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§ reorrni relornrátus egyház kántortanítói állásár a pályá-
zatot hirdetek. Jaradalorrr: 1. Lakás természetben, gaz-
dasági élriilettel, belsóséggel, kerttel. 2. Kószpónz: 50 P.
3. Bíza 9 q 60 kg. 4. FöId 6% kat. hold; rét 1 kat.

tanítók segédtanítói minőségben alkalmaztatnak. A,z áI-
lá.s 1934 már,cius 1-én elfoglalandó. Szalay Benő s. k., ref.
lelkész, iskolaszóki elnök. (205.)

Gordis, község iskolaszéke a nyugűjazás folytán meg-
üresedett tanítói állásra pílyázatot hirclet. Helyi javada-
lom: 10 értékegység'ben (földek) és a községtől a min-
denkori kezdőtanítói tízetés 50%-ában van megállapítva,

DoREil tlEl{RlK Es TARsA
iskolabútor-gyára. Bpest Vl, Dévényi.tit 20-22
Iskolapadok, iskolabúto-
rok, óvodaberendezések
gyártá§a, vasállványú
iskolapadok töíh€tetlen
ková60lt Vasból.

Telefon: 9o-7-6z. Atiegzék és költségveté; jngyen 6 bérnentve. TRIBoN
RUHAZATI R. T.
BUDAPEST VIII,
ürról-úr A. Sz.
TELEFON : 39-2-85, 3I-2-97.

A tanítóság régi kedvelt
bevásárlóhelye a

Mér sékelt ár ak, Me gbízható
minő sé g. Ponfos kiszolg áIás.
Legkedvezőbb fizetésí fel=
tételek,

Ajánlattal és mintával kész=

séggel szolgáIunk.

Az őszi idényújdonságok
már beérkeztek.

EnrOil ref. egyház presbitériuma pí\yázatot hirdet a
rnegiiresedett II. tanítói állásra. Javadalom: törr,én_y-
szerú ]akbér ós lakbérpótlék az eg,,ház pénztárábóI, 80%
állnmsegé15l, 20% helyí hozzájárulás. Kötelessége: az emődi
ref, egyház iskolaszéke áItal rábízott osztályok tanítása,
Ielkész ós kántortanító akadályoztatása esetérr szószéki,
illetve énekvezéri helyettesítés, lelkésznek és kántortaní-
tónak társadalnri és egvlrázi működésében segítségére
lenni. Pályázati határidő szeptember 25. A kérvények
okmányokkal és váiaszbéIyeggel felszerelve lelkészi hiva-
talhoz küldendők. Alkalnras jelolt van. Megválasztás ese-
tén az áIlás azonnal elfoglalandó. (209.)

A, 
"ogo.u,to. 

15-i számban hirtletett izményi ev. kántor-
tanítói á]lásra a pályázat szeptember 19-én jár Ie, azzal,
hogy nóryetüI jól tudók vehetők figy,elembe. (194.)

I)onal,iri Közmúvelórlési Egyesület nyrugdíjazás fol1,tán
megüresedett r,ároslódi óvónői állásra páll,ázatot birdet.
TTelyi javadalom, egyszobás Iakás természetben, állalrr-
segély. Pályázati kérvények a szülrséges okmányokka1 a
DunántúIi Közművelódési EgyesüIethez (Budapest, YI,
Andrássy-út 50) küldendők. Pályázati határidő a hirde-
tós megjelenósétől hál,om héi. (190.)

O.ná.:'i*á*rád m,) k en'megüresedett I. sámú
közsógi róm. kath. kántortanítói áIlásta pályázatot hir-
det az iskolaszék. Javadalma: kéi szoba, konyha, kamra,
istáIló és kert. Fizetéskíegészítő államsegély. Helyijáran-
dóság fejében 26 értékegysóg. Kötelesség díjlevél szelint-
Javadalom minden adóját kántortanító fizeti. KeIIően
íelszerelt kérl,ények iskolaszók címére, alulírotthoz, szep-
ternber 30-ig kütdendók. Yála'sztás ének- és orgonapróbá-
vai, önkOltségen, október 5-én, déIelőtt 10 órakor. Állás
november 1-én elfoglalandó. Föld jövedelme, párbér, fa
eí],e az éyte az elódöt illeti. Krajcsir István s. k., iskola-
széki elnök, plébános, Nógrádmarcal, u. p .Szűsy. (20?.)
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