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Dr. Wlassics Gyula közoktatási miniszter úr tiszteleti tagsági dísz-
oklevelét folyó hó 5-én d. ü. 4 órakor nyújtotta át a Magyar Paedagogiai 
Társaság elnöksége. A társaságot ez alkalommal Hegedűs István és 
Yerédy Károly alelnökök és Demeczky Mihály titkár képviselték. Hege-
dűs István rövid beszédben adta tudtára a miniszter úrnak, bogy a tár-
saság egyhangú lelkesedéssel tiszteleti tagjául választotta; kifejezte 
beszédében, bogy a bálás elismerés nemcsak a közoktatásügy első kép-
viselőjének szól, hanem személyesen "Wlassicsnak is azért, bogy ugyan-
azon czélokért fejt ki termékeny munkásságot, melyekért a padagogiai 
társaság buzgólkodik: a társadalmi téren egyesíteni az erőket. A Társa-
ság az egyetemes tanügy különféle ágait egységes nemzeti szellemmel 
kívánja áthatni és a különböző tanügyi intézményeket összekötő egysé-
ges szellem formáit keresi. Wlassics nem programmszerű nyilatkozatá-
val, hanem a tények egész sorával bizonyította be, bogy őt az egységes, 
nemzeti nevelés eszménye irányozza munkásságában. Ezért a társaság 
magát tisztelte meg, mikor Wlassicsot tiszteleti tagjának választotta. 
A miniszter a kitüntetést szép beszédben köszönte meg, melyben hang-
súlyozta, bogy ő a társaság hasznos tevékenységét becsüli, azzal egyet-
ért, czéljai elérésében közösséget érez, és buzdította a Társaságot, bogy 
folytassa a társadalmi téren buzgó munkásságát. Majd a küldöttség 
tagjaival barátságosan kezet szorítván, újólag köszönetét fejezte ki. 
— Ezután a Magyar Psedagogia új szerkesztője tisztelkedett a miniszter 
úrnál, a ki behatóan kérdezősködött a folyóirat szellemi és anyagi ügyei-
ről és a szakerők közreműködésének mértékéről. 0 excellentiája a szer-
kesztő előtt is visszatért arra, mennyire örül a társaság részéről jött 
kitüntetésnek. 

BEKÜLDÖTT MŰVEK. 
A főváros alapította budapesti piarista kollégium története. Irta 

Takáts Sándor. Számos képpel és műmelléklettel. Budapest, Hornyánszky, 
1895. Nagy negyedrét 445 1. A nagy díszszel kiállított könyv tartalma is 
méltó a piarista rend e történeti nevezetességű kollégiumához és a szerző 
nevéhez. A temérdek, eddig felhasználatlan történelmi anyag és felkutatott 
részlet szerencsésen van feldolgozva és vonzóan elbeszélve; legfölebb az 
iskola tanügyi története domborodhatott volna ki erősebben. A könyv igen 
szép és értékes millenniumi emlék. 

A misholczi kir. kath. gymnasium története. (Az 1896-iki millenniumi 
évre). Irta Uajay Amurul rendes bittanár. Miskolcz, 1896. 8 r. 217 1. Rész-
letesen ismerteti az intézet felállításának előzményeit, a minoriták vezetése 
alatti 152 évnek, valamint a legújabb 9 évnek történetét; a tanterveket és 
utasításokat, melyek az intézetben egymást felváltották; közli az intézet 
tanárainak módszeres eljárását ós az állandó tanmenetet; a tanári tanács-
kozások, fegyelmi állapot, egyesületek, a múlt századbeli színjátékok ügyét; 
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felsorolja e gymnasiúmhoz kötött alapítványokat, az Értesítők tartalmát, 
adja az intézet főigazgatóinak, igazgatóinak és tanárainak névsorát és a ta-
nulók évenkénti létszámát. A kötetet a gymnasium [félig földbe siilyedt] 
épületének képe nyitja meg. 

