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N a g y  i d ő k .

A S. T. 0. E. felhívása. —

Harci zajtól hangos Európa minden tájéka. Sőt — az anyagi 
érdekek egybekapcsolódása révén — más világrészekre is ráveti 
véres árnyékát a háború.

A mi küzdelmünk az igazság jegyében, nemzeti becsületünkért 
folyik. Minden érzésünk ebben a gondolatban fejeződik ki: győzel
münk az erkölcs és az igazi kultúra diadala lesz. Ez lelkesíti vitéz 
hadainkat és az itthon maradottakat egyaránt.

Kartársaink jórészét szintén fegyverre szólította a kötelesség. 
Nagy időiket élünk! A tettek ideje van! Cselekvésre szólítunk Ben
neteket is Kartársak, kik itthon maradtatok! Csatlakozzatok a 
hadbaindultak hozzátartozóinak támogatására alakult helyi bizott
sághoz! Ahol nincs, ott gondoskodjatok annak szervezéséről! Hasz
nosítsátok magatokat minden irányban a háború okozta bajok eny
hítésénél! Ne kicsinyeljétek a vigasztaló szót, ne sokalljátok a fá
radságot, ha valamennyiünkért harcoló véreink feleségét, gyerme
keit istápolhatjátok, azoknak gondját enyhíthetitek. Legyetek segít
ségére tanáccsal, bíztató szóval, testvéri készséggel a bevonult kar- 
társak családjainak is!

Külön figyelmetekbe ajánljuk az Állami Tisztviselők Országos 
Egyesületének a hadbaindultak hozzátartozóinak támogatására vo
natkozó felhívását és kérünk Benneteket, egyezzetek bele, hogy 
mindaddig, míg a háború tart és szabályszerű illetményeiteket hiány 
nélkül megkapjátok, fizetésiekből a tőletek tetszés szerint felaján
lott összeg havonta beszedessék a hadbaindultak családjainak tá
mogatására. (Egyesületünk erejéhez képest gyors segítségül 50 K-t 
adott a nemes célra.)

Gazdasági helyzetünk javítása érdekében hassatok oda, hogy 
a magyar társadalom ne adja pénzét ellenségeinknek fényűzési eik-
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bekért, terményekért, ipari készítményekért. Milliókat menthetünk 
meg ezzel a nem öldöklő fegyverrel hazánk javára.

Bízunk Bennetek minden jóért és nemesért hevülni tudó Ivar- 
társaink, hogy e nehéz napokban erősekké, kitartókká, áldozat
készekké, találékonyakká tesz Titeket a lángoló hazaszeretet s min
denki példaadóan hatványozott erővel megteszi honfiúi kötelességét, 
hozzájárulván így egy szebb jövő kivívásához. Isten velünk!

Igaz kartársi érzéssel:
a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének 

Elnöksége.
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A hadrakelt tisztviselők fizetéséről.
A magyar kirá ly i m inisztérium nak 1914. évi 6.233[M. E. számú rendelete 
a mozgósítás fo lytán tényleges katonai szolgálatra bevonult állami és vármegyei 

tisztviselők, a ltisztek és szolgáik illetm ényeinek szabályozása tárgyában.

A mozgósítás folytán tényleges katonai szolgálatra bevonult 
állami és vármegyei tisztviselők, altisztek és szolgák szolgálati vi
szonyait és polgári illetményeit, a m. kir. minisztérium által, a m. 
kir. minisztertanácsnak 1878. évi julius 17-én kelt határozata alapján 
kibocsátott 1878. évi 1245/M. E. számú szabályrendelet, valamint 
az annak értelmezése iránt kibocsátott 1878. évi 3621. és 58.521. 
számú pénzügyminiszteri rendeletek szabályozzák.

