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I.

Iskolánk és a háború.

A lefolyt iskolai év elején még nagyobb nehézségek
kel szemben találtuk magunkat, mint az előző iskolai 
évben. Egyik menedékhelyünk, a községi ipariskola, szin
tén katonai célokra volt lefoglalva s csak nagy utánjárás
sal sikerült kieszközölnünk, hogy a tanítás megkezdésekor 
kiürítették. Egyik terme azonbanr,#rég azontúl is hosszabb 
ideig katonai raktár maradt, mély ̂ jcnál fogva sok nehéz
ségbe ütközött a görögpótló tantárgyak ellátása. Végre 
elértük az 1914— 15. évi állapotot, hogy t. i. a községi 
ipariskolában hét helyiség (1—V. osztály, görögpótló-terem 
és tanári szoba) s a Közmüvelődésházában pedig négy 
(VI—Vili. osztály és tanári szoba) állott rendelkezésünkre. 
Ugyancsak itt kapott elhelyezést az alumneum is a pince- 
helyiségekben. A főgimnázium-i épületben, mely a há
ború kezdete óta katonai kórház céljaira van lefoglalva, 
csak az igazgatói iroda, a tanári könyvtár, a szertári he
lyiségek és részben a szolgalakások állottak az intézet 
rendelkezésére.

A tanhelyiségek a tanulók számához képest elegendő 
nagyok voltak, kellően füthetők és szellőztethetők. Az a 
körülmény, hogy az ipariskola helyiségeit az iparostanon- 
cok is használták, egészségi és tisztasági szempontból 
kifogás alá esett. A tanítás rovására ment, hogy nélkü
löznünk kellett a természetrajzi, természettani előadó és 
dolgozó helyiségeket, a rajztermet és a tornacsarnokot. 
Sok bajjal járt a tanszerek használata, mivelhogy a szer
tárak a főgimnáziumi épületben maradtak s nem volt he
lyünk és bútorunk a kísérletek előkészítésére és bemuta-
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tására. Az iskolai ügyek megbeszélésére alkalmas órakö
zöket egyik épületből a másikba való vándorlásra kellett 
fordítanunk; szerencse, hogy a két hely nem messze esett 
egymástól. Sok bajjal járt az a körülmény is, hogy az 
igazgatói iroda a harmadik helyen, a főgimnáziumi épü
letben volt elhelyezve.

Intézetünk bútorzata is részben katonai célokat szol
gált, inig az ideiglenes helyiségekben idegen, kezdetleges 
és célszerűtlen bútorzattal vegyest használtuk a saját bú
torunkat.

Úgy a főgimnáziumi épületben, mint a fölszerelésé
ben tetemes károk történtek, melyeknek megtérítését a 
magas kormánytól várjuk.

A kormányzó bizottság kérvénnyel fordult a magas 
kormányhoz, hogy a főgimnáziumi épületet tegye sza
baddá s állami költségen alkalmatossá a tanítás céljaira. 
A nm. honvédelmi miniszter úr május 26-ikán kelt 
170906—5. 1916. számú leiratával tudomásunkra adta, 
hogy az épületünkben elhelyezett tartalékkórház azonnali 
áthelyezése elrendeltetett és hogy mihelyt a kincstár ter
hére eszközlendő tatarozási, fertőtlenítési stb. munkálatok 
befejezést nyernek, az épület eredeti rendeltetési céljának 
vissza fog adatni.

Az oktatást — a rendes vallástanárial és tornata
nárral együtt — 10 tanerő végezte. A tanárok heti óra
száma 21—24 között váltakozott, mig az igazgató heti 
12 órában tanított. Egyes tantárgyak nem voltak szakta
nár kezében, illetőleg dr. Rell Lajos (számtan, fizika), 
Vidovszky László (számtan, görögp. irod. olvasmányok), 
Zvarínyi Lajos (számtan) és Achim Károly (magyar, tör
ténelem, görögp. irod. olv. és szépírás) szaktárgyaikon 
kivül egyebet is tanítottak.

A testgyakorlástól eltekintve mind a nyolc osztálynak 
összesen 17 órával kevesebbje volt a rendes heti óra
számnál. A vallástanból az 1-ben elvétetett 1 óra, a la
tinból a 11., 111., V——VI11-ban egy-egy, a lV-ben kettő, 
összesen 9 óra, a görögből az V., VI., Vlll-ban egy-egy, 
a Vll-ben kettő, összesen 5 óra (ennek megfelelően a 
görögp. rajzból az V—Vlll-ban egy-egy és a görögp. 
irod. olvasmányokból a Vll-ben egy, összesen 5 óra),
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a mennyiségtanból az l-ben és a Vl-ban egy-egy, össze
sen 2 óra, végül a filozófiából a Vlll-ban 1 óra.

Hadbavonultak a következő tanáraink : dr. Czinkotszky 
Jenő 1914. nov. 1-én mint egyéves önkéntes. Orosz fog
ságba esett.

Frank Dezső 1914. Julius végén mint tartalékos had
nagy vonult be a 39. gyalogezredhez, de már szeptem- 
ben havában az északi harctéren nyoma veszett s azóta 
semmi hirt sem hallottunk felőle.

Laurovics Ferenc ugyancsak a háború elején mint t. 
hadnagy vonult be a 2. honvéd gyalogezredhez ; hosz- 
szabb időt töltött Cattaróban, 1915. május 1-én főhad
nagy lett, részt vett Montenegro elfoglalásában, azután 
pedig az olasz harctérre került, ahol május 11-ikén a 
Monte Sabatinon súlyosan, de nem életveszélyesen se
besült meg. Előreláthatólag több hónapi kórházi ápolásra 
lesz szüksége, mig egészségét visszanyeri.

Pataki Sámuel szintén a háború elején mint hadap- 
ródjelölt a 10. honvéd gyalogezredhez vonult be Egerbe, 
ahol a kiképzésnél alkalmazóik, majd áttették a 11. gya
logezredhez s az északi harctérre küldték, ahol még 
1915. évi jan. havában orosz hadifogságba került.

Székely Vilmos 1914. aug. 1-én mint hadnagy a 4. 
honvéd gyalogezredhez Nagyváradra vonult be s már nov. 
1-én főhadnaggyá léptették elő. Onnan délvidékre került, 
ahol hosszabb ideig Trebinjében szolgált. 1915. nov. 1-én 
montenegrói hadi fogságba került, amely 1916. jan. 22-ig 
tartott. Szabadságidejének lejárta után újból Nagyváradra 
s onnan ismét harctérre került.

Néhai dr. Lautner János életrajzát, aki 1914. évi aug. 
23-ikán a kraszniki csatában hősi halált halt, érdemeinek 
méltatását, intézetünk gyászát az 1914— 15. évi értesí
tőnkben közöltük.

A lefolyt iskolai évben sorozás alá kerültek: Babich 
Pál, Balázs Ádám,Jéger József, Fleischer Gyula és Moc- 
kovesák János kartársak. Fleischer nem vált be, a többit
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alkalmasnak találta a sorozó bizottság, de a honv. minisz
térium mind a négyüket — tekintettel a csekély tanári 
létszámunkra — a tényleges népfölkelői szolgálat alól bi
zonytalan időre fölmentette. Megjegyzendő, hogy Achim 
Károly és dr. Rell Lajos már az előző iskolai évben ily
nemű fölmentésben részesültek.

A tanári kar kötelességének ismerte, hogy a győze
delmes háborúnkban rejlő erkölcsi erőt a tanulók haza
fias nevelésére és kötelességtudásának fejlesztésére for
dítsa. Sok esetben áldozatkészségéhez fordult s igénybe 
vette képességét több jótékonycélu előadás rendezésére.

így a lefolyt iskolai évben tanulóink a tüdőbeteg ka
tonák részére 8753  K, a katonák karácsonyára 241 • 12 
K, Békéscsabafalvára 10243 K gyűjtöttek s a Gyámin
tézet révén a kárpáti és szerémségi elpusztított ev. egy
házak javára 50 K adományoztak. Ugyanígy már a múlt 
iskolai évben is tetemes áldozatokat hoztak, gyűjtéseket 
rendeztek és folytattak (1914— 15 évi Értesítő).

Tanulóink két alkalommal is szerepeltek a hadba- 
vonultak családjainak, úgyszintén a hadi özvegyek és ár
vák fölsegélyezésére rendezett hangversenyekben.

Az Önképző-kör április 3-ikán előadást rendezett 
Diákfalva iskolája, a békéscsabai hősök hátramaradott
jainak javára s a harctéren levő katonák olvasmányai 
részére.

Az előadás műsora a következő volt:
1. Sassy—Lányi: A mi nótánk. Énekelte a főgimnázium!- énekkar.
2. Hős diákok, alkalmi színjáték 3 felvonásban. Irta: Pakots József.

Kenéz tanár
Személyek :

Pfeiffer István Vili. o. t.
Bothos százados Kolozsi Endre VII. o. t.
Pajor . __ Patai András Vili. o. t.
Bothos ) Vidovszky László VI. o. t
Csák / . . . Laubner József VI. o. t.
Török \  diákok Polgár István Vll. ó. t.
Jánosi l .. Reisz Gábor Vll. o. t.
Kemenes j Benczúr Lajos Vll. o. t.
Széki . . . Kirschbaum Jenő Vili. o. t.
Öreg 48-as .. Gábor József Vll. o. t.
Segédtiszt Achim Mihály Vili. o. t.
Orosz hadnagy .. Karleesik János VI. o. t.
Orosz kapitány Gremsperger Pál Vili. o. t.
Rutén paraszt — Filipinyi Pál Vll. o. t.
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(5.

7.
8 .

1.
2.

3.
Leánydiákok

Dukon Erzsébet VII. o. t. 
Dusbaba Mária V. o. t. 
Haan Dóra V. o. t.
Kalmár Rózsi VII. o. t. 
Margócsy Irén V. o. t. 
Marosi Ilona VI. o. t. 
Szondy Irén VI. o. t. 
Weisz Erzsébet V. o. t.

3. Braga : Szerenád, játszották hegedűn Fischer László VI. o. t., gor
donkán Achim László IV. o. t , zongorán Pongrácz Géza VI. o. t.

4. Felolvasás, tartotta : Dr. Rell Lajos tanár, az önképzőkör elnöke.
5. Tréfás jelenet a lövé-zárokból: Szereplők: Tiszt — Elekes Oszkár 

VII. o. t. Gyorsrajzoló baka — Mázán László VII. o. t. Katonák: Achim L. 
András VII. o. t., Flamm István VII. o. t., Hajdú László VI. o. t.

Szünet közben Mázán László VII. o. t. háborús levelezőlapjait árusí
tottuk az említett jótékony célokra.

6. Gyulai Pál: Éji látogatás. Megzenésítette : Barna Izsó. Előadták:
Költő . Molnár Béla Vili. o. t.
Anya Deutsch Ilona Vili. o. t.
l . i  ... Kabós Margit I. o. t.
2. ' árva Margócsy Kató I. o. t.
3. j Szalay István 1. o. t.
Zongorán kisérte Dusbaba Mária V. o. t.

Az előadás nagy erkölcsi sikere mellett 1236 75 K 
jövedelmezett, mely összegből a kiadások fedezése után 
Diákfalva iskolájának 360 K, békéscsabai elesett hősök 
özvegyeinek és árváinak 500 K, katonáink olvasmányára 
100 K és községünkben állomásozó huszároknak 50 K 
jutott.

Az'elért sikerért köszönet illeti a rendezőket: dr .Rell 
Lajos, Achim Károly és Vidovszky Kálmán tanárokat, 
azután a szereplőket, kik minden tudásukkal, igyekeze
tükkel azon voltak, hogy a közönségnek élvezhető elő
adást nyújtsanak.

A Kárpátok nagy, nemzetmentő jelentőségének mél
tatására május hó 1-én d. e. 10 órakor ünnepet rendez
tünk, a következő műsorral:

1. Himnusz. Énekelte a főgimnáziumi énekkar.
2. Farkas Imre: A Kárpátok őre. Szavalta: Polgár Ignác VII. o. t.
3. Gyóni (Achim) Géza: Magyar katonák dala. Énekelte: Pfeiffer 

István Vili. o. t. Pongrácz Géza VI. o. t. zongorakisérete mellett.
4. Alkalmi beszéd. Mondta: Dr. Rell Lajos tanár.
5. Erkel Ferenc Bánk bánjából. Zongorán előadták: Vidovszky 

László és Laubner József VI. o. t.
6. Móra Ferenc: Az lesz csak a nap . . . Szarvba: Patai András 

Vili. o. t.
1 . Szózat. Énekelte a fögimnáziumi énekkar.
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Az ünnep végén rendezett gyűjtés 12570 K ered
ményezett, mely összeget a Háborúban Feldúlt Tűzhe
lyeket Ujrafelépitő Országos Bizottságnak rendelkezésére 
bocsátottunk.

Tanulóink a lefolyt iskolai év őszén és tavaszán is 
szorgalmasan gyűjtötték és szárították a szederlevelet. Részt 
vettek a fémgyűjtésben. Gyűjtöttek elhasznált hadibélye
geket és hasznos olvasmányokat.

Miután intézetünknek megmunkálható udvara, kertje 
vagy telke nincsen s községünk közelében sem találhat
tunk bérbe vehető földdarabot, — különben is az egész 
tanári kar csak tiz tagból állott — arról a tervről, hogy 
külön konyhakertet létesítünk, le kellett mondanunk és 
csak arra figyelmeztettük tanulóinkat, hogy otthon vagy 
a szomszédságban vegyenek részt a kerti s illetőleg me
zei munkálatokban.

A tanárok megmagyarázták az ifjúságnak a hadiköl- 
csönök sikerének fontosságát s arra buzdították őket, hogy 
akinek megtakarított pénze van, fordítsa azt hadikölcsönre 
s a szülei házban, rokonoknál és ismerősöknél buzgói - 
kodjék, hogy ezek részéről is minél nagyobb jegyzések 
történjenek. Hogy a tanári kar buzgólkodása folytán meny
nyi jegyzés történt, azt nem lehetett megállapítani.

A könyvgyüjtés eredménye: 181 kötet. Megjegyzendő, 
hogy tanulóink nagy számu képes folyóiratot is gyűjtöt
tek, de a képes lapokat a békéscsabai katonai kórházak
nak adományoztuk. A gyűjtés körül Fischer László és 
Vidovszky László VI. oszt. tanulók legnagyobb buzgó- 
ságot fejtettek ki. Az összegyűjtött könyveket a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr 2766— 1916. e. sz. leirata 
értelmében a Vöröskereszt Szeretetadomány-osztály ren
delkezésére bocsátottuk.

Az ifjúság körében — a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr 13057— 1915. sz. leirata értelmében — ren
dezett hadi postabélyeg gyűjtés 1207 drbot eredménye
zett. Ezeket a bélyegeket beküldtük a Hadsegélyző Hiva
tal átvételi különítményének.

írattunk Írásbeli dolgozatokat, melyeknek tárgyát a
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háború eseményeiből és hatásából merítettük. A dolgo
zatokból kiviláglott, hogy tanulóink élénk figyelemmel ki
sérték az eseményeket s szívesen foglalkoztak velük.

A tanári kar minden nagy elfoglaltsága mellett az 
intézeten kívül is odaadó működést fejtett ki a háború
val kapcsolatban.

Vidovszky Kálmán a háború elejétől fogva minden 
csütörtökön háborús istentiszteletet tartott. Háborús be
szédei két kötetben jelentek meg.

A Vöröskereszt-Egylet békéscsabai fiókjánál Balázs 
Ádám titkárságot és jegyzőséget vállalt s vezeti a tuda
kozódó irodát; Jéger József pedig pénztárosi tisztet teljesít.

A Polgárőrség tagjai: Achim Károly, Babich Pál, 
Balázs Ádám, dr. Rell Lajos és Vidovszky Kálmán.

Dr. Rell Lajos Békésmegye főispánjának megbízá
sából a nyomtatványok postai ellenőrzését teljesítette. Köz
reműködött a rokkant katonák javára rendezett Sajtó-es
télyen: „Háború és művészet“ cimü előadásával.

Intézetünk összesen 76.000 K névértékű hadikölcsönt 
jegyzett, a Segitő-egyesület 4000 K-t. A tanári karból 
Babich Pál 1400 K, Balázs Ádám 3500 K, Fleischer 
Gyula 1000 K, dr. Rell Lajos 3000 K és Székely Vilmos 
2600 K.

A háború elejétől fogva különféle formában rende
zett gyűjtésekhez a tanári kar minden egyes tagja — te
hetségéhez képest — hozzájárult.

A besorozott, de az 1915 16. iskolai évre fölvett 
tanulók közül katonai szolgálatot teljesítenek : Kincses 
István VI. o. t., — Bielik Sándor, Farkas József, Filipinyi 
Lajos, Liffa Endre, Linder Pál, Maros Dezső, Ozsgyán 
Béla és Rovács Andor Vili. o. tanulók. Önként jelent
keztek (a menetszázadokhoz csatlakoztak): Köhler József
IV. o. és Uhrin Pál VI. o. tanuló.

Az 1898. évben született tanulóink közül a tavaszi 
sorozás alkalmával alkalmasoknak találták a következőket: 
Meiszner Gyula IV. o. t., — Farkas János, Hajdú László, 
Markovits Fülöp VI. o. t., — Bagyinka János, Gábor 
József, Trnovszky Jenő VII. o. t., — Achim Mihály,
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Gremsperger Pál, Milota Erik, Molnár Béla, Patai András, 
Pfeiffer István Vili. o. t.

Mindezeknek a tanulóknak a nm. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr 48.230— 1916. sz. leirata alapján 
május hó 22-ikén kiadiuk a megfelelő osztályról szóló 
bizonyítványokat s a VIII. oszt. tanulóknak még érettségi 
bizonyítványokat is. A kiosztás után az érettségi bizonyit- 
ványi érdemjegyeket megállapító bizottság elnöke, Csepregi 
György esperes úr a főgimnáziumi kormányzó bizot'ság 
képviselői és a tanári kar jelenlétében meleg hangú 
búcsúbeszédet intézett a távozókhoz, melynek elhangzása 
után az igazgató beszélt az ifjakhoz, kik szószólójuk utján 
köszönetüket fejezték ki a tanári karnak sok évi fárado
zásáért s megfogadták, hogy hazájukért minden áldozatra 
készen állanak.

A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
40962— 1916. számú leiratával elrendelte, hogy az 1897. 
évben és korábban született VII. osztályt sikerrel végzett 
tanulók közül azoknak, akik katonai szolgálatra való be
vonulásuk miatt az 1915/16-ban nem végezhették el a 
Vili. osztályt, vagy pedig a Vili. osztályt elvégezték ugyan, 
de az érettségi vizsgálatot nem tehették le; május 25-től 
junius 25-ig előkészítő tanfolyam tartassák.

Eme tanfolyam hallgatására engedélyt kaptak a követ
kező volt tanítványaink : Bielik Sándor, Farkas József, 
Filipinyi Lajos, Liffa Endre, Linder Pál, Maros Dezső, 
Ozsgyán Béla, Pólya Ferenc, Rovács Andor, Simon An
dor és Tóth István.

Miután a jelzett leirat az 1898. évi születésű tanu
lóknak is megengedte, hogy — amennyiben az 1915/16- 
ban a VII. osztályt megfelelő eredménynyel elvégezték és 
május hó 29-ikén tényleges katonai szolgálatra bevonulni 
tartoztak volna — az előkészítő tanfolyamot látogathas
sák, e célból a következők jelentkeztek :

Bagvinka János, Gábor József és Trnovszky Jenő.
Ezekkel együtt a tanfolyam látogatóinak száma 14-re 

emelkedett. A hadi kurzus előadó tanárai ugyanazok 
voltak, akik az iskolai évben a Vili. osztályban tanítot
tak. A heti órák számát 35-ben állapította meg a tanári 
kar, következőképen : vallástan 2 ó., magyar 4 ó., latin
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4 ó., görög 3 ó., görögp. irod. olvasmány 2 ó., görögp. 
rajz 2ó., német 3 ó., történelem 4 ó., matematika 4 ó., 
fizika 4 ó. és filozófia 3 ó.

A tanfolyam hallgatói jun. 22-ikén szóbeli magán- 
és jun. 23., 24-ikén szóbeli érettségi vizsgálatot tettek, 
— mindannyian kielégítő eredménynyel.

A háború ideje alatt a tanulók hozzátartozói elég 
sűrűn keresték fel a tanárokat, hogy tőlük fiaik vagy gyá- 
moltjaik magaviseletéről és előmeneteléről tudakozódja
nak, útbaigazítást kérjenek. Magok a tanárok is keresték 
az alkalmat, hogy közleni valójukat elmondhassák.

A társadalom intézetünk iránt érzett szeretetét az 
által is kifejezésre juttatta, hogy szívesen vett részt és 
adakozott ünnepeinken és hangversenyeinken. Két nagyobb 
alapítványhoz is jutott intézetünk : egy 1000 koronás és 
egy 400 koronáshoz. A pénzintézetek — mint a múlt 
években is — kisebb-nagyobb adományaikkal segítették 
iskolánkat.

A súlyos idők tanulóinkra is általában nyomasztó 
hatást gyakoroltak s soknál szórakozottságot s az iskolai 
dolgokkal való nemtörődömséget eredményeztek. A tanári 
kar minden alkalmat megragadott, hogy a tanulókban a 
jövő iránt való bizalmat ébren tartsa, hazánk hivatása 
iránt a lelkesedést szítsa, fejlessze s ezen az alapon a 
kötelességtudást emelje. Intő szavunk, hogy most, midőn 
a háborúban annyian szenvednek miérettünk, teljes ere
jükkel iparkodjanak teljesíteni kötelességüket, nem hang
zott el eredménytelenül.

Adja Isten, hogy a békés idők mielőbbi beálltával 
intézetünk mentői nagyobb sikert mutathasson fel a ma
gyar tanügy fejlesztésében s a győzelmes Magyarország 
jövő boldogságának megalapozásában.

Intézetünk 1915, 6. évi történetéből még a következő 
adatokat soroljuk fel :

A lefolyt iskolai évben több halottja volt az inté
zetnek. Október 23-ikán csendesen elhunyt Badics Klek,
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a kormányzó-bizottság tagja. Az elhunytban intézetünk 
egyik régi jóakaróját gyászolja. Temetésén testületileg 
jelent meg úgy a kormányzó-bizottság, mint a tanári kar 
s mindakét testület részvétiratot intézett a mélyen sújtott 
családhoz.

Kormányzó-bizottságunkat s intézetünket még egy 
veszteség érte Galli Gyula ny. községi jegyzőnek de
cember hó 6-ikán bekövetkezett halálával. Tevékeny tagja 
volt a bizottságnak, szívesen foglalkozott főgimnáziumunk 
ügyeivel s azokat, ahol csak tehette, szívesen előmozdí
totta. A végtisztesség alkalmával ez esetben is a gyá
szoló család fájdalmában osztoztunk.

December 4-ikén megdöbbenéssel értesültünk, hogy 
egyik bejáró leánymagántanulónk, Zahorcin Vilma, hirte
len elhunyt. Igen tehetséges és kiváló szorgalmú tanulója 
volt a 11. osztálynak s szüleinek szemefénye. Temetésén 
a tanári kar testületileg jelent meg igen sok tanulóval. 
Koszorút és csokrot tettünk a korán elköltözött kopor
sójára.

Kegyeletes módon elevenítettük fel az utolsó ifjúsági 
istentiszteleten Orbán Jánosnak, a 4. honvédgyalogezred 
hadapródjelöltjének, az ezüst vitézségi érem tulajdono
sának emlékét, ki 1915. okt. 23-ikán az olaszok ellen 
vívott küzdelemben hősi halált halt. Orbán János az 
1914/15. isk. évben példás magaviseletü és jeles előme- 
netelü tanulója volt intézetünk VI. osztályának. Az iskola 
neveltje, mert hiszen vagyontalan családból származott. 
Tanárai, tanulótársai nagyon kedvelték a tehetséges, sze
rény és előzékeny ifjút. Vidovszky Kálmán vallástanárunk 
gyönyörű beszédben vázolta kedvencünk rövid életpályá
ját s mint a kötelességtudás mintaképét állította őt az 
ifjúság elé.

A tanári karban annyiban történt változás, hogy 
Csernus Mihály róni. kath. hitoktató helyére Debreczeni 
Kálmánt nevezte ki az egyházi főhatósága, ki szintén 
nagy buzgalommal teljesítette feladatát.

Tekintve a megélhetési viszonyok nehézségét, a fő- 
gimnáziumi kormányzó-bizottság szept. 27-ikén tartott



ülésén az intézet szerény anyagi helyzetéhez mért drága
sági pótlékot nyújtott az intézetnél munkában maradt tiz 
tanárnak, olyan formán, hogy a nős tanárok egyszers- 
mindenkorra fejenkint 400, a nőtlenek 250 K-t kaptak 
s családos tanárok azonkívül minden gyermekük után 
még 50—50 K segélyben részesültek. Megjegyzendő, 
hogy két pedellusunk is 100— 100 K segélyt kapott.

