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Adatok az 1917-18. iskolai év 
történetéhez.

Tanév Kezdete. Beiratások és vizsgálatok Az lQ 17/18-ik 
tanévet, intézetünknek 115-ik évét, a rendes időben kezdtük 
meg.

Ez a rendes időben való kezdés azonban mély fájdal
munkra még mindig nem jelentette összes ügyeinknek a ren
des mederben való folyását s a béke napjainak beköszöntét.

A háború vihara a negyedik évben is tovább dühöng 1 
Dühe ádázabb, mint bármikor azelőtt f Már a béke reményét 
is kiöli belőlünk, mert egyre jobban érezteti velünk az iskola 
falain belül és kívül a vele járó küzdelmeknek, nehézségeknek 
és hiányoknak szinte minden nemét!

Mégsem mindenikét, mert iskolai életünk annyi hiányá
nak némi enyhülése már az, hogy a katonaságnak városunk
ból való távoztával tornacsarnokunk felszabadult s a polgári 
leányiskola is kiköltözött intézetünkből szeptember hó 19-én.

Kötelességemnek tartom jelezni, hogy a katonaság részé
ről a tornacsarnoknak és az önképzőkör volt helyiségeinek visz- 
szavételekor is a legnagyobb előzékenységet tapasztaltuk. Az 
épületeknek kifogástalan rendbehozásával s az átvett összes 
felszereléseknek hiánytalan visszaszolgáltatásával csak meg
erősítettek a búcsúzok abban az érzésünkben, hogy jó emlé
künkben tartsuk meg őket.

Jólesik azt is megismételnem, hogy a polgári leányiskola 
egy percre sem volt terhűnkre, mert egyetértő, előzékeny, ta
pintatos intézkedés elhárított minden olyan eshetőséget, mely 
a két nemen levő intézet együtllétét megnehezítette volna í 
Szívesen emlékezünk az együtt töltött hónapokra!

A visszakapott önképzőköri helyiségeket készséggel en
gedtük át az átszervezett bányr kerületi tanítóképzőnek a három 
fiosztály tantermeiül.
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Az iskolai év szeptember hó í-én vette kezdetét. 1-én 
és 3-án a javító, 4-tői 7-ig pedig a különbözeti és magán
vizsgálatokat tartottuk. 5, 6. és 7-én az érettségi vizsgálatnak 
Írásbeli, 8-án pedig ntii Keoiczky László esperesnek, mint 
püspökhelyettes elnöknek, elnöklete mellett a szóbeli része 
folyt le. Ugyanezen napokon történt a beiratás is.

Beiratkozott e tanévben 403 nyilvános és 10(3 magán-, 
66  fiú, 40 leány-, összesen 509 tanuló. A tavalyi létszámhoz 
képest 39 a szaporidat. E létszámemelkedésnek három oka 
volt: az I. a) és I. b) osztálynak szokatlan népessége, a leány
tanulók bejárása és a hadbavonult tanítványok jórészének két 
osztályban való szereplése.

Az első osztályba ugyanis összesen 141 tanuló iratkozott, 
akik közül 118 lévén a nyilvános, ez osztályt párhuzamossá 
kellett tennünk. A 39 leány magántanuló közűi 21 járt be, 
akik a múlt tanévnek összesen 16 leánynövendékével szemben 
a létszám emelkedését képezik. A katonatanulók közül T7"en 
végeztek a vallás- és közoktatásügyi m, kir. miniszternek 
2304—1918. ein. számú rendelete alapján két osztályt.

Szeptember hó 8-án tartottuk a tanévnyitó istentisztele
tet; 10-én pedig a tanítást kezdtük meg, melyet fennakadás 
nélkül folytathattunk a tanév zártáig, bár a tantárgyfelosztást 
és órarendet ez évben is három Ízben kellett újra készítenünk.

Tanárikar. Alakulás. Értekezletek. Ez év elején három 
kartársunk volt katonai szolgálat miatt távol: Lang János s 
Oláh Milliós, akik a háború kezdete óta katonáskodnak és dr. 
Neumann fenő, aki a nyáron vonult be, de október végén mint 
ideiglenesen szabadságolt térvén vissza, november elsején 
megkezdte a tanítást, melyet május elején ismét abban kellett 
hagynia, amennyiben felülvizsgálatra hitték be előbb Temes
várra, majd Neuhausba Óráinak egy részét Sárkány Imre nyug. 
kartársunk, a többit a rokonszakos kartársak vették át. Ez ter
mészetesen újabb tantárgybeosztást és órarendet vont maga 
után szinte a tanév végén. Ugyancsak katonai szolgálat miatt 
volt távol az intézet két orvosa is, dr. Takács I. Gusztáv és 
ár. Tóth Pál, akiket a háború eleiétől helyettesített díjtalanul 
dr. Déli Henrik, járási orvos, az intézet nemesen érző és fen- 
költen gondolkodó hálás tanítványa. Neki e helyütt is őszinte 
köszönetünket fejezzük ki. Dr. Takács Gusztáv novemberben 
hosszabb szabadságra kerülvén haza, a tanulók gyógykezelé-
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sét ismét átvette. — Az említetteken kívül ideiglenes felmen
tésben részesülnek: Raskó Kálmán, Saskó Sámuel, Szeberényi 
László és Wünschendorfer Aladár tanárok.

Liska János és Udoardy Sándor kipróbált, érdemes tan
tanerőinket súlyosabb betegségük akadályozta tanári teendőik 
végzésében. Udvardy Sándor mindjárt az év elején félévre, 
majd márciustól szeptemberig; Liska János pedig november 
1-től szintén szeptember 1-ig kért és kapott szabadságot. He
lyettesítésükről uj tantárgyfelosztással akként gondoskodtunk, 
hogy óráikat egyrészt dr. Neumann Jenő, másrészt az ugyan
azon tárgyakat tanitó kartársak vették át.

A kormányzótestület a múlt iskolai év végén hirdetett 
tanári állások kö/ül a magyar-latin szakos rendes állásra 
Szeberényi László oki. kartársunkat, az ugyanazon szakos h. 
tanárira pedig Járás Lajos szakvizsgás tanárjelöltet választotta 
meg, aki tanári teendőinek pontos és lelkiismeretes végzésé
vel s a fegyelmezésben és tanításban tanúsított kellő ügyes
ségével érdemessé tette magát a további alkalmazásra. A ta
nári kar javaslatára a bejáró leánynövendékek felügyelőnőjévé 
Mocskonyi Ilona oki. tanítónőt választotta meg a felügyelő- 
bizottság.

Nem volna teljes a testületünkben történt változások 
képe, ha említés nélkül hagynám, hogy történettanárunk be
vonulása folytán Sárkány Imre nyug. kartársunk vállalta a 
Vili. osztályban a történet tanítását s azt az egész éven át a 
régi buzgalommal és szeretettel végezte.

Tantestületünkben a rideg halál is meglebbentette rémes 
szárnyát. — Élte virágában törte ketté római katholikus 
növendékeink hitoktatójának, a kedves, szeretetreméltó

nagy reményekre jogosító 
életét. Január havában sú

lyos tífusz támadta meg, amellyel ifjú szervezete sem birt 
megküzdeni. Január hó 30-án örökre lehunyta jóságos két 
szemét. Temetése február hó elsején szülőföldjén, Endrődön, 
ment végbe általános részvét mellett. A február hó 4-én helyben 
tartott gyászistentiszteleten róm. kath. leány- és fiútanulóink
kal tanárkarunk képviselői, Mocskonyi Ilona, Plenczner Lajos és 
Raskö Kálmán is megjelentek. Tanári értekezletünk a következő 
kegyeletes szavakkal örökítette meg a korán elköltözött kar
társ emlékét: „1914. óta volt intézetünk hitoktatója, amely mi-
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nőségében kötelességének pontos, lelkiismeretes és sikeres 
teljesítésével kivívta feljebbvalóinak és kartársainak elismerését 
és nagyrabecsülését; szigorú, de tapintatos fegyelmezésével, 
igazságos, jóindulatú bánásmódjával megnyerte tanítványai 
ragaszkodását; nyájas, előzékeny modora miatt köztiszteletben 
és közszeretetben részesült “ A tanári kar a helybeli róna. 
kath egyháznak és a mélyen sújtott szülőknek is tolmácsolta 
részvétét s kegyeletes megemlékezésének koszorumegváltással 
is kifejezést adott.

Váratlanul elhunyt hitoktatónk teendőit Fetzer József 
helybeli plébános vette át, felújítva ezzel azt a kedves kar
társi viszonyt, mely őt hitoktatói minőségében két éven át 
fűzte volt tanárkarur.khoz.

Az után az árny után, amely egy ifjú élet váratlan kiaivá- 
saval borult tanárkarunk egére, felette jólesett az a derű, melyet 
egy áldásos, hosszú élet fénye hintett ránk. Nagynevű, nyu
galmazott igazgatónk, Benka Gyula érte meg f. évi április hó 
11-étl lelki-testi üdeségben nyolcvanadik életévét. A tantestü
let őszinte örömmel jelent megédesszavu Nesztorának hajlékában» 
ahol az intézet igazgatója adott kifejezést a kartársak, a nagyobb
részt egykori tanítványok, változatlan tiszteletének és nagyra
becsülésének, valamint egyre fokozódó kegyeletének és sze- 
retetének. A helybeli lapokban dr. Friedmann Ernő izr. hit
hitoktatónk és Krecsmárik Endre tanár méltatták melegen és 
ékesen az ünnepelt elévülhetlen érdemeit.

II. A szeptember hó 3-án tartott alakuló értekezlet tár
gyát egyrészt a tanévre vonatkozó rendes, másrészt a válto
zott viszonyok folytán szükségessé vált rendkívüli intézke
dések képezték.

Dr. Neumann Jenő bevonulása folytán a könyvtárosi 
tisztségre Szeberényi Lászlót, a történet- földrajzi szertárnak s 
az érem- és régiséggyüjteménynek őréül pedig Plenczner La
jost javasolta az értekezlet a kormányzótestületnek, melynek 
megbízása folytán a nevezettek bevonult kartársukat annak 
visszatértéig helyettesítették. A tornaszertár kezelését Süss Fe- 
rencz vette át, aki nagy gonddal állapította meg a leltár je
lenlegi állapotát az igazgató és pénztáros közreműködésével. 
A többi szertár kezelésében s az ifjúsági egyesületek vezeté
sében nem történt változás. Az orsz. közoktatási tanács által 
kiadott „Vasárnapi könyv"-nek az ifjúság körében való tér-
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jesztésével ]  lírás Lajost bizta meg az értekezlet. Nem alakult 
meg a Dal-, Gyorsíró- és Testgyakorlókör, valamint a Vivó- 
és Céilövészeti tanfolyam sem. Az év közben a tanulók által 
alakított Zenekor ellenőrzésé« Saskó Sámuel és Sass Ferenc 
vállalták. A rendkívüli tárgyik közül a szabadkézi rajzot és 
íestészetet, úgyszintén a francia nyelvet is Kuttik Endre, az 
egészségtant és életmentési tanfolyamot Plenczner Lajos, az 
egyházi- és müéneket Sas/ió Sámuel vállalta.

111. A folyó iskolai évben összesen 18 értekezletet tar
tottunk. Ezeknek tárgyai a tanulók tanulási előmenetelére és 
fegyelmi eseteire, valamint a diáklakások látogatásakor tett 
tapasztalatokra vonatkozó előterjesztéseken kívül az újabb 
tantárgyelosztás és órarend, a katonatanulók tanfolyamairól és 
vizsgálatairól, a gyűjtésekről és ünnepélyekről szóló iratok
nak tárgyalása és általában az iskola szellemi, erkölcsi és 
anyagi érdekei által megkívánt intézkedések voltak.

Két ellenőrző értekezletünkön, december 3-án és május 
1-én, összes tanulóink tanulmányi előmenetele és magaviseleté 
felett mondtunk bírálatot. Az elsőn 223, a másodikon 221 ta
nulót intettünk meg. A megintettek nagyobb számát az al
sóbb osztályok nagyobb népessége okozta.

Február hó 28-án és junius hó 8-án tartottuk az osz
tályozó értekezletet. Az első félév végén megosztályozott 388 
nyilvános és 8 magántanuló közül jeles volt 12, jó 38, elég
séges 139, egy tárgyból elégtelen 47, kettőből 65, több tárgy
ból «85. Az e'iwégi eredményt a táblázatos kimutatás tünteti fel.

A felekezeti főhatóságnak 1427/1918. számit intézkedése 
értelmében az 1 — Vll. osztálybeli nyilvános tanulókkal junius 
hó 10-töl összefoglaló ismétléseket tartottunk; a tanévet pe
dig junius 15-én deprekációval s az Ur asztalához való já- 
rulással kapcsolatban istentisztelettel zártuk be. Utána a bi
zonyítványokat és ösztöndíjakat kapták kézhez a tanulók. A 
bejáró leánynövendékek vizsgálatai junius hó 19—22-ig, a 
többi magántanulóké pedig junius hó 24—29-ig folytak le.

Valláserkölcsi és fegyelmi állapot Iskolai ünnepek.
1. A háború negyedik évében az általános csüggedés és mind
inkább terjedő fásult közöny, valamint az ideges ingerült
ségből fakadó durvább, nyersebb modorra való hajlandóságok 
közepette különös gondunkat képezte a vallásos és erkölcsös
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érzés ébrentartása és ápolása. Tettük ezt azon meggyőződés
sel, hogy ez érzéseknek a zsenge lélekben való megszilárdí
tása, mint minden időben, ma is a legbiztosabb óvszer a lelki 
világában megzavart ember minden megtévelyedése ellen. 
Minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználtunk, hogy a 
mai időben annyira szükséges lelki szilárdságot és hazafias 
áldozatkészséget fejlesszük tanítványainkban. Az éber őrkö
désre annyival is inkább éreztük magunkat kötelezve, mert 
ez évben jártak be először leányaink az órákra. Az ő szivük és 
lelkűk tisztaságának megőrzését és biztosítását szent köieles- 
ségtinknek tekintettük.

Összes növendékeinket köteleztük az istentiszteleten való 
pontos megjelenésre. A fiukat tanáraik, a leányokat felügye
lőnőjük, Mocskonyi Ilona vezette föl. Protestáns növendéke
inknek Alendől Lajos vallástanár Saskó Sámuel énektanár köz
reműködésével ifjúsági istentiszteletet tartott a téli hónapok
ban az intézet rajztermében. A tanév második felében a re
formátus tanulók a rajztermünkben tartott ref. istentiszteleten 
vettek részt, áhítattal hallgatva a többi hívőkkel Darabos 
Sándor nyug. lelkésznek szivet és észt egyaránt megragadó 
lelkes beszédeit. Kétszer, december 22-én és junius 15-én 
járultunk deprekálás után az Ur asztalához. A tanítást imával 
kezdtük s végeztük.

Az ifjúsági gyámintézet, elnökének lelkesítő buzgólkodása 
folytán ez évben is dicséretreméltó tevékenységet fejtett ki, 
aminek bizonyítéka az elért szép anyagi eredmény is. A tagok 
közül számosán járatták a Szabolcska Mihály szerkesztésében 
megjelenő „Téli Ujság"-ot s a keresztyén Diákszövetség által 
kiadott „Erő"-t. A tanév befejeztével Mendöl Lajos és Raskó 
Kálmán tanárok vezetése mellett 22 tanulónk vett részt a 
Diákszövetségnek Lillafüreden julius első napjaiban lefolyt ér
tekezletén. A vallásvizsgálatokon az igazgatón kivid Plencner 
Lajos és Sass Ferenc tanárok jelentek meg örömmel tapasz
talva a jó eredményt.

II. A fegyelmezést nálunk is a háborúnak azon kinö
vései tették nehezebbé, melyek a tankerületi főigazgató sze
rint mindenütt tapasztalhatók s melyek bizonyos durvulásban 
és a nemesebb erkölcsi érzésben való hanyatlásban nyilatkoz
nak meg a növendékeknél. E jelek intézetünkben főleg a ki
sebb tanulók fegyelmetlenségre és kártevésekre való hajlan
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dóságában mutatkoztak. E hajlamnak elfojtása képezte fő
gondunkat. Nagyobb tanulóink közül egynek kellett taná
csunkra helytelen magaviseleté miatt kimaradnia.

Elismeréssel kell megemlékeznem arról a kifogástalan 
magaviseletről, mely tanulóink és leányaink érintkezésében 
mindkét részről tapasztalható volt. Örömmel állapíthatom meg, 
hogy a leányok bejárása nem nehezítette meg a fegyelmet; 
pedig e tekintetben való aggodalmunk miatt késlekedtünk évek 
ó*a a bejárni kívánó növendékek felvételével. Az első év 
eredménye reményt nyújt an a, hogy nagyobb létszám mellett 
is megőrzi a kívánatos fegyelmet a következetes és tapintatos 
ellenőrzés.

111. Iskolai ünnepélyeink megtartásában nagy akadályunkra 
szolgált az a körülmény, hogy nagyobb tanulóinknak a tan
folyamokon való elfoglaltsága, majd hadbavonulása miatt dől
és zenekörünk csak ideiglenesen alakulhatott meg s az ifjúsági 
egyletek működése általában vagy szünetelt, vagy nagyon 
hézagos volt.

Ezért volt, hogy egy két esetet kivéve, nem léptünk a 
nagyközönség elé, hanem csak tanuló ifjúságunk körében tar
tottuk meg az iskolai ünnepélyeket.

