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A kitermelés. 
A kolozsvári, kitűnően rendezett áruminta-

vásár egyes kiállításai és ezen kiállítások 
nagy sikerei|; valamint Magyarország föld-
mivelésének fellenditési  akciója, egyaránt kész-
tetnek, hogy buzditó szót emeljünk;.» kiter-
melések érdekében. 

Az embereknek lehet élni nagyon egy-
szerűen, kezdetlegesen s igy igen gyarlón; 
viszont lehet az életviszonyokat igényesen is 
berendezni. A kulturátlan ős ember csak a 
természet önkéntes produktumaira reflektál;  a 
műveltség fokán  álló emberiség pedig maga 
készteti a természetet, igénylései előállítására. 
Ezért mondja a megmásíthatatlan igazság, 
hogy a műveletlen, tanulatlan ember előtt 
minden siker csak a megszokás eredményéig 
terjed; a tanult, képzett individumok pedig a 
lehetetlenből is szép hasznot tudnak kikény-
szeríteni. A mindennapiság egyszerű forgata-
gában élni akarók és az életet gyönyörűség-
gel fűszerezni  szándékozók egyik ambiciója: 
a munka sikerei utáni szakadatlan vágyako-
zás. Aki ezen álláspontról intézi megélheté-
sét, nemcsak anyagi eredményei lesznek ál-
landóan nagyobbak, de az élet szép élvezetei 
is hova-tovább sűrűbbek. Mindkét jelenség az 
intenzív kitermelés uífa,  melynek célul való 
kitűzése: a boldogulás vezérfonala  és minden 
siker koronája. 

A kitermelés egyaránt vonatkozik a szel-
lemi élet munkásainak kötelességszerű és ön-
kéntes munkamezejére csakúgy épen, mint az 
iparos, kereskedő és földmives  kenyérkereső 
foglalkozására.  Aki hivatását, életfentartó 
munkakörét, az emberi kötelesség legmagasz-
tosabb teljesítményévé emeli fel:  az nem robot-

nak tekinti az életet megacélozó és minden 
vonatkozásában fenntartó  dolgozást, hanem a 
vágyakozások legértékesebb nyereség eszkö-
zének, melynek révén mindig tovább megy a 
kitermelés felé. 

A lapok csodálattal irnak; a szemlélők 
elragadtatásssl beszélnek a kolozsvári áru-
minta-vásár szebbnél-szebb kiállítási részletei-
ről, a fokozott  kitermelés nagyszerű sikerei-
ről. Ezen dicséretes eredmények kell, hogy 
ösztönözzék az élet összes munkásait, sakkor 
szakadatlanul halad minden az intellektuálitás 
felé,  hogy a jelen eredményeiben gyönyörű-
séget találva, a jövőre még nagyobb és meré-
szebb haladások tervét forgassák  eszükben. 

Ezt az öntudatos, szellemi magaslatból 
kiindult agrikultur akciót kell felismerni  Ma-
gyarország azon elhatározásából is, hogy 
földmivelésének  belterjesebbé tétele étiekében, 
az Országos •Központi  Hitelszövetkezet  révén, 
milliárdokat juttat a földmivelő  osztály kez-
deményezéseinek életrehivására. A Mátyás ki-
rályról szóló történeti legendát juttatja, ezen 
nemes akció, eszünkbe. A bölcs király ugyanis 
rettenetes adóval terhelte meg országa lakos-
ságát, a rendiségre való tekintet nélkül; de 
ugyanakkor arról is gondoskodott, hogy a be-
folyó  jövedelmekből necsak világraszóló, fé-
nyes udvartartása nyerjen kielégítést és első-
rendű állandó hadsereget szervezzen; hanem 
országának közintézményei is virágozzanak, 
s olyan gyümölcsöző befektetéseket  tegyen, 
melyek népét szépen jövedelmező keresethez 
juttatják. így a nagy király célját érte. Fé-
nyesen élt, s népe a nagy teher alatt is bol-
dogan és megelégedetten, minden vágyában 
kielégitetten töltötte örökre emlékezetes napjait. 

Nem lehet az országnak, a családnak 
akkora terhe, hogy azt a kulturviszonylatok-
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ban élő népé él ne birja, csak a vezetésnek 
kell a kitermelés felé  nézni, mindenben a bel-
terjes kihasználást venni alapul. Erre pedig á 
föld  népét, az ország lakosságát oktatni, reá-
nevelni kell. A nép ne követelődző, de a mun-
kában célkitüző; a várakozások eredmény-
telenségei esetén, ne elcsüggedő és ennek kö-
vetkeztében retrográd, azaz meghátráló, de 
annál inkább kutató, vizsgálódó s minden 
téren a várható biztos eredményeket kikény-
szerítő legyen, azzá kell nevelni. Ha a ter-
mészet mostoha a földmivelő  munkájával 
szemben: azt állítsa elébe, amivel kénytelen az 
honorálni fáradozását.  Az iparos ne elégedjék 
meg az ősöktől szinte megszokásképen örök-
lött mesterségek egyszerű elsajátitásával, ha-
nem kezeügyességének gyakorlása rendén, az 
eszével is állandóan a tervezések, kigondolások, 
a legmesszebb menő kiaknázások módozatai-
val foglalkozzék.  Az intellektuális munkás a 
tisztviselő, hivatalát ne csak egyszerű kenyér-
kereső foglalkozásnak,  hanem a szó legneme-
sebb értelmében hivatásnak tekintse, azon 
nagy közösség számára, mely .mindnyájunk-
nak földi  létet és állandó, visszatérő fészket 
biztosit, vagyis a haza' javára. Az elhivatás-
ból végzett kötelesség magáért a munkáért él, 
nem kíván soha számonkérőt, de, ha jön is 
az ellenőrző vizsgáló, mindig nyugodt lelki-
ismerettel és könnyen adja számon teljesítmé-
nyeit, mert tudja, hogy a válasz csak elisme-
rés lehet. 

A tanitóikar célkitűzései hasonlatosak kell 
legyenek Romániának a kolozsvári mintavásá-
ron elért gyönyörű kiállítási sikereihez; Ma-
gyarországnak a belterjes gazdálkodás fel-
lenditese céljára megindított milliárdos áldo-
zataihoz: azaz el kell mennie a kitermelésben 
az elképzelhető legmagasabb kulturnivóig. Tel-
jesítményeiben örömet találjon minden nap, 
minden órában, hogy ezek esztendőnként egy-
más mellé sorakozva, adják összegezetten egy 
falu,  egy város, egy ország boldog népét, 
azaz a szellemi és mivelődésbeli haladottság 
magaslatán álló, mindig többre törő lakossá-
gát. Ez- a magasztos tanítói hivatás, melyre 
való felemelkedés,  melynek elérése: örökösen 
izzó lelkesedésünk központja. G7«rk*a nu i j . 