Köszönettel fogadtuk a főgimn. bizottság szives gon
doskodását, de hálával tartozunk a magas kormánynak 
is, a ki bennünket is a 20"/'o-os (háborús) segélyben ré
szesített.

Az arad-békési egyházmegye julius 27—28. napjain 
Aradon tartott közgyűlésén a főgimnáziumot az igazgató 
képviselte, bányakerületünk szept. 30. és okt. 1-én tar
tott közgyűlésén a főgimn. képviseletében jelen voltak dr. 
Sailer Vilmos felügyelő és az igazgató, inig az Egyete
mes egyház nov. 10— 13. napjain tartott közgyűlésén a 
főgimnázium részéről jelen volt dr. Sailer Vilmos fel
ügyelő.

Az iskolai év kezdete; javító, pótló, fölvételi és 
magánvizsgálatok.

A szeptemberi rendes beiratást megelőzőleg augusz
tus végén történt a békéscsabai illetőségű tanulók fölvé
tele. Alakuló értekezletünket aug. 31-ikén tartottuk meg, 
de a fölvételi vizsgálatok nagy száma miatt az iskolai 
év ünnepélyes megnyitását szept. 7-ikére el kellett halasz- 
tanunk. A megnyitás a Közmüvelődésháza dísztermében 
ment .végbe, mely alkalommal a vallástanár megnyitó 
imája után az igazgató buzdító beszédet intézett a tanu
lókhoz ; legyenek kötelességtudók, mert komoly időket 
élünk, méltók apáikhoz, testvéreikhez s más hozzátarto
zóikhoz, kik a harctéren szünet nélkül kimondhatatlan 
fáradalmakat tűrnek, mert legdrágább kincsünkért, édes 
hazánkért harcolnak s az ifjúság jövő boldogulásáért. 
Teljesítsék híven minden munkájukat, annál is inkább, 
mert szükség van minden egyes fiatal erőre a föllépő 
hiányok pótlására. Majd felolvasta és megmagyarázta az
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iskola fegyelmi szabályait, mire a vallástanár záró imája 
után véget ért az ünnepély.

Aug. 31-ikén tartolt javitóvizsgálaton egy tantárgy
ból javítottak az 1. osztályból : Bielik Kálmán, Debreczeni 
János, Susánszki Mihály a latinból ; — a 11. osztályból : 
Balogh János a latinból, Belenta Bertalan a számtanból, 
Haiszer Kálmán a magyarból, Liker Mihály a latinból, 
Steiner Sándor a földrajzból; — a 111. osztályból : Jad- 
rony Mátyás a rajz. mértanból, Miklya András, Molito- 
risz László a németből, Wejsicky János a magyarból ;
— a IV. osztályból : Steiner Károly a természetrajzból ;
— az V. osztályból : Uhrin Pál a németből, Zlinszky 
Károly a mennyiségtanból; — a VI. osztályból : Jung 
Zoltán a németből, Lischka Frigyes a történelemből; — 
a VII. osztályból: Juhász Lajos a történelemből, Linder Pál, 
Milota Erik, Ozsgyán Béla a latinból. Mindannyian elégsé
ges eredménnyel. Jul. 12-ikén javító vizsgálatot tett Ulicska 
Géza VI. o. t. a németből elégséges eredménnyel.

Egyházi főhatóságunk 3530— 1915. számú engedé
lyével aug. 31-ikén megjelentek és két tantárgyból javí
tottak az 1. osztályból : Lipták V. György a latinból és 
rajz. mértanból ; — a 11. osztályból : Vas Tibor a szám
tanból és rajz. mértanból ; — a 111. osztályból : Deutsch 
Sámuel a latinból és földrajzból, Gubicza Gyula a la
tinból és németből, Lipták G. Pál a magyarból és né
metből ; — a IV. osztályból : Brüll Ferenc a németből 
és természetrajzból, Thury Lajos a latinból és németből, 
Vasváry Béla a németből és történelemből. Mindannyian 
mindkét tantárgyból elégséges eredménnyel.

A fölvételi vizsgálatokra úgy a helybeli polgári is
kolákból, mint a felsőbb leányiskolából aránylag igen 
sokan jelentkeztek, kiket tudásukhoz mérten vagy felsőbb 
osztályba engedtünk át, vagy ugyanabba az osztályba, a 
melyből jelentkeztek, egyeseket pedig végleg elutasítot
tunk. A polgári fiúiskolából azért jelentkeztek oly nagy 
számban, mert ez az iskola újból négyosztályuvá lett. 
Az idők jele, hogy a leányok sokkal nagyobb számban 
kívánkoznak a középiskolába, mint a múlt években. A 
kikben megvan a tehetség és kellő szorgalom, azoknak 
jelentkezését szívesen fogadtuk.
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Szept. 2—4. napjain sikeres fölvételi vizsgálatot tet
tek a főgimnázium II. osztályába : Altmann Andor, Lu- 
xenburger Irén, Sailer Erzsébet, Zahorán Vilma ; — a
111. osztályba : Achim L. András, Urbán Dezső ; — a IV. 
osztályba : Fiilöp Margit, Rell Jolán, Weisz Margit ; — 
az V. osztályba : Beck Jenő, Ferenczi Irén, Haan Do
rottya, Kliment Ilona, Margócsy Irén, Mogyorós Anna, 
Richtseit Klára, Weisz Erzsébet; — a VI. osztályba : 
Beck Márton, Farkas János, Szabados János, Szondi Irén; 
— a VII. osztályba : Bagyinka János, Straub Sándor, 
Varga István.

Ugyanakkor egyházi főhatóságunk engedélye alapján 
a különbözeti tantárgyakra is kiterjedt magánvizsgála
tot tettek a VlI-ből : Dukon Erzsébet és Ormai Aranka.

Egészségi állapot.
Miután dr. Bodies József iskolaorvosunk hadbavonult, 

tanulóink más orvosokhoz fordultak tanácsért. Szeptem
ber 28-án és május 5-én dr. Reisz Miksa községi fő
orvos úr megvizsgálta a tanulók szemét, trachomát nem 
talált.

A tanulók egészségi állapota az első félévben a ked
vezőtlen időjárás mellett is általában kielégítő volt. Fer- 
tőző betegség egyáltalán nem fordult elő. Könnyű beteg
ségi eset 328 volt, súlyosabb természetű (30 óránál 
nagyobb mulasztást okozó) 13. A lakásban föllépett 
ragályos betegség miatt 2 tanuló összesen 148 órát 
mulasztott. Igazolt mulasztás összesen 4153 órára rúgott, 
melyből egy-egy tanulóra átlag 146 óra esett; nem iga
zolt mulasztás: 2 óra. Nem mulasztott 75 tanuló (30*6°/o).

A tanári kar részéről is aránylag csekély számú 
mulasztás történt: betegség miatt 2 tanár 4 esetben 27 
órát mulasztott, — hivatalos kiküldetés miatt 1 tanár 
1 esetben 4 órát, — katonai ügy miatt 4 tanár 4 eset
ben 11 órát.

A tanulók egészségi állapota a második félévben is 
kielégítő volt. Könnyű betegségi eset 360 volt, súlyosabb 
természetű 9, fertőző 2. A családban fellépett fertőző 
betegség miatt 3 tanuló 118 órát mulasztott. Igazolt
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mulasztás összesen 2964 óra, melyből egy-egy tanulóra 
átlag 10 5 óra esett; nem igazolt mulasztás: 1 óra. 
Nem mulasztott: 100 tanuló (30*5°/o).

A második félévben betegség miatt mulasztott 1 tanár 
3 esetben 20 órát, más ok miatt 1 tanár 2 esetben 4 
órát. A távol maiadt kartársak helyetteséről kellő időben 
gondoskodtunk.

Erkölcs-fegyelmi állapot.

Az ág. hitv. ev. tanulók a téli hónapok kivételével 
minden ünnepnapon az ipariskola épületéből tanárok 
vezetése mellett jártak a templomba. A téli hónapokban, 
leszámítva az iskolai szüneteket, minden vasárnapon az 
ipariskola egyik fütött termében ifjúsági istentiszteletet 
tartottunk.

Más vallási! tanulóink is rendesen látogatták templo
maikat s megjelentek az exhortációkon. Ha ilt-ott panasz 
merült fel, készséggel állottunk a hitoktatók segítségére.

A reformáció évfordulóján emlékünnepet rendeztünk 
a következő műsorral :

1. Közének.
2. Kálmán Gyula: Luther magánbeszéde a wormsi birodalmi gyű

lésbe lépése előtt. Szavalta Kolozsi Endre VII. o. t.
3. Ünnepi beszédet mondott Vídovszky Kálmán főgimn. vallástanár.
4. Nikodémus Károly: Sión keserve. Szavalta Patai András 

Vili. o. t.
5. Közének.

Az iskolai ünnep után testületileg jelentünk meg 
az istentiszteleten.

Október 16-án és május 6 án deprekációt tartottunk. 
Mindakét alkalommal az ifjúság szószólójának (első eset
ben Benczúr Lajos VII. o. t., második esetben Trnovszky 
Jenő VII. o. t.) a tanári kar nevében a vallástanár vála
szolt, Isten segedelmét kérve az ifjúság komoly fogadalmára.

A tizenkettedik életévüket betöltött tanulók gondos 
oktatásban részesültek s husvét másodnapján a szokásos 
vizsga után az Ur asztalához járultak.

A tanulók magaviseletét szükség esetén a rendes 
és rendkívüli értekezleteken is tárgyaltuk, minden tanuló
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erkölcsi magaviseletével az ellenőrző és osztályozó kon
ferenciákon foglalkozóink. A decemberi ellenőrző érte
kezleten 47 tanuló kapott intést kifogás alá eső maga
viseleté miatt. Ezek a tanulók leginkább erkölcsi rend
zavarás vagy más rendetlenkedés miatt részesültek meg- 
intésben. Azért voltak az első félévben súlyosabb termé
szetű fegyelmi esetek is: az I. osztályból 6 tanuló idegen 
tulajdonhoz nyúlt, illetőleg a szerzett pénz elköltésében 
segédkezett. A lefolytatott vizsgálatból kitűnt, hogy 
inkább éretlenség, meggondolatlanság, a házi felügyelet 
hiánya, semmint rosszaság volt e tettek rugója; csak 
egy tanuló cselekedete esett súlyosabb elbírálás alá.

Tanulóink egyébként, leszámítva eme szórványos 
eseteket, úgy az iskolában, mint az iskolán kívül szerény 
magaviseletét tanúsítottak.

Jól viselte magát az első félév folyamán 230 tanuló 
(809% ), szabályszerűen 50 (17-6%>), kevésbé szabály
szerűen 3 (14% ), rosszul 1 (04% ) tanuló.

Az osztályozás alá került 281 nyilvános tanulóból 
az iskolai év végén jó  magaviseleti jegyet kapott 237 
tanuló (843%), szabályszerűt 43 tanuló (15-3%j, ke
vésbé szabályszerűt 1 tanuló (0 4 % ).

Tanulóink koruknak meg nem felelő helyeket nem 
látogattak s az utcán való viselkedésük is a tisztesség
tudás határain belül maradt.

Vidéki tanulóink szállásának ellenőrzésére gondot 
fordítottunk s az itt-ott felmerült bajokon segítettünk.

Tanulmányi állapot.

A tanítás az országos tanterv és a hozzátartozó 
utasítások, a félévenkint előre elkészített tanmenet és az 
autonóm rendtartás szerint történt. Az oktatást a bejáró 
hitoktatókon kivid tiz tanerő végezte felemelt heti óra
számmal, de némely tantárgynál redukált idővel délelőtti 
és délutáni munkával.

Miután egyházi főhatóságunk a leány magántanulók
nak megengedte, hogy a tanórákra bejárhassanak, 26 
leány jelentkezett bejárónak. Helyet szorítottunk nekik a 
tanhelyiségekben s gondoskodtunk óraközi tartózkodási
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helyükről. Az 1—V. osztálybeliek Kalmár Jakab keres
kedő ur, a VI—Vili. osztálybeliek pedig Brüller Ármin 
kereskedő ur lakásán minden díjazás nélkül szívesen 
látott vendégek voltak a tanítás megkezdése előtt és az 
óraközökben. Mindkét családnak ezúton is hálás köszö
netét mond az igazgatóság azért az előzékenységért, 
melyet leányaink iránt tanúsítottak.

A leány magántanulóknak a tanórákon való meg
jelenése zavart nem idézett elő, mert valamennyien igen 
szerény magaviseletét tanúsítottak.

A tanítás és nevelés egyöntetűségének előmozdítása 
végett, valamint a kiszabott tananyag kellő feldolgozása 
s az írásbeli dolgozatok számának és Íratásuk idejének 
megállapítása végett két módszeres értekezletet (szept. 14. 
és febr. 11.) tartottunk. Mindkét alkalommal a szaktaná
rok írásba foglalva mutatták be a részükről ajánlott tan
menetet, amely tervezetek közös megbeszélés tárgyává 
tétettek.

A tanulók magaviseletének, szorgalmának és előme
netelének megbirálása végett két ellenőrző értekezletet 
(dec. 10. és ápr. 14.) és hat osztályozó tanácskozást 
(jan. 26., máj 7., 9., 20. napján, jun. 2., és 22. napjain) 
tartottunk.

Az első félév végén osztályozás alá került 284 ta
nuló (a múlt isk. évben 283). Minden tantárgyból meg
felelt a követelményeknek 199 tanuló (701 °/o), egy, két 
vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 85 
tanuló (29 9%).

Ha tantárgyankint vesszük az elégtelenek számát, 
első helyen a rajzoló mértannál találkozunk (17 8° »), az
után következik a természettan (17 5%), a német (15‘8'Vo), 
a mennyiségtan (13’3%), a latin (10*9° ,o),a magyar (8.4%), 
a történelem (6*5%), a földrajz (6-2%>), a természetrajz 
(4'5%), a vallástan (3*5%), a görög ( 2 5 ° »), a görögp. 
irod. olv. (1'6%). Elégtelen osztályzat nem volt a gö
rögp. rajzból és a bölcsészeiből.

A decemberi ellenőrző értekezletben 118 tanuló (40'8%) 
írásbeli intést kapott hanyagsága miatt. Ezekből a félév 
után 33 tanuló jobb útra tért.

Az áprilisi ellenőrző tanácskozáson visszaesés mutat
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kozott, amennyiben szorgalomhiány miatt 104 tanulót írás
beli megintésben kellett részesítenünk.

Tanulóink az iskolai év utolsó heteiben nagyobb 
szorgalmat tanúsítottak, mint máskor. Így történt, hogy 
bár a szorgalmi idő a szokottnál rövidebb volt, az év
végi statisztika elég keJvező eredményt mutat.

Tornacsarnok vagy alkalmas folyósók hiányában 
csak ősszel és tavasszal lehetett a tanulókat némi katonai 
kiképzésben részesíteni. Achim Károly, bár hetenkint 21 
órában más tantárgyakat tanított, szívesen vállalkozott 
erre a munkára. Kisebb kirándulásokra (menetgyakorlatok) 
az osztálytanárok vezették a tanulókat.

A rendkívüli tárgyak közül az egészségtan, szabad
kézi rajz, gyorírás és vívás szünetelt.

Az egyházi éneket a vallástanár a valiástani órák 
és a téli ifjúsági istentisztelet keretében gyakoroltatta, 
a műének tanítására Achim Károly vállalkozott, ének
kart szervezett s azt vezette.

Az egyesületek közül az Önképzőkör működött, 
továbbá a Segítő-egyesület és a Gyámintézet.

Iskolalátogatás.
A nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 

102171 — 1915. sz. rendelete alapján dr. Vass Bertalan, 
nagyváradi tankerületi kir. főigazgató úr, mint miniszteri 
megbízott március 26—28. napjain hivatalos látogatást 
tett intézetünkben s miután hoszpitálásait bevégezte, a 
a tanulók dolgozatait és rajzait megtekintette, az igazgató 
ügykezelését megvizsgálta, szerzett tapasztalatait az e cél
ból összehívott tanári értekezleten előterjesztette. Tapasz
talatai alapján a miniszteri megbízott úr készséggel je
lentette ki, hogy intézetünk a háború második évében is 
nehéz viszonyok közt buzgón és eredményesen tölti be 
hivatását. Mire az igazgató hálás köszönetét mondott a 
miniszteri megbízott úrnak tanulságos előterjesztéseért s 
a belőle kisugárzó jóindulatáért.

Csepregi György esperes úr a lefolyt isk. évben is 
figyelemmel kisérte a vallástanitást s több alkalommal 
megjelent a tanítási órákon.
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Iskolai ünnepek.
A szabadság napjának emlékére, március 15-ikén, 

hazafias ünnepet rendeztünk a Közművelődésházában a 
következő műsorral:

1. Himnusz. Énekelte a főgimnáziumi énekkar.
2. Csengey Gusztáv : Az uj Március. Szavalta : Patai András

Vili. o. t.
3. Ünnepi beszéd. Tartotta: Vidovszky Kálmán tanár.
4. Chován: Magyar táncok. Zongorán előadták: Dusbaba Mária

V. o. és Pongrác Géza VI. o. t.
5. Jutalmazott pályamű. Irta és felolvasta: Molnár Béla Vili. o. t.
6. Harsányi Lajos: Petőfi szelleméhez. Szavalta: Vidovszky László

VI. o. t.
7. Szózat. Énekelte a főgimnáziumi énekkar.

Az 1848-iki törvények szentesítésének emlékére áp
rilis 11-ikén a Közmtivelődésházában iskolai ünnepet ren
deztünk a következő műsorral:

1. Himnusz. Énekelte a főgimnáziumi énekkar.
2. Kozma Andor: Rapszódia. Szavalta: Molnár Béla Vili. o. t.
3. Ünnepi beszéd. Mondta: Balázs Ádám tanár.
4. Szász Károly: A Túri-fiu története. Szavalta: Kolozsi Endre.

VII. o. t.
5. Szózat. Énekelte a főgimnáziumi énekkar.

Jótékonyság, adakozás.
A főgimnáziumi kormányzó-bizottság február 23-ikán 

tartott ülésén tandíjelengedésben részesítene a következőket: 
az I. osztályból Klimentjános 60 K, M. Balogh Sándor 30 K, 
Kabós Margit 60 K, Kozéki Béla 30 K, Kvasz Dezső 40 
K, Liffa Gyula 30 K, Marik Mihály 60 K, Petrányi Nán
dor 40 K, Rell Rózsi 60 K, Szekeres József 20 K, Szent- 
pétery Lajos 20 K, Szlany Pál 30 K, Zvarínyi Lajos 60 
K; — a 11. osztályból Csepregi László 60 K, Koricsánszky 
László 60 K, Kvasz Lajos 50 K, Rell Lajos 60 K, Thiész 
János 26 K; — a 111. osztályból Belcsák Zoltán 20 K, 
Knyihár Ervin 60 K, Rosenbaum Ödön 24 K, Weinfeld 
Frigyes 30 K, Wilim István 60 K; — a IV. osztályból Rell Jolán 
60 K ; — az V. osztályból Pusztai Károly 40 K, Varga 
Lajos 30 K; — a VI. osztályból Bella Gyula 30 K. Far
kas János 20 K, Karleesik János 40 K, Rapos János 40
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K, Szabados János 30 K, Zvarinyi Miklós 60 K; — a 
VII. osztályból Bagyinka János 20 K, Benczúr Lajos 30 
K, Danielisz János 60 K, Mázán Lszló 60 K, Trnovszky 
Jenő 40 K. — Az elengedett összeg: 1550 K. Az 1914/15 
iskolai évi tandíjhátralékból töröltetett: 98 K.

A már előzőleg kimutatott gyűjtéseken kívül gyűj
tést rendeztünk a reformáció 400-ik évfordulójának meg
ünneplésére, melynek eredményét— 60 K— az Egyetemes 
egyházi pénztárba beszolgáltattuk.

Nyilvános összefoglaló osztályvizsgálatok, 
ösztöndíjazás.

A Vili. osztály magántanulói május 12— 13., nyilvá
nos tanulói május 17—20. napjain osztályvizsgálatot tettek, 
a többi osztály nyilvános tanulói május 27., 29., 30. és 
31., magántanulói június 8— 10. napjain vizsgáztak.

Egyházi főhatóságunk ugyanis a vallás- és közokta
tásügyi miniszter úr 51.586— 1916. számú leirata alap
ján úgy intézkedett, hogy az iskolai év az I—VII. oszt. 
rendes tanulóira nézve már junius 3-ikán befejeztessék, 
a magánvizsgálatok pedig junius első felében tartassanak.

Az osztályvizsgálatokra és az ösztöndíjazás tárgyában 
tartott bizottsági ülésre a békéscsabai Casinó-Egyesület, 
mint a Kazinczy-féle ösztöndíj alapítója Jéger József és 
dr. Kerényi Soma urakat küldte ki.

Junius 3-ikán d. e. 8 órakor a Közmíivelődésháza 
dísztermében záróünnepet rendeztünk, mely alkalommal 
a vallástanár imája után az igazgató visszapillantást 
vetett a lefolyt iskolai év nehézségeire, fontosabb ese
ményeire; buzdította az ifjúságot, hogy az iskolai szünet 
alatt is szellemi munkával foglalkozzék, szüleinek, esetleg 
másoknak is mezei, ipari vagy más foglalkozásában segít
ségére legyen; gyógynövényeket gyűjtsön s azokat a 
nyert utasítás szerint kezelje. Az ösztöndíjak kiosztása 
után következett a vallástanár záróimája s a Himnusz 
eléneklése után véget ért az iskolai ünnep. Ezután az 
osztálytanárok a tantermekben kiosztották a bizonyítvá
nyokat s egyéb, a beiratás alkalmával visszatartott okmá
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nyokat s utasítással látták el azokat, akik javitóvizsgá- 
latra jelentkezhetnek.

Ösztöndíjban részesültek:
A gr. Teleky— Róth—Johanna-féle alapítványból az 

Egye temes-egyház pénzügyi és ösztöndijosztó-bizottságának 
1916. évi május 11-ikén tartott ülésén hozott határozata 
alapján: Benczúr Lajos VII. o. t. 65 K és Trnovszky 
Jenő VII. o. t. 65 K.

A Németh István tábornok alapítványából: Karleesik 
János VI. o. t. 84 K.

A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 400 koronás 
kegyadományából: Kvasz Dezső I. o. t. 15 K, Kori- 
csánszky László II. o. t. 30 K, Rell Lajos II. o. t. 30 K,
Belcsák Zoltán III. o. t. 25 K, Huszár Béla III. o. t. 30
K, Havran Imre III. o. t. 25 K, P. Péchy Tibor IV o. t.
20 K, Szeberényi Andor IV. o. t. 15 K, Wallner János
V. o. t. 20 K, Sülé Ferenc V. o. t. 20 K, Vidovszky 
László VI. o. t. 50 K, Bagyinka János VII. o. t. 35 K, 
Trnovszky Jenő VII. o. t. 35 K, Áchim Mihály VIII. o. t. 50 K.

A Kazinczy-alapitványból: Thiesz János II. o. t. 25 
K, Offenwagner András III. o. t. 10 K, Wilim István III.
o. t. 11 K 50 f., Patai András VIII. o. t. 25 K.

A Ruttkay-Jancsovics-féle alapítványból: Zvarínyi 
Miklós VI. o. t. 70 K, Danielisz János VII. o. t. 40 K.

A Molnár Miklós-féle alapítványból: Varga K. Lajos 
V. o. t. 55 K.

Az Ifjúsági alapítványból-. Gábor József VII. o. t. 
22 K.

A Haan Lajos-féle alapítványból-. Bella Gyula VI. 
o. t. 11 K.

A Rrcsmárik-féle alapítványból: Rongyos András III. 
o. t. 11 K.

A Jókai-féle alapítványból: Petrányi József I. o. t. 
11 K.

A Schreyer-féle alapítványból: Rosenbaum Ödön III. 
o. t 11 K.

A Kun-féle alapítványból: Fischer Ferenc I. o. t. 11 K.
A Klein-féle alapítványból: Schwarcz Sándor V. o. 

t. 11 K.
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A Tevan Adolf-féle alapítványból: Tevan László
IV. o. t. 11 K.

A Békés Csabai takarékpénztár egyesület alapítvá
nyából: Bayer Béla II. o. t. 15 K, Hirschmann Tibor
IV. o. t. 20 K, Varga István VII. o. t. 25 K 50 f.

A Kliment Z. János-féle alapítványból: Rapos János
VI. o. t. 11 K.

M ipthay—Sztraka-féle alapítványból: Kolozsi Endre
VII. o. t. 22 K.

Az Achim F. András-féle alapítványból: Kvasz Lajos 
II. o. t. 11 K.

A Koren Jenö-féle alapítványból: Zvarínyi Lajos I. 
o. t. 27 K 50 f.

A Molnár György-féle alapítványból-. Pusztai Károly
V. o. t. 110 K, Szeberényi Lajos VIII. o. t. 110 K.

A Rosenthal Adolf és neje Kán Gizella-féle alapít
ványból : Stern Dezső V. o. t. 48 K.