E szabályrendelet, illetőleg rendeletek némely határozmányá- 
nak mikénti értelmezése iránt kételyek merülvén fel, azoknak elosz
latása céljából a m. kir. minisztérium, a minisztertanácsnak 1914. 
évi augusztus hó 17-én hozott határozata alapján a következőket 
rendeli:

1. A mozgósítás folytán bevonult állami és. vármegyei tiszt
viselők, altisztek és szolgák, ideértve a segély díjas gyakornokokat is, 
a tényleges katonai szolgálat tartama alatt — egészben vagy rész
ben — csakis fizetés természetével biró illetményeiket (fizetésüket 
és a nyugdíj-törvény értelmében beszámítható javadalmazást képező 
pótlékokat), lakáspénzüket (természetbeni lakásukat) és az 1912. 
évi XXXV. törvénycikk alapján kapott családi pótlékokat tarthat
ják meg.

Minden más illetményt és járandóságot — a bevonulás nap
ját követő legközelebbi beszüntetési időponttal — teljesen be kell 
szüntetni.

2. A fizetés természetével biró illetményeket azok a tiszt
viselők, altisztek és szolgák, akik a katonaságnál a legénység állo
mányába tartoznak, teljes összegben megtartják, azok a tisztviselők, 
altisztek és szolgák pedig, akik a katonaságnál a havidíjasok sorába 
tartoznak, — . a bevonulás napját követő legközelebbi esedékesség 
napjától kezdve — csak leszállított mértékben kapják.

3. A lakáspénzt — tekintet nélkül arra, hogy a katonaságnál 
a legénység állományába, vagy a havidíjasok sorába tartoznak 
teljes összegben megtartják mindazok a tisztviselők, altisztek és
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szolgák, akik nősek, vagy akiknek gyermekük van és háztartást 
visznek, továbbá azok is, akik az 1912. évi XXXV. törvénycikknek 
bármely szakasza alapján családi pótlékban részesülnek.

A többi tisztviselőnek, altisztnek és szolgának lakáspénzét 
a bevonulás napját követő legközelebbi beszüntetni időponttal — 
teljesen be kell szüntetni.

A természetben kapott lakást minden tisztviselő, altiszt és 
szolga megtartja, olyan esetekben azonban, amikor‘ a bevonult a 
természetben kapott lakást csak egymaga lakta, >a felettes hatóság
nak jogában áll — a bevonult tényleges katonai szolgálatának tar
tamára — a lakás felett máskép rendelkezni.

4. A családi pótlékot a bevonult tisztviselők, altisztek és szol
gák — az 1912. évi XXXY. törvénycikk rendelkezéseinek szem 
előtt tartásával — a tényleges katonai szolgálat egész tartama alatt 
megtartják,

5. Ha az Utalványozási joggal felruházott hatóság sem a ren
delkezésére álló adatokból, sem a bevonult hátrahagyott családtag-- 
jaitól nyert értesülés útján nem tudná megállapítani, hogy a tiszt
viselő, altiszt v a g y  szolga a katonasághoz milyen minőségben vo
nult be, a szükséges felvilágosításnak megszerzése végett rövid 
utón közvetlenül ahoz a hadkiegészítő kerületi (honvédkiegészítő, 
népfölkelő) parancsnoksághoz fordulhat, amely a bevonultnak nyil
vántartására — a bevonult állandó tartózkodási helye szerint — 
illetékes.

6. Az 1878. évi 1245/M. E. számú szabályrendelet 2. pont
jának utolsó bekezdésében foglalt azt a rendelkezést, hogy a tör
vényes egy évi, vagy ennél hosszabb időtartamú’ tényleges katonai 
szolgálatukat még ki nem töltött tisztviselők, altisztek és szolgák 
az említett kedvezményekben nem részesülhetnek, úgy kell értel
mezni, hogy mindazok a tisztviselők, altisztek és szolgák, akik ren
des (egy, két, három vagy négy évi) hadkötelezettségüknek teljesí
tése végett még a mozgósítás, előtt vonultak be, valamint azok a 
tisztviselők, altisztek és szolgák, akiket rendes (egy, két, három 
vagy négy évi) hadkötelezettségük teljesítése céljából a mozgósítás 
folytán hívtak be, illetményeiket csak az ujonckiképzésnék nyolc 
heti (két havi) időtartamra kapják meg, azok a tisztviselők, altisz
tek és szolgák tehát, akik illetményeiket erre a nyolc hétre (két 
hónapra) már megkapák, a tényleges katonai szolgálatnak további 
időtartamára semmiféle illetményekre sem tarthatnak igényt.

