. 
Dombormű. Románia felosztása  természetes vidé-

kekre s nevezetesen : hegyes, dombos és sík vidékre; 
ezen vidékek körrajza. 

Az egyes vidékek különböző vastagságú vonal-

kákkal lesznek körvonalazva, hogy egymástól meg-
lehessen külömböztetni. 

Románia tartományai, a) A Kárpátoktól inneni 
Románia áll: 1. Ardeá!- (Erdély) 2. Bánát- 3. Crisana-
(Kőrösköz) 4. Maramurásből (Máramaros vidéke). 

b) A Kárpátokon tuli Románia áll : 1. Oltenia, 2. 
Muntenia, 3. Dobrogea, 4. Moldova, 5. Basarabia, G. 
Bukovinából. (Románia vázlata elkészítendő ezen tar-
tományokkal.) Az egyes tartományok hegyei, síkságai, 
folyói,  tavai, éghajlata, növény- állatvilága és lakosai. 
A lakosok foglalkozása,  nemzetisége és vallása. Az 
egyes tartományok gazdasági és kulturális élete kap-
csolatban az éghajlati viszonyokkal. 

Előbb azon tartomány tárgyalandó, melyhez az a 
község tartozik, melyben az iskola van, azután a töb-
biek egymásután. A végén az egész Románia össze-
tétele elkészítendő. Az anyag általános összefoglalásá-
val tárgyaltatnak: a hegyek síkságok, folyók,  tavak, 
éghajlata, növény- állatvilága és lakosai Romániának. 

Az egész országról vázlet készítendő, melyen 
fel  legyenek tüntetve : a hegyek, dombok és főbb  völ-
gyek az öntöző folyókkal. 

V. Osztály. 
Románia politikai földrajza  tekintettel közigazga-

tási beosztásaira. 
A IV. osztály anyagának átismétlése. 
Az ország kiterjedése és lakosai. 
A vármegyék székhelyeikkel és egy pár neveze-

tesebb helység, ha van. 
Romániának a Kárpátok inneni részéről vázlat 

készítendő, melyen fel  legyenek tüntetve a hegyek, völ-
gyek, folyók,  tavak mellett e tartománynak közigaz-
gatási beosztása is. 

Románia közgazdasági földrajza. 
Főbb termények. A lakosok foglalkozása.  Neve-

zetesebb iparos és kereskedő városok. Közlekedési 
eszközök. A termények értéke. Behozatal, kivitel. 

A földrész  fogalma.  Áthidalás az ország fogal-
máról a földrész  fogalmára. 

Európa alakja. Határai, tengerek, félszigetek,  elő-
fokok,  szigetek, tengerszorosok, hegyek, folyók,  tavak. 
Európa állat- és növényvilága. 

Európa államai: (Mint a régi királyságbeli elemi 
iskolák tantervében és kézikönyveiben.) 

HÍREK. 

A közoktatás reformja.  A bukaresti kultur 
minisztériumban a közoktatásügy reformján  dolgoznak. 
A legkisebb fokozatú  iskolától a legmagasabbig uj be-
osztású, elrendezésű és az életre előkészítő iskola-
típusokat terveznek, a tanítandó anyagnak ezek sze-
rinti elrendezésével. Egyik sarkalatos alapelv, hogy 
egyik fokozatú  iskolában sem lehet előadás és hall-
gatás, hanem végig mindenhol tanítás és a tanulás 



lesz kötelező. A tanitóvilágot érdeklőleg pedig a meg-
felelő  szakvégzettség után az egyetemi tanulás utja is 
nyitva lesz, s az igy végzett ifjak  nyernek majd ké-
pezdei tanári és tanfelügyelői  állásokat. Ezen reform-
ról lapunk jövő számában a részletekre kiterjedő cik-
ket fogunk  közölni, hogy a tanitók is hozzászólásaik-
kal segítsenek a nagy terv helyes megoldásában, 
amely a nyár folyamán  összehívandó tanfelügyelői  ér-
tekezletnek első, fontos  tárgyát fogja  képezni. 

Két n j iskolai rendelet. Az egyik elrendeli, 
hogy a jövő 1922/23. tanévtől a zsidó iskolák tanítási 
nyelve kizárólag a hébernyelv, vagy ha ez nem, akkor 
az állam nyelve: a román nyelv kell legyen. Más 
nyelven a zsidó iskolákban nem taníthatnak. 

A másik iskolarendelet a felekezeti  iskolák tanú-
lóiról, tanitóiról szól és ugy intézkedik, hogy mindenik 
felekezeti  iskolában csak a saját hitfelckezetbeli  növen-
dékek tanulhatnak és a tanárok, tanitók is csak itt ta-
níthatnak. Mindkét rendelet szeptember 1-vel lép életbe. 

