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Lajos tanítók megkezdették a tanítást. A hatvan növendéket négy csoportra osztották: két népiskolai, egy középiskolai és egy tkeologiaiakadémiai csoportra.
— A tanítók "Eötvös-alapja®. Eötvös József báró emlékét
ez évi február hó 2-dikán (halálának 2G. évfordulóján) is hálás kegyelettel ünnepelte a nevéről nevezett «Eötvös-alap országos tanítói
egyesület®, mely 21 évi fennállása óta 4-8,040 forintot nyújtott, részint
ösztöndíjak, részint segélyösszegek alakjában a hozzáfolyamodóknak s
ily módon 284 r. k., 169 ev. ref., 121 ág. ev., 94 izr., 19 g. k. és 10 unitárius vallású, összesen 697 tanítói család gondjait enyhítette; ezenfelül
a «Tanítók orsz. árvaházának® költségeihez is 2895 írttal járult, és a
"Magyarországi tanítók® javára 75591 frt 13 kr. tőket szerzett. Ezenkívül az egyesület közbenjárásával a budapesti szállótulajdonosok és
vendéglősök közül a mult tanévben 47-en, a folyó tanévben pedig 54-en
adtak egy-egy, a budapesti tudomány-egyetemeken, vagy egyéb fő- és
szakiskolákon tanuló ifjúnak ingyen déli ebédet, s ily módon 61 vidéki
tanító helyzetén könnyítettek; e segedelem pénzbeli értéke mintegy
6100 frt. A Pósa asztaltársaság ad egész éven át ingyen ebédet az
"Orient® szállóban egynek ; a "Budai izr. hitközség® pedig 55 frtot ad
egynek ingyen ebéddel való ellátására. Az «Eötvös-alap m. é. bevétele
17,851 frt, kiadása pedig 15,099 frt volt. Maradék 2752 f r t ; ebből ösztöndíjakra és segélyekre fordít a jelen évben 2340 frtot. Tőkésített vagyona 59,718 frt; a «Tanítók Háza® alapját képezi 14,886 f r t ; a «Kos.suth-alap® 985 frt. Összes tőkésített vagyona 75,591 frt. Ösztöndíjak- ós
segélyekért folyamodhatnak az egyesület tagjainak gyermekei, illetve
özvegyei és árvái f. é. julius 10-ig, a szabadasztalok elnyeréseért szeptember 15-ig. A néptanítók e jótékony intézetét a legmelegebben ajánljuk a jószívű emberbarátok figyelmébe és pártolásába.

MAGYAR PAEDAGOGIAI TÁRSASÁG.
Felolvasó ülés 1897 február ius

20-án.

•Jelen vannak dr. Heinnch Gusztim elnöklete alatt: Badics Ferencz, Böngérfi János, Ember János, Groó Vilmos, György Aladár,
Hóman Ottó, Kármán Mór, Kerékgyártó Elek, Kovács János, Lakits
Vendel, Lederer Ábrahám, Málnai Mihály, Nagy László, Peres Sándor,
Badó Vilmos, Waldapfel János, Verédy Károly, Trájtler Károly rendes

magyar paedagogiai

tarsasag.

191

tagok, utóbbi, mint jegyző. Beke Manó, Geréb József, Heller Bernát,
Hermann Antal, Marczali Henrik, Beif Jakab, Roseth Arnold, Tolnai
Yilmos, Wagner I., Zlinszky Aladár és mások, mint vendégek. —
Gr. Csáky Albin és dr. Berzeviczy Albert v. b. t. t. tiszteleti tagok szívesek voltak — másnemű elfoglaltságukra hivatkozva — kimenteni elmaradásukat.
I. Elnök az ülést megnyitja. Üdvözli Hóman Ottó min. tanácsost,
a kit 0.Felsége a magyar középiskolai oktatás élére állított. Kivánja, hogy
munkássága minél gyümölcsözőbb legyen s egyúttal biztosítja a Társaság támogatásáról. Az új miniszteri tanácsos urat a Társaság lelkesen
megéljenezte.
I I . Ember János:

a Az osztatlan népiskola

kérdésén-ről

értekezett.