Az Érettségizett ifjak alapítványából-. Vadászy Béla
VI. o. t. 38 K 50 f.

A Csepregi-féle alapítványból-. Benczúr Lajos VII.
0. t. 66 K.

A Guttmann Dávid-féle alapítványból: Gonda László
1. o. t. 8 K.

A III. osztály 100 koronás hadikölcsönkötvényének 
kamatját — 6 K — Körösi Ferenc III. o. t.-nak juttattuk.

Laubner Józsefné úrasszony 25 koronás adományá
ból Kozéki Béla I. o. t. 15, Urbán János II. o. t. 10 K-t 
kapott.

Jancsik Mihály makói főgimn. tanár adományából : 
Wilim István III. o. t. 20 K.

Fleischer Gyula békéscsabai főgimn. tanár adomá
nyát — 10 K — Stern Dezső V. o. t.-nak jutott.

Idegen ösztöndíjban részesültek: Laubner József VI. 
o. t. a Mária Terézia-féle alapítványból 240 K a VKM. 
51941 — 1914. S7. rendelete alapján.

Otrok Pál IV. o. t. a Mária Terézia-féle alapít
ványból 240 K a VKM. 51941—914. sz. rendelete 
alapján.

Marsieu György V. o. t. a Teoder Papp-féle alap
ból: 300 K.
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Polis Tivadar V. o. t. a Gavril Faur de Teius-féle 
alapból-. 300 K.

Csath Béla VII. o. t. az Országos Központi Hitel- 
szövetkezet gr. Károlyi alapjából 240 K.

A Breznyik János-féle 445‘50 koronás ösztöndíjat 
ki nem adhattuk, mert nem akadt olyan ág. hitv. ev. 
tanulónk, aki mind a nyolc osztályban jeles rendű bizo
nyítványt kapott volna.

Ki nem adhattuk a Kossuth-féle ösztöndíjat sem, 
mert a lefolyt iskolai évben a műének rendszeres s egész 
éven át tartó tanítása szünetelt, már pedig ez az ösztöndíj 
a legjobb énekesnek szól.
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A főgimnáziumi kormányzó-bizottság.

Felügyelő: dr. Sailer Vilmos.
Jegyző : dr. Rell Lajos.
Pénztárosok: Sailer Gyula és Bukovszky János.
Gondnok: Uhrin András.
Ügyész: Haan Béla.
Hivataluknál fogva a bizottság tagjai: Csepregi 

György esperes, Knyihár Károly, Koren Pál, Linder Károly 
és dr. Szeberényi Lajos Zs. lelkészek; Korosy László egy
házi felügyelő, Zsíros András másodfelügyelő; Bukovszky 
János igazgató-tanár, Mockovcsák János eforus.

Választott tagok:
a) az egyház részéről: Ádám Gusztáv, Badics Elek 

(meghalt 1915. okt. 23.), Bakos Mátyás, Galli Gyula 
(meghalt 1915. dec. 6.), Kitka György, Kocziszky Mihály, 
Kovács L. Mihály, dr. Margócsy Miklós, Omazta Gyula, 
Pfeiffer István, Réthy Béla, Such Albert, Uhrin Károly és 
Wagner József;

b) Békéscsaba nagyközség részéről: Achim László, 
Fábry Károly és Varságh Béla;

c) a fögimnázinmi tanári kar részéről: Jéger József 
és dr. Rell Lajos.
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í Babich Pál
tendes tanár, 

a II. osztály főnöke
24 1894. 

IX. 1.
latin ny. II., V. 
németny. IV., VI., VIII. 
görögp. irod. olv. VII.

21

2
Balázs Ádám

rendes tanár, 
a Vili. osztály főnöke, 

a tanári könyvtár és a filológiai 
szertár őre

20
1899. 
IX 1.

latin ny. Vili. 
görög ny. V., VII 
történelem V—VIII.

22

3
Bukovszky János

igazgató,
pénztáros,

a fizikai szertár őre

32 1884. 
IX. 1.

mennyiségi. VI—VIII. 
természettan VII. 12

4 Czinkotszkyjenődr.
helyettes tanár

—
1914. 
IX. 1. hadbavonult —

5
Fleischer Gyula

kisegítő tanár, 
a VII. osziály főnöke

2
1914. 

XI. 1.
magyar ny. Ill—V. 
németny. III., V., VII. 21

6
Frank Dezső

rendes tanár
11 1910 

X 8. hadbavonult —

7
Jéger József

rendes tanár, 
az V. osztály főnöke, 

a természet- és földrajzi 
szertár őre

! 23

r

1897. 
IX. 1.

1

földrajz I—III. 
termr. 1,11.,IV.,V.,VI. 
filozófia VIII.

23
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8 Laurovics Ferenc
rendes tanár

10 1906. 
X. 1. hadbavonult

249
Mockovcsák János

rendes tanár, 
a VI. osztály főnöke, 

eforus
13

1904. 
IX. 1.

latin ny. III ,IV,VI ,VII. 
görög ny. VI., Vili.

10 Pataki Sámuel
rendes tanár

7 1909. 
XII. 17. hadbavonult —

11

Rell Lajos dr.
rendes tanár, 

az I. osztály főnöke, 
a tanári értekezletek jegyzője, 

lyzottsági jegyző, 
az Önképzőkör elnöke, 

a fizikai szertár őre

19 1898 
IX. 1.

magyar ny. VI—Vili. 
latin ny. I. 
számtan II. 
termés'ettan Vili.

23

12 Székely Vilmos
rendes tanár

15 1901. 
IX. 1. hadbavonult _

13
Vidovszky Kálmán

"cr.des tanár, 
a 111. osztály főnöke, 

a Gyámintézet és a Segitő- 
egyesiilet elnöke

6 1910. 
IX. 1.

vallástan 1—Vili. 
g. p.irod.olv. VI., VIII. 
számtan III.

23

14
Zva rí ny i Lajos

rendes tanál, 
a IV. osztály főnöke, 

a rajzszertár őre

23 1899. 
IX. 1.

mennyiségt. I , IV.,V. 
rajzoló mértan 1—IV. 
görögp. rajz V—Vili.

23

15
Achim Károly

rendes tornatanár, 
a tornaszertár őre

20
1897. 
IX. 1.

magyar ny. I., 11. 
görögp. irod. olv. V. 
történelem III., IV. 
szépírás I., II. 
torna 1—Vili.

29
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Bejáró hitoktatók: 

Debreczeni Kálmán
r. kath.

1915. 
IX. 1.

vallástan 
1—Vili.

1 
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17 Koppányi Gyula
ref.

—
1908. 
IX. 1.

vallástan 
1—Vili. 4 
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18 Marosán Jusztin 1906 
11. 1.

vallástan 
1—Vili.
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19 Silberfeld Jakab dr.
izr.

—
1912 
IX. 1.

vallástan 
1—Vili.
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Nyugalmazot tanár: 

Majoros József
35 —

1914. IX. 1. óta
nyugalomban —

A bányai ág. liitv ev. egyházkerület 1907. évi közgyűlése jegyző
könyvének 105-ik pontjában elhatározta, hogy, ,az évi értesítők a közép
iskolai tanárok egyházi, társadalmi és irodalmi tevékenységéről is 
számoljanak he.“

Eme felhívás folytán itt következnek a kívánt adatok :
Babich P ál: az Országos Ág. H. Ev. és az Országos Közép

iskolai Tanáregyesület tagja ; a Békéscsabai Casinó-Egylet tagja ; 
a békéscsabai polgárőrség tagja.

Balázs Ádám : az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület vá
lasztmányi és az Országos Középiskolai Tanáregyesület tagja, 
a Luther-Társaság, a Békéscsabai Casinó-Egylet, a Békéscsabai 
Nőegylet tagja, a József Szanatórium-Egyesület ügyvezető alelnökel 
a Vöröskereszt-Egylet h. titkárja, jegyzője, Tudakozó Irodájának 
vezetője s a békéscsabai polgárőrség kér. parancsnoka.



Rukovszky János: zsinati ta g ; az arad-békési ág. liitv. ev. 
egyházmegye törvényszékének, iskolaszékének, számvevőszéké
nek, számadásokat vizsgáló bizottságának és építészeti bizottsá
gának tagja; az Országos Ág. H. Ev Tanáregyesület tagja, a 
Békéscsabai Cnsinó-Egylet választmányi tagja.

Fleischer Gyula : A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja, 
a Békéscsabai Casino-Egylet tagja.

Jéger József: az Országos Ág. H. Ev. és az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület tagja; a Kir. Magy. Természet- 
tudományi Társulat tagja; a Békéscsabai Casinó-Egylet választ
mányi tagja; a Vöröskereszt Egylet békéscsabai fiókjának 
pénztárosa.

Mockovcsák János: az Országos Ág H. Ev és az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület tagja.

Dr. Roll Lajos : az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület fő
jegyzője ; a Békéscsabai Nőegylet jegyzője; a Békéscsabai Aurora 
zenei-, irodalmi- és képzőművészeti kör alelnöke; az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület, a Budapesti Phil. Társaság, a 
Gyermektanulmányi Társaság, az Uránia Magy. Tudom. Egye
sület, a Magyar Irodalomtört. Társaság, a Békéscsabai Casinó- 
Egylet, a Békéscsab i Vöröskereszt-Egylet tagja; a békéscsabai 
polgárőrség kér. parancsnoka; a sajtótermékek postai szállításá
nak ellenőrzésével megbízott Békéscsaba területére; tanulmányai 
az Urániában és a Nemzeti Kultúrában jelentek meg Felolvasást 
tartott a békéscsabai sajtó estélyén : A művészet s a világháború, 
az Önképzőkör estélyén: A világháború magyar katonadalai címen 
s két beszédet mondott.

Vidovszky Kálmán: az Országos Ág. H Ev. és az Országos Közép
iskolai Tanáregyesület, a Luther-Társaság, a Békéscsabai Casinó- 
Egyesület, a Vöröskereszt-egylet tagja ; a Békéscsabai Nőegylet jegy
zője; a Józ ef Kir. Herceg Szanatórium-Egyesület békéscsabai bi
zottságának titkára ; a József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület 
országos igazgatóságának tagja; az Aurora zenei-, irodalmi- és 
képzőművészeti kör háznagya; Polgárőrségi kér. parancsok. A 
háború tartama a att csütörtök délutánonként úgynevezett hábo
rús istentiszteleteket tartott az ág. ln'tv. evang. kistemplomban, 
mely beszédeknek két csoportját „Csendes hangok a háború 
zajában II. kötet“ cím alatt kiadta Az „Ifjú Évek“-ben, az „Evan
gélikus Örálló“-ban s az „Evangélikus Közérdekében jelentek 
meg cikkei.
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Zvarinyi Lajos : az Országos Ág. H. Ev. és az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület tagja; a Soproni Ág. H. Ev. főgimn. 
Gyorsiróköréiiek tiszteletbeli tagja.

Achim Károly: az Országos Ág. H. Ev. Tanáregyesület tagja; 
a Csabai Atlétikai Klub ügyvezető-igazgatója; a' polgárőrség 
kér. parancsnoka.



IV.

Az elvégzett tananyag és a heti óraszám 
kimutatása osztályonkint és tantárgyankint.

a) Rendes tantárgyak.

I. OSZTÁLY.

Vallástan, lietenkint 1 órában. Ó-testámentomi bibliai tör
ténetek a teremtéstől a babyloni fogságból való visszatérésig. 
Egyházi ének. Tanár: Vidovszky Kálmán.

Magyar nyelv, lietenkint 5. órában. Olvasmányok. Elbeszélő 
szemelvények a hun és magyar nemzeti mondából s az Árpádok 
történetéből ; rajzok a magyar földről és népének életéből; 
Nyelvtan. Mondattani alapon: a hangtan elemei: az egyszerű 
mondat és részei: a fő és mellékmondat megkülönböztetése; 
helyesírás. Arany, Petőfi, Tompa és Gyulai könnyebb leiró és 
elbeszélő költeményei. Az olvasmányok nyelvi és tartalmi megbe
szélése és szabad elmondása; költemények tanulása. Havonkint 
két iskolai dolgozat. Tanár: Achim Károly.

Latin nyelv, lietenkint 6 órában. Megfelelő olvasmányok 
alapján a névragozás, a melléknevek fokozása, határozók, szám
nevek, elöljárók, névmások, sitin és az 1. és 2, conjugatio cse
lekvő alakja: retroverziók, közmondások. Tanár: dr. Rell Lajos.

Földrajz, lietenkint 3 órában. Tájékozódás a földgömbön 
és térképen: térképolvasás. Földrajzi alapismeretek. Magyaroszág 
hegységeinek, síkságainak, vizeinek, éghajlatának, terményeinek és 
főbb helységeinek ismertetése, kapcsolatban a lakosság foglalko
zásával és életmódjával. Térkép-vázlatok készítése. Tanár: Jéger 
József.

Term észetrajz, lietenkint 2 órában. A fontosabb gyümölcs
formák. A házi állatok. A fenyők. A ház körül, az edőn és mezőn 
élő emlős állatok. Néhány közönséges, könnyen elemezhető tavaszi 
virágos növény. A házi szárnyasok. Tanár: Jéger József,

M ennyiségtan, lietenkint 3 órában. A számok írása és olva
sása. Az összeadás, a kivonás fejben és Írásban ; a nyereség és 
veszteség kiszámítása. A sokszorozása. Az osztás és mértékrendsze-
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rek ; a pénzrendszer. A tizedes törtek fogalma. Alapműveletek tizedes 
számokkal Időszámítás A törtszámokra vonatkozó műveletek. A 
közönséges tört fogalma, áltört és vegyes szám. Oszthatóság. A leg
nagyobb közös osztó, a legkisebb közös többes. Alapműveletek 
közönséges törtekkel. Iskolai közös munka és házi dolgozatok. 
Tanár: Zvarínyi Lajos.

Rajzoló mértan, hetenkint 3 órában. Bevezetésül a rajz
szerek ismertetése és használatukra vonatkozó utasítások A) Plani- 
metricii alaktan : pontok, vonalak és szögek. Műveletek távolsá
gokkal és szögekkel. Az idomok bemutatása testeken, osztályozása, 
főbb tulajdonságai, kerülete és területe, egybevágósága, hasonló
sága és symmetriája. B) R a jz: a fentebbiek rajzoltatásán kiviil 
egyszerű görög maeanderek és csillag-idomok rajzoltatása s az 
ügyesebbekkel azok egyszerű szineztetése. Tanár : Zvarínyi Lajos.

Szépírás, hetenkint 1 órában. A magyar kis- és nagy betűk. 
Tanár: Achim Károly.

T estgyakorlás, hetenkint 1 órában. Katonai rend-gyakorlatok, 
szabadgyakorlatok, játékok, menetelések (kisebb kirándulások). 
Tanár : Achim Károly.

II. OSZTÁLY.

Vallástan, hetenkint 2 órában. Az uj-szövetségi bibliai tör
ténet : Jézus élete, az apostoli kor története Pál apostol római 
fogságáig. Az uj-szövetségi bibliai könyvek áttekintése. Egyházi 
ének. Tanár: Vidovszky Kálmán.

M agyar nyelv, hetenkint 5 órában. Az első osztály anya
gának á ismétlése után a rágós határozók; a szórend ; a mellé- és 
alárendelt mondatok; a többtagú összetett mondatok. A nyelvtan
ban és olvasókönyvben előforduló olvasmányoknak alaki és tar
talmi magyarázása, tartalmuk elmondása. Mondattani elemzés. 
Költemények betanulása és elszavalása. Havonkint két iskolai Írás
beli dolgozat. Tanár : Achim Károly.

Latin nyelv, heti 5 órában. Az igék activuma és passivuma. 
Az igék áttekintése főalakjaik képzése szerint. A rendhagyó, hiányos 
és személytelen igék. A mondattanból : a városnevek szerkezete, a 
kettős nőm. és ac., az acc. c. inf. Olvasmányok. Tanár: Babich Pál.

Földrajz, hetenkint 3 órában. Európa államainak részletes 
leírása. Ázsia és Afrika általában, a fonlosabb államok részletesebben. 
Térképvázlatok. Tanár : Jéger József.
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Term észetrajz, hetenkínt 2 órában Néhány ősszel virágzó 
növény leírása. A majmok, tengeri emlősök, erszényesek. A ház 
környékén, a mezőn, az erdőn tartózkodó és vízi madarak közül 
a nevezetesebbek. Csuszó-mászók, kétéltűek, halak, csigák, kagylók. 
Az ízeltlábúak főbb csoportjainak egy-egy képviselője. A földi g i
liszta. Néhány tavaszi növény. Gyümölcsfáink, erdei fáink és bok
raink közül a legközönségesebbek. Tanár: Jéger József.

M ennyiségtan, hetenkint 4 órában. Az I, osztály anyagának 
átismétlése közben a számításban kínálkozó előnyök. Rövidített 
szorzás és osztás s ezzel kapcsolatban a régi és uj mértékek. Az 
arányosság. A következtetések. Viszonyok és arányok. A százalék- 
és ezrelékszámitás. Iskolai közös munka és házi dolgozatok Tanár: 
dr. Rell Lajos.

Rajzoló geom etria, hetenkint 3 órában. A) stereometriai 
alaktan. A geometriai testek: a kocka, hasáb, gúla, szabályos 
testek, kúp, henger, gömb leírása, tulajdonságai, felszíne, köbtar
talma, összeillősége, hasonlósága, egyenlősége, symmetriája és 
symmetrikus fekvése. A szögletes testek tárgyalásánál azok élei, 
lap-, él- és testszögei számának meghatározása határoló lapjainak 
oldalaiból, illetőleg szögeiből. A térbeli pontok, egyenesek és síkok 
relativ helyzete. B) Rajz : az ismertetett testek nagyobb részének 
s a kocka hasábokból összetett néhány egyszerű testek (kereszt, 
lépcső stb ) axonometrikus rajzoltatása, azoknak famintákon való 
szemléltetése után. Az egyszerűbb testeknek lemezpapirból készítése. 
Tanár: Zvarinyi Lajos.

Szépírás, hetenkint 1 órában. A német kis- és nagybetűk. 
Tanár: Achim Károly.

Testgyakorlás, hetenkint 1 órában, mint az I. osztályban. 
Tanár: Achim Károly.

Ili. OSZTÁLY.
Vallástan, hetenkint 2 órában. A keresztény egyház törté

nete az egyház alapításától a jelen korig. A hazai evang. egyház 
története. Egyházi ének. Tanár: Vidovszky Kálmán.

Magyarnyelv, hetenkint 4 órában. A hangtan és szótan tü
zetes ismétlése után a mondattan részletes tárgyalása. Az olvas
mányok alaki és tartalmi értelmezése, tartalmuk elmondása. Költe
mények betanulása és elszavalása. Mondattani elemzések. Helyes
írási és fogalmazási gyakorlatok. Két hetenkint írásbeli dolgozat. 
Tanár: Fleischer Gyula.
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Latin nyelv, hetenkint 5 órában. A) Nyelvtan. Az esetek 
és igenevek használata. B) Olvasmányok. Miltiades. Themistocles. 
Pausanias. Alcibiades. Phaedrus meséiből 12 darab. Tanár: Moc- 
kovcsák János.

Ném et nyelv, hetenkint 4 órában, A német kis- és nagy
betűk írása és olvasása. A névelő, a főnév ragozása és az igera
gozás cselekvő alakja. A preapositiók. Névmások. A szórend. 
Mindez a kézikönyv beszédgyakorlatainak és olvasmányainak alap
ján, szótanulással kapcsolatban. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat. 
Tanár: Fleischer Gyula.

Földrajz, hetenkint 2 órában. Amerika és Ausztrália fekvése, 
tagoltsága, hegy- és vízrajza, lakói, államai és gyarmatai A föld 
szárazulata, vize és légköre. A föld belseje ; tűzhányók, földren
gések. A föld mint világtest. Tanár: (éger József.

T örténelem , hetenkint 3 órában. Hazánk története 1526-ig. 
A fontosabb évszámok chronologikus összeállítása. Tanár: Achim 
Károly.

M ennyiségtan, hetenkint 3 órában. Összetett feladatok meg
oldása következtetésekkel, továbbá az egyszerű és összetett hármas 
szabály alapján. Az egyszerű kamatszámítás esetei. Értékpapirszá- 
mítás, váltódiszkontolás. Az arányos osztáshoz tartozó feladatok 
megfejtése. Keverésre vonatkozó számítások. Tanár: Vidovszky Kálmán.

Rajzoló mértan, hetenkint 2 órában. A) Construktiv plani- 
meíria: merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, távol
ságok egyenlő részekre való osztása s más alapvető planimetriai 
szerkesztések. A háromszögek, négyszögek és sokszögek tulaj
donságai, szerkesztése, összeillősége, symmetriája, hasonlósága, 
egyenlősége. Az idomok átalakítása, nagyságuk megtartásával 
(alkalmazva Pythagoras tételének levezetésénél). B) R ajz: Sikdi- 
szítinények rajzolása és egyszerű színezése Várdai és mások fali s 
kézi lapmintái után. Tanár: Zvarinyi Lajos.

T estgyakorlás, hetenkint 1 órában. Katonai rend-gyakor
latok, szabadgyakorlatok, játékok, menetgyakorlatok (kisebb kirán
dulások). Tanár: Achim Károly.

IV. OSZTÁLY.

Vallástan, hetenkint 2 órájában. Luther kiskátéjának ma
gyarázata: a tiz parancsolat, az apostoli hitvallás, a Miatyánk, a 
keresztség és az úrvacsora szentsége. Magyarázat után : a ma-
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gyár evang. egyház alkotmánya, szervezete. Egyházi ének. Tanár: 
Vidovszky Kálmán.

M agyar nyelv, hetenkint 3 órában. A) Arany Toldija- 
A költeménynek tárgyi, nyelvtani, poétikai és verstani elemzése ; 
az egyes énekek tartalmi összefoglalása; könyvnélkül : szemelvé
nyek az egyes énekekből. B) A stilisztikai olvasókönyv olvasmá
nyainak nyomán a stilus törvényeinek ismertetése. C) Verstan. D) 
Polgári ügyiratok. Tanár: Fleischer Gyula.

Latin nyelv, hetenkint 4 órában. A) Nyelvtan. A mellé- és 
alá rendelt mondatok. Oratio recta et obliqua. Szórend. B) Olvas
mányok. C) Julius Caesarnak Bellum Gallicumából: A helvetiusok 
kivándorlása. Ovidius Metamorphoses-éből : A világ négy kora. 
Daedalus és Icarus. Philemon és Bands. Tanár: Mockovcsák János.

Német nyelv, hetenkint 3 órában. A harmadik osztály tan
anyagának ismétlése. Az ige ragozása a cselekvő és szenvedő 
alakban. Az igenevek használata. Az összetett, személytelen, visz- 
szaható igék. Módbeli segédigék. Pracpositiók. Szórend. Olvas
mányok és német beszédgyakorlatok Tanár: Babich Pál.

Történelem , hetenkint 3 órában. A magyarok története a 
mohácsi veszedelemtől a legújabb korig. A magyar birodalom ál
talános ismertetése, tekintettel a közösügyekre és Ausztriára. Tanár: 
Achim Károly.

Term észetrajz, hetenkint 3 órában. A virágos növények 
tagjai, néhány őszi növény leírása alapján. Chemiai előismeretek : 
a levegő és a viz vizsgálatából kiindulva, a főbb elemek és fon
tosabb vegyületeik. A növények belső szerkezete. A növények 
táplálkozása szaporodása ; a növekedés és a mozgástünemények. 
A növények osztályozása. A főbb rendek és azon fajok, melyek 
alaktanilag feltűnők, vagy pedig ipari, gazdasági és orvosi szem
pontból fontosak. A növények földrajzi elterjedése. Tanár: Jéger 
József.

M ennyiségtan, hetenkint 3 órában. A természetes számok 
összeadása, kivonása, szorzása, hatványozása és osztása. Ellen
tett mennyiségek. A relativ számok. A relativ számok s az alge
brai összegek összevonása, szorzása, hatványozása és osztása. 
A számok oszthatósága. A legnagyobb közös osztó és a törtek 
egyszerűsítése. A legkisebb közös többszörös és az egyenlő 
nevezőjű törtek. Műveletek törtszámokkal. Elsőfokú egyenletek egy 
ismeretlennel, kiterjeszkedve az arányok tanára. Tanár: Zvarinyi 
Lajos.
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Rajzoló mértan, hetenkint 2 órában. A) Conslructiv plani- 
metria : A körre vonatkozó egyszerű szerkesztések. Az ellipsis, 
parabola és hyperbola és azok érintőinek szerkesztése. B) Rajz : 
síkdiszitmények rajzolása és egyszerű színezése Várdai fali lapmin
tái után. Tanár : Zvarinyi Lajos.

Testgyakorlás, hetenkint 1 órában, mint a III. osztályban. 
Tanár: Achim Károly.