Az állami elemi népoktatás törvénye 
(Óvadik, atomi Iskolák, felnóttak  Iskolája fa  taafolyamal;  külOn 
iskalák és UMtálj ok • gyrage aboérmalh fejlMésü  gyarmokak 

részére. — Fordítja: Bona Ana.) 

(L folytatás.) 
II. SZAKASZ. 

II. Fejezet 

A tankötelezettség. 
A) Általános  rendelkezései  a tankötelezettségről. 

11. §. Az elemi oktatás kötelező. minden román 
állampolgár gyermekére , nézve; 

Az állami iskolában ez ingyenes. 
Minden elemi oktatásra vonatkozó okmány bé-

lyegmentes. 
12. §. Szülők, gyámok és mindazon román ál-

lampolgárok, akik a 6. §-ban fel  vannak tüntetve, kö-
telesek gyermekeiket az állam által fenntartott  elemi 
iskolában járatni és pedig: 

5—7 éves korig az óvodában; 
<7—16 éves kor betöltéséig az elemi iskolákban; 
16—18 éves korig az ifjúsági  iskolában. 
Egyes körülmények között, midőn a minisztérium 

szükségesnek találja, felvehetők  az elemi iskolába 6 
éves gyermekek is. 

Ezen kötelezettség alól fel  vannak mentve: 
1. Azok, akik ezen törvényben meghatározott 

nevelésben és oktatásban részesitik gyermekeiket va-
lamely az állam által elismert intézetben, vagy a csa-
ládban. 

2. Azok, akiknek nincs állandó lakhelyük. Mind. 
azonáltal, ha ezek valamely helységben legalább 60 
napig letelepszenek, kötelesek gyermekeiket akár nyil-
vános, akár magániskolában, vagy a családban okta-
tásban részesíteni. 

A kötelezettség alól fel  vannak mentve úgy-
szintén : 

3. Valamely fizikai  (testi) vagy szellemi beteg-
ségben szenvedő gyermekek, mely képtelenné tenné 
őket még az abnormális gyermekek részére állított 
iskola, vagy akár egy osztály elvégzésére is. 

4. Az olyan betegségben szenvedő gyermekek, 
akiknek betegségé káros hatásai lenne a többire. 

5. Azok a gyermekek, qfík  befejezték  az elemi 
oktatást abban az iskolában, .amelyben jártak és az 
elemi iskola kötelező hét osztályáról abszolváló bizo-
nyítványt nyertek a Í6 év betöltése előtt, fel  lesznek 
mentve a többi kötelező oktatási évek alól. 

13. §. A beteges, gyenge «agy fejletlen  elméjű 
gyermekek idősebb korban is* felvehetők  az elemi 
iskolába. (Folyt, köv.) 
(Elháríthatatlan akadály miatt köcöltönk a törváoyból Mattal ily 

kavesat, jdvfeo  azonban pótolni fogjuk-  Szerk.) 
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A tisztaság — félegészség. 
Az »Erdélyi Gazda* c. szaklap egy értékes kis 

cikkben hívja fel  az állattartók figyelmét  ezen általá-
nos régi igazaágra. Mert az emberek sorozata eszten-
dőről-esztendőre változik, igy a kimondott és éltető 
igazságokat is ismételgetni, tapasztalatokkal javítgatni, 
igen hasznos dolog. Alig van tanitó, aki az állattartás-
nak valamelyik ágazatával ne foglalkoznék,  s igy ezen 
szempontból okulás végett, de meg a további oktatás 
céljából is, hozzuk ezen jó tanácsokat az alábbiak 
szerint: 

Dacára, hogy állatállományunk milliárdokat ér 
ma már, mégis haszonállataink: mint lovak, marhák, 
sertések, kecskék és a baromfiak  olyan istállókban 
vannak elhelyezve, melyek inkább börtönök. Ilyen 
esetben hetekig nem kap az istálló napfényt,  ajtók és 
ablakok zárva vannak, a szegény állat rossz levegő-
ben, piszkosan és legyektől gyötörve valóban nyomo-
rultul tengődik. Igaz, hogy a mai viszonyok között 
kevés gazdaság tud uj istállókat épittetni, de tisztán 
tartani mégis csak lehet őket, ez pedig kevés jóaka-
rattal €s megfelelő  munkásokkal egész könnyen le-
hetséges. 

Vannak istállók, melyek már évjk óta nem tettek 
kimeszelve, a jászolok, sorompók, az eleség tartó lá-
dák, az ablakok és más istállóberendezési tárgyak fel-
ismerhetetlenek a piszoktól és a pókhálótól. Itt termé-
szetesen jól érzik magukat és fejlődnek  a legkülön-
félébb  betegségbacillusok, velük együtt a rovarok is: 
mint legyek, tetük és más ilyenfélék.  Az ilyen istállók-
ból terjednek el legkönnyebben a fertőző  betegségek, 
melyek állatállományunkat állandóan megtizedelik. 

Egy rendszerető állattenyésztő az ilyen piszok 
és büzlyukakat nem tudja tűrni, megkönyörül a mar-
hán és igy haszonállatainak az istállóban való tartóz-
kodását kellemesebbé igyekszik tenni. Ez elérhető az-
zal, hogy a sokszor nevetséges kicsinységü istiiló-
ablakokat megnagyítjuk; felszerelünk  egy olcsó szel-
lőzői, mindenekelőtt azonban a minden irányban levő 
tisztaságra kell gondot fordítani.  Egy elhanyagolt és 
fertőzött  istállót legelőször az éveken át lerakódott 
piszoktól kell megtisztítani. Éz legelőször is az istálló 
khneszelése által történik. A mész már magában véve 
is fertőtlenítőszer,  de annál biztosabban hat, ha 100 
liter mészfolyadékra  2—3 liter fertőtlenítőszert  teszünk 
hoízá, mint pl. kreolint. Meszelés után a sorompókat, 
jászlakat alaposan le kell mosni, ebben az esetben is 
igen célszerű 2% kreolint hozzákeverni. A lécsatornák 
és a padló is ezzel a folyadékkal  tisztítandó. Ezután 
az összes ajtókat, ablakokat kinyitjuk, hogy az istálló 
kiszellőződjön és kiiszáradjon. Hasonlóan járunk el a 
kecske, sertés és baromfiólakkal  is. Csoda-e, ha a 
tyukketrecben élő baromfiak  a tetük elszaporodása 
által kilódnak és ezáltal hasznot nem hajtanak. Egy 
derék gazda nemcsak saját lakásában kívánja meg a 
rendet, tisztaságot és levegőt, de haszonállatainál is 

gondoskodik ezekről az életfeltételekről.  Ezekből lát-
ható, hogy mindenek között a tisztaság az állattenyész-
tésnél is a legelső, mert a tisztaság — fél  egészség. 

