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A kisebbségi tanítók sorsa. 

Aligha volt valaha kilátástalanabb hely-
zete a kisebbségi nemzetek tanítóinak, mint 
van jelenben a magyar nyelvű állami iskolai 
tahitoknak. 

Az összes vonatkoztatható törvények és 
ezek szakaszait kiegészítő miniszteri rendele-
tek egymásutánjai nap-nap után ujabb köve-
telményekkel állanak előtérbe, amelyek fel nem 
érése, teljesítésük meg nem birása : az irgalom 
nélküli elbocsátás retorzióját vonják maguk 
után. Rettegve és teljes aggodalommal gondol 
a holnap bizonytalansági eshetőségeire minde-
nik tanító 

Az igazságszolgáltatás birósága a legki-
sebb sérelemért is tárgyalásokat ül s itt 
meghozott Ítélettel kárpótlást rendel: a tan-
ügyközigazgatás pedig kihallgatás és fegyelmi 
tárgyalás nélkül, minden kárpótlás kizárásá-
val bocsájtja el a kisebbségi tanitók sorozatát 

Az uralom változása alkalmával az előbbi 
állásaikban megmaradt, vagy oda visszatért 
tisztviselők és tanitók teljes jogfolytonosság 
biztosítását nyerték a kormányzó hatalomtól; 
s e helyzetet törvény alapján nyugvónak 
tekintette mindenki, annyival inkább, mert e 
stabilizáltságot még az átvett törvények komp-
lexuma is gyökeresen garantálta: s annál na-
gyobb a meglepetésünk most, hogy a tanitók 
állásbell helyzetete, létalapja, illuzorius, pehely 
könnyedségü támponton áll csupán, melyet a leg-
kisebb miniszteri rendelet, vagy főigazgató-
sági intézkedés is könnyen feldönthet, meg-
semmisíthet, utat adva talpunk alá, a vissza-
tekintő igénylés nélküli végleges távozásra. 

A jelenlegi állami iskolákhoz újonnan ki-
nevezett tanitóikar, az állami iskolák és egy-

ben saját existentiája érdekében is szembeál-
lott a helység lakosságának ellenszenves fel-
fogásával ; tiirt, szenvedett, munkálkodott ab-
ban a meggyőződéses hitben, hogy az állam-
hatalom részéről viszonzásul, ha nem is el-
ismerést, de legalább élhetéséhez való megtü-
rést fog nyerni: s most ime a rideg valóság 
előtte áll, hogy, ha meg is marad ma még 
ideig-óráig állásában, de az átmeneti idő alatt, 
esetleg felekezeti iskolánál töltött szolgálati 
idejét nem számítják be s az eddig, en'nek 
számbavételével nyert fizetés és korpótlékbeli 
előlépése dijait visszafizettetik; de ennél sok-
kal nagyobb baj és keservesebb jövő kilátás 
az, hogy a román nyelvű vizsgák kevés ered-
ménye miatt, egyes főigazgatósági tankerüle-
tekben állásából nyugdíj és végkielégítés nél-
kül egyszerűen elbocsájtják, egy váratlan na-
pon szépen az utcára teszik. 

Minden jóra néző feltételezésünkkel szem-
ben áll a bizonytalan helyzet, melyben még 

- csak'sejteni sem tudjuk: hol kezdődik és vég-
ződik a törvény hatálya, mi ezen kívül a mi-
niszter és a főigazgatóság rendelkezési hatás-
köre: csak azt látjuk csupán, hogy a hatalom 
jogköre mérhetetlen, a szembenálló érdekelt ta-
nítóknak állásaikhoz való igényjogosultsága pe-
dig az elképzelhető legminimálisabb. Így tör-
ténhetik meg aztán, hogy a hatalom az existen-
tiak felett teljesen abszolút jogkörrel rendelkezik. 

Most készül az uj népoktatási törvény, 
kérjük a miniszter urat, gondoskodjék abban 
az állam tanítóinak jogvédelméről is, mert a 
jelenlegi rendszer mellett gyámoltalanabbak és 
védtelenebbek vagyunk a ma született gyer-
meknél. Gyerkes Mihály. 



Bajba jutott emberek* 

Csaknem hetenként szaporodik azon tanítók 
száma, akik az augusztus hó végén letenni rendelt ro-
mán nyelvű vizsgált sikertelensége következtében ál-
lásukat veszítették; vagy az elbocsátis bekövetkez-
hetősége állanóan előttük lebeg, mint rósz álom, mely 
minden pillanatban megjelenhet és végképen lesújtja 
őket. 

Előbb már megemlékeztünk volt a nagyváradi 
tankertlletbe tartozó tanitók tömeges elbocsátásáról, 
most fájdalom — a bánsági kisebbségi tanitók közUl 
mintegy százat, az aradi és aradvidéki tani'.ók sorából 
pedig ötven körüli csoportot, sőt a szilágyi tanitók kö-
zül is többet bocsátottak el ugyenezen oh ok miatt 

Már karácsonyra megjött az irgalom nélküli mi] 
niszteri rendelet, azonban csak az u| évi fizetések íel. 
vétele előtt közölték az illető tanitókkal, hogy állása-
ikból kiestek és a januári fizetési lajstromba »Stat»-ba 
már nincsenek is felvéve. 

A politika qI, vagy felemel. Akik bejutottak, vagy 
bejuthatnak a karjai közé : azok a boldogulás utján 
vannak; akik lemaradnak szekeréről: a megsemmisü-
lés, üldözés vár reájuk. S a legfájdalmasabb e tekin-
tetben, hogy a jogszerűség keresése nem a szeren-
csétlenek megmaradható jogi alapjainak kutatásával és 
megtartásuk kialakitásával történik, de épen ellenkező-
leg, az amúgy is megfeszített cérnaszálnak további fe-
szegetésével, gyengítésével, egész szakadásig való kihú-
zásával megy végbe. 

Hogy tél közepén száz számra bocsátassanak el 
a népnevelés terén, munkásságuk által érdemeket szer-
eti tanitók; azok a tanitók, akik az uj állam iránti 
küségüknek és az állam érdekében való munkálkodási 
akarásuknak, az első hivó szóra, készséggel adtak eskü 
alatt kifejezést: mégis csak nagy szélsősége a laseu 
haladást és a szerzett jogok flgyelembetartását ismerni 
nem akaró tul buzgóságnak; különösen akkor, mikor 
magának a miniszternek is általánosan ismert állás-
pontja : a tanitók román nyelvtl vizsgáinak simán és 
zökkenés nélkül való elrendezése és keresztülvitele. 

