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Dr. Náray-Szabó Sándor.
1861— 1914.

„Könnyet a halottnak, pálmát 
á hősnek!“

Dr. Náray-Szabó Sándcr nyugalmazott magyar királyi 
vallás- és közoktatásügyi államtitkár, a Gyógypedagógiai 
Intézetek Országos Szaktanácsának kezdettől fogva elnöke, 
a Lipót-rend lovagja, a Siketné.na-intézeti Tanárok Orszá
gos Egyesületének disztagja 1914. évi november 18.-án, 
pár napi szenvedés után, életének 54. évében Budapesten 
elhunyt.

Váratlan és időelőtti halálát a harctérről jött katonák 
ápolása közben kapott vörheny (sarlach) okozta.

Emberszeretettől hevített munkás életéhez híven, jó 
magyar lelke sugallatára önként vállalt hazafias köteles
sége teljesítése során érvén Őt végzete : dicsőségesen folyó 
háborúnk hőseként áldva fogjuk nevét mindenkor tisztelni 
és átadni a jövendő századoknak.*

* A dr. Náray-Szabó Sándor é le tra jz i adata i lapunk II . évfolyama 
(„Gyógypaedagógiai Szemle“) 7. számában olvashatók. A kiegészítést, vala
m int az irodalm i m unkásságáról szóló jegyzéket, melynek összeállításán dol
gozunk, közölni fogjuk.
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Dr. nârai Nàray-Szabô Sàndor,
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Telbisz Károly dr.

Telbisz Károly dr., Temesvár sz. kir. váro-s nagy polgármes
tere, ki betegsége miatti: ez év április havában nyugalomba vonult, 
a szünidőben, július 14.-én KarintMának egyik kies nyaralóhelyén, 
a Wörthii-tó mellett levő Pört-schachban 60 éves korában elhunyt.

Temesvár sz. kir. város lakossága fájó szívvel siratta Telbisz 
elhunytát, akiben legnagyobb fiát, a modern Temesvár megalkotóját 
vesztette el.

Mély ímegilletődéssel és őszinte részvéttel fogadta a gyógy
pedagógiai oktatásügy minden munkása is e nagy férfiú halálának 
a hírét, mert az elhunyt kiváló emberbarát volt, aki állásában igen 
sokát tett a siketnémák és vakok ügyéért.

Igen korán, már akkor pártolta a siketnémák ügyét, amikor 
hazánkban csak 2 intézet (a váci országos intézet és az izraeliták 
budapesti intézete) állt fenn a számukra. Oly időben állított fel inté
zetet a siketnémák részére, amikor az állam még nem gondoskodott 
a községi intézetek tanerőinek a fizetéséről, amikor tehát az intézet 
fentartásának minden gondja a városra szakadt.

Figyelme mindjárt polgármesteri állásának az elfoglalása 
után irányult a siketnémákra. 1885. évi március 9.-én lett polgár- 
mesterré és már április 2.-án meglátogatta Scháffer Károlyt, akinek 
akkor 2 siketnéma magántanulója volt s melegen érdeklődött a taní
tásuk iránt. A látottak annyira meghatották Telbiszt, hogy e naptól 
kezdve valóságos pátronusa lett a siketnémák oktatásügyének. Soháf- 
fert felkérte, hogy működését szélesebb mederben folytassa. Hogy 
pedig Scháffernek segítségére lehessen, azonnal összeíratta a város 
siketnémáit.

Csakis Telbisz segítségével nyithatta meg Scháffer 1885. évi 
október hó 1.-én 12 siketnémia növendékkel a magániskoláját, amely 
alig néhány héttel rá Telbisz pártfogása folytán november 4.-én, 
Bonnaz Sándor volt Csanádi püspök 25 éves püspöki jubileuma 
napján, városi jelleget és városi segélyt kapott, 1893. évi szept. 1.-én 
pedig, ugyancsak Telbisz közbenjárására, teljesen városi intézetté lön.

Telbisz nélkül nem volna ma Temesvárott intézet a siket- 
némák részére.

Telbisz nélkül Scháffernek a siketnémákkal való foglalkozása 
mindvégig csak magánügy, kisebbszerű magánvállalkozás maradt 
volna.

Telbisz volt tehát az, aki Scháffer magánügyéből közügyet, 
városi ügyet csinált és aki ia városi intézet felállításával Délmagyar- 
ország siketnémáinak az emberiség számára való megmentését lehe
tővé tette.

A tanintézet és az internátus építése, jókarban való tartása, 
továbbá a személyi és dologi kiadások sok költséget okoztak a város
nak. Nincs város hazánkban, amely annyit áldozott volna a siket- 
némák ügyéért, mint Temesvár és ez az áldozatkészség mind iaz oly 
nagy tekintéllyel és hatalommal birt Telbisz jóindulatának kö
szönhető.
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Telbisz Kâroly dr.
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Bár az intézet fejlődésével az évi kiadások mindinkább emel
kedtek, . a városi közgyűlés mégis mindig készségesen szavazta meg 
az intézet költségvetését és sóba sem nézte azt, hogy az intézet, nö
vendékei többnyire vidékiek, idegenek, akiknek a nevelésére nem 
volna 'köteles a város áldozni.

A törvényhatósági bizottság sohasem gördített akadályt az 
intézet fejlesztése elé, mert tudta, hogy ez az intézet Telbisz ked
venc alkotása.

Telbisz nagyon sajnálta és igen szerette a: siketnémákat, a.z 
intézetre pedig valósággal büszke volt.

Az intézetnek átalakítása ntán egy alkalommal iskolát ment 
látogatni. Útja-az intézet mellett vezetett el. Az intézetnél nem száll
hatott ki kocsijából, mert a népiskolánál várták őt, de mikor a 
kocsija az intézet felé közeledett, boldogsággal teli hangon, szinte 
áitszellemülten monda, az őt kísérő Bellái József kulturtanácsnoknak: 
„Öröm tölti el szívemet, ha erre az intézetre nézek.“

Mikor pedig .néhány hónappal később arról volt .szó, hogy a 
vidéki intézetek vezetői az intézetek teljes államosítását kérjék a 
minisztériumtól, akkor hallani sem akart róla. Erősen tiltakozott 
az államosítás ellen, mert ¡az intézet a szívéhez nőtt s nem akart 
tőle megválni.

Sajnos, nemsokára rá betegsége miatt meg kellett válnia az 
intézettől, hivatalától és a várostól, amelynek felvirágoztatásáért 
annyit dolgozott. 1913. végén Svájcba, majd később Olaszországba 
ment gyógyulást keresni. Onnan hazatérve, családjának a könyör
gésére ¡nyugdíjaztatását kérte, mely kérelemnek a város közgyűlése 
a május 27.-én tartott ülésben Telbisz nagy érdemeinek igen meleg 
elismerése mellett június 1.-én kezdődő, hatállyal eleget is tett.

