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Uj mozgalmat indítunk* 
Még csak a kezdetén van népkulturánk 

megalapozásának : az iskolán kivüli népokta-
tásunk életrehivásának megindított ügye, s 
már is uj mozgalmat indítunk. 

A teendők egész serege áll sorfalat,  sür-
getve mielőbbi felvételüket,  de valamennyi kö-
zött legsürgősebb a tanítói  nyugdíj  kérdésé-
nek felszínre  hozása és a megoldásig napi-
renden tartása. Jól tudjuk, hogy erről nagyon 
sok szó esett és hangzik el nap-nap után; 
ismerjük a vágyakozások, kívánságok egész 
tenger mélységét: s midőn most aktuálissá 
lettv beszélünk annak jó megoldása kérdésé-
ről. A tanitóikarnak legfőbb  kérelme kell le-
gyen a közoktatásügyi kormányzathoz, hogy 
ezen életet jelentő ügyet ne vigye törvény-
hozási megvalósítás elé az érdekeltek meg-
kérdezése, meghallgatása nélkül. 

Érezzük a nehéz feladatot,  mint a nem 
szervezkedett, semmi tömörültségi erőt kifej-
teni nem tudó magyar nyelvű -iskolák tanítói 
közügyi teendőinek szószólói, hogy rá kell 
mutassunk azon munkamezőre, amelyhez kö-
telességszerűen hiv mindenkit személyi és csa-
Jádi összes jövő érdeke. 

Verziók keringenek újságban és szóbe-
szédben egyaránt, hogy a készülő alkotmány-
törvények után beterjesztendő uj nyugdij tör-
vényjavaslat, a 30 és 30 évnél több szolgá-
lattal biró és az állam nyelvét szóban és írás-
ban nem biró tanítókat, az utóbbi 5 évi átlag 
fizetésük  után megállapítandó nyugdij összeg-
gel, tehát 500—800 leu havi nyugdij fizetés-
sel, a tanítói létszám apasztása végett, hogy 
az állami iskoláinkba járó növendékek létszá-
mával arányban legyen a tanítók száma is, 

nyugdíjba fogjá-k  küldeni. Más értesülésünk 
szerint minden nyugdíjra igényt tartó közal-
kalmazott nyugdij törvényét egységesen a 
pénzügyminiszter fogja  elintézni. Hogy mely 
módozatok és kiviteli részletezések szerint, 
arról nem tudhatni még elvi szempontokat 
sem. Ránk nézve a leglényegesebb, hogy min-
denik tanító közalkalmazottnak elismertessék, 
s mint ilyen feltétlenül  belekerüljön a nyug-
dij ellátás törvényének hatálya alá; s nyug-
dij ellátásuk előnyösebb, vagy legalább is a 
magyar törvények hatálya alatt eddig szerzett 
nyugdíj-jogosultságuknál hátrányosabb ne le-
gyen. 

Akár ezen kombinációk, akár előttünk 
még ismeretlen szempontok kerülnek valósí-
tás alá: nekünk ezen nyugdijellátási ügyünket 
a bizonytalanság és a tétlen megmozdulatlanság 
eshetőségeire bizni nem lehet, ez a legnagyobb 
bün és elmaradottságra valló örök szégyen 
lenne. 

De még tovább magyar nyelvű iskoláink-
nál maradásunk kérdésének rendezése; az öklei 
vél nostrifikáló  vizsgáink eredményének ujabbi 
vizsgatétel nélkül, az okleveleinkre való rávezet-
tetése; s-ezeken kivül a további teendőink nagy 
sokasága és igen fontos  ügyeinkben való együt-
tes határozás és kérvényezés: mind-mind sürge-
tik egy kongresszus  mielőbbi megtartását. Mi 
sem természetesebb, hogy a leendő határoza-
tok elé csak abban az esetben nézhetnénk 
eredménytváróan, ha a kongresszus tagjai 
első elhatározásképen kimondják, hogy: vár-
megyénként megszervezkedve, belépnek az 
Erdélyi Általános Tanítóegyesület tagjai so-
rába, s igy a kongresszus, mint az Általá-
nos Tanítóegyesület tagja és annak magyar 
alosztálya (sectia) hozza határozatait és ő 
általa is hajtatja végre. E végett a főegyesü-



let alapszabályait, az Udvarhelyvármegyei Ta-
nítóegyesület javaslatai alapján még ez évi 
augusztus hó 6-án tartott kongresszusa alkal-
mával megváltoztatta, s belekapcsolódásunk-
nak minden lehetőségi módozatait alapsza-
bályaiba iktatta. 

A magyar nyelvű iskoláknál működő ta-
nítók ezen összehívandó kongresszusának en-
gedélyezése iránti előleges lépéseket megtet-
tük, s amint ezen megmozdulásunknak ked-
vező válaszát megnyerhettük, emiitett közös 
ügyeinknek megbeszélése és határozati javas-
latok alakjában leendő előterjesztése és azok-
nak határozatokká való emelése végett: ösz-
szes kartársainkat e kongresszusra azonnal ösz-
sze fogjuk  hivni. 

Jól tudjuk, hogy iskolafenntartóik  a nem 
állami tanítók 90%-át távol fogják  tartani 
ezen kongresszuson való megjelenéstől, s a 
határozatokban való részvételtől; s lesznek az 
állami tanítók között is többen, akik a távol-
ban való állást és váró szemlélődést kényel-
mesebbnek, kellemesebbnek és költség-kímé-
lőbbnek fogják  találni az aktiv munka felvé-
telénél, s ezért otthon fognak  maradni: de 
azt is hiszem, hogy a kongresszus szintén fog 
módot találni, a tanitói egységből kikivánko-
zók, közös ügyeinket nem tnmogatók magatar-
tásának megfelélő  válasz határozathozatalára. 

Széles körben való híradás, megmozdulás 
végett hozzuk ezen uj mozgalom megindítá-
sát, jelezve annak tárgykörét és kiviteli mó-
dozatait. Szóljanak hozzá kartársaink mentől 
többen és szélesebb körből: állami és fele-
kezeti tanítók egyaránt, hogy annak sikerét 
mentől nagyobb eredménnyel biztosithassuk. 
A mozgás, akarás: életet; a tétlenség, hallga-
tás : elsorvadást, rombadőlést, pusztulást jelent. 
Mindenki tegyen választást magának, de ne 
bizza az ő dolgát másra, mert mindenkinek 
elég nehéz a maga terhét hordozni. Legyünk 
hát ott mindnyájan ! Gyerke» Mihály. 