V. OSZTÁLY.

Vallástan, heti 2 órában. Bibliaismertetés: az ó- és új
szövetség történeti, oktató és prófétai könyveinek ismertetése tar
talmi áttekintés alapján. A fontosabb részek olvasása. Tanár : 
Vidovszky Kálmán.

Magyarnyelv, hetenkint 3 órában. A retorika ismertetése 
1. Szerkesztéstan. Olvasmányok alapján 1. az anyagyiijtés, 2. az 
elrendezés elvei; a szerkezet. 3. Az előadás általános formái. II. 
A prózai Írásművek elmélete. 1. A történetírás. Olvasmányok; 
Anonymus, Kézai Márk, és Heltaí krónikájából szemelvények; 
Tinódi : Szondi halála ; Bethlen Miklós : Zrínyi halála ; Apor : 
Métám, Transsilv. c, müvéből a vendégségről, ebédről, táncról, 
címekről szóló részek ; Salamon : Zrínyi ifjúsága ; Pauler: Zrínyi, 
a költő utolsó évei; Tollius : Látogatás Zrínyi Miklósnál. A tör
ténetírás forrásai, segédtudományai, kapcsolatban a fontosabb ása
tások ismertetésével. A Békéscsabai Muzeum régiségtárának meg
tekintése. A történetírás fajai és fejlődése. 2. A beszéd. Olvasmá
nyok : Kossuth Lajos beszéde a haderő megajánlása ügyében, 
Deák első felirati beszéde részletesen tárgyalva, továbbá : Perikies, 
Mirabeau egy-egy beszéde ; szemelvények Kossuth és Deák be
szédeiből. Az olvasmányok alapján a beszéd elmélete, fajai, fej
lődése. 3. Az irtekezés. Olvasmányok: Csengery : Deák Ferenc; 
Kemény : A két Vesselényi, Kölcsey Parainesiséböl; Arany: Szász 
Gerő költem.; Platon Gorgiasaból Ezek alapján az értekezés, fa
jai, formái. 4. Mikes levelei. Tanár: Fleischer Gyula.

Latin nyelv, heti 5 órában. A) Olvasmányok: 1. Ovidius- 
ból : A világ teremtése, Philemon és Baucis, Janus, Romulus és 
Remus kitétele, Róma alapítása, Remus halála, Lemuria, Romulus 
halála, Terminalia, Fabiusok. 2. Cicerónak „De impcrio Gn. 
Pompei“ c. beszéde. 3. Cicerónak „Pro Archia poäta“ c be
szédéből 5 fejezet. B) Nyelvtan: Folytonos gyakorlása az olvas-
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mányo'<kal kapcsolatban. C) Régiségtan: Az olvasmányokkal kap- 
czolatos részek. Tanár : Babich Pál.

Görög nyelv, hetenkint 4 órában, a) Nyelvtan : Bettik, he- 
hezet, hangjelzés, névragozás. Fokozás, névmás, számnév. Igera
gozás. A magán- és mássalhangzós tövű igék ragozása a — mi 
végű igékig, b) Olvasmányok: Az olvasókönyvből gyakorlatok 
fordítása. A régi hellén világ társadalmi s műveltségi állapotai. 
Tanár: Balázs Ádám.

Görögpótló irodalmi olvasm ányok, hetenkint 3 órában
1. Homeros / Hasa cs Odysseidja. 2 Szemelvények Heiodotos tör
téneti müvéből. 3. Magyar irodalmi olvasmányok. Félévenkint egy 
írásbeli dolgozat. Tanár: Achim Károly

Görögpótló rajz, hetenkint 1 órában Fából készült egy
szerű stereometriai testeknek s használati tárgyaknak szemlélet 
után való rajzolása Tanár: Zvarínyi Lajos.

Német nyelv, hetenkint 3 órában. Az alaktan tüzetes is
métlése és a mondattan alapismeretei. Nyelvtani elemzés. Prózai 
olvasmányok és beszédgyakorlatok A szóbőség fejlesztése, különös 
tekintettel a tanuló környezetének és a mindennapi életnek a fogal
maira. Tanár: Fleischer Gyula

Történelem , hetenkint 3 órában. Az ó-kor története a nyu
gatrómai birodalom bukásáig Tanár: Balázs Ádám.

Term észetrajz, hetenkint 3 órában. Az állat életműködései 
általában; az állatok és növények közti különbség A szervek. A 
fő állattipusok. A kültakaró. Az izomrendszer és a helyváltoztatás. 
Az idegrendszer. Az érzékszervek. A táplálkozás és vérkeringés 
szerve. A lélekzés szervei és a hangképzés. A kiválasztás szervei 
Az állati test melege. A szaporodás és nemei Az állatok fejlődése, 
átalakulása A gerincesek és rovarok részletesebben, a többi cso
portok általános jellemzése a fontosabb fajok fel említésé vei. Tanár: 
Jéger József.

M ennyiségtan, hetenkint 3 órában. A) Algebra. Az alapmű
veletek átismétlése után az elsőfokú egyenletek két és több isme
retlennel. Négyzetgyök és a másodfokú egyenlet megoldása, kap
csolatban a geometriában előforduló számításokkal. Az irracionális 
és imaginárius számok. Köbgyök. Számolás gyökmennyiségekkel 
B) Geometria. Az egyenesek kölcsönös helyzete. Az összeillő és 
hasonló háromszögek és sokszögek. A terület kiszámítása és át
alakítása A kör A szög és a kör. Arányos távolságok a körben. 
Tanár : Zvarínyi Lajos.
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Testgyakorlás, heten kint 1 órában. Katonai rcndgyakorlatok, 
szabadgyakorlatok, játékok, menetelés (kisebb kirándulások). Ta
nár : Acliim Károly.

VI. OSZTÁLY.

Vallástan, heti 2 órában. A keresztény egyház egyetemes 
története, az egyház megalapításától a westfáliai békéig. Tanár: 
Vidovszky Kálmán.

M agyar nyelv, hetenkint 3 órában. A poétika ismertetése. 
Bevezetésül a művészetek s fejlődésük rövid vázlata. A szép és fajai. 
Olvasmányok alapján a költői műfajok és történeti fejlődésük 
ismertetése. Iskolai olvasmányok: az olvasókönyv példáin kiviil 
a Költészet Kincsesházából vett szemelvények; a Zrinyiász; Sha- 
kespere Coriolanusa; Kisfaludy Károly Csalódásai ; Petőfy leiró 
költeményei; részben Jókainak uj földesura is Magánolvasmányok. 
Tanár: dr. Rell Lajos.

Latin nyelv, hetenkint 5 órában, a) olvasmányok: Titi 
Livii Ab űrbe condita libri XXI. cap. 1.—4., 4 7.— 12, 14— 15., 
18, szakaszok. P. Vergilius Maró Aeneiséből : Az 1. könyvből 
1.—156.; a II. könyvből 1.—369, sorok, b) Irodalomtörténet: 
Livius élete és munkája; Vergilius élete és müvei, c) Régiségtan. 
Livius forditásával kapcsolatban a rómaiak hadi szervezete s ka
tonai élete Vergilius kapcsán a rómaiak hitélete, papi testületc-i és 
mitológiája d) A Nyelvtan folytonos ismétlése. Tanár: Mockov- 
csák János.

G örög nyelv, hetenkint 4 órában. A) Nyelvtan : a — mi 
végii s a rendhagyó igék Szóképzés. A mondattan főbb jelenségei 
az olvasmányokkal kapcsolóiban s összehasonlításban a latin nyelv
vel. B) Olvasmányok: Az olvasókönyv gyakorlatainak magyarra, 
illetve görögre fordítása; szemelvények Xenophon Anabasis-ából. 
Az Apomnémoneumatá-ból: Sokrates nézete az istenekről. Az ön
uralom alapja minden erénynek és Herakles a váló-utón A görög 
lírikusok költeményei. Az attikai, ión és aiolos nyelvjárások saját
ságai. Tanár: Mockovcsák János.

G örögpótló írod. olvasm ányok, hetenkint 3 órában A) 
A görög Urai költészet: Szemelvények Kabinos, Tyrtaios, Solon, 
Xenophanes, Theognis, Mimnermos és Ion elegiai töredékeiből Az 
aeol lira Alkaios, Sappho. Anakreon és anakreoní da'ok nyomán. 
A dór karénekköltészet. Az epigramma a keosi Simonides és az
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Anthologia epigrammái nyomán. Sophokles Antigonéja és Oedipus 
király-a. Oedipus mondája. Antigone tragikuma. A görög dráma 
története. B) A magyar klasszikus Ura: Erdősi Sylvester János, 
gróf Ráday Gedeon, Baróti Szabó Dávid, Révai Miklós, Rajnis 
József, Bacsányi lános, Dayka Gábor, Verseghy Ferenc, Csokonai 
Vitéz Mihály, Virág Benedek, Kazinczy Eerenc, Berzsenyi Dániel, 
Kisfaludy Károly és Vörösmarty Mihálytól vett szemelvények 
alapján. Tanár : Vidovszky Kálmán.

Görögpótló rajz, hetenkint 1 órában. Használati tárgyak 
rajzolása valóság után. Tanár : Zvarinyi Lajos.

Német nyelv, hetenkint 3 órában. Az alak- és mondattan 
folytonos ismétlése mellett Goethe, Schiller, Heine, Uhland és 
Lenau válogatott balladái. Ezeknek tárgya, tartalma és alapgondolata 
német nyelven. Prózai olvasmányok és tartalmuk német nyelven. 
Beszédgyakorlatok. Tanár: Babich Pál.

Történelem, hetenkint 3 órában. Egyetemes történet a nyu
gat-római birodalom bukásától, a magyar nemzet történetével kap
csolatban, a westfáliai békéig. Tanár : Balázs Ádám.

Term észetrajz, hetenkint 3 órában. .Chemiai és ásványtani 
alapfogalmak néhány közönségesebb ásvány tulajdonságai alapján; 
elem, keverék, elegy, vegyidet ; sav, bázis, só; iparilag vagy egyéb 
tekintetből fontos vegyiiletek; kristályok és kristályrendszerek. Az 
ásványok közül azok, melyek iparilag, kőzettanilag, vagy más 
szempontból fontosak. Egyszerű és összetett kőzetek. A föld belső 
melege és belsejének állapota, a viz és szél működése, mint a 
föld kérgének megváltoztatásában résztvevő tényezők. A föld tör
ténete korszakok szerint Tanár: Jéger József.

M ennyiségtan, hetenkint 3 órában. A) Algebra. A hatvá
nyozás általánosítása. A számrendszerek. A gyökmennyiségek. Az 
irracionális egyenlet. A logaritmus ; közönséges logaritmusok. Az 
exponenciális egyenletek. Az aritmetikai és geometriai sorok. Bj 
Geometria. A hu- és érintősokszögek, a Ludolf féle szám meg
határozása. A kör és a körív hosszúsága, a kör területe. A körtan 
összefoglalása. Síkháromszögtan: a hegyes szög függvényei, kap
csolatban a derékszögű, az egyenlőszáru háromszög és a szabályos 
sokszög megoldásával. A szögfüggvények általános értelmezése. A 
szögfüggvények kölcsönös összefüggése. A szögfüggvények érté
kének kiszámítása. A sinus-, cosinus- és tangens-tétel s alkalmazásuk 
azáltalános háromszög meghatározására Néhány egyszerűbb földmé
rési és magasságmérési feladat megoldása. Tanár: Bukovszky János.
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T estgyakorlás, hetenkint 1 órában, mint az V. osztályban. 
Tanár: Achim Károly:

VII. OSZTÁLY.

Vallástan, hetenkint 2 órában. Az egyetemes keresztény 
egyház története a westfáliai békétől a legújabb korig, különös 
tekintettel az evang. egyház belső életére. A magyar evangélikus 
egyház története. Tanár: Vidovszky Kálmán.

M agyar nyelv, hetenkint 3 órában. A magyar nemzeti 
irodalom fejlődésének történeti ismertetése Kisfaludy Károlyig, ol
vasmányok alapján, főtekintettel a magyar nemzeti szellem kiváló 
képviselőire. A magyar nyelvtan főbb pontjai. Magánolvasmányok. 
Havonkint egy írásbeli dolgozat. Tanár: dr. Rell Lajos.

Latin nyelv, hetenkint 4 órában. 1 Olvasmányok, a) P. 
Vergilius Maró Aeneisének VI. énekéből 42— 155, 264—332., 
384—476. és 548—901. sorok, b) Sallustias Bellum Jugurthinu- 
mából az 5— 16. és 20—31. §§ fordítása, c) M. T. Ciceronis in 
Catilinam oratio. I. A szerzők életrajza és müvei. 2 Régiségtanból 
a római állam fejlődése, a birodalom lakosai, Servius Tullius 
alkotmánya és a köztársaság kormányzása. 2. A nyelvtan rend
szeres ismétlése. Tanár: Mockovcsák János.

Görög nyelv, hetenként 3 órában. A Homéros eposaival 
összefüggő irodalmi és történeti kérdések. Fordítottuk : lliados 1. 
I. 1—365. 413—572. — VI. ének 237—432. — XIX. ének 1-75. 
137— 150. 282 -348 . — XXII. ének 273—466. XXIV 1. 478—575. 
és 704—804. sorát. — Hérodotosbót: Kroisos és Solon. Kroisos 
bukása. Polykrates. A marathoni ütközet 1 — 10. §§. Jón nyelvjárás. 
Tanár: Balázs Ádám.

G örögpótló irodalm i olvasm ányok, hetenkint 2 órában.
I. Szemelvények Thukydides müveiből. Thukydides módszere és 
méltatása. Demosthenes élete és szereplése. Olyuthosi beszédei.
II. A magyar történetírás és szónoklás története. A csatolt olvas
mányok olvasása és tartalma. Tanár: Babich Pál.

G örögpótló rajz, hetenkint 1 órában. Használati tárgyak 
rajzolása valóság után. Tanár: Zvarinyi Lajos.

Ném et nyelv, hetenkint 3 órában, a) Irodalomtörténet: A 
német nyelv eredete, rokonai ; fejlődésének korszakai A pogány 
kor költészete. Az ófelnémet korszak egyházi költészete. A lovag
kor lírai és epikai költészete. A Nibelungen-ének és Kudrun. A
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középkori költészet hanyatlása. A dráma kezdetei. A reformáció 
korszaka. A Teli- és Faust-monda eredete. A regény eredete, fej
lődése, német művelői. A lipcseiek és svájciak irodalmi harca. 
Klopstock és iskolája Wieland irod. működése. Lessing élete, kri
tikai, drámai és aesthetikai müvei. Mindezek németül, b) Olvas
mányok: A Hildebrand-ének. Waltharius. A Nibelung-ének. Kudrun. 
A Róland ének A Faust-könyv. Fejezetek Klopstock Messiásából, 
Lessing Bölcs Náthán- és Laokoonjából. Összefüggő olvasmány: 
Lessing: Minna von Barnhelm. A fontosabb irodalmi müvek 
részletes tartalma magyar nyelven. Tanár: Fleischer Gyula.

Történelem , hetenkint 3 órában. Az újkor története 1648-tól 
napjainkig, tekintettel a legújabb kor politikai és társadalmi ala
kulásaira. Ezenkívül az európai s amerikai államok mai állapotainak 
ismertetése. Tanár: Balázs Ádám.

Term észettan, hetenkint 4 órában. Erőmütan, hangtan és 
fénytan. Tanár: Bukovszky János.

M ennyiségtan, hetenkint 3 órában. A) Algebra: A ka
matos kamat- és járadékszámítás; a kölcsönök törlesztése, az ál- 
lamkölcsönök. A végtelen geometriai haladvány, kapcsolatban a 
szakaszos tizedes törtekkel ; a végtelen sorokról általában. A má
sodfokú egyenlet elmélete. A redukálható felsőfokú egyenletek; 
reciprok-egyenletek. Két egyenlet közös gyöke. A másodfokú függ
vény szélső értékei. A complex számok elmélete és a gyök több- 
értéküsége. B) Geometria. A stereometria legfontosabb tételei. A 
geometriai testek tulajdonságai. Felszín- és köbtartalom-számolás 
Összefoglaló ismétlésül: a derékszögű és sark-coordinata rendszer. 
Két pont távolságának kiszámítása. A háromszög területe. A vo
nalak egyenletei. Tanár: Bukovszky János.

Testgyakorlás, hetenkint 1 órában. Katonai rendgyakorlatok, 
szabadgyakorlatok, játékok, menetelés, ('kisebb kirándulások). Ta
nár : Achim Károly.

Vili. OSZTÁLY.
Vallástan, hetenkint 2 órában Keresztyén hittan és erkölcstan. 

Tanár: Vidovszky Kálmán.
Magyar nyely, hetenkint 3 órában. A magyar nemzeti iro

dalom történeti ismertetése Kisfaludy Károlytól napjainkig olvas
mányok alapján, főtekintettel a magyar nemzeti szellem kiválóbb 
képviselőire. A magyar irodalomnak műfajok szerint való átnézete. 
Magánolvasmányok. Tanár: dr. Keli Lajos.
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Latin nyelv, lietenkint 3 órában, a) Horatii Carm 1 1 1  
3. 4. 9. 10. 14 22. 38. L. 11. 3.10. 14. 16. 20. — L. 111. 2 9 30. 
L. IV. 3. 5. 7. Carmen saeculare, Epodos 2. Satirarum 1. I. 1. 9 
Epist 1. 9. és az Ars poéticából szemelvények. — b) P. Com. 
Taciti Annales 1. I. 1—9. 11 — 14 16—21. L. II. 69—73. — A 
tárgyalt irók életrajza s müvei .4 római irodalomtörténet össze
foglalása. A római régiségtan befejezésül. A provinciák Közgaz
dasági viszonyok és foglalkozások Igazságszolgáltatás. Papi- col- 
légiumok. A nyelvtan rendszeres ismétlése. Tanár: Balázs Ádám.

Görög nyelv, hetenkint 3 órában. Homeros élete. Az Odys-- 
seia meséje, szerkezete. Az Odysseiából az 1 ének egészen, a 
VI. 110. —331., és a XI. 1.—225. Platon Kritonja egészen. A 
nyelvtan folytonos gyakorlása. A görög irodalomtörténet áttekin
tése. Tanár : Mockovcsák János.

G örögpótló irodalmi olvasm ányok, heti 2 órában. A) 
A görög bölcselet története: A görög gondolkodás kezdetei. Az 
anyagprobléma. Pythagoras és iskolája. Az eleai bölcselők Az 
atom elmélet. A szofisták. A görög gondolkodás klasszikus kor
szaka: Sokrates, Platon és Aristoteles. Olvasmányok: Töredékek 
a Sokrates előtti filozófiai munkákból. Az olvasmányok részletes 
tartalma, gondolatmenete B) A görög művészet története: Az 
ókori népek művészetének rövid áttekintése A mykenei művészet 
kora : épitészet, szobrászat, festészet. A hellén művészet: a görög 
építkezés rendszerei. A gör. szobrászat főbb emlékei és mesterei. 
A hellenistikus korszak: A gör. festészet és iparművészet átte
kintése. Tanár: Vidovszky Kálmán.

Görögpótló rajz, hetenkint 1 órában. Használati tárgyak 
rajzolása valóság után. Tanár : Zvarinyi Lajos.

Ném et nyelv, hetenkint 3 órában A német irodalom fény
korai : Goethe és Schiller élete, irodalmi működése. Prózai és 
költői olvasmányok fordítása és tartalmuk német nyelven. Beszéd- 
gyakorlatok az élet köréből. A XIX. századbeli költők közül: 
Heine, Uhland és Lenau. Összefüggő olvasmány Schillertől: 
„Wilh. Teli“, Goethétől : „Dichtund u. Wahrheit“. Az olvasott 
részek tartalma németül. Tanár: Babich Pál

Történelem , hetenkint 3 órában Magyarország története, 
összefüggésben az egyetemes történettel a legrégibb időktől nap
jainkig. Hazánk jelen korának politikai, gazdasági s műveltségi 
állapota összehasonlításban a külfölddel. Tanár: Balázs Ádám.
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Term észettan, heti 4 órában. Hőtan. Mágnesség. Elektro
mosság. Radioaktivitás. A kozmográfia elemei. Tanár : dr : Rell
Lajos.

M ennyiségtan, heti 2 órában, A) Algebra. A kapcsolástan. 
A kéttaguak positiv egész hatványai és a Newton-féle sor elő- 
szátnai. Az algebra összefoglaló áttekintése. B) Geometria. A 
gömbháromszögtan sinustétele, cosinustétele és alkalmazása, a 
geográfiái helyek távolságának meghatározása. A geometria ösz- 
szefoglaló áttekintése. Tanár : Bnkovszky János

Bölcsészeti előtan, hetenkint 2 órában. A) Lélektan. Az 
emberi érzékszervek ismertetése. A megismerés, érzés, akarás je
lenségei. B) Logika. A fogalom, ítélet, következtetés, indukció. 
Meghatározás, felosztás és bizonyítás Módszerek. A tudományok 
áttekintése. Tanár: Jéger József.

Testgyakorlás, hetenkint 1 órában mint a VII. osztátyban. 
Tanár : Achim Károly.

Magyar írásbeli dolgozatok 
az 1915—16. iskolai évben.

V. OSZTÁLY.

Gondolataim az iskolai év első óráiban. — „Hervad már 
ligetünk s díszei hullanak.“ (leírás.) — Az én legkedvesebb me
sém (elbeszélés) — „Egy kis fenyő, egy gyertyaszál elég, hogy 
megmutassa merre van az ég (karácsonyi gondolatok ) Gyermek
kori emlékek, (önéletrajz-kisérlet) Id. Wesselényi Miklós báró 
(jellemrajz.) — Emlékbdszéd a csatában elesett hősök felett. — 
A szegénynek drága kincs a hit. tűrni és remélni megtanít, (ér
tekezés). A háború hatása Toldi Miklós sorsára.

VI. OSTTÁLY.

Mi tetszik nekem Munkácsynak Parasztszoba belseje cimü 
képén? (Az eredeti kép szemlélete alapján). A Fohászkodás 
poétikai elemzése. A világháború és a diákélet. Az istenítéletek.
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Mit tehet a diák a háború ütötte sebek gyógyítására ? A Zrinyiász 
hősei és a mai magyar katona. A szeszes italok és a háború. A 
hős. A költészet hatása napjainkban.

VII. OSZTÁLY.

Napjaink küzdelmei s irodalmunk. Mi ihlette középkori köl
tőinket ? Mikor egyik osztálytársam hősi halált halt az olasz harc
téren . . . Mennyiben gazdagodott irodalmunk a reformáció korában ? 
„Ne bántsd a magyart!“ Milyen érzelmeket fejez ki a kuruc köl
tészet? A fizika elveinek alkalmazása a világháborúban Idei ol
vasmányaim.

Vili OSZTÁLY.

A világháború egyévi mérlege. Milyen gondolatok ihletik 
Vörösmartyt ódáiban? Az irányregény Eötvös Jó/sef br. regényei 
alapján. Az emberi indulatok és a világháború „Véres napok . . . ,  
mik az ó világnak romjain az uj világot megteremtik. Az elektro
mágnes a gyakorlati életben A nemzeti fájdalom költői kifejezői a 
szabadságharc leveretése után Mennyiben van hatással a világ
háború pályaválasztásomra ?



V.

A tanulók névsora.
(Név, vallás, születés éve és helye.)

1. OSZTÁLY.

Ádám László izr., 1905., Békéscsaba.
M. Balogh Sándor ref., 1904, Békéscsaba.
Bárány Sándor izr., 1905., Békéscsaba.
Beck Nándor izr., 1906., Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vm. 

5 Benedek Sándor izr., 1905., Gyula, Békés vm.
Berkovics László izr., 1905 , Dévaványa, Jász-Nagykun- 

Szolnok vm.
Bielik János ág. h. ev., 1904, Békéscsaba.
Czábik Kornél g. k., 1904., Fonlak, Temes vm.
Csaplovics János ág. h. ev., 1905., Nagyfalu, Árva vm.

10 Csaplovics Vladimir ág. h. ev., 1905., Ántalfalva, Torontál vm. 
Csernus János r. k., 1902., Csanádapáca, Csanád vm.
Dukon Béla r. k., 1905 , Békéscsaba.
Dús Béla ref., 1905., Békéscsaba.
Duschnitz Andor izr , 1904., Békéscsaba.

15 Ellmann György izr., 1905., Békéscsaba.
Engel Imre izr, 1905., Békéscsaba.
Fényes Elemér ref., 1905., Kőröskisjenő, Bihar vm.
Fischer Andor izr., 1905., Békéscsaba.
Fischer Ferenc izr., 1905., Békéscsaba.

20 Gonda László izr., 1905. Medgyesegyháza, Arad vm.
Grünfeld Sándor izr., 1905, Békéscsaba.

Rövidítések : ág. Ii. ev. =  ágostai hitvallású evangélikus, ref. refor
mátus, r. k. római katholikus, g. kath. görök katholikus, g. k görög
keleti, un. unitárius, izr. izraelita, isin. ismétlő.