Június közepén elbúcsúzott a várostól és Pörtschachba uta
zott, .■■•ahol 14.-én hirtelenül elhunyt. Családja ott temethette el ideig
lenesen Temesvár sz. kir. város impozáns küldöttségének a jelen
létében. Végleges temetése most, október 24.-én ment végbe, amikor 
a város haza hozatta nagy fiának holttestét. Ravatala egyik alko
tásában, á kegyesrendiek főgimnáziumának ¡a templomában volt 
felállítva, ahonnan dr. Glattfelder Csanádi püspök vezetésével az 
egész város kisérte utolsó útjára a nagy halottat.

* **
Telbisz Károly 1854. évi nov. hó 19.-én a, torontálmegyei 

Némétésianádon született. Gimnáziumi tanulmányait Szegeden, Győ
rött és Pozsonyban, a jogot Budapesten végezte. 1880-ban beutazta. 
Európa nyugati államait; Onnan visszatérve, augusztus havában 
Temesváréit tigyvédi irodát nyitott. 1883. évi szept. 17.-én a város 
szolgálatába lépett, amikor a közgyűlés őt főjegyzővé választotta. 
1885. március 9.-én pedig budapesti rendőrfőkapitánnyá lett Török 
János helyébe őt választotta meg a közp-vűlés polgármesternek. 
Ettől a naptól kezdve Telbisz egész életét a város javára szentelte.

Érdemei a legfelsőbb helyen is elismerésre találtak. 1890-ben 
királyi tanácsos, 1891-ben a ITT. oszt. vaskorona-rend lovagja, 1905-
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ben udvari tanácsos lett, nyugalomba vonulása alkalmával pedig 
a király „<a közélet terén szerzett igen sikeres és kiváló érdemeinek 
elismeréséül“ a Eerencz József-rend középkeresztjével tüntette őt ki.

Egész Temesvár, annak sok-sok intézménye és intézete hirdeti 
Telbisz nagyságát, — emberbaráti érzületét és áldott jó szívét azon
ban a legjobban a siketnémák intézete hirdeti, amelyben emléke 
örökké élni fog. Zádor Endre.

A magyar sn.-oktatásügy 1913-ban.*
A gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának jelentése nyomán. —

A jelentés bevezetése méltatja dr. Náray-Szabó S. érdemeit 
nyugalomba vonulása alkalmából. A szakt. elnöke továbbra is N-Sz. 
maradt.

14 gyűlése volt a szaktanácsnak, kétszer vizsgálta meg az 
intézeteket.

Az új szabályzat értelmében ezután nem az egyes intézetek 
képviselőiből áll a szakt., hanem kinevezett tagokból. A gyp.-i ta
nárképző számára is új szabályzat készült. A snk. internátusáról 
az a véleménye a tanácsnak, hogy annak építése addig nem indokolt, 
amíg az intézetek a fentartás gondjaival küzdenek és valamennyien 
8 osztályúvá nem fejlődnek.

A költségvetés tárgyalásakor napirenden volt nehány intézet 
államosításának ügye is. Javasolta a szakt. a kézimunka-tanítónők
nek a X. f. o.-ba való léptetését.

A gyengetehetségű snk. részére Szegeden külön osztály nyílt 
meg. Munkatervét a szakt. megbírálta.

A Marosvásárhelyt tervezett sn.-intézetről tárgyalt a  tanács 
a helyi hatósággal. A szervezést későbbre halasztották.

Foglalkozott a szakt. a S. T. 0. E.-nek beadványával, a váci 
ipari foglalkoztató végleges elhelyezésével, Sáros v.m. alispánjának 
a snk. iskoláztatására vonatkozó felterjesztésével, a fiumei tan
folyam fentartásával, a snk. családi internátusával, a középiskolai 
rajztanár heti óráinak megállapításával; véleményt mondott a snk. 
kolozsvári társasköre szabályairól, státusunk tagjai katonaügy érnek 
rendezéséről.

Kimondta a szakt., hogy .a snk. intézeteiben a beszédtanítás 
alsó fokán .a Borbély Sándor-féle vezérkönyv figyelemben részesül
jön; az írásokra külön gond fordíthassák, hogy azok tartalmilag és 
alakilag egyaránt megfeleljenek a tanterv követelményeinek; a tan
terv értelmében készítendő írások dátummal láttassanak el; a siket
néma intézetek alsó osztályaiban a legjobb fonetikusok tanítsanak; 
a szervezeti szabályzat második fejezetének 8. §-át úgy kell értel
mezni, hogy az igazgatónak a félévi osztályzatok megállapításánál 
éppen olyan hatásköre van, riaint év végén; az olvasó és tankönyvek

A gyp.-i intézetek s ta tisz tik á já t i. a 3. szám nál.
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ne megbízás alapján szerkesztessének, hanem azok megírásában sza
bad verseny legyen és hogy ia 38.727—1911. sz. r. értelmében vala
melyik szaktanácsi tagtól megbírált tankönyvöket illetőleg a tanács
nak úgy a bírálatról, mint magáról a könyvről is véleményt kell 
mondania, mert a munka elfogadása, vagy elutasításáról való döntés, 
ebben a kérdésben teendő j vasi áttétel a szaktanácsot illeti meg; a 
tanárok áthelyezése, a nevelés és tanítás érdekében lehetőleg korlá
tozhassák; a tanárokat az intennátusbeli növendékeknek a tanítási 
időn kívül eső órákban való elfoglaltatásána, szórakoztatására köte
lezni nem lehet; a sm-iparostanoncok tankötelezettségének rendezé
sére nincs szükség, mert az 1884. XXVII. t.-c. rájuk is vonatkozik.

Javaslatot tett a tanács — többek közt — márc 15.-ének meg
ünneplésére is a szaklapok segélyezésére.

A gyp.-i tanárképző I. évfolyamán 12 ösztöndíjas, 2 önkölt
séges és 3 vendéghallgató volt. Alapvizsgát 12, képesítőt 13 hall
gató tett. (Most volt első ízben minden tárgykörből írásbeli.) A 
hallgatók külön kézügyességi órákon mintasorozatot készítettek.

Snk. hitoktatására képesítő vizsgát tettek: Dr. Hrusztak A. 
rk. Temesvár, Seregélly S. g. kát. és Klein S. izr. Ungvár.

A snk. kolozsvári intézete 1913. okt. 4.-én ünnepelte 25 éves 
fennállását. (V. ö. M. S. 0. 1913. 11. sz.); a körmöcbányai intézet 
új épületet kapott (az építésre a, VKM. 300 ezer K-t engedélyezett); 
a debreceni intézet új otthonába költözött; az egri intézet építésének 
ügye is a megvalósulás felé közeledik; a budapesti (áll.) intézet 
internátusa megnyílt; a kaposvári intézet 8 osztályúvá fejlődött.

