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nyílt feleletet ad. A lap havonkint kétszer jelenik meg 1—P/2 ívnyi tar-
talommal és számos sikerült ábrával. Minden évben egy liazai gyümölcs-
fajtának sikerült színes képét ingyen meílékli. Ára egész évre 1 frt, mely 
a kiadóhivatalnak (Athenseum r. társulat, Budapest, Ferencziek tere) 
egyszerre küldendő be. 

— «Ezer éves Magyarországi, czímen az Eötvös-alap orsz. bizott-
sága millenniumi füzeteket fog kiadni, melyek néhány nap múlva már 
megjelennek, díszes kiállításban és gazdagon illustrálva. Az «Ezer éves 
Magyarország", melyet Ujváry Béla szerkeszt, alkalmas lesz mind iskolai 
használatra, mind a nép között való terjesztésre. Tartalmazni fogja a 
május 9-ki iskolai millenniumi ünnepség egész történeti anyagát kiváló 
és országos nevü írók tollából, valamint a szavalásra alkalmas versek 
nagy választékát. Egy-egy — három nyomtatott ívre terjedő — füzet 
árát a kiadó bizottság 20 krban állapította meg. A tiszta jövedelem a 
létesítendő «Tanítók Háza» javára jut. Megrendelések a Lampel B. 
(Wodianer F. és Fiai) könyvkereskedéséhez (Andrássy-út, 21.) intézen-
dők, mely czég a füzetek terjesztésével megbizatott. 

— Szabados Károly zeneműszerzőnek a kerepesi temetőben levő 
jeltelen sírjára díszes emléket akarnak állítani. A kezdeményező Rózsa-
völgyi és Társa czég hozzánk is küldött gyűjtőívet, melyre adományo-
kat szerkesztőségünk is elfogad. 

MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG. 
Felolvasó ülés 1896. márcz. 21-én. 

Elnök: Hegedűs István dr. Jelen vannak : Demeczky Mihály, Gyu-
lay Béla, Gyomlay Gyula, Komáromy Lajos, Lakits Vendel, Lederer 
Ábrahám, Négyesy László, Peres Sándor, Somogyi Géza, Szőke István, 
Trájtler Károly r. tagok, utóbbi mint jegyző ; Marmula János, Krécsy 
Béla és még mások mint vendégek. 

I. Elnök Hegedűs István jelenti, hogy egy küldöttség élén átadta 
dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő nagyméltó-
ságának a Társaság díszoklevelét tiszteletbeli tagságáról, mely megtisz-
teltetést ő excellentiája köszönettel elfogadott s egyúttal arról is bizto-
sította a küldöttséget, hogy ismerve Társaságunk nemes intentióit, 
velünk és munkánkkal teljes közösséget érez. A Társaság örvendetes 
tudomásul vette a jelentést. 

II. A kegyelet adóját rótta le ezúttal a Társaság elhunyt ren-
des tagja, Regéczy József iránt. Az emlékbeszédet Marmula János 
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tartotta, ki ismertetve az elhunyt pasdagogiai munkásságát, kiemelte 
érdemeit mint tanférfiúnak és mint embernek és jelezte működésének 
hatását, kivált a szakirodalomra. 

III. Megelőzte az emlékbeszédet Somogyi Géza znió-váraljai tanító-
képző-in tézeti igazgató felolvasása: a A chicagói nemzetközi tanügyi con-
gressusróh. A felolvasás lényeges részeiben a Társaság folyóiratában 
meg fog jelenni. 

E felolvasás kapcsán Krécsy Béla ajánlkozott, bogy a chicagói 
tanügyi congressus némely részletéről a Társaság beleegyezésével külön 
előadást fog tartani, mit a Társaság előre is köszönettel fogad. 

IV. A felolvasó ülést a rendes tagok zárt ülése követi. Titkár jelenti, 
a.) bogy a mult ülés óta 22 ügydarab nyert elintézést; b) bogy Boros 
Ambrus (Karczag), dr. Lányi József {Korpona), Marcsek Andor {Szepes-
Igló), Székely Károly (Baja), Madzsar Gusztáv (Makó), Krécsy Béla 
(Budapest) a Társaság kültagjaiul ajánlkoztak, a kik felvétettek. 

BEKÜLDÖTT MŰVEK. 
Az idő elmélete. Az e tárgyra vonatkozó főbb pliilosopbiai nézetek 

ismertetésével és bírálatéval együtt. Megírta Posch Jenő szolnoki gymna-
siumi tanár. I. rész: Elmélet. Megjelent a magy. tud. akadémia anyagi 
támogatásával. Budapest, 1896. Dobrowsky és Franké bizománya. 8 r. 
228 lap. 

A tanítónő vendékek neveléséről. A tanítóképző-intézeti tanárok orszá-
gos egyesületének IV. emlékirata. Wlassics Gyula dr. vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter úr ő nagyméltóságáboz felterjesztő az egyesület 
választmánya. Singer és Wolfner könyvkereskedése. 84 lap. — Ez emlékiratot 
f. é. márez. 12-én nyújtották át a miniszter úrnak. Sztankó Béla áll. tanító-
képző tanár szerkesztette. Közelebbről visszatérünk rá. 

— Magyarázó tanulmány «Az Ember tragédiájához* czímű munkára 
hirdet előfizetést dr. Morvay Győző, nagybányai áll. főgymn. tanár. Ki-
merítő commentárt ígér, mely egyrészt a költői- kútfők és az eddig föl 
nem használt eredeti kéziratok alapján a tragédia keletkezését adja, más-
részt az sesthetikai bírálat eszközeivel a műnek viszonyát keresi a bölcsé-
szet-, a költészet-, a világtörténelemhez, a vallás-, a világirodalom-, á társa-
dalom- és tudományhoz; fölkarolja a tragédiának eddigi sorsát a bírálatban 
és fordításokban, az életben és a színpadon, a hazában és a külföldön. 
Kilenez évi tanulmány és kutatás eredménye s a művelt nagy közönség 
mellett a szakembereknek is van szánva. A 20—22 ívre terjedő munka 
júniusban fog megjelenni; ára 6 korona lesz, mely a mft megjelenésekor 
fizetendő, azonban a megrendelés ápr. 15-ikéig beküldendő. 

Ismételten kérj ük az előfizetések és tagsági díjak 
pontos Beküldését. A z előfizetések a Franklin-társu-
latlioz, a tagsági díjak a pénztámokhoz küldendők. 