Havran Ernő ág. h. ev., 1905., Békéscsaba.
Halik Ede g. k., 1905., Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vm. 
Hoffman József ág. li. ev., 1902., Mezöberény, Békés vm.

25 Hovorka István ág. h. ev., 1902., Tótkomlós, Békés vm.
Iritz István izr., 1905., Békéscsaba.
Juhász Nagy Béla r. k., 1905., Hmvásárhely, Csongrád vm. 
Kapta János r. k., 1904., Békéscsaba.
Kliment János ág. li. ev., 1905., Békéscsaba.

30 Kován Mihály ág. h. ev., 1904., Békéscsaba.
Kozéki Zoltán r. k., 1903., Jászárokszállás, Jász-Nagykun- 

Szolnok vm.
Kvasz Dezső ág. h. ev., 1905., Békéscsaba.
Liffa Gyula ág. h. ev., 1904., Szemlak, Arad vm.
Lipták Dániel ág. h. ev., 1904., Békéscsaba 

35 Lischka István r. k., 1904., Békéscsaba.
Löwinger Imre izr., 1905., Püspökladány, Jász-Nagykun- 

Szolnok vm.
Marik Mihály ág. h. ev., 1904., Békéscsaba.
Matajsz Pál ág. h. ev., 1903., Tótkomlós, Békés vm.
Mázán Mihály ág. h. ev., 1905, Békéscsaba.

40 Meliska János ág. h. ev., 1903., Békéscsaba.
Moldvay Béla r. k., 1903., Endrőd, Békés vm.
Molnár Mihály ág. h. ev., 1906., Békéscsaba.
Nagy Antal ág. h. ev., 1904., Sikula-Atzélháza-p., Arad vm. 
Neumann Iván izr., 1905., Békéscsaba.

45 Petrányi József r. k., 1904., Békés, Békés vm.
Polják József r. k., 1904., Récse, Pozsony vm.
Sándor Tibor ref., 1904., Orosháza, Békés vm.
Sárközy Ferenc r. k., 1905., Békéscsaba.
Schlesinger Pál izr., 1904., Budapest.

50 Schneck Aladár izr., 1905., Eperjes, Sáros vm.
Sípos Imre izr., 1905., Zabola-Páva, Háromszék vm.
Slany Pál ág. h. ev., 1905., Békéscsaba.
Sonnenfeld Jenő izr., 1905., Békéscsaba.
Szalay István r. k., 1905., Gerendás, Békés vm.

55 Szekeres József r. k., 1904., Székudvar, Arad vm.
Szentpétery Lajos ref., 1904., Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm. 
Szerb Szilvius g. k., 1903., Fekctegyőrös, Arad vm.
Szeredy Zoltán r. k , 1903., Arad.
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Tihanyi Imre r. k , 1904., Doboz, Békés vm.
60. Ulirin József ág. li ev., 1904., Békéscsaba.
Varga Ferenc r. k., 1904., Csanakfalu, Győr vm.
Varga Lajos r. k., 1904., Békéscsaba.
Weisz Andor izr., 1905., Békéscsaba.
Weiszbrunn Ferenc izr, 1904., Köröstarcsa Békés vm. 

65 Zvaríriyi Lajos ág. h. ev., 1905., Békéscsaba.
Zsilák Mihály ág. h. ev., 1905., Békéscsaba.

Magántanulók:

Kabos Margit ág. h. ev., 1904., Békéscsaba.
Margócsy Katalin ág. h. ev., 1905., Békéscsaba.
Reisz Ilona izr., 1905., Békéscsaba.
Rell Rózsi ág. h. ev., 1905., Békéscsaba.
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Alexander László isin., izr., 1903., Békéscsaba.
Altmann Andor izr., 1904., Sarkad, Bihar vm.
Balog Isiván izr., 1905., Berzsány, Jász-Nagykun-Szolnok vm 
Bayer Béla r. k., 1904., Békéscsaba.

5 Csepregi László ág. h. ev , 1904., Békéscsaba.
Csókási Béla r. k., 1903., Csanádapácza, Csanád vm. 
Danielisz László ág. h. ev., 1903 , Békéscsaba.
Dessewfy Tibor g. k., 1904, Lébény-Mosonszentmiklós,

Moson vm.
Dzurik József r. k., 1904., Jászapáti, Jász-Nagykun-Szolnok vm 

10 Faragó György izr., 1905., Szarvas, Békés vm.
Fried Gyula izr., 1904., Békéscsaba.
Gagán István isin., r. k., 1903., Végegyháza, Csanád vm. 
Glück László izr., 1903., Csanádapácza, Csanád vm.
Jäger Oszkár r. k., 1904., Arad, Arad vm.

15 Jung Tibor r. k., 1904., Zarándnádas, Arad vm.
Koricsánszky László ág. h. ev., 1903., Békéscsaba.
Kvasz Lajos ág. h. ev., 1903., Békéscsaba
Laczkó Pál ism., ág. h. ev., 1903, Antalfalva, Torontál vm.
Márton András r. k., 1902., Csanádapácza, Csanád vm.

20 Máté Pál isin., ág. h. ev., 1903., Békéscsaba.
Nagy Á. Imre ref., 1904, Füzesgyarmat, Békés vm. 
Odrobinyák István r. k . 1901., Békéscsaba.
Penyaska János ág. h. ev., 1902., Békéscsaba.
Pollák Sándor izr., 1904., Csorvás, Békés vm.

25 Popovics György g. k., 1904.. Csorvás, Békés vm.
Rell Lajos ág. h. ev., 1903., Békéscsaba.
Román Pál r. k., 1903., Békéscsaba.
Sebestyén Jakab r. k., 1904., Gyula, Békés vm.
Susánszki Mihály ág. h. ev., 1903., Medgyesbodzás, Arad vm 

30 Szák György ism., ág. h. ev , 1901., Békéscsaba.
Szinger András, r. k , 1902., Elek, Arad vm.
Tiesz János r. k., 1904., Békéscsaba.
Uhrin Lajos ág. h. ev., 1903, Békéscsaba.
Urbán János r. k., 1902., Csanádapácza, Csanád vm.

35 Weiszkopf Géza izr., 1904., Orsóvá, Krassó-Szörény vm.

. II. OSZTÁLY.



Magántanulók:

Debreczeni Endre ism., ref., 1903., Gyoma, Békés vm. 
Luxenburger Irén r. k., 1904., Mercifalva, Temes vm.
Sailer Erzsébet r. k., 1904., Békéscsaba.
Zaliorán Vilma r. k., 1905., Zalaszentgrót, Zalam. Meghalt.
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Achim András ág. h. ev., 1902., Békéscsaba.
Belcsák Zoltán ág. h. ev., 1903., Qyoma, Békés vm.
Belenta Bertalan r. k., 1902., Békés, Békés vm.
Botyánszky Pál ism., ág. h. ev., 1902., Békéscsaba.

5 Csaplovics János ág. h. ev., 1904., Alsózáros, Trencsén vm. 
Elekes Lajos izr., 1903., Csorvás, Békés vm.
Engel László izr., 1903., Békéscsaba.
Fehér Imre ref., 1900., Mezőberény, Békés vm.
Fischer Pál izr., 1903., Békéscsaba.

10 Galli Árpád ág. h. ev., 1903., Békéscsaba.
Gombos Péter g. k., 1902., Csorvás, Békés vm.
Havran Imre ág. h. ev., 1903., Békéscsaba.
Huszár Béla ág. h. ev., 1903., Temesvár, Temes vm.
Juhász Zoltán r. k., 1903., Dombiratos, Csanád vm.
15 Kliment Pál ág. h. ev., 1901., Békéscsaba.
Knyihár Ervin ág. h. ev., 1904., Ottlaka, Arad vm.
Kolin Pál izr., 1903., Szeghalom, Békés vm.
Korosy Tibor ág. h. ev., 1903., Békéscsaba.
Körösi Ferenc ref., 1902., Nagyszalonta, Bihar vm.

20 Liker Mihály ág. h. ev., 1903., Békéscsaba.
Lizsáki László r. k., 1903., Békéscsaba.
Offenwagner András r. k., 1902., Békéscsaba.
Povázsay Gábor ág. h. ev., 1903., Tótkomlós, Békés vm. 
Prisztavok Endre ág. h. ev., 1902., Békéscsaba.
25 Réthy Imre ág. h. ev., 1903., Békéscsaba.
Rongyos András r. k., 1902., Békéscsaba.
Rosenbaum Ödön izr., 1903., Békéscsaba.
Sóthi Imre r. k., 1900., Nagykörű, Jász-Nagykun-Szolnok vm 
Steiner Sándor izr., 1903., Békéscsaba.
30 Stern Henrik izr., 1903., Békéscsaba.
Szentmihályi László ref., 1904., Sejmesilosva, Szilágy vm. 
Szilberreisz József ism., r. k., 1901., Almáskamarás, Arad vm 
Szisz Ferenc r. k., 1903., Doboz, Békés vm.
Thury Zoltán r. k., 1902., Békéscsaba.
35 Tóth Elemér ism., ág. h. ev., 1901., Vajdahunyad, Hunyad vm 
Tóth Imre r. k. 1903. Endrőd, Békés vm.
Tóth István ág. h. ev., 1902., Vajdahunyad, Hunyad vm. 
Urbán Dezső r. k., 1903., Csanádapácza, Csanád vm.

III. OSZTÁLY.
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Ulirin János ág. h. ev., 1903., Békéscsaba.
40 Uhrin János ág. h. ev., 1902., Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 
Vas Tibor izr., 1903, Békéscsaba.
Vámos György ref., 1903, Köröstarcsa, Békés vm.
Weinfcld Frigyes izr., 1903., Békéscsaba.
Wilim István ág. h. ev., 1903., Békéscsaba.

Magántanulók:

Brüller Magda izr., 1903., Békéscsaba-Erzsébethely.
Darula József ág. h. ev., 1900., Medgyesegyháza, Arad vm. 

Vizsgálatot nem tett.
Nagy Lajos ref., 1898., Bihar-Ugra, Bihar vm.
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Ácliim László ág. h. ev., 1902, Békéscsaba.
Balogh László izr., 1903., Vezseny, Jász-Nagykun-Szolnok vm. 
Bukta Imre r. k., 1901., Ókigyós, Békés vm.
Debreczeni László ref., 1902., Békés, Békés vm.

5 Dessewffy Olivér g. k., 1902., Lébény-Mosonszentmiklós, 
Moson vm.

Deutsch Sámuel izr., 1902., Újkígyós, Békés vm.
Dobra László ref., 1901., Sarkad, Bihar vm.
Fekete János r. k., 1902 , Békéscsaba.
Fischer Miklós izr., 1902., Békéscsaba.

10 Gubicza Gyula r. k., 1901., Gyula, Békés vm.
Hirschmann Tibor izr., 1902., Békéscsaba.
Jadrony Mátyás r. k., 1901., Tyapcsó, Arad vm. Kimaradt. 
Kaczkó János ág. h. ev., 1902., Békéscsaba.
Kovács Mátyás r. k., 1902., Endrőd, Békés vm.

15 Köhler József ág. h. ev., 1900., Szepesremete, Szepes vm. 
Kimaradt.

Kürti Sándor r. k., 1903., Szeghalom, Békés vm.
Liffa László ág. h. ev. 1903., Szemlak, Arad vm.
Lőwy Sándor izr., 1901., Wien.
Marcsek Jenő ág. h. ev., 1902., Doboz, Békés vm.

20 Meiszner Gyula r. k., 1898., Alsóbarbatényiszkrony, Hunyad vm 
Miklya András ág. h. ev., 1901., Békéscsaba.
Molitoris László ág. h ev., 1901., Végvár. Tenies vm.
Müller Jenő ág. h. ev., 1901., Budapest.
Nyuli László r. k., 1902., Arad, Arad vm.

25 Otrok Pál r. k., 1902., Eger, Heves vm.
P. Péchy Tibor ág. h. ev., 1901., Csökmő, Bihar vm.
Piros György r. k., 1897., Kunágota, Csanád vm.
Pongrácz Dezső ág. h. ev , 1902., Nagybánhegyes, Csanád vm 
Schlesinger Miklós izr., 1902., Budapest.

30 Schwezner József ism., r. k., 1898., Arad, Arad vm. 
Szeberényi Andor ág. h. ev., 1902, Békéscsaba.
Szellner Mihály r. k., 1902., Békéscsaba.
Szentmihályi Tibor ref., 1902., Selymesilosva, Szilágy vm. 
Szerető János ref., 1901., Gyoma, Békés vm.

35 Szüsz István r. k., 1902., Berettyóújfalu, Bihar vm.
Tevan László izr, 1902., Békéscsaba.

IV. OSZTÁLY.
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Vas László izr., 1903., Békéscsaba.
Vasváry Kálmán ref., 1901., Tótmegyer, Nyitra vm.
Weisz István izr., 1902., Pankota, Arad vm.

40 Wejsicky János r. k., 1901., Doboz, Békés vm.
Zahorán Pál r. k., 1903, Zalaszentgrót, Zala vm.

Magántanulók:

Fülöp Margit r. k., 1902., Békéscsaba.
Rell Jolán ág. h. ev., 1902., Békéscsaba.
Weisz Margit izr., 1902., Békéscsaba.
Wittenberger Szilárd ág. h. ev., 1902., Tornócz, Nyitra vm. 

Kimaradt
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Ádám Gusztáv ág. h. ev., 1900., Békéscsaba.
Bakai Sándor ág. h. ev , 1900., Ottlaka, Arad vm.
Beck Jenő izr., 1900., Budapest.
Brindas Gábor g. k., 1901., Vársonkolyos, Bihar vm.

5 Debreczeny Miklós ref., 1901., Békés, Békés vm.
Engel Miklós izr., 1901., Békéscsaba.
Gally Imre ism., ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Grósz Sándor izr., 1901., Körösnagyharsány, Bihar vm. 
Huszár László r. k., 1901., Budapest.

10 Kelemen Géza izr., 1901., Szeghalom, Békés vm.
Kitka György ág. h. ev., 1900., Békéscsaba.
Kohn László izr., 1901., Békéscsaba.
Kreva Benő ág. h. ev., 1902., Budapest. Kimaradt.
Maczák András ág. h. ev., 1899, Békéscsaba.

15 Marsieu György g. k., 1899., Székudvar, Arad vm.
Mészáros János ref., 1900., Szeghalom, Békés vm.
Pataky Bertalan r. k., 1901., Nagysurány, Nyitra vm.
Polis Tivadar g. k., 1899., Erdőskerek, Arad vm.
Pusztai Károly ág. h. ev., 1898., Ujvarsánd, Arad vm.

20 Radó László izr., 1901., Páczin, Zemplén vm.
Sailer Endre ág. h. ev., 1901., Békéscsaba.
Schwarcz Sándor izr., 1901., Békéscsaba.
Steiner Károly izr., 1901., Békéscsaba.
Stern Dezső izr., 1901., Békéscsaba.

25 Siile Ferenc ág. h. ev., 1899., Orosháza, Békés vm.
Szondi László ág. h. ev., 1901., Békéscsaba.
Tamássy Károly r. k., 1900., Újkígyós, Békés vm.
Thury Lajos r. k., 1899., Békéscsaba.
Ugrai László ref., 1901., Székudvar, Arad vm. Kimaradt.

30 Varga K. Lajos ág. h. ev., 1900., Rimaszombat, Gömör vm. 
Wallner János ág. h. ev , 1899., Mezőberény, Békés vm.

V. OSZTÁLY.

Magántanulók:

Dusbaba Mária. r. k., 1901., Békéscsaba.
Ferenczi Irén izr., 1898., Óbessenyő, Torontál vm. 
Haan Dorottya r. k., 1900., Békéscsaba.
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Kliment Ilona ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Kovács Erzsébet r. k., 1896., Csanádapácza, Csanád vm. 

Vizsgálatot nem tett.
Margócsy Irén ág. h. ev., 1901., Békéscsaba.
Mogyorós Anna 1900., Madarász, Bihar vm.
Richtseit Klára izr., 1900., Békéscsaba.
Urban János r. k., 1898., Tápió-Sáp, Pest-Filis-Solt-Kiskun vm. 

Vizsgálatot nem tett.
Weisz Erzsébet r. k., 1901., Békéscsaba.
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M. Balog Ferenc ref., 1899., Békéscsaba.
Beck Márton izr., 1898., Budapest.
Bella Gyula ág. h. ev., 1901., Szentpéter, Liptó vm 
Beöthy Tibor r. k., 1901., Bályok, Bihar vm.
5 Faragó Sándor izr., 1901., Békéscsaba.
Farkas János ág. h. ev., 1898., Szarvas, Békés vm.
Fischer László izr., 1900., Békéscsaba.
Hajdú László ref., 1898., Horgos-Kamaráserdő, Csongrád vm. 
Hanzeli Ferenc r. k., 1900., Mezőberény, Békés vm.
10 Harth Árpád un., 1900., Kolozsvár.
Juhász István r. k., 1899., Dombiratos, Csanád vm.
Karleesik János ág. h. ev., 1898., Antalfalva, Torontál vm. 
Káldor Elemér r. k., 1899., Magyargyerőmonostor, Kolozs vm. 
Kirilla Traján g. k., 1899., Székudvar, Arad vm.
15 Laczó András ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Laubner József r. k., 1900., Arad, Arad vm.
Lipták Pál ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Markovits Fülöp izr., 1898., Békéscsaba.
Neumann Elek izr., 1900., Békéscsaba.
20 Pongrácz Géza ág. h. ev., 1899., Nagybánhegyes, Csanád vm. 
Rapos János ág. h. ev., 1900., Antalfalva, Torontál vm. 
Schwarcz László izr., 1900., Békéscsaba.
Singer Miklós izr., 1900, Békéscsaba.
' Szabados János g. k., 1898., Sopron, Sopron vm.
25 Vadászy Béla ref., 1900., Árpádhalom-major, Csongrád vm. 
Varga Géza izr., 1900., Békéscsaba.
Varga Zsigmond ref., 1900., Vésztő, Békés vm.
Vidovszky László ág. h. ev., 1900., Békéscsaba 
Zvarínyi Miklós ág. h. ev., 1900., Békéscsaba.

Magántanulók:

Fenyves István izr., 1897., Csanadapácza, Csanád vm. 
Vizsgálatot nem tett.

Kincses István ref., 1897., Vésztő, Békés vm.
Marosi Ilona ág. h. ev., 1900., Békéscsaba.
Szondy Irén ág. h. ev., 1898., Békéscsaba.
Uhrin Pál ág. h. ev., 1900., Békéscsaba. Vizsgálatot nem tett. 
Zlinszky Károly r. k., 1898., Nagyszalonta, Bihar vm. Kimaradt.

VI. OSZTÁLY.
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Achim L. András ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Adler Imre izr., 1899., Békéscsaba.
Bagyinka János ág. h. e v , 1898., Kétegyháza, Békés vm. 
Benczúr Lajos ág. h. ev., 1899., P.-Csabacsüd, Békés vm.

5 Csatli Béla ref., 1898., Kunágota, Csanád vm.
Danielisz János ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Elekes Oszkár izr., 1900., Csorvás, Békés vm.
Filipinyi Pál ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.
Flamm István izr., 1899., Tiszacsege, Hajdú vm.

10 Fodor László izr., 1899, Vésztő, Békés vm.
Francziszczi Dániel ág. h. ev., 1898., Békéscsaba.
Gábor József izr., 1898., Kétegyháza, Békés vm.
Haviár Lajos ág. h. ev., 1897., Gyula, Békés vm.
Jung Zoltán r. k., 1899., Zarándnádas, Arad vm.
15 Kolozsi Endre ref., 1899., Mezőberény, Békés vm.
Körinöczy Béla r. k., 1899., Arad, Arad vm.
Lischka Frigyes r. k., 1899., Nagybecskerek, Torontál vm. 
Losonczi Nándor izr., 1899., Békéscsaba.
Mázán László ág. h. ev., 1899., Békéscsaba.

20 Pártos József izr., 1899., Békéscsaba.
Polgár Ignác izr., 1899., Temesvár, Temes vm.
Reichmann Ferenc izr., 1899., Magyarbánhegyes, Csanád vm. 
Reisz Gábor izr., 1-899., Békéscsaba.
Straub Sándor r. k., 1898., Békéscsaba.

25 Trnovszky Jenő ág. h. ev., 1898., Tótkomlós, Békés vm.
Varga István ref, 1897., Vésztő, Békés vm.
Vigyázó László izr., 1899., Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm. 
Weisz Lajos izr., 1899., Békéscsaba.

VII. OSZTÁLY.

Magántanulók:

Dukon Erzsébet ism., r. k., 1898., Versecz, Temes vm. 
Janisch Ferenc r. k., 1889., Székesfehérvár, Fejér vm. 

Vizsgálatot nem tett.
Kalmár Rózsi izr., 1898., Nagyvárad, Bihar vm.
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Achim Mihály ág. h. ev., 1898, Békéscsaba.
Gajdács Mihály ág. h. ev., 1898, Békéscsaba.
Garazsi Béla r. k., 1898, Bánréve, Gömör- és Kis-Hont vm. 
Gremsperger Pál r. k., 1898., Csorvás, Békés vm.

5 Gurka László r. k., 1897., Tenke, Bihar vm.
Juhász Lajos r. k., 1898., Békéscsaba.
Kirschbaum Jenő izr., 1898., Békéscsaba 
Lőrinczy-Stacho Loránd r. k., 1899., Csákóvá, Temes vm. 

Kimaradt.
Milota Erik r. k , 1898 , Doboz, Békés vm.

10 Molnár Béla izr., 1898 , Gyoma, Békés vm.
Patai Apdrás ág. h. ev., 1898 , Békéscsaba.
Pfeiffer István ág. h. ev., 1898., Békés, Békés vm.
Szeberényi Lajos ág. h. ev., 1898., Békéscsaba.

Magántanulók:

Bielik Sándor ág. h. ev., 1897., Dobozmegyer, Békés vm.
15 Deutsch Ilona izr., 1897., Szeghalom, Békés vm.
Farkas József r. k., 1895., Magyarbánhegyes, Csanád vm. 
Filipinyi Lajos ág. h. ev., 1897 , Békéscsaba.
Lampel Jolán izr., 1898., Sámson, Békés vm.
Liffa Endre ág. h. ev., 1896., Szemlak, Arad vm.

20 Linder Pál ág. h. ev., 1897., Nagybánhegyes, Csanád vm. 
Loykó Erzsébet ág. h ev., 1898 , Kula, Bács-Bodrog vm. 
Maros Dezső ág. h. ev., 1897., Nagybecskerek, Torontál vm. 
Ormai Aranka g. k., 1894., Békéscsaba.
Ozsgyán Béla ág. h. ev., 1897., Békéscsaba.

25 Pólya Ferenc ág. h. ev. 1898., Békéscsaba.
Rovács Andor ref., 1897., Kötegyán, Bihar vm.
Simon Andor r. k., 1895 , Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
Tóth István r. k., 1896 , Csorvás, Békés vm.

VIII. OSZTÁLY.



B) Statisztikai adatok.

A tanulók statisztikája
1 II Ili IV V 7 H Vll Vili — Cfl ~  Oá

osz tályban
>  *61 « — »o

I. Nyilvános tanuló felvétetett: 66 35 44 41 31 29 28 13 287

Magántanuló lett
Nyilv. tanuló kimarudt — — — 2 2 — — 1 5

„ „ meghalt
„ „ vizsgálatot tett 66 35 43 39 29 29 28 12 281
„ „ vizsgálatot nem tett

~
— 1 — — — — 1

11. Magántanuló fiú felvétetett — 1 2 1 1 4 1 11 21

„ fiú vizsgálatot tett — I 1 — — _ — 11 13
„ . leány felvétetett 4 3 1 3 9 2 2 4 28

„ „ vizsgálatot tett 4 2 1 3 8 2 2 4 26

Felv. nyilv. és magántanuló 70 39 47 45 41 35 31 28 336

Vizsgálatot tett ny. és magánt. 70 38 45 42 37 31 30 27 320

III. A felvett nyilvános tanulók

között vo lt:

Könnyű nem fertőző megbeteged 98 56 41 123 123 80 72 28 621

Súlyos 6 1 2 4 2 — 4 2 21

Fertőző vagy járványos „ — 1 — — — 1

Igazgatói megrovás 2 1 — 3

Tanárkari megrovás 1 — — — — 1
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A tanulók statisztikája
1 í 111 11 IV 1 V V! | vii ívni

"rasBn 
—■ C/3 — 0> >  N 
l í  — «©osztályban

IV. A z  osztályvizsgálatot tett nyíl-

I

vános és magántanulók közül

1 9 0 6 - b a n  s z ü l e t e t t 2 2
1 9 0 5 - b e n  „ 38 2 — — : — — — — 40
1 9 0 4 - b e n  „ 21 ‘ 6 I 2 j J  — 39
1 9 0 3 - b a n  „ b 14 26 4 — — 50
1 9 0 2 - b e n 3 4 1 1  24 — — —  : — 42
1 9 0 1 - b e n 2 3 11 17 3 _  _ 36
1 9 0 0 - b a n .  „ 2 — 10 13 1 — 26
18 9 9 - b e n  „ — ! — 8 8 20 I — 36
1 8 9 8 - b a n  „ 1 2  2 7 7 14 33
1 8 9 7 - b e n  „ 1 - — 2 8 11
1 8 9 6  b a n  ,, : 2 2
1 8 9 5 - b e n  ,, 2 2
1 8 9 4 - b e n  ,, 1 1

vagy még korábbi évben.