Amire az élet tanított. 
— A «Keleti UJságc nyomán köiölJUt u alibbl érdekes élet-

ftloséfiai  apróságokat — 

Aki hóditóutra indul, az magának sok okosságot, 
megértést, türelmet és különösen sok szeretetet ta-
risznyáljon be. Ezekkel sok puskaport, vért és életet 
spórol meg, sok könytől és szenvedéstől kíméli meg 
embertársait. 

A lókötő nem attól fél,  hogy a ló leveti, hanem 
attól, hogy «rajtakapják*. 

Sok ész kell ahhoz, hogy az ember nagy gaz-
ember lehessen I 

Jó asszonnyal egy kunyhóban is boldog lehetsz, 
a falon  csak egy szeged legyen, amelyre tarisznyádat 
felakaszd.  Rossz asszonnyal ? A szegre akkor is szük-
séged van, hogy rajta magad felakaszd. 

A szamár ritkán szól, de egy kiszólása elég arra, 
hogy azt életeden át el ne felejtsd. 

Akit a bárány bégetése meg nem hat, azt az 
emberek jajgatása sem indítja meg. 

A.vak is tud fejni,  ha a tehén tőgyét a mar-
kába nyomják. 

Nagy baj volna a világon, ha az' ember ural-
kodnék az időn és nem az idő az embereken. 

Némely asszony annyira gondos, hogy még az 
üres zsáknak is beköti a száját. 

A templom küszöbe is szentnek tartja magát, 
pedig hány piszkos láb tapossa le naponként. 

Az öregember olyan, mint az óra, amely ke-
tyegni ketyeg, de Hem üt és nincs óramutatója. El 
sem is igazodik utána senki. 

Nagy beteg az, aki nagyon gyűlöl. 
A vén kakas a leghaszontalanabb állat a vilá-

gon, mert éjjel nem kukorékol, nappal a tyúkoknak 
nem kapar, egyedül bódorog. Lábasban kemény, fa-
zékban szijjas, levesnek sovány, pecsenyének meg 
nem rágható. Kutyának való falat  biz' ő I 

* Az öreg ember olyan, mint az avatag szalma-
fedél,  amelyen már csak a moha zöldéi. 

Az embereket ugy vedd, amilyeneknek látod 
őket próbára ne tedd, mázsán meg ne mérd, mert 
osalódni fogsz  bennök. 

Két néma hamarabb megérti egymást, mint két 
emtftr,  aki beszélni jól tud. 

Eddig már sok embert akasztottad fel  arra a 
lámpavasra, amelynek lámpásába ő gyújtott világot. 

Ha hitvány vagy, ne dicsérd apád erényeit, mert 
a világ miattad őt is elitéli szegényt. 

A mai világban annak, aki az igazságot szom-
ojuhzza, rendesen hidegvizet kínálnak, hogy égető 
szomját lecsillapítsa. 

Nagy szerencsétlenség, hogy az emberiség leg-



nemesebb eszméi és ideáljai válukérdésekké aljasul-
nak le. 

Akinek a csendőr egyszer lakatot szorított a 
kezére, annak minden kis lakat látására megdöbben a 
szive. 

Politikában az összehasonlítás csak arra jó, hogy 
vele az ellentéteket jobban kiélezzük s hogy a lelke-
ket egymás ellen jobban elvadítsuk. 

loUoréa Gerfaly  dr. ny. egyetemi tanár. 

HÍREK. 

A t u d i s mefbeosOlóse.  Dr. Budai  Árpád  a 
magyar impérium alatt a kolozsvári egyetem nyilvános 
rk. tanára volt és az Erdélyi  Muzeum  Egyesület  régi-
ségtárának vezetője. Most a magyar kormány, a Sze-
gedre költözött Ferencz József  Tudomány Egyetem 
régészeti tanszékére rendes tanárává nevezte ki. Régé-
szeti munkásságát a legkiválóbb német professzorok  is 
első helyen értékelik. A kolozsvári *Mensa  Akadémia< 
egyesUlet megszervezésébenjnagyon tevékeny része volt, 
melynek révén sok egyetemi hallgató jutott olcsón ellátás-
hoz a Petőfi-utcai  impozáns Menza-palotában. Az erdélyi 
magyar társadalom és az erdélyi magyar irodalom so-
kat vészit, az utóbbi időben a kolozsvári ref.  kollégium-
ban állást fogltalt  tudós tanár távozásával. 

Éasrsvételek könyveinkről. A román vizs-
gák tananyagát feldolgozó,  s a könyvpiacon már köz-
kézen forgó:  1. „Román Nyelvtan";  2. „Román Iro-
dalom  Tőrténei";  3. „Románia Földrajza";  4. „A Ro-
mán Nép  is Románia Története";  5. „Román Alkot-
mánytan" és ezek együttese az : „összefoglaló  Könyv" 
cimü munkáink használhatóságáról, tanitótársaink már 
több oldalról megnyilatkoztak. Éten hirülvett észrevé-
teleket, ugy az előnyök, mint a hátrányok «szempont-
jából, rövidrefoglalva  az alábbiakban adjuk. Hátrányául 
emlitik fel  — különösen a román nyelvben kezdő jár-
tassággal biró egyének — hogy az egyes tantárgyak 
anyagáról román-magyar szövegezéssel irott könyveink, 
igen bő részletességgel adják a megtanulandókat. Mi 
ezt elismerjük egyes észrevételezők részére hátránynak, 
de viszont a román nyelvben haladottabb jártassággal 
rendelkezők épen ezt tartják könyveink részére meg-
becsülendő előnynek, hogy t. i. a népiskolai felsőbb  és 
a középiskolai alsóbb osztályok számára rövid fogla-
latban is bővebb tananyag van összehozva és feldol-
gozva. Miképen annak idején a magyar tanterv emii-
tette, adva van a népiskola tananyagának maxiíhuma 
s abból használja fel  mindenik tanitó — viszonylatai 
szerint —, a feldolgozható  tananyagot: az emiitett 
könyveink anyagmértékének megállapitásakor minket is 
ezen elvi szempont vezetett, hogy t. i. az osztott nép-
iskola által felvehető  legtovább terjedő tananyagot dol-
gozzuk ki román-magyar szövegezéssel összefüggő 
egésszé. Ennek kereteiből aztán mindenki érdekelt, ve-
het ki magának annyit, mint amennyire nyelvbeli ha-