Adalékok a népoktatásügy 
reformjához» 

Az uj népoktatásügyi törvényjavaslat nemsokára 
tárgyalás alá kerül és hivatva lesz egyrészt Románia 
népoktatását egységesíteni, másrészt pedig a népokta-
tás terén messze kiható reformokat  életbeléptetni. 

Minthogy az uj törvényjavaslat a régi királyság-
beli népoktatásUgyi törvényeknek minden valószinüség-
szerint több rendelkezését is át fogja  venni, nem tart-
juk érdektelennek, ha e cikk keretében ismertetjük a 
régi királyság népoktatásügyének jelenlegi állapotát. 

A jelenleg érvényben levó régi királyságbeli nép-
oktatási törvény kétféle  jellegű elemi népiskolát ismer, 
és pedig az állami  és a magán elemi népiskolát. 

A magán elemi népiskola az, amelyet nem az 
állam tart fenn.  Ilyen iskolában nyert bizonyítvány 
csak akkor érvényes, ha a tanulók állami iskolában 
vizsgáztak, vagy ha a magánvizsgálat elnöke az állam 
képviselője volt és ilyen minőségben a bizonyítványt 
aláirta és pecsétjével ellátta. 

Az állami iskola négyféle  típust foglal  magában 
és pedig: 

1. a tanyai iskolát (şcoala de cătun), 
2. az alsóbb fokú  elemi népiskolát (şcoala pri-

mară inferioară), 
3. a felsőbb  fokú  elemi népiskolát (şcoala pri-

mară superioară), 
4. a kiegészítő és ismétlő népiskolai tanfolyamo-

kat (cursurile primare suplimentare şi de repetire). 
Az elemi iskolai tanterv e típusoknak megfelelően 

három részre oszlik, és pedig: 
a) alsó fokú  tanfolyamra  (cursul inferior),  amely 

sţerint- a tanyai iskolákban, 
b) középfokú  tanfolyamra  (cursul mediu), amely 

szerint — hozzáadva az alsófoku  tanfolyam  anyagát 
is, — az alsóbb fokú  iskolákban és 

c) a teljes tanfolyamra  (cursul complet), amely 
tanterv szerint a felsőbb  fokú  népiskolákban tanítanak. 

Lássuk ezen különböző tipusu elemi népiskolá-
kat külön-külön. 

A tanyai iskola. 

A tanyai * tankötelesek, ha 3 kilométernél köze-
lebbre laknak valamely községhez, az ott levő iskolát 
látogatják. Csak azon tanyán, amely 3 kilométernél 
távolabbra fekszik  valamely községtől, állítandó fel  ta-
nyai iskola. A tanyai iskolának rendesen nincsen kü-
lön tanítója, hanem csak a hét bizonyos napjain van 
benne előadás, amelyet a legközelebbi községbeli tanító 
tart. A tanyai iskolát vezetheti nem okleveles tanító is, 
a legközelebbi község tanítójának felügyelete  és ellen-
őrzése mellett. A tanyai iskola egy tanerős, osztatlan 
és benne a tantervnek az alsó fokú  tanfolyamra  előirt 
anyagát tanítják. A tanyai iskola négy évfolyamú. 

* A »Régi királyságc-ban négyféle  köuég Ismeretes és pedig 
1. catun (tanya) mindazon község, melynek lakossága 100-on 

alul van, 
2. sat (falu)  mindazon község, melynek lakossága 100-on 

felül,  de 200-on alul van, 
3. comuna rurala (falusi  község) mindazon község, amely-

nek'lakossága a 200 lelket meghaladja, de nem városi község, 
4. comuna urbana (városi község) minden megyeszékhely 

és mindazon községek, amelyeket a törvény városi községeknek 
nyilvánít 



Az alsóbb fokú  népiskola. 

Az alsóbb fokú  népiskolákat (şcoli primare in-
ferioare)  más néven falusi  elemi népiskoláknak (şcoli 
primare rurale) nevezzUk. Ezek osztatlan egy tanerős 
vagy osztatlan több tanerős iskolák, amely ugy értel-
mezendő, hogy, ha a falusi  elemi népiskolánál 2 vagy 
több tanerő is van alkalmazva, az iskola vegyes ma-
rad, tehát pl. egy tanerő tanitja az I., egy a II. és III. 
osztályokat, egy pedig a IV. és V. osztályt. A falusi 
iskolában a tantervnek alsó és középfokú  részében 
előirt anyagát tanitják. Ha a falusi  iskolában csak egy 
férfi  tanitó működik, ugy kézimunka-mesternőt (ma-
estrâ de lucru) nevez ki a revizor şcolar, akit a köz-
ség fizet.  Két vagy több tanerős falusi  iskolához egy 
nőtanerő nevezendő ki. A «şcoală primară rurală in-
ferioară*  elnevezés megilleti a tanyai iskolát és a falu 
(sat) iskoláját. Ezek négy osztályúak. A »şcoala pri-
mară rurală superioară* elnevezés a falusi  községek 
iskolája és öt osztályú. Jól jegyezzük meg, hogy a 
»şcoala rurală* és «şcoala urbană* (városi iskola) jel-
leget a szervező, rendelet állapítja meg és nem a köz-
ség jellege. Amiképen tehát Bucureşti külvárosában 
létezik ma is «şcoala primară rurală*, épen ugy létez-
hetik falusi  községben is işcoaia primară urbană*, ha 
igy van szervezve. 

A felsőbb  fokú  népiskola. 

A felsőbb  fokú  népiskolákat (şcoli primare supe-
rioare) nevezzük vámosi elemi népiskoláknak (şcol 
primare urbane). Ezek rendesen városokban vannak 
szervezve és bennük a tantervnek a teljes tanfolyamra 
(cursul complet) előirt anyagát tanitják. Lehetnek osz" 
tottak (fiu-  és leányiskolák külön) és vegyesek. Az 
iskola 4 évfolyamú  és minden évfolyam  külön osz-
tályban tanul. A városi vegyes iskolákban, továbbá a 
városi osztott fiúiskolák  első és második osztályaiban 
a lehetőség szerint uötanitó alkalmazandó. (A városi 
osztott leányiskolában mindig.) 

A kiegészítő  vagy ismétlő  iskola. 

Ismétlő iskola tartandó falun  hetente legalább 
kétszer a népiskolát elvégzett tanulókkal, amig életök 
14. évét betöltik. Városokban csak akkor, ha ennek 
szüksége fennforog.  Az ismétlő és kiegészitő iskolák-
ban külön tanterv szerint folyik  az oktatás. 

A népiskola épületét a község tartozik felépít-
tetni, bútorzattal és taneszközökkel ellátni, jókarioan 
tartani, fűteni  és takaríttatni. A falusi  jellegű népisko-
láknál működő tanítók számára a község természet-
beni lakásokról is gondoskodik. Az állam fizeti  a 
tanítói illetményt, de lakbért csak a városi tanitó kap, 
minthogy természetbeni lakása nincsen. 