Egyetlen feljajduló szavunk sem lenne észrevétel-
képen, ha az állami élet elrendezése már odáig haladt 
volna, hogy a szolgálatból elbocsátott tanító, activ mű-
ködése után járó nyugdijat vagy végkielégítést kap-
hatna ; de hát ezen ellátás még sem a tankerületi fő-
igazgatók, sem a tanitók számára törvényképen nin-
csen készen ; s így minden nyugdij befizetéseik dacára, 
teljesen üres kézzel, semmivel bocsátatnak el állásaikból 
a kisebbségi tanitók tizes, sőt már százas csoportjai is. 

Az ország sorsát, a lakosság összes viszonylatait 
törvények irányítják és vezetik ; a miniszteri rendele-
tek pedig ezek végrehajtása, vagy a törvények szellemé-
ből folyó kiegészítési intézkedések kell legyenek. Vi-
gasztaló reménység a bajba jutott és talán ma még 
ezen kívül álló tanítókra ls, hogy a tanügyi kormány-
zat legfőbb vezetője: Angltehscu  dr.  közoktatásügyi 

miniszternek is a tanügyi kormányzatban ez a felfo-
gása, amelyre rávilágít előbb emiitett álláspontja. Hogy 
aztán minden tankerületben nem így történt és törté-
nik : annak természetesen a vizsgáztató és a tanítóság 
sorsának közveilen intézéséra rendelt tényezők tulhaj-
tása, azaz túlbuzgósága az egyedüli oka. Epen azért, az 
érdekelt kisebbségi, főként mngyar tanítóság egyete-
mes tömegének kiküldött képviselői kellene ezen élet-
bevágó ügyben eljárjanak és minden vonalon a szük-
séges felvilágosításokat megtegyék, a kérelmező halasz-
tásokat kieszközöljék. 

Fájdalmas lélekkel kell azonban megállapítsuk, 
hogy az állami iskolai magyar tanítóság a saját ügyé-
ben valamit tenni, teljesen képtelen. Oka ennek a 
nemtörődömség és az ügyeinek intézésére szükséges 
anyagi eszközöknek minden megbízottól való teljes 
megvonása. Egyedenként abban a családi hitben él 
csaknem mindenik kartárs, hogyha a közügyi dolga-
ink intézésétől megvonhat egy kétszáz leu évi hozzá-
járulást : önmagát anyagilag regressalja, a közügy pe-
dig elintéződik az ő javára nála nélkül és az ő hozzá-
járulása nélkül is. S midőn a csalódások, veszedelmek 
alakjában, mindenfelől roham támadással kezdik pusz-

titani: teljesen tehetetlen és Ugye elintézésére képte-
len. Most aztán áldozna a közösségi ügyeink kiépíté-
sére, hozzaállana a tantestületi szervezkedéshez is, de 
már sok tekintetben elkésett. Ugyanis tőle távolodnak 
el az egykor jó barátoknak, a hallgató félreállásban és 
távol szemlélésben hűséges fegyvertársaknak ismert hit-
sorsosok, hogy aztán annál inkább nyomorogjanak a 
bajba jutott emberek. 

Iskolapéldáját elűállii hatjuk elő, hogy amikor e 
tanítóság előrenéző és fürkésző vezetői, a feltételezhető 
és bekövetkezhető veszedelmek elháriiása és megelő-
zése érdekében tevékenykednek, eljárhatásuk fedezé-
sére segitő hozzájárulást, némi pénzbeli áldozatot kí-
vánnak : csoportok verődnek össze, akik a hozzájáru-
lási költségeket igyekeznek megmenteni, nem a nagy 
ügy helyes szolgálását előbbre segíteni. Kérdem, ilyen 
situatiok között, lehet • megnyerni egyetlen tanítót 
egyetlen nemlanitó egyént ügyeink felkarolására, ele-
sett állapotból való felemelésére? És a dehonestáló lel-
kek nem fogynak ki, még a megnyert és kész pénz 
gyanánt kezünkben levő siker esetén sem, destructiv 
álláspontjuk tovább űzéséből s egyszerűen leintik az eset-
leg náluk nélkül megnyert sikert, hogy: az ugy ls 
meglett volna, kijelentéssel. 

Mi sem természetesebb, hogy a bekövetkezett 
nagy veszedelembe jutott tanitók most, mint szokás 
rendesen, hibáztatnak mindenkit, csupán önmagukat 
nem ismerik el n Agyon hibásoknak. Még a Tanitók 
Lapjának is kijut a szemrehányás, hogy sajnálja ezen 
ügy helyrehozása, a maga egészében való visszaállí-
tása tekintetében a nyomdafestéket. Ezen szemre-
hányás cáfolására, igaztalan voltának bizonyítására na-
gyon künnyü reámutatnunk, amikor emlékeztetünk 
mindenkit, hogy lapunk célja és kezdettől hirdetett 
program mja : tömörüljenek szervezkedjenek a kisebb-
ségi magyer tanitók minden vármegyében a azután al-
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kossanak az Erdélyi Általános tanítóegyesület kebelében 
egy magyar alosztályt. Mindent kijártunk, mindent elő-
készítettünk s ezer- és ezer hívó szavuk dacára is ma-
radtunk mi Udvarhelymegyei Tanítóegyesület, mint az 
uj viszonylatok között jóváhagyott alapszabályokkal 
működő tanitószervezat. Más vármegyei kartársaink a 
nem törődés, kevés energiájú lemondó és félreálló, 
vagy épen talán a kényelmesebb, de semmit jelentő ál-
láspont mellé csatlakoztak, vagy talán nsm is csatla-
koztak, csak agyonhallgatással a kényelem ölébe ju-
tottak, de nem vették számba egyellen-egyszer sem, 
hogy e nembánomnak a vége : keserves szánom-bá-
nom lehet. íme most itt van, a jelen pillanatban is több 
mint ujabbi 150 bajba jutott ember nyakán ; s ki tudja 
mi vár még továbbra is ezen tehetetlen, idegen ele-
mek által megfélemlített és minden energiájában letom-
pított nagy tömegű magyar tanitói karra. 

Ha tehát bajban vannak a kisebbségi magyar ta-
nitók, koldusbot a jövője na 150 bánsági és aradvi-
déki tanitónak s holnap ugyanezen sors következhetik 
reánk más vidéki tanilókra is, senkit ne hibáztassunk, 
sorsunk intézésében, jövőnk rendezésében egyedül ma-
gunkat okoljuk, mint egy gondolattal sem tevékeny-
kedő és annak konsoli álására egy árva tagságidij áldo-
zatot is meghozni nem képes kisebbségi magyar tanitók. 