A Vajda-Önképzőkör zárt diszülésén rótta le kegyeletét 
a 13 vértanú emlékének; március 15-én pedig a tornacsarnok
ban a tanári kar és felügyelő-bizottság egy-két tagjának jelen
létében tartotta meg hazafias ünnepélyét a körről szóló jelen
tésben közölt műsorral

A reformáció négyszázados évfordulójának megünneplé
sénél az egyház kérelmére mellőzte iskolánk a külön ünnepély 
tartását, hanem tanárai és tanulói közreműködésével az egy
háznak október hó 28-án és 31 én tartott templomi ünnepé
lyein vett részt. Ez utóbbin Mendöl Lajos vallástanárunk tar
totta az ünnepi egyházi beszédet, az intézet igazgatója alkalmi 
költeménnyel s a tanuló ifjúság karénekkel gyarapította a 
műsort.

A felekezeti főhatóság óhajához képest a reformációi 
emlékünneppel kapcsolatosan október 20-án és 27-én vallásos 
estélyt tartottunk a közönség élénk érdeklődése mellett. Az 
elsőn Mendöl Lajos tanár vázolta nagy vonásokban hazánk 
protestáns egyházának történetét a másodikon Pap András
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VIII. oszt. tanuló olvasta fel „Luther élete" cimü pályadiinyer- 
les munkáját.

November 2-án felekezeti főhatóságunk felhívására a 
a nagy közönség bevonásával tornacsarnokunkban a hősi ha
lált halt katonáinkról való kegyeletes megemlékezés és az 
abból eredő hazafias érzésnek ápolása céljából gyászünnepélyt 
tartottunk. Az alkalmi beszédet Mendöl Lajos tanár tartotta.

Május 10-én ünnepeltük felekezeti főhatóságunk felhívására 
felséges királynénk legmagasabb születése napját. Az ezzel kap
csolatos jótékonycélu gyűjtés sikere érdekében tánccal egybekö
tött tornaünnepélyt óhajtottunk rendezni. A tornaünnepélyt 
elmosta az eső, de a tornacsarnokban lefolyt családias jellegű 
táncmulatság a növendékek gyűjtésével 800 korona tiszta 
jövedelmet juttatott a Zita-otthon javára. A május 23-án a 
Népligetben utólag megtartott tornaünnepély még 230 koro
nával gyarapította e jövedelmet, úgy hogy a Zita-otthónra 
beküldött összeg 1030 K. A siker Liskci Mihály hadnagynak, 
volt tanítványunknak és Sass Ferenc kartársunknak kiváló 
buzgalmát magasztalja. De dicséret illeti Plenczner Sándor 
VII. oszt. tanulót is, mint a ki az ünnepélyen köztetszészt 
aratott az algimnáziumi válogatott csapat által zenekiséret mellett 
bemutatott szabadgyakorlatokkal.

A helybeli tanitónöképző-intézetlel f. évi április hó 17-én 
tornacsarnokunkban közösen rendezett vallásos ünnepély a 
következő műsorral folyt le: 1. Imádkozik Bartos Pál ev. lel
kész, a tan.-képző bizoltságának egyházi elnöke. 2. Ima. Kapi 
Gyulától. Énekli a főgimnázium vegyes kara. 3. A tudós. 
Mocskonyi Józseftől. Szavalja Soós István főgitnn. Vili. o. t.
4. II. Rhapsodie Hongroise. Liszt Ferenctöl. Játssza Buthy Gab
riella I. é. tanitónöképző-intézeti növendék. 5. A bibliás em
ber c. operából három szólamu női kar. Énekli a tanilónőképzö 
kara. 6. Alkalmi beszédet mond Smid István rozsnyói ág. h. 
ev. lelkész. 7. Vallásos és klasszikus dalokat, énekeket énekel 
és zongorán kiséri magát Mendöl Ernő budapesti ének- és 
zenetanár. 8. Az Ur Ítél. Várady Antaltól. (Melodráma ) Sza
valja Sikora Anna, zongorán Vadászt/ Borbála, harmoniumon 
Melczer Hedvig 1. é. tanitónöképzö-int. növendékek kisérik. 
9. Intés. Benka Gyulától. Énekli a íőgimn. vegyes kara. 10. 
Imádkozik Mendöl Lajos ág. h. ev. lelkész, főgimn. vallástanár.
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— Ez ünnepély a fényes erkölcsi sikeren kívül szép anyagi 
eredményt is hozott a főgimn. gyámintézetnek.

Egészségi állapot. Egészségi szempontból a tanévet sem 
mondhatjuk kedvezőnek.

Súlyos betegsége miatt Udvardy Sándor kartársunk az 
egész iskolai éven át, Liska János pedig november havától 
volt kénytelen az iskolától távol maradni. — Az intézet többi 
tanára vagy egyáltalán nem, vagy csak néhány napra szakí
totta meg tanítását betegség miatt.

Tanulóink közül kettőt kellett örökre elveszítenünk, fájó 
szívvel kísérve őket utolsó Htjukra. Weiczner Ferenc III. o. t. 
operáció áldozata lett. Temetésén november 30-án megjelent 
a tanári kar és tanuló-ifjuság, melynek nevében Dénes Jenő 
Vili. o. t. vett búcsút a váratlanul elhunyt tanulótárstól. Sáp- 
szky György II. o. tanulót tüdőgyulladás ragadta el január hó 
23-án. Temetésén a tanári karral az ifjúságnak csak egy része 
jelenhetett meg a szünet miatt. A sir felett Liska Jenő Vili. o. 
t. búcsúzott a korán elköltözött törekvő ifjútól. A mélyen súj
tott szülőknek ez utón is kifejezzük őszinte részvétünket.

Hogy tanulóink egészségi állapota nem volt kielégítő, 
arra legjobb bizonyíték az 1118 könnyebb s 38 súlyosabb be
tegségi eset, melyek közül 4 volt a fertőző. A nmgosztályo- 
zott 379 nyilvános tanuló közül csak 47 nem mulasztott egy
szer sem, a többi I 1008 órát mulasztott igazoltan és 42-öt igazo
latlanul. A sok betegnek gyógykezelése november közepéig dr. 
Déri Henrik járási orvos gondját képezte, akinek a felügyelő- 
bizottság jegyzőkönyvében is kifejezte hálás köszönetét a négy 
éven át díjtalanul végzett buzgó orvosi fáradozáséit. — No
vember közepétől dr. Takács 1. Gusztáv, ideiglenesen felmen
tett iskolaorvosunk, vette át az orvosi teendőket s teljesítette 
a tanév végéig a régi gondossággal.

A szemvizsgálatot dr. Déri Henrik, az ujraoltást dr. Ta
kács I. Gusztáv végezte.

Iskolalátogatás. Intézetünkben ez iskolai évben február 
hó 13 — 15. napjain végezte az iskolalátogatási Géresi Kálmán, 
a debreceni tankerület főigazgatója, mint a kormány kikül
dötte. A látogatása befejeztével, február 1 (3-án tartott, értekez
letnek nem az a méltánylás adott jelentőséget, mclylyel az 
egész testület munkásságát jutalmazta, hanem az a visszapil
lantás, meiyet iskolánkban 24 éven át teljesített főigazgatói
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működésére vetett. Amily örömmel tekintettünk vissza vele az 
együtt töltött évek sok—sok tanulságára és kedves emlékére, 
olyan nehéz szívvel pillantottunk a jövőbe, amidőn Ő már nem 
lesz velünk. Mert búcsút vett tőlünk! Annak az önkéntelenül 
megnjilatkozó szeretetnek melege, amely úgy a tiszteletére 
rendezett bucsuestélyen, mint az utolsó értekezleten is feléje 
áradt, meggyőzhette őt arról, hogy emlékét nem ezen éitesi- 
tőnk, de a szivünk örökíti meg. Ebben mindig élni fog a vi
szontlátás örömteljes reménye! De élni fog az a fohász is, 
hogy pihenésének hosszantartó évei alatt is maradjon meg a hiva
talos élet komoly egére is mindig napfényt varázsló lelki derűje!

Jótékonyság, adományok, alapítványok, kedvezmények, 
gyűjtések. I. Intézetünkkel szemben a háborús élet mosloha- 
ságai által befolyásolt érzelmi hullámzásban sem maradtak el 
a hálának, a kegyeletes jóindulatnak és szeretetnek érzései. 
Ez érzések a mindennapi élet sivárságából az eszményi fel
fogás magaslatára emelve egyes tanügybarátok nemesen ih
letett lelkét, olyan adományok és alapítványok tételére ösztö
nözték azokat, melyek méltók a tanítás ügyei iránt érdeklődök el
ismerésére s a tanári kar és kormányzótestület mély hálájára. 
A tanügy ezen közbecsülésre érdemes barátainak hálás meg- 
illetödéssel mondok e helyütt is köszönetét.

1. Békésvármegye alispánja a gyulai kir. adóhivatal utján 
1000 (egyezer) koronát utalványozott ki a főgimnáziummal kap
csolatos közétkező alapítványának gyarapítására. Ugyanezen 
célra gyűjtött a tanuló-ifjuság 469 koronát, melyet a tanári kar 
TI korona 55 fillérrel egészítvén ki, a VII. Nemzeti Hadikül- 
csönre kibocsátott 100 K-ás kötvények közül 5 darabot vásárolt 
a tanuló ifjúság alumneumi alapítványának növelésére. Szintén 
a közétkezői-alap növelésére adott: Grünfeld Lajos nagyenyedi 
földbirtokos 200, Pádár Mátyás pusztaperesi birtokos 74, dr. 
Domokos Sándorné 50 és Roszjarovitz János helybeli tánc
mester 30 koronát.

2. A közétkezö folyó évi kiadásaira gyűjtött Csap/ovics 
János lelkész Antalfalván 100 (egyszáz) koronát.

3. Két tanuló jövő tanévi közétkezői ebéddijának fede
zésére adományozott a Szarvasi Hitelbank 300 koronát.

4. A Tanulói Segítő-egyesület alaptőkéjének növelésére 
juttatott: Sárkány Imre ny. tanár 50, Melis Pál 40, Medvegy 
Mihály vendéglős 25 s Gyömrei Mátyásáé 20 koronát.
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5. Az ösztöndíjak illetve jutalmak gyarapítására adott: a 
Szarvasi Nőegylet 52, Grimm Mór 50, egy magát megnevezni 
nem kívánó budapesti lakos 50, Zsedényi Pál 20, Haviár Dá
niel 10, Győry József 10, N N. 10 koronát.

6. Alapítványt tettek : fír. Solymosy Lajos, főgimnáziumi 
felügyelő 3000, Harsányi Pál, gyomai lelkész 10000 (befizetett 
összeg 200), özv. Ponyiczky Györgyné szarvasi lakos 2000, 
özv. Schultz Jenőné szül. Kovács Berta, gyomai lakos 1000, 
özv. Elefánt Jánosáé szarvasi lakos 200, Rapos Samu mező- 
hegyesi tanító 160 koronát.

A felügyelő-bizottság által elfogadott s a múlt és folyó 
tanévre vonatkozó alapitó levelek a kővetkezők :

A) Alapitó levél.
A ’ólirottak, mint a néhai Melis György és neje Melis 

Judit végrehajtói, a végrendelkezők akarata szerint kívánjuk 
bogy a 718224 koronát azaz Hétezerszáznyolcvankettő korona 
24 fillért kitevő, a szarvasi ág. h. ev. főgimnáziumot illető 
hagyaték „Melis György és neje“ alapítványként kezeltessék.

Az alapítvány kamatait évente olyan két szarvasi szüle
tésű, szegénysorsu, keresztény ág ev. tanuló élvezze, akit a 
tanári kar bölcs belátása arra érdemesnek Ítél.

Ezen ösztöndíj azután évente folytatólagosan személyhez 
kötött legyen mindaddig, mig az azt élvező tanuló a szarvasi 
főgimnázium kötelékéből nem távozik, arra hanyagság vagy 
erkölcstelen magaviselet miatt érdemetlenné nem válik, avagy 
szülei vagyoni viszonyaiban oly kedvező változás nem á'l be, 
mely az ösztöndijat élvező tanuló további segélyezését feles
legessé teszi.

Adja Isten, bogy a végrendelkezők nemes akarata meg
teremje gyümölcseit, hogy a nyújtott segélyezés édes magyar 
hazánknak sok hasznos fiat segítsen nevelhetni.

Szarvas, 1917. március 6.
Liszka Gyula s. k.

Dr. Belopotoczky György s. k.
végrendeleti végrehajtók.

A szarvasi kir. járásbíróság, mint Hagy. Biróság ezen 
alapitó levelet jóváhagyja.

Szarvas, 1Q17. okt. 28.
(I*. H.)

Illyés Alajos s. k.
kir. járásbiró.
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B) A szarvasi ág. ev. főgimnázium tekintetes 
Igazgatóságának

Szarvason.
Néhai Melis György és neje Melis Judit végrendeletének 

egyik pontja 1200 koronát rendel síremlékük felállítására for
dítani.

A síremlék azonban még a végrendelkezők életében fel- 
állíttatván, most már csak annak gondozása válik kötelessé
günkké.

Mi, alólirottak, mint a végrendelet végrehajtói, legjobb 
belátásunk szerint cselekszünk, midőn ez összeget felajánljuk 
s elfogadás esetén átadjuk a szarvasi ág. hitv. ev. főgimná
ziumnak oly kikötéssel, hogy annak kamataiból Melis György 
és nejének az ó-temetőben fekvő sírját gondozza, tisztán tartsa 
s évente, halottak napján egy koszorúval feldíszítse mindaddig, 
mig a temető fennáll.

Azután pedig a tőkét és kamatokat használja fel leg
jobb belátása szerint az intézet nemes céljaira.

Kérünk, bármelyikünk nevére szóló, szives értesítést aján
latunk elfogadását illetőleg.

Szarvas, 1017. március 10.
Tisztelettel;

Liszka Gyula s. k.
Dr. Belopotoczky György s. k.

végrendeleti végrehajtók.

Pk. 1185/1917.

A Szarvasi Királyi Járásbíróság.
LisZka Gyula és dr. Belopotoczky György, szarvasi la

kosok, mint néhai Melis György és neje Melis Judit, végren
deletének végrehajtói, a végrendelet szerint síremlék felállí
tására hagyott 1200 korona hovaforditása tárgyában

VÉGZÉS.
A kir. jbiróság mint hagyatéki Bíróság végrendeleti vég

rehajtóknak azon bejelentését, hogy a néh. Melis György és 
néh. Melis Judit hagy. ügyében a síremlék felállítására hagyo
mányozott 1200 koronát a síremlék fenntartására a szarvasi 
főgymnásiumnak átadják, — jóváhagyólag tudomásul veszi.

Szarvas, 1917. julius 27.
Illyés Alajos s. k.

kir.. járásbiró.
A kiadmány hiteléül: Radvánszky kezelő.
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C) Alapitó levél.
1 Alulírott a szarvasi főgimnázium tápintézetének javára 

3000 K., azaz Háromezer korona éitékü alapítványt teszek, 
mely alapítvány mindenkorra a „Solymosy"alapitványu nevet 
viselje és ezen rendeltetéstől mindaddig el nem vonható, inig 
a tápintézet fennáll.

2. Az alapítvány összes kamatai minden évben három 
egyenlő részben három ág. h. ev. születésű és vallásu, sze
gény sorsú tanulónak osztandók ki, akik közti! egyik a ma- 
themalikában, a másik a természettanban, a harmadik mint 
nem magyar ajkú, a magyar nyelv és irodalomban jeles elő
menetelt kell hogy tanúsítson és e mellett kifogástalan maga- 
viseletü volt. Az a tanuló, aki egyszer a kedvezményt meg
kapta. attól csak alapos indokolással fosztható meg és benne 
az által részesül, hogy az összeg tápintézeti dijának részbeni 
kiegyen ütésére fordittatik.

3. A kedvezményre a tanulót a tanári kar hozza javas
latba, de a kiosztáshoz életemben az én hozzájárulásomat, 
utánam Apateleken lakó ivadékom hozzájárulását tartozik ki
kérni, minek elmulasztása esetén az alapítvány utódaimra csor
bítatlanul visszaszáll.

4. Teszem ezen alapítványt annak emlékére, hogy a 
gymnásiumnak felügyelője voltam és a célból, hogy egyháza
mat miiveit egyének nevelésével erősítsem.

Kelt Apatelek, 11)17. évi augusztus 24.

Báró Solymosy Lajos s. k.

D) Alapító levél.
1. Mikulíczin-ban (Galicia) 1916. március 30-án hősi halált 

halt drand Kapos Tibor orvosjelöli, a cs. és kir. 27. vadász
zászlóalj tart. egészségügyi hadapródja, a vitézségi érem sza
lagján viselendő koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a 
szarvasi ág. hitv. evang főgimu. volt jeles növendéke és se- 
niora, felejthetetlen jó fiunk emlékére és nevére alulírott szü
lők felajánljuk e szerény alapítványt.

2. Az alapítvány összege 160 korona, mely a szarvasi 
pénzintézetek egyikében kamatoztatás céljából elhelyezendő.

3. A 160 korona évi kamatjából 2 korona a szarvasi ág. 
Ilitv. ev. főgimnázium tápintézetét (alumneum) illeti és a sttp- 
plikatió évi kimutatásában utolsó tételként jegyzendő.



4. Az évi kamat fennmaradó része tőkésítendő mindaddig, 
inig az alaptőke azt az összeget el nem éri, amely után lega
lább évi 10 korona kamat jár.

5. Ha az alapítvány kamat-tőkésítésekkel megnövekedett 
összege meghozza az évi 10 korona kamatot, akkor az egész 
kamat évenként a szarvasi fögimn. tápintézete (a'umneum) ja
vára juh vagy aug. kiveendő és a supplicatió évi kimutatásá
ban feltüntetendő.