Borbély Sándornak „A némák megszólaltatása stb.“ c. műve 
kiadatott s használatra engedélyeztetett.

Uj iparostanonc-iskola nyílt meg Körmöcbányán és Pozsony
ban. A 11 tanonciskolát az állam 5000 K-val segélyezi. Aradon 
a leány-iparostanulóknak külön tanfolyamuk van a, város költségén. 
A fiúk rajztanításáért szintén a város fizet. (1913-tól nem a hallók 
iskolájában, hanem külön tanulják a rajzot.)

A snk. szegedi intézetének a VKM. 3000, a. földmivelésügyi 
min. 2000, a kereskedelemügyi min. (a gépkötő-műhelynek) 2000 K 
segélyt adott.

A posta- és távirda-alkalmazottak sn. gyermekei részére a ke
reskedelemügyi min. ezúttal is 1000 K-t adott.

Az egész gyp.-i státusban kineveztetett a VII. f. o.-ba 1, 
a VIII.-ba 16, a IX.-be 20, a X.-be 57, a XT.-be 11. rangsoron kívül 
12; véglegesíttetett 13; áthelyeztetett 11; elismerésben részesült 2.

A jelentést — mely külön ismerteti a gyp.-i oktatásügy egyes 
ágazatainak működését — Berkes János szakt. előadó szerkesztette. 
(V. ö. Magyar Gyógypedagógia 1914. 1. sz. 3—14. 1.) K.



178 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS. 10-12. sz.

A háború és mi.
Megértéssel fogadták a kartársiak azt a kérésemet: közöljék a be

vonultak nevét, címét, a rájuk vonatkozó feljegyzésre méltó adatokat 
és az intézetek állapotát, működését.

A valamennyiünkért küzdő kartársainkkal való együttérzésünk 
jegyében indult e munkálkodásnak eredménye bizonyára értékes törté
neti adatni fog szolgálni arra nézve is: miként vette ki részét státusunk 
e nagy idők munkájából. Ezért kérem a változásoknak, eseményeknek, 
újabb, adatoknak időről-időre való szíves hírüladását.

Az egyes intézetektől érkezett tudósításokat az alábbiakban fog
laltam össze:

Vác, siTeetnémáh kir. orsz. intézete: 1. Záborszky Á. 26. gy. e.
1. század, 77. sz. tábori posta, északi harctér. 2. Mayer A. a mármarösi 
harctérről ezredével Balassagyarmatra rendeltetett. 85. gye. 4. pótsz. 
4. szakasz. 3. Vas I. Pozsony, 72. gye. pótsz. 5. szakasz. 4. Györgyfy Á. 
Losonc, 25. gye. 3. pótsz. 15. szakasz, gyalogsági laktanya. 5. Schaffer 
M. Temesvár, 61. gye. 4. pótsz. irodája. 6. Krupa P. kórházi szolgá
latot végez, Kecskemét, cs. és kir. IX. tartalékkórház. 7. Szép J. a 
váci Vöröskereszt kórházában titkári dolgokat végez."— Borbély S. ig. 
felesége önkéntes ápoló. — A váci önkéntes őrsereg tagjai: Borbély S. 
felügyelő, Szentgyörgyi G. segédtiszt, Együd L. őr parancsnok, Szot- 
frid J. és Válók J. őrvezetők, Bartók L., Gogola A., Kondra M., 
Vattér E., Vissi •!.. Wolkóber J. és Zsembery .1. önkéntes őrök. Az 
őrség szervezetében a kezdeményező és megszervező érdem a Szentgyörgyi 
Gusztávé, ki a polgármester jobb keze volt és ma is az. — Kondra M., 
Wolkóber J., Zseniben ,T. tanárok és Simon G. gondnok a népfelk. 
szemlén besorozhattak (XII. 9-—11). — A tanítás osztály-összevonások
kal folyik. A VII. osztályt többen tanítják. — A növendékek készí
tettek a katonáknak 40 hósapkát, 10 pár csuklómelegítőt, 12 pár kap
cát; a foglalkoztató adott 35 hósapkát.

Izraelita siketnémák orsz. intézete, Budapest, VII.: Kanizsai 1). 
kórházi szolgálatot végez a nagyszombati tartalékkórházban. — Az 
intézet a mozgósítás idejében népfölkelök szállása volt. Okt. 29.-én 
pedig megnyílt, mint a ,,Bethlen-téri hadikórház“ 300 beteg számára, 
lg. főorvos dr. Deutsch E. intézeti orvos. Tolnai J. Béla igazgató a 
feleségével együtt ellenőrzi a betegek ellátását, gyűjti és szétosztja a 
katonák javára érkező különféle ajándékokat. Simonyi Sz. és Natonek 
B. kartársak főápolónők, Rózsa G. könyvtáros, Herczka G., Kardos I. 
és Salgó E. kartársak pedig olvasnak a betegeknek s egyebekben is 
igyekeznek helyzetüket lehetőleg enyhíteni.

Siketnémák temesvári államilag s. intézete: 1. Klampfer F. pót
tartalékos 76. gye. 12. század, tábori posta 59 (?). 2. Ruszwurm K. 
Galíciában Ravaruszkánál (szept. 8. ?) puskagolyótól megsebesült a
balkezén (4 törött csontot kellett kivenni). Jan. 6.-áig szabadságolva 
van: Szeged, Zerge-u. 3. Schmitz M. tizedes Tuzla, Bosznia (temesvári 
tartalékikórház). 4. Sohreiner .M. tizedes, Arb. Abt. 8/33 Etappenpost 
189 Zimony. 5. Zsutty B. 61. gve. Temesvár. Holló-u. 38. — Hrivná.k 
L. népfelk. szemlén besoroztatott (XII. 7.). — Az intézet Vöröskereszt
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kórház s állandóan tele van sebesültekkel. A háború alatt előrelátható
lag nem lehet tanítani.

Siketnémák aradi államilag s. intézete: 1. Varga R. III. század 
Újvidék 24. (Felülvizsgálatra küldték, újabb adat nincs.) 2. Rédiger 
K. csak néhány napra volt bevonulva. —, A tanítást okt. elején kezdték. 
A növendékek úgyszólván teljes számban beiratkoztak. Az I.. II., III., 
TV., V. osztályt külön, a VI—VII. o.-t összevontan tanítják. — Éliás J. 
igazgató főhadnagy fia a Lemberg melletti csatában megsebesült a 
lábán, a másik fia szintén a harcmezön van.