Azok a tisztviselők, altisztek és szolgák ellenben, akik rendes 
hadkötelezettségüknek mint póttartalékosok tettek eleget, vagy akik 
rendes hadkötelezettségük teljesítése alól annak idején felmentettek 
és most mint népfölkelők tényleges katonai szolgálat teljesítésére 
bevonulták, a mozgósítás folytán teljesítendő tényleges katonai szol
gálat tartama alatt járó illetmények szempontjából, egy tekintet alá 
esnek azokkal, akik a törvényes egy évi vagy ¡ennél hosszabb idő
tartamú tényleges katonai szolgálatukat már kitöltötték.

7. A katonaságnál a havidíjasok sorába tartoznak — a rang
osztályba nem sorozott havidíjasokon kívül, aminők azonban a tar
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talékosok között alig vannak — a XI. vagy annál magasabb ka
tonai rángósztályba sorozott tartalékos és népfelkelő katonaállo
mányú tisztek, lelkészek, hadbírák, .orvosok, csapatszámvivők és 
tisztviselők, akiknek havidíja egy évre számítva a XI. rangosztály
ban (hadnagy és azzal egyenlő rangú) évi 1680 K, a X. rangosz
tályban (főhadnagy és azzal egyenlő rangú) évi 2200 K, a IX. 
rangosztályban (százados és azzal egyenlő rangú) évi 3000 K, a 
VIII. rangosztályban (őrnagy és azzal egyenlő rangú) 4400 K.

A tartalékos és népfelkelő zászlósok és hadapród-őrmesterek, 
valamint a velük egyenlő rangúnk, akik évi 1200 K szolgálati áta
lányt kapnak, nem tartoznak ,a havidíjasok sorába, azonban illet
ményeiket — a mozgósítás folytán teljesítendő tényleges katonai 
szolgálat artama alatt — úgy kell megállapítani, hogy fizetés ter
mészetével biró polgári illetményük és katonai szolgálati átalányuk 
együttvéve annyi legyen, mint amennyit kapnának fizetés természe
tével biró polgári illetmény és katonai havidíj címén együttvéve 
abban az esetben, ha hadnagyok lennének.

8. Azok a tisztviselők, altisztek és szolgák, akik a katona
ságnál a havidíjasok sorába tartoznak:

a) fizetés természetével biró polgári illetményeiknek egyhar- 
madát, s ezenfelül

b) abban az esetben, ha a katonai havidíj kevesebb a fizetés 
természetével biró polgári illetményeknél, a kettő közötti külS.nbö- 
zetet is megkapják.

Az a) alatti egyharmad és a b) alatti különbözet azonban 
együttvéve nem lehet több az illető tisztviselő, altiszt, vagy szolga 
fizetés természetével biró polgári illetményeinek eredeti összegénél.

Abban az esetben, ha a fizetés természetével biró polgári illet
mények és a katonai havidíj együttvéve kevesebb, mint évi 2400 II, 
a tisztviselő, altiszt vagy szolga a két összeg közötti különbözeiét, 
illetőleg ha ez a különbözet a fizetés természetével biró polgári illet
ményeit meghaladná, ez utóbbit teljes összegben kapja,

Azok a tisztviselők, altisztek és szolgák, akik mint- tartalékos 
vagy népfelkelő zászlósok (hadapród őrmesterek) vagy azokkal 
egyenlő rangúnk vonultak be, fizetés természetével biró polgári illet
ményeikből, a zászlósi szolgálati átalány és a hadnagyi havidíj kö
zötti különbözetnek megfelelő évi 480 koronával többet tarthatnak 
meg, mint azok, akik hadnagyi minőségben vonultak be.