Test és egészségtan. Tanító-, tanítónő-, óvóképezdék és a művelt kö-
zönség használatára. (Enged, tankönyv -.9,760—1891.) Irta dr. Schermann 
Adolf, az egészségtan rendes tanára. Ötödik jav. kiadás. Számos, a szövegbe 
nyomott magyarázó ábrával. Budapest, Bévai testvérek. 1S96. 8 r. 174 1. 

A siketnéma oktatás és nevelés kézikönyve. Siketnéma-tanítók és tan-
iigybarátok számára. Irta Scherei- István. Ára 3 korona. Budapest, 1895. 
Toldi Lajos könyvkereskedése. 

A népiskolai olvasókönyvről és olvasmánykezelésről, irta Dreisziger 
Ferencz. Kapható a szerzőnél: Adács (Bács m.). Ára 1 írt 20 kr. 

A humanisták és a scholasztikusok kűzclelme a XVI. század elején, 
Irta dr. Acsay Antal. 8. r. 66 1. 

Isten országa. Templomi és iskolai beszédek, gyermekek és ifjak 
istentiszteletére s vallástanítására. ' Buxton H. J. Vilmos missionarius után 
átdolgozta tíenkc István ev. ref. kollégiumi r. tanár. III. köt. Jogosított 
magyar kiadás. Sepsi-Szent-György, 1895. Átdolgozó sajátja és kiadása. 
8. r. 150 1. (15 beszéd). 

A, biblia szerejje a hitoktatásban. A bács-tiszavidéki r. katli. tanító-
egylet 1S95. aug. 27-én tartott nagygyűlésének jegyzőkönyvéből. Zenta, 1896. 
8. r. 23 1. 

Az iskola szerepe a socialismus beteges kinövéseinek megakadályo-
zásában. A máramarosi ált. tanító-egyesület «szigeti kör»-ének őszi gyűlése 
elé terjesztett előadói javaslat, Irta Bő kény i Dániel. Máramaros-Sziget. 
Mayer és Berger könyvkereskedése. 1S95. S. r. 16 1. 

A közoktatásügy államosításának kérdéséhez. Irta Csik I. M.-Sziget, 
1895. 8. r. 21 1. Ára 20.kr. 

A megyei tanszermúzeumok szervezése és értékesítése. Irta Bendek 
János áll. isk. igazgató. Feiolv. Besztercze-Naszódon, Ált. Tanító-Egyesület 
1S95. okt. havi közgyűlésén. S. r. 20 1. Ára 50 kr. Kapható Beszterczén, 
a szerző kiad. 

Ismétlő iskoláinkról s néhány megjegyzés e proponált alsóbbfokú 
földmives iskolákról. Irta Göbel János György el. s polgári iskolai igazgató. 
Székesfehérvár. 

Szabályzatok a) a siketnémák váczi kir. orsz. tanintézetének újjászer-
vezett szaktanító-képző tanfolyam részére, és b) a szaktanítóiképesitő vizs-
gálat körüli eljárásról. A vallás- és közokt. m. kir. ministerium 40.295/1 S95. 
sz. a. kelt rendeletével hatályba léptetve. Vácz, 1895. S r. 12. 1. 

Verne Gyula összes munkáinak új olcsóbb kiadását folytatja a Frank -
lin-Társulat, mely egyedül jogosított a képes kiadásra. A nemrég megjelent 
27—30-ik füzetekkel be van fejezve A Jangada (800 mérföld az Amazon-
folyamon), melyben a geniális franczia iró az Amazon-folyam vidékén tett 
utazással, viszontagsággal, érdekfeszítő^ kalandokkal az ősvilág életét mutatja 
be, együtt adván a szórakoztatót a tanulságos ismeretekkel. A munkát az 
eredeti franczia kiadás képei érdekesítik. A fordítás Visi Imre tollából valói 
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ki magyarosan, az eredeti könnyű elbeszélő modorának megfelelőn ültette 
át az érdekes munkát. A sorozat ötödik darabja, az Öt hét léghajón, a leg-
utóbb szétküldött 31—33. füzetekben kezdődik. Verne műveinek e füzetes 
kiadása lehetővé teszi, bogy mentül többen megszerezhessék. Egy füzet ára 
20 kr., s mindenik gazdagon van illusztrálva és szépen kiállítva. Díszes be-
kötési tábla mindenik regényhez 40 kr.-ba kerül. 