A tanköteles kor a gyermek 7. életévétől 14. 
életévéig tart. 

A tanítót előkelő hely illeti meg a községi ügyek 
vezetésében, ami által tekintélye a társadalomban biz-

tosítva van. De a tanitó tekintélyét nagyban előmoz-
dítja azon körülmény is, hogy revizor şcolar lehet, 
és régi királyságbeli felfogás  szerint épen nem deho-
nesztáló, ha teszem fél  a revizor şcolar utódjául egyik 
megyei tanítót neveznék ki, akinek katedráját viszont 
a revizor şcolar foglalja  el, aki büszkén használja is 
ezt a cimet: «institutor, fost  revizor şcolar*. 

Egyelőre ennyit. Amint láthatjuk, a régi király-
ságbeli népoktatásügyi törvény praktikus, modern és 
demokratikus. Ha az egységesítő törvény annak elő-
nyös rendelkezéseit az egész országra kiierjeszti, azt 
a tanítói kar csak örömmel és megnyugvással fogad-
hatja. (Dr. Gk L) 

Válasz.* 
A «Tanitók Lapja* 17—18. számában közölt 

»Nyilt  levél*  töredékre  adott szerkesztői észrevételekre: 
Tekintetes Szerkesztő Ur ! Minden «dühöngő ki-

rohanás és leckéztetés* nélkül megállapíthatom a leg-
szelídebb krisztusi türelem álláspontjáról, hogy Nyilt 
levelemmel  szemben elkövetett eljárása nem egyéb, 
mint egy örökös támadásból élni akaró újság szer-
kesztőjének agyoncsépelt mesterfogása.  Ahelyett, hogy 
az Ön által megtámadottnak védelmét és az Ön táma-
dásához mért szembenállását a sajtótörvény szellemé, 
ben szószerínt leközölni erkölcsi és emberbaráti köte-
lességének érezné, — saját maga kezd bíráskodni a 
máig sem tudható okból ön által lapjában indított 
perében és a kihívott válaszból önkénye szerint válo-
gat ki «felvehető  dolgokat* a nyilvánosság számára; 
vagy pedig hagy el ön szerint «jelentéktelen* és 
«hosszadalmas* részleteket, amint lapja szűk terje-
delme és szűkre korlátolt egyoldalú felfogása  meg-
engedte. így nagyon könnyű önnek a saját lapjában 
élők és holtak felett  Ítélkezni. Azonban ne higyje, hogy 
porhintése, szavakkal való játszása még előfizetőinek 
felére  fogyatkozott  (Honnan tudja ? Szerk.) körét is 
meg tudná téveszteni. Felesleges a folyton  támadott 
és kisebbített papi testületnek »a fél  kilóméterről  előre* 
való gazsulirozás, mikor lapja 16 ik sz.-ban »falusi, 
városi, ref.  és kath.  papot* egyaránt támad és a papi-
kar »egyes egyedeit«  »iiresfejiU,  * semmittevő*,  *sem-
ntitludó*  fiókpapoknak  gúnyolja. Sokkal jobb, ha «vér-
mes ellenfeleinek*  nevezett papi testületünknek össze-
sen és egyes egyedeiben, úgyszintén egyházainknak, 
iskoláinknak békességet hagy, — és »biztos tudásá-
val«, «az ugy van az, ahogy én mondommaU,  — 
»amelyekben  ép ugy lehetnek  tévedések,  mint bármely 
más szóbeszéden  nyugvó híradásokban*  (saját beisme-
rése) — azokat boldogítja, akiknek »a szellemi világ 
aláhanyatlásira és anyagi önzés előtérbe tolására* 
segített apostoli buzgalmában nem is egész 2 év alatt 
és akik most önnek -»csak kárt, bosszúságot kelle-
metlenséget okoznak*, önnel együtt ezek csak áldoz-
nak a mammonnak. Mi pedig szolgálunk Krisztus fáj-

' Észrevételeinket e cikk végén adjuk. Szerk. 



dalmakba öltözött menyasszonyának: az Anyszent-
egyháznak és az egyház gyermekeit tápláló iskolának. 

Legyen nyugodt, hogy ha ön nem támad, még 
tudomást sem vettem volna meg-megakadó választó-
víz gyáráról, melynek terméke csak a nemtelen fémet 
választja le az Anyaszentegyház arany fej-ékéről.  Ha 
pedig támodott, akkor tessék az igazságot — ha még 
kellemetlen is — teljes részleteiben és teljes hossza-
dalmasságában világosságra hozni, rnert ez a felelős 
szerkesztői tisztesség. Amennyiben ezen vá'aszomat 
lapjában egész terjedelmében közli, ugy részemről a 
vitát befejezettnek  tekintem. 

K'ézdimárkosfalva  (Jud. Treiscaune), 1922. nov. 21-
Demea Ferenc ref.  lel kési 

Észrevételünk. Közöltük a márkosfalvi  ref. 
lelkész fenti  »Válasz» cikkét, szerzőjének kivánsága 
folytán,  a maga, szószerinti egészében. Állítása szerint 
ugyanis mi megtámadtuk, s igv, a sajtótörvényre való 
hivatkozással, kötelesek vagyunk alkalmat és helyet 
adni lapunkban védekezésére. Ha erről van szó, a 
legmesszebb menő előzékenységgel teszünk eleget kí-
vánságának, sőt vártuk volna azokat a helytálló igaz-
ságokat, amelyek, a közérdek szempontjából megirt 
összes állításainkat, halomra döntik, s akár tetszik, 
akár nem, bocsánatkérésre kényszerítenek. A márkos-
falvi  pap válasz cikkében azonban nem ezt találjuk, 
hanem különböző tárgyú cikkeink sorozatából kisze-
dett egyes szavaknak, fertelmesen  rosszindulatú fel-
sorakoztatását, a Tanítók. Lapja és szerkesztőjének le-
rántása végett. Az önvédelemre szolgáló argumentu-
mok helyett, más bemártását ugyan nem rendeli a 
sajtótörvény, de mégis közöltük cikkét, hogy lássa a 
T. L. olvasó közönsége, minő gondolatvilágban élnek 
egyes egyedei a papi karnak. Még a mi legsajátosabb 
üzleti belső ügyeinkről is, a holdból szedett tájéko-
zódottsággal írja, hogy előfizetőink  száma felére  le-
apadt ; de hátha nem apadt le, hanem szaporodott, 
ehhoz akkor mit fog  szólani. Ellenben arról egy szó 
említést sem tesz, hogy a mult évben miért nem ta-
nított vallást az ottani egyik áll. el. iskolában, hanem 
e helyett szentimentális bűvös szavakkal veszi védel-
mébe az anyaszentegyházat. Miért ? ki bántotta és 
pusztítja közülünk azt ? Senki. Csak abban a téves 
felfogásban  leledzenek egyesek, hogy ha az anya-
szentegyház tagjai közül valaki, annak hivatalos ki-
küldöttei, ill. szolgálattevőivel szemben ellenkező állás-
ponton van, vagy őket épen kötelességeik teljesítésére 
figyelmezteti:  az már az anyaszentegyháznak ellen-
sége. Oh nem és igen sokszor nem. Más az egyik és 
más a másik. Az egyház nem egyesek külön kizáró-
lagos tulajdona, hanem olyan közös intézmény, ame-
lyikkel szemben mindenkinek több-kevesebb köteles-
sége van, s amelyet feltétlenül  teljesíteni kell, hogy 
annak üdvét, boldogító erejét mindnyájan élvezhessük. 
Végezze hát azt mindenki ugy, amint azt az előírások 
parancsolják, s akkor boldog megelégedés és nem 
nyilt levelezés lesz a jutalom, 

