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.4 znió-váraljai áll. tanitónőképző-intézet értesítője az 1S94—95. tanév 
végén. Szerkesztette Somogyi Géza igazgató. Az Értesítő első 64 lapján az 
intézet történetét adja, megnyitásától mostanig, beszámolva az intézet meg-
alapításáról, az igazgató tanács, a tanári testület, a növendékek, a gyakorló 
iskola, tanképesítés, internátus, kertészet, metszészet, mezei gazdaság és a 
kapcsolatos faipariskolák állapotáról s az intézet látogatóiról a lefolyt 
25 év alatt. A jubileumi füzetet az intézeti kétemeletes épület tekintélyes 
homlokzatának képe előzi meg. 

A kecskeméti polgári leányiskola 1875-től 1895-ig. Irta Pásthy Károly 
igazgató. Kiadta Kecskemét th. város. Kecskeméten, 1896. 78 és II lap. 
Bevezető czikke: A nőnevelés Kecskeméten 1875 előtt. Ezután következik 
a polgári leányiskola keletkezéséről és fejlődéséről szóló fejezet. Külön feje-
zetek szólnak a polg. leányiskola tantervéről s időnkénti változásairól, a 
tanítás eredményéről, az ifjúsági önképzőkörről, az iskolai takarékpénztár-
ról, az iskolai ünnepekről, & testi nevelés és egészségügyről, a jótékonyság-
ról, rend- és fegyelemről, az iskolai év beosztásáról s vizsgálatok-, jutalmak-
és látogatásokról, felügyeletről, a tantestület tagjairól s irodalmi és társa-

, dalmi működésekről s az intézet egyéb anyagi és szellemi állapotáról; adva 
van a növendékek statisztikája is. 

A székely keresztúri állami tanítóképző-intézet 25 éves története s az 
1894—95. iskolai évi állapota. Irta Borbély Sámuel igazgató tanár. S.-r. 
136 lap. 

A magyarországi Tanítók Országos Bizottságának működése. Titkári 
jelentések az 1890—95. évekről. 32 1. 

Tanári pályázat. 

A székes főváros legrégibb nyilvános magán felsőbb leányiskolá-
jánál 4 tanári állás töltendő be : 

•1. Magyar nyelv és történelem. 
2. Német nyelv és földrajz. 
3. Számtan és természettudományok. 
4. Franczia nyelv és irodalom. 
A felsorolt tanári állásokra pályázhatnak mindazok, kiknek a 

kivánt csoport egyik tárgyából középiskolai oklevele van, vagy polgári 
iskolai képesítéssel bir. 

A kérvények okmány-másolatokkal kellőkép felszerelve f. é. julius 
hó 30-ig nyújtandók be : 

Nasckitz-féle nyilv. felsőbb leányiskola és nevelő-intézet Buda-
pest, Andrássy-Út 34, hol hétfőn és csütörtökön 12—4-ig bővebb felvilá-
gosítás nyerhető. 

Az igazgatóság. 