Constatáltuk hát, hogy a magyar tanitók román 
vizsgáinak sikertelensége miatti elbocsátásuk, nem tör-
vény rendelése, de egy miniszteri rendelet tulbuzgó 
végrehajtása, amelynek azonban minden vonatkozásá-
ban való erőltetett foganatosítása, magának a minisz* 
temek sem elvi álláspontja. Hogy ezen intézkedés mé-
gis ugy indult megsemmisítő útjára, amint az keser-
ves eredményeivel előttünk áll: kétségtelenül a baj 
kezdetét jelenrette, de a világért sem volt ez kezdet-
ben oly hatalmas lavina, melyet fel ne lehetett volna 
tartoztatni, csak emberek kellettek volna, akik az egész 
közösség nevében tevékenykedjenek, minden szüséges 
helyen eljárjanak. De ezek nem voltak sem mint meg-
bízók, sem mint megbízottak. Ahol meg támadtak 
esetleg önkénles sorsintéző vállalkozók, azokat a 
rövidlátó fractiok siettek agyonütni, kivégezni. így ter-
mészetesen a gurulásnak indult borsószem is kinőhette 
magát eltemető görgeteggé. Ezen másodsorbani tény-
beliség leszögezésével, a bajból kivezető ut kijelölésére 
következik a sor. 

Adjuk ezt szintén egyszerű utalással arra, amit 
már számtalanszor elmondottunk, mint biztos út-
jelzőt amelyet azonban nem mi találtunk ki és fe-
deztünk fel, csupán eltanultuk másoktól, azaz a min-
dennapi élet sürü tapasztalataiból: s ez nem más, mint 
az összeállás, csoportosulás egymásba kapcsolódó tömö-
rülés s ezek révén egyöntetű és egyszerre való kérvényező 
fellépés, tájékoztató felvilágosítás beadása minden sé-
relmes ügyünkben és előrenéző következtetésekkel el-
hárítása a jövőbeli megsemmisítő eshetőségeknek. Azon-
ban, mint ezt szomorú tápasztalatokból tudjuk, csupán 
ezt az életrevezető utai nem tudja az állami magyar 
tanítóság talpa alá venni, a maga életüdvössége javára 
megteremteni; s e miatt vérzik és veszít «1 anyagiakban 

milliókat; a tanitói existentlak tönkrejutása révén meg-
számlálhatatlan kincseket; a kezén álló népoktatás-
ügyének minden tekintetben való elejtése, mégcsak fel-
vételre sem törekvése által pedig meg sem becsülhető, 
be sem látható drága kincseket. 

Összedugott kézzel, megnémult ajkakkal, megbé-
nult ésszel nézte és nézi önsorsának pusztulását s ez-
zel együtt egész környezeti világának rombadali-
sét; tehetetlenségét meg a sors üldözésére, Isten ve-
résére háritja, holott tudott dolog minden vallásos em-
ber előtt, aki a vallást nemcsak hinni való elveknek, 
de tevékenységet mutató irányszempontoknak is ismeri 
és akarja tudni, hogy az Istenverése, a sors csapása 
csak azt éri megsemmisitőleg, aki ennek beérkeztét 
nem elhárítani, de mindenben tudomásulvenni igyek-
szik, mert ez igy kényelmesebb, könnyebb és van kire, 
mire hárítani az okozatot. 

Üljenek el azonban a további várások, a kétség-
beejtő kapkodások: verődjenek csoportokba minden 
vármegyében a magyar tanitók s lépjenek be külön 
bejelentetlen is az Erdélyi Általános Tanítóegyesület 
kebelébe Cluj (Casa învăţătorilor) azzal, hogy a szer-
vezetileg tagképen szereplő Udvarhelymegyei Tanitó-
egyesületi Osztállyal ezen főegyesület alosztályát óhajt-
ják alkotni. Ennek vezérlő tevékenysége mellett fel kell 
vétetni az összekapcsolódó munkát a főegyesülettel, 
annak vezérkarával: feltárva a kisebbségi államilag al-
kalmazott tanitók pusztító fájdalmait, gyötrő sötét jö-
vőjét és kérelmezni, indokolni, tájékoztatni, felvilágosí-
tani kell állandóan és szakadatlanul illetékes helyeken, 
vezérlő tényezőink, mint képviseltetésükkel megbízott ki-
küldötteink révén. Ami pedig ennek megteremtéséhez 
szükséges, mident hordjunk össze : szellemi és anyagi 
értékekben, adatokban s más kívánalmakban egyaránt. 

A hallgató és fájdnlmait sohajtozó individuum be-
lepusztul, elsorvad bánata súlya alatt; a tevékenykedő 
a legnehezebb viszonylatokban is utat tör magának az 
élethez. Az élhetés útjára már előbb ráléptünk ; a meg-
akasztó szakadékok azonban minduntalan jelentkeznek ; 
s nekünk ezeket betömni a legsürgősebb önérdekű teen-
dőnk. De nem a további várakozással és az előttünk 
álló bajoknak tétlen szemlélésével, hanem az össze-
kapcsolódás erejével, a sorsintéző tevékenységnek min-
denki részéről leendő sürgős felvételével. 

Fontolják meg hát útjelző szavainkat s annak 
nyomán cselekedjenek is bajbajutott kariársaink és a 
bekövetkezhető bajok meglepésére számitható összes 
kisebbségi tanitótársaink. Saerkeastf. 

A rádiumról* 

A rádium gyakorlati alkalmazása még nem 
hódította meg azt a tért a mindennapi életben, amit 
akárcsak a testvére : a Röntgen-féle X sugarak. Mind-
azonáltal kémiai alkalmazása és orvosi használata már 
gyakrabban juttatja a rádiumot is jelentős sikerhez. 

Huszonöt éve, hogy felfedezte a rádium kisugár-
zását Madame Curie  lengyel származású nő, aki párisi 



chemial laboratóriumában férjével egytltt készítette elő 
a világ meglepetésére: a rádium létezését és rettentő 
intenziv hatását. Franciaország első egyeteme, a párisi 
SorboHnt,  ennek lesz első női professora; s a világ 
legelső tudományos kitüntető diját: a Nobel-dijat  nyerte 
meg. A világdij átvétele végett Stockholmba  azonban 
már csak egyedül mehetett el, mert egy szerencsétlen-
ség férjét, a kémiai tudomány és felfedezésben mun-
kás társát, egy társzekér kerekei alá sodorják s ott leli 
tragikus halálát. 

D.  Gölt  Iriu  a budapesti egyetem tudós kémi-
kusa a Keleti  Újságban  irja le a rádium és annak fel-
fedezőjéről : Curte  asszonyról, az ő saját laboratóriumá-
ban Párisban egy év leforgása alatt Bzerzcit tapaszta-
latalt. Bővebb megismerés végett közölünk ezen igen 
érdekes és tanulságos Írásaiból egyes részleteket az 
alábbiakban: 

A rádium  elhelyezése.  A rádium külön házban 
lakott egyedül. Nem a megtiszteltetés végett, hanem, 
mert közelében a fizikai vilőg normális rendje meg-
bomlott. A rádióaktiv testek ugyanis erős sugarakat 
bocsátanak ki, amelyek a levegői elektromos vezetővé 
teszik. Úgyannyira, hogy elég volt keresztülmenni egy 
ily erős sugárzásu testtel a szobán, hogy benne min-
den elektromos mérőeszköz felmondja a szolgálatot. 
Mme Curienél oly nagy mennyiségű rádium volt (egy-
harmad gramm tisztán s kb. egy gramm keverten más 
anyaggal), hogy ezért külön épületben kellett tartani. 
Az udvarban, távol a kísérleti helyiségektől, a tyuk-
ketrecek szomszédságában emelkedett a rádium külön 
palotája. 