Hiszem, hogy az ebbe való belemerüléssel, ezen 
ügy további pertrafctálása  befejezést  nyert. Erre vissza-
térni többé nem akarunk. Sserk. 

H Í R E K . 

A ml kiváni&gonk. Kellemes karácsonyi ün-
nepeket és megelégedést hozó uj esztendőt kívánunk 
olvasóinknak. Lapunk következő száma január hó első 
hetében jelenik meg. 

Az uj előfizetések.  Sokan, nagyon sokan 
vannak a jelen évi előfizetésekkel  hátrálékban, 
s pár nap múlva esedékessé válik az 1923. 
évi előfizetések  beküldése is. Kérjük arra la-
punk megrendelőit, hogy ezen. uj előfizeté-
sekbe annyit küldjön mindenki, amennyit csak 
tehet, de küldjön mindenki valamelyes össze-
get. Bizunk benne, hogy a hátrálékosok sem 
halogatják tovább hátrálékaik beküldését, s 
megkímélnek azon igen kellemetlen eljárástól, 
hogy ügyvéd kezébe adjuk a hátrálékok fel-
hajtását és ez által az előfizetési  hátrálékok-
nál szinte több ügyvédi költséget okozzunk. 
Lássák be, hogy a Tanitók Lapját nemcsak 
megrendelni, de annak kiadási dijába fizetni 
is kell. 

Benedek Elek Udvarhelyen. Egykori diák 
életének városába: Székelyudvarhelyre jött Benedek 
Elek, hogy a ref.  kollégium Petőfi  ünnepélyén s az ez-
zel kapcsolatos műsoros estélyén felolvasást  tartson. 
Megragadtuk a kedves alkalmat és felkértük,  hogy az 
áll. el. iskolák e hó 16-án d. u.' 3 órakor kezdődött 
Ptftó/i-ünnepélyén  jelenjen meg és meséljen élőszóval 
is gyermekifjuságunknak.  Habozás nélkül, készséggel 
tett eleget az őszbehajló író, költő és nagy mesemon-
dónk e felkérésnek  s a gyermeksereg ünnepélyén végig 
hallgatta a kis embereknek, az ő legszeretetteljesebb 
olvasóinak Petőfi  versei szavalását, az énekszámokat 
és beszédet s a műsor egyik számát: „Anyám lyukja" 
c. költemény szavalását kiegészítette a költemény ke-
letkezésének történetével. Száz meg száz tágra nyilt 
szem és élesre hegyezett gyermekfül  várta Elek  apó 
ajkának megnyílását, hangjának megcsendülését, hogy 
mit mesél Petőfi:  »Anyám tyúkjáról.» örült a kedves me-
sének a „Kedves  Unokáim!"  serege, de lelke egész 
teljességével örvendett annak, hogy szemtől-szemben 
láthatja és füleivel  hallhatja „Az Én Újságom„A  Jó 
Pajtás"  gyermeklapoknak előbbi és a „ Cimbora"  gyer-
mekujságnak jelenlegi szerkesztőjét, mesemondóját. Soha 
el nem muló kedves emlék lesz növendékeink lelkében 
e Petőfi-ünnepély,  mert azon hangos szóval éljenezhet-
ték legnagyobb mesemondónkat: Elek  apót. Tartsa is 
meg Isten sokáig, hogy válthassa be — beszélgetésünk 
rendén tett — gyermekirodalmi igéretét: »01yan gyer-
meklapot fogok  a „Cimbora"  által nyújtani, amilyen 



nem volt még magyar gyermekújság*. Mi meg a ma-
gyar gyermekek tanítói, minden igyekezetünkkel buz-
gólkodni fogunk,  hogy a »Cimbora« virágozzék, töltse be 
mentől tökéletesebben gyermekifjuságunk  körében ne-
mes hivatását. Hálás köszönet Erdély legnagyobb ma-
gyar írójának: kis gyermekeink, »kedves unokái* kö-
rében való megjelenéséért, mesemondásáért. 

Magyar írók tömörülése. A Romániához csa-
tolt területek magyar irói és irodalmi termékek kiadói 
nehéz válság elé kerültek. A magyar olvasóközönség 
kevés lett ahoz, hogy több szépirodalmi lapot fenntart-
hasson s így csak napról-napra a deficit  s végleges 
megszűnés felé  siethettek, ami végtelen nagy kára lett 
volna egész közművelődésünknek. A tizenkettedik órá-
ban, mint az erdélyi írók nesztora, Benedek Elek mondja, 
sikerűit a különböző felfogású  és nézetű írókat egy kö-
zös körbe: .Kaláka"  c. betéti társaság irodalmi válla-
latba tömöríteni s igy megteremteni az egységet: a 
„Vasárnap"  c. képes heti újság, a » Pásztortűz* c. 
szépirodalmi folyóirat  és havonként egy-egy irodalmi 
mű szerkesztése és kiadása érdekében. Egyesülésben, 
egyetakarásban erő és jövő rejlik. Szépirodalmunk és 
annak olvasóközönsége örömmel üdvözli e jövőbe 
néző tömörülését irói testületünknek. 