A magyar nemzet története (millenniumi kiadás), szerkeszti Szilágyi 
Sémiim% kiadja az Athenseum r.-társulat. A legutóbb megjelent füzetekkel a 
10 kötetre tervezett műnek két kötete jut úgyszólván befejezéséhez. Az 53. 
54. 55. füzet teljessé teszi a mű harmadik kötetét, melynek külön czíme: 
Az «Anjou-ház és örökösei", s szövege Pór Antal és Schönberr Gyula tollá-
ból való. E kötet tartalma Albert király haláláig terjed. Az 56., 57., 58., 59. 
füzet az Árpádokról szóló második kötetet segíti befejezése felé, a 60. füzet 
pedig már megkezdi és a 61. füzet folytatja a kötet «hatodik könyvét" az 
Arpád/uiz kihalását; e részt Marczali Henrik irja. Az ülustratiók és mű-
mellékletek a szokott gazdagsággal és fénynyel készültek. Ara füzetenként 
30 krajczár. 

Szalay—Baráti: A magyar nemzet története (millenniumi Magyar 
Történet), Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) kiadása. A most megjelent 29., 
30., 31. füzettel befejeződött a Hunyadiak és megkezdődött a Jagellók 
kora. Képek, hasonmások, műmellékletek nagy számmal díszítik e füzete-
ket is. Havonként 2 füzet jelenik meg; egy füzet ára 30 kr. 

A Stampfel Károly kiadásában (Pozsony) megindult "Egyetemes is-
meretek tára» cz. népszerű encyclopsedikus sorozatból megjelent a 3 első 
kötet, ti. m. : Astronomia. Az égi testek mozgásának és physikai tulajdonsá-
gainak ismertetése. Irta Polikeit Károly tanár. A szervetlen chemia rövid 
összefoglalása szigorlatra készülő egyetemi és műegyetemi hallgatók részére 
ós magánhasználatra. Irta Asbóth Sándor dr. a pozsonyi kereskedelmi aka-
démiának chemia-, árúismeret- és technologia tanára. A magyar irodalom 
története. Irta Gaál Mózes tanár. Az ízléses kötésű, egyenként mintegy más-
félszáz lapra terjedő kötetek ára 1—1 frt. 

Magyar olvasókönyv. Az elemi népiskolák II. oszt. számára. Szer-
kesztette Beme Károly. Budapest, Franklin-Társulat. Kis 8. r. 124 1. Ára 
kötve 35 kr. 

Ugyanaz a III. oszt. számára, 182 1. Ára 40 kr. 
Ugyanaz a IV. oszt. számára, 240 1. Ára 50 kr. 
Német helyesírás: szabályok és szójegyzék. (Német czímmel is). Is-

kolai és magánhasználatra a hivatalos osztrák helyesírás alapján kidolgozta 
Kemény Ferencz. (52. 1.) Ára 25 kr. Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai). 

Magyar Fogalmazó. Vezérkönyv az. oktatás középfokán előforduló 
fogalmazó-munkák végzéséhez. «Iskolai és magán használatra" czimű könyvre 
hirdet előfizetést Sándor Domokos székely-keresztúri áll. tanítóképző-tanár 
A munka 25 évi gyakorlati tanári munkásság, közben érlelődött, 10 fő és 
78 alsóbb csoportra osztott 1334 tételt bocsát—csoportonként elméleti tájé-
koztatóval, szerkezeti és alaki kellékekre vonatkozó utasításokkal és egy-egy 
minta-dolgozattal, továbbá kidolgozási vázlatok helyett (igen helyesen) az 
anyaggyűjtés lieuristikus eljárását előmozdító kérdés-'sorozatokkal — az is-
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kola rendelkezésére. A könyv nemcsak a tanárnak, hanem a tanulóknak is 
van szánva. Kellő számú megrendelés esetében április közepén fog megje-
lenni Székely-Ud várhely eíi. Becsek Dánielnél, hova az előfizetés (1 frt 40 kr.) 
intézendő. 