Siketnémák kolozsvári államilag s. orsz. intézete: 1. Kábán J. 
a 21. honv. gye. II. népfölkelő pótszázadához volt beosztva. Most mint 
egészségügyi katona a Vöröskereszt-egylet kolozsvári kórházában van 
alkalmazva tizedesi ranggal. 2. Ürmösi J. a 62. gye.-nél szolgál. Most 
mint egészségügyi katona a Vöröskereszt-egylet marosvásárhelyi kór
házába van beosztva tizedesi ranggal. 3. Nagy L. az 50. gye.-nél szolgál. 
Nov. végén a gyulafehérvári kórházban ápolták mint beteget (nem se
besült). 4. Z. Kiss ,T. egyéves önkéntes a 24. honv. gye.-nél szolgál. 
Nov. végén az önkéntesi iskolában volt kiképzés alatt Marosvásárhelyt. 
— A tanítás okt. elején kezdődött. Addig a 21. li. gye. 1. pótszázada 
volt az intézetbe szállásolva. A növendékek jórésze nem iratkozott be. 
Az igazgatóval együtt 4 tanár tanít egyesített óratervvel és osztály- 
összevonással. — Nagy P. igazgató beállt a polgárőrségbe.

Siketnémák budapesti áll. intézete: 1. Benedek Á. 20. honv. gya
loghadosztály, törzsszázad, 14. sz. tábori posta. 2. Bárczi G. dec. elején 
Esztergom 26. gye. 2. pótsz. 77. sz. tábori posta. Előbb ezrede egész
ségügyi csapatánál szolgált. Szept. 18.-án a Szán folyónál, Sieniava 
mellett, a jobb lábán 16 cm. hosszú s kb. 21/,, cm. mély szúrást kapott 
s ugyanakkor eséstől agyrázkódást szenvedett, melynek következménye 
baloldali idegbénulás lett. X. 2.-ától XI. 26.-ig szabadságon volt. 3. 
Hochrein L. dec. 9.-én őrmesterré lett. Arb. Abt. 4/44, 311. sz. tábori 
posta. 4. Istenes K. megsebesült, cime: Schluckenau, Böhmen. Waisen- 
hauis. (Előbb Krakó, majd Leitmeritz.) Jaroslau alatt lőtték át a lába- 
fejét. Az ide-oda szállítással sebe súlyosbodott, most azonban már túl 
van a veszélyen. 5. Simon J. Brassó. Hátulsó Kőbánya-u. 2/a. 6. Saa- 
bady G. 17. népfölk. gye. 8. század, 4. szakasz, 311. sz. tábori posta. 
Több győzelmes csatában vett részt, 7. Dr. Bihari K. nov. 22.-én vonult 
be. Címe: Fe.stungs-Commando 126/c Pétervárad. 8. Bründl ü. aug. 
eleje óta francia fogságban van. Címe: E. Bründl, Chambre 15. Fort 
de Orozon pár Cbateaulin Finistre. 9. Michels F. szintén francia fog
ságban van. Címe: Philippe Michels refugie de l’Aveyron Francé. 
Bründl és Michels július hónapot Parisban töltötték. Tanulmányozták 
a sn. intézetet. Együtt laktak. Michelst aug. 1.-én fotografálásért el
fogták. magánzárkába csukták. 6.-án jogtanácsost kapott. 13.-án kihall
gatták. 19.-én harmadra agával közös börtönbe került, másnap pedig egy 
nagy terembe, ahol 200-an voltak. (Bár az egész idő alatt érezte a sn.- 
intézet igazgatójának pártfogását: szabadulása nem lett.) 23.-án éjjel 
Rodezbe érkezett, ahol egy, évek óta elhagyottan álló, romladozó papi 
nevelő-intézetben erős katonai őrizet alatt van. (E két fogoly kartár
sunk részére levél- és pénzküldeményt továbbit a ,.Bureau de Infor-
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mation de la Croix Rouge Généve (Suisse) Rue de l’Athénée 3.) — 
Derbész B. népfelk. szemlén besorozhatott (XII. 17.). — Kegler F. 
kezdettől fogva az önkéntes Őrseregben teljesít szolgálatot. — Klis L. 
ig. Lajos fi.a — .ki mint egyéves önkéntes alvadász az 1. sz. t i roll csá
szár-vadászezred 8. századában szolgál — dec. 11—12.-én a nyugat- 
galiciai csatában könnyebb sebesülést kapott (srapnel!) s a Rzeszow-i 
tartalék-kórházba került, mely most Teschenben van. — Az intézet 
tanítási éve 1915. jan. 2.-án kezdődik. Ideiglenesen kirendelhetik ide 
néhány tanár azoktól az intézetektől, ahol az intézet meg nem nyílhat.

Siketnémák kaposvári áll. s. intézete: 1. Pető J. pótt. 24. gye.
2. század, Újvidék. 2. Jávor Gy. pótt. 25. gye. Galíciában küzd a hazáért. 
107. sz. tábori posta. Horváth P. és Kárpáti 0. beteges voltuk miatt 
ideiglenesen szabadságolva vannak. — Az intézetben a. 44-es katonaság 
volt elszállásolva jul. 27.-étöl aug. 27.-éig. — A tanév rendes módon 
és időben .megnyílt. .Külön van az I. és II. osztály. Összevonva a 
III—IV.. V—VI. és VII—VIII. A növ. a katonáknak meleg holmit 
készítenek.

Siketnémák kecskeméti áll. s. intézete: 1. Fodor I. tart, hadnagy 
38. gye. Kecskemét, Megsebesült. L. Veszteséglajstrom 12. füzet, (1. old. 
(Szabáesná! a tüdejéig hatolt szúrt sebet kapott.) 2. Nemere Gy. pótt. 
51. gye. Kolozsvár, Karolina-kórház. 3. Eötvös L. pótt. 76. gye. Wien, 
Gasser-Ga<sse. .4. Lett ,T. Esztergom, Szentgyörgymező (Ritsek T.amásné 
leveleivel). 5. Supka K. pótt. Stabscompagnie 12, tábori posta 77. 
6. Góts 0. pótt. Kassa. Flórián-u. 2. 7. Jónás A. pótt. 38. gye. Buda
pest, IX., Mester-u. 07.