hala^ottsága képessé teszi. Magyar nyelven azonban ki-ki 
már most megtanulhatja az egész anyagot. Műfajok 
szerinti csoportosítását  várta az irodalomtörténetnek, 
több érdekelt vizsgázó. Kétségtelenül figyelemreméltó 
észrevétel ez is, azonban a korszakok szerinti felosz-
tás, amiképen azt könyvünk adja, jobban megfelel  az 
irodalomtörténet taglalásának. Ennek biztos tudásával, 
az irodalmi műfajok  fejlődéséről  és művelőiről bárki 
érdekelt, egy rövid menetet össze tud állítani. Élőjegy-
zésbe vettük azonban mi is, hogy könyvünk ujabbi 
kiadása alkalmával, ezen észrevételezést kellő figyelembe 
vegyük. Előnyei,  ezen két pontban foglalható  hátránya 
mellett: elsősorban a román-magyar  szövegezés. Ennek 
révén a tanuló nemcsak megérti a románul mégtanu-
landó leckét, hanem biztos és helyes szövegezéssel el-
sajátíthatja előbb magyarul, azután pedig románul a 
tudnivalókat. Mi sem természetesebb, minthogy a kisebb 
ségi nemzetekhez tartozó magyar gyermekek már az 
első alkalommal nem tanulhatják meg a magyar szö-
vegnek megfelelő  egész román leckét,  hanem igenis 
csak annak a legfontosabb  mondatait és adatait. Majd 
később, az előbbrehaladott nyelvismeretszerzés után, 
mind többet és többet vehetnek fel  románul is. Fontos, 
hogy a tanulók magyarul már most is mentől alapo-
sabban elsajátítsák az egyes leckéket. Erre ţ>edig az 
alkalom, elég kimerítően kínálkozik. A román nyelvű 
vizsgára készülő kisebbségi tanítók és tisztviselők szin-
tén egy teljes tankönyvet nyernek, a vizsgázáskor fel-
tehető kérdések és erre adandó feleletek  alakjában. Az 
egyes tanfolyamok  előadói, csaknem kivétel nélkül, ezen 
felölelt  tárgykörben tartották előadásaikat és az álta-
lunk is taglalt mértékek szerint kívánták előadásaik 
reprodukálását. Tömör  és világos  szövegezéssel adunk, 
rövidrefoglalva  elég sok anyagot. A lényeget tekintet-
tük alapszempontnak. Ám ennek kiépítésére vonatkozó 
minden nélkülözhetetlen adatot szintén feldolgoztuk. 
A kívánalmak  kielégítést  nyernek ugy tárgyi, mint nem-
zeti szempontból. A középút megtartását vezérlőelvül 
tekintettük. Építeni a román nemzet és Románia ösz-
szes érdekeit minden betűnkön keresztül, de megtartani és 
tisztelettel ápolni a magyar kisebbségek nemzeti érzelmeit 
szintén. Semmit ugy ne építsünk, hogy oktalanul rom-
boljunk, vagy a tárgyilagosság mellőzésével túlzott be-
állításokat hozzunk, csupán egyoldalú elismerés szer-
zése végett. Könyveink nyomdai kiállítása nemcsak min-
den .kritikát elbír, de a legkifejezésteljesebb  elismerésre 
is érdemes; könyveink könyvkötői oftmkáját  végző és 
elárusitását teljesítő főbizományosunkkal  egyetemben. 
Könyveink ezen elismerések és használhatósági észre-
vételezések szerint nemcsak a román vizsgákra  készülő 
tanítók  és tisztviselők  számára biztos tankönyvek, de a 
népiskolai, illetőleg a középiskolai alsóbb osztályok ab-
solváló vizsgájára álló magyar tanulók részére is 
nélkülözhetetlen kézikönyvek. Engedélyezésük folyamat-
ban van, ennek megérkeztéig pedig „kézirat  segédkönyv" 
gyanánt használhatják a tanulók. Megrendelésre a hir-
detésünk ad bővebb tájékoztatást. Nagy munkát vé-
geztünk ezen könyvek tananyagának kidolgozásával; 
nagy költséggel hoztuk tankönyveinket  könyvpiacra: 



reménységgel vagyunk, hogy kartársaink nemcsak szó-
beli elismeréssel, de könyveinknek iskoláikba való be-
vezetésével is honorálni fogják  fáradozásunkat,  áldozatos 
befektetéseinket.  Ezt kérjük mindenkitől, a további vé-
lemények és észrevételekkel együtt. 

A kolosavári éxumtntaváaár. Egy szép és 
méreteiben igen kimagasló kiállítást rendezett az ipar, 
kereskedelem és földmivelési  termelők és értékesítők 
világa Kolozsváron. A ref.  híollegium összes termeiben 
és udvarán felállított  sátrakban elhelyezett kiállítási 
tárgyak méltán magukra vonták a szemlélők és mű-
értők megbámulását és vívták ki a legteljesebb el-
ismerést. Nem egy kiállító jelentékeny megrendelése-
ket nyert, tárgyai közvetlen szemlélhetése révén. A 
király és a királyi család tagjai, a kormány tagjai is 
megtekintették e nagyszerű kiállítást s a legteljesebb 
elismeréssel adóztak annak sikerült rendezéseért. A 
napilapok és az illetékes szaklapok gyönyörű leírásokkal 
emlékeznek meg a kiállítás egyes részleteiről, amelye-
ket olvasva, önkéntelenül előtérbe tolul az a gondolat: 
ezen kiállításokat sűrű sorozatban kellene rendezni. A 
termelések számtalan fajtái  nyertek kiállítást; a tanügy 
tanszerkiállitásáról azonban hallgat a krónika. Ilyen 
tehát nem volt. Az állatkiállításról Dr. Nagy  Endre 
jeles tollú gazdasági egyleti titkár emlékezik meg ki-
merítő ismertetéssel, mely cikkét az Ellehzék és a 
Magyar Nép közölte. 