Hiva ta los nyugtázás. 
A tiszt, és rendes tagok adományai: Körösi Sándor Fiume 

20 frt, Sebestyén Károly 10 frt, Sebestyén Károlynó 10 frt, Mauritz 
Rezső 10 frt. 

Tagsági díjak. 1895-re: Lutsánszky F. László Kazsú, Kun Ignácz 
Beszterczebánya, Bugala Gyula Trsztena, (1892 re), Adamkovits János 
Nagylak, Jakab Gyula N.-Károly, dr. Werner Adolf Eger, Krausz Sándor 
Temesvár, Pőcz János Békés. Szelényi Károly Budapest, Póscli Árpád 
Trencsén, Nemessányi Adél Újvidék, Kassuba Domokos Eger, Maszte-
lyák Mihály őr •Darna, Stern Ábrahám Budapest. 

1896-ra : Horváth Kristóf Sopron, Décsei Janka Budapest, Janda 
Ferencz Periasz, dr. Kellemen Károly Sümeg, Zeh Ferencz Oravicza, 
Dudinszky Emil N.-Kálló, dr. Cserép József Arad, Klueska Rezső Búr-
szentpéter, Báron Gyula Nagy-Tikvány, Németh Regináid Győr, Kempf 
Gerő Kübekháza, dr. Steinberger Ferencz Szatmár, Nagy Lajos Oros-
háza, Kalkbrenner Oravicza, Mánczos József Vashegy, Losonczy László 
Nagy-Kőrös, dr. Grittner Gyula Kassa, Schmidt Antal Pozsony, dr. Vikol 
János Erzsébetváros, Velcsov Lukács ÓBessenyő, dr. Stirling Sándor 
Pozsony, Wolf Artúr Uj-Soóve, Zádor Gyula Sárosfa, Kontsagh Sándor 
Lövéte, Varga István Gyönk, Czehe Győző Zenta, Szilágyi Gyula Nagy-
Enyed, Balogh János F.-Pulya., Zsufiii. Fausztin N.-Bánya, Barn Mihály 
Jászberény, Bálás Árpád Magyar óvár, Gergye Lénárt Esztergom, Hor-
váth Balázs Kassa, Kuczmann Fülöp Győr, Klingenberg J. Pécs, Novoth 
István Baja, Poór János N.-Károly, Námesy Etelka Székes-Fehérvár, 
Császár Kilián Sopron, Lőwy Mór Igló, Ormay Sándor Beregszász, 
dr. Vargha Samu Pannonhalma, Gőbel J. György Székes-Fehérvár, 
Marcsek Andor Igló, Pallós Albert M.-Vásárhely, Illés Ráfael Keszthely, 
Kassuba Domokos (ós lS97-re), Bardócz Pál Budapest, dr. Réesey Viktor 
Pannonhalma, Sikolya Antal Gáva,'Fay Gizella Győr, Szentkirályi Zsig-
mond Kassa, Bódiss Jusztin Pannonhalma, Takács József Veszprém, 
Földesi Joákim Budapest, Gallauner Lujza és Anna Uj-Pest, dr. Fésűs 
György Pozsony, Gergelyi Jakab Budapest, Breuer Mór, Csudáky Berta-
lan, dr. Császár Elemér, Erdődi Ármin, dr. Heller Bernát, dr. Heller 
Izidor, dr. Illyefalvi Nagy Aladár, dr. Máté Lajos, Heuer Ede, dr. Kőrös 
Endre, dr. Pap Károly, Pittner Aurél, Ondrus Pál, Vargha Iván, Buko-
vinszky István, Tomory Imre, Peskó Ödön, Bölcsházy István, Pethe 
Ferencz, Scbneider Gyula, Stern Ábrahám Budapest, Freund Bernát 
N.-Bittse, dr. Maywald József Budapest. 

Budapest, 1896. márcz. l-én. Dr. Gyulay Béla, 
pénztárnok. 

V., váezi-körút 5S. 

Ismételten kérjiik az előfizetések és tagsági díjak 
pontos beküldését. Az előfizetések a Franklin-társu-
lathoz, a tagsági díjak a pénztárnokhoz küldendők. 