Siketnémák áll. s. intézete Szeged: 1. Ábrahám J. 46. gye. 10. 
menetszázad, 109. sz. tábori posta. (Északi harctér.) 2. Gyovay D. J.
3. honv. menetezred, 5. zászlóalj, 1. sz., 82. sz. tábori posta, Przemysl 
várőrségében volt, amikor ¡a vár körül volt zárva. Több nagy ütközetben 
vett részt. 3. Kákonyi S. 38. ¡gye. A/5. t. p. 90. (Déli harctér.) 4. Schnitzl 
G. káplári rangot kapott és külön irodát vezet. Címe: 5. operirende 
Armeekornmando, beim Platzkommando. Feldpostamt 40. (Déli harc
tér.) 5. Milassin Gy. őrvezető, 30. honv. gye. I. ujonepótsz. Újoncokat 
tanít a Ferencz J ózsef-laktanyában', Budapest. 6. Láng I. káplár, újon
cokat tanít. Címe: Eger, Szivácius Andor úr leveleivel. 7., 8., 9. Gábor 
L. és Plichta B. a szegedi honvédkerületi parancsnokságnál, Szabados 
ö. kórházban (1. sz. tartalék-kórház, III. csoport) teljesítenek irodai 
szolgálatot. — Kb. 94 növ. hivatott be, kiket 4 csoportban (a pár
huzamos osztályokat összevonva) tanítanak. Van II., III., IV—V. és 
VI., VII. s VIII. osztály. — A növendékek csináltak 305 hósapkát, 
27 pár térdmelegítőt, 18 p. érmelegítőt, 21 drb. kar- és mellvédöt (me
legítőt) és 34 drb. gyapjúharisnyát, melyeket a növendékek adománya
ként a szegedi főispán! hivatalhoz és ¡a szegedi hadsegítő-bizottsághoz 
szállítottak. Külön küldtek minden bevonult intézeti tanárnak 1 hó- 
sapkát, 1 has- és ¡mellvédőt, térd- és érmelegítőt és 2 pár gyapjú- 
harisnyáit. Végül a növendékek fa- és fémmunka-tárgyaiból a hadba- 
vonultak gyermekei napközi otthonainak 252 tárgyat ajándékoztak.

Siketnémák áll. s. intézete Jolsva: Tanítás nincs. Scholtz L. ig., 
Juhász Z. és Miskei K. tanárok a Vöröskereszt-Egylet kórházügyeit
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intézik. Sólymos S. Egerbe, Vargha B. Sopronba rendeltettek ideigl. 
szolgálatra a snk.-hoz.

Siketnémák áll. s. intézete Eger: Mozgósításkor valamennyien be
vonultak. Mlinkó I. igazgatót és Erdélyi J. tanárt mint fölös szá- 
múiakat szabadságolták. Szabó Gézát pedig — ki súlyos beteg — elbo
csátották. Hadbavonultak: 1. Dankó 1. e. é. önk. örvezetö, 16. honv. 
gye. 2. sz. Tp. 70. (Szept. eleje óta nem tudnak róla.)* 2. Sfur.m J. 
pótt. 71. gye. 6. menetszázad. Legutóbbi levelét Rozwadowból (Galícia) 
küldte a feleségének szept. elején. Földijei azt állítják, hogy meg
sebesült s orosz fogságba jutott. (A Miagyar Vöröskereszt Tudósító 
Irodájához Bpest, IV., Váczi-ú. 38., nov. 25-ig érkezett hivatalos jelen
tésekben nem fordul elő a sebesültek, betegek, hiányzók és elesettek 
között,) 3. Varsányi F. pótt. 1, honv. gye. 7. század, 14. sz. Tp. (Északi 
harctér.) — Az intézet kaszárnya volt, Okt. 1 .-én kezdhették a tanítást. 
A II., III., IV. és V. osztályt hívták be. Ideiglenes szolgálatra ide
rendeltetett Jolisváról iSolymos S. kartársunk. Mindenki heti 26 órát 
tanít. — A leánynövendékek a kézimunka-órán és minden szabadide
jükben ¡a katonáknak flanell-inget, hasmelegítőt, térd melegítőt, érmele- 
gítőt, hósapkát- készítenek. — Mlinkó I. és Erdélyi J. tagjai az önk. 
polgárőrségnek. Ezenkívül M. I. a városi közp. badsegélyző-bizottságnak 
tagja, a maklári (II.) negyedinek pedig elnöke.

Siketnémák debreceni áll. s. intézete: 1. Emmer I. a 72. gye. 
0. menetszázadámak egészségügyi csapatánál szolgált, ahol szakaszvezetői 
rangot szerzett, Nov. 19.-én Galíciában gránátszilánktól megsebesült 
a ballábán. A pozsonyi csapatkórházba vitték. 2. Palatínus N. K. nép
fölkelő. (Nov. végén még Debrecenben volt.) 3. Piroska K. északi harc
tér. 4. Kunseh F. (Úgy hírlik, hogy az é. harctéren lőtt sebet .kapott 
s Prágában fekszik.) — Tanárhiány miatt (4 bevonult, 2 beteg) I. osz
tályokat. nem vettek fel. Összesen van 85 növ., kik közül 11 az ungvári 
int, kötelékébe való. Ezeket szept. 30.-án Markovié® Á. lg. hozta magá
val, menekülvén az oroszok elől. A 9 osztály így van csoportosítva: 
!. Ivét II. o., 2. III. o., 3. két IV. o., 4. V. o., 5. VI., VII. és VIII. o. 
Rajzot, slöjdöt, tornát nem tanítanak. A lányok év eleje óta hósapkát 
stb. kötnek a .hadsereg számára.

Siketnémáik kőrmÖcbánycd áll. s. intézete: 1. tlribik A. tart, tiizér- 
hadn. (Hír szerint előlépett fhd.n.) Címe: Fest, Art, Reg. 5, 4. Marséit - 
komp. Tábori p. (A. magyar tengerpartot védi.) 2. Pongrácz M. honv. 
szákaszpamncsnoík lett. É. harctér. 3. Szász J. sok csatában vett részt. 
Megbetegedett, Innsbruckban ápolták. 4., 5. Szobolovsaky I. és Kováts 
Z. népi. szemlén besorozhatott. — Déc. 9-én kezdtek tanítani. — Az 
intézet — alighogy elkészült — megtelt' sebesült és beteg katonákkal. 
Valamennyien przemysli hősök.

Siketnémák soproni áll. s. intézeté: 1. Kun Ernőt szept.-ben új 
behívásig szabadságolták. 2. Vas Jánost okt. 10.-én szabadságolták ta
vaszig. 3. Takáts Gy. örvezetö 72. gye. (iroda) Pozsony. 4. Faragó B. 
őrvezető 13. honv. gye. Pozsony. (Újoncokat tanít.) 5. Csák S. 48. gye., 
északi harctér. 6. László G. súlyos sebbel orosz fogságba jutott s Kiév
ből írt okt. 14.-én, hogy már csaknem teljesen felgyógyult. (Holt hírét 
költötték. V. ö. ,,Alkotmány“ 1914. XI. 1.) L. Veszteséglajstrom 64,
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17. 1. — Otkt. l.-e óta van tanítás, de nem az intézetben, mert az kór
házzá lett, hanem a városházán 4 szobában. Hat osztályt hívtak be: 
a 2 II., 2 III., a TV. és V. o.-t. Egy-egy osztályra heti 12 elméleti 
óra jut. Hely hiányában kézügyességet és tornát nem tanítanak.