Néhány lépcsőn az ember egy előszobába került, 
ahol fehér köpeny várta azt, aki tovább akart hatolni. 
Mert a rádium gázalakú emonációt bocsát ki, mely el-
illan, eljut mindenhova s bomlásterméke lerakódik a 
testekre, melyeket érint s azokat is rádióaktivvá teszi. 
Ha saját ruhájában menne be az ember a rádiumhoz, 
arra rakódna &z emonáció bomlásterméke s odaát, a 
kísérleti termekben, befolyásolná az eszközöket. Ezért 
kell fehér köpenybe öltözni, amikor a rádium elé akar 
árulni az ember. 

Maga a rádium, mely akkor már milliókat ért, 
páncélszekrényben volt, vastagfalu ólomdobozban, egy 
üvegedényben. Ólomban azért, mert csak ez tudja a 
kisugárzás továbbterjedését megakadályozni. Az üveg 
már egészen kék volt a rádiumból kilőtt sugarak foly-
tonos bombardérozásától. Mikor eljöttem Párisból, ma-
gammal hoztam a rádium egy távoli leszármazottjából, 
mely már sokkal kevésbé aktiv, egy szernmei nem is 
látható pici darabkát, egy üvegampalában, amely mégis 
éveken keresztül havonként kiégette azt a papirost, 
melybe takarva egy pléhdobozban őziztem. Magát a 
Rádiumot tudtommal csak egyszer hozták ki rejteké-
ből, mialatt ott voltam. Rendesen csak emonációjával 
dolgoztunk, amelyet időről-időre kiszivattyúztak az 
üvegedény Rádium feletti teréből. 

A radioactivitásról.  Huszonöt esztendeje annak, 
hogy a Curie házaspár felfedezte a rádiumot. A nagy-
ktfrörreég 1899- twn ssensett legelőször tudomást az úgy-

nevezett rádióaktiv testekről, vagyis olyanokról, amelyek 
minden külső befolyás nélkül, maguktól, állandóan su-
garakat bocsátanak ki. Hogy ilyen testek léteznek, azt 
néhány évvel előbb, 1896-ban Becquerel fedezte fel, 
aki megállapitotta. hogy az urán elem vegyületei hat-
nak a fényképező lemezre olyan körülmények között 
is, amikor a fénysugarak hatása teljesen ki van zárva, 
mert az anyag fekete, átnemlátszó papírba volt cso-
magolva. Ezt a hntást a tudósvilág ugy magyarázta, 
hogy az uránvegyületek oly sugarakat bocsáltanak ki, 
amelyek nem láthatók ugyan, mint a fénysugarak, de 
hozzájuk hasonlóan hatnak a fényképező lemezre. AZ 
uránt az emberiség már régen ismerte, anélkül, hogy 
tudomést szerzett volna különös sajátosságáról, tehát 
mi sem természetesebb, minthogy a tudósok fölvetették 
a kérdést: vájjon nem közös sajátsága-e ez minden 
anyagnak ? vájjon nem bocsát-e ki vas, réz. kén stb. 
egészen hasonló sugarakat, csak mi jártunk vakon s 
nem szereztünk tudomást róla, részben megfelelő esz-
közök hiánya miatt ? A kísérletek megállapították, hogy 
nam igy áll a dolog, hogy nem a testek egy közös 
tulajdonságáról van szó, de hogy e tujajdonság nem 
is egyedül az urán kiváltsága. 

Schmidt és Mme Curie egyidőben állapították 
meg, hogy a többi ismert elem között a thorium ve-
gyületei hasonló sajátsággal bírnak, mint az uránéi. 
Ezek a vizsgálatok mutntták meg aztán azt is, hogy a 
hatás annál nagyobb, minél több az urán, ill. thorium, 
amely hat. Mikor azután Curie-ék kísérleteik során 
azokat a nyers érceket vizsgálták, amelyek nagymenyi-
ségben tartalmaznak urán vegyületeket, de természe-
tesen rajtuk kívül még más anyagokat is igen számba 
jivő mennyiségben, akkor csodálkozva tapasztalták, 
hogy ezen ércek erősebb hatásúak, mint maguk a 
tiszta uránvegyületek. Kezdték tehát kémiailag tisztán 
előállítani belőle az uránt, igyekezvén eltávolítani min-
dent, ami idegen anyag. Kitűnt, hogy nz erős hatás 
nem az urántól jött, hanem valami más anyagtól, 
ami az uránércben jelen van s amelyből igen-igen nagy. 
számú fokozatos tisztogatás ós elválasztás után alig 
maradt mérhető megnnyiség, de amely minden eddigi 
tapasztalatot fölülmúló módon erős hatást gyakorolt a 
fényképező lemezre. Ez az anyag egy uj elemnek, a 
rádiumnak volt egy vegyülete. 

Első hellásra nem olyan könnyű eldönteni, hogy 
mi is volt ezen felfedezés jelentősége. Első pillantásra 
az, hogy vannak testek, amelyek külső befolyás nél-
kül, maguktól sugarakat bocsátanak ki, nem olyan 
nagyon váratlan jelenség. Hiszen tz emberiség régen 
ismerte az úgynevezett foszforeszkáló és fluoreszkáló 
testeket. Az előbb emiitettek azon tulajdonsággal bírnak, 
hogy egy ideig fénynek kitéve, utána sötétben még 
maguktól sokáig világítanak, az utóbbiak pedig külö-
nös sárgazöld sügarakat bocsátanak ki magukból olyan-
kor, amikor fehér fény által vannak megvilágítva, te-
hát sajét színükbe kellene, hogy látszódjanak. Ezek 
jól ismert jelenségek voltak akkoriban, habár mibenlé-
tük Ő1 elegendő magyarázattal egyelőre a tudomány 
írem is ftjd szolgáM. Me^e^ésük foglalkozta*» ugyeai a 



tudományt, még pedig meglehetősen élénken, de azért 
semmi okot sem adtak arra, hogy váratlan, meglepő 
tudományt felforgató jelenségeknek tartsák őket. Ilyen 
fluoreszkáló anyagoknak ismerték már régóta az urán-
vegyületeket is és a nagv Henri Poincaró (a politikus 
Poincaré nagybátyja) eszméje volt, hogy ezeket köze-
lebbről meg kellene vizsgálni, amihez Bequerrel hozzá 
Is fogott. E kutatásai váratlan eredménye volt eddig 
ismeretlen, a fotográfus lemezre ható sugarak s ezzel 
az urán »rádloaktivc voltának a felfedezése. 