Passtör Lajoa 100 éves asületéai évfor-
dulója. É hónap 27-én 100 éve lesz annak, hogy 
Dóiéban megszületett a világ egyik legnagyobb jólte-
vője, Franciaországnak egyik büszkesége: Pasteur  La-
jos. Apja timármester volt, ő azonban a vegytan  ta-
nára lett a párisi egyetemen;  s mint ezen munkakör-
ben dolgozó tudós, sorra fedezi  fel,  fürkészi  ki az em-
beriség irtóztató ellenségeinek, az egyes betegségek 
bacillusainak életfejlődéseit  és pusztitási módozatait. A 
bor- és eeetvirágban található élesztő  apró elemi élőlé-
nyek  felkutatása  ; a té/7/ÍMi-bacillusainak s azok ellen 
védő oltással való védekezésnek megállapítása ; a sertés-
orfazwc-bacillusainak  és az ez elleni védőoltás kifürké-
szése; de valamennyi között első helyen állólag a 
veszettség  lényegének kiderítése (1880.) és ezen szörnyű 
baj ellen sikeres eredménnyel való védekezés a védő-
oltással: vegytani kísérletezéseinek legfőbb  sikerei. A 
világ minden nagyobb városában van már Pasteur-
intézet, a veszett állatok által megmart emberek gyó-
gyítására. Lángeszének, tudományos kutató munkájá-
nak nemcsak az orvostudomány, de a nemzetgazdaság 
is mérhetetlen nagy hasznát vette; pld. a selyemher-
nyók : szemecskekór  és renyhekórság  és ezek elleni 
védekezés felfedezésével,  miáltal csak hazáját évente 
több mint 100 millió frank  kártól mentette meg. EI-
mulaszthatatlan kötelességünk e lángelme, e csoda 
jóltevönk születése 100 éves évfordulója  alkalmával 
az emlékezés dicsőítő fáklyáját  lobogtatni. 

Gyorstalpaló tanfolyam.  Ezen néven nevez-
ték el a regátbeli óvónők és tanulmányaikkal félben-
maradt, de tanitói pályára kivánkozóknak tanítókká ki-
képező tanfolyamát.  Ez a lesajnált tanitógyár itt van 
most nálunk is: Nagyenyeden, a ref.  tanítóképzőben 
és január közepétől február  végéig fog  működni. Hat 
hét elegendő, hogy iskolamesterek legyenek a pályára 

vágyakozókból. Hogy milyen, az nem lényeges, lő do-
log, hogy a felekezeti  iskolák megkaphassák várt tan-
erőiket és engedelmes hü szolgái legyenek a «vetemé-
nyes kertek* intézőinek. Haladunk, haladunk, szépen 
megyünk a kultura felé,  ha közben-közben nagyokat is 
csuszunk lefelé.  Ha Isten is ugy akarja, mint a magyar 
kulturát szivükön viselő emberek egyrésze, elérjük a ki-
tűzött célt, hogy mindenki egy akolban lesz, egy pász-
tor vigyázása alatt s e pásztor fogja  dirigálrfi  még a 
gondolataink menetét is Ez kell nekünk, igazán erre 
vágyik az emberiség. Leendő kollegáinknak előre gra-
tulálunk a sikerhez, mert itt a megbukás a legnagyobb 
mértékig kétséges. Várjuk Csiksomlyónak is hason-
szerü kilépését. 

Egéasaégea megoldás. Örömmel és teljesen 
jól eső megnyugvással vesszük hirét, hogy akadt egy 
község, ahol a ref.  pap egyetértve a községi lakosság-
gal és az áll. tanitóikarral, arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy megtartják a magyar tannyelvű állami 
elemi iskolát a 6—12 éves gyermekeik oktatása szá-
mára s megszervezik a felekezeti  iskolát, a téli hóna-
pokban mindennapi oktatásuvá átszervezett gazdasági 
ismétlőiskola részére, ahol egyben ellátják a felnőttek 
iskolán kívüli oktatását is. Ezen oktató munkában a 
község egész értelmisége egyakarattal részt vesz s min-
denki meghozza készséggel a maga áldozatát. Ebben 
a községben béke, nyugalom és értékes kulturmunka 
folyik.  Ha püspökeink, espereseink és alájuk rendelt 
papjaik ezen egyszerű, de életet jelentő álláspontot fog-
lalnák el és fogadnák  el elvül, még a jelen iskolai év 
folyamán  megoldást, békességes virágzást nyerne ok-
tatásügyünk s nem sorvadnánk tovább. Gondozza a 
tanitóikar a kicsiny ifjúságot,  a papi testület a serdül-
tebb és felnőtt  ifjúságot,  ez az egészséges hivatásbe-
töltés, ennek örül mindenki, nem a mostani fejetetejére 
állított állapotnak. 

Uj magyar helyeairáa. Nem érdektelen dolog 
tanítók előtt az uj magyar helyesírás megállapításáról 
való megemlékezés. Tudvalevőleg 1903 ban a közok-
tatásügyi minisztérium Simoriyi-féle  iskolai helyesírási 
szabályzatot adott ki, amelyek sokban eltértek az Aka-
démia helyesírási szabályaitól. A Magyar Tudományos 
Akadémia ez évi május hó 29-én tartott ülésében fog-
lalkozva a helyesírás egységes rendezésének szabályai-
val, a most kiadott szabályzata szerint, elfogadta  és 
magáévá tette a tizenkilenc év óta használatban levő 
iskolai helyesírást némi módosítással, illetőleg kibőví-
téssel. Tehát ezután a »cz«-t »c«-vel, »a ki*-1 pedig 
»aki*  leírással; a kettős mássalhangzókat rövidítve 
igy : öccse és nem öcscse, a megszakítások alkalmával 
azonban öcs cse-vel kell írni. Fenntartotta azonban az 
»eggy< szónak >egy« alakban való írását; a földrajzi 
nevek írását pedig a magyar elnevezéssel, vagyis mig 
az iskolai helyesírás a Földrajzi Társaság javaslata 
alapján: Wien és Leipzignak rendeli írni, addig az 
Akadémia most is Bécs és Lipcsének íratja. Itt jegyez-
zük meg azon tévedést, hogy a magyarországi hely-
ségnevek törvényhozásilag rendelt egy szóba irása foly-
tán (pld. Jászárokszállás) németek a más földrajzi  tu-



íajdonneveket is egy szóba írják, pld. «Marostorda* m., 
holott a többi tulajdonnevek megtartották eredeti he-
lyesírásukat, igy: «Maros-Torda* m., Nagy-Küküllő, 
Jász-Nagykun-Szolnok m., Sebes-Körös, Erdélyi-Érc-
hegység stb. Sokan a vármegye nevéhez hozzáírták a 
«megye* szót, az Akadémia külön iratja a vármegye 
nevét és külön a megye szót, tehát nem «Udvarhely-
vármegye*, hanem : «Udvarhely vármegye*. A tulaj-
donnevek ragozott alakja nem egyszerűsíthető, igy: 
Györggyel, hanem kiírandó egészen a név és hozzá 
a rag, igy : »Györgygyel«. Az idegen szókat még nem 
írjuk egészen magyarosan, de eredeti leírásától is el-
térően : magyaros használata szerint. Nagy betűvel Ír-
juk a tulajdonneveken kívül a nemesi előneveket is 
(ha ugyan ezt még használja valaki), pld. »Szebeni 
Szebeny Balázs* ; «Isten* szó szintén nagy betűvel 
irandó, valamint a levélbeli megszólítások: Őnagysága, 
Neked stb., ezeken kivül az intézetek, intézmények ne-
vei, pld. Református  Kollégium, Erdélyi Irodalmi Tár-
saság. Az egyenragu mondatok és vagy s kapcsoló 
kötőszavai elébe ezután vesszőt teszünk, összesen 277 
szabályt állított fel  az Akadémia ezen helyesírási re-
vízió alkalmából, melyek közül egy néhány fontosab-
bat a fentiekben  ismertettünk. 