A fizetés természetével biró polgári illetmények megállapí
tásának könnyítésére szolgál a mellékelt két kimutatás, (ügy tu
dom, hogy e kimutatásokat ezzel -a rendelettel együtt megkapták 
intézeteink. A Budapesti Közlöny 1914. aug. 19. számában is meg- 
lelhetők. A szerk.)

9. Azoknál a tisztviselőknél, altiszteknél és szolgáknál, akik
nek fizetés természetével biró polgári illetményei a 8. pont szerint 
az eredetinél kisebb összegben állapítandók meg, a fizetés termé
szetével biró új illetményeket — az eddigi ilyen illetményeknek 
teljes beszüntetése mellett — újból kell utalványozni.
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10. Azoknál a tisztviselőknél, altiszteknél és. szolgáknál, akik
nek fizetés természetével biró polgári illetményeit a 8. pont szerint 
az eredetinél kisebb összegben állapították meg:

a) a fizetendő adókat és nyugdíjjárulékot is a kisebb összeg 
után kell újból megállapítani, az eredetileg megállapított adóknak 
és nyugdíj járuléknak az új illetmények folyósításától az év végéig 
terjedő időre eső részét pedig hivatalból törölni kell;

b) a fizetési előleg térítménynek egyes havi részleteit mind
addig, amíg a fizetés természetével biró polgári illetmények az ere
detinél kisebb összegben fizettetnek ki — annyival kell csökken
teni, mint amennyivel a fizetés természetével biró polgári illetmé
nyeknek havi részletei csökkentek; a fizetési előleg térítménynek 
csökkentése folytán felmerült hátralékot pedig — a fizetés termé
szetével biró polgári illetmények eredeti összegének újbóli folyósí
tása esetén — a fizetési előleg törlesztésére eredetileg engedélyezett 
határidő lejárta után kell megfelelő havi részletekben levonni;

c) a fizetésre bíróilag előjegyzett (követelések levonásánál 
ügyelni kell arra, hogy — a katonai havidíjnak évi összegét tel
jesen figyelmen kívül hagyva, — fizetésnek nem a fizetés termé
szetével biró polgári illetményeknek eredeti összegét, hanem csak 
a 8. pont értelmében leszállított összegét lehet tekinteni s hogy 
ennélfogva a bíróilag előjegyzett követeléseket — minden újabb 
bírói eljárás nélkül — az 1908. évi XLI. törvénycikk 6. §-a értel
mében csak ennek a leszállított összegnek egyharmada erejéig, de 
évi 2000 koronának érintetlenül hagyásával, lehet levonni. E hatá- 
rozmány alól — az 1912. évi LX III. törvénycikk 16. §-ában nyert 
fehatalmazás alapján — kivétetnek azok a bíróilag előjegyzett kö
vetelések, amelyeknél a levonás, a fizetésnek emelkedése esetén sem 
változó, egyenlő havi részletekben történik, amelyeket tehát a fize
tés természetével biró polgári illetményeknek csökkenése dacára, 
továbbra is a bíróilag előjegyzett havi részletekben kell levonni.

11. A bevonult tisztviselőnek, altisztnek és szolgának polgári 
illetményeit — a fizetési könyvecskébe (zsoldjegyzékbe) való be
jegyzés mellett — annak a kezeihez és nyugtájára kell kifizetni, 
akit a bevonult, felettes hatóságához vagy közvetlen hivatali főnö
kéhez intézett beadványában, vagy bármilyen más írásbeli nyilat
kozatában vagy levelében, az illetményeknek a tényleges katonai 
szolgálat tartama alatt való felvételére meghatalmazottja gyanánt 
kijelölt.