A bargonya elteviae. Gáspár József  volt al-
gyógyi földmivesiskolai  igazgató, jelenleg a Barázda 
c. gazdasági szaklap szerkesztője tollából közöljük a 
»Barázda« nyomán a burgonya eltevésére vonatkozó 
alábbi szakszerű utmutatást: A burgonya is sze-, 
dés alá jön már. Nagyot hibáznak azok, akik a ki-
ásott terményt mindjárt pincébe vagy verembe rak-
ják, mert ez a legfőbb  oka, hogy tavaszra annyi 'sok 
burgonya el szokott romlani, összerothadni. Tartsuk 
meg szabályul azt, hogy mielőtt burgonyánkat téli he-
lyére eltennénk, előbb vagy két- három hétig szikkadni 
engedjük, nevezetesen terítsük ki valamely színbe, pad-
lásra vagy egyéb ilyes szellős helyre, néha még ott is 
megforgatva.  Csak arra vigyázzunk, hogy a nap ne 
érje az igy szikkadni kitett holmit, mert különben meg-
zöldülne. Ha azután jól kiszikkadt, válogassuk meg — 
amit .ugyan jobb, ha szedés után mindjárt megteszünk 
— külön az apraját, sérültjét, hibását, megint külön a 
középszerűjét s a nagyját. A sérülteket s az aprókat 
etetjük fel  legelőször a jószággal s csak az épeket, kifej-
lődőiteket teleltetjük ki, melyek aztán alkalmas helyen 
nem fognak  késő tavaszig sem elromlani. Hanem, míg 
a hidegek be nem állnak, az eltett rakások szellőzteté-
séről nem kell elfeledkezni;  amelyeket pedig beverme-
lünk, a hidegek beálltáig vastagon be ne földeljük,  elég 
idő lesz erre akkor is, ha már fagyoktól  lehet tartani. 
Némelyek szeretik a burgonyát földbe  mélyített ku-
pacba rakni, mert igy kevesebb szalma kell a betaka-
ráshoz. Aki teheti, az készítsen a kupac alá lécekből 
egy rostélyt, amely a közepe felé  egy kissé emelkedik, 
.ugy hogy nagyon lapos háztetőhöz hasonlít s erre 
rakja a burgonyát Igy az, alulról is jól szellőzik s ha 

a hideg idő beáll, a rostély alját be lehet tömni. Ez 
nagyon célszerű s az ilyen rostély hamar kifizeti  ma-
gát, mert fölötte  sokkal kevesebb burgonya *omlik.|Aki 
ezt nem teszi az se ásson a veremnek mélyebb árkot 
egy ásónyomnyinál. A kupacot tetőalakra, körülbelül 
80 cm. magasra és legfeljebb  másfél  méter szélesre 
rakjuk. Oldalait szalmával és erre helyezett tengeri-
szárral takarjuk be körülbelül 30 cm. vastagon, földet 
pedig kezdetben csak annyit hányunk rá, hogy a szal-
mát egy kicsit lenyomtassa. A gerincét ázontian a ku-
pacnak nyitva hagyjuk, hogy a burgonya jól kipáro-
loghasson s csák akkor földeljük  be, mikor már kemé-
nyebb fagyoktól  lehet tartani. Ennek a földnek  külön-
ben legfőkép  az a célja, hogy a nedvességet tartsa tá-
vol a szálmától, mig a megfagyástól  inkább a szalma 
óvja a burgonyát. Nem kell tehát vastagabb földréte-
get halmozni a kupacra, mint 30 cm.-nyit, mivel enyhe 
télen a vastag réteg alatt a nagy melegben könnyen 
rothadásnak indul a burgonya. Az északi oldalon igen 
hideg időben még egy kis trágyát is borithatunk a 
földre,  tavasszal azonban hamar el is kell ismét távo-
litani. Szellőztető kéményeket ne rakjunk a kupacba, 
mert ezek mellett a nedvesség lecsapódik s igy többet 
ártanak, mint használnak; ellenben, ha enyhe szép téli 
napok vannak, itt-ott felnyithatjuk  a kupacot, részint, 
hogy utánna nézzünk, nincs-e baj, részint pedig, hogy 
a kupacot szellőztessük. 

Postai tarifa  emelése. Szeptember hó l-ével 
a külföldi  levélportót a minisztérium felemelte.  É sze-
rint a Romániával szomszédos Ausztria, Csehszlovákia, 
Olaszország, Lengyelország és Magyarországba szóló 
egyszerű levelek portója 7 leu 50 bani, a többi orszá-
gokba szóló levelek postadija 10 L. Levelezőlapok az 
emiitett szomszédos országokba 4 L. 50 b , a többi 
országokba 6 L. Ajánlási dij az összes külföldi  orszá-
gokba 10 L. a rendes portón felül.  Bármiféle  nyomtat-
vány portója 50 gr.-ig az összes külföldekre  2 L.; 
könyvkiadói és könyvkereskedői nyomtatványok dija 
50 grammonként 1 leu. A belföldi  postadíj változatlan. 

Lopnak, oialnak. Az erkölcsi rend megerősö-
désével hova-tovább ugy vagyunk, mint a friss  havon 
gyalogolni akaró: egyet lép előre és mindig másfelet 
csúszik hátra. A társadalmi rend, a hivatali tisztesség 
és megbízhatóság consolidálódását várjuk folytonosan 
s helyébe a Terenték  rablóbandáját és a Condescuék 
panamabotrányait vesszük ismételten a híradásokból. 
Az adóhivataloknál, a postán, a dohánykezeléseknél, 
de főképen  a vasútnál nemcsak százezereket, de mil-
liókat emelnek el s ezeket a kisösszegeket aztán levon-
ják a kari tisztviselők fizetéseiből  megtérítés címen. 
Legújabban Cioc szatmári fütőházi  főnök  károsította 

v meg a vasutat több milliót kitevő összegekkel. Széles 
alapokon űzött csalásaival egy egész mozdonyt kitevő 
alkatrészeket adott el s hozatott és adott el más cik-
keket is, ami csak hatáskörébe esett. Alig telik el nap, 
hogy az újságok ujabb és ujabb milliós lopásokról, 
csalásokról ne imának. Valósággal szédületes az a meg-
hibbanás, mivel a mindennapi életben találkoznunk kell. 
S e ragadós betegség meggátlására a halommal kine-



vezett in9pectorok mit sem tudnak, vagy nem akarnak 
tenni, gondolván elfásultságukban,  hogy a lábrakapott 
árral megbirkózni már lehetetlen. Igazuk is van : ezt az 
alapjában düledező építményt, a most uralkodó rendet, 
már megjavítani, teljesen lehetetlen. E helyett- egészen 
ujat kell építeni. Jöjjenek egy uj erkölcsi élet tervezői; 
kövessék őket a jóranevelés mesterei; minden helység-
ben és a puszták szétszórt házai között is idealizmus-
tól hevített munkásai: a tanítók  ; s lángoló lelkesedés-
sel építsék, neveljék gyorsütemben nagyra az uj nem-
zedék lelkében : a vagyon szentségét, a társadalmi tisz-
tességnek és ember megbecsülésnek minden mozzana-
tát. Tűzzék ki ennek az ideálnak szentséges lobogóját 
a vezetésre állítottak s hívják követésre a részletmun-
kások táborát. Őrtállókat kell felállítani  miilden vona-
lon, hogy az uj nevelteknek lelkét meg ne mételyezze 
a ma megtántorodott erkölcsi romlottsága, de messze 
elkerüljék mindenha, a lopások és csalásoktól bűzhödt 
társaságok légkörét. 