Snlc. ungvári áll. s. intézete: 1. Markovics Á . népf. az é. harctéren 
— Siankinál — megbetegedett s most házi ápolásban van. 2. Schul- 
rnann A. pót-tt kórházi szolgálatot végez. Címe: K. u. k. Reservespital, 
Pavillon, Karánsebes. 3. Tóth Á. Przemysl, Geniedirefction Arb. Abt. 
1/26. (A nagy ostrom alatt is ott volt.) 4. Tamás I. 38. gye. gépfegyver- 
osztály I. pótsz. 4. sz. Kecskemét. 5. Sándor Sz. pótt. káplárrá lett s 
a déli harctéren a hadi pénztárnál van. írja, hogy állandó golyózáporban 
mennek. 6. Zsembav F. 4 nagyobb ütközetben vett részt s szakaszveze
tővé lett. Dec. 12.-i híradás szerint kórházban fekszik: Wall. Mese- 
ritsch (Böhmen) Taubstummenins+itut, 7. Gáspár Á. Eperjes, I. Ersatz- 
kompagnie 67. 8. Fáklya K.-t aug. 16.-án szabadságolták s azóta nem 
kapott behívót. — A hadjárat elején 800 újoncot helyeztek el az inté
zetbe. (A szép virágos kert, gyümölcsfák tönkrementek.) Most az igaz
gatói lakás és 3 helyiség kivételével az egész épület katonai kórház 
céljára szolgál. — Gyömörey A. — az egyedüli, aki nem volt katona — 
Szegeden tanít a snik.-nál.

8nk. pozsonyi áll. s. intézete: 1. Wayán F. pótt. a 76. gye.-ben 
harcolt, mely haláltmegvető bátorsággal foglalta el egyik orosz falut 
a másik után. Krasznik előtt, Polichna bevételénél srapnell-lövés össze
zúzta a lábát (boka fölött). Kis híjjá volt, hogy le nem vágták. Most 
is a Sion-Klosterben fekszik, Wien, VII., Burggasse 37. 2. Pirovits J. 
pótt. a 19. gye. fi. menetszázadáhan harcolt. Okt. 24.-én Ivangorod alatt 
egy éjjeli ütközetben srapnell-golyótól súlyosan megsebesült a jobb 
lábán s így került orosz fogságba. 30.-án érkezett Moszkvába. Jól bán
nak vele. 3. Desehenszky TST. pótt. 76. gye., 15. Feldkomp., tp. 59. 4. Fi- 
záry B. pótt. 48. gye. Nagykanizsa VII., Országút, 5. Szépfalusi F. 
pótt. az aradi csapatkórházban teljesít szolgálatot. 6. Nemesdfalvi J. 
pótt, 83. gye. 7. Winkler S. népf. a 13. népf. ezredben. Nov. elején 
létszám-felesleg miatt még szabadságon volt. — Az intézet nem nyílt 
meg. Aug. és szept.-ben a 13. népf. ezred két százada tanyázott ott, 
Most pedig a przemysl-i hadtestparancsnokság irodái vannak ott. Az ott
hon lévő tanárok önként ajánlkoztak a vározházán a bevonult tisztvise
lők helyettesítésére.

ValcoTc bpesti Mr. orsz. intézete: Herodek K. ig. a VKM. 5137—- 
914. eln. sz. rendeletével ideigl. szolgálatra a VII. b) ügyosztályba 
rendeltetett. Bevonultak: 1. Berinza I. pótt. 34. gye. 8. menetzászlóalj, 
sebesült hordozó. Nov. elején Neu-S&ndez. 2. Fiedler L. zászlós, 76. gye.
18. menetzászlóalj. 1. század. Sopronból indult, Szept, 3.-án Lublin 
közelében a jobb vállán puskagolyótól megsebesült. 3. Konrád Gv. pótt. 
a 46. gye.-ben Szeged. Irodában dolgozott, de betegség miatt szabad
ságolták. 4. vSándor L. pótt. 82. gye. 4. pótsz. Székelyudvarhely. 5. Tif- 
fent Gy. pótt, káplári rangot kapott. Temesvár, helyőrségi iroda. 6. 
MüTler R. (intézeti hangoló m.) 20. népf. gye. 1. menetzászlóalj, 3. szá
zad, Wien XVII., Kalvarienberggasse. — Az intézet ..Biztosító inté
zetek hadikórháza“ c. alatt 500 ágyra rendeztetett be.
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Vakok kolozsvári áll. s. intézete: 1. Szírt J. júl. végén vonult be 
a 72. gye.-b.ez. Nov. végén vérhasba esett. Három napig feküdt Galí
ciában egy lövészárokban s ez alatt a lábai megfagytak. Most kórházban 
van: Weiskirchen, Morvaország. -— A tanítás szept. 1.-én kezdődött.

Lovag Wechselmann I.-féle vakok intézete: 1. Schönberger M. 
12. gye. törzsszázad, tábori posta 77. — Az intézetben okt, közepétől 
200 ágyas kórház van berendezve. I tt  az amerikai Vöröskereszt-egylet 
csoportja (3 orvos és 13 ápolónő) gondozza a betegeket. E kiküldöttek 
2 vasúti-kocsi kötőszert is hoztak magukkal.

Szegedi ifjú vakok intézete: Kádas Gy. Békésgyula, laktanya.
Budapesti áll. gyógypedagógiai intézet: 1. Faragó G. káplár 101. 

gye. 1. sz. Békéscsaba, 2. Katona G. Budapest, Laudon-lakt,, betegállo
mányban. —- A népf. szemlén besoroztatott Szabó K. Tagja az önk. 
Őrseregnek. — Tanítás van.

Budapesti áll. kisegítő-isk.: 1. Ungermann J. pótt. 43. gye. 10. 
menetsz. tp. 60. (Sch. A. XII. 12.-én azt írja, hogy orosz fogságba 
esett.) 2. Frey J. orv. Kaposvár 44. gye. 4. ujoncszázad. 3. Zsenaty D. 
honv. 301. honv. gye. 405. zászl. 2. század, 3. szakasz, Tp. 116. — 
Tanítás van. Ideig], szolgálatra iderendeltettek: Kirschenheuter F. és 
Lengyel Gy. (¡a vakoktól), Kegler F. (IX, 26.-tól XI. 17.-ig) a sark.-tói.