A közoktatásügyi államtitkárság likvi-
dáclója . A kolozsvári közoktatásügyi vezértitkárság 
felszámolása  január hó • l ével megkezdődik. Vezér-
inspectornak Solomon  Halica  lett kinevezve, kinek ve-
zetése alatt fog  megindulni a hónapokig eltartó likvi-
dálás munkája. 

x A Minerva könyvkiadó vállalat kiadásában a 
következő miniszterileg jóváhagyott ellemi iskolai köny-
vek jelentek meg: Fejes-Ferméry : Uj ABC, Péter-Tóth-
Mezey: Olvasókönyv II. rész, Olvasókönyv III. rész, 
Olvasókönyv IV. rész, Szilágyi: Kolozsmegye föld-
rajza, Szilágyi; Földrajz a' III. és IV. osztály részére, 
Torday Lajos: Számtan II. o. és Számtan III. oszt. 
részére. Kapható a Minerva Nyomdai Részvénytársa-
ságnál Kolozsvárt és minden könyvkereskedésben. 

A tanterv magyar fordítása* 
XVII. 

b) Népies és vallásos dalok: Karácsonyi énekek: 
Fehér virágok, A mai est nagy este, Három pásztor. 

c) Világi dalok: A kecske a három gidóval, A 
madárkák, Kis tanuló fiuk  £s kis tanuló leányok, 
Télen, A román nyelv, Tanulók dala, A gyermekek 
és a virágok, Jön a tavasv, Ma napos nap van. 

Gyakorlatok: Ritmikai képletek egyes hangne-
mekben különböző méretekben; rövid dallamos mon-
dókák kombinálása a tanult dalok alapjan. Ezen tech-
nikai gyakorlatoknál különös gond fordítandó  a helyes 
hangsúlyozásra, az érzés, ütemérzék és ritmus fejlesz-
tésére. Az énekgyakorlatok közép mozgásban és az 
mf.  hangerőben eszközlendők. 

ni. és IV. osztály. 

Dalok és gyakorlatok az oktáv keretében: 
a) Egyházi énekek: Liturgiái feleletek  Arany-

Száju János liturgiájából: Alleluia, Mărire ie Doamne, 
Pre Tatăl, Mila păcii, Cu orednicie, Sfânt,  Pre Tine le 
lăudăm, Unul sfânt,  Bine e cuvântat, Văzut-am lumina, 
Răspunsurile funebrale. 

b) Vallásos-népies énekek : Karácsonyi énekek : 
Uram a Te szavaid, Az örökidőktől igért. Csillag-éne-
kek : Bethlehem városában, Három napkeleti bölcs. 
Imák: Tanulás előtti ima, Tanulás utáni ima. 

c) Világi énekek: A kis nyul. Éljen az én ha 
zám, Őszi dal, Szerencsés utat, Háborús dal, Jön a 
tavasz, Király-hymnusz, Ébredj román (Deşteaptă te 
române), Háromszínű a lobogó. 

Gyakorlatok: Ritmikai képletek egész-, fél-,  ne-
gyed- és nyolcad-hangjegyekkel az oktáv keretében; 
szünetek. Dur és moll hanglépcsők (skála). Technikai 
gyakorlatok C-dur skálában és A-molIban 2-, 3/  és 
4 cs ütemben a hangsor főbb  hangközeinek és a p, 
mf  és f  hangerő fokozatainak  alkalmazásával. 

Próbálgatások két hangon való éneklésre. A gya-
korlatokat a tanitó leírja a táblára, amit a tanulók 
majd bevezetnek a füzetükba.  A nyert ismeretek al-
kalmazandók a tanult daloknál. 

V—VI. osztály. 

Dalok 1, 2 és 3 szólamban: 
a) Egyházi énekek: Aranyszájú János liturgiájá-

nak énekeiből: Mărire şi acum, Binecuvintează, Unulc 
născut, Veniţi să ne închinăm. Pentru rugăciunile, 
Sfinte  Dumnezeule, Câţi în Hristos, Crucii tale, Tro* 
parul naşterii, Botezului şi învierii Domnului, împărate 
ceresc şi troparul Pogorârii Duhului sfânt;  Mântu-
eşte Doamne poporul tău. 

b) Vallásos-népies énekek : Karácsonyi énekek . 
A galilei kanna, Ottan fenn  és még fennebb.  Csillag 
énekek : Oh, mily csodálatos hir. Vallásos énekek : Ma 
a koporsó, Szent Miklós napi ének, stb. 

c) Világi énekek: Erős legény vagyok én, őseim-
nek hangja, Kis madárka télen által, A malomban, Húz-
zátok ökreim, Tavaszi dal, (Nehéz, hideg napok után), 
A latin nyelv dala, A mi lobogónkon, Kakuk a sárga 
tollal, A harcosok tánca, A haza, Egy fekete  omladé-
kon, Királyhymnusz, Ébredjetek románok, A három-
színű lobogó. 

Gyakorlatok: Ritmikai képletek egy tized és még 
fennebbi  keretben. Vk. hangjegyek és szüne'ek. Pont 
és ligalura (összekötés) általi hosszabbítás. Tiszta és 
lágy 1, 2 és 3 egész hangnemek és b mollok. A hang-
soroknak és hangerő fokozatainak  teljesebb mértékben 
való alkalmazása. 2 és 3 szólamu dalok. Az elemi is-
kola és ismétlő iskola tanulóiból énekkar szervezendő, 
akik a templomban és alkalmi ünnepélyeken éne-
kelni fognak. 



B) A rajz. 

Cél: A rajztanitásnak célja a megfigyelő  képes-
ség, a látás és kézügyesség fejlesztése,  hogy a tanuló 
tudja megkülönböztetni és reprodukálni a természetbeni 
tárgyakat valóságos mivoltukban ; továbbá előkészíteni 
a megfelelő  hajlammal biró tanulókat művészeti és 
iparszerü foglalkozásokra. 