Mindaddig, amíg a bevonult ilyen meghatalmazottat ki nem 
jelöl, a bevonultunk polgári illetményeit — a kellő óvatosságok 
szem előtt tartásával -— annak a családtagnak a kezeihez és nyug
tájára lehet kifizetni, akinek eltartásáról a bevonult tartozott gon
doskodni s akinek a bevonulthoz való viszonyánál fogva vélelmez
hető, hogy a bevonult őt fogja az illetmények felvételére meghatal
mazottja gyanánt kijelölni.

12. A fizetés természetével biró polgári illetményeknek a 8.
pont érteimében megállapított összege, a katonai havidíjnak emel
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kedése esetén nem változik akkor, ha a tisztviselő, altiszt vagy 
szolga a katonaságnál már a bevonulás időpontjában is a havidíja
sok sorába tartozott.

Ellenben, ha a tisztviselő, altiszt vágj? szolga nem havidíjas 
minőségben vonult be, s ha ennélfogva fizetés természetével biró 
polgári illetményei nem a katonai havidíj figyelembevételével álla
píttattak meg, ezeket az illetményeket újból kell megállapítani ak
kor, ha az utalványozási joggal felruházott hatóság bármily módon 
tudomást szerez arról, hogy a bevonult a katonaságnál a legénység 
állományából — ideértve a zászlósokat, had apród.-őrmestereket és a 
velük egyenlő rangúnkat is — a havidíjasok sorába jutott.

13. Ha az utalványozási joggal felruházott hatóság bármily 
módon tudomást szerez arról, hogy a bevonult tisztviselő, altiszt 
vagy szolga meghalt, az utalványozott polgári illetményeket a sza
bályszerű beszüntetési időpontokkal be kell szüntetni.

14. Ha a bevonult tisztviselő, altiszt vagy szolga, tényleges 
katonai szolgálatának megszűnése után, szolgálat-tételre ismét je
lentkezik, a bevonulás előtt élvezett összes polgári illetményeit, a 
tényleges katonai szolgálat megszűnésének napját követő legköze
lebbi esedékességi időpontoktól kezdve kell utalványozni.

Ha azonban a tényleges katonai szolgálatnak megszűnése és 
az illetőnek szolgálattételre való jelentkezése között harminc napnál 
hosszabb idő telt el, a bevonulás előtt élvezett polgári illetménjmket 
csak . a szolgálattételre való jelentkezés napját követő legközelebbi 
esedékességi időpontoktól lehet utalványozni, hacsak az illető nem 
igazolja, hogy önhibáján kívül nem jelentkezhetett a harminc napon 
belül.

15. A mozgósítás folytán tényleges katonai szolgálatra, be
vonult pénzügyőri legénység, a tényleges katonai szolgálat tartama 
alatt járó polgári illetmények szempontjából — amennyiben az 
alábbiak másképp nem rendelkeznek — egy tekintet alá esik az 
egyéb állami altisztekkel.

Az állandóan felvett s mozgósítás folytán tényleges katonai 
szolgálatra bevonult pénzügyőröket csak a szolgálat alól, de nem a 
pénzügyőri testületből kell felmenteni s velük -a leszámolást- nem 
kell megejteni.

Az állandóan fel nem vett pénzügyőröket, ha mozgósítás folj?- 
fán tényleges katonai szolgálatra bevonulnak — a leszámolás meg- 
ejtése mellett -— a pénzügyőri testületből fel kell menteni s ezek 
a pénzügyőrök a tényleges katonai szolgálat tartama alatt polgári 
illetményekre igényt nem tarthatnak.

Fizetés természetével biró polgári illetménj?ek alatt a pénz
ügyőröknél kizárólag az évi zsoldot lehet érteni. Mindenféle egyéb 
illetményt (ruházati adalékot, helyi, határvonali és hajókormányosi 
pótlékot, szalma- és mosáspénzt, stb.) tehát -— a bevonulás napját 
követő legközelebbi beszüntetési időponttal — teljesen be kell szün- 
1 etni.

Annak, aki pótdíj élvezetével egybekötött vitézség! arany,
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vagy ezüst éremmel (érdemkereszttel) tüntettetett ki, ez a pótdíj a 
tényleges katonai ¡szolgálat tartama ¡alatt is jár.