V. A vizsgálatot tett nyilv. és magán-
tanulók megoszlása szülőik (gyám-

jaik) állandó lakóhelye szerint:

íV lagyarorsz .  i l le tő s .  m a g y  h o n o s 70 38 45 42 37 31 30 27 320
K ü l f ö ld i  h o n o s

H e l y b e n  lakott 50 22 ! 28 30 27 19 19 18 213
A m e g y é b e n  lakott 6 6 9  6 4 3 6 4 44
A m a g y .  a n y a o r sz .  m á s  t ö r v h . - b a n 14 10 - 8 6 6 9 5 5 63
A u s z t r i á b a n

VI. A vizsgálatot tett tanulók szülei
(gyámjai) laknak :

a )  anyaországi vármegyék :

A b a u j - T o r n a  v á r m e g y e 1 1
Arad v á r m e g y e 4 2 1 2 ß

1 1 1 1 .
1 1 1 15
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A t a n u l ó k  s t a t i s z t i k á j a
1 11 I 111 IV V j VI vil Vili zz <*>

—■ OJ

osztályban T  «| «3— «C

Á r v a  v á r m e g y e i ___  i ___ J_LL _ 1
B é k é s  v á r m e g y e 56 28 37 36 1 31 22 25 22 257
B i h a r  v á r m e g y e 3 1 — I 3 1 1 1 1 10
B o r s o d  v á r m e g y e — — i — 1 — | — — 1
C s a n á d  v á r m e g y e 2 4 2 1 - 1 3 2 15
C s o n g r á d  v á r m e g y e — —  — —  ! —  1 _ — 1
G ö m ö r  é s  K i s h o n t  v á r m e g y e — — — 1 1
H u n y a d  v á r m e g y e — — 2

| 1 I
— 2

J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k  v á r m . 2 2 1
----- ---------------  ] — 6

K o m á r o m  v á r m e g y e — —  1 1 --- ----- ----- — 2
K o l o z s  v á r m e g y e — —  — —  ' —  1 _ — 1
P e s t - P i l i s - S o l t - K i s k u n  v á r m . 1 1
S z a b o l c s  v á r m e g y e — --- --- ___ 1
Torontál vármegye 1 1 1 -  —  3 - — 6

A a) együtt : 70 38 45 42 37 31 30 27 320

b) Városok:

Arad
Budapest
Nagyvárad
A b) együtt
A a b együtt 70 38 45 42 37 31 31 27 320

VII. Az osztályvizsgálolot tett tu-

nulók megosztása szülök (gyámjaik)

foglalkozása szerint :

Nagybirtokos és nagybérlő 1 2 — 1 -  -  -
___ 4

Középbirtokos és b é r l ő 4 t i  i 2 1 j 2 1 3 20
Kisbirtokos és kisbérlő 4 1 7 2 5 3 1 — 23
Kisbirtokos-napszámos ----- í ----- ___  ___  I -----  1 ----- — —

Egyéb őstermelő 1 ]
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A tanulók statisztikája
í | 11 ni | IV | v VI VII Vili — £—. U

osztályban & 1 Cfl — JO

G a z d a s á g i  t i s z t v i s e l ő 2 1 5 1 1 1 11

E g y é b  g a z d a s á g i  s e g é d s ' . e m é l y — 1 — — — 1 — 1 3
N a g y i p a r o s ,  b á n y a n a g y v á l l a l . — — 2 1 — — 4 — 7
K i s i p a r o s ,  b á n y a k i s v á l l a l k o z ó 15 4 7 5 2 2 2 2 39
I p a r i  v a g y  b á n y á s z a t i  t i s z t v i s e l ő — — 1 — — — _ 1

E g y é b  i p a r i  v. b á n y á s z a t i  s  s z e m . — — 2 — 1 — — — 3
N a g y k e r e s k e d ő ,  n a g y v á l l a l k o z ó 3 2 — 5
K i s k e r e s k e d ő ,  k i s v á l l a l k o z ó 9 8 5 6 7 3 4 5 47
K e r e s k .  v a g y  k ö z l e k e d é s i  t i s z t v . 8 1 6 4 3 3 1 2 28
E g y é b  k e r e s k .  v a g y  k ö z l e k e d é s i  

s e g é d s z e m é l y 5 3 1 3 3 3 18

K ö z t i s z t v i s e l ő  é s  k ö z l i iv .  d i j n o k 3 3 7 3 3 1 3 1 24
P a p ,  t a n á r ,  t a n í tó 7 3 4 3 3 2 4 7 33
M á s f é l e  é r t e l m i s é g i  s  i l y e n e k  

s e g é d j e ,  Í r n o k a 1 4 1 3 9 3 21
K ö z h i v a t a l b a n  a l k a l m a z o t t  v a g y  

m á s f é l e  é r t e l m i s é g i 2 1 3
K a t o n a t i s z t ,  k a t o n a a l t i s z t 1 1 2
N y u g d í j a s  v a g y  j ö v e d e l m é b ő l  é lő 1 1 — 1 6 2 1 12
M a g á n z ó ,  e l t a r t á s o s 3 1 1 3 2 — 1 4 15
E g y é b  é s  i s m e r e t l e n  f o g l a l k o z á s ú

Ö s s z e s e n 70 38 45 42 37 31 30 27 320

V i l i  Az osztályvizsgálatot tett 
tanulók megoszlása :

a) V a l l á s  s z e r i n t  :

á g .  h i t v .  ev. 24 11 18 11 13 10 9 13 109
r e f o r m á t u s 5 2 5 5 2 4 3 1 27
r ó n i .  k a th . 16 15 11 15 6 6 5 8 82
g ö r ö g  k a th . — — — — — 1 — — 1
g ö r ö g  k e le t i 3 2 1 1 4 1 — 1 13
i z r a e l i t a 22 8 10 10 12 8 13 4 87
u n i t á r i u s — ---■ — 1 — 1



A tanulók statisztikája
í ! 11 in IV V VI i VII 'vili “  t/3 — CO

osz tá lyban
<  <r.
! ,S

b) anyanyelv szerint: 

magyar 6 8 34 45 42 35 31 30 27 312
német — 1 1

tót 2 3 — _ 1 — — 6

oláh — — — 1 — — — 1

c) A magyar anyanyelvűek közül
csak magyarul tudott 51 21 34 33 28 22 21 16 226
más hazai nyelven is tudott 16 13 11 9 7 9 9 13 87

és pedig németül 5 3 1 3 2 4 2 3 23
tótul 10 9 8 5 2 4 6 10 54

oláhul 4 1 2 1 3 1 1 — 13

szerbül — — 1 — — — 1

d) A nem magyar anyanyelvűek
közül csak anyanyelvén tudott
Más hazai nyelven is tudott —f 4 — — 2 — — — 6

e) Magyarul is tudott német — 1 1
tót 2 3 1 — — — 6

oláh — — — 1 — — — 1
Összesen tudott magyarul 70 38 45 42 37 31 30 27 320

IX. A vizsgálatot tett tanulók közül:

Ismétlő volt: — 6 3 1 1 — 1 — 12

A görögpótló tárgyakat tanulta — — — 19 17 19 14 69

A viseletből kapott jót 47 29 40 32 25 26 26 12 237
szabályszerűt 19 6 3 7 4 3 1 — 43
kcv. szabályszerűt - — 1 — 1

rosszat — — — — — — — — —
Egy órát sem mulasztott 12 7 10 1 3 4 10 — 47
Csak igazoltan mulasztott 54 28 33 36 26 25 18 12 232
Igazolatlanul mulasztott r-\ -

2
_ — — 2

Igazoltan mulasztott órák 1201 656 820 1381 937 640 848 355 0328

Igazolatlanul mulasztott órák _J

1

2

1

2
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A tanulók statisztikája
1 11 111 IV V VI vi' Vili — <v

osztályban T wi
I £— to

X . Előmenetel:

J e l e s 9 6 1 6 7 6 1 4 40
J ó 16 11 11 11 7 9 11 7 83
E l é g s é g e s 31 18 19 16 13 16 15 16 144

E l é g t e l e n  e g y  t á r g y b ó l 7 3 8 3 4 — 1 — 26
„ k é t 2 — 3 2 3 — 2 — 12
,, t ö b b  „ 5 — 3 4 3 — — — 15

A vizsgálatot tett tanulók közül
tanult:

e g é s z s é g t a n t  

é n e k e t  

g y o r s í r á s t  

s z a b a d k é z i  r a j z o t  

v í v á s t

X I .  A vizsgálatot tett tanulók
közül:

A z  e g é s z  t a n d i j a t  m e g f i z e t t e 57 33 40 41 35 25 25 27 283
R é s z b e n  t a n d í j m e n t e s  v o l t 8 2 3 — 2 5 3 — 23
E g é s z b e n 5 3 2 1 — 1

2 ~

14



V I .

r
Értesítés az érettségi vizsgálatokról.

A rendes érettségi vizsgálat írásbeli része május 
22—24. napjain folyt le. Ezekre a vizsgálatokra a bánya
kerületi püspök úr a következő tételeket tűzte k i:

1. A magyar nyelv és irodalom köréből: Hősi küz
delmeink emléke költészetünkben.

2. Fordítás latinból magyarra: P. Ovidii Nasonis 
Tristium lib. 1. 3.

3. Az algebra és geometria köréből: a) Ha 25000 
koronát beteszünk 4'25%-os kamatos kamatra oly pénz
intézetbe, hol félévenkint történik a kamattőkésítés és 
betétünket minden félév végén 1500 koronával gyarapít
juk, hány év múlva lesz 85000 koronánk? b) Egy koc
kába oktaedront helyezünk el olyformán, hogy a csúcsai 
a kocka lapjainak középpontjai legyenek. Kiszámítandó 
az oktaedron felszíne és súlya, há a kocka 5 32  kg-ot 
nyom és fajsúlya 8'9.

A szóbeli érettségi vizsgálatok dr. Szeberényi Lajos 
Zs. lelkész úr elnöklésével dr. Révay József tud. egyetemi 
magántanár úr, mint kormányképviselő jelenlétében jun. 
19. és 20. napjain folytak le. Ezen a vizsgálaton a fő- 
gimn. kormányzó-bizottságot dr. Sailer Vilmos felügyelő 
úr és Fúbry Károly bizottsági tag úr képviselték.

Jelesen érettek: Szeberényi Lajos (praemat.), Deutsch 
Ilona, Loykó Erzsébet (praemat.) és Ormai Aranka.

Érettek: Gajdács Mihály, Garazsi Béla, Gurka László, 
Juhász Lajos, Kirschbaum Jenő és Lampel Jolán.

Az előkészítő tanfolyam hallgatóinak szóbeli érettségi 
vizsgálata Bakovszky János igazgató elnöklésével jun.
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23., 24. napjain folyt le. Ezen a vizsgálaton is a kor
mányzó-bizottságot dr. Sailer Vilmos és Fábry Károly 
urak képviselték.

Jól érettek: Bagyinka János, Bielik Sándor, Gábor 
József és Trnovszky Jenő.

Érettek: Farkas József, Filipinyi Lajos, Liffa Endre, 
Linder Pál, Maros Dezső, Ozsgyán Béla, Pólya Ferenc, 
Rovács Andor, Simon Andor és Tóth István.

Május hó 22-ikén tartolt osztályozó értekezlet hat 
tanulót érettnek nyilvánított.

Jelesen érettek: Achim Mihály és Patai András.
Jól érettek-. Molnár Béla és Pfeiffer István.
Érettek-. Gremsperger Pál és Milota Erik.



Statisztikai kimutatás az érettségi vizsgálatokról.

a) b) c) Az írásbelinI d) e) f)  A szóbelin g) Az érettségit végzett tanulók pályaválasztása:
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Az a), b), c), d), e) és f)  rovatok csak azokra a tanulókra vonatkoznak, akik rendes érettségit 
tettek; a g)  rovatok adatai azokra a tanulókra is vonatkoznak, akik a VKM 48.230—1916. és 40962— 1916. 
számú rendeletéi alapján kaptak érettségi bizonyítványt.

Megjegyzendő, hogy a bányakerületi püspök úr 1174—1916. számú leiratával úgy intézkedett, 
hogy az őszi pótló- és javító érettségi vizsgálatok ez idén a békéscsabai ág. hitv. evang. Rudolf-főgimn. 
fognak megtartatni, még pedig az írásbeliek szeptember 7., 8. és 9. napjain, a szóbeliek szeptember hó 12-én.



V I I .

A könyvtárak és szertárak 
gyarapodása és állománya.

AJ Tanári könyvtár.

Szaporodás a) ajándék utján: 1. Dr. Rudnickyj I.: Ukraina 
és az ukrajnaiak. 1 kt. 2. Révai Nagy Lexikonénak 12. és 13-ik 
kötete, (a VK miniszt. ajándéka.) 3. P. Nagy Lajos: Drótnélküli 
telegráfia.

b) Vétel utján : 1. Dr. Térti Gy. : 1915. évi törvénycikkek. —
2. Fehér Krisztin: A boldogság ára, 2 kt. 3. Dr. Lábán A.: 
Pulszky Ferenc kisebb dolgozatai. 4. Csengeri J .: Euripides drámái 
2-ik kt. 5. Takács Sándor: Rajzok a török világból. 2 kt. 6. Fab- 
riczy Kornél kisebb dolgozatai. Ford. Rózsaffy D. — 7. Eukleides: 
Az elemek első 6 könyve. Ford. Baumgartner A. — 8. Egyetemes 
Irodalomtörténet. 4-ik kt. Szerk. Heinrich G. — 9. Szinnyei F .: 
Jósika Miklós. — 10. A M. Tud. Akadémia Almanachja 1916-ra. 
— 11. Koncz—Herpay: Debreczen sz. kir. városi rangra emelésé
nek története.

Összes gyarapodás:

a) 3 mű 4 kötetbem__ . . .  ... ... ... ... 37 40 K értékben
b) 11 mű 13 kötetben... ... . .. ... ... ... 103~— K értékben

a-j-b: 14 mű 17 kötetben ... ... ... ... 140 40 K értékben

A tanári könyvtár állománya: 3179 mű 4649 kötetben 23,427 
K 40 fill, értékben.

Folyóiratok -. 1. Akadémiai Értesítő. 2. Állattani Közlemények.
3. Archaeologiai Értesítő. 4. Athenaeum. 5. Budapesti Szemle. 6. 
Egyetemes Philologiai Közlöny. 7. Emlékbeszédek (Magyar Tudó-
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Hiányos Akadémia). 8. Ösvény. 9. Evangélikus Orálló. 10. (Magyar 
Tudományos Akadémiai) Értekezések a philosophiai, társadalmi, a 
történeti, nyelv- és széptudományok köréből. 11. Földrajzi közle
mények. 12. Hivatalos Közlöny. 13. Irodalomtörténeti Közlemények. 
14. Magyar Chemiai Folyóirat 15. Magyar Philos. Társaság Köz
leményei. 16. Magyar nyelv. 17. Magyar Nyelvőr. 18. Magyar 
Paedagógia. 19. Matematikai és Physikai Lapok. 20. Matematikai 
és Természettudományi Értesítő. 21. Néptanítók Lapja (hivatalos 
példány). 22. Művészet. 23. Gyámintézet. 24. Növénytani Közle
mények. 25. Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 26. 
Századok. 27. Természettudományi Közlöny. 28. Uránia. 29. Magyar 
Társadalomtudományi Szemle. 30. Irodalomtörténet. 31. Paedagógiai 
Értesítő. 32 Evangélikus Lap (ingyen példány). 33. Ukránia (ingyen 
példány).

A folyóiratok beszerzésére fordított összeg: 287 K.

Balázs Ádám
könyvtáros.

B ) Ifjúsági könyvtár.

I. CSOPORT.

A négy alsó osztály könyvtára.

Minthogy az ifjúsági könyvtár helyiségét lefoglalta a kórház
parancsnokság s más helyiségünk nem volt, ahol a könyvszekré
nyeket el lehetett volna helyezni, a könyvosztás a lefolyt iskolai 
évben szünetelt.

Állomány: 972 kötet.
Vidovszky Kálmán

könyvtáros.

II. CSOPORT.

A felsőbb osztályok könyvtára.

Főgimnáziumunk épületének katonai kórház céljaira történt 
lefoglalása miatt ifjúsági könyvtárunkat sem használhattuk. Hogy 
azonban tanuló ifjúságunk ne legyen kénytelen nélkülözni az iro
dalmi oktatáshoz szükséges müveket, szeptember hóban a leg
fontosabb könyveket, elsősorban a kötelező olvasmányokat kiválo
gattuk s átvittük a Közinüvelödésházába. Az itt elhelyezett könyve
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két lietenkint egyszer osztottuk ki tanulóink között. Könyvtárunk 
fejlesztéséről megfelelő helyiség hiányában nem gondoskodhattunk.

A könyvtár állománya csak annyiban változott, hogy a tanári 
könyvtárból Mikszáth Kálmán műveinek 18 kötetét helyeztük át 
ide s igy állománya: 1951 mű 2036 kötetben.

Dr. Rell Lajos
könyvtáros.

C) Szertárak,

a) Bútorzat.
Uj bútorral nem szaporodott.
A tanári könyvtár helyiségében felállított Sclilick-Vajda-íé\e 

szab. rendszerű vasállványok árának harmadik (utolsó) részlete 
fejében 1070 K-t törlesztettünk.

b) Természetrajzi szertár.

Lőrinczy László ajándéka: réti héja.
Állomány az iskolai év végén: Állattanhoz fali táblákban 42, 

állatokban és ismertető alkatrészekben 1163; növénytanhoz fali 
képekben 65, utánzatokban 31, szárított növénygyűjteményben 1600 ; 
ásványtanhoz mintákban és fali képekben 323, ásványokban 1912; 
mikroszk. készítményben 44; vegyes apróságokban 2670.

Jéger József
a szertár őre.

c) Vegytani szertár.

Nem szaporodott.
Állomány az iskolai év végén : Vegyi szerekben 87, eszkö

zökben 353 drb.
Jéger József

a szertár őre.

d) Természettani szertár.

Nem szaporodott.
A szertár állománya az év végén: 788 drb.

Bukovszky János és dr. Rell Lajos
a szertár ideigl. őrei.
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e) Történelem földrajzi szertár.

Vétel: Két drb térkép, 19 K.
Állomány az iskolai év végén: 98 térkép, 4 földgömb, 2609 

arany-, ezüst-, réz- és papírpénz; 538 pecsétlenyomat; 85 nép
rajzi, 18 őskori, 2 népvándorláskorabeli eredeti, 65 utánzott tárgy; 
50 gipsz, 55 bronz, 2 ezüst emlékérem; 1 gipsz mellszobor, 3
gipsz dombormű; 180 sztereoszkop-kép ; 2 néprajzi, 13 földrajzi, 
2 művelődéstörténelmi fali kép.

Jégét József
a szertár ideigl. őre.

f) Classica-philologiai könyvtár és szertár.

Nem gyarapodott.
Állomány az iskolai év végén: a) Görög irodalmi müvek: 

52 mü 74 kötetben, — b) Latin : 63 mű 105 kötetben, — c) Kép
tár : 82 darab, a hellén-római világot ábrázoló művészeti képek.

Balázs Ádám
a class.-phil. gyűjtemény őre.

g) Rajzszertár.

Vétel: Lyka K .: Művészet 1915. évfolyam 6— 10. füzete és 
1916 évfolyam tavaszi száma 12 K. A rajzoktatás normáltanmenete 
20 K, összesen 32 K értékben.

Állomány az iskolai év végén: 136 kötet (illetőleg füzet) mü, 
2536 rajz, — illetőleg festőminta, 400 drb modell a szabadkézi 
rajzhoz; 463 drb mértani rajzminta, 38 drb modell és 5 drb rajz
eszköz a mértani rajzhoz; 2 drb virágtartó (beállítható) szabad
kézi rajzhoz és 66 drb falikép a művészeti oktatáshoz.

Zvarinyi Lajos
a rajzszertár őre.

h) Tornaszertár.

Nem gyarapodott.
Állomány az iskolai év végén-. 469 drb.

Ac Ilim Károly
a szertár őre.



72

í) Zeneszertár.

Vétel: Révfy, Uj férfikarok, 4'80 K, Harmonikus hangsíp, 7 K.

Állomány az iskolai év végén : 28 drb partitúra, 12 drb kettős, 
2 drb egyes hangjegy-állvány, 1 nagybőgő, 1 kisbőgő, 1 viola 
tokkal, 1 ütemező pálca, 1 síp, 1 partitúra könyv.

Achim Károly
a szertár őre.
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Gyámintézet.

A rendkívüli viszonyok, melyek ez évben is megfosztottak 
kényelmes iskolánktól s mindnyájunk sokoldalú elfoglaltsága az 
idén is megakadályoztak abban, hogy megtarthassuk a háború előtt 
szokásban volt vallásos összejöveteleinket, irodalmi üléseinket. Csak 
az adományokat gyűjtöttük össze s osztottuk szét ez évben is. Ez 
adományok összegyűjtését intézték osztályonként a következők: 
Achim Mihály Vili. o. t., Trnovszky Jenő VII. o. t., Zvarínyi Mik
lós VI. o. t., Pusztai Károly V. o. t„ Péchy Tibor IV. o. t., Huszár 
Béla III. o. t., Rell Lajos II. o. t., Havran Ernő 1. o. tanulók.

A tagok száma volt: Az I. o.-ban 22 rendes, a II. o.-ban 8 
rendes és 2 pártoló, a III. o.-ban 19 rendes és 5 pártoló, a IV. 
o.-ban 11 rendes, az V. o.-ban 12 rendes, a VI. o.-ban 10 rendes 
és 1 pártoló, a VII. o-ban 9 rendes és a Vili. o.-ban 5 rendes tag. 
Összesen 96 rendes és 8 pártoló tag.

Befolyt az I. o.-ban 23 K, a II. o.-ban 10 K, a 111. o.-ban 
2176 K, a IV. o.-ban 11 K, az V. o.-ban 13 K, a VI. o.-ban 
1240 K, a VII. o.-ban 903 K, a VIII. o.-ban 5 K, V. K. ado
mánya 12 32 K, összesen 117 K és 45 f. Kamatjövedelem volt 
5 89 K.

A befolyt összeg negyedrésze — 25 K — az egyetemes gyám- 
intézetet illeti. Adminisztratív kiadás volt 64 f, az Isten Igéje elő
fizetési dija 4'80 K, a háborúban károsult kárpáti ev. egyházaknak 
50 K-t, a reformáció 400 éves jubileumi alapjára 9 25 K-t, a tor
zsai árvaháznak, a pozsonyi és eperjesi Theol. Otthonnak pedig 
10— 10 K-t adományoztunk. Vagyonunk 103 K és 40 f., mely 
összeg az Aradi Ipar- és Népbank békésmegyei Fiókintézeténél 
nyert elhelyezést.

Vidovszky Kálmán
vallástanár, az egyesület elnöke.



IX.

Segítő-egyesület.

Tekintettel a megnehezedett viszonyokra, ez esztendőben 
egyesületünknek is nagyobb mértékben kellett kivennie részét a 
szeretet munkájából, mint az előző években. Többen fordultak 
hozzánk könyvsegitségért, sőt néhány szegény tanulónak tandiját 
is az egyesület fizette ki, igy akarván segítő munkáját az arra 
érdemesekkel szemben gyakorolni. Mindamellett — hála a jószivűek 
áldozatkészségének — nem volt szükségünk arra, hogy tőkénkhez 
hozzányúljunk, ellenkezőleg még némi vagyongyarapodást is jelent
hetünk.

Büszkén és boldogan jelentjük, hogy egyesületünk volt olyan 
szerencsés helyzetben, mely megengedte, hogy a 111. magyar hadi- 
kölcsönkötvénybe elhelyezhetett 4000 koronát.

Az osztályfőnököknek buzgó fáradozása, mely a szülők és az 
ifjúság figyelmét egyesületünkre irányította, nem maradt hatás nél
kül. Ök gyűjtötték a tagokat s az adományokat. E gyűjtésnek ered
ménye a következő:

Tagok voltak az I. osztályból 29 rendes, 4 pártoló, a 11. 
o.-ból 12 rendes, 3 pártoló, a III. ó.-ból 20 rendes, 4 pártoló, 
a IV. o.-ból 22 rendes, 6 pártoló, az V. o.-ból 12 rendes, a VI. 
o.-ból 20 rendes, a VII. o.-ból 19 rendes, 3 pártoló, a Vili.
o.-ból 11 rendes és 1 pártoló tag. A rendes tagok évi 2 K, a pár
toló tagok évi 1 K-t fizettek. így tagsági díjból befolyt 311 K. 
(145 rendes és 21 pártoló tag tagsági dija.)