Elkésve. Lapunk jelen száma elkésve érkezik a 
megrendelők kezéhez. Eléggé sajnálatos e körülmény, 
de az általános pénztelenség mindent megmagyaráz. 
Amily mértékben emelkednek az árak, ugyszólva he-
tenként : azon arányban szűkebb és mind kevesebb a 
pénz is. A pénztelenség nagy hátrányát elsősorban a 
szellemi vállalatok s azok között is főleg  a szaksajtó 
újságjai érzik legkirivóbban. Minden nemes ambitio, 
legteljesebb szorgalom él bennünk, hogy a Tanitók 
Lapját értékes magyar tanügyi lapképen pontosan meg-
jelentessük, azonban minden törekvő szándék csak meg-
törik, a fenntartók  késedelmes fizetésén.  Kiküldöttük a 
hátrálékosokhoz sürgető felszólításunkat  s ez uton is 
kérjük: ne halasszák az előfizetések  azonnali bekül-
dését, mert ezen dijak nélkül, a mai nehéz viszonyla-
tok között, lehetetlen lapunkat a rendes időkben meg-
jelentetni. 

A tanév megnyitása. A jelen tanév megnyi-
tására még a mult évi miniszteri rendelet volt érvény-
ben. E szerint a beiratások szeptember hó 15—21-ig 
eszközöltettek, a tanév megnyitása és a rendes tanítás 
megkezdése pedig 22-én történt. Az egész vonalon ál-
talános a panasz, hogy a tanköteles iskolás gyermekek 
száma jóval kevesebb, mint az előző években volt. A há-
borús esztendők kevés gyermekszülést hoztak s igy 
legalább 1026 szeptemberéig nem nagy remény lehet a 
népiskolák kellő benépesedéséről. Akkor is legfeljebb 
csak a normális kezdet megnyeréséről lehet szó. 

Saerveakednek as Iparosok és kereske-
dők. Az ipari élet minden vonalán megindult a szer-
vezkedés. A mészárosok, a hentesek, a vendéglősök, 
kávésok, cipészek, csizmadiák, borbélyok és vasmun-
kások egyaránt szervezetbe tömörülnek és együttes 
akcióival igyekeznek szakmabeli iparuk útjában álló 
nehézségeket elhárítani, s várható eredmények eljöve-
telének útját egyengetni. A kereskedők szintén mind-
egyre kongresszust tartanak s megállapítják sérel-
meiket, amelyekre testületileg keresnek orvoslást az 
ország kormányánál. A gyakorlati munkások egyesü-
lései és szervezetten való fellépéseik,  buzdító például 

szolgálhatnának a tanítóknak és más szellemi munká-
soknak is: a tömörülésre, szervezkedésre és az együt-
tességben való intézkedésekre. Talán későn, mikor 
sokat — sokat veszítenek, a tanitók szintén megmozdul-
nak éB alkotnak egy-egy megbeszélő köröcskét, ame-
lyek idővel országos tanilószervezetté is kinőhetik ma-
gukat, hogy aztán ez, impozáns elhatározásaival irá-
nyitója legyen az egész népoktatás és annak munká-
sai érdekei alakulásainak. 

| N a l t o i y latvan dr. halala. | A romániai ma-
gyarság kisebbségi ügyeinek és érdekeinek egy hat-
hatós pártfogója,  hithű szószólója mult ki váratlanul, 
életének legjava idejében. Dr. Naláczy István kolozs-
vármegyei volt főszolgabíró,  az utóbbi években a »Ma-
gyar Nép<  c. képes hetilap felelős  szerkesztője, az 
erdélyi magyarság politikai pártjának, a Magyar  Párt-
nak  ügyvezető titkára halt meg Kőszegen, ahová pi-
henni és gyógyulni ment Kolozsvárról és örök pihenő-
jét lelte ilt. A munkásság, kitartás és elvhüség minta-
képe volt Naláczy István dr. Nyugodjék csendesen I 

Nyomdavezető Jubileuma. Ferdinándi  Géza 
a kolozsvári »Afíwm*»«-nyomdának  nyomdavezetője, 
most üJte meg a nyomdai pályán kifejtett  hasznos 
tevékenységének 50 éves évfordulóját.  Ezen időnek 
javarészét előbb a Stief-féle,  most a ^Minerva* által 
megvásárolt nyomdában töltötte el. Gratulálunk és 
még további kitartó munkásságot kívánunk a derék 
jubilánsnak. 

+ Bmikora Béla és Ssatmárl Károly. A dél-
vidéken működő két tanító egyidőben és tragikus ha-
lállal mult ki az élők sorából. Szikora Béla izgalmá-
ban a román vizsgák bizottsága előtt esett össze és 
meghalt; Szatmári Károly pedig önkezével vetett vé-
get életének, exisztenciája megrendülése következtében. 
A'szellemi harc vértezett katonái hullottak ki soraink-
ból. Kisérje őket részvétünk sírjukba. 

As amerikai Unlo alkoholmentes. Az Egyesült-
Államokban törvényes intézkedéssel mondották ki az 
alkoholnak az Unió területéről örökre való száműzését 
és csupán orvosszerül leendő alkalmazhatását. Ter-
mészetesen a nép két nagy táborra szakadt: alkohol-
pártolókra, vagyis nedvesekre  és alkohol ellenesekre, 
azaz szárazokra.  Maga a minisztérium is száraz párti 
és igy kíméletlen büntetések árán is vágrehajtja az 
alkoholtól való mentesítés törvényét. A társadalomban, 
különösen a nők körében, nagy szervezetek és egye-
sületek pártolják ezen törvényt és agitálnak az érvényes-
sége, azaz megerősödése mellett. Az alkoholfogyasztás 
mértéke hozza magával a törvényszékek és fpgházak 
szükségességét és szaporodó vagy apadó munkáját. 