6. Ha a tápintézet valamikor beszüntetve lenne, ez eset
ben a szarvasi ág. Ilitv. ev. főgimnázium évi bevételeit ké
pezik.

7. Könyveléseknél e rövid elnevezés használandó: „drand 
Kapós Tibor (1910.) alumneumi alapítványa."

Kelt Mezőhegyesen, 1917. évi október hó 31-én.
Rapos Samu s. k.

Rapos Samuné s. k. 
szül. Lehotszky Ludmilla.

E) Alapitó levél.
A mindenható Isten előtt magamat megalázva imádsága

imban, számlálhatatlan sokszor tettem vala én tanúbizonyságot 
arról, hogy életemnek minden boldogsága, szivemnek minden 
nemes érzése, lelkemnek minden magasztosért való lelkesülése 
négyszeres kútfőből ered.

Az első ezek között bizonyára az isteni kegyelem, melyre 
vonatkozólag mindnyájunkat illetőleg mondja Pál apostol, hogy 
„általa vagyunk azok, amik vagyunk.“

A második az én — gyermekeiért mindent áldozni tudó 
jó szüleimnek, áldott lelkű édes Atyámnak és édes Anyámnak 
a véghetetlen nagy szeretete, kikről megemlékezni csak az 
imádság magasztos gondolataival tudok.

A harmadik az én tanítóimnak, tanáraimnak a gondos 
jósága, atyai szeretete, fáradhatatlan buzgósága, kik nem lan
kadtak meg abban soha, hogy szükség szerint egyszer a vas 
szigornak metsző késével nyesegessék fejlődő lelkemről a vad 
hajtásokat, másszor a gyöngéd szeretet éltető melegével hoz
zák nyílásba a nemes, szép virágokat, kik előtt a paedagogiai 
hivatás amaz egyetlen célja lebegett szüntelen : embert ne
velni a szó legnemesebb értelmében.

A negyedik kútfő— ez a legkisebb, a legerőtlenebb, az 
én magam igyekezete.
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Tanulói pályámon reám nézve damaskusi ut lett a szarvasi 
főgimnáziumba lépésem, holott az ingadozó lépést biztossá, 
bátorrá tették, az erőtelen szárnypróbálgatást a magasságba 
röpülni akarás és tudás szátnycsapásaivá erősítették, az emberi 
lelket virágzásba tudták borítani az ő tanításuknak és neve
lésüknek művészetével az én áldott lelkű tanáraim ! Egy Benka 
Gyula, egy Mocskonyi József, egy Neumann Jenő, Chovan, 
Plenczner, Udvardy, Istenben boldogult Fertig és Sárkány, — 
milyen nagy áldásai egy intézetnek és milyen nagy áldásai 
egy intézetben nemzedékeknek és nemzedékeknek!

Megemlékezvén pedig mindezekről, tisztességet tenni 
jövők ma én az én jó tanáraknak és főiskolámnak, midőn e 
szerény alapítványt teszem.

1. Az alapítvány eredeti alaptőkéje 200 (kettőszáz) korona.
2. Az alapítvány cime legyen: „,4 tanitványi szeretet és 

fid la alapítványa. “
3. Az alapítvány tőkéje csorbítatlanul fenntartandó, csak 

annak kamatai használandók fel az alább jelzendő módon.
4. A kamatok minden év január hó 25-én adandók ki.
5. Az ideig, inig az alapítvány tőkéje 1000 K., azaz egy

ezer koronát eléri, az összes kamatok tőkésitendők. Ha pedig 
ez összeg egybegytilt, úgy a kamatok 50"/'o-a kiadandó, 50°/«-a 
pedig tovább tőkésítendő, mig az alapítvány 1Ü.000 koronát el
éri. Ez idő után az összes kamatjövedelem kiadandó.

6. Az alapítvány jótéteményében részesíthető a szarvasi 
ág. ev. főgimnázium bármely osztályába járó rendes vagy be
járó növendék, fiú vagy leány egyaránt, elsősorban azok, 
kiknek lelkében a jóságnak, szeretetnek, hálának virágai nyíl
nak. Ilyenek között azonban előnyben részesitendők a ref. és 
ág. ev. lelkészek, a tanítók és tanárok gyermekei.

7. Az alapítvány kamatainak szétosztása és odaítélése 
felett kizárólag a főgimnázium mindenkori tanári kara lesz il
letékes.

Gyomán, 1918. évi február hó 27-én.
Hálás tanitványi szeretettel: 

Harsányi Pál s. k.
gyomai református lelkész, 

a békés-bánáti egyházmegye 
tanácsbirája.

2
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h) Alapitó oklevél.
Áldott emlékű férjem óhajának is eleget téve, a szarvasi ág. 

h. ev. főgimnázium tanulói részére 2000 (keüöezei) korona 
ösztöndij-alapitványt fizetek be az intézet pénztárába a követ
kező feltételek mellett:

1. Az ösztöndij-alapitvány neve: „Ponyiczky György és 
neje-alapitvány.“

2. A 2000 (kettőezer) korona kamatait egyenlő összegben 
valláskíilömbség nélkül olyan két szorgalmas és jó magavise
le t  fejgimnáziumi tanuló kapja, akik közül az egyik a rajzból, 
a másik a mennyiségtanból jeles eredményt mutat.

3. Az a két tanuló, aki az ösztöndíjat megkapja, azt a 
következő években is megtarthatja, ha a kikötött feltételnek 
továbbra is megfelel. Megkaphatja azon esetre is, ha a tanári 
kar más ösztöndíjban is részesíti.

4. Az ösztöndíj kezelése, odaítélése, jóváhagyása és ki
osztása azon eljárás szerint történjék, amely a többi ösztön
díjnál érvényes.

Szarvas, 1918. március hó 24-én.
özv. Ponyiczky Györgyné s. k.

Előttünk:
Szarvas, 1918. április hó 21 -én.

Mocskonyi József s. k.
Kutlik Endre s. k.

G) Alapitó oklevél.
Boldogult férjem emlékére a szarvasi ág. h. ev. főgim

názium tanulói részére 200 (kettőszáz) korona alapítványt 
teszek az alábbi feltételek mellett:

1. Az alapítvány neve: „Elefánt János-féle alapítvány.“
2. Az alapítvány kamatait valláskülömbség nélkül egy 

szegénysorsu, jó magaviseletü, tehetséges algimnáziumi tanuló 
kapja szorgalma jutalmául.

3. A jutalomdijat olyan tanuló is kaphatja, akit a tanári 
kar más jutalom- vagy ösztöndíjban részesít.

4. Az alapítvány kezelésére, a jutalomdij odaítélésére, 
jóváhagyására és kiosztására nézve a többi alapítványnál szo
kásos eljárás legyen érvényes.

Szarvas, 1918. március hó 25-én.
özv. Elefánt Jánosné s. k.

Előttünk:
Szarvas, 1918. április hó2!-én.

Mocskonyi József s. k.
Kutlik Endre s. k.
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7. A Réthy Vilmos-féle alumneumi alapítvány jelenlegi 
összege: 2000 korona.

II. A tanári kar ajánlata s a kormányzótestületnek jóvá
hagyó határozata alapján kiutalt kedvezmények összege: a)
a nyilvános tanulók tandijában 975, b) katonatanulók tandijá
ban 1530, összesen 2505 korona; c) a nyilvános tanulók táp- 
dijában 121G, dj a tanítóképzősök fápdijaban 1300, összesen 
2516 korona.

A  kedvezmények összege:
1. Tanulói segélyegyesületi díjban 1301 K.
2. Tandíjban 2505 K.
3. Közétkezői díjban___________2516 K.

Összesen : 6322 K.
Ehhez járul a jutalom- és ösztöndíjak összege 2683 K., 

úgyhogy a kedvezmények végösszege 9005 K.
III. A tanári kar és tanulo-ifjuság egyaránt buzgólkodott 

a hazafias célokra szóló gyűjtésekben.
A) Tanulók hadi gyűjtése: I. Az elesett hősök sírjára 150,

2. a katonák otthonára 127, 3. a katonák karácsonyfájára 170,
4. A VII. Nemzeti Hadikélcsönre 409, 5. a Zita-Otthonra 
132225, 6. az Oroszországból hazatérő foglyok felsegitésére 
114-28, összesen 2352 53 K.

B) Tanulók egyéb gyűjtése: 1. Az Orsz. Anya- és Csc- 
csemővédő egyesület levelezőlapjainak elárusitásából bcfoly t 
58, 2. az ifjúsági gyámintézetre 321'29 K. A tanulók gyűjtése 
összesen 2731'82 K.

C. A tanárok gyűjtése és a hadikölcsönből való jegyzése 
6430 K.

D) Az iskola jegyzése a VII, és Vili. nemzeti hadiköl- 
csönre 30500 K.

E) A tanszék-alap összes eddigi jegyzése az I—Vili. 
nemzeti hadikölcsönből 98000 K.

Ez évben is felhívtuk a szülőket a jegyzésre, de a dec. 
22-től február 4-ig tartott karácsonyi szünidő-, valamint a nyári 
szünet alatt a tanulók nem jelentették be a jegyzéseket s Így 
azokkal nem számolhatunk be.

F) A m. kir. honvédelmi minisztérium Madsegélyző Hiva
talának felhívására fehérneműt is gyűjtöttek tanulóink. A gyűj

ti'
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tést Szeberényi László tanár vezette s az Ő buzgólkodásának 
eredménye a beküldött 127 darab fehérnemű, amely a mai 
árak szerint mintegy 4000 K. értéket képviselt.

Az Orsz. Közművelődési Tanács által kiadott „ Vasárnapi 
könyv^-et fúrás Lajos ti. tanár osztotta ki a tanulóknak a Köz
művelődési Tanács által is méltányolt pontossággal és buz
galommal.

A) Az ösztöndijak és ösztöndíjas tanulók kimutatása:
N(/)*©
O

Ll .

Az ösztöndijak 
megnevezése

Ösz-
szeg
kor.

Azösztöndij élvezője

i Benka Gyula-féle 200 Liska Jenő Vili. o. t
2 Melis György és neje-féle 2 0 0 Demcsák István IV. o. t.
a 200 Liszka Gyula 11. o t.
4 Szarvas v. alapította Rakócy f. 100 Ruzsicska Andor Vili. o. t.
5 Németh István tábornok f. 84 Plenczner Sándor VII. o. t.
6 Teleky Roth Johanna grófnő f. 70 Rohály Pál VIII. o t.
7 70 Ruzsicska Andor V ili. o t.
8 70 Thury Jenő Vili. o. t.
9 Beyschlag-Töltéssy-f. (5 Rohály Pál Vili. o. t.

10 Tatay István-f. i5 Pap András V ili o. t.
11 Tatay István-féle 65 Suös István Vili. o. t.
1 2 Urszinyi-féte 65 Boila István Vili. o. t.
13 Hudoba-Lukács-f. 65 Litavecz Pál VII. o. t.
14 Haviár Dani-féle 65 Bolla Sándor Vili. o. t.
15 özv. Kvacsala Jánosné féle 65 Szlovák Miklós VI. o. t.
16 Ponyiczky Máté-féle (15 Baranyai István VI. o. t.
17 Izraelita ösztöndíj 65 Glasner Béla VI o. t.
18 Dr. Mikolay István-féle 65 Mocskonvi Géza VI. o. t.
19 Boczkó Dániel-féle 52 Pálka Lajos V ll o t.
2 0 Boc7kó Dániel-féle 52 Kasnyik Pál VI. o. t.
21 Tepliczky-féle 55 Plenczner Sándor Vll. o. t.
2 2 Grimm Mór-féle 50 Ungár Ernő VI. o. t.
23 Báró Solymosy-féle 30 Baranyai István VI o. t.
24 Rafinszky.féle 26 Szarka Lajos VII o. t.
25 Bernáth féle 26 Szirony János V. o. t
26 Haviár Dániel espe es-féle 22 Gerley Ferenc V ll. o. t.
27 Szarvasi Ilőegyiet-féle 20 Gerley Ferenc Vll. o. t.
28 Szarvasi Nőegylet-féle 20 Marssó József VII. o. t.
29 Zsilinszky Mihály-féle 18 Soós István V ili. o. t.
30 Party Ferencz-féle 13 Czirbusz Imre IV. o. t.
31 Szarvasi festök-féle 13 Janecskó Pál V. o. t.
32 Vozárik Pál féle 13 Ruzsicska László IV. o. t.
33 Székács József-féle 13 Hanó Pál IV o. t.
34 Szécsy-fele 13 Karsay Károly IV. o. t.
35 Szemian Dani-féle 13 Neumann Ferencz II. o. t.
36 Simkó Gyula-féle 12 Karsay Ferencz V. o. t.
37 Debreceni-féle r> Pap András Vili. o. t.
38 Dr. Friedmann Ernő 6 Simkó Pál V. o. t.

Á tv ite l: 2116
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'T. Az ösztöndijak 
megnevezése

Ősz-
szeg Az ösztöndíj élvezője

iL kor.

Áthozat: 2116

39

A bányai ág. hitv. ev. 
egyh. k. ösztöndija 400 

korona.
Ebből kaptak :

fS4
45
Í10
30
ISO
30
15
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11

Szabó Sándor VII. o. t. 
Borgulya György V. o. t. 
Üdvardy Sándor Vili. o. t. 
Moravcsik József VII. o. t. 
Medvegy Mihály VI. o. t. 
Csaplovics János V. o. t. 
Mendöl T ibor 111. o. t. 
Darida József IV. o. t. 
Gubjer István 111. o. t. 
lllanicz János 111. o. t. 
Varga 1-tván 111. o. t.
Bohus Pál 11. o. t. 
Krsnyják Jenő 11. o. t. 
Nagy Sándor II. o. t. 
Levius Ernő 1/b. o. t.
Zima János 1/b. o. t.
Fábry Mihály l/a. o. t. 
Franciszty Mihály I/a o. t. 
Kiss György l/a. o. t.

összeg: 2516

B) Jutalomdijat vagy könyvjutalmat kaptak:
1. A Vajda-Önképzőkörben a Haviár Dani-féle jutalmat 

(10 K) pályadíjnyertes prózai dolgozatával Ruzsicska Andor 
Vili. o.. a X. N.-féle dijat (10 K) Bolla Sándor VIII. o. t.

2. A Nőegylet 48 K tomajutalmából Pienczner Sándor 
VII. o. 14, Soós István Vili. o, 12, Papp Péter V. o. 12 és 
Vitális János VII. o. t. 10 koronát.

3. A Szendy György-féle mathematikai jutalmat (50 K) 
Szabó Sándor VII. o. t.

4. A ZsedényiPá/-íé\e szorgalmi jutalmat (20 K) Klein Béla
I. b. o. t.

5. A Győry József-féle jutalmat (10 K) mint legjobb 
érettségiző Papp András Vili o. t.

G. A Nemzeti Szövetkezet könyvjutalmát (9 K) Siska Ká
roly II. o. t.

7. Néhai Busbach Péter „A Viharos Emberöltő“ c. két 
kötetes müvét (10 K) tiszta jeles osztályzatáért Borgulya 
György V. o t.

A könyvjutalmak és jutalomdijak összege 167 korona.
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Kormányzó-testület. Egyházi Főhatóság. Kormányzó- 
testületünk aug. hó 17-én, október hó 9-én, január hó oi-én 
és junius hó 14-én tartott ülésén a folyó és jövő tanévre vo
natkozó intézkedéseket tette meg azzal a meleg ügyszere
tettel, igaz jóindulattal és bölcs előrelálással, amelyek e nehéz 
időkben is biztosították az iskola ügyeinek zavartalan menetét 
és ébren tartották a tantestület lelkes buzgalmát. Átengedte 
a tanítóképző tanulóinak tanhelyiségeiül a „Vajda-Önképzőkör" 
helyiségeit, a tanitónőképző növendékeinek a fiukéval egyenlő 
díjért engedélyezett ebédet és vacsorát s a régi szerződésbeli 
kedvezményeket továbbra is megadta a kerületi elnökség ké
relmére; megadta tantestületünk családos tagjainak a családi 
pótlékot is mindaddig, inig erről az állam nem gondoskodott, 
amely a felekezeti tanárokat a vasuth kedvezmény kivételével 
immár az állami tanárokéval azonos elbánásban részesíti. A 
jövő tanévre engedélyezte az első és második osztály párhu
zamosítását s egyrészt ebből, másrészt két tanár szabadságo
lásából kifolyólag négy tanári állásra hirdetett pályázatot. A 
közétkezöi dijakat egyelőre nem emelte, de felhatalmazott egy 
bizottságot e dijak évközi emelésére, ha a folytonos áremel
kedés azt elkerülhetetlenné teszi.

Együttérző, őszinte részvétének és kegyeletes megemlé
kezésének adott kifejezést jegyzőkönyvében a gyászesetek 
felett, melyek a testületet és intézetet Haász Antal, egykori biz- 
zottsági tag, Csepregi György, arad-békési egyházmegyei espe
res, és Klinghammer Miklós, róni. kath. hitoktatónk, elhunyté
val érték.

Mindhárman értékes munkálkodásukkal örökítették meg 
nevüket intézetünk történetében s nemcsak a mi, de az utódok 
hálájára és kegyeletére is érdemesekké tették magukat.

Haász Antal 17 éven át volt a bizottság tevékeny tagja. 
Az intézet minden ügye iránt tanúsított élénk érdeklődésével, 
azok elintézésében kifejtett önzetlen faradozásával és az ellen- 
véleményekkel szemben is tapintatos előzékenységével meg
nyerte a bizottság és tanári kar minden ragjának vonzalmát 
és őszinte becsülését. Az általános részvéthez, mely őt örök 
nyugvóhelyére kisérte, méltán járult az intézeté is.