A bevonult pénzügyőrnek évi zsoldját ¡a 11. pontban említett 
meghatalmazottnak vagy családtagnak kezeihez is fél havi előzetes 
részletekben kell fizetni.

16. Az utalványozási joggal felruházott hatóságok kötelesek az 
utalványozási jogkörükbe tartozó azokról a tisztviselőkről, altisztek
ről és szolgákról, ¡akik a mozgósítás folytán tényleges katonai szol
gálatra bevonultak, — saját céljaikra szolgáló s a szükséges adato
kat (katonai minősége, katonai havidíj összegét, a polgári illetmé
nyeknek eredeti és újonnan megállapított összegeit) feltüntető — 
pontos nyilvántartást vezetni, azonban eltérően az 1878. évi 58.521. 
számú pénzügyminiszteri rendelet utolsóelőtti bekezdésében foglal
taktól — sem ezt a nyilvántartást, sem abból készített kivonatokat 
vagy bármilyen más kimutatást nem kell a katonai hatóságokkal 
közölni.

17. Ez a rendelet csak a rendszeresített állásokra, állandó évi 
fizetés (évi bér, évi zsold) mellett alkalmazott tisztviselőkre, altisz
tekre és szolgákra terjed ki, tehát nem vonatkozik a mozgósítás foly
tán tényleges katonai szolgálatra bevonult egyéb állami'1 és várme
gyei alkalmazottakra (díjnokokra, napibéresekre, napszámosokra és 
munkásokra), akiknek illetményeit a bevonulás napjával teljesen 
be kell szüntetni s akiknél az 1912. évi XXX V. törvénycikk 12. 
§-ának 4. pontja, illetőleg 13. §-a értelmében, a bevonulás napjával, 
az esetleg kapott családi pótléknak élvezete is megszűnik.

Budapest, 1914. évi augusztus 18-án.
Gróf Tisza István s. k.,

m. kir. miniszterelnök.

VEGYESEK.
A tanítási évnek rendes időben való megkezdését a VKM. intézeteink

nek is elrendelte. (Megelőzően az internátusos intézetek felszölíttattak: tegyék 
meg az előkészületeket a bennlakó növendékek kitelepítésére, hogy az intézet 
helyiségei hadikörház céljára szükség esetén azonnal átadhatók legyenek.) 
Hamarosan el fog válni, m it szól az élet. Némely intézetnél csak 1—2 k a r tá r 
sunk m aradt itthon; több helyen felére, sőt lejebb apadt a tan á ri létszám, amely 
egyáltalában nem pótolható. Valószínű, hogy a növendékek közül a munkaerő 
pótlására, vagy más ok m iatt többet otthon ta rtanak . A tan á ri testületek a be
írás eredményének lá ttá ra  vethetnek majd számot a rendkívüli helyzettel s 
mérlegelhetik: fokozott kötelességérzettel m it tehetnek a kényszerű helyzetben. 
Minthogy intézeteink különleges építése és berendezése, valam int az eredményes 
oktatás biztosítkatása m iatt a  rendes osztálylétszám nál nagyobb csoportok 
összevonása nem lehetséges, bizonyára a legtöbb helyen a növendékeknek a 
gyakorlati tárgyakkal való hathatós' foglalkoztatása lesz a megoldásnak egye
dül lehetséges módja.
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Gyászbír. «A siketném ák hevesvármegyei áll. s. intézetének igazgatósága 
és tan á ri testületé mély fájdalom mal jelenti, hogy az intézet egyik megalapí
tó ja : nagyméltóságú nagykállói Kállay Zoltán  dr. v. b. t. t. úr, Heyesvármegye 
főispánja, a  siketnémák intézete felügyelő-bizottságának elnöke stb., a  siket- 
néma-oktatásügynek buzgó tám ogatója, folyó hó 20-án Wienben elhunyt. Eger, 
1914. julius hó 21-én. A feledhetetlen pártfogó emlékét gyám oltjai kegyelettel 
őrzik szívükben,“