Sokan a radioaktivitás jelentőségét abban látták, 
hogy hathatós és gyors módszernek bizonyult uj ele-
mek felfedezésére, amint azt a rádium és vele majd-
nem egvidőben a polonium felfedezése mutatta. (A po-
loniumot is Curieék fedezték fel s Mme Curie hazájá-
ról, Lengyelországról nevezték el poloniumnak). Ma 
azonban már tudjuk, hogy ezek a felfedezések igen 
messze túlszárnyalják jelentőségben egy uj elem fel-
fedezését. Uj elemet az utolsó században legalább 30 at 
fedeztek fel, anélkül, hogy a modern kémia épüleiét 
ugy megdöngette volna egy is, mint a rádium és tár-
sai tették. Akik a modern kémia épületét megkonstru-
álták, azt hitték, hogy a lehető legellenálóbb, legtartó-
sabb anyagból rakták, amikor az oszthatatlan eleme-
ket használták épitő kövekül. És ime egy szép nap 
arra ébredtek, hogy épületük téglái között nem egy 
nemcsak hogy nem olyan szilárd és ellentálló, mint 
hitték, hanem valóságos kis vulkán, amely folytonos 
erupcióban a gyilkos lövedékek milliárdjait Înveli ki. 

A rádioaktiv Jelenségek felfedezésének jelentősé-
gét e radiációk, sugárzások sajátszerűsége adta, amely 
semmikép sem illett bele a foszforeszkálás szük hatá-
rai közé. 

Mik is tulajdonképpen ezek a sugarak ? Becquercl 
tapasztalata csak anyi volt, hogy valami ami nem fény» 
hat a fényképező lemezre, mégpedig bizonyos távol-
ságról is s igy feltételezte, hogy a sugaraknak vala-
milyen különös fajtájával van dolga. Nem kell azon-
ban azt gondolnunk, hogy ez Becquerelnél egy sze-
rencsés ötlet csupán, amely bevált ugyan, de amely-
nek nem vort komoly alapja, Becquerelt s valamennyit, 
kik kísérleteinek magyarázatát próbálták adni, más kí-
sérleti felfedezések sajátosságai inspirálták. Ezek a kí-
sérletek szintén még egészen uj keletűek voltak, szin-
tén, néhány évvel előbb óriási feltűnést keltettek, de 
már némileg tanulmányozva voltak. Folyt. köv. 

Minta lecke. — Lecţiune de model. 
(A romáu nyelv tanítására a magyar nyelvű elemi népiskolában.) 

Obiect do studiu: Exerciţiu Intuitive în limba 
română. Materia lecţiunei: Familia. Clasele: I—VI. 
(A román nyelvben kezdőkkel.) Durata : 1 oră. 

Szemléltetési eszközök: kép a családról (apa, 
anya, gyermekek, nagyszülők), de nem családi fény-
kép, hanem a család házi életét kedvesen bemutató 
csoportozat* vagy a taaitó rajea és íróm. -

A tanításnál a tuly az I—II. osztályra esik, de 
azért az egész részt vesz a tanításban. 

Előkészítés.  Tanító : Kedves gyermekek 1 Egy kö-
pet hoztam be, mert tapasztaltam, hogy ti azt szívesen 
szemlélitek. Nézzük , hát meg közelebbről, hogy kik is 
vannak a képen ? Növendék : Emberek vannak. T. He-
lyes Hunem az is feltűnik rögtön, hogy felnőtt és apró 
emberek láthatók. Ki ez a komoly arcú térfl î N. Az 
az apa. T. Hát ez a jóságos arcú asszony ? N. Az 
anya. T. Az apa és anya körül levő apró népség? N. 
A gyermekeik. T. Kik láthatók tehát ezen a képen? N. 
. . . az apa, anya ás gyermekeik. T. Az apát és anyát 
egyszóval is meg szokták nevezni. Hogyan nevezik ? 
N. Szülőknek nevezik. T. Kik a te szülőid? N. Edea 
apám és édes anyám. 

T. Az apa, anya és gyermekeik egy kis társasá-
got képeznek, amelyet családnak nevezUnk. Az apa, 
anya és gyermekeik mit alkotnak ? N. Az apa, anya 
és gyermekeik családot alkotnak. T. Ki parancsol a 
család minden tagjának? N. Az apa. T. Ugy van. 
Ezért igy mondjuk : A család feje az apa. Némely csa-
lád körében szokott élni öreg férfi ós öreg nő. Kik 
azok ? N. A nagyapa és a nagyanya. T. Ök is a csa-
ládhoz tartoznak. 

Már most beszélgetésünket foglaljuk ősszel (Mu-
tatok a kép alakjaira.) Ki ez? N. Az apa. T. Hát ez? 
N. Az anya. T. Kik ezek? N. A gyermekeik. T. Az 
apát és anyát hogyan nevezik ? N. Az apát és anyát 
szülőknek nevezik. T. Az apa, anya és gyermekeik 
mit alkotnak ? N. . . . családot alkotnak. T. Ki a csa-
lád feje? N. A család feje az apa. T. Kik tartoznak 
még a családhoz ? N. A családhoz tartoznak még a 
nagyapa és a nagyanya. (Ezen összefoglalást néhány-
szor el kell mondatni I) 

Célkitűzés  Amit magyarul összefoglaltunk a csa-
ládról, románul is megtunuljuk I 

Ujanyagnyujtás.  a)  (Én mutatom a képen lévő 
alakokat és mondom a román — névelő nélküli — ne-
vű i<et) Taiâ. mamă, copii, bunic, , bunică. (Kezdetben 
ilyen sorrendben, később már sorrend nélkül is gya-
korolják rámutatás mellett.) Mondjuk mindnyájan I Most 
tanuljuk meg ezen szók névelős alakját is 1 Először el-
mondom énr Tata, mama, copiii, bunicul, bunica. Mond-
juk mindnyájan i (Begyakorolják.) 

T. Tanuljunk meg még néhány szót. Mely szó-
kat nem tudjuk még románul ? N Szülők, család, fej 
T. Părinţi, familie, c«p, névelő nélkül (Felirom a táb-
lára románul és magyarul is.) Most gyakoroljuk a név-
elős alakjukat is I T. Părinţii, familia, capul (Növ. gyak.) 

b)  T. Miután több, a családra vonatkozó szót tu-
dunk, ezekkel és a már ismert szókkal az én kérdé-
seimre alkossunk mondatokat I (A képről.) 

T. C«'ne e acesta ? N. Aresta e tata T. Cine  e 
acfűsta ? N. Aceasta e mama. T. Cine sunt acê iia ? 
N. Accş  ia sunt copm. (T. Gyakoroltatom és közben 
fel is irom a táblára a feleleteket.) 