Csepregi György, az arad-békési egyházmegye érdemes 
esperese május hö 9-én hunyt el. A 12 év alatt kettős irány
ban érvényesítő állásának és egyéniségének tekintélyét a bi-
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zottságban: egyrészt kitartóan küzdött egyházmegyéjének az 
intézettel ellentétes érdekeiért, másrészt jó barátként emelte fel 
szavát minden olyan ügyben, amely a tantestület jogait és 
előnyeit biztositá. Működésének e kettős irányát olyan bölcs 
mértékkel és jóságos lelkületéböl folyó szelídséggel tudta 
megegyeztetni, hogy azok is tisztelettel és rokonszenvvel vol
tak iránta, akikkel nem egyszer szembekerült. Midőn az ellen
tétes érdek megszűntével véget ért a bizottságban való sze
replése, őszinte sajnálat kisérte a kormányzó testület köteléké
ből kiváló közbecsülésben részesülő, érdemes tagot. Emlékét 
kegyelettel őrizzük meg. szeretettel gondolunk rá és nehéz 
szívvel veszünk tőle örökre búcsút.

A búcsú hangját kell megszólaltatnunk intézetünk nagy
érdemű felügyelőjével, br. Solymosy Lajossal szemben is. Itt 
is bebizonyul, mily csodálatosan kapcsolódik egymásba az 
öröm és szomorúság. Még alig örültük ki magunkat a felügye
lőnket ért azon legmagasabb kitüntetés felett, hogy egyetemes 
egyházunk gyülekezeteinek nagy többsége azzal koszoruzta az 
ő nagy időre visszatekintő egyházi tevékenységét, hogy öt 
emelte szavazatával az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői 
méltóságra, már is szomorúság lép az öröm helyére azon érte
sülésünk folytán, hogy ö intézetünk felügyelői állásáról lemondott. 
Mélyen fájlalnék távozását épen most, mikor mind erősebb kö
telékkel ítizte öt hozzánk nemes áldozatkészsége, semmi aka
dályt nem ismerő munkássága, intézetünk anyagi és szellemi 
érdekeinek egyenlő szeretettel való felkarolása s ápolása és 
mindenkit egyaránt lekötelező előzékenysége.

Mig ajkunkról a mély hálának és őszinte köszönetnek 
szava fakad, lelkűnkből az az óhaj, sz'vünkből az a fohász 
szárnyal fel, hogy nagynevű elődök nyomán haladva, azok 
lángoló lelkesedésétől hevítve tegyen hasznos szolgálatot ha
zánknak és egyházunknak s emeljen értékes munkásságával 
maradandó emlékei a Solymosy családnak.

Búcsúszavunk száll a bányai ág. h. ev. egyházkerület 
nemeslelkü, nagyszivü püspökéhez, Scholtz Gusztávhoz is. Az 
évek súlyát érző, agg föpásztor nyugalomra, pihenésre vágyik 
már. Fény, ragyogó, tiszta fény övezi a távozónak őszbeborult 
fejét. Szeplőtelen életnek, feddhetlen jellemnek, nem múló 
nyomokat hagyó, fáradhat lan munkának, mély vallásosságnak 
és a mindezt bearanyozó krisztusi szeretetnek messze jövőkre
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világitó fényében hagyja ő oda püspöki széliét. Szemünket a 
kegyelet, a hódoló tisztelet és nagyrabecsülés, az önkéntelen 
szeretet és igaz hála irányítja feléje. Intézetünk iránt minden
kor tanúsított feltétlen jóindulata s eléggé nem is méltányol
ható figyelme és előzékenysége nemcsak a soha .nem múló 
hálának, hanem annak a hő óhajnak érzését is kivállja szivünk
ből, hogy szeretve tisztelt főpásztorunkat jól megérdemelt pi
henésének számos éve alatt is részesítse minden áldásában az 
Egek Ura I

Az örvendező lélek melegével üdvözöljük egyházkerüle
tünk uj püspökét, Raffay Sándort, a budapesti ág. h. ev. egy
ház lelkészét. Az a büszke öröm, mely minden intézetet eltölt 
kiváló tanítványai emelkedésének láttára, az adja ajkunkra az 
őszinte kívánságot, hogy elméjének és szivének fénye egyaránt 
legyen forrása püspöki széke majdani ragyogásának!
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II.

Kormányzo-testület.
Elnök: Solymosy Lajos báró, főgimnáziumi felügyelő.
Jegyző: Saskó Sámuel, főgimnáziumi tanár.
Ügyész: Dr. Sziráczky János, ügyvéd
Pénztáros: Kutlik Endre, főgimuáziumi tanár.
Tagok: a) *Az arad-békési egyházmagyéből: Cseprogi 

György, esperes (Békéscsaba), Solymosy Lajos báró, felügyelő 
(Apatelek), Jeszenszky Károly, lelkész (Mezőberény) és Korosy 
László, főjegyző (Békéscsaba).

b) A békési egyházmegyéből: Reviczky László, esperes, 
(Kondoros), Haviár Dániel, felügyelő (Szarvas), Dr. Haviár 
Gyuia, kir. közjegyző (Szarvas) és Kelló Gusztáv, lelkész 
(Szarvas).

c) A csanád-csongrádi egyházmegyéből: Petrovics Soma, 
esperes (Szentes), Dr. Gerhauser József, felügyelő (Szeged), 
Bakay Gyula, jegyző (Nagylak) és Saguly János, lelkész 
(Pitvaros).

d) A tanári kar részéről: I. hivatalból: Mocskonyi József,
igazgató és Kutlik Endre, az intézet pénztárosa; 2. mint vá
lasztott kiküldöttek: Liska János és Saskó Sámuel tanárok.

e) Az elnök által esetröl-esetre behívott tagok: Dr. Szi
ráczky János ügyvéd, mint ügyész, Mendöl Lajos tanár, mint 
eforus és számadásvizsgáló, Plenczner Lajos tanár, mint pénz
tári ellenőr, Ponyiczky Kálmán mérnök, mint felkért szakértő 
és Tárnyik Mihály gazda, mint a főgimnáziumi gazdaság 
kezelője.

* Az arad-békési egyházmegye a folyó polgári évben kilépett a 
fenntartó egyházmegyék sorából.
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III. a )

Tanári-testület.
AJ Működő tanárok.
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Tantárgy és 
osztály

H
et

i ó
rá
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k 

sz
ám

a

1
Mocskonyi József
r. tanár, igazgató

35 1883

C

ht:0
i_O
a

Görög V., VI. 10

2 Jurós Lajos
h. tanár

1 1917
js
V-03>>b£3Ö

Latin I. a) 1. b) 
Magyar 1. a) I. b) 
Természetrajz I. a)

2 4

3

Kutlik Endre
r. tanár, az V. o. fő
nöke, a rajz- és filo
lógiai szertár őre s 
az intézet pénztárosa

;S4 1884

G
ör

ög
 l

at
in

Latin V.
Görög VII., Vili. 
Rajz V., VI., VII., Vili. 
Francia nyelv és művé
szeti rajz önként jelent
kezőknek 1—VIII

2 2
és

4

4 Lang János 
r. tanár

12 1908
D
E

*<DC

tö-J

A háború kezdete 
óta mint hadbavo- 
nult katona nem 
tanított

—

5
Liska János

r. tanár, a Vili. o. 
főnöke

■

29 1890

La
tin

, 
gö

rö
g

i

Latin V. és Vili. 
Görög Vili.
Görögp. m. VI—Vili.
Csak szeptemberben és 
októberben tanított

19
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A  tanár neve és 
minősége

Ta
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S
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kt
ár
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ai

 !

T an tá rgy  és 
osztály

H
et

i ó
rá

in
ak

 
sz

am
a

(i

Mendöl Lajos
r. tanár, a Vili. o. 
főnöke, az ifjusági 
gyámint. elnöke, 
száinadásvizsgáló, 

eforus.

9 1 9 0 9

V
al

lá
st

an
ár Vallástan l.b.—VIII. 

Görögpótló m. VI. 
Bölcsészet VIII. 
Torna 1—IV.

9.2
és
2

7

.
Neumann Jenő

r. tanár 3 3 U'85
M

en
ny

is
.- 

és
 

te
rm

 -
ta

n Mennyiségtan Ib. 11. 
III., VI , VII. 

Term.-r. ib., 11.
22

8

Dr. Neumann Jenő
r. tanár, a történet-, 
földrajzi szertár-, a 
régiség- és érem- 
gyUjtemény őre, 

fögimn. könyvtáros

(> 1 9 1 2

Tö
rté

ne
t, 

fö
ld

r. Vál ás la.
Magyar 111.
Történet III—VII. 
Görögpótló m. VII. 

Hadbavonult, de ide
iglenesen felni., 
nov. 1 óta tanít

2 3

9
Oláh Miklós
r. tornatanár 9 1 9 1 0

To
rn

a,
 v

ív
ás A háború elején 

hadbavonult, azóta 
nem tanított.

Plenczner Lajos öl
d- Német VII., Vili.

r. tanár, a VII. o. z,
f Természetr. IV—VI.

i ° főnöke, a term.-r. 2 3 1895 ra
j Földrajz Ib., II. 2 2

szertár őre, pénz- m
. ijz Szépírás II. 2

11

tári ellenőr

Raskó Kálmán
r. tanár, az la. o. 

főnöke és ezen o. 
könyvtárának s a 
természettani szer

tárnak őre

1 5 1 9 0 8

1 
Te

M
en

ny
is

ég
- 

és
 t

er
m

.-t
. 

r. Egészségtan VII.

Mennyiségtan la., 
IV., V „  Vili. 

Fizika V il—Vili. 
Földrajz la.

2 3
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A  tanár neve és 
minősége

Ta
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za
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Tantárgy és 
osztály

H
et

i ó
rá

in
ak

 
sz
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a

12

Saskó Sámuel
r. tanár, a IV. o. 

főnöke és ezen o. 
könyvi, őre, a Yaj- 
da-önk.-kör elnöke, 
a kormányzótestü

let jegyzője

21 1897

M
ag

ya
r, 

la
tin Magyar V., Vili. 

Latin IV , VII., Vili. 
Szépírás Ib.
Egyházi ének la—IV.

22
és
2

13

14

Sass Ferenc 
h. tanár, az I. b) o. 
főnöke és ezen o. 

könyvt. őre
3 1915

M
en

ny
is

ég
- 

és
 

te
rm

és
ze

tta
n Magyar II. 

Földrajz III. 
Rajz I. a)—IV. 
Görögp. m. V. 
Torna V—Vili.

22
és

2

Szeberényi László
r. tanár, a 111. o. fő
nöke és ezen o. 

könyvt. őre
6 1912

M
ag

ya
r,

la
tin

Magyar IV. 
Latin II.. III., VI. 
Szépírás 1. a)

22

15
Udvardy Sándor

r. tanár 22 1 8 9 6

M
ag

ya
r,

la
tin

Ez iskolai évben 
nem tanított —

1(1

Wünschendorfer 
Aladár r. tanár, a 
VI. o. főnöke, a 

Tanulói Segítő egye
sület elnöke

16 1 902

M
ag

ya
r,

né
m

et Magyar VI., VII. 
Német III—VI. 
Görögp. m. Vili.

21

Bejáró tanár

17

Sárkány Imre
ny. tanár 32 1912

T
ör

té
ne

t, 
fö

ld
ra

jz

Történet Vili. 3
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et
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aA tanár neve és Tantárgy és

minősége osztály

Egészségtan tanár
Dr. Tóth Pál

bejáró tanár, az 
18 I -  III. o. tanulóit 

iskolaorvosa
(i

Hadbavonult; a há
ború kezdete óta 

i !)!2 -  1 nem tanított és nem 
gyógykezelt

--

20

Más felekezetbsliek vallástanárai:
Klinghammer 

Mik'ós r. katli. s. 
19 lelkész, oki. vallás

tanárI

4 1914 -
Vallástan I—Vili. 
Január hó 30-án 

meghalt
í r

Fetzer József
helybeli r. katli. plé- 

20 bános, oki. vallás
tanár

Q
») 1018 —

Vallástan I —VIII. 
Január havában 
kezdte a tanítást ,

17

Popovics Elek
21 békési gör. ltel. lel

kész és hitoktató
21 1902 Vallástan I—Vili.

•

n

Dr. Friedmann 
Ernő helybeli fő- 

-2 rabbi, oki. vallás
tanár

7 1911 Vallástan I—Vili. 9

21

201

B) Nyugalmazott tanárok.
E‘S3NCT/■c
c
Ü-

A tanár neve és 
minősége

Ta
ná

ri 
év

ei


ne
k 

sz
ám

a

M
ió

ta
 v

an
 

ny
ug

al
om


ba

n?

Tantárgy

23 Benka Gyula
igazgató, a Ferenc József 

lovagrend keresztese
1 46 1908 Magyar nyelv, bölcsészet és 

rajz

24 Chovan Károly
r. tanár

38 19«)
Magyar-, latin- és görögnyelv, 
természetrajz, mennyiség- és 
természettan

t.
17

Sárkány Imre
r. tanár

32 1912 Történet, földrajz



30

C) Iskola orvos.
Fo

ly
ós

zá
m

 1

A z
és

o rv o s  neve 
m inősége

Mióta van 
az int. uél? T e e n d ő je

A IV—Vili. o. tanulók

23
Dr. T akács I Gusz
táv községi orvos 1903

gyógykezelése. 
Hadbav., de f. évi nov. hó óta 
szabadságoltatván, ez idó óta 

ismét gyógykezel

III. b)

Az intézet alkalmazottai.

Fo
ly

ós
zá

m

A z a lka lm azo tt neve  és m inősége
Mióta van 

az
intézetnél?

1 Tárnyik M ihály, a fógimn. gazd. kezelője
1911. 

jui. 1.

2 Povázsay Pál, pedellus
1906. 

szept. 1.

3 Bartyik András, udvaros
1890.

jlUl. 1.

4 M ravik Pál, udvaros 
Bevonult 1915. március hó végén

1906. 
szept. 1.

5 Maczik János, bejáró udvaros (bevonult)
1914. 

szept. 1.

6 Ozv. Józsa Sándorné, a közétk. gazdaszonya
1915. 

jul. 1.



I V .

Az elvégzett tananyag.
A) A rendes tantárgyaknál az állami tantervben előirt 

anyagot végeztük el.
ß) Rendkívüli tantárgyak :
Egészségtan, heti 2 óra. Kötelező a VII. oszt. számára 

Gerlóczy: „Egészségtan" cimü tankönyve nyomán. Tanár: 
Plenczner.

Szabadkézi rajz heti 2 órában járt 41 tanuló. A kezdők 
stilizált leveleket és virágokat rajzoltak és festettek, a haladók 
egyszerű tájképeket és csendéleti képeket. Évi tandíj 12 ko
rona. Tanár: Kutlik.

A francia nyelvre heti 2 órában járt 12 tanuló. Olvasás, 
Írás és beszédgyakorlatok Bartos dr. Chovancsák tankönyve 
szerint. Évi tandíj 20 korona. Tanár: Kutlik.

Miiének (1. Ifjúsági énekkar); zene (I. Zenekör): Gyors
írás (1. Gyorsírókor).

C) Magyar stilfeladványok.

V. OSZTÁLY. Tanár: SASKÓ.
Népies elemek „Szilágyi és Hajmási" cimü népballadá

ban. Szondy halála Ivánffy Miklós prózai és Erdélyi János 
költői feldolgozásában. Példák a meghatározásra és felosztásra. 
A ló (leírás). Mire ügyeljen a tanuló, hogy egészségét fenn
tartsa? Beszéd a tanulótársakhoz. Jókai: „U j földesúr" cimü 
regényének egy alakja. Levél (hadbavonult barátomhoz).

VI. OSZTÁLY. Tanár: WÜNSCHENDORFER.
I. Őszi séta a népligetben. 2. A fenséges és fajai. 3. 

Kölcsey: Himnusza és Vörösmarty: Szózata (párhuzam). 4.
Kisfaludy K .: Mohács c. elegiája (jellemzés). 5. Dicső és 
fenséges a költő hivatása a világon (Eötvös). 6. A tragikum
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és komikum fajai. 7. Caesar halála (Shakespeare tragédiája 
alapján.) 8. A „Julius Caesar" főhőse.

VII. OSZTÁLY. Tanár: WÜNSHENDORFER.
1. Mit tudunk honfoglaló őseink kultúrájáról? 2. „Sza- 

bács megvétele“ és „Ének Pannónia megvételéről“ (egybe
vetés.) 3. Nem a gazdagság adja az embernek az erényt, ha
nem az erény a gazdagságot (Sokrates) 4. A kurucvilág köl
tészetéből. 5. A francia forradalom okai. 6. A folyadékok 
mozgása és a mozgó folyadék energiájának gyakorlati kihasz
nálása. 7. Az élet a legjobb tanitó, a természet a legnagyobb 
mester. 8. Kazinczy szerepének jelentősége.

VIII. OSZTÁLY. Tanár: SASKÓ.
Igyekezzél kitűnni, de óvakodjál feltűnni. Bánk bán élet

rajza. Bajza József köre. A szobai költészet. Tompa Mihály 
költészete. Párhuzam Petőfi: „A király esküje“ és Arany: „V. 
László" c. balladája között. Mens sana in corpore sano.



V .

A tanulók névsora, vallása és lakóhelye.
1. A) OSZTÁLY.

Osztálytanár : RASKÓ.
András Mátyás ág, h. ev. 
Antal Gyula ref.
Babarik Pál ág. h. ev.
Bagi Adám róm. kath.

5 Bagi János róm. kath. 
Baginyi Ferenc ág. h. ev. 
Belopotoczky Mihály ág. ev. 
Bencsik Mihály róm. kath 
Bencsik Péter róm. kath.

