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MAGYAR PAEDAGOGIAI TÁRSASÁG.

magyar pedagógiai
Elnökségi

társaság.

ülés 4893. ápr. hó

49-én.

Jelen voltak: dr. Heinrich Gusztáv elnök; dr. Badics F. titkár
dr. Csengeri J. szerkesztő ; dr. Gyulay B. pénztárnok ; György Aladárellenőr.
1. A titkár jelenti, hogy Breznyik János selmeezbányai- ev. lyc.
igazató és Mayer Béla kalocsai v. püspök, r. tagok köszönetet mondván,
megválasztatásukért, 50—50 írttal a társ. alapító tagjai közé lépnek.
2. A pénztárnok jelentése szerint apr. 19-én a pénztár állapota r
bevétel. 1739 frt 78 kr.; kiadás 1547 frt 337a kr. ; pénztári készlet 192:
frt 457a kr.
3. A tagdíjjal hátralékban levő külső tagokra nézve a pénztárnok
felbatalmaztatik, bogy a mennyiben a tagsági nyilatkozat kötelező ereje
három évre szól, szólítsa föl az illetőket a hátralék befizétésére, melyesetben a tőlük alapszabályaink értelmében elvont folyóirat ismét megküldetík számukra.
Felolvasó

ülés 4893. ápr. 22-én.

'

Jelen vannak: dr.. Heinrich G. elnök; Trájtler Károly jegyző ;
Badics Ferenez titkár; Böngérfi János; dr. Gyulay Béla pénztárnok,
Ferenczy József, Heller Ágost, Hoffer Károly, Kármán Mór dr., Kerékgyártó Elek, Komáromy Lajos, Lakits Vendel, Málnay Mihály, Nagy.
László, Badó Vilmos, Szuppán Vilmos, Sebestyénné Stetina Ilona, Thuránszky Irén, Verédy Károly másodelnök ; továbbá Sebestyén Jenő,.
Hermann Antal, Kurcz Sámuel, tanítónőképző int. növendékek ésmég számos férfi- és nő-vendég.
I. Elnök az ülést megnyitván, a felolvasó-asztalhoz Sebestyénné
Stetina

Ilona

r. t a g ült, b o g y : «A nevelőnő-kérdés

hazánkban»

czimű

értekezését felolvassa. A felolvasást élénk vita követte. Az értekezés meg
fog jelenni a Társaság folyóiratában.
H . A m á s o d i k f e l o l v a s ó : Ferenczy

J ó z s e f A felnőttek

oktatása

és a népies irodalom» czimű kérdésről értekezett. A felolvasással kapcsolatban tett amaz indítvány, hogy a Psed. Társaság a «Magyar Mesemondó »t a hazai könyvtárak és könyvtár egyesületek figyelmébe ajánlja,
jelentéstétel végett az elnökségnek kiadatni határoztatott. Az értekezésmeg fog jelenni a Magyar Pasdagogiában.
A felolvasó ülést a tagok zárt ülése követte, melyen a titkár az.
elnökségi ülésen tárgyalt ügyekről tett jelentést.
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