A felolvasás megjelenik a Társaság folyóiratában, a felolvasónak pedig
köszönetet szavaznak.
III. Waldapfel János székfoglaló értekezése kövekezett. «A gymnasiumi tantervrevisióróh.
A Társaság köszönetet szavazott az érdekes és élvezetes előadásért, mely a Társaság lapjában is meg fog
jelenni.
IY. A felolvasó ülést a rendes tagok zárt ülése követte, melyben
dr. Kovács János titkár folyó ügyekről tett jelentést, A titkári hivatalt
febr. 23-án átvette dr. Demeczky Mihálytól. A kültagok számának örvendetes szaporodása szükségessé tette, hogy az alapszabályok 500
példányban újra nyomassanak. Szomorú értesülésül szolgált négy külső
tag halálhíre, u. i. meghaltak: Bugala Gyula (Trsztena), Reich Paula (Sopron), Jaki Emil (Budapest), Daróczy Lajos (Déva). Kilépésüket jelentették: Kiss László (Halas), Máthé György (Lúgos), Hermán József (Mátészalka) ; mivel mindhármuknak cyclusa csak f. év végével jár le, erről
értesíttettek. Örömmel jelenti a titkár, hogy kültagok folyton fokozódó
számban jelentkeznek ; a jelentkezők túlnyomóan a néptanítók sorából
kerülnek ki (77 új tag közül 56 néptanító). Örvendetes bizonyítéka ez
annak, hogy a magyar tanítóságban a tudományos psedagogia iránt az
érdeklődés mindinkább erősödik, a mi biztató jel népoktatás-ügyünk
jövőjére nézve. Dr. Demeczky Mihály rendes tag ajánl 42 kültagot;
dr. Csengeri János Kolozsvárról hármat; a titkári hivatalnál jelentkeztek 32-en. Névsoruk a következő : Salga Endre (Pálfa), Szalay Sándor
(Magyar-Gencs), Osztrogonácz Balázs (Vinkovcze), Eitter József (ÉrKeserü), Dunay László (Nagy-Légh), Gsiffáry Ágoston (Ó-Barcs), Nemes
Károly (Fehér-Gyarmat), Nedelka András (Torontál-Bresztovácz), Dudich László (Páld), IJercsc Péter (Pecsely), Csorna Ede (Alsó-Szend),
Zatskó Alajos (Gombos), Ritzinger Ignácz (Felső-Dörgicse), Navarra
János (Alsó-Breznitz), Lója Jáno3 (Czach), Sida József (Német-Lipcse),
Faraszovics János (Pálócz), Ertl K. Lajos (Lajosháza-puszta), Matulay
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Károly (Visonta), Barton Imre (Kerepes), Hubay Bertalan (Sárospatak),.
Schveizer Gábor (Abád-Szalók), Csáp Sándor (Pozsony-Károlyfalva),
Gregus László (Temes-Szt-András), Palkovich János (Haraszti), Rosenstein N. (Bihar-Diószeg), id. Marschall Endre (Szentes), Machala Károly
(Nyitra-Komjáth), Borbély József (Torda-Szent-László), Pap Sándor
(Maros-Vásárhely), Bacsányi József (Igló), ifj. Such János (B.-C'saba),
Magyar György (Világos), Kürtösi József (Gyula), Lefkovics Ármin (Pntnok), Kurucz Gyula (Zombor), Derdák György (Klemi-major), Pintye
Szilárd (Résztelek), Mádai Béla (Maros-Szlatina), dr. Fisler Mátyás
(Kolozsvár), Fekete Antal (Györgyfalva), Wullachy Rezső (Nitzkyfalva),
Altér Béla, Jakobini Alajos, M. Nagy István (Kolozsvár), Farkas
Sándor, Miklós Gergely, Sztankó Béla, Snasel Ferencz, dr. Hermann
Antal, Horvay Ede, Ábrahám. Sándor, Trombitás Gyula, dr. Baló József,
Zoltai Mátyás, dr. Szabó Péter, mindnyájan Budapestről; továbbá
dr. Veress Vilmos (Kolozsvár), Decseri Bielik Antal (Csetnek), Sztankó•
Ferencz (B.-Doboz), Végh István (Garam-Lök), Stoll Ernő (Jákfalva),
Gergely János (Borsod-Nádasd), Kacz Henrik (Liptó-Szt-Miklós), í.utz
György (Baranya-Nádasd), Valencsik Sándor (Heves-Csány), Ch-arnma
Döme (N.-Becskerek), Kolonics Lajos (Zágráb), Simrák Károly (DunaSzekcső), Bency Antal (Kis-Király-Hegyes), Denkler Gáspár (Ráczpetre),
Környei József (Lipótvár), Doroglú Ignácz (Nagy Bánya), Szloboda
János (.János-Gyarmat), Perin Simon (Glog), Bandiira László (Hermánd), Freiulmann Ignácz (Solt), Győrffy József (Paks), Roseth Arnold
(Budapest). — Az ajánlottak mindnyájan megfelelvén az alapszabály szerii felvételeknek, felvétettek.Végiil dr. Waldapfel János r. tag 50 frtot
ajánlott fel a Társaság czéljaira a szokásos módozatok mellett.

Kérdések.

Debreczenből Szentpáli Kálmán név alatt érkezett 2 f r t : talán
Szentjóbi küldötte ? — Bánfj'y-Hunyadról 2 frt érkezett: kitől ? —
' Gyuláról

2 frt, Déváról kétszer 4 frt. Szt-Hubertröl

2 frt,

Alsó-Kuhinról

2 frt, Szt-Béláról 4 f r t ; kitől ? — Minthogy a postahivatal ezt velünk
nem közölte, kérjük az illető tisztelt tagtársakat, bogy saját érdekükben
azt velünk közölni el ne mulaszszák.
Budapesten, 1896 decz. 31 -én.

Dr. Gyulay

Béla,

pénztárnok.
V., váezi-körút 58.