10 Benczúr Mihály ág. h. ev. 
Bertók Ggyörgy ág. h. ev. 
Blaskó János ág. h. ev. 
Borbély Sándor ág. h. ev. 
Borgulya Pál ág. h. ev.

15 Brózik Szilárd ág h. ev. 
Bukovinszky Ernő ág. h. ev. 
Csasztvan György ág. h. ev. 
Csik Gyula ref.
Csicsely János ág. h. ev. 

20 Dezső Imre ref.
Dinya Illés róm. kath. 
Djeska István ág. h ev. 
Droba Gusztáv ág. h. ev. 
Drong Sándor róm. kath. 

25 Fabó János ág. h. ev. 
Fábri Mihály ág. h. ev. 
Farkas Mihály ág. h. ev. 
Fehér Lajos ág. h. ev. 
Francziszti Mihály ág. h.ev. 

30 Fuksz Mátyás izraelita 
Gaál Gyula ág. h. ev. 
Gergely András ág. h. ev. 
Greksza János ág. h. ev.

Szarvas,
))

Békésszent andrás, 

Szarvas,

Békésszentandrás,
Szarvas,

Öcsöd,
Endrőd,
Szarvas,

Szarvas,

íí
r í

Tótkomlós
Szarvas,

Békés m.
vt v

r r  t t

11 V

Y> V

n  ír

y) ii
n »
r r  n

r r  n

r r  rr

r r  r r

r r  *

r r  r r

r r  r r

r r  V

r r  Yi

r r  9 rr

V  rr

r r  r r

Békés ,,
Torontói ,,

Békés „
r r  r r

n
r r  v

v  í r

í r  r r

M  r í

í r  i i

r r  r í

í r  11

Nagy erzsébetink,

3
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Gubjer Lajos ág. h. ev.
35 Gyurcsik András ág. h. ev. 

Hanó János ág. h. ev. 
Haviár Sándor ág. h. ev. 
Illanicz Kálmán ág. h. e.\ 
Jakovics Mihály r. kath.

40 Janurik Mihály ág h. ev. 
Janurik Pál ág. h. ev, 
Józsa Sándor ref.
Kasnyik Ferencz ág h. ev. 
Kálló Sándor lóm. kath.

45 Kántor Pál ág h. ev.
Kelement Sámuel r. kath. 
Kis György ág. h. ev. 
Kiss János ág. h. ev.
Kiss János ág. h. ev.

50 Kiss József ref.
Kiss József róm. kath. 
Kiss Mihály ág. h.
Kiss Pál ág. h. ev.
Kiss Pál ág h. ev.

55 Kiss Pál Antal ág. h.
Kiszely Mátyás ág. h 

57 Kita Pál ág. h. ev.

ev.

ev.
ev.

Öcsöd,
Szarvas,

Pilis,
Szarvas.

Békées m.

Pest
Békés

Békésszentandrás,
Szarvas,

Békésszentandrás,
Szarvas,

M A G Á N T A N U L Ó K :
Almási Károly r. kath. Tótkomlós, )1 m
Aponyi Sándor ref. Öcsöd, V
Babjak András ág. h. ev. Nagylak, Csanád 1 '
Balassa Gizella ref. Gyom8, Békés 1 1
Bálint István ág. h. ev. Nagylak, Csanád 11
Berkovics László izr Gyoma, Békés 1'!
Bújna Ivén ág h. ev. Nagylak, Csanád 1 •
Dérczy Jolán ág. h. ev. Szarvas, Békés rf
Dovál Péter Pál ág. h. ev. Nagylak, - Csanád 11
Fassinger Bianka ág. h. ev. Szarvas, Békés 11
Fassingei Ilonka D. ág. ev. 1'

Gyoma,
n 1 1

Iványi Margit róm. kath. >1
Iványi Margit róm. kath. 11 fi ti

I. B) OSZTÁLY.
Osztálytanár: SASS.

Klein Béla izr. Nyirmada, Szabolcs m.
Klimaj Pál ág. h. ev. Szarvas, Békés )i
Klobusicky Iván B. ág. h. ev. Kölpény, Bács i
Komlovszky Lajos ág. h. ev. Szarvas, Békés
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5 Kondacs András ág. h. ev. 
Konyecsny Pál ág. h. ev. 
Kovács Márton ág. h. ev. 
Kovács Pál ág h. ev. 
Kudlák Imre ág. h. ev.

10 Laurenczy Jenő ág. h. ev. 
Lázár József r. kath.
Legyesi János ág. h. ev. 
Lerner János izr.
Levins Ernő ág. h. ev.

15 Lustyik János ág. h. ev. 
Majerik Kálmán ág. h. ev. 
Manzel (iyula r. kath. 
Marsa! János, ág. h. ev. 
Matajsz János ág. h. ev.

20 id. Medvegy János ág. h. ev. 
ifj. Medvegy János ág. h. ev. 
id. Medvegy Mihály ág. h. ev. 
ifj. Medvegy Mihály ág. h. ev. 
Melich János ág. h. ev.

25 Melis Mihály ág. h. ev. 
Mikolay László ág. h. ev. 
Molnár György ág. h. ev. 
Nagy István ref.
Nagy Károly ág. h. ev.

30 Omazta Béla ág. h. ev. 
Opauszky János ág. h. ev. 
Oszterland Béla r. kath. 
Paikovics Pál ág. h. ev. 
Patera József r. kath.

35 Pálfi László izr.
Pálinkás János róm. kath. 
Piliszky László ág. h. ev. 
Podani István ág. h ev. 
I’rihelszky János ág. h. ev. 

40 Ridegh Szilárd ág. h. ev. 
Stefáni Mihály ág h. ev. 
Stern Aladár izr.
Szakács János ág. h. ev. 
Szebegvinszky (iyörgy ág. ev. 

45 Szentmiklósy Gyula ref. 
Szécs József ág. h. ev. 
Szokolay Zoltán ág. h. ev. 
Szőllösi Béla Imre izr. 
Szontágh János ág., h. ev. 

50 Szrnka Pál ág. h. ev. 
Toman János ág. h. ev. 
Tulok Jenő r. kath.

Szarvas,
f  1 

t t

n
ii

Békés irt.
15 ti
11 )t

ii t t

t t  t t

11 11
t t  t r

t t f f  f f

ii t f  t t

Ivánháza
Szarvas
Nagyszénás
Szarvas
Tótkomlós
Kondoros
Szarvas

11 tt
Trencsén ,,

Békés „
n  f ?

1 /

t t  11

f t  t f

t t  t f

‘ t t  f t

t t  11

11 M

f f  »1

n  t t

t f  i i

Pest „
Békés „

1 /  M

11 11

1/ 11

t t  i i

t r  t r

t t  f t

i '  t t

t t  f t

t f  I *

Tt  f t

t t  t t

11 t f

1 r 
t t  

1' 
t t  

t r

Tápiószent marton 
Szarvas

tf

ti
.. ft
Öcsöd
Békésszentandrás
Szarvas

t r

»1
Békésszentandrás

t t  11 
11 t t

Szarvas t t  11
Békésszentandrás t t  11
Pinczéd Bács ,,
Tótkomlós Békés „
Szarvas • )  t t

Felsőerdőfalu Szepes „
Szarvas Békés „

11 11 f>
t i t t t t

3*



Uldjár András ág. h. cv. j Szarvas Békés m.
Ungár Sándor izr. ,, ,, ,,

55 Veres Gyula gör. kel. Dózsapuszta Bihar „
id. Vidovenyecz Mihály ág. j Nagybánhegyes Csanád ,,
ifj. Vidovenyecz Mihály ág. 1 Medgyesegyháza Arad ,,
Virág József r. kath. i Békésszentadrás Békés „
Zima István ág. h ev. | Szarvas „  „

GO Zvada Márton ág. h. ev. [ „  ,, „
Zvara Pál ág. h. ev. | „  ,, „

M a g á n t a n u l ó k :
Kosztolánszky Imre r. kath. i Békésszentandrás Békés m.
König Leó, izr. 1 Szarvas ,, „
Laukó György ág. h. ev. ! Nagylak Csanád ,,

G5 Lisszy Jolánka, r. kath. ; Békésgyula Békés „
Nagy Lajos ref. I Gyoma „  ,,
Nagy Rózsi r. kath. j Tótkomlós ,, ,,
Országh Valéria izr. '■ Kondoros ,, ,,
Rottmann Mór izr. Dévaványa Szolnok ,,

70 Schindler Alajos r. kath. I Nagysáró Bars „
Szabó Piroska ref. I Gyoma Békés .,

II OSZTÁLY.
Osztálytanár: NEUMANN.

Bakos János r. kath. Szarvas Békés irt.
Balogh Lajos ref. Tiszakálmánfalva Bács ,,
Belopotoczky János ág. h. ev. Szarvas Békés „
Bednár Tibor r. kath. „  „  ,,

5 Blázy Lajos ág. h. ev. Kiskőrös Pest „
Bohus Pál ág. h. ev. Szarvas Békés „
Brachna András ág. h. ev. ,, „  ,,
Brauner Pál ág. h. ev. „  ,, ,,
Bük Károly izr. „  „  ,,

10 Csaplovics Vladimir ág h. ev. Antalfalva Torontál ,,
Darida Ferenc ág. h. ev. Szarvas Békés .,
Dézsy Lajos ref. ,, ,, ,,
Epler Jakab ág. h. ev. Torzsa Bács ,,
Fábry János ág. h. ev. Tótkomlós Békés „

15 Farkas János r. kath Békésszentandrás ,. ,,
Gaál Ferenc ág. h. ev. Szarvas ,, .,
Gálát György ág. h. ev. „  „  ,,
Gyömrei Tamás r. kath. Békésszentandrás ,, „
Győry József r. kath. Szarvas ,, „

20 Gyuris Gyula ág. h. ev. I „  ,,
Hanzó János ág. h. ev. „ „  ,,
Herdy Béla ref. Gyoma „  ,,
Horváth János r. kath. Szarvas „  ,,



Izhéki Dezső ref.
25 Józsa Ferenc ref.

Kinczinger János ág. h. ev. 
Kiszely Márton ág. h, ev. 
Komlovszky János ág. h. ev. 
Konrád Emil r. ka’ Ír 

30 Krajcsovics Pál ág. h. ev. 
Krecsmárik Endre ág. h. ev. 
Krsnyák Jenő ág. h. ev. 
Kugler György r. kath. 
Lakatos Andor ref,

35 Lestyán Mihály ág. h. ev. 
Lustyik János ág. h. ev. 
Lyikár Elemér g. kath.
Lyikár Jenő g. katlr.
Medvegy Béla ág. h. ev.

40 Medvegy István ág. h. ev. 
Mihálik János ág. h. ev. 
Molnár Arrdrás r, kath 
Molnár Lajos ref.
Nagy Sándor ág. h. ev.

45 Neumann Ferenc ág. h. ev. 
Petrasovits Endre r. kath. 
Pletenik József r. kath. 
Pribelszky György ág h. ev. 
Princz Pál ág. h. ev.

50 Reidl Vilmos ág. h. ev. 
Révész László ref.
Roskó Vince r. kath.
Sábel Sándor izr.
Salzmann Imre izr.

55 Sápszky György ág. h. ev. 
Simkovics János ág. h. ev. 
Simkovics Mihály ág. h. ev. 
Siska Károly ág. h. ev. 
Szenyéri István ref.

00 Szokol János r. kath.
Szokolay Béla ág. h. ev 
Walfisch József izr.
Zima János ág. h. ev.

M  a g  á n t a
Berkovics Miklós izr.

65 Biró Terézia ref.
Fassinger Bianka ág. h. ev. 
Karkalik János ág. h. ev. 
Kovács Pál ref.
Lószik János ág. h. ev.

Öcsöd Békés m
M ír rí

Torzsa Bács ír
Szarvas Békés n

ír ír >’
11 r r ír

rr ’’
rr 11
)t r/

Endrőd rí n
Szarvas if r 1

rr )' rí
1 r il ii

Sajkásgyörgye Bács

Szarvas
n

Békés r i

rr ír
Békésszentandrás rí rr
Öcsöd ír ír
Szarvas fr

rí rr ír
Biharkeresztes Bihar r)
Szarvas

11
Békés

• r
11

11
Kuczora Bács

rr
rr

Öcsöd Békés

Szarvas
ír 1'

rí
r i 
r i

r i 
rr

11 
ír

• r
Bácsujfalu Bács i r
Gádoros Békés r r
Kondoros rr r i
Tótkomlós rr t r

• 1
Szarvas ír 11
n u 1 ó k : 
üyoma Békés m

»i 1i ír
Szarvas f. 11
Tótkomlós 11 11
Gyoma il ír
Tótkomlós n n
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TO Matajsz Pál ág. h. ev. 
Rottmann Mór izr.
Cs Szabó Lajos ref. 
Tóth Béla ref.

Tótkomlós 
Dévaványa 
Gyom a 
Öcsöd

E5ékés m 
Szolnok ,. 

Békés ,,
11 11

111. OSZTÁLY.
Osztálytanár: SZEBERÉNYI.

Bagaméri Imre ref.
Bagi Istváv r. kath.
Baginyi Endre ág. h. ev. 
Balogh Ferenc r. kath.

5 Balogh László ev.
Baross László ág. h. ev. 
Bárány Szilárd r kath.
Bük Miklós izr.
Csernák István ág. h. ev.

10 Deheleán Adorján gór. kel. 
Demeter István ág h ev. 
Dérczy Antal r. kath. 
Dispiter Pál ág. h. ev. 
Droba László ág. h. ev.

15 Durkó Dezső ref.
Furák János r. kath.
Füzék Károly r. kath. 
Gubjer István ág h. ev. 
Gyebnár Pál ág. h. ev.

20 Gyökössy Sándor ref 
Gyömrei András r. kath. 
Illanicz János ág. h. ev. 
Illyés László ref.
Jánovszky György ág. h. ev. 

25 Kálló Antal r. kath.
Kolimár Pál ág. h. ev. 
Komár Mátyás ág. h. ev. 
Kozák István r. kath.
Král Pál ág. h. ev.

30 Krasznay János r. kath. 
Krenyiczki Mihály r. kath. 
Leichter Ferenc izr.
Liska József ág. h. ev. 
Liszka Gyula ág. h. ev.

35 Litauszky Pál r. kath.
Medvegy Mihály ág. h. ev. 
Mendöl Tibor ág. h. ev. 
Müller Károly ág. h ev. 
Nagy Ernő ref.

40 Nagy Gyula ref.

Békésszentandrás Békés m
11

Szarvas
fi 11 

11
Dévaványa Szolnok 11
Kondoros Békés »

1i
Szarvas

'1
11

•»
11

11
Tiszaföldvár

11
Szolnok

11
1)

Körtéd 'Femes 11
Nagylak Csanád
Szarvas Békés • 1

11
Nagy erzsébeti ak Torontál

11

Szarvas Békés • 1
Nagyszénás • i ,,
Csákó If /1
Öcsöd n n
Szarvas 11

ff ff
Békésszentandrás ,,

ff
ff

Pilis Pest ff
Szarvas

ff
Békés

11 ff
ff
ff

11 
)7 ff

ff ff
Békésszentandrás ,, ff
Szarvas

'f
>>

11
1)

Tiszapüspöki Szolnok
if

Szarvas Békés „
ti 1) ff
>) ff ”
i> ff 11
ii ff 11

i) ,, yy
Békésszentandrás
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Pál Miklós unit. Szarvas Békés m
Reiszter Péter ág. h. ev. Kucora Bácsbodrog t/
Rórner Pál ág. h. ev. Szarvas Békés f f

id. Roszik Mihály ág. h. ev. f f f f f f

45 ifj. Roszik Mihály ág. h. ev. f f t  f

Ruzsicska Lajos ág. h ev. y y i f
Singer Zoltán izr. f f f f f f

Siska Samu ág. h. ev. Bácsujfalu Bácsbodrog f  f
Tomaska István ág. h. ev. Szarvas Békés f f

50 Tóth Jenő ref. Öcsöd r f f f

Válkovszky György ág. h. ev. Szarvas if }»
Varga István ág. h. ev. '» f f f  í
Veiczner Ferenc izr f f »i
Viszkok Lajos ág. h. ev. Kondoros f f t  f

M  a g á n t a n u 1 ó k \
55 Berkovics László izr. Dévaványa Szolnok m

Bük Klára izr. Szarvas Békés 11
Dezső Sándor ref. Öcsöd
Fazekas Imre r. kath. Békésszentandrás ,,
Glasner Irén izr. Szarvas TT

GO Toldi Sarolta ág. h. ev.

IV. OSZTÁLY. 
Osztálytanár: SASKÓ.

Ács N^gy Károly ref. Szarvas Békés
Bednár István r. kath. ff ■ t
Beck Frigyes ág. h. ev. Torzsa Bács
Behan Mátyás ág. h. ev. Szarvas Békés
Brózik János ág. h. ev. 11
Czirbusz Imre ág h. ev. Kondoros V
Dankó Samu ág. h. ev Szarvas f f
Darula József ág h. ev. Medgyesegy háza Arad
Demcsák István ég. h. ev. Szarvas Békés
Déiczy Ferenc r. kath ,, .,
Forster Károly ég. h ev. ff • f
Fuchs Henrik ág. h. ev. Kölpény Bács
Hanó Pál ág. h. ev. Szarvas Békés
Horváth Gyula r. kath. 1r
Illanicz László ág. h. ev. Pilis Pest
Karsay Károly ref. Békésszentandrás Békés
Kántor János ág. h. ev. i Szarvas
Kéry Zoltán ág. h ev. Nagyszénás 1 f
Kiss Elek ág. h. ev. Szarvas 1'
Kiss Sándor ref. S Tiszaföldvár Szolnok
Kondacs Lajos ág. h. ev. Szarvas Békés
Kozák Ferenc r. kath. BékésszeiUa ndrás ff
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Lakatos Ferenc ref. 
Lehoczky János ref.