A VKM. a) véglegesítette: Gogola A ladár, Bessenyei Elemér, K onrád 
György, Lengyel Gyula, Zsenaty Dezső, Bérezi Gusztáv, Füzesi Árpád, Fialko- 
vits Gyula, B artha Jenő és H ajdú Lajos k a rtá rsa in k a t; b) tanárképzőnkbe 
felvette: Illéssy Zoltán, Orosz Im re, Meixner M átyás, M agyar László, Istványi 
Gyula, Balázs István, Keményfí'y Károly, Sehnell János, B artalis M árton, 
Kemény Géza, Szaucsek István  és Takács M ihályt; c) kim ondta, hogy az alap
vizsgát te tt hallgatók 1914—15.-ben gyped.-i intézethez való beosztásra nem 
szám íthatnak és a költségvetésben rendszeresített állások nem fognak betöltetni.

Budapesti kartársaink közül többen a m inisztérium ba rendeltettek 
szolgálatra a hadba vonultak pótlásául.

Törvény a nem állami tanárok nyugdíjáról. A hivatalos lap aug. 
29,-i (201.) száma közli az 1914. évi XXXVI. törvénycikk szövegét, amely a nem 
állami tanárok s azok özvegyeinek és árváinak  ellátásáról szól.

A VEM. áthelyezte a következő kartá rsa in k a t: Kunsch Ferencet és 
Palatínus N. K árolyt Körmöcbányáról Debrecenbe, P iroska K áro ly t Jolsváról 
Debrecenbe, Miskey K áro ly t K aposvárról Jolsvára, Govrik Bélát és M olnár 
A ntalt Debrecenből K örmöcbányára, Jávor G yulát Debrecenből K aposvárra.

Lapzáráskor értesültünk, hogy a snk. körmöebányai, ungvári, aradi, 
temesvári, kolozsvári és budapesti két intézetében, valam int a vakok budapesti 
k ir. intézetében a tan ítási év m egnyitása — bizonytalan időre — elhalászta - 
to tt. Ezeken kívül még egy pár intézet kérte és v árja  a m iniszter ú r hasonló 
döntését.

Házasság. Zsujtai Németh  Kázmér debreceni kartá rsu n k  júliusban el
jegyezte Brassóban K ubányi Ancsiikát.

A szaktanács ju l. 4.-iki gyűlésének tá rgya i: 1—2. A képesítő- és alap- 
vizsgálat jzkve. 3. Az áthelyezési kérvények. 4. Az 1914—15. évi tanerő szük
séglet. 5—6. Kinevezések, 7. A gyped.-i psychologiai laboratórium  cim kérdése,
8. A. snk, budapesti intézete ig.-nak felterjesztése kisegítő osztály tárgyában.
9. Az ifjú vakok intézete házitanácsának és tantestületének jzkve. 10. A vako
kat gyámolító orsz. egylet felterjesztése a kilépő növendékek továbbképzése 
irán t. 11. A snk. váci intézete igazgatójának a testületi jegyzőkönyvre vonat
kozó felterjesztése. 12. A snk ungvári intézete épületének ügye. 13. A S. T. 0 . E. 
felterjesztése. 14. A hitoktatói vizsgálatok jegyzőkönyve. 15. Véglegesítések. 
16. Tankönyvek bírálása. 17. A váci ipari tanm űhely intéző-bizottságának több 
beadványa, 18. A budapesti kisegítő-iskola VI. oszt. növendékeinek beadványa. 
19. A snk. pozsonyi int. egy növendékének osztályozása.

Ízesetek. Kérem K ártérsaim at a) írják  meg a státusunkból katonai 
szolgálatra bevonultak címét; b) hívják fel az érdekeltek figyelmét a  6,233. sz. 
rendeletre. A veszteségkimutatások  a szerkesztőnél megtekinthetők.

F R I T Z  Á .  B U D A P E S T ,  V i l i . ,  N A F - U . 1 3 .