A viperamar&s ellenssere. A párisi Pasteur-
intézet közzétette, hogy sikerült felfedeznie'a  vipera-
marás ellenszerét, amelyet beoltás utján juttat a fer-
tőzött vérbe. Nálunk főleg  Mehádia határában és a 
Déva melletti vár oldalhegyén találhatni állandóan vi-
perát. Marásuk igy most már ártalmatlanná lesz téve. 

A női emanolpatlo véghatára. To-Runsz 
mongol törzs kis országában a nő korlátlan ur, a férfi 
pedig egyszerű, közönséges rabszolga. A to-runszok 



iá. szám. Tanítók Lapja. ild. oldal. 

Nyugat-Kínában a Sárga folyó  forrásainak  erdős-dom-
bos vidékén laknak, földmiveléssel  és állattenyésztéssel 
foglalkoznak.  Iparuk kezdetleges, házaikat fából  és 
agyagból építik. Ruháikat maguk szövik s maguk ké-
szítik himzett cipőiket is. A törzsnek külön nyelve van, 
mely sem a kínaival, sem a mongollal nem rokon. A 
to-runsz asszonyok nem is törődnek az öregedéssel, 
sőt örülnek az ősz hajszálaknak, mert ezek nagy te-
kintélyt kölcsönöznek nekik. A férfiakat  nem testi bá-
jaikkal hódítják meg. Ha ráuntak férjükre,  egyszerűen 
kiteszik a szűrét. A válás igen gyakori és nincs semmi 
formasághoz  kötve. Az ujabb időkben mind nagyobb 
tért hódit a »szabad szerelem*. A nők nagyrésze nem 
is akar férjhez  menni, csak futó  viszonyokat köt « az 
ebből származó gyermekeket egyedül neveli. A sokne-
jűség bevett intézmény s elismerik az időleges házas-
ságot is, mely hat hónapig, hat hétig, esetleg csak hat 
napig tart. A gyermekek azt az embert ismerik apjuk-
nak, akit az anya az apa névvel megtisztel, a többi 
férjet  a gyermekek »bácsi«-nak hívják. A családi nevet 
nem ismerik s a gyermekeket az asszony egyetlen neve 
után nevezik. A to-runszi asszonyok uralma az orszá-
gukban uralkodó viszonyoknak a természetes következ-
ménye. Kevés a nő s a nők már a természettől oko-
sabbak, szellemileg fejlettebbek,  mint a férfiak. 

N a p t á r egyealtéa. A Julián (orthodox) és Ger-
gely-naptár egyesítését a kormány elhatározta; ezen 
egyesítést a szent szinódus jóváhagyta és az ünnepe-
ket is az uj rendszer szerint megállapította. Október 
1-étől tehát nem lesz többé kétféle  idŐszámiíás, csak 
a Gergely-naptár szerinti időmegállapitás. 
végrehajtására nézve. 

Ninoaen fizetés.  A szolgálati ágak között egyet-
len egy sincsen, amelyik még most is küzdene, fizeté-
sének hetek, avagy épen egy-két hónap multán való 
kézhezvételével, csupán az ország állami tauitóikara 
szenved ebben a szerencsétlen helyzetben. Ma szep-
tember 24-e és egyes vármegyékben még kilátás sincs 
arra, hogy mikor érkezik meg, a bonyolult kezelés la-
birintusából, a tanítói fizetések  havi utalványa. Senki 
nem érti meg, miért kell ebben a gazdag országban, 
amelynek mindene van, olyan pénzkezelési rendszert 
ültetni életbe, amelyik nem a fizetések  rendes meg-
nyerhetését, de a tanítói járandóságok rendszeres ren-
detlen kiszolgáltatását hozza magával. Ha az utalvá-
nyok már meg is érkeznek egy-egy vármegyébe, amíg 
a perceptorátulok fizetnek,  ebbe is beletelik egy-két hét 
s bizonyosan jó pár száz leüt elkölt a tanító, amíg 
nyugtáját valamiképen és valahol — legtöbbször jó ka-
mat ellenében egy-egy jóindulatu banknál — bevált-
hatja. Ha nem magunk jártunk volna el egyik tanitó-
társunk ügyében, aki 50 kni. távolságból jött be a 
központba, tanítói fizetése  nyugtáinak a harmadik per-
ceptoratulnál való beváltása érdekében: nem tudnánk 
a tényekről minden elképzelhető hátrányt, de, amikor 
leadta költségeit és egyik adóhivataltól a másik adó-
hivatalhoz való küldözgetési históriáját, nagy csodál-
kozással állunk meg egy pontban s kérdezzük az or-
izág pénzkezelőségi tényezőitől, ml aa ők nemében 

egy állami tanító, avagy más állami tisztviselő, hogy 
ily gyermekjáték módjára bánnak el vele és a lelkiis-
meretlenség non plus ultrája módján kezelik fizetésük 
ké^gzjuttatását. Hét inspectora van mindenik állami 
tanítónak (az iskolai igazgató, a járási iskolalátogató-
segédtanfelügyelő,  a vármegyei főtanfelügyelő,  az al-
főigazgató,  a főigazgató,  a kerületi főigazgató  és a mi-
niszter) s a tanulmányi előhaladásért ostromolja láto-
gatásával mindenik. Egyetlen kérdőpont sincsen a 
vizsgálati jegyzőkönyvekben: a tanitó anyagi ellátásá-
nak ügyéről. Tétesse bele a miniszter ur a vizsgálati 
jegyzőkönyv első kérdő pontjának ezt az Ügyet. Min-
den vármegyéből megkapja a választ, hogy az ország 
kulturáját kezében tartó tanitóikar 90 százaléka, az el-
képzelhető legrendetlenebbül kapja fizetését  kézhez s 
ezen szerencsétlen helyzet miatt, a kevés fizetés  még 
kevesebbet ér, amikor felhasználás  végett kézbekerül. 
Tegyen panaszt ez alapon az illetékesek ellen 
az országgyűlésen, hogy egy hadsereget kitevő 
hivatalnoki kar nem képes olyan rendszert beállítani, 
amelyiknek előírása alapján az ország tanítói megkap-
hassák havi fizetésüket  legalább ugyan&zoir hónapban, 
a fizetés  negyedrészének, utánjárási kiadás címen való 
elköltése nélkül. Ha az ország pénztárában nem volna 
pénz, a tisztviselők türelme határtalan tudna lenni, de, 
amikor a pénz a vasszekrényekben hever és az egyes 
vármegyék tanítói, a kezelési rendszer lehetetlensége 
miatt, hónapokon át nélkülözik azt, mely miatt nap-nap 
után értéktelenedik, amúgy is kevésre szabott fizetésük  : 
önkéntelenül előtérbe tolul azon gondolat, ha nem 
tudnak más pénzkezelési rendszert életbeléptetni, ak-
kor legalább azt rendelje el a pénzügyminiszter, hogy 
az fgyes  minisztériumok számfejtői  és a pénzügzi re-
sort tisztviselői vegyék fel  utoljára a havi fizetéseiket. 
Akkor valószínűleg minden pénzkezelő és számfejtő 
tényező igyekezni fog  közreműködni, hogy a tanitók 
is rendesen megkapják havi fizetéseiket.  Mert a fizetés 
az éltető és munkára képesítő legelső tényező min-
denki életében. Kérjük azért a közoktatásügyi minisz-
ter urat, tegyen ezen tárgyban sürgős intézkedést. 