Borosjenöi áll. nevelő és foglalkoztató int.: 1. Csapó Gy. népf. 
Szeged. 2. Tasch P. pótt. szept, 1.-én az é. harctérre ment. Azóta nem 
adott hírt magáról. 3. Bessenyei E. tart. hadn. Ravaruszkától délre 
megbetegedett. Okt. 1-től dec. 1-ig szabadságát Borosjenőn töltötte.
4. Leopold R. e. é. önk. Lúgos, 8. honv. gye. tart, tiszti iskola. — A 
tanítás teljes növ. létszámmal szept.-ben kezdődött, Oclarendeltetett 
Berényi F. II. é. és ideigl., Rédiger K. (rövid időre). Az osztályok 
összevonattak, az óraszám részben leszállíttatott. A leány kézimunka és 
fiúi kefekötési órát kivéve, csak elméleti tárgyak taníttatnak. Csapóné 
és Berényi 32—30 órát tanítanak.

Ideges gyermekek alsó- és középfokú áll. intézete: Dr. Kertész M. 
(óraadó tanár) aug.-ban Krasznik alatt srapnell-szilánhtól súlyosan 
megsebesült a vállán. 3 hónapig volt kórházban. Máig is harcképtelen. 
Bpesten van. — A népf. szemlén besoroztattak: Dr. Vértes O. J., 
Schreiner F.

A gyógypedagógiai tanárképző 1914—15-re felvett hallgatói közül 
bevonultak: 1. Illésy Z. 2. Orosz I. (örv. 11. honv. gye. Szécsény, 
Nógrád m. Betegen jött haza. Morvaországban feküdt a Leipnik-i sn.- 
intézetben. Most vöröskeresztes.) 3. Mészáros M. 4. látvány! Gy. 5. Ba
lázs I. 6. Bartalis M. 7. Kemény G. 8. Takács M. Sehnell János az ö. Ő. 
tagja. A II. évesek közül: 1. llaider G. 2. Horváth K. 3. Pánczél I.
4. Ehm B. e. é. önk. őrv. (Lúgos, 8. honv. gye. tartalékos tiszti iskola).
5. Haberstroh J. 6. Molnár B. 7. Rábenseifer N. 8. Schroth E. e. é. önk.
tizedes (30. honv. gye. 12. sz. Tp. 84.) A nov. 6,-i csata óta nem jött 
tőle hír. 9. Gulessich J. mint gyógyuló sebesült Sárváron van. —• A 
most folyó népf. iszemlén besoroztattak: I. é.: Szaucsek I. és Keményfl'y 
K. (a honvédséghez); II. é.: Berényi F. és Szlavkovszky E. K.
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Két gyászjelentés.
— Dr. Náray-Szabó Sándor haláláról. —

„A Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsa mély 
fájdalommal jelenti, hogy felejthetetlen érdemű első elnöke

Dr. Nárai Náray-Szabó Sándor
nyugalm azott vallás- és közoktatásügyi m iniszteri á llam titkár, a L ipótrend 

lovag-keresztjének tulajdonosa

f. évi november hó 18.-án elhunyt.
A boldogultalak a gyógypedagógiai oktatásügy terén szerzett, 

érdemeit alkotásai minden szónál fényesebben hirdetik, emléke ezek
ben örökké fennmarad.

Budapest, 1914. évi november hó 18.-án.“

*

„A Magyar Gyermektanulmányi Társaság nevében fájdalom
mal jelentjük a társaság egyik megalapítójának, felvirágoztat ójának, 
kezdettől fogva társelnökének és a magyar gyermektanulmányi ügy 
lelkes barátjának és buzgó művelőjének

Náray-Szabó Sándor dr.,
ny. vallás- és közoktatásügyi á llam titkárnak ,

f. é. november hó 18.-án történt elhunyták Temetése november hó 
20.-án pénteken d. n. 1/24 órakor a Iverepesi-Mi temető halottas 
házában lesz.

Fájdalomtól megtörve áll'juk körül mi, gyermektanulmányo
zók, annak ravatalát, aki az ő mélységes emberszeretetétől s hazunk 
kulturális előhaladásának eszméjétől indíttatva lelkesedéssel és meg
győződéssel állott már az eszme megpendülésének első idejében azon 
küzdő csapatba, amely a gyermek szeretetét. és megértését írta fel 
zászlajára. Ez volt sokoldalú működésének jelszava is s nem volt 
fenkölt lelkének pillanata, amelyet az ország jövő nemzedékének 
lelki, testi jóvoltáért, erkölcsi neimesbüléséért nem áldozott volna fel.

Örök béke lengjen a mi halhatatlan emlékű megalapítónk ¡szel
lemén és legyen áldott, gazdagodjék, gyarapodjék Náray-Szabó Sán
dor szellemi öröksége!

Budapest, 1914. évi november hó 19.-én.

Nagy László, Gr. Teleki Sándor, Ballal Károly,
ügyvezető  aíelnöfc. eínöfc. titkár.**
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VEGYESEK.
Egyesületünk kéri a tagokat: gondoskodjanak a bevonult bizalmi

férfiak helyettesítéséről, hogy a tag- és lapdíjak beküldése s más egye
sületi ügyek intézése meg ne akadjon.