I. osztály. 

a) Szemlélet után való rajzolás : kör, kerék, gömb, 
alma, tojás; létra, kereszt, zászló, levélboriték, papír-
sárkány, papircsákó stb. 

b) Kézügyesitő gyakorlatok : különböző nagyságú 
körök ; egyenlő körök, körcsoportok ; , elipszis ; tojás-
dad ; ivek; hullámvonalak, csigavonalak, függőleges 
vonalak, vízszintes vonalak és ferde  vonalak. 

II. osztály. 

a) Szemlélet után való rajzolás: cukorsüveg, 
üveg, pohár ; óralap ; sarló ; gyürü ; seprű ; lapát, ge-
reblye, kés, kanál, villa stb. 

b) Kézügyesitő gyakorlatok: Az előző év anya-
gának ismétlése. Koncentrikus körök ; egyenes vonalak 
szimetrikus sorozata; ivek ; hurkok ; különböző nagy-
ságú körök és tojásdadok, párhuzamos egyenesek és 
keresztezések. 

c) Szabad és előmondás utáni tervezgetések: vo-
nalak és sík alakoknak egyenlő részekre való osztása ; 
különböző alakok; mozaikok és tapéták. 

d)  Emlékezet után való rajzolás: Bármely szem-
lélet utáni rajznak lerajzolása. 

in. osztály. 

a) Szemlélet után való rajzolás: palatábla, tábla, 
ablak ; különböző alakú üvegek ; fazekak  ; tányérok. 
Papir minták után : sikalakok (paizs, sziv, paleta, zászló). 
Gyümölcsök: alma, körte, szilva, cseresznye stb. 

b) Kézügyesitő gyakorlatok :• Mint az előző évben. 
c) Szabad és előmondás utáni tervezgetések: 

Kendszeres díszítése a tanult különböző elemekkel a 
kör, elipszis, tojásdad, négyszög, háromszög stb. ala-
koknak. Például: Egy emiitett sík alakban különböző 
körök helyecendők el rendszeresen ; egy körben vagy 
tojásdadban különböző levelek helyezendők el si6tema-
tikusan (rendszeresen) ugy, hogy a szárak folytatóla-
gosan a kerületből induljanak ki és a levélhegyek ta-
lálkozzanak a központban, vagy a szárak induljanak 
ki az egyik kör kerületéből és a hegyek érintsék egy 
második, az elsővel concentrikus kör kerületét. 

d)  Emlékezet után való rajz: Bármely előbb le-
rajzolt tárgy lerajzolandó, vagy megszemlélve egy 
bizonyos tárgyat, annak alakját emlékezetből fel  kell 
eleveníteni. 

e) Ecsetgyakorlatok: Ecsettel eszközölt foltok 
rendszeres csoportok- és sorozatokban. Paizs-, sziv-, 

paleta slb. alakú kör és tojásdad alakzatok sorozatá-
nak és csoportjának közvetlenül ecsettel való festése. 

Egyszerűbb leveleknek és gyümölcsöknek köz-
vetlen ecsettel való rajzolása. 

IV. osztály. 

a) Szemlélet után való rajzolás: Különböző alakú 
üvegek, poharak, kancsó, fazék,  bütykös, öntöző-
kanna, lábas, tölcsér, sótartó, gyertyatartó, kalapács, 
fejsze,  balta, ásó. Gyümölcsök, vetemények és leve-
lek : uborka, paprika, dinnye, sárgarépa, retek, barack, 
citrom, narancs, repkénylevél stb. 

b) Kézügyesitő gyakorlatok: Hullám- és csiga-
vonalakból rendszeres sorozatok és csoportozatok. 
Keresztek alkotása ezen vonalakból. Különböző alak-
zatok elipszisekből és csigavonalakból. 

c) Szabad- és előmondás utáni tervezgetések: 
Sorozatok és csoportozatok a természet után rajzolt 
levelekből, gyümölcsökből és veteményekből. Külön-
böző diszitmények körökben, elipszisben, csigavonal-
ban, levelek, gyümölcsüknek és más egyszerű elemek-
nek rendszeres elhelyezése sík alakban. 

d)  Emlékezet után való rajz. Mint az előző osz-
tályban. 

e) Ecsetgyakorlatok: Különböző egyszerű ele-
mek sorozatának és csoportjának közvetlen ecsettel 
való rajzolása. 

V. osztály. 

a) Szemlélet után való rajz ceruzával és ecset-
tel : Stilizált levelek és egyszerűbb elemekből alkotott 
virágok élő és szárított minták után. Különböző gyü-
mülcsök és vetemények. Házi eszközök : cseber, ve-
der, hordó, asztal, szék az árnyék feltüntetésével 
Mértani testek. 

b) Tervezgetések és kézügyesitő gyakorlatok: 
Különböző tervek fa-  és vaskerítéseknek, tetszés sze-
rinti diszitmények ismert elemekből. Mértani alakok-
nak (négyszög, háromszög, sokszög, csillag, kereszt 
síb.) szimetrikus elhelyezése nyilt síkban. 

VI. osztály. 

a) Természet után való rajzolás: Különböző 
vetemények, gyümölcsök, virágok és levelek. Lepkék, 
rovardk, madarak és más kitömött állatok után. 

Ház homlokzatok, kerítések, bútorok (ládák, 
ágyak, szekrények); edények: (tányérok, tálak, faze-
kak), ruhák és varrottasok (szokmán, bunda, szok-
nyák stb.) díszítésekkel. 

b) Szabad tervezgetések : A diszitmények alakí-
tása szabadon eszközlendők és különféle  házi tár-
gyakra alkalmazandók. 

(Folyt, köv.) 
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Szerkesztői üzenetek. 
V. D. Leveledet megkaptam, köszönöm. Szomorú, 

nagyon szomorú, hogy »a nevezett pap, tanitóját, ki 
egyúttal elsőrendű kántor is volt, útnak engedte, hogy 
a 19 hold földdel  saját fizetését  megjavíthassa*. Az a 
rettenetes harc, amely áll ma papok és tanítók között, 
a végletekig elkeserítő. Elvi álláspontra helyezkedve, 
a magyar tannyelvű állami iskoláknál működő tanító-
kat iskola s igy állás nélküli földönfutókká  akarják le-
sorvasztani, hangoztatva ezenközben, hogy ők védelmi 
tevékenységet fejtenek  ki csupán s mások támadják az 
ő elveiket és akarásukat. Ha ezen testületet legyalulták 
s a gyeplőt beleakaszthatják a megmaradó felekezeti 
tanitóikar nyakába, nem ilyenek, de ezerszer cifrább 
dolgok fognak  napirendesek lenni. Hallottatok arról, 
hogy a kántor ur, vagy tanitó ur csizmahuzója volt a 
nagytiszteletü urnák és kocsisa a főtisztelendő  urnák. 
Volt ilyen még a mi időnk kezdetén is és ezen pers-
pektívák vetik előre fényöket  és kílátásos megkapósá-
gaikat. Csak tűrni, csak küzdeni, ez a mi sorsunk 
mostan. 