Pénz adománnyal segítségünkre voltak a következők: Dr. 
Weisz Lajos úr 100 K, Jancsik Mihály makói tanár úr 20 K, 
továbbá a Vili. o. tanulói közül: Kirschbaum Jenő 2 K, Milota
Erik 1 K, N. N. 20 f, Molnár Béla 1 K, a Vll. o. tanulói közül :
Csath Béla 2 K, Danielisz |ános 1 K, Janisky Ferenc 6 K, 
Kolozsi Endre 3 K, Körmöczy Béla 2 K, Mázán László 2 
K, a VI. o. tanulói közül : Markovics Fülöp 1 K, Laubner József
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1 K, Neumann Elek 3 K, Rapos János 40 f, az V. o. tanulói 
közül: Debreczeni Miklós 3 K, Dusbaba Mária 10 K, Haan Dóri 
14 K 70 f, Kitka György 5 K, Marschieu György 2 K, Radó 
László 5 K, Pataki Bertalan 6 K, Stern Dezső 2 K, a IV. o. tanulói 
közül: Gubicza Gyula 3 K, Hirschmann Tibor 40 f, Müller Jenő 
1 K, Miklya András 1 K, Nyuli László 2 K, a 111. o. tanulói 
közül: Csaplovics János 3 K, Engel László 50 f, Gombos Péter 
4 K, Huszár Béla 4 K, Lizsáky László 2 K, Offenwagner András 
50 f, Rétliy Imre 20 K, Stern Henrik 50 f, a II. o. tanulói közül: 
Csókásy Béla 50 f, Glück László 60 f, Nagy Imre 3 K, Román 
Pál 50 f, Susánszky Mihály 40 f, az I. o. tanulói közül: Csaplo
vics János 2 K, Duschnitz Andor 4 K, Fényes Elemér 10 K, 
Mázán Mihály 6 K, Matheisz Pál 2 K, Petrányi József 2 K, Sipos 
Imre 4 K, Szalay István 20 K és Szerb Silvius 2 K. Ezek nagy
részt adományaikon kívül még tagsági dijat is fizettek. 20 korona 
adományban részesített a Csaba-Városi Takarékpénztár Egyesület 
is, amidőn egyesületünknek ajándékozta az intézetnél jegyzett 4000 
K névértékű hadikölcsönkötvény után neki járó jutalékot. Így az 
összes adományok 312 K.

Használt könyvet ajándékoztak az egyesületnek a következők : 
Réthy István volt tanulónk 9 drb, Bagyinka János VII. o. t. 1 drb, 
Bella Gyula VI. o. t. 4 drb, Laczó András VI. o. t. 16 drb, Lip- 
ták Pál VI. o. t. 2 drb, Káldor Elemér VI. o. t. 3 drb, Kirilla 
Traján VI. o. t. 3 drb, Karleesik János VI. o. t. 3 drb, M. Balogh 
Ferenc 1 drb, Pongrác Géza VI o. t. 3 drb, Engel Miklós V. o. 
t. 1 drb, Marsieu György V. o. t. 2 drb, Polis Tivadar V. o. t. 
3 drb, Müller Jenő IV. o t. 1 drb, Marcsek Jenő IV. o. t. 3 
drb, Péchy Tibor IV. o. t. 1 drb, Belcsák Zoltán 111. o. t. 1 drb, 
Huszár Béla 111. o. t. 12 drb, Körösi Tibor 111. o. t. 17 drb, Li
zsáky László 111. o. t. 1 drb, Réthy Imre III.'o. t. 13 drb, Stern 
Henrik IV. o. t. 12 drb, Szentmihályi László 111. o. t. 2 drb, Balogh 
István II. o. t. 1 drb, Faragó György II. o. t. 6 drb, Glück László 
11. o. t. 5 drb, összesen 129 drb könyv.

Az egyesület vagyonát alkotja könyvállományunk. A múlt 
évről maradt 1217 drb könyv. Ebből kiselejteződött 188 drb. 
Adomány utján gyarapodott az állomány 129 drb, beszerzés folytán 
138 drb könyvvel, igy a mai könyvállomány 1296 drb.

Ebből kiosztódott 98 tanuló között összesen 1010 darab 
könyv.

Az 1915— 16. iskolai év pénztári forgalmának s az egyesüld



76

vagyoni állapotának 1915. évi junius hó 26-án főbb adatai a 
következők:

B evétel:
1. Tagdijakból ... 311 K — f
2. Adományokból 312 „ -  „
3. Kamatjövedelem ...  ... ... ... 191 „ 18 „
4. Hadikölcsön járadék 120 „ -  „

Ö sszesen: 934 K 18 f

Kiadás:
1. Tankönyvekért kifizettetett ... 35040 K
2 Tandijsegélyre kifizettetett _ 250 — K

Összesen : 600 40 K

ezidei vagyonszaporulat tehát 333'78 K, mely összeg
nmlt évi 4856 33 K maradvánnyal együtt kitesz 5190 11 K-i. Ebből 
4000 K-s névértékű hadikölcsönkötvényben fekszik 3896 K, a többi 
1294'11 K pedig a Békéscsaba-városi takarékpénztárnál van el
helyezve.

Az egyesület ügyét továbbra is a jószivü emberek figyelmébe 
ajánljuk.

Vidovszky Kálmán
főgimnáziumi tanár, az egyesület elnöke.



X .

Önképzőkör.

Körünk tizenhetedik évét a következőkben vázolhatom:
Működésünket 1915. szeptember 25-én kezdtük meg 

s a húsvéti szünetekig folytattuk. A jeleztem időn belül 
20 rendes, 2 ünnepi ülést tartottunk s 1 előadást ren
deztünk. Az igazgató úr s a tanári kar több tagja sze
mélyes megjelenésével az idén is tanújelét adta érdeklő
désének munkánk iránt.

A kör ez évi munkálkodásának vázlata volt:
a) 25 szavalat,
b) 3 szabadelőadás,
c) 2 beszéd,
d) 18 értekezés,
e) 3 útleírás,
f )  1 szépirodalmi mű,
g) minden műhöz bírálat.
Minden szavalatot, felolvasott müvet és bírálatot 

szóval is megbíráltak a tagok az üléseken. Üléseinket 
szombaton délutánonkint a Közművelődésházában tar
tottuk.

Működésünk az előző évihez képest 1 szabadelő
adással, 12 értekezéssel, 1 útleírással volt gazdagabb 
és 2 szavalattal, 3 szépirodalmi művel szegényebb. Öröm
mel állapítom meg, hogy körünk élete az idén is eleven 
volt s a tagok örömmel vállalkoztak a nagy világháború
val kapcsolatos tételek kidolgozására. Ezt a munkát jövőre 
is szándékozunk folytatni.

Körünk megünnepelte október 6-át, március 15-ét 
s fölelevenítettük Vörösmarti emlékezetét.

Március 15-i pályázatunkon Molnár Béla Vili. o.
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tanuló munkája nyerte meg a pályadíjat; a verseny- 
szavalaton Patai András Vili. o. t., titkárt 5 K jutalom
ban részesítettük.

Ünnepünkön, melyet a Közművelődésházában tar
tottunk, nagy közönség volt jelen s az ünnep befejezése 
után tanulóifjúságunkkal együtt kivonult a Kossuth-szo- 
borhoz, melynek talapzatára Patai András titkár rövid 
beszéd kíséretében csokrot helvezett.

April is 3-án este 8 órakor a városi színházban 
Diákfalva, Békéscsabafalva iskolája, a harctéren elesett 
békéscsabai katonák hátramaradottjainak javára előadást 
rendeztünk, melynek műsoráról és jövedelméről más 
helyen volt szó.

Buzgó működést fejtettek ki : Patai András, Molnár 
Béla, Pfeiffer István Vili., Reichmann Lajos, Polgár Ignác
VII., Laubner József, Pongrác István VI. o. t. A szavalok 
közül Patai András Vili. és Vidovszky László VI. o. t. 
tűnt ki.

Önképzőkörünk tagjai számára a következő folyó
iratokat járatta: Vasárnapi Újság, Uj Idők, Természet- 
tudományi Közlöny, Magyar Nyelvőr, Uránia, Matern. 
Lapok.

Az önképzőkör tisztviselői voltak:
Elnök: Dr. Rell Lajos tanár, 
titkár: Patai András Vili.,
jegyzők: Achim Mihály VIII. és Kolozsi Endre VII., 
pénztáros: Trnovszky Jenő VII., 
ellenőr: Molnár Béla Vili., 
levéltáros: Pfeiffer István VIII., 
laptárosok: Gremsperger Pál VIII., Haviár Lajos VII., 

Pongrácz Géza és Vidovszky László VI. o. t.
Végül legyen szabad körünk nevében hálás köszö

netét mondanunk mindazoknak, akik munkánk iránt 
érdeklődtek s céljaink elérésében támogattak.

Dr. Rell Lajos
elnök



XI.

Aíumneum.

A lefolyt 1915/16-ik iskolai évben 54 tanuló részesült élel
mezésben. Az élelmezési díj a jövő iskolai évtől 300 K lesz ebédért 
és vacsoráért 10 hónapra. Csak ebédért 220 K fizetendő ; a va
csoradijat — 10 hónapra 80 K — minden tanuló tnegfizelni tar
tozik ; az ebéddíj elengedéséért folyamodni lehet, bár elengedésre 
nincs kilátás, inig a viszonyok jobbra nem fordulnak.

Az aíumneum számára a következő adományok folytak be : 
1 báró Solymosy Lajos 300 K ; 2. az antalfalvai evang. egyház 
20 K ; 3. a zólyomlipcsei evang. egyház 2 K ; 4. a péteri-i (Fest 
ni.) evang. egyház 3 K ; 5. a zólyomi evang. egyház 2 K ; 6. né
hai Bogár Dániel hagyatékából 2500 K; 7. Evang. „Tabitha“- 
Nőegylet (Zombor) 3 K ; 8. Békéscsabai Áruforgalmi Részvény- 
társaság 25 K; 9. Békés-Csabai takarékpénztár egyesület 100 K; 
10. Békéscsaba-városi Takarékpénztár Részvénytársaság 50 K; 11. 
Szinger András 200 K. 12. néhai Fikker Lipót hagyatékából 200 K.

A szupplikáció a múlt évben — a háborús viszonyokra való 
tekintettel — szünetelt.

Alumneumi díjelengedésben — tekintettel a majdnem naponkint 
növekedő drágaságra — senki sem részesült.

Az aíumneum vagyoni helyzete a következő :

1. Ki van kölcsönözve 17855*— K

2. Takarékbetét .... . .. .  ... .. ... 6326 92 „

Vagyon . . .  2418F92 K

Midőn e helyen is hálás köszönetét mondunk úgy a hely
beli, mint a vidéki m. t. adakozóknak szíves adományukért : egy
úttal kérjük is a nagyérdemű közönséget, hogy a jövőben se 
vonja meg tőlük szives pártfogását!
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Figyelmeztetés! A főgimn. bizottságnak 1910. junius 7-ért 
tartott ülésének határozatából kifolyólag figyelmeztetem úgy a t. 
szülőket, mint a tanulókat, hogy minden alumnista tiz hónapon 
keresztül oly mértékben köteles az alumneumban való étkezést 
igénybe venni, ahogy szeptember havában beiratkozott. Tehát a 
jövő iskolai évtől kezdve ha ebédre és vacsorára iratkozott be, 
minden hónapban 30 K-t, ha csak ebédre, akkor minden egyes 
hónapra 22 K-t köteles fizetni. E határozathozatalra azon körül
mény bírt bennünket, hogy a tanulók az étkezésre fordítandó pénzt 
igen sokszor haszontalan dolgokra elfecsérelték. Tudvalevő dolog 
pedig, hogy az ifjúkorban a kellő táplálék hiánya úgy a testi, 
mint a szellemi fejlődésnek kárára van.

Kívánatos, hogy a szülő az élelmezési dijat az eforus nevére 
küldje b e !

Mockovcsák János
főgimn. tanár, eforus



Pénzbeli segélyek, adományok 
és alapítványok.

A)
A nagyin, vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 1913. 

évi február 19-ikén kelt 5828 sz. leiratával az 1913. évi január 
1-től kezdve évi 38.000 K fenntartási államsegélyt engedélyezett.

B)

Békéscsaba nagyközség 1916-ra 10.000 K.

C)
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 1915. évi közgyűlése 

ösztöndíjazásra 400 K.

D)
A békéscsabai ág. hitv. ev. egyházközség 1916-ra 150 K.

E)
A „Békés-Csabai takarékpénztár egyesület“ a főgimnáziumi 

ösztöndíj alapítványának gyarapítására 100 K. Ezzel az ado
mánnyal együtt az alapítvány összege: 1200 K.

F )

„Alapító levél. Alulírott, Rosenthal Adolf és nőm Kun
Gizella békéscsabai lakosok a Brodiban (Galiczia) 1915. évi
november 4. napján a hazáért hősi halált halt fiunk, Rosenthal

X I I .



Andor, volt 8. huszárezredbeli kadett emlékezetére liadi- 
kölcsönkötvény alakjában ezennel 1000 K, azaz: Egyezer 
koronás örök ösztöndijalapítványt teszünk a békéscsabai ág. 
hitv. ev. Rudolf-főgimnáziumnál és a vonatkozó alapító levél 
részletes feltételeit a magyarországi ág. hitv. evang. keresz
tyén egyetemes egyház alapítványi szabályrendeletének 18. 
és 19. §-ai értelmében a következőkben állapítjuk meg: 1. 
Az alapítók neve: Rosenthal Adolf és neje Kiín Gizella békés
csabai lakosok. 2. Az alapítvány cím e: Hősi Halált Halt 
Rosenthal Andor-Ösztöndijalapítvány. 3. Az alapítvány célja: 
a békéscsabai ág. hitv. evang. Rudolf-Főgimnázium rendes 
tanulói sorába felvett egy, szegénysorsíi iparos szelőktől szár
mazó, a magaviselet és szorgalom tekintetében legjobb elő
menetelt tanúsító — bármely vallásu — tanulónak az ala
pítványi vagyonérték évi kamatában — mint ösztöndíjban — 
való részesítése. 4. Alapítványi hatósága békéscsabai ág. hitv. 
evang. egyházközség közgyűlése, illetve átruházott hatásköré
ben a békéscsabai ágost. hitv. evang. egyháztanács (Presby
terium), kezelője pedig a békéscsabai ág. hitv. evang. Rudolf- 
főgimnázium kormányzó bizottsága. 5. Az alapítványi vagyon
érték alapját képezi az 1914. évben kibocsátott 007135. számú 
6°/o-os — 1000 korona névértékű — egy darab hadikölcsön- 
kötvény folyó szelvényeivel együtt. 6 Az alapítványi vagyon
érték alapját képező értékpapír a főgimnázium kormányzó 
bizottsága által egyéb hasonnemű vagyonok kezelési módja 
szerint biztos helyen helyezendő el és egyáltalában az ág. 
hitv. evang. egyetemes egyházi alkotmány és szabályrendeletek, 
valamint a főgimnázium kormányzó bizottságának szabályren
delete, mérvadók az alapítványi értékpapír elhelyezési módja, 
biztosítása és kezelése tekintetében. 7. Az alapítványi érték
papíron annak alapílványi jellege megfelelően kitüntetendő. 
8. Az alapítványi értékpapír szelvényeinek beváltására a fő
gimnázium kormányzó bizottságának mindenkori pénztárosa 
jogosított, aki is a szelvényeket az esedékesség alkalmával, 
vagyis évenként minden év május és november 1-ső napján 
pontosan beváltani s az igy nyert kamatokat takarékpénztári 
külön betétkönyvben az ösztöndíj folyósításának napjáig gyü
mölcsözően elhelyezni köteles. Az ekként gyiimölcsöztetett évi 
kamat kamatos kamatával együtt képezendi az évi ösztöndíj 
mennyiségét. 9. Ezen alapítvány évi kamatát kamatos kama-



tával együtt a főgimnázium kormányzó bizottsága a tanári kar 
ajánlatára ítéli oda és osztja ki minden év november hó 
4-ik, vagyis fiunk elhalálozása napján — mint ösztöndíjat — 
a részesítendő tanulónak. Azon esetben pedig, ha ezen ösz
töndíj bármely okból kiadható nem lenne, úgy az a betét
könyvben tovább gyümölcsöztetendő s az ekként öregbített 
összeg a következő évben nyert kamatokkal együtt fogja ké
pezni a jövő évben kiosztandó ösztöndíjat. Mely alapító- 
levelet teljes bizonyító erejű okirat alakjában kiállítva min
denekben elfogadtuk és aláírtuk. Kelt Békéscsabán, 1915. 
december hó 31. napján. Rosenthal Adolf, Rosenthal Adolfné 
alapítók.

G)

„Alapító levél. Alulírott Guttmann Dávid és neje, 
Schwarcz Józsa békéscsabai lakosok ezennel 400 K, azaz: 
Négyszáz koronás örök ösztöndíjalapítványt teszünk a békés
csabai ág. hitv. evang. Rudolf-főgimnáziumnál és a vonat
kozó alapító levél részletes feltételeit a magyarországi ág. 
hitv. evang. keresztyén egyetemes egyházi alapítványi szabály- 
rendeletének a 18. és 19. §§-ai értelmében a következőkben 
állapítjuk meg: 1. Az alapítók neve : Guttmann Dávid és neje 
Schwarcz Józsa békéscsabai lakosok. 2 Az alapítvány címe: 
Guttmann Dávid és Neje-Ösztöndijalapitvány. 3. Az alapítvány 
célja: a békéscsabai ág. hitv evang. Rudolf-fögimnázium 
rendes tanulói sorába felvett egy, I-ső osztályt végzett és a 
magyarnyelv tanulásában legjobb előmenetelt tanúsító tanuló
nak az alapítványi tőke évi kamatában — mint ösztöndíj
ban — való részesítése. 4. Alapítványi hatóság a békéscsabai 
ág. hitv. evang. egyházközség közgyűlése, illetve átruházott 
hatáskörében a békéscsabai ág. hitv. evang. egyháztanács 
(Presbitérium), kezelője pedig a békéscsabai ág. hitv. evang. 
Rudolf-főgimnázium kormányzó bizottsága. 5. Az alapítvány 
vagyonértéke a már lefizetett 400 K, azaz: Négyszáz korona 
készpénz. 6 Ezen alapítványi összeg a főgimnázium kor
mányzó bizottsága által egyéb vagyonoknak kezelési módja 
szerint gyümölcsözően biztos helyen helyezendő el s egyálta
lában az egyetemes ág. hitv. evang. egyházi alkotmány s 
szabályrendeletek, valamint a főgimnázium kormányzó-bizott
ságának szabályrendelete mérvadók az alapítványi tőke, el-
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helyezési módja, biztosítása és kezelése tekintetében. 7. Az 
alapítványi tőke évi kamatát a főgimnázium kormányzó bizott
sága a tanári kar ajánlatára ítéli oda — mint ösztöndíjat — 
a részesítendő tanulónak. Azon esetben pedig, ha az évi 
kamat bármely okból kiadható nem lenne, úgy ez az alapít
ványi tőkéhez csatolandó s az így öregbített tőke képezendi 
az alapítvány értékét, illetve a jövendőbeli ösztöndíjak alapját. 
Mely alapitó levelet teljes bizonyító erejű okirat alakjában 
kiállítva mindenekben elfogadtuk és sajátkezüleg aláírtuk. 
Kelt Békéscsabán, 1915. évi december hó 22. napján. Gutt- 
mann Dávid, Schwarcz Józsa, alapítók.“

H )

Szegénysorsú tanulók iskolai szükségletének fedezésére még 
a következő pénzintézetek adakoztak: Korponai Takarékpénztár R.-t. 
Békéscsabai Fiókintézete (1916. február 11.) 20 K, Békés-Csabai 
takarékpénztár egyesület (1916. február 25.) 100 K., Békéscsaba- 
városi Takarékpénztár R.-t. (1916. március 26.) 50 K.

0
Lanbner Józsefné úrnő 25 K-t adományozott ösztöndijazásra.

J)
Jancsik Mihály makói fögimnáziumi tanár 20 K-t ösztön

díjazásra.
K)

Fleischer Gyula békéscsabai fögimnáziumi tanár 10 K-t ösz
töndíjazásra.

Az ahimneumra, a Segítő-egyesületre s más célokra befolyt 
adományokról szóló részletes kimutatások az illető fejezetekben fog
laltatnak.

Fogadják a nemesszivü pártfogók és adakozók ez utón is 
intézetünk hálás köszönetét.
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Kézikönyvek az 1916— 17. iskolai évre.

I. OSZTÁLY.

Bereczky S. : Ószövetségi élet- és jellemképek s tanítások. 
(6. kiadás.) Kókai. 80 f.

Szinnyei J .: Iskolai magyar nyelvtan. I. (16. kiadás.) Hor- 
nyánszky. 120 f. 89.606— 1912.

Császár E. és Váczy J .: magyar olvasókönyv. 1. (2. kiad ) 
Athenaeum. 240 f. 82.836— 1907.

Schuster A. : Elemi latin nyelvtan. I. Athenaeum. 240 f. 
39.545— 1911.

Lasz S. : Földrajz. I. (6. k.) Lampel. 260 f. 100.719— 1913. 
Paszlavszky J. : Kis természetrajz. I. (3. kiad.) Athenaeum. 

260 f. 93.898— 1911.
Kogutovicz M : Középiskolai földrajzi atlasz. 1. (4. kiad.) 

Kogutovicz és Társa 209 f. 20.572— 1898.
Mérey Gy. : Számtan. I. (3. k.) Lampel. 220 f. 45 868—914. 
Gerevich E. és Király L .: Rajzoló geometria. I. Planimetria. 

Athenaeum. 180 f. 2222— 1905.

II. OSZTÁLY.

Bereczky S. : Jézus élete és tanítása. (6. k.) Kókai. 80 f. 
Szinnyei J. : Iskolai magyar nyelvtan. II. (11. kiad.) Hor- 

nyánszky. 80 f. 144.571 — 1911.
Császár E. és Váczy J .: Magyar olvasókönyv. 11. (2. k.) 

Athenaeum. 280 f. 95.637— 1909.)

Jegyzet: A könyv ára után tett szám : a miniszteri engedélyezés száma.
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Schuster A.: Elemi latin nyelvtan. II. Athenaeum. 200 f. 
76.623— 1909.

Lasz S . : Földrajz. II. (5. k.) Lampel. 320 f. 194.571 —1913- 
Paszlavszky J .: Kis természetrajz. II. (2. k.) Athenaeum. 

280 f. 155.627— 1913.
Kogutovicz M .: Középiskolai földrajzi atlasz. II. Kogutovicz 

és Társa. 240 f. 20 .572-1898.
Mérey Gyula.: Számtan. II. (3. kiadás.) Lampel. 280 f. 

55567— 1914.
Gerevich E. és Király L. : Rajzoló geometria. II. Stereo- 

metria. Lauffer. 200 f. 55.501 — 1906.

III. OSZTÁLY.

Bereczky S. : A keresztyén egyház rövid története. (7. k.) 
Kókai. 80 f.

Szinnyey J .: Rendszeres magyar nyelvtan. (12. kiadás.)
Hornyánszky. 120 f. 132.376 — 1912.

Császár E. és Váczy J. : Magyar olvasókönyv. III. (2. k.) 
Athenaeum. 340 f. 61.160 — 1912.

Pirchala I. : Latin nyelvtan (13. kiad.) Athenaeum. 200 f
148.158— 1913.

Pirchala I. : Latin olvasókönyv a III. és IV. oszt. számára 
(6. kiadás.) Athenaeum 270 f. 104.579— 1911.

Schuster A.: Német nyelvtan. I. (3. kiad.) Athenaeum. 240 f. 
2373-1905 .

Kelemen B .: Magyar-német és német-magyar zsebszótár. (13. kiadás.) 
I. II. Athenaeum 500 f. 3003—1904.

Schmidt A. dr.: Fizikai és mathematikai földrajz. (11. k.) 
Lampel. 120 f. 36— 1902.

Lasz S . : Földrajz. III. (3. k.) Lampel 120 f. 31714— 1911. 
Kogutovicz M .: Középiskolai földrajzi atlasz. III. Kogutovicz 

és Társa. 160 f. 20572— 1898.
Szigethy L. dr.: Magyarok története. I. Singer és Wolfner 

160 f. 3548— 1900.
Kogutovicz M .: 10 térkép a hazai történelem tanításához. Kogutovicz 

és Társa 200 f. 2604-1897.
Mérey Gy. : Számtan. II. (2. kiadás.) Lampel. 250 f. 

62941 — 1902.
Horti—Szinte : Rajzoló geometria. III.—IV. (5. kiad.) Lampel. 

240 f. 141.406-1911.
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IV. OSZTÁLY.

Koren P. : Dr. Luther M. kiskátéjának magyarázata. (Csak 
5. kiadás.) Békéscsaba, Corvina-könyvkereskedés. 50 f.

Góbi I. : Stilisztika és verstan. (6. kiadás.) Franklin-Társulat 
240 f. 19595— 1912.