T. Menjünk tovább I Cum se nu mese  tata şi mama ? 
N. 7ata şi mama  se numesc (mutatom a szót) pAritfţi 
(felírom). T. Ce formáz* tata, mama qi copiii lor l ü . 



Tata, mama şi copiii lor (minden alakot mindig mu-
tatva) formează o familie (felírom és gyakoroltatom). 
T. Cine e capul familiei ? (a család feje) N. Capul fa-
miliei e tata. T. Cine mai apar/íne (kik tartoznak még) 
familiei ? N. Familiei mai aparţine biuricul şi bunica. 

Begyakorlás.  T. Ezen felirt mondatoknak címe 
mely szó lehet i N. Familia. T. Ugy van. Írjuk fel 1 
Most pedig először elolvasom én az egészet helyes 
hangsúllyal, sőt a hangsúlyos szótagokat alá is húzom 
mert mig a magyar nyelvben az első szótagja hang-
súlyos a szónak, addig a román nyelvben a legtöbb-
ször nem az • hangsúlyos. Elolvastatom több tanuló-
val és összefüggően, a képről próbálják elmondani 
a végén. 

Csendes  fogl.  Másoljátok le a felirt mondatokat 
és odahaza is gyakoroljátok bel 

Megjegyzés.  A minta lecke a direkt módszer elvei 
alapján van irva. A nyelvtanítás kezdőfokán a tanítást 
a témáról való beszélgetés kell, hogy megelőzze a ta-
nuló anyanyelvén, de ez nem tarthat több ideig, mint 
10 percig. 

Kezdőfokon azért helyes a tanítás előkészítése, 
nehogy a tanítás annyira direkt legyen, hogy a tanuló 
semmit se értsen belőle. Utána egy félórát kell szánni 
az ujanyagra, a hátra lévő időt lemásolásra. 

Ezt a tanítást folytatjuk a tanulók családi viszo-
nyairól és a családi életről való beszélgetéssel a kö-
vetkező órákon. Nem könnyű a tanító feladata. A ta-
nítandó anyagot alaposan és biztosan kell tudnia. Min-
den kis siker a tanítót töltse el bizalommal. A tanít-
ványait inkább biztassa, mint korholja, hogy kedvet 
ébresszen bennük. Nehéz munkánk közben mindig jus-
son eszünkbe, hogy amikor az állam nyelvét bevisz-
szűk még a legkissebb faluba is, székely fajunknak 
tesszük ezzel a legnagyobb szolgálatot. 

Cristurul Săcuesc. 
LáaslA F«mm, K/ak lak. tinltd. 

H Í R E K . 

Milyen Jellegfl iskolák leaanek ? A készülő 
uj közoktatásügyi törvény egyik sarkalatos alapelve 
lesz. — mint értesülünk — hogy az összes iskolák 
vagy államiak, vagy állami igazgatás alatt állók lesz-
nek. Előbbiekről minden tekintetben az állam gondos-
kodik ; a nem állami iskoláknak tantervét, szervezetét 
és igazgatása szabályzatait s igy ezen intézetekkel szem-
ben fennálló összes követeléseit az állam fogja meg-
állapítani s ezek alapján ellenőrzését gyakorolni. 

Elbooeatott tanítónő. Osváthné  Bedő  Katalin 
székelykereszturi állami tanítónőt, a tankerületi főigaz-
gatóság, harminc tanítási napnál több igazolatlan mu-
lasztása miatt, állásából végleg elbocsátotta ; nyugdi at 
pedig — miután a regáti törvények szerint nyugdíjazás 
csak a 15. évi szolgálat után kezdődhetik — nem ál-
lapított meg. A kisebbségi állami tanitók felett a bajok 
xlőidéz£&Jlnk, 8Őt tudmnk Q/blkUl » sötét felhőkképen 

tornyosulnak . s hogy tudva és szándékosan miért kell 
közülünk önkezével vesztét bárkinek is elősegíteni, va-
lóban érthetetlen. Ez azonban olyan magánügy, amely-
hez semmi különösebb köze nem lehet senkinek. 

Kezdődnek a véglegesítő vlaegâk. A há-
rom évi szolgálatukat március hó 1 ig betöltő állami 
tanitók és óvónők, az ugyanezen napon kezdődő exa-
men  de  definitivat  tartoznak tenni, ha véglegesített ren-
des tanítói minőségüket megnyerni akarják. Az erre 
vonatkozó részletesebb utmutatást a népoktatási törvé-
nyek gyűjteménye 152—159. §-ai mondják meg, úgy-
szintén a vizsgák bevételére delegált tanítóképzők szak-
bizottsága fogja nyújtani az érdekelteknek. 

Selyemhernyó tenyósstése. Régi idők gaz-
dasági vágyai, hogy a tanitó foglalkozzék: selyem-
hernyó tenyésztéssel; gyógynövények gyűjtésével; fa-
iskola kezelésével; méhészettel; tyukászattal stb.. hogy 
mindezen kisebb gazdasági ágazatokban egy-egy kö-
vetendő és tovább fejlesztendő mintát nyújtson a köz-
ség lakosainak. Nagyrabecsülésével az elvi álláspont-
nak és értékelésével a kis dolgok gazdasági jelentősé-
gének, buzdítunk mindenkit, akiknek csak a lehetősége 
megvan : a selyemhernyó tenyésztésére. Ebbeli szán-
dékát pedig, a selyemhernyó peték megnyerése végett, 
jelentse be vármegyéje tanfelügyelőjénél. Mi ezen mun-
kára nevelő és egyeseknek később jövedelmeket is hoz-
ható kisebb foglalkozási ágakat, a tanitó részére nem 
jövedelemszerző és fizetéspótló, de, mint állandó kez-
deményezéseket és kísérleti munkatelepeket ohajtanók 
látni, a kezdő és haladó tanulók számára. 

Átheiyexeseli. Udvarhelyvármegye területén a 
tankerületi főigazgatóság áthelyezte: Buzogány  Elek 
áll. tanítót Szénelyderzsből Bölönbe ; Somaitté  Kakasi 
Anna áll. tanítónőt Muzsnából Siklódra ; Fazakas  Dé-
nes áll. tanítót Vargyasról Székelymuzsnába; Pethö 
Beniámin áll. tanítót Homoródkarácsony fal várói Vnr-
gvasra ; Haricska  János áll. tanítót Felsőrákosról 
Tibódba. 

Ab Állami tan-rob, tanitók fU«t«se A köz-
oktatásügyi minisztérium — mint egyik tankerületi fő-
igazgatósággal közli — az állami tanárok és tanitók 
1924 évi fizetéseinek javítására 550 millió leüt vett fel 
a költségvetésbe. Természetesen érdeklődéssel várja 
mindenik alkalmazott, hogy ezen, igy egyben kimon-
dott hatalmas összegből, elosztáskor, mi eshetik az ő 
havi fizetésének emelésére. Minden bizonnyal sok nem 
jut, de a valamicske is tényező, amelyhez, ha még to-
vábbi pótlások fognak járulni, felérhetjük a két év előtti 
piaci árak statuskvóját. 