Szerkesztői üzenetek. 
O r o s z E n d r e K v á r . Ugy a magunk, mint 

az összes olvasóink nevében a néprajzi tudomány 
szakavatott ismertetéseért őszinte köszönetünket és 
kiváló nagyrabecsülésünket fejezzük  ki ezúton is. 
Utóbbi levelében beígért további cikksorozatát: *A 
szemléltető  eszközök  gyűjtéséről  és készitésérőU;  »A 
cserkészetről«;  »Az iskolai  kirándulásokról*  ; »Az ős-
kori  régészetről«  nagy érdeklődéssel várjuk. Nemcsak 
nekünk kiválóan hasznosak elsőrendű cikkei, de az 
egész szaktudománynak megbecsülésére méltóak, me-
lyeket egy-egy lépéssel állandóan előbbre visz. ön is 
egyik első tanunk, hogy a Tanitók Lapját ki lehet 
fejleszteni  akár legmagasabb tanügyi lappá, csak te-
remtsünk egymás között összekapcsolódást és a fenn-
tartáshoz anyagi alapot. Az előbbit tudom igérni, az 
utóbbit a tanitótársaknak kell egyetemlegesen vállalni, 
őszinte üdvözlet kedves munkatársunknak I 
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Etayrvjoada B. t Odorkata. 



Legtöbb sikerrel hirdethet: a 

„Tanitók Lapja" 
tanügyi újságban. 

Hegjelenik Odorhelun. 
Ruhaneműt d^L Hirsch Rudolf 
divatnzletében vásárolhat, Odorheiu. 

nrn 

Tanító Urak! 
Román és magyar' tannyelvű állami, felekezeti 

ikolák részére 1924—25 iskolai évre előirt 

tankönyvek megérkeztek 
és üzletemben 

eredeti bolti áron kaphatók. 

ROMÁN NYELVŰ 
VIZSGÁK CÉLJÁRA 

LEGSIKERÜLTEBB TANKÖNYVEK : 
a Gyerken Mihály és Buna Anna által irott, most 
megjelent román-magyar szövegezésű kiadványc/k: 
Romén Nyelvtan ára 25 Lel. 
Remin Irodalom Történet ára 39 „ 
Románia Földrajza ára 25 „ 
A Romén nép és Roménla Története ára 35 „ 
Romén alkotménytan ára . . . . 20 .. 

Az öt különböző rész egybefoglaltan: 
összfoglaló Könyv ara . . . . 100 „ 
Az árak előleges beküldésével megrendelhetők: »Ad-
minlstraţia Tanitók Lapja Odorheiu*, továbbá : Soha 
Aladár könyvkereskedése Odorheiu« és a >Minerva« 

könyvkereskedésnél Cluj. 
Felnőttek és absolváló vizsgára készülő tanulók egya-
ránt nagy hasznát veszik ezen, kérdések és feleletek 
alakjában irott könyveknek. Tegyen mielőbb rendelést. 

Ujonan bevezetett tankönyvek i 
/ 

Uj I — Dr. Slroia—Lăpădatu—Crişan:  Abecedar 
partea I.  şi II. 

Uj 1 — Ciorűnescu  şi Stan:  Abecedar  partea I.  (I-ső 
osztály  számára.) 

Uj I — Ciorănescu  şi Stan:  Abecedar  partea II 
(II.  osztály  számára). 

Uj I — Sadoveanu,  Teodoru  şi Stan:  Carte  de  cetire 
partea II.  (III.  osztály  számára) 

Uj! — Sadoreanu,  Teodoru  şi Stan:  Carte  de  cetire 
partea III.  (IV.  osztály  számára.) 

Uj I — Dul/u—Cristescu:  Geogrefie  României pentru 
ci'III. 

Ujl — Dttlfu—  Cristescu:  Geografie  Continentelor 
pentru cl. IV. 

Kiss  Piroska:  Történelem  román-magyar  szöveggel 
egybekötve. 

Joanovici:  Alkotmánytan  román-magyar  szöveggel 
egybekötve. 

Románia, Európa, Ázsia,  Afrika,  Amerika 
és  Ausatrália  iskolai  nagy fali  térképe 

raktáron. 

Teljes tankönyvjegyzék  ingyen! 
Megrendelést kér: 

Z. SZÉKELY JÁNOS 
könyvkereskedő 

Odorheiu—Székelyudvarhely. 

TananyagbeoszUsi nyomtatványok 
Gyerke* Mihály is Szabó János által szerkesztet 

az uj tanterv és nta-
, sitnsok kívánalmai 

szerint román nyelvű fejcimekkel  ellátva, most jelentek meg 
is kaphatek, egy küliv 2 Lei. egy beliv (kit tantárgy be-
írására) szintén 2 Lel előleges beküldése mellett: a Tanitók 
Lapja kiadóhivatalában  is Z.  Székely  János  könyvkereske-

désében Odorheiu. 

SGHA ALADAR 
kSnyv-, papir-, iró- i s rajuzerkereskediae, 
t nyomtatványraktára éa kSnyvStiasete i 

ODORHEIU — S Z É K E l i V U D V f l R H E U Y . 

Ajánl e szakmába vágó mindenféle  tanköny-
veket, iskolai füzeteket,  iró- és rajzeszközöket, 
iskolai nyomtatványokat, stb. stb. szolid és pon-
tos kiszolgálás mellett. 

Megjelent 
a „UH I N E R V A" Irodalmi és Nyomdai 
müintézet R.-t. legújabb tankönyv, tér-

kép és iskolai nyomtatvány jegyzéke. 
Biv* Tanitó urak saját érdekükben 
kérjenek jegyzéket a kiadótól. 

Cluj—Kolozsvári Str. Regina Maria 1. sz. 