Arany J. : Toldi. Magyarázta Lehr A. (11. k.) Franklin-Tár
sulat. 240 f. 51922— 1892.

Pirchala I . : Latin nyelvtan. (13 kiadás.) Athenaeum. 200 f. 
148158—1913.

Pirchala I .: Latin olvasókönyv a III. és IV. oszt. számára. 
(6. kiadás.) Athenaeum. 270 f. 104579— 1911.

Schuster A .: Német nyelvtan. 1. (3. kiadás.) Athenaeum. 
240 f. 2373— 1905.

Kelemen B. : Magyar és német zsebszótár. (13. kiadás.) I. és II. Athe
naeum. 500 f. 3003—1904.

Szigethy L. dr. : Magyarok története. II. Singer és Wolfner. 
200 f. 2091 — 1901.

Kogutovicz M .: 10 térkép a hazai történelem tanításához. Kogutovicz 
és Társa. 200 f. 2604—1897.

Róth—T őkés: A növénytan alapvonalai. (6. kiad.) Franklin- 
Társulat. 320 f. 3035— 1901. e.

Sárkány L. dr.: Algebra. Athenaeum. 400 f. 2006— 1905. 
Horti—Szinte: Rajzoló geometria. III— IV. (5. kiadv^ Lampel. 

240 f. 241.406-1911.

V. OSZTÁLY.

Batizfalvy—Bereczky: Bibliaismertetés. (4. kiadás.) Kókai. 
160 f.

Hetvényi—Jausz—Adorján : Bibliai olvasókönyv. Hornyánszky.
240 f.

Riedl F : Rhetorika. (6. k.) Lampel. 300 f. 4863— 1905. e. 
Kossuth Lajos július 11. beszéde. Magyar Könyvtár

36. sz. 30 f.
Ajánlatos segédkönyv: Madzsar G .: Irodalmi segédkönyvek. III. k. 

Várnay L. (Szeged.) 300 f.
Pirchala I.: Latin nyelvtan. (13. kiad.) Athenaeum. 200 f- 

148158— 1913.
Cserép J. dr.: Szemelvények Ovidius müveiből. (3. kiad. 

Lampel. 2C0 f. 156535— 1911.
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Cicero pro Licinio Archia Poéta. Magyarázta Kapossy L. 
(3 kiadás.) Franklin Társulat. 60 f. 157944— 1911.

M. Tullii Ciceronis De imperio Gnaei Pompeii oratio ad 
Quirites, Magyarázta dr. Kont 1. (3 kiadás.) Athenaeum 100 f. 
24805— 1911.

Hittrich Ö. dr.: Római régiségek. Kókai. 250 f. 59832— 1910.
Schmidt: Latin-magyar, magyar-latin szótár. (3. kiadás.) Athenaeum. 

440 f. 4610—1901.
Maywald J. dr. : Görög nyelvtan. (6. kiadás.,) Kókai 280 f. 

112919— 1911.
Maywald J. d r.: Görög gyakorló és olvasókönyv. I. (5. ki

adás.) Athenaeum. 220 f. 98452— 1910.
Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv. 1. (6. kiadás.) 

Athenaeum. 280 f. 2225— 1911.
Hittrich Ö d r.: Görög régiségek. Kókai. 60416— 1912.
Homeros Odysseiája, ford. Gyomlay Gy. dr. (3. kiadás.) 

Athenaeum. 280 f. 135764-1908.
Homeros lliasa, ford. Csengery J. dr.: (3. kiadás.) Athenaeum. 

300 f. 141740—1908.
Dr. Geréb J. : Szemelvények Herodotos műveiből. (4 kiadás.) 

Franklin-Társulat. 150 f. 145913— 1911.
Kemény F. : Rendszeres német nyelvtan. (3. kiadás.) Latnpel. 

240 f. 174203— 1913.
Tímár P .: Német olvasókönyv. II. (2. kiadás.) Singer és 

Wolfner. 350 f. 104248— 1906.
Orosz A. : Német stílusgyakorlatok. (4. kiadás.) Athenaeum 

160 f. 112923-1911.
Kelemen B .: Magyar és német zsebszótár. (13. kiadás.) I. és II. Athe

naeum. 500 f. (3003—1904.)
Szigethy L. dr. : Egyetemes történet. 1. Ó-kor. Singer és 

Wolfner. 240 f. 2089-1902 .
Ajánlatos segédkönyv: Kogutovicz M .: Történelmi iskolai atlasz. 600 f. 

2604—1897.
Róth—Vángel: Állattan alapvonalai. (5. kiadás.) Franklin- 

Társulat. 400 f. 3625 — 1901.
Sárkány L. dr. : Algebra. Athenaeum. 400 f. 2006—1905.) 
Sárkány L. dr. : Mértan. (3. kiadás.) Athenaeum. 460 f. 

60388— 1907.
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VI. OSZTÁLY.

Bereczky S. : A keresztyén egyház története. Kókai. 250 f. 
Riedl F .: Poétika és Poétikai olvasókönyv. (5. kiadás.)

Lanipel. 300 f. 3642— 1904.
Segédkönyvek : Sliakespere : Coriolanus, Petőfi S. fordításában, magya

rázta Szigetvári I. Franklin-Társulat. 120 f. Zrínyi M .: Szigeti veszedelem- 
Olcsó könyvtár. 937—940. Franklin-Társulat 80 f. Kisfaludy K.: Csalódások. 
Jeles irók iskolai tára. XXVI. (2. kiadás.) Franklin-Társulat. 60 f.

Pirchala I.: Latin nyelvtan. (13. kiadás.) Athenaeum. 200 f.
148.158— 1913.

P. Vergilii Maronis Aeneidos libri XII., I. kötet, magyarázta 
Pirchala I. (5. kiadás.) Athenaeum. 180 f. 99206— 1909.

Bartal—Malmosi: Titi Livii Ab űrbe condita liber XXL, 
XXII. (5. kiadás) Athenaeum. 180 f. ("66.092— 1909.

Hittrich Ö. dr.: Római régiségek. Kókai 250 f. 59832 — 1910 
Schmidt: Latin-magyar, magyar-latin szótár. (3. kiadás.) Athenaeum. 

440 f. 4610-1901.
Maywald J. d r.: Görög nyelvtan. (6. kiadás.) Kókai 280 f. 

112919-1911.
Maywald J. dr.: Görög gyakorló és olvasókönyv. II. (4. ki

adás.) Kókai 250 f. 83441 — 1906.
Sophokles Antigone, ford. Csiky G. Franklin-Társulat 100 f. 

22.434-1883.
Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv. II. (5. kiadás.) 

Athenaeum. 220 f. 144,322— 1911.
Hittrich Ö. dr. : Görög régiségek. Kókai. 60416— 1912. 
Kemény F. : Rendszeres német nyelvtan. (3. kiadás.) Lampel. 

240 f. 174.203— 1913.
Tímár P .: Német olvasókönyv. II. (2. kiadás) Singer és 

Wolfner. 350 f. 104 248— 1906.
Orosz A .: Német stílusgyakorlatok. (4. kiadás.) Athenaeum. 

160 f. 112.923-1911.
Kelemen B .: Magyar-német és német-magyar zsebszótár. (13. kiadás.) 

I., II. Athenaeum. 500 f. 3003—1904.
Szigethy L. dr.: Egyetemes történet. II. Középkor. Újkor. 

(1648) Singer és Wolfner. 320 f. 2746-1902.
Ajánlatos segédkönyv : Kogutovicz M .: Történelmi iskolai atlasz. 600 f. 

2604-1897.
Rótli—Hankó—Melczer: Ásványtan és chemia. Franklin-

Társulat. 320 f. 4161 — 1901 e.
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Sárkány L. d r.: Algebra. Athenaeum. 400 f. 2006—1905. 
Sárkány L. d r.: Mértan (3. kiadás.) Athenaeum. 460 f. 

60.388— 1907.
Sárkány L. dr.: Négyszámjegyü logaritmus-táblák. Athenaeum. 

150 f. 3169— 1909.

VII. OSZTÁLY.

Bereczky S .: Az egyetemes keresztyén egyház története és a 
magyar evangélikus egyház története. (2. kiadás.) Kókai. 200 f.

Váczy J. dr.: A magyar irodalom története. 1. (3. kiadás.) 
Lam pel. 480 f. 149.537— 1911.

Szinnyei J. d r.: A magyar nyelv. (7. kiadás.) Hornyánszky. 
100 f. 82.114— 1909.

Ajánlatos segédkönyvek : Koltai : Az okt. mese és szemelv. a magyar 
meseiróktól. Athenaeum. 140 f. — Berzsenyi válogatott művei. Athenaeum. 
140 f. — Csokonai válogatott müveiből. 160 f. — A kuruc költészet. 30 f. 
Magyar Könyvtár. Katona J. : Bánk bán. A magyar Könyvtár I. sz. 30 f.

Pirchala I.: Latin nyelvtan (13 kiadás.,) Athenaeum. 200 f.
148.158-1913.

M Tuilii Ciceronis ln. L. Sergium Catilinam orationes 
quattuor. Magyarázta: Köpesdy S. (3 kiadás) Franklin-Társulat. 
120 f. 159.605— 1911.

Sallusti C .: Bellum Jugurthinum. Magyarázta: Dr. Hittrich 
Ödön (3. kiadás.) Franklin-Társulat. 100 f. 113.684— 1911.

P. Vergilii Maronis Aeneidos libri XII. Magyarázta: Pirchala 
I., II. (3. kiadás.) Athenaeum. 180 f. 19.990— 1882.

Hittrich Ö. dr.: Római régiségek. Kókai. 250 f. (59.832—1910.
Schmidt : Latin-magyar, magyar-latin szótár. (3. kiadás.) Athenaeum. 

440 f. 4610-1901.
Maywald J. dr.: Görög nyelvtan. (6. kiadás.) Kókai. 280 f. 

112.919— 1911.
Ajánlatos segédkönyvek : Lévai—Vida : Görög-magyar és magyar-görög 

szótár. Lampel. 1200 f. 12.053—1888. — Elischer-Fröhlich : Szótár Homeros 
két eposzához. Lautier.

Kempt J. : Szemelvények Homeros Iliasából. (2. kiadás) 
Franklin-Társulat. 280 f. 161.779 — 1911.

Dávid J .: Szemelvények Herodotos müveiből. (4. kiadás.) - 
Lampel. 180 f. 148.290— 1911.

Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv. III. (5. kiadás.) 
Athenaeum 360 f. 139.261 — 1911.
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Szilasi M. dr: Szemelvények Thukydidesből. (2 kiadás.) 
Lam pel. 280 f. 2304— 1912.

Demosthenes válogatott beszédei. Földi J. dr. (2. kiadás ) 
Lampel. 150 f. 112.772— 1911.

Hittrich Ö. dr.: Görög régiségek. Kókai. 60416— 1912. 
Heinrich G .: Német tan- és olvasókönyv. 111. (8. kiadás.) 

Lampel. 240 f. 3914— 1904. e.
Goethe: Hermann und Dorothea. Magyarázta Wéber R. (8. 

kiadás.) Franklin-Társulat. 80 f. 221 — 1912.
Lessing: Minna von Barnhelm. Magyarázta Teisz Gy. dr. 

Lampel. 70 f. 2508— 1901. e.
Orosz A .: Német stílusgyakorlatok. (4. kiadás.) Athenaeum. 

160 f. 112.923— 1911.
Kelemen B. : Magyar-német és német-magyar zsebszótár. (13. kiadás.) 

t„ II. Athenaeum. 500 f. 3003—1914.
Szigethy L. d r.: Egyetemes történet, ill. Uj-kor. Singer és 

Wolfner. 320 f. 1590— 1903.
Ajánlatos segédkönyv. Kogutovicz M. : Történeti iskolai atlasz. 600 f. 
Sárkány L. dr.: Algebra. Athenaeum, 400 f. 2006— 1905. 
Sárkány L. d r.: Mértan (3. kiadás.) Athenaeum. 460 f. 

60388— 1907.
Sárkány L. dr. : Négyszámjegyíí logaritmus táblák. Athe

naeum. 150 f. 3169— 1909.
Szíjártó M .: Kísérleti fizika. 1. (2. kiadás.) Lampel. 340 f. 

142 089— 1911.
Fodor—Gerlóczy: Egészségtan (4. kiadás.) Lampel 280 f, 

144816— 1911.

Vili. OSZTÁLY.

Bancsó A .: Keresztyén hittan és erkölcstan. (2. kiadás.) 
Kókai. 150 f.

Váczy J. dr.: A magyar irodalom története. (2. kiadás) 
Lampel. 380 f. 26.392— 1907.

Szinnyei J. dr. : A magyar nyelv. (8. kiadás.) Hornyánszky. 
100 f. 23.378-1912.

Ajánlatos segédkönyvek: Katona Bánk bánja, Athenaeum. 180 f. — 
Petőfi válogatott lírai költeményei. 100 válogatott elbeszélő költemény. Athe
naeum. 100 f. — Madách : Az ember tragédiája. Athenaeum. 300 f.

Horatii Opera. L, II. Bartal—Malmosi. Átdolgozta Csengeri. 
(3. k.) Athenaeum. 180 í. és 160 f. 1550— 1903. és 3396— 1904.
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Schmidt A. dr.: Szemelvények Tacitus műveiből (2. kiad.) 
Franklin-Társulat. 120 f. (160.649-1911.)

Pirchala 1.: Latin nyelvtan. (13. kiad.) Athenaeum. 200 f. 
(148 158-1913 .)

Hittrich Ö. dr.: Római régiségek. Kókai 250 f. ("59832— 1910.) 
Schmidt: Latin-magyar, magyar-latin szótár. (3. kiadás.) Athenaeum. 

440 f. 4610—1901.
Maywald J. dr.: Görög nyelvtan (6. kiad.) Kókai. 280 f. 

(11291 9 -1 9 1 1 .)
Kempt J .: Szemelvények. Homeros Odysseiájáből. Franklin- 

Társulat. 240 f. (5273-1905.)
Simon J. : Szemelvények Platonból. (2. kiadás.) Franklin- 

Társulat 200 f. (140.693— 1911.)
Schill S . : Görög irodalomtörténet. (4. kiadás.) Franklin- 

társulat. 280 f. (147:348— 1911.)
Schill S. : Görög régiségek és a görög művészet története. (4. kiadás.) 

Franklin-Társulat. 280 f. 6955—1912.
Alexander B .: Szemelvények Platon és Aristoteles mü

veiből (4 kiadás.) Franklin-társulat. 300 L (9714— 1894.)
Heinrich G.: Német tan- és olvasókönyv. IV. (7. kiadás.) 

Lampel. 240 f. (5102— 1900. e.)
G oethe: Dichtung und Wahrheit. Magyarázta: Tibor Á

Lampel 70 f (1512-1901. e )
Schiller: Wilhelm Tell. Magyarázta: Heinrich G. (7. kiad.) 

Franklin-Társulat 120 f. (583 — 1912)
Kelemen B. : Magyar-német és német-magyar zsebszótár. (13. kiadás.) 

I., II. Athenaeum. 500 f. 3003—1904.
Szíjártó M. : Kiséileti fizika II. (2. kiadás.) Lampel. 280 f. 

121.706— 1913.)
Szigethy L. dr. : A magyar nemzet története. Kókai. 320 f. 

(3329-1904 .)
Kogutovicz M. : 10 térkép a hazai történ, tanításához. 200 f. 2604—1897. 
Szitnyai E .: Lélektan és logika. (6. kiadás.) Franklin-Tár- 

sulat. 280 f. (132.342— 1911.)
Sárkány L. dr.: Algebra. Athenaeum 400. f (2006— 1905. 
Sárkány L. dr.: Mértan. (3. kiadás.) Athenaeum. 460 f. 

(60.388-1907.)
Sárkány L. dr. : Négyszámjegyű logaritmus táblák. Athe

naeum. 150 f. (3169— 1909.)
Fodor-Gerlóczy: Egészségtan. (4. kiadás.) Lampel 280 f. 

(144.816— 1911.)
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Az előirt tankönyveken kiviil az ág. liitv. ev. tanulók kö
telesek még a „Békéscsabai Énekeskönyv“-et is beszerezni s 
minden egyházi jellegű iskolai ünnepre (reformáció, deprekáció) 
s minden istentiszteletre magukkal elhozni.

Más vallásfelekezethez tartozó tanulók vallásuk tanköny
veit illetőleg hitoktatóik utasításaihoz alkalmazkodjanak.

Beszerzendő rajzeszközök.

Egy darab negyedíves rajztábla betolható rajz-sínnel és 
rajztáblatartóval. — Egy 60 fokú és egy 45 fokú háromszög. 
— 10— 12 darab rajzszeg, egy puha és kemény radirgummi. — 
Egy rajzeszköz, körző és kihúzó tollal. — Egy darab kettes és 
egy darab hármas számú jóminőségü irón. — Egy kis üveg 
oldott tus. — A mértani rajzokhoz ,,A békéscsabai ág. hitv. ev. 
Rudolf főgimnázium“ felírással és kerettel ellátott rajzpapir hasz
nálandó, mig a görögpótló és magánrajzokhoz keret és felírás 
nélküli fiumei papirt is lehet használni. — Vizfesték, festő-po
hár és ecsetek a tanév folyamán szerzendők be a szaktanár 
utasítása szerint.



XV.

A jövő iskolai évre szóló figyelmeztetés.

A javító és pótló-vizsgálatok augusztus hó 31-ikén lesznek, 
délelőtt 9 és délután 3 órától kezdve. írásbeli magán- és felvételi 
vizsgálatok szeptember 1-én délelőtt 8 órakor kezdődnek, a szóbeliek 
szeptember 4-ikén. Javító-vizsgálatra csak az az egy vagy két tan
tárgyból elégtelen osztályzatú tanuló bocsáttatik, akit a tanári tes
tület, illetőleg egyházunk főhatósága a javításra feljogosított; pótló 
vizsgálatra csak az a tanuló bocsáttatik, kinek a vizsgálatról való 
elmaradását a tanári testület eléggé megokoltnak találja. Az egy
házi főhatóság engedélyét a két tantárgyból elégtelen osztályzatú 
tanuló folyamodás útján keresse. Az idevonatkozó s Méltóságos és 
Főtisztelendő Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök úrhoz címzett 
folyamodványokat julius hó 6 ig az igazgatóságnál kell benyújtani. 
Az itt kitűzött időben javító s illetőleg pótvizsgára jelentkezők 
ingyen vizsgáltatnak meg; az itt kijelölt idő előtt vagy után jelent
kezők tantárgyankint 10 K-t fizetnek.

Az 1916— 17. iskolai évre szóló beiratás szeptember hó 1., 
2., 4. és 5. napjain tartatik meg az igazgatóság hivatalos 
helyiségében, ezután az osztálytanároknál a kijelölt helyiségekben. 
Békéscsabai illetőségű tanulók, vallásfelekezeti különbség nélkül, 
már augusztus 26—30-ig jelentkezzenek végleges felvételre; más 
illetőségű tanulók ezeken a napokon csak előjegyeztetnek.

A t. szülők és gyámok tájékozására megjegyzendők a követ
kező feltételek:

A) A fölvételnél minden tanuló tartozik személyesen szülője, 
gyámja vagy ezek megbízottja kíséretében az igazgatónál és az 
osztálytanárnál megjelenni és utolsó iskolai bizonyítványát, születési 
bizonyítványát, továbbá orvosi bizonyítványt arról, hogy mikor volt 
utólszor beoltva s milyen eredménnyel, előmutatni. Azok a szülők
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vagy gyámok, kik nem laknak Békéscsabán, gyermekük vagy gyá- 
moltjuk behatásakor alkalmas helyettest tartoznak bejelenteni, kire 
a házi felügyeletet bízzák

ß) A főgimnázium első osztályába csak oly növendékek vé
tetnek föl, kik életük 9-ik évét már betöltötték és vagy szabály
szerű iskolai bizonyítvánnyal, vagy ha magánúton készültek, vizs
gálat útján kimutatják, hogy az elemi negyedik osztály tantárgyait 
sikerrel tanulták.

C) Felsőbb osztályba legalább is elégséges gimnáziumi bizo
nyítvánnyal léphet fel a tanuló, miből következik, hogy saját tanít
ványaink is tartoznak felvételük alkalmával előző évről szóló bizo
nyítványukat (úgyszintén születési bizonyítványukat is) felmutatni.

A reáliskolából, polgári iskolából vagy felsőbb leányiskolából 
gimnáziumba átlépni kívánó tanuló, az elhagyott iskola és a gim
názium tanterve közt mutatkozó lényeges különbözeiből fölvételi 
vizsgát tesz, amely vizsga ügyében a tanári karhoz címzett s min
den osztályról való bizonyítvánnyal felszerelt kérvényét augusztus 
20 ikáig nyújtsa be az igazgatóságnál.

Az elutasított vagy rossz erkölcsi fokozattal jövő tanuló nem 
vétetik fel.

D) A főgimnázium V. osztályába jelentkező tanulónak szülője, 
illetőleg gyámja a beiratás alkalmával köteles kijelenteni, vájjon a 
fia, illetőleg gyámoltja a görög nyelvet vagy az 1890. évi XXX. 
törvénycikkben megszabott tantárgyakat fogja-e tanulni ?

Az a tanuló, aki a nyelvekben már a IV. osztályban jobb 
előmenetelt tanúsított, mint a reáliákban, válassza a jövő évre a 
görög nyelvet; az pedig, ki nagyobb tehetséget és hajlamot érez 
és tanúsít a reáliák, mint a nyelvek iránt, a görögöt helyettesítő 
tárgyakat válassza (8579—1891. sz. min. rendelet).

Aki pedig a görög nyelvet, akár az azt helyettesítő tárgyakat 
meg akarná változtatni, azt csak kellőleg indokolt esetben, a tanári 
karhoz beadott folyamodványra és a szabályszerű felvételi vizsgá
lat kötelezettsége mellett teheti meg (54 833— 1894 sz. min. ren
delet). Ennek a vizsgálatnak díja 20 K.

E) A tanuló egész évi fizetni valója: tandíj fejében 60 K 
járulék az orsz. tanári nyugdíj- és gyámintézet alapja javára 12 K, 
az ifjúsági könyvtárra 1 K és 2 K 30 f bizonyítványdíj; összesen 
75 K 30 f. — A tandíj első fele a járulékokkal és bizonyítvány- 
díjjal együtt — 45 K 30 f — a beiratáskor, a tandíj másik fele — 
30 K — február hó első hetében fizetendő. Tandíjelengedésért az
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igazgatóság által megszabott határidőn belül a főgimnáziumi köb» 
mányzó-bizottsághoz kell folyamodni.

F) Szállást, ellátást csak oly helyeken szabad fogadni, amelyé
ket erre a célra az igazgatóságnak bejelentettek s amelyek meg
felelőknek találtatván, tulajdonosuk „Jelentkező-lap“-ol kapott. A 
szállásra vagy teljes ellátásra nézve szívesen ad felvilágosítást az 
igazgatóság.

G) A gimnáziumi tápintézetekben az egész iskolai év (tiz 
havi) étkezés (ebéd, vacsora) díja 300 K, ebédért 220 K. Ezek az 
összegek félévenkint előre fizetendők, még pedig mindenkor a táp
intézet eforusánál; kivételes és indokolt esetekben havi részletek
ben is törleszthetők.

A tápintézetbe fizető tagnak fölvétetik a gimnázium bármely 
növendéke. Az alumneumi díj elengedésében csak kifogástalan maga- 
viseletű és nagyon szegény tanulók részesülhetnek, feltéve, hogy az 
alumneumi pénztár ilyen kedvezmény megadását megengedi. Meg
jegyzendő, hogy a vacsoráért járó 80 K díj fizetése alól senkit sem 
menthetünk fel s hogy a tápdíjnak legalább egy részét mindjárt a 
jelentkezés alkalmával mindenkinek meg kell fizetnie ! Az ebédért 
járó dijnak elengedését kérő s a főgimnáziumi bizottsághoz címzett 
folyamodásokat a kitűzött határidőn belül az igazgatóságnál kell 
benyújtani.

H) Használt tankönyvekből is tanulhat a tanuló, de ilyenek 
bevásárlásánál óvatosan járjanak el a szülők, mert rongyos, pisz
kos, vagy régi kiadású tankönyveket nem szabad használni.

I) A módosabb szülőket felkérjük, hogy a beiratás alkalmá
val az osztályfőnököknél az e célra készen tartott ívre a szegény 
tanulókat gyámolító Segítő-egyesület javára, bármily csekély össze
get jegyezzenek, megjegyezvén, hogy 2 K hozzájárulással a tanuló 
rendes tagja lesz az egyesületnek.

J) Izraelita tanulóknak a szombati és más ünnepnapi irás és 
rajzolás alól való fölmentés tárgyában az 55.711 — 1882. számú 
miniszteri rendelet intézkedik, amely rendelet értelmében a fölmen
tést az igazgató adja meg, még pedig „a szülőknek az aláírására 
nézve hatóságilag igazolt írásbeli kérvénye alapján
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