Bőmén nyelv a felekeseti iskolákban A 
magyar egyházak főhatóságai minden lehetőt elkövet-
tek, hogy a 100,088—1923. sz. min. rendeletet, mely 
a román nyelvnek a felekezeti iskolákba való beveze-
tését rendeli el, hatályon kívül helyeztessék, vagy lega-
lább mérsékeljék. Annyit sikerült csupán elérni, hogy 
a jelen tanévben az I— II ik osztályban napi egy órán 
át rendelt román nyelv tanítását a közoktatásügyi mi-
niszter elejtette, egyebekben rendelőiét fenntartotta. 



A magyar sslnpadoh korona satlan fej* 
delme Molnár  Ferenc budapesti iró és költö az, aki 
e magasra felemelő cimet fiatalon — most töltötte be 
46-ik életévét — irodalmi munkássága révén kiérde-
melte Molnár Ferenc zsenialis «lko:ásaival a világ min-
den színpadát meghódította. Az  ördög  c. színdarabja 
1909 évben került szinre és Budapesttől New Yorkig a 
világ minden színpadát meghódította Első darabja »A 
doktor ur«, mHjd »Lilioni« ; A farkas ; Farsang ; Uri 
divat; Fehér felhő; Hattyú; Sfinház; Égi és föidi sze-
relem ; Vörös malom, melyet most játszanak század 
szor, a Hattyú c darabjai pedig N<.w Yorkban adják 
100-adszor. Olyan általános sikert színdarabjaival mint 
ő, még senki el nem ért. Még sokat vár a színházi 
irodalom Molnár zseniálitásától. 

Tanárok, tanító* jogait roegsmorlija.k. A 
gyűlések rendén követelt fizetése a români.i tanárok, 
tanítóknak még nem érkezett meg, sőt hirképen is alig 
szállingózik arról egy-egy bizia'ó jó szó : azonban a 
gvülésezési és más esetekben való jogok érvényesíté-
sinek lehetőségei megszorítása, nz illetékes fölényeső 
ket komolyan foglalkoztatja s rövidesen erre vonatkozó 
intézkedéseket log is venni a tanszemélyzet. Mégis csak 
hozott valamit a bukaresti kongresszus. 

Zichy G*»a gróf meghalt. Magyarország 
művészi életenek súlyos gyasza van. Mint a budapesti 
hirek jelentik, héttőn éjjel meghal* nz agg Zichy 
Géza gróf, a kiváló zeneszerző, a világhírű felkezü 
zongoraművész, aki egyik legmarkánsabb alakja volt 
néhány évtized előtt a hangversenypódiumoknak. A 
gróf kora ifjúságában egy vadászati baleset következ-
tében elvesztette balkarját. A zongoraművésznek ké. 
szülő fiatal mágnást nem verie le az elszenvedett csa-
pás, hanem félkézzel is olyan technikára tett szert, 
amely világszerte ritkította párját Liszt Ferenc tanít-
ványa volt s a nyolcvanas években Kolozsvárt is tar-
tott hangversenyt. Több dalművét a budapesti Opera-
ház adta elő nagy sikerrel. Mint költő is nevet szer-
zett magának. 

Egy aj lalalmsnyn esAmolókéssülék Min-
den tekintetben praktikus és elmés számolókésü-ütéket 
talált fel Kazintzi János szamosfalvi körjegyző. Minden 
számológépnek a legnagyobb baja az volt, rendkívüli 
komplikált szerkezeiénél fogva, hogy az ára is ennek meg-
felelően alakult. A Kazinizi féle elmés találmány egy 
csapásra megoldja ezt a kérdést, mert tökéleteset nyújt 
és emellett egyszerűségénél fogva az ára is olyan, hogy 
bárki megszerezheti. A készülék tulajdonképen egy 
szorzó és osztó automata; néhány karton lapocskát 
egymásba tolunk és az eredményt már olvashatjuk is 
e. Tévedés, elszámitás stb. kizárt dolog, ugy, hogy a 
ltalálmány a maganemében tökéleteset nyújt. A készü-
lék 1 nagyságban készül, leghelyesebb 3 sorozat hasz-
nálata. Ennek megejtésére röviden meg kell jegyeznünk, 
hogy minden sorozatban rneg vannak a számok 1—10 ig, 
no már most, ha olyan szorzandónk van, ahol egy 
számjegy 3-szor is előfordul, igy 3 sorozat esetén ele-
gendő karton lap áll rendelkezésünkre. A készüléket 
mindenkinek ajánljuk: megrendelhető a feltalálónál 

Szamosfalván és dr. Klumák János ügyvédnél Kolozs* 
váron, Str. Juliu Maniu Nr. 6, 3 sorozat ára 250 leu, 
2 sorozaté 120 és 1 sorozaté 70 leu. A feltalálónak 
találmányához sok szerencsét kívánunk és kivánjuk, 
hogy dicsőségére szolgáljon a nagyvilágban I Dr.  St.  F. 

Bautmit jak — nem eaamitjak. A kisebb-
ségi állami tanitók számára mostanában majdnem min-
dennap hoz valami ujabb és nem várt meglepetést. A 
szolgálati idő megállapítása is állandó Damokles kard, 
mely minden percben lesujtással fenyegeti őket. Most 
az a hír kelt szárnyra, hogy a legújabb rendelet sze. 
rin', az előbb állami iskolánál működött és az impérium 
változása idején felekezeti iskolához átment magyar 
tanítóknak ezen iskoláknál töltött szolgálati idejük nem 
számíttatik be és ennek következtében az eddigi be-
számítások folytán élvezett fizetésbeli többleteiket, az 
élvezett havi reszletek mennyiségében, az illető taní-
tóktól le fogják vonni. A felekezeti iskoláknál közben 
eltöltött szolgálati idő tehát sem a fizetés, sem a nyug-
díj megállapításánál nem fog számításba vétetni Al«i 
azonban előző szolgálatait csak felekezeti iskolánál töl-
tötte, annak szolgálati évei nem szenvednek csonkítást 
Ezen utólagos büntetés sem nem méltányos, sem nem 
igazságos, mert az illető tanitók ezen idejöket épen 
olyan nyilvános és törvényes iskolánál és ugyancsak 
ugv a népoktatás szolgálatában töltötték, akarcsak az 
előző működésüket is állandóan a felekezeti iskolánál 
folytatott tanitók A tanítóegyesületek mozgalmat indí-
tanak : ezen ujnbbi sérelem orvoslása vésett. 

