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Sziget ostroma eposz, XV. énekben. Irta Zrínyi, Miklós 1651. Átdolgozta Vékony Antal, 1892. Kiadja Berger Miksa, M.-Szigeten. 283 1. Ára ?
Magyar földrajzi könyvtár." Á. magyar birodalomról bármely nyelven,
valamint magyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról és bármely nyelven
megjelent irodalmi művek könyvészete. Idevágó irodalomtörténeti bevezetéssel irta, ós a magyar tud. Akadémia 1888 május 7-én tartott ülésén bemutatta dr. Havass Rezső tanár. Budapest, 1893. (Szerző sajátja.) 532 1.
Ára 10 korona.
A napi sajtó psychologiája és paedagogiája. Irta Lederer
Abraiiám.
Budapest,, 1893. (Lampel.) 21. 1. Ára 20 kr. A tiszta jövedelem fele az
«Bötvös-alap» és a budai tanító-egyesület javára van szánva.
Középiskolai Tanán Névkönyv az 1892/93. tanévről. Szerkesztette:
Rajner Ferenez, a budapesti VI. ker. állami reáliskola tanára. Budapest,
1893. (Lampel.) 192 1., hirdetések s jegyzeteknek való üres lapok. Á r a ? —
Mint a legújabb adatokat magában foglaló s szorgalmas utánjárással készült
nélkülözhetetlen Vcule mecum-ot, ajánljuk a tanárvilágnak figyelmébe.

magyar pedagógiai

társaság.

Felolvasó ülés Í893. márczius i8-án.
Elnök: Verédy Károly dr.; jegyző: Trajtler Károly. Jelen vannak : Badics Ferenez dr., Böngérfi János, Csengeri János dr., Eötvös
Károly Lajos, Ferenczy József dr., György Aladár, Gyulay Béla dr., Komáromy Lajos, Lakits Vendel, Lederer Ábrahám, Málnai Mihály dr.,
Nagy László, Péterfy Sándor, Badó Vilmos, Szuppán Vilmos, Tóth József, Zsengeri Sámuel r. tagok és Schvetz Vilmos, valamint több férfi és
nővendég.
1. Eötvös K. Lajos: «Az osztatlan népiskola tantervé»-ről értekezik. "A felolvasónak köszönet szavaztatik. A felolvasás a Társulat közlönyébon meg fog jelenni; a tétel napirendre tűzetik.
2. A napirend második tárgya Böngérfi és Komáromy indítványainak tárgyalása (A gyerm.ek-, ifjúsági- és népies irodalom, ügyében).
A kérdéshez szólanak: Péterfy Sándor, Ferenczy József, György Aladár,
Komáromy Lajos, Böngérfi János, Csengeri János, Badó Vilmos, Szuppán Vilmos, Zsengeri Sámuel. A gyűlés következő határozatot hozta :
«A Társaság a beadott két indítvány tárgyalására albizottságot küld ki,
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mely az ifjúsági iratok megbirálására vonatkozólag a főbb elveket egybeállítja s az eljárási módozatokat illetőleg javaslatot tesz. A bizottság
működése a népies irodalomra nem terjed ki. Az albizottságba beválasztatott Komáromy Lajos, Böngérfi János, Csengeri János és Badó Vilmos.
A felolvasó ölést a r. tagok zárt ülése követte.
1. Titkár jelenti, bogy a febr. 18-ki gyűlésen megválasztott új rendes tagokat megválasztásukról értesítette. A megválasztást megköszönték : Pirchala Imre, dr. Hajnóczi R. József és Csáka Károly. — Tudomásul vétetik.
,
2. Dr. Gyulay Béla r. tag 10 évi törlesztbetés mellett 100 frtot
ajánlott fel a Társaságnak, a mi örvendetes tudomásul szolgál.
3. Kültagokká felvétettek: Kárpáti Béla (Budapest), Váradi Amadé
(Budapest), Schvetz Vilmos (Budapest), Ováry János (Iváncsa), Incze
Antónia (Nagy-Láng, Fehér m.).
4. Pénztáros havi jelentése szerint a bevétel 171 frt.fi4Vs.kr., a
kiadás 98 kr.; a pénzkészlet 170 frt 66Vs ki-.
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Tisztelettel kérjük a paedagogiai művek és mindennemű tankönyvek t. iróit és kiadóit, hogy műveiket, illetőleg kiadványaikat
.•fölemlítés és ismertetés, czéljából lapunknak beküldeni szives- •
'kedjenek. • .
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szerkesztőség.

