
3 7 6 BEKÜLDÖTT MŰVEK. 

A felolvasó ülést a rendes tagok zárt ülése követte, melyen folyó 
ügyeket intéztek el. Külső tagokúi felvették "Wehle Lucia felső-népisko-
lai tanítónőt (Szolnok) és Fleischhacker Károly polg. isk. igazgatót 
(Ipolyság). 

BEKÜLDÖTT MŰVEK. 

Verne Gyula Összes Munkáinak új, olcsóbb képes díszkiadásából 
megjelent a 34 —3S. füzet, melyekben az «Öt hét léghajón» ezimű regény 
jut befejezéséhez. Kiadja a Franklin-Társulat. Ara füzetenkint 30 kr. 

A magyar nemzet története. Athenseum. 66—68. füzet. (Hunyadi 
János kora). Ara füzetenkint 30 kr. 

Dr. Szabó Mihály, Kolozsmegye kir. s. tanfelügyelőjének Tanítók 
jogai és kötelességei czímű munkája második tetemesen bővített ós átdol-
gozott kiadásban jelenik meg. Ara előfizetéssel 2 frt, utánvéttel 2 frt 20 kr. 
és 20 kr. porto. Bolti ára magasabb lesz. — E munkának mintegy kiegészítő 
része a szerzőnek mostanában megjelent Népoktatásügyi községi közigaz-
gatás ezímü munkája; ára is ugyanaz, s kapható a szerzőnél Kolozsvárt. 

Mendemondák. A világtörténet furcsaságai. Gyűjöttte és magyarázza 
Tóth Béla. Négy képpel. Budapest, Athenaeum. 354 1. Ara 3 frt. (A szájról 
szájra járó históriai pletykákat teszi szóvá és világítja meg a ritka szorga-
lommal és élvezetesen írt könyv.) 

Tizenhat év a m.-szigeti iparos tanoncz-iskola életéből. 1879—1895. 
Összeállították : Bodrogi Gyula és Pataki Ferencz. 8 r. 90 1. 

Magyar nyelvtan mondattani alapion. írta Deme Károly. A közép-
és polgári iskolák I. és II. osztálya számára. Harmadik, lényegében válto-
zatlan kiadás.' Budapest, ,1896. Lampel B. (Wodianer I. és Fiai). 112 lap. 
Ara 60 kr. (A Hl . osztály számára írt «Bendszeres magyar nyelvtan és 
a hangsúlyos verselés" második javított kiadása 1893-ban, a IV. osztály 
számára írt alrálytan és az időmértékes verselés" pedig 1894-ben jelent 
meg ugyanott.) 

A magyarországi tanító-egyesületek története. A nm. vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium támogatása mellett kiadta : a magyarországi taní-
tók országos bizottsága. írta Peres Sándor. Ara 1 frt. Budapest 1896-
«Minerva». 8 r. 340 és IV. 1. A nagy buzgalommal összeállított testes kötet 
behatóan foglalkozik az egyesületek keletkezésével, szervezetével, működé-
sével és statisztikájával, sok pontban érdekeB világot vet a magyar tanügy 
fejlődésére és a tanítóság soeialis helyzetére és tevékenységére is. Sajnos, 
a 291 tanitó-egyesület közül egynehánytól nem lehetett beszerezni az ada-

. tokát. Érdekes az az összeállítás, mely a tanítóegyesületek anyagi erejét^ 
tünteti fel; e szerint az egyesületek kezében 9Ö7 ezer forint érték vau. 