25 Lerner József izr.
Liska Gyula ág. h. ev. 
Müncz Manó izr.
Némedy Árpád ref.
Patera Antal r. kath.

30 Podmanyiczky Pál ág. h. ev. 
Pribelszky Pál ág. h. ev. 
Ruzsicska László ág. h. ev. 
Schlesinger Márton izr. 
Schultz Endre ág. h. ev.

35 Szabó Árpád unit.
Szalay Árpád ág. h. ev. 
Szenes Mihály ág. h. ev. 
Szrnka János ág. h. ev. 
Tímár Lajos r. kath.

40 Tímár Mátyás r. kath. 
id. Tusjak Pál ég. h. ev. 
ifj. Tusjak Pál ág. h. ev. 
Valastyán János ág. h. ev. 
Waldmann Imre izr.

Szarvas

Kondoros
Szarvas
Mezőtúr
Tiszaföldvár
Szarvas

>1
51
)1

Kondoros
Szarvas
Endrőd

n
Szarvas

rí

Csabacsűd

M a g á n t a n u l ó k :

Békés m.
í r  y y  

y y ii

r í  iy

Szolnok „
11  11 

Békés „

y y v

y i ír

í r  t y

ír tr
i y  ti

y 1 yr

U

yi rí
yi M

45 Fazekas Mihály r. kath. 
Klein Árpád izr.
Medvegy Margit ág. h. ev. 
Ujhelly Rózsi izr.

Békésszentandrás Békés m
Szarvas „  „

X 11 y r  iy

Tótkomlós ,, ,,

V. OSZTÁLY. 
Osztálytanár: KUTLIK. 

Andor Viktor gór. kath
Baghy Károly ág. h. ev. 
Bertók Mihály ág. h. ev. 
Borgulya György ág. h ev. 

5 Csaplovics János ág. h. ev, 
Deheleán János gör kel. 
Demján György ág. h. ev. 
Fehér István ág. h. ev. 
Forrás József ref.

10 Galambos Dezső izr.
Haviár Lajos ág. h. ev. 
Il’yés Bálint ág. h. ev. 
Jancsó András ág. h. ev. 
Janecskó János ág. h. ev. 

15 Janecskó Pál ág. h. ev. 
Jordán Imre ref.

Gönc
Szarvas

Antalfalva
Körtéd
Szarvas

Kondoros
Szarvas

Öcsöd

Abauj m. 
Békés „

y r  yy 
í r  rr

Torontál ,, 
Temes ,, 
Békés „

n n 
y y  iy 
y r  yy 

ír 1 / 

i y  yr 

rí rí 
r r  ír 

ír ír 
ii rr
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Karsay Ferenc ref. Békésszentandrás Békés m.
Kató Lajos ref. Gyoma, „  „
Kiss László ref. Tiszaföldvár Szolnok „

20 Kiszely Mihály ág. h. ev. Szarvas ,, ,,
Konrád Gyula r. kath. „  „  „
Kutlik Sándor ág. h. ev. Nagybánhegyes Csanád „
Lobifcsák János r. kath. Szarvas Békés „
Matajsz István ág. h. ev. Tótkomlós „  ,,

25 Mikolay Mihály ág. h. ev. Szarvas ,, ,,
Némedy Zoltán ref. Tiszaföldvár Szolnok ,,
Opsuszky Soma ág. h. ev. Szarvas Békés ,,
Papp Péter gór. kath. Sajkásgyörgye Bács „
Prjevara András ág. h. ev. Szarvas Békés m.

30 Sábel Lajos izr. „  „  „
Sarlay Lajos ág. h. e. ,, „
Simkó Pál izr. ., ,, „
Sziráczky András ág. h. ev. Petrőc Bács „
Szirony János ág. h. ev. Szarvas Békés „

35 Szűcs József ág. h. ev. 1 ,, „  „

M a g á n t a n u l ó k :
Balázs Erzsébet ref. Szarvas Békés m.
Balázs Mária ref. „  ., ,,
Behan Etelka ág. h. eV. „  „  „
Glasner Margit izr. „  „  ,,

J0 Laczka Katalin ref. Turkeve Szolnok ,,
Lampert Emma ág h, ev. Szarvas Békés „
I.aurenczy Margit ág. h. ev. I „  „  ,,
Nagy Mária r. kath. j „  „  „
Piliszky Lujza ág. h, ev. I „  „  ,,

45 Rnska Erzsébet izr. Orosháza „  „
Róth Róza izr. i „ „  „
Sándor Piroska ief. [ Békésszentandrás ,,
Tímár Mátyás r. kath. j Endrőd „  „
Tóth Julianna ref. ! Turkeve Szolnok „

VI. OSZTÁLY.
Osztálytanái: WÜNSCHEN DÖRFER.

Baranyai István ág. h. ev. Nagyszénás Békés m.
Barton Lajos r. kath. ! Szarvas, n  n

Barthos Gábor r. kath. Bél Bihar ,,
Csicsely Mihály ág. h. ev. Szarvas Békés „
Dolesch Gyula r. kath. r r  rr

Glasner Béla izr. rr r r  rr

Haviár László ág. h. ev. ,, r r  rr

Manic Elemér ág. h. ev. Pilis, Pest „
Józsa Imre reh Öcsöd Békés ,,

3Ja.
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10 Kalló Ellemér r. kath. Szarvas, Békés m.
Kapuszta István ág. h. ev. „  „
Kasnyik Pál ág. h. ev. „  „  „
Klein Mihály izr. „  „  „
Krsnyák Sámuel ág. h. ev. ,, ., „

15 Kvasz Kornél ág. h. ev. Kölpény, Bács ,,
Lévay Béla r. kath. Szarvas Békés „
Liska Ferenc ég. h. ev. ,, ,, „
Majerik Jenő ág. h. ev. „  „  „
Medvegy Mihály ág. h. ev. ,, >t v

20 Mocskonyi Géza ág. h. ev. ,, ,, ,,
Oravecz István ág. h. ev. „  „  „
Palkovits Emil ág. h. ev. | „  „  n
Palkovics Gyula ég. h ev. „  „  u
Petrés György ág. h. ev. „  „ u

25 Privler Gyula r. kath. „  „  n
Reidl Jakab ág h. ev. Kuczora Bács „
Ruzsicska György ág. h. ev. Szarvas Békés ,,
Salzmann Miklós izr. „  „  v
Sarlay Ferenc ág. h. ev. „  ,, M

30 Siska Vladimir ág. h ev. Bácsujfalu Bács „
Szegyóri Elemér ág. h. ev. 1 Petrőc Bács „
Bziráczky Sándor ág h ev. ! Szarvas, Békés „
Szlovák Miklós ág. h ev. „ „
Tóth Pál ág. h ev. „ „ „

35 Ungár Ernó izr. I „ „  „

M a g á n t a n u l ó k :
Andor Jenő gör. kath. j Gönc Abauj m.
Bakos Béla ág. h ev. [ Pusztaföldvár Békés „
Behan István ág. h. ev. j  Szarvas ,, „
Bencsik István r. kath. Békésszentandrás, „ „

■40 Csinos Ferenc r. kath. Rákospalota Pest ,,
Dr. Domokos Bándorné izr. Kolozsvár Kolozs ,,
König Ilona izr. Szarvas Békés „
Schwartz Frida izr. Tápiószentmárton Pest ,,

VII. OSZTÁLY. 
Osztálytanár: PLENCZNER.

Adamkovics Ádárrt ág. h ev. 
Bállá István ág. h. ev. 
Buda István ág. h. ev. 
Dénes János ág. h. ev. 
Garay Andor ág. h ev. 
Gerley Ferenc izr. 
Gyarmati Béla ref. 
Gyökössy Gyula ref.

Nagylak,
Pusztaföldvár
Tótkomlós
Kiscsákó
Petrőc
Szarvas
Kisszénás
Szarvas

Csanád
Békés

Bácsbodrog
Békés

m.
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Haász Imre izr. Szarvas, Békés m.
10 Kiss Ferenc r. kath. Békésszentandrás ,, ,,

Kovács Endre r. kath. Tiszaföldvár Szolnok „
Kovács Károly r. kath. Kunszentmárton „  „
Kuchta Samu ág. h. ev. Berencsfalu Hont .,
Litavecz Pál ág. h. e. Szarvas Békés „

15 Marsai Jenő ág. h. ev. „  ,, „
Marssó József r. kath. ., ,, ,,
Moga Aurél g. kel. Csigérgyarmat Arad „
Moravcsik József ág. h ev. Szarvas Békés ,,
Nahoczky Endre r. kath Apátfalu Csanád ,,

20 Pálka Lajos ág. h. ev. Orosháza Békés „
Petz Ferenc ref. Öcsöd „  „
Plenczner Sándor ág. h. ev. Szarvas „  ,,
Rigó Gyula r. kath. Tápióbicske Pest ,,
Salacz László r. kath Szarvas Békés „

25 Sinka Ferenc r. kath Békésszentandrás, ,, ,,
Sinkovics György ág. h. ev. Szarvas, „  „
Szabó Sándor ág. h. ev. Orosháza „  „
Szarka Lajos r. kath. Szarvas „  ,,
Szlovák Pál ég. h. ev. í „  ., .,

30 Szrnka Ferenc ág. h. ev. „  „  „
Tóth Béla ref. Öcsöd „  „
Veiczner Ignác izr. I Szarvas „  ,,
Vincze Endre ref. , Gyoma ., „
Vitális János r. kath. | Szarvas „  ,,

íl5 Winternitz Ferenc r. kath. J  Pécs Baranya „

M a g á n t a n u l ó k :
Blum Béla ref. Torzsa Bács m.
Chovan Sándor ág. h. ev. Szarvas, Békés ,,
Debreczeni József ref. Szentes Csongrád „
Dispiter Pál ág h. ev. Kondoros Békés ,,

40 Herber János ág. h ev. Kucora Bács „
Magyar Tihamér ref. Nagyvárad Bihar ,,
Matajsz Pál ág. h. ev. Tótkomlós Békés ,,
Nippold Ktíroly ág. h. ev. Sajkásszertiván Bács ,,
Petricz Miron g kel. ! Bégaszuszány Krassósz. ,,

45 Robicsek László izr. Orosháza Békés ,.
Reiszter Henrik ág. h. ev. Kucora Bácsbodrog ,,
Szilágyi Lajos ref. Gyoma Békés ,,
Kutlik Erzsébet ág. h. ev. Nagybánhegyes Csanád ,,
Sarlay Anna ág. h. ev. Szarvas Békés „

50 Schreiber Lili izr, „  „  »
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Vili. OSZTÁLY. 
Osztálytanár: MENDÖL.

Antal János ág. h. ev.
Bolla Sándor ág. h. ev. 
Ország Pál izr.
Pap András ref.

5 Podani Pál ág. h. ev. 
Ruzsicska Andor ág. h. ev. 
Schultz Sándor ág. h. ev. 
Simon Endre r. kath. 
Udvardy Sándor ág. h. ev. 

10 Winternitz Arnold r. kath.

Tótkomlós
Pusztaföldvár
Kondoros
Öcsöd
Szarvas

-)}
>•)

y y

Pécs
M a g á n t a n u l ó k :

Békés m.

yy n 
í y yy

Békés „
y y  y y  

y y  t )  

y y  v  

y' yy
Baranya ,,

Debreczeni József ref. 
Keszthely Margit r. kath. 
Szloszjár Erzsébet ág. h ev. 
Szuchovszky Sándor ág. ev. 

15 Veres Margit ág. h. ev. 
Zsedényi Pál ág. h. ev.

Szentes
Szabadka
Szarvas
Káva

yy
Orosháza

Csongrád m. 
Bács „ 

Békés ., 
Pest „

yy
Békés ,,

Az 1918. február I tői március 8-ig  tartott tanfolya
mon résztve ttek :

Dénes Jenő izr. j Szarvas
Inczédy László ág. h. ev. ,,
Kasnyik János ág. h. ev. j „

20 Liska Jenő ág. h. ev, ! „
Sziráczky István ág. h. ev. ,,
Szkenderovits János r. kath. Kucora
Thury Jenő ág. h. ev. Szarvas

Békés m.
yy yy 

yy i i  

11 /1
y y  n

Bácsbodrog ,, 
Békés „

Az 1918. április 2-től április 27-ig ta rto tt tanfolyamon
résztve ttek:

Bolla István ág. h. ev.
25 Chován Sándor ág. h. ev. 

Dispiter Pál ág. h. ev. 
Herber János ág. h. ev. 
Kiss Ferenc r. kath. 
Kovács Endre r. kath.

30 Kovács Károly r. kath. 
Magyar Tihamér ref. 
Marsai Jenő ág. h. ev. 
Matajsz Pál ág. h. ev. 
Moga Aurél gör. kel.

35 Nippold Károly ág. h. ev. 
Petz Ferenc ref.
Szilágyi Lajos ref.

| Pusztaföldvár Békés m.
! Szarvas „  „

Kondoros „  .,
Kucora Bácsbodrog
Békésszentandrás Békés ., 
Tiszaföldvár Szolnok „ 
Kunszentmárton 
Nagyvárad 
Szarvas 
Tótkomlós,
Csigérgyarmat 
Sajkásszentiván 

j  Öcsöd 
Gyoma

yy ii
Bihar ,, 
Békés „

i  y yy

Arad „ 
Bács ,, 

Békés „
v ír
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Szlovák Pál ág. h. ev, Szarvas Békés m.
Vincze Eridre ref. Gyoma ,, ,,

Az 1918. május 4-tő l május 28-ig- tartott Tanfolyamon
resztvettek:

40 Petrie Miron gör. kel. Bégaszuszány Krassósz. m.
Rohály Pál ág. h ev. Szarvas Békés „
Soós István ref j Öcsöd ,, ,,
Szrnka Ferenc ág. h. ev. Szarvas „  ,,

I s m é t l ő k :

Aponyi Sándor, CVke Gyula, Djeska István. Drong Sán
dor, 5. Haviár Sándor, Kántor Pál, Kasnyik Ferenc, 1. a) o., 
Kiobusiczky Iván, Laurenczy Jenő, 10. Mikolay László, Pri- 
belszky János, Stefáni Mihály, Szokolay Zoltán I. b) o., Gaál 
Ferenc, 10. Kiszely Márton, Lászik János, Matajsz Pál, Tóth 
Béla II. o., Baginyi Endre, 20. Dezső Sándor, Dispiter Pál 111. 
o , Konrád Gyula V. o. t. Összesen 22.

I i v k ö z b e n  k i l é p t e k :

Antal Gyula, Babák Pál, Bálint István, Blaskó János, 5. 
Csicsely János, Djeska István, I. a) o , Kiobusiczky Iván Ber
talan, Kovács Márton, Laukó György, ÍO. Laurenczy Jenő, 
Podani István, Schindler Alajos, Szrnka Pál I. b) o., Epler 
Jakab, 15. Krcsmárik Endre II. o., Nagy Dezső III. o , Szabó 
Árpád IV. o., Kutlik Sándor, Laurenczy Margit, 20. Lobifcsák 
János, Matajsz István V. o., Sziráczky Sándor VI., Kutlik Er
zsébet VII. o t. Összesen 23.

H a d b a v o n u l t a k :

Karkalik János II. o. Sziráczky András, Tímár Mátyás V. 
o., Csicsely Mihály, 5. Csinos Ferenc, Majerik Jenő, Palkovics 
Gyula, Reidl Jakab VI. o , Bolla István, 10. Kiss Ferenc, Ko
vács Endre, Kovács Károly, Marsai Jenő, Moga Aurél, 15. 
Petz Ferenc, Szlovák Pál, Szrnka Ferenc, Vince Endre VII. o., 
Dénes Jenő, 20. Inczédy László, Kasnyik János, Liska Jenő, 
Rohály Pál, Soós István, 25. Sziráczky István, Szkenderovits 
János, Szuchovszky Sándor és Thury Jenő VIII. o. t. Össze
sen / 28.

É v k ö z  l i e n  irt a g á n  t a n  ü l ő k k é  l e t t e k :

Benczúr Mihály I. a) o., Kiszely Márton II. o., Baginyi 
Endre, Leichter Ferenc III. o. t. Összesen: 4.
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V i z s g á l a t o t  n e m  t e t t e k :

Kiszely Márton, Kovács Pál, Tóth Béla II. o , Dezső 
Sándor, 5. Leichter Ferenc III. o.r Fazekas Mihály IV. o. Lam- 
pert Emma, Raska Erzsébet, Róth Rózsi, 10 Sándor Piroska 
Scheiner Mariska V. o., Andor Jenő, Behan István, Bencsik 
István, 15. dr. Domokos Sándorné, Kovács Géza VI. o., Robi- 
csek László, Sarlay Anna VII. o., Szuchovszky Sándor Vili. 
o. t. Összesen: 19

M e g h a l t a k :

Sápszky György II. o., Veiczner Ferenc III. oszt, tanuló. 
Összesen : 2.



Vf.

Könyv- és szertárak gyarapodása.

AJ F Ő G IM N Á Z IU M I K Ö N Y V T Á R .

Ore: Dr. Neumann Jenő.