M. L. H. Egy tanitó vezetésére utalható tanköte-
lesek száma 60, kivételes esetekben 80 növendék. A 
tantermek 60 gyermek számára építendők, egy-egy ta-
nulóra 8—12 négyszöglábnyi (1 m2) helyet számítva. 
Mi a lapot összes előfizetőink  számára, a megadott 
cimek alapján a legpontosabban expediáljuk, ennélfogva 
máshol keresendő a meg nem érkezés és nem kézbe-
sítés oka ; kérjük utána nézni az ottani postán, illető-
leg levélkihordónál. Az elmaradt számokat mindig a 
szokásos megérkezési idő eltelte után kérjük rekla-
málni. Szívesen utánpótoljuk. 

Levelezőknek. Minden levélre és postautalvány 
szelvényre kérjük kiírni a lakóhely és u. p. román, 
magyar nevét a vármegye nevével együtt. Ezek nél-
kül nem tudunk helyes könyvelést és címezést végezni, 
mivel igen sok ugyanazon vagy hasonló nevü helység 
van s igy a posta nem tudja küldeményeinket helye-
sen irányítani. Ez nagyon fontos  nekünk is és a levél 
küldőjének egyaránt. 

K. J. Csíkszereda. Buzdító leveledre válaszunkat 
lapunk vezércikkében feltalálod.  Vajha oly lelkes őrt-
állással állana közös érdekeink javára az épitő munká-
hoz mindenik kartársunk, de sok szép és nagy értékű 
előnyöket tudnánk elérni. Gondolkozzatok e tárgyban 
tovább és írjatok mentől többen. Vegyétek igazi lelke-
sedéssel pártfogásotokba  a T. L. alapvető megszilárdí-
tása céljára indított N'épmivelési Irodalmi R. T. rész-
vényjegyzése ügyét is. Várunk mindnyájatokat annak 
kiépítéséhez. Meleg üdvözlet. 

V. H. Agyagf.  Javislatid egytől-egyig mind tár-
gyalást nyerhetnek — ha sikerül — az összehívandó 
congressuson. Gondolkozzatok mindnyájan ennek ki-
viteli módozatairól is és szívesen várjuk erre vonat-
kozó javaslataitokat. 

K. J. A «Népmivelési Irodalmi R. T.« biztos ered-
ményű részvényjegyzésére tett azon javaslatát, hogy 
vármegyéről-vármegyére sorra vegyük a helységekben 
lakó kartársakat és személyesen bírjuk rá a részvények 
jegyzésére : köszönettel vettük és egyetlen, óriási ered-
ményű megoldásnak csak ezt találjuk mi is, de kér-
dezzük : ki rendelkezik annyi idővel és előlegezendő 
pénzzel, hogy ezt a nagy munkát véghezvihesse ? Ab-
ban az erős hitben vagyunk, hogy minden vidéken 
akad egy-két önkéntesen vállalkozó kartársunk, aki a 
nemes ügyért lelkesedve : kezébe veszi az aláírási ivet 
s nem hagy megkeresetlenül egyetlen tanitót, sociális 

és kultur intézményt sem, hanem tömegesen jegyezteti 
azokkal a részvényeket és küldi be az első részlet fize-
tés összegeit. Meg kell mutassuk, hogy nemcsak ott 
vagyunk minden vidéken, minden faluban,  de közös 
ügyeink kialakítására tevékeny munkával is tudunk 
helytállani. Ez nem lehet, nem szabad egy ember mun-
kája legyen, de egész tömegünk életet adó talpraállása. 
Ez a mi felfogásunk,  ez a mi erős reménységünk. Cse-
lekvést, tettekre elhatározásokat kérünk minden irány-
ból. Az udvarhelyi tantestület tagjai példaadó módon 
mennek elől. 

K. Á. B. Az egyházi adó fizetését  a törvény ren-
deli, ennek mértékét az illető egyház állapítja meg, 
akárcsak egy más szervezet törvényesen elismert alap-
szabályai alapján a tagsági dijait. A 30 leus egyetemes 
iskolai  adót maguk az egyházak egy része és azok 
vezetői sem ismerik el törvényesnek és ebből folyólag 
opponálnak ellene. Kepe, vagy egyházi adó címen nem 
vethetik ki, mert akkor 2/a részére a pap igényt tart-
hat, amint már megtörtént, hogy amikor a tanitó je-
lentéktelen kevés fizetését  a hivek javítani akarták, ak-
kor a pap, mint kepe adománynak 2/a ára igényt tar-
tott, e miatt nem tudták a tanitó fizetését  sem emelni. 
Ha sok az egyházi adója, felebbezze  meg, esetleg en-
gednek el belőle. Hogy eddig nem fizettek,  az csak azért 
volt, mert az egy munkamezőn dolgozók egymást kí-
mélték a megadóztatás alól. De az egyházi adó fize-
tése alól nem lehet kivétel senki, sőt maga a pap kel-
lene legyen âz első és példát mutató egyházi adófizető. 
Némely helyen igy is van. Másutt önmagát mentesiti. 

Kör.yvDjomds R. t. Odorheiu. 

Sürgősen rendelje meg, mig tart a készlet, a tanítók 
és tanitó növendékek kezében nélkülözhetetlen. Szabó 

János által összeállított: 

Népiskolai Ügykezelés, 
román fogalmazványokkal,  magyar útmutatással ké-
szült elemi iskolai adminsztrációs könyvét. Ára portó-
mentes küldéssel 20 L . r mely előre küldendő be : 
Szabó János áll. fiúiskolái  igazgató, Odorheiu-Székely-

~ udvarhely. ~ 

Kiegészitő tanitói vizsgák 
tankönyvei kaphatók: a „Minerva" Rész-

vény-Társaságnál Clnj. 

Értesítési 
Megjelent a román-magyar nyelvű 

= Iskolai Értesítő= 
(több udv.-megyei tanitó szerkesztésében) II. kiadásban. 
Ara 5 len kemény kötésben, iskolák részére 10% 

engedménnyel. — Kapható a kiadónál: -

Z. Székely JAnos 
könyvkereskedésében, Odorheiu-Székely udvar hely. 