*
Náray-Szabő S. temetése nov. 20.-án d. u. volt a Kerepasi-úti 

temető halottasházából. Özvegyén ,s 3 gyermekén kívül ott voltak: a 
Bolváry-Záihn, László és Szontagh-családok tagja, Cser.no eh J. bíboros 
hercegprímás, .Sándor J., Teleszky J. miniszterek, az elhunyt: 1-ak mi - 
niszterei: Wlassios Gy., Berzeviczy A., Gr. Apponyi A„ Lukács Gy., 
Gr. Zichy J. és Jankovich B., Ilosvay L., Gr. Klebelsberg K. és Ma
dách E. államtitkárok, dr. Tóth I. min. titk., Hidasi S. kir. tan., tanf. 
s még többen a kultuszminisztériumból, Br. Jósika S. főrendiházi eln., 
Szász K. és Simontsits E. a képv.-ház alelnökei, Széli K., Gr. Dessewffy 
A., Gr. Teleky S„ Br. Saalay 1.. Gr. Széchenyi B. koronaőr, Bados G. 
a műegyetem prorektóra, Kovách A. rektor, Ormódy Y. főrend, Szili K., 
Beöthy Zs,, Concha Gy., Giesswein S. prelátus; a snk, intézeteitől: 
Várról: Borbély S. ig., Bartók L., Szotfrid J., Szentgyörgyi G., Go
gol a A., Valter F., Vissi J., Wolkóber J.. Zsembery J. tanárok; Epést 
(áll.): Kegler F. ig. h., Derbész B.. Lázár P., Pető F. és Zemkó P. 
tanárok s Báthory K. gondnok; (izr.): Tolnai 1. B. ig.; Temesvárról: 
Zádor E, ig.; Aradról: Balázs G. tanár; Kolozsvárról: Nagy P. ig.; 
Kaposvárról: Kiinda K. ig'.; Kecskemétről: Németh L. ig.; Szegedről: 
Klug P. ig.; Egerből: Mlinkó I. ig.; Körmöcbányáról: Váradi Zs. ig.; 
Pozsonyból: Deschenszky F. ig.; a vakok intézetéből: Bpest (kir.): 
Ilerodek K. ig., (Wechselmamn-dnt.): Adler S. ig-., (V. Gy. O. E.): 
Vitár R. gondn.; Kolozsvárról: Sehannen P. ig.; Szegedről: Lováos J. 
ig.; Szombathelyről: Török S. ig'.; Gyógyped. intézetektől: Bpest: Ber
kes J. ig., szakt. előadó, Ákos I. h. ig., Szabó K., Katona G. tanárok; 
Borosjenoről: Csapó Gy.-né ig. h., Medgyesi J. tanár. All. kisegítő isk. 
Bpest: Éltes M. ig. A Cházár A. Orsz. Snéma Otthon küldöttsége s 
még igen sokan. A legtöbb küldött koszorút tett a ravatalra, mákok 
jótékony, hazafias célra koszorúmegváltás címén áldoztak. A gyász- 
szertartást Leimeter K. J. tabáni plb. végezte. Az Operaház énekesei
ből alakult kar gyászdalokat énekelt. Nagy L. lg., a M. Gyermektanul
mányi Társaság ál-elnöke, búcsúbeszédet mondott. Náray-Szabő S.-t a 
családi sírboltban (:a jobb oldali „Árkádos sírboltok“ belső (keleti) 
oldalán, egyenes sorban ia 11. sírhely) helyezték örök nyugalomra. 
(Dee. 18.-án meglátogattam dicső emlékű dísztagunk sírját. A még 
ott levő koszorú-balom tetején egy kisded csokorra esett tekintetem, 
melynek fehér szalagján ez áll: „Szeretettel az ő felejthetetlen dokto
ruknak — J. műegyetem hadikórház ápolónői.“ Az alatta lévő koszorú 
nemzeti,színű szalagjáról ezt olvastam: „Náray-Szabó Sándornak, felejt
hetetlen kartársuknak — A József műegyetem hadikórház orvosi kara.“ 
Az utolsó kitüntetések megkapták lelkemet s ezért feljegyeztem azokat.

K.)



A VKM. kinevezte dr. Tóth István min. titkárt a gyógypedagógiai 
intézetek orsz. szaktanácsa elnökévé. (1914. nov. 29., 157.137. sz. r.)

A VKM. áthelyezte Sz. Szabó László kartársunkat Debrecenből 
Körmöcbányára, Govrik Bélát Körmöcbányáról Debrecenbe.

Házasság. Kiss Jucik® és Pető Ferenc kartársunk — lapunk 
kiadói dolgainak intézője — nov. 15.-én tartották esküvőjüket.

A Cházár A. Orsz. Snéma Otthon okt. 25.-én Cházár-estélyt, dec. 
25.-én Karácsony-estélyt tartott.

Gyászhír. Ifj. dr. Tariczky Ferenc — Tariczky F. ny. sn.-intézeti 
ig. fia — a tüdőbeteg-gondozó intézet vezető orvosa dec. 15.-én 38 éves 
korában elhunyt Kolozsvárt. ■— Keli. Olgyai János kartársunk özvegye 
nov. 23.-án 65 éves korában meghalt.

Gyászjelentés. „A siketnémák temesvári áll. s. intézetének igaz
gatósága és tanári testületé mély fájdalommal jelenti, hogy az intézet 
megalapítója: méltóságos Telbisz Károly dr. úr kir. udvari tanácsos, a 
Ferenez József-rend középkeresztjének tulajdonosa, a III. oszt. vas- 
korona-rend lovagja, Temesvár sz. kir. város díszpolgára és nyug. pol
gármestere, a siketnémák intézete felügyelő-bizottságának volt elnöke 
stb. Dél magyar ország siketnéma-oktatásügyének lelkes pártfogója, folyó 
hó 14.-én Pörtschachban elhunyt. Temesvár, 1914. július hó 15.-én. 
Emléke pártfogoltjainak a szivében örökké éli“

A szaktanács nov. 18.-1 gyűlésének a tárgyai: 1. Bejelentések. 
2—3. Jegyzőkönyv és órarend (snk. int. Debrecen). 4. A debreceni ki
segítő-isik. építkezésének ügye. 5. A snk. váci int. kézimunka tanító
nőjének helyettesítése. 6. A bpesti áll. kisegítő-isk. igazgatóságának 
felterjesztése a végbizonyítványok tárgyában. 7. A snk. soproni int, 
ig.-nak a tanárok beosztására vonatk. jelentése. 8. A kecskeméti kir. 
tanfelügyelőségnek felterjesztése a kisegítő-isk. érdekében. 9. A snk. 
körmöcbányai int. f.-bizottságának szabályzata.

A vakok intézeteiben kiállított végbizonyítvány egyenlő értékű 
a polgári iskolák IV .. osztályáról kiállított végbizonyítvánnyal. — Az 
ifj. vakok intézeteinek végbizonyítványa az el. népisk. IV. osztályáról 
kiállított bizonyítvánnyal egyenlő.. 1534. sz. r. Hív. Közi. 1914. 22. sz. 
547. lap.

Emlékeztető. A VKM. 1914. 115.000—X. b) sz. körrendeleté* az 
1914. XXXVI. t.-c. (nem állami tanárok nyugdíja) végrehajtása tár
gyában megjelent a Hív. Közi. 1914. 19. sz. 461—7. 1. (Az 1913. jan. 
l.-e előtt alkalmazottak 1915. íebr. végéig nyilatkozhatnak, hogy az 
új törvény rendelkezései alá kívánnak tartozni.)

Jegyzések a hadikölcsönre. Snk. bpesti áll. int. segítő-alapja 
53.000 K, tanári kara és gondnok^ készpénzfizetéssel 5000~K~», felül 
és 12 havi törlesztéssel 1450 K; Snk. keckkéméii int. '2Ö.Ö00 Kíf CJházár 
A. Orsz. Sn. Otthon 18.5000 K, Snk. 'vác-i inti tanárai, gondnoka és 
kapusa 3600 K, jubileumi alapja J400 K, Cházár Á. s. alapja 50 K, 
Pivár-alap 200 K. Snk. Közlönye 50 K, S. T. O. E. 100:K; Magyar 
Sn. Kör 1000 K; Snk. Sport-Klubjli 400- Jf; ideges gyermekek áll.) inté
zete és a gyógyítópedagógiai int. nöfendékú, tanári kara és segítölj.izoitt- 
sága 7600 K. (Adatokat kérek! A s/.erk.
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