1. Vétel utján:
Szeberényi L. Zs.: Luther Márton élete. — Masznyik E.: 

Luther. Népies életrajz. — Schrödl J.: A magyarhoni pro
testantizmus hatás i a magyar nemzeti szellem fejlődésére. —- 
Paulik J. : Az ágostai hitvallás. — Szelényi Ö. : A magyar 
nevelés története a reformációtól napjainkig — Magyai or
szággyűlési emlékek. Bevez. el 1. Károlyi Árpád. — Biró V.: 
Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése (1542- 1090) — Wohl- 
brück O : Barbárok. — Karinthy Frigyes: Görbe tükör. — 
Salgó E : írók és színdarabok. — Farkas P. : Egy tanár jegy
zetei. — Babits M : Recitativ. Gyóni G .: Élet szeretője. — 
Gyóni G ; Levelek a kálváriáról. — Barta L .: Szerelem. — 
Schöpflin A.: Magyar irók. — Szomory D.: Györgyike drága 
gyermek. — Tömörkényi J . : Népek az ország használtában.— 
Móricz Zs.: Galamb papné. ■—■ Babits M. : Irodalmi problémák. — 
Tömörkényi I. : Jegenyék alatt. — Kaffka M. : Két nyár. —
Móricz Zs : A tűznek nem szabad kialudni. — Ignotus ver
seiből. — Kornis Gy..' A lelki élet — Takács S.: Rajzok a 
török világból. — SzemereS ; Giordano Bruno. — Fruin R.: 
T íz év a németalföldi szabadságharcból. — Uray I.: Emlék
könyv a reformáció 400 éves jubileumára. Uadorn V. . Fér
fiak és hősök. — Uj Testamentom I. k Fordította: Masznyik 
E. — Payr S. : A soproni ev. egyházközség tört. — Czakó A.: 
A protestan izmus szelleme. — Kaftán J. : Philosophie der
Protestantismus. — Grimm E .: Die Ethik Jesu. — Warga L., 
A keresztyén egyház története. 3 k. — Rácz K. : Miért is va
gyok én keresztyén? — Herczeg F. : Arany hegedű. — Drasche- 
Lázár A.: Tüzpróba. — Burányi M .: A Szenthegy. — Móricz 
Zs.: Sári biró. — Vadnay T.: A magyar jövő. — Molnár F. : 
Úri divat. — Csathó K. : Most kél a nap. Jób D.: őszi vi-



har. — Török Oy.: A porban. 2 k. — Bródy S .: A szerető.—- 
Móricz Zs.: Sárarany. — Csathó K .; Te csak pipálj Ladányi. — 
Surányi M.: A trianoni páva. — Kaffka M .; Színek és évek.— 
Gyomai Zs. : Emlékalbum. — Márki S : Horváth Mihály. — 
Herczeg F .: Kék róka. — Herczeg F . : Árva László király. — 
Gárdonyi G.: Szunyoghy miatyánkja. — Herczeg F. : A hét 
sváb. — Az 1917. évi törvénycikkek az összes élő törvények 
tárgymutatójával. — Balanyi G y.: Világpolitika.

2. Ajándékozás utján-,
Kutlik Endre főgim. tanár: Orsz. Középisk. Tanáregye

sületi Közlöny 50. évf. Budapest, 1916—17.
Sárkány Imre ny. főgimn. tanár: Jarz K.: Geographie

und Geschichte. -— Papouschek J. ; Die Geographischen Lehr
mittel und ihre Anwendung beim Unterrichte. — Trampier 
R .: Die constructive Methode des geogr. Unterrichtes. — 
Droysen J. G.: Grundriss der Historik. — Rein W.: Herbart’s 
Regierung, Unterrich u. Zucht. — Eberhardt K. F .: Ueber
Geschits-Unterricht.

Kovács Sándor: Beköszöntő beszéd a magyarorsz. ág. 
hitv. ev. kér. egyet. egyh. theol. akadémiájának évnyitó ün
nepélyén. ^Szerző ajándéka.)

Chovan Károly ny. főgimn. tanár: „Az Időjárás" XXI. 
évf. 1917. — Természettudományi Közlöny 1917. évf. és a 
Pótfüzetek. Howard L. O.: A házi légy.

Az Orsz. Testnevelési Tanács: Dalmady Z . : A sportok 
egészségtana.

özv. Salacz Ferenczné úrnő: Barátosi Balogh B.: Dai
Nippon.

Az adományozók fogadjak hálás köszönetünket.
Gyarapodás a lefolyt tanévben : 72 mü 75 kötetben és 

a járatott folyóiratok múlt évi folyamai. Uj folyóiratok, me
lyeket ez évben járattunk először: a „Nyugat" és a „Cél".

A könyvtár állományát az uj rendezés után a k óvetkező 
adatok tüntetik fel. A szakkatalógus tartalmaz 12187 müvet 
20448 kötetben. Az iskolai értesítőkről készített katalógus 
8056 müvet 8056 kötetben. A többes példányokról (duplumok) 
készített katalógus 816 müvet 1161 kötetben, összesen van 
21059 mü 29705 kötetben. Ez összeghez járul még mintegy 
300 még bekötetlen s eddig a katalógusba az idő rövidsége 
miatt fel nem vett folyóirat-kötet, melyekkel együtt a könyv
tár állománya eléri a 30.000 kötetet. A szakkatalógust a kö
vetkező beosztással készítettem : I. Hittudomány (tartalma 1633 
mü 2241 kötetben). II. Bölcsészet (1636 mü 2047 köt«t), 111. 
Jog- és államtudomány (718 mü 1240 kötet) IV. Történet 
(1049 mü 2255 kötet), V. Földrajz (784 mü 1083 kötet), VI. 
Természetrajz (322 mü 479 kötet), Vll. Mathematika —fizika
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(503 mü 709 kötet). Vili. Görög-latin nyelvészet (1076 mü 
1570 kötet), IX. Modern nyelvészet ) 83S mü 1078 kötet), X. 
Szépirodalom (2765 mü 4130 kötet), XI. Folyóiratok (242 mü 
2643 kötet), XI1. Encyclopaediák-szótárak (182 mü 471 kötet), 
XIII. Gazdaság, ipar, kereskedelem (154 mü 205 kötet), XIV. 
Orvostudomány (155 mü 175 kötet), XV'. Torna (18 mii 18 
kötet), XVI. Vegyesek (112 mü 144 kötet).

B) R ÉG ISÉG - ÉS É R E M G Y Ü JTE M É N Y .
Őre : Dr. Neumann Jenő.

o) A régiséggyüjtemény e tanévben nem gyarapodott. 
Állománya ; 334 darab.

b) Az éremgyüjteményt gyarapították : Petrásovics And
rás I. b) o. t. 6  réz, 3 nikkel ; Gyebnár Pál 111. o. t. 1 réz ; 
Medvegy Mihály 111. o. I. 1 réz; Furák János 111. o. t. I réz; 
Reidl Vilmos 11. o t. 1 n ikke l; Nagy Gyula III. o. t. 1 réz : 
Garay Andor VII. o. t. 4 réz, 5 ezüst éremmel. Vétel utján 
gyarapodott 2 drb. koronázási bronz emlékéremmel (8 K ér
tékben). Állománya a tanév végén : 13 arany, 5 aranyozott, 
1513 ezüst és ezüstö/ött, 16 billon 62 nikkel, 2675 réz, 48 
bronz, 124 ón és ólom, 227 papír Összesen 4683 db. — Az 
adományozóknak köszönetét mondunk.

C) FÖ LD R AJZ I ÉS T Ö R T É N E T I SZER TÁR .
Őre: Dr. Neumann Jenő.

A lefolyt tanévben nem gyarapodott. Állománya 169 db. 
földrajzi térkép 806T0 K értékben, 40 db. történeti térkép 
357'•>() K értékben, 130 db. szemléltétő térkép 486 60  K ér
tékben. Az egész gyűjtemény értéke 1650 20 K.

D) F IZ IK A I SZERTÁR.
Ő re: Raskó Kálmán.

Gyarapodás.’ 3 db. csillagászati térkép (6 6 K), 4 db. 
szakkönyv 1524 K. Átalakíttattuk a szertár nagy induktorát 
elektro'itikus áramszaggatóval való müködhetéshez, ennek 
költsége 168 K.

Á szertár állapota az 1917—18. tanév végén 683 eszköz, 
1583 darab, 4 mü 7 kötetben 29799 19 K értékben.

E ) A  TE R M É S ZE TR A JZ I SZER TÁR .
Őre : Plenczner Lajos.

E tanévben nem szaporodott. Összes állomány 7929 db. 
11034 K értékben.
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F ) A  V E G Y T A N I SZERTAR.
Ö re: Plenczner Lajos.

E tanévben nem gyarapodott. Értéke: 48 í‘87 K.

G) V E T ÍT H E T Ő  KÉPEK G Y Ű JTE M É N YE .
Őre : Plenczner Lajos.

E tanévben nem gyarapodott. Értéke 731 db. 93097 K.

H ) T O R N A S Z E R E L V É N Y E K .
Őre: Sass Ferenc

A folyó tanévben nem gyarapodtak. Állndék 1028 db. 
5403 K értékben.

I) R A JZS ZE R TÁ R .
Őre: Kutlik Endre

A rajzszertár az 1917—T8. iskolai évben 7 darab mintá
val gyarapodott 20 K értékben. Megkerült Sziráczky Gyula 
örökösei révén 25 db. Várday-féle nagyméretű faliminta. 1 
db E/3 elrongyolódolt 50 K ért., továbbá Várday „Magyar 
díszítményeiből“ 14 db 20 K értékben. 2 tanuló eltörte a 154 
és 665 sz gipszmintát 4 K 50 f. értékben Leíratott. Állomány 
az 1917—18 iskolai év végén 1502 drb. 3745 K 28 f. értékben.

j )  f i l o l ó g i a : s z e r t á r .
Őre : K utlik  Endre.

A filológiai szertár az 1917—18. iskolai évben gyarapo
dott egy műve! : a „Művészet 1917-iki évfolyamával 6 korona 
értékben. Állomány 1918. május 15-én 31 szobormű 404 K 
40 f, 108 kép 99  K 20 f, 35 könyvmű 38 darabban 541 K, 
összesen 1043 K 60  f értékben.

K )  IFJÚSÁG I K Ö N Y V T Á R .
Őrei: Raskó Kálmán, Sass Ferenc, Neumann Jenő, Sze^ 

herényi László és Saskó Sámuel.
Az algimnázium ifjúsági könyvtárainak évi gyarapodásá- 

sáról és állományáról az osztálytanárok a következő kimuta
tást közük :

Az I. a) és I. b) osztály könyvtára az 1917 —18. tanév 
végén állott 165 drb. kötetből, s maradt a múlt tanévről 14'40

■50
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kor. készpénz. Az 1917—18. tanév tanulóitól beszedett összeg 
33'20 kor. Összesen tehát 47 6 °  kor. Állomány az 1917— 18. 
tanév végén 165 drb. kötet, 144 65 kor. értékben és 47 60 
kor készpénz.

A ll-ik osztályban a tanév elején volt 163 mii, ebből 
elveszett 5 mű, vétel utján szaporodott 10 művel, állomány a 
tanév végén 168 mű 190 K értékben A tanulók gyűjtéséből 
és az elveszett könyvek órából készpénz maradvány 14 kor. 
40 fillér.

A Ill-ik osztály könyvtárában az év elején volt 342 drb. 
könyv. Az év végén kiselejteztünk 16 drb. elrongyolódott és 
hiányos művet. A jelenlegi állomány tehát 326 mű 360 kor. 
értékben. Készpénz maradvány volt a múlt évről 19 K, folyó 
tanévben begyült a tanulóktól 18 K 40 f. Maradvány tehát 
összesen 37 K. 40 f. Uj könyveket a drágaság miatt nem 
rendeltünk.

A IV. osztályban a tanév elején volt 333 mű, elrongyo
lódott 2 könyv,, elveszett 7. A könyvtár gyarapodott vétel 
utjn 17 müvei. Állomány a tanév végén 341 mű 250 K érték
ben. A tanulók gyűjtéséből fennmaradt készpénzben 2'40 K.
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Ifjúsági egyesületek.
1. S ZE G É N Y  T A N U L Ó K A T  S E G ÍTŐ  EG YESÜ LET.

Elnöke: W ünschendorfer Aladár.
Megalakult 1917. szeptemberében. A választmány a ta

nári kar utólagos jóváhagyásával megszavazott 74 tanulónak 
1301 koronát tandíjra, ebéddijra, lakásra, ruhára és tanszerekre. 
Az egyesület évi bevétele 1917—18-ban 2335 57 korona, ki
adása 1318'50 korona, vagyona 1918. junius 80-án 2077404 
korona volt. Rendes bevételein kivül gyarapította vagyonát 
egy magát megnevezni nem akaró Jurás Lajos tanár utján 40 
korona; a 111. osztály 349 korona; előfizetési dijakból Kutlik 
Endre tanár utján 1G korona; Medvegy Mihály 25 korona; 
Qyömrei Mátyásné 20 korona; Sárkány Imre tanár 50 korona; 
Sass Ferencz tanár utján 2 30 korona. Fogadják a szives ado
mányozók az egyesület hálás köszönetét. A 256 darab köl- 
csönkönyvből 104 darab került kiosztásra a jelentkezők kö: t.

2. PR O TESTÁN S E G Y H Á Z . F IÓ K -G Y Á M IN T É Z E T .

Elnöke : Mendöl Lajos.
A protestáns egyházi gyámintézet Mendöl Lajos tanár 

elnöklete alatt az alapszabályok figyelembevételével a tanév 
elején 304 taggal alakult meg. Tartott bárom vallás-estét, egyet 
közü'ök a tanítóképzővel közösen. Összes bevétele 618 74 ko
rona és pedig

az 1917. okt. 30-án tartott vallásos est jövedelme 77'40 K 
„ „ „ 27-én „ „ „ „ 45-40 K
„ 1918. ápr. 17-én „ „ „ „ 174 05 K

Á tv ite l: 297-45 K
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Áthozat: 297 45 K
Gyűjtött az l.-A) osztály — — — — -  — 34-50 K

11 „ :l.-B) „ -  -  -  - — — 29‘20 K
V a 11. osztály — — — — — — — 22'44 K
11 a 111. „ T  -  — -  - — 4P50 K
11 a IV. „ -------- ------  -  - 35' K
11 az V. „ _ _ _ _ _ _ — — 56 — K
11 a VI. „ -  -  -  -  - — 29'— K

a Vll. „ -  -  -  -  - 34‘— K
11 a Vili. „ — _  — — — — — 38'— K

Maradvány az 1916—17. tanévről 1 65 K
Összesen: 618'74 K

Adományozott az ifjúsági gyámintézet:
1. Egyetemes gyámintézetnek — — - 150'— K
2. Szarvasi ev. árvaháznak — — — 100'— K
3. Budapesti prot. árvaháznak — — — 50'— K
4. Reform. 400-dos évfordulója alapnak — 72'lt3 K
5. Ev. Theol. Otthonnak, Eperjes — — 30'— K
0. Ev. Theol. Otthonnak, Pozsony — — 20'— K
7. Jövő tanévi adakozási alapnak — betét 195'— K
8. Portókra — — — — — — — 1 '58 K

Összesen: 618'74 K

Az ifjúsági gyámintézet ezideig, vagyis 1 1 évi fennállása 
alatt 3658 84 koronát adományozott prot. jellegű jótékony 
célú intézményekre.

3. V AJD A-.Ö N KÉPZŐ KÖ R .

Elnöke: Saskó Sámuel.
A kör szeptember 29-én alakult meg 45 működő és 52 

hallgató taggal. Tisztviselői lettek : Liska Jenő Vili. alelnök- 
titkár, Pop András Vili. főjegyző, Udvardy Sándor Vili. al
jegyző, Rohály Pál Vili és Thury Jenő Vili. a „Zsengék“ 
szerkesztői, Antal János Vili. és Podany Pál Vili. könyvtá
rosok, Kasnyik János Vili. levéltáros, Buda István Vll. pénz
táros, Adamkovics Adám Vll. és Gyökösi Gyula Vll. lap
tárosok, Rigó Gyula Vll. ellenőr, Ruzsicska Andor Vili. és 
Petz Ferencz Vll. bizalmi tagok a könyvtárhoz.
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A haza iránti kötelesség a tanév folyamán többeket el- 
szólitott a működő tagok és a megválasztott tisztviselők közül, 
úgyhogy március hóban a tisztviselői kar némileg megvál
tozott.- alelnök-titkár lett Soós István Vili., a „Zsengék“  szer
kesztője Ruzsicska Andor V ili. és levéltáros Bolla Sándor Vili. 
o. tanulók.

A kör a tanév folyamán 14 ülést tartott, azonfelül okt. 6-án 
és márc. 15-én zártkörű diszülést, az utóbbit a következő mű
sorral; 1. Himnusz. 2. Megnyitó beszéd. Taitotta Rohály Pál 
Vili. 3. A falu hőse (Szikrai Gizella). Szavalta Liska Ferencz 
VI. 4. „1848—49" jeligéjű pályadíjnyertes munkáját felolvasta 
Ruzsicska Andor Vili. 5. Levél a San partjáról (Sassy Csaba). 
Szavalta Palkovics Gyula VI. 6. Legenda az anyai szívről 
(Pakots József). Szavalta Soós István Vili. 7. Szózat. A pá
lyadijat (10 K) a Vajda-körnek régi jóakarója, Haviár Dani ur 
adományozta. Bolla Sándor Vili. o. tanulónak a pályanyertes 
művel egyenértékű munkáját a Vajda-körnek egy, magát 
megnevezni nem akaró barátja szintén 10 koronával jutal
mazta. Azonfelül a „Zsengék" részére Mocskonyi Ilona ur- 
leány 10 koronát, Bartos Pál lelkész ur 2 koronát adományozott. 
Fogadják a nemeskeblü adakozók e helyen hálás köszöne- 
tünket.