Szerkesztői üzenetek. 
G. E. Zftko. Lemond a Tanitók Lapjáról, mert 

— irása szerint — mint fizetés és nyugdíj nélkül el-
bocsátott tanítónak nincs fedezete, de szüksége sincsa 
T. L.-ra, annál is inkább, mert e lap az ugyanezen 
sorsra jutottak érdekében sajnálta a nyomdafestéket. A 
mi megjegyzésünk erre az, hogy bármit is el lehet 
mondani mulasztás, vagy fel nem karolásképen a T. 
L.-ra; de azt, hogy mi nem dolgoztunk voina állan-
dóan a kisebbségi magyar tanítóság helyzetének meg-
szilárdítására, állásbeli consolidálására: ezt valóban nem 
lehet állítani. Csak a tanitóikar nagy többségénél volt 
és van ma is kevés belátás saját sorsának, jövőjének 
intézésére nizve, amikor egyszerűen a visszavonulás, 
nem törődés Álláspontjára helyezkedve, semmit sem 
tett, még csak egyesületileg sem szervezkedett. A baj 
fcBsitstlw tttbb, mist Vt *ve nyüváarsió vefcv M m * 

G a l l é r t mos , f é n y e z 

SCHMITZ 
kelmefestő és vegyi tisztító Odorheiu. 

Tömege* lemondás A tanárok, tanitók buka-
resti kongresszusának határozata következtében Ma-
rosvásárhely és Maros Torda megye áll. tanszemélyze-
tének 80°/o a lemondott állásáról. 



ÍÖ. oldal. Tanítók Lapja. 2 szám. 

hol, mit tettek annak feltartóztatására ? Ugy-e félénk 
strucként a homokba rejtették fejüket, hogy ne lássák 
a közeledő viharból cikázó villámokat, ne hallják a ne 
héz fellegekből messze hangzó vészes dörgéseket ? Isten 
itéletkápen csapott közénk ez a rettentő sorsvégzet, de 
ezt már a Tanitók Lapja feltartóztatni, vagy egyes em-
ber megakadályozni teljességgel képtelen lett volna. Itt 
csak az eggyüvé tömörült- 2000 kisebbségi állami ma-
gyar tani óság okos fellépése, előrelátó gondoskodása 
tudott vólna villá'iiháritóképen eljárni Erre mia kolle-
gákat szakad nlanul biztattuk, buzdítottuk; de jav*sla 
tunk alapján keletkezhető sorbaállás helyett, akárhányan 
még a lapról is lemondottak, csak ne olvassák már 
többé nz állandó szervezkedési felhívásokat, buzditáso. 
kat s legkevésbbé sem siettek a tömörUlés nagy mun-
káját véghezvinni Mi iehát elég nyomdafestéket hasz 
náltattunk el k zérdekü ügyeink helyes intézésé vé-
ge ti utmutatás céljaira, a közelgő veszedelmek fel-
tárásán, de fájdalom, hiábavaló volt s inkább csak 
akkor látnak meg egyesek, mikor már a baj bekövet 
kezett és valakiket le kell csepülni Soisát mélyen saj-
náljuk ; a lapról való lemondását tudomásul vesszük. 

Kei v .,wn.(l., I( O.l. 

100 orgonajáfék 
cniiü preludiun.os könyv megrendelhető: 

Webar Jánosnál Scttöndorfon, 
Jut Timiş iííSF Áii 75 LEU; posuikoitbeg 5 Ll-u. 

SOHA ALADÁR 
könyv-, papír-, iró- és rajzsze-'kereakedése, 
nyomtatványraktára és. könyvkötészete 

O D O R H E I U S Z É K E U Y U D V A R H E Ü Y 

Ajánl e szakmába vágó mindenféle tanköny 

veket, i-ko ai füzeieket, iró- és raj7eszközoke', 

iskolai nyomtatványodat, stb stb. szolid és pon-

os kiszolgálás meleit. 

Nagy csalódás érte azokat, 
akik H romsn gyarn-ekének irt 1 be -t vezettek be • mujryar elemi 
iskolu Itt, cs IV. oovtatyaba, mert a rom no irodalom legegyszerűbb 

szövegű könyve a 

Dr. Cherestesin—Déri—Tistu-féle 
nyelvkönyvek I. rész, 

I ránt ame'.y tudatosan ksruli a benyolultabb szerkezeteket és 
amelynek szókincse » Dr. Chereateilu Déri-fele VezérkBnyv a 
remin nyelv tanításihoz c írunk» szoanyagHVal azonos. K tan-
kooy Lepage cin) I kSn^TkersekedSnél rendelhető meg. Ara 
. 18 Lak hkoláko'jk 10"/u-os engedmény. • 
(A VezérkOnyr ára 1(0 Lel engedmény nélkül éi kapható: Tlp. 

Oorvte Qof. »r. N. Yciga 47J 

Ha ízléses és szép kiállítású 
nyomdai munkákat akar román 
vagy magyar nyelven készittetni, 

kertsse íel a, 

Könyvnyomda R.-T. 
mflintézetet Odorheln. 

Ha ia a legjntiayoubb árak 
mellett dolgozik éa gyorsas 
ezolgálja Ui a mogiendeló 
: t kSaSnaéget. i i 
írószer- 4a paplrkereakedé-
aében mindenne m8 irodai 
szükségletét olcsón beaze-
•— lezheti. —9 

Most nemsokára megjelenik 

Tanitók, Tanárok» 
Tisztviselők részére: 

a «ISTORIA ROMANILOR* (Románia Történelme) 
ciniü tankönyv, mely a bucureşti Közoktatásügyi Mt-
nisteriurn által 148090—923 sz. alatt lett engedélyezve 
az elemi iskolák számára. Irín: Parasiva  Kiss  és 
Dr.  Sabin  Mttteşan  Ára 20 Leu. E tankönyv, való-
sagos á dás u^y az iskolád, mint a vizsgára készülő 
tanszemélyzet részére. Aki még kevésbbé birja a ro-
mán nyelve , megveszi a könyv magyar eredetijét is 
(ROMÂNIA TÖRTÉNELME Irta: Kiss  Piroska  tanító-
nő), mely a Minisztérium által jutalommal lett kitün-
tetve és iskoláink bevezetett tankönyve s játszva meg-
tanulja magyarul és románul is Románia történelmét. 

Mindkét könyv megrendelhető közvetlenül a ki-
adónál: »Ardeaiul< inst. de arte grafice Cluj. Strada 
Memorandului 22, vagy bármely könyvkereskedésben. 

Kiváló tisztelettel: 

„ A R D E A L U L " 
Irodalmi és könyvkiadó míiiuté et Cluj, Strada Memorandului. 

Elemi iskolai tankönyvek, iskolai 

: térképek és nyomtatványok : 
kaphatók a 

Minerva R.-T.-nái 
Cluj-Kolozsvár, Str. Reg. Maria 1. 