A kösoktat&s osűdje. Ezen cim alatt irt és 
kiadott röpiratában Kovács  Gábor szatmár magashegyi 
tanító élénk színekkel tárja fel,  mennyire nem szolgálja 
a közoktatás igazi hivatását, a sok felesleges  tudnivaló 
beállítása és az értékes ismeretszerzések kellő meg 
nem rögzítése miatt. Mint irja : * stabilis  assimált isme-
retre kell törekednie, azaz minden lényeges ismeretet 
olyan szilárdan tenni a tanuló sajátjává, hogy az soha 
feledésbe  ne merülhessen, hogy olyan sokáig álljon az 
elme elsajátító törekvésének homlokterében, amíg any-
nyira assimilált ismeretévé válik az alanynak, hogy 
többé annak elfeledéséről  szó se lehessen.* Mert pld. 
az olvasásról szólva: «A mi iskolázott népünk túl-
nyomó része nem olvas, hanem csak baktat a sorokon, 
még pedig nem csak azok, akik bizonyos okok folytán 
csak 2—4 el. osztályt végeztek, hanem még azoknak 
is egy része, akik 5—6 osztályt jártak ki. És azért 
nem is olvas a nép fia.»  Hogy mennyire járatos a szá-
molásban is, ezzel kapcsolatosan egy karakteresztikus 
példa kidolgozását iktatjuk ide. Hárman vannak együtt 
s az első számludós mint érdekelt, igy osztja el, a 
28-at 7-el, 7 a 8-ban meg van 1-szer, marad 1, elébe 
lehozom a 2-őt lesz az uj osztandó 21 ebben megvan 
3-szor, tehát neki jut 13. A másik társa a próbáját 
készíti meg igy: .13X7= hétszer 3=21 és hétszer 1=7 
összesen 28. A harmadik is hozzá szól a kérdéshez 
de ő már csak az összeadásig jutott él a tudományban 
s a 13-t egymás alá irja 7-szer s összeadja a 3-okat s 
kijön 21 s külön az előtte levő l-es számokat és kijön 
7, igy 21+7=28, tehát jól volt végrehajtva a 28 osz-
tása 7-el. Ez ugyan tréfa,  de a tényleges igazságára 
ezen könyv állításainak, a könyvből vesszük ki ezen 
feltevést,  hogyha egyszer elrendelte volna a miniszter : 
megismerendő az intelligens emberek átlagos tudását, 
köteles minden középiskolát vagy ezzel egyenlő értékű 
iskolát végzett egyénnek a VI ik el. osztályú tanköny-
vekben foglalt  tudnivalóiról rögtönzött vizsgát tenni. 
A sok és keserű tiltakozás dacára is a vizsgát teljes 
szigorral végrehajtották három nagy városban s meg-
bukott egyik helyen a diplomás emberek 95%>-a, má-

sik helyen 92 %-a és a harmadik városban 96 °/'o a. 
Történt pedig az a nagy mérvű megbukás az ismere-
tek kevéssé stabilizáltsága miatt, mivel az emberi agy 
befogadó  és megrögzítő ereje nem fokozódott  az is-
meretek felhalmozódása  arányában egyetlen folton  sem, 
s igy a lényeges ismeretek is áldozatul estek a ke-
vésbé értékeseknek. E kis könyvecske egy tükör az 
oktatással foglalkozók  számára, nagyon megérdemli, 
hogy átolvassuk, mert belőle sok okulást meríthetünk. 
Ára 5 leu. 

Tani tók congrefis»usa.  Az Erdélyrészi Tanító 
Egyesület ez évi congresszusát Aradon augusztus hó 
folyamán  tartja meg. Ezúttal kerülnek napirendre a 
magyarnyelvű iskolák tanítóinak az egyetemes tanító-
egyesületbe való bekapcsolódásának módozatai. Ezen 
congresszusnak természetesen mindenki tagja, aki a. 
vármegyei általános egyesületnek tagjai sorába belépett. 

Lapfenntart&s  céljaira Bokor  Károly betfalvai 
áll. tanító előfizetésén  kívül 100 Leüt küldött. Az elő-
fizetők  számát eggyel szaporította. Hálásan köszönjük 
az előttünk álló nagy ügyünk szolgálhatása érdekében 
tett áldozatkészségét ; ha az áll. tanitóikarnak is csak 
jó hányada venné szivére lapunk ügyét: könnyedén 
menne annak fenntartása,  s ha még a felekezeti  kartár-
sak közül is bár csopórtosultan előfizetőket  nyerhet-
nénk : vágyaink, kívánságaink lapunk kifejlesztését  ille-
tőleg hamar teljesülnének. 

A lea kivitelét szigorú rendelettel eltiltotta a 
kormány. De nem csak a leut nem szabad kivinni, 
külföldre,  hanem az értékesebb idegen pénzeket sem, 
a határállomásokon be kell váltani. Élelmi cikkekből 
is csak 3 napra valót engednek kivinni. A rendelet 
ellen vétőket egy évi fogházzal  büntetik. 

L a p n a k hátrálékainak szíves bekülédését kérjük. 
x A Minerva könyvkiadó vállalat kiadásában a 

következő miniszterileg jóváhagyott elemi iskolai köny-
vek jelentek meg : Fejes—Felméry : Uj ABC, Péter— 
Tóth—Mezey: Olvasókönyv II. rész, Olvasókönyv III. 
rész. Olvasókönyv IV. rész. Szilágyi: Kolozsmegye 
földrajza,  Szilágyi: Földrajz a III. és IV. osztály ré-
szére. Előkészületen: Olvasó az V—VI. osztály ré-
szére, Számoló könyv a második , harmadik- és ne-
gyedik osztály részére. Kapható a Minerva Nyomdai 

.Részvénytársaságnál Kolozsvárt és minden könyv-
kereskedésben. 

Könyvnyomda R - t Odorheiu—Székelyudvarhely. 

M e g j e l e n t 
a közokt. miniszter rendelete alapján, több udvarhely-

megyei tanító által összeállított 

román-magyar nyelvű 
Értesítő könyvecske. 

Ára 5 leu. Iskolák és tantestületi tagok 10% kedvez-
ményben részesülnek. Kapható a kiadónál: 

Z. Széke ly J á n o s könyv- és papirkereskedésében 
Odorlieiu. 