A kör rendes ülésein szavalatok, eredeti prózai és verses 
müvek és ezek bírálatai szerepeltek. Elhangzott 15 szavalat, 
benyújtottak 10 dolgozatot, melyek közül egynek a tárgyét 
az elnök tűzte ki: M it köszönhet a magyar nemzet Jókainak?

A Vajda-kör szellemi termékeinek javarésze a „Zsengék" 
cimü kőnyomatos lap 55. évfolyamában jelent meg 8 számban. 
Járatott a kör 6 folyóiratot. A könyvtár állománya 851 mü.

A kör tőkéje 165L78 K., a „Zsengék“ vagyona 208 94 
K., a Gajdács-alapé 208 08 K „ a Vajda sirkeritésére betett 
összeg 134 03 korona.

4.Ifjúsági énekkar, 5. Zenekör, 6  Gzorsirókör, 7. Test
it yakor lókör, Vívó- és Céllövő Tanfolyam ez évben állandó 
jelleggel nem alakult meg.



Vili.

Alumneum.
Dacára a felette nehéz élelmezési viszonyoknak a háború 

negyedik esztendejében is zavartalanul teljesítette főgimnáziu
munk ezen intézménye feladatát. Bőséges és tápláló eledelt 
kaptak a beiratkozottak az egész tanéven át és pedig ebédet 
havi 13, vacsorát havi 12'60 K-ért, úgy hogy a tagdijakból 
befolyó jövedelmet tetemes összeggel az alapitványck kama
taiból pótolta a fenntartó testület. De tetemes összeggel segí
tette a tápintézetet a jótékonyság is. A szarvasi egyház ez 
évben is adott 570 kg. búzát, megváltván azt készpénzzel — 
261 63 K-vol. Perselypénzből 5710 K folyt be. Csaplovics 
János antalfalvai ev. lelkész ur gyűjtéséből ÍOO K. Többen 
összesen 107 koronát.

Kilenc kerületben suplikánsaink gyűjtöttek. Es pedig 
illetményeik levonása után:

1. Szarvas községében: Ruzsicska György V. oszt tanuló
27360 K-t.

2 Arad-Békés-Csanád-Csongrád megyékben Kasnyik Pál 
V. oszt. tanuló 790'88 K-t.

3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyében Majtán József II. éves 
tanítók, növ. 403'34 K-t.

4 Ileves-Nógrád- és Borsod megyékben Kupcsek Tibor 
III éves tanítók, növ. 15° K-t.

5. Komárom-Trencsén-Liptó-Turóc-Árva megyékben Zsi- 
lák György II. éves tanítók, növ. 105 80 K-t.

6. Hont-Zólyom-Bars megyékben Vidovenyecz János II. 
éves tanítók, növ. 428 K-t.

7. Bács-Bodrog megyékben Reidl Jakab VI. oszt. tanuló 
21133 K-át.

8. Gömör-Szepes-Sárosmegyékben Kasnyik Pál V. oszt. 
tanuló 357 46 K-t.
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9. Hajdu-Bihar-Jásznagykunszolnok megyékben Szarka 
Lajos VI. oszt. tanuló 47107 K-át.

Összes adomány: 3807 21 K.
Beiratkozott ebédre:
a) gimnáziumból 92, közöttük 6  katona, ezek közül ked

vezményes 9  á 30 K, 6 á 50 K, 4 á 130 K.
b) képzőből 29, közöttük 10 katona, ezek közül kedvez

ményes 10 á 130 K.
c) nőképzőből 32, közöttük 1 nevelőnő. Összesen 153 

tanuló.
Kilépett az ebédre járók közül
a) gimnáziumból 14 (8 a katonasághoz való bevonulás 

miatt).
ti) képzőből 13 (valamennyi a katonasághoz való bevo

nulás miatt. Összesen 27 tanuló.
Ebédre já rt tehát összesen 126 tanuló.
Beiratkozott vacsorára.
a) gimnáziuból 74 (közöttük 3 katona).
b) képzőből 19 (közöttük 4 katona).
c) nőképzőből 32 (közöttük 1 nevelőnő), összesen 125 

tanuló
Kilépett a vacsorára járók közül:
a) gimnáziumból 14 (a katonasághoz vonult be).
b) képzőből 7 (mind a katonasághoz vonult be), összesen 

21 tanuló.
Vacsorára járt tehát összesen 104 tanuló.
Ebédet és vacsorát kapott ezeken kivül díjfizetés mellett 

és pedig havi 50 K ért a főgimnázium 2 helyettes és a nő
képző 1 tanára, havi 25 60 K-ért a nőképző 2 cselédje. Sze- 
gődmény szerint 3 tápintézeti alkalmazott s a szakácsnő 2 
gyermeke. A teljes létszám tehát: ebéden 136, vacsorán 114. 
személy.

Mendöl Lajos
eforus.
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Érettségi vizsgálatok.
Az 1917— 18-ik is ^ la i évben a felekezeti főhatóság in

tézkedése folytán úgy a szeptemberi, mint a decemberi pótló- 
és javító érettségi vizsgálatok intézetünkben folytak le.

Szeptember ö., 6. és 7. napjain az Írásbeliek, 8-án pedig 
a szóbeliek voltak Keviezky Lászlónak, a békési ág. h. ev. 
egyházmegye esperesének, mint pilspöklielyettes elnöknek, 
elnöklete mellett.

Az Írásbeli dolgozatokhoz a felekezeti főhatóság a követ
kező tételeket tűzte ki: I . A magyar nyelvből és irodalomból: 
Miért lett Arany János legnagyobb epikusunk?

2. A latin nyelvből és irodalomból: T. Livii ab űrbe cond. 
lib. III. 28. §. 32 sor A dictator intézkedései.

3. A mennyiségtanból: a) Az algebrából: Mennyire nő 
4500 K 4° o mellett 8 év alatt, ha még 450 koronával szaporít
juk évenként a tőkét? b) A geometriából: Ilány hektoliter viz 
fér egy olyan egyenlő oldalú, henger alakit edénybe, melynek 
sugara egyenlő az .50 m3 térfogattal bird gömb rádiusával?

A szóbelihez három tanuló járult, kik közül kettő teljes, 
egy javító vizsgálatot telt. Jelesen érett lett Lengyel György, 
jól érett Fenyves Zoltán, érett egy.

December 17., 18. és 19. napjain az írásbeliek, 20-án 
pedig a szóbeliek voltak az intézet igazgatójának elnöklete 
mellett. Teljes érettségit tett egy leány növendék, a ki a fizi
kából javító vizsgálatot tesz; a latinból kiegészítőt tett egy fiú 
tanuló.

Az Írásbeli dolgozatok tételei a következők voltak: 1. A 
magyar nyelvből és irodalomból-. „Zalán futása“ és „Buda 
halála" époszok egybevetése. 2. A latin nyelvből és irodalom
bó l: C. Jtd. Caesaris de hello Gallico 1. II. 19. §. 4. ponttól és 
a 20. §. 33. sor. (A rómaiak súlyos helyzete. 3. A mennyiség-
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tanból: a) Az algebrából: Valaki házat vásárol és a vételárat 
akképen törleszti, hogy 20 éven át minden év végén 1200 K 
részletet fizet. Mennyi a vételár, ha a részletfizetések mind
egyike egyúttal a még nem törlesztett adósság 5% kamatait 
is magában foglalja? b) A geometriából-. Egy fából késztilt 
golyó, melynek átmérője d =  10 ni., 4 fokú desztilált vizben 
annyira merül alá, hogy a kiálló részek magassága m =  2 m. 
mennyi az illető fanem fajsulya ?

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek 7— 1918. 
számú rendelete alapján a február 1 töl március Ív ig  tartott 
hadi tanfolyam befejeztével március hó 6 és 7-én hét tanuló 
tett hadi érettségi vizsgálatot az igazgató elnöklete mellett. 
Közülök 3 tanuló jelesen érett : Kasnyik János, Líska Jenő és 
Thury Jenő, jó l érett: Dénes Jenő, érettek: Incédy László, 
Sziráczky István és Szkenderovits János.

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszternek ugyancsak 
7—1913. illetve 2304—1918. számú rendelete alapján április 
hóban tartott tanfolyam végén 16 tanuló érettségizett az igaz
gató elnöklete mellett. Közülök jelesen érett Bulla István; jó l 
érettek 3: Herber János, Kovács Endre és Vincze Endre: 
érettek 11 : Chovan Sándor, Dispiter Pál, Kiss Ferenc, Kovács 
Károly, Magyar Tihamér, Marsai Jenő, Moga Aurél Nippold 
Károly, Pecz Ferenc, Szilágyi Lajos és Szlovák Pál. Nem érett 
egy tanuló, aki a magyarból javít.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 4280 -  1918. számú 
rendelete alapján május hóban tartott tanfolyam lezártával hadi 
érettségit tett négy tanuló az igazgató elnöklete mellett. Ezek 
közül jelesen érettek; Roliály Pál és Soós István; érett Petric 
Miron. Nem érett egy tanuló, aki a mennyiségtanból tesz vizs
gálatot.

A tanévi rendes érettségi vizsgálat írásbeli része május 
hó 23.. 24. és 25, a szóbeli junius hó 17. és 18. napjain folyt 
le. Püspökhelyettes elnök volt Reviczky László, a békési 
egyházmegye esperese; a kormányt Stromp József, igiói fő- 
gimnáziumi tanár képviselte.

Az írásbeli dolgozatok tételei voltak : 1 A magyar nyelv
ből és irodalomból; A lírai költészet fejlődése Csokonaitól 
Petőfiig. 2. A latin nyelvből és irodalomból: M. Tull. Cicero
ni's Pro Sestio oratio c. 68, 30 sor. (A valódi hazaszeretet.) 3. 
A mennyiségtanból-, a) Az algebrából: Egy város 120000 K
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kölcsönt vesz fel 5'5°/o-os kamatra, melyet 25 év alalt egyenlő 
évi annuitásokban tartozik fizetni. A 8 ik év végén 3000Ü K 
alapítványhoz jut, melyet hátralevő adósságának töilesztésére 
fordít. Ettől kezdve mekkora annuitással törlesztheti összes 
adósságát 7 év alatt ? (Az első részlet egy évvel a kölcsön 
felvétele után fizettessék.) b) A geometriából: Egy tutaj 42 
darab egyenes, gömbölyű, egyenként 16 ni. hosszú fenyőfa 
gerendából van összeállítva. A gerendák vastagabb végének 
átmérője 26 cm., vékonyabb végük átmérője 18 cm. Mekkora 
a tutaj hordóképessége — saját súlyán felül — ha a fenyőfa 
fajsulya 0 56?

Teljes érettségit 10 nyilv. és 3 magán-, javítót egy ma
gántanuló tett. Közöttük jelesen érettek 3-an: Bolla Sándor, 
Pap András és Ruzsicska Andor; jól érettek 4-en: Ország Pál, 
Simon Endre, Udvardy Sándor és Veres Margit; érette!? 7-en : 
Antal János. Pádár Erzsébet, Podani Pál, Schultz Sándor, S/.losz- 
jar Erzsébet. Winternitz Arnold és Zsedényi Pál.

A felekezeti főhatóságnak 2965—1918. szánni engedélye 
alapján az igazgató elnöklésével julius hó 22-én hadi érettsé
git tett egy katonatanulónk, aki a történelemből javít.

A folyó iskolai évben tehát érettségi bizonyítványt kapott 
42 fiú— és 3 leánytanuló. Közöttük jelesen érett 10, jól 9. 
érett 26; a lelkészi pályát választotta 5, a jogit 0, az orvosit 
9, a tanárit 1, a gyógyszerészit 1, a mérnökit 1. a gépészmér
nökit 4, a gazdászatit 9, a kereskedelnrt 2, a katonait 2, pénz
intézethez megy 1, postához 1, állami hivatalba 1, jegyzői 
irodába 1, otthon maradt 2. Latin kiegészítő érettségit tett 1.

A felekezeti főhatóság intézkedése folytán az őszi pótló- 
és javító érettségi vizsgálatok az aszódi Petöfi-fögimnáziumban 
lesznek, még pedig az Írásbeliek szeptember hó 2., 3. és 4. 
napjain, a szóbeliek pedig szept. hó 8-án.
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A tanulókra vonatkozó statisztikai adatok.
az

A tanulók I/a I/b II fii. IV. V. VI. VII Vili . 'J- N V cn
0  s Z t á 1y b a n o

! nyilvános 57 61 63 53 44 35 35 85 20 403
felvétetett 4 1 fiú 7 6 8 4 2 1 6 12 20 66

■
»

zá
rn

a 1 gáti j leány 6 4 2 3 2 14 3 OO 3 40
vizsgálatot tett 61 (34 67 56 46 4! 38 47 42 465
nyilvános 52 56 59 50 42 32 34 35 19 379

1 fiú 5 4 6 3 2 1 2 11 20 54
maSán 1 leány 7 4 2 3 2 8 2 1 3 32
haladó 57 58 62 53 46 40 38 47 42 443
ismétlő 7 6 o 3 — 1 — — — 22
ág. li. evangélikus 42 40 35 28 27 20 24 21 23 260

v
a

ll
á

s
a református 6 4 11 6 6 11 1 9 8 02

római katholikus 14 10 13 15 7 3 7 11 7 87
görög katholikus — 9LJ _ 2 __ _ 4
görög keleti — 1 — 1 — i o 2 7
unitárius — — — 1 _ — — 1
izraelita o 9 6 5 6 4 6 4 2 44

an
ya

ny
el

ve mi i gyár 64 64 66 56 46 41

00co 47 42 464
német — —
tót — — 1 — — — — 1
román — — —

1 ntás nyelvű — — — — —
magyar 34 38 50141 36 31 26 29 25 310

ny
el

vi
sm

er
et

e

magyar—tót 30 24 7 12 7 6 9 10 10 115
magyar—német 1 4 1 2 1 2 6 5 22
magyar—román — 1 1 — 2 — 2 2 8
magyaron k iv ü l2 nyelv( 
(német, tót, román szerb) ( — — 2 1 — — — 3
magyaron kivül 3 nyelv ( 
(német, tót, román szerb) í

_ — 1 — — — —- 1
magyar—szerb — — 3 — 1 1 1 — — 6



A tanulók szüleinek 
polgári állása 1/a i/b

az

II. III IV | V. | VI I VII VIII
<V•N £ <r. ts

o s z t á 1 y b a n c

nagybirtokos, nagybérlő 4 I 1 r>
középbirtokos és bérlő 8 2 “ i i 5 19

ős
te

rm
el

ő kisbirtokos, kisbérlő 11 15 15 8 8 3 3 11 6 SO
kisbirtokos, napszámos — — G --  í -- — 7
feles, majoros, stb. i 1 1 1,1 j 2
gazdasági tisztviselő 2 l! 1 — 1 1 G
egyéb gazd. segédszem. — 1 1 1 ■ -- -- — 3
földm., irtunk , napszámos — 1 — 1 — ! — —

1 nagyiparos i 1 2
1 kisiparos 1(> 11 21 14 7 13 10 7 3 101

egyéb ipari v. bányászén). - i  1 - 2

keres-j nagykereskedő — — ! — I i í - -- j -- 2 3
kedő } ki-kereskedő G 10 7 4. 9 4 6 4 — 50

keresk. v. közi. tisztviselő 1 — 5 1 ! 1 8
«.gyéb kér. v. közi s.-szem. 1 \)f) I — 1 — 1 1 8
közi. és kér. műnk. v. napsz. — 1 1 — — 1 1 4
házaló-keresk., piaci árus — — _ _ ! _ : __ — 1 — I
köztisztviselő v dijm k — 3 3 4! 7| 1) 21 6 3 34
pap, tanár, tanító 8 7 10 0 8 3 12 7 8 67
másféle értelmiségi 1 3 1 1 4 3 — 5 18
közli. alk. alt. vagy szolga — 3 — ! 1 — 1 1 — 0
katonatiszt 2 1 ; -------  ------- — 3
katona altiszt — — 1 — ! — -— i
nyugdíjas tisztviselő — I — 1 3 - 1 — i)

nyugdíjas altiszt 1 — 1 — 1 — 3 5
magánzó v. eltartásos 2 5 3 3 3 — -  5 3 24
házi cseléd 1 1 1 1 1 1
egyéb isin. foglalkozás — _ — ! —  —  — ---  ' --- —



az CCD

A tanuló i/a. I/b. 11. Hl. ! IV. | •V. VI. V II. V ili.
<ÚNX

o s z t á 1 y b a n
CTj

o
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1898-ban — — — — — - 1 1 10 12
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1896-ban „ — — 2 2
1895-ben „ — — —
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1893-ban „
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i 1
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* m egyebeli 
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•0) snlyos be tegségi eset 5 5 3 6 4 5 3 2 33
bi.
o fertőző betegségi eset 1 3 — ! — — — 4
V 
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£ rossz — — — — — - —

! «
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C igazgató i m egrovás 1 — 2 2 5
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eltanácsolás — — — — — 1 — — 1

kizárás

Cß igazo lt m ulasztás 795^990 l41o! 1439 12001665 1640 1442 589 11179
N nem ig a zo lt mulasztás 7 9 8

10
2 3 1 5 — 5 40

S ' egyszer sem m ulasztott 9 15 3 5 2 2 - 46
ig azo la tlanu l m ulasztott 6 í 6 4 1 i 1 2 — 1 22

E [ csak igazo ltan  mulaszt. 37 S 35 45 I 46 36 29 30 ! 35 18 311
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az <vi u-N OJ

C  »
I/aj I/b ; ii. í 111. IV. •V. | VI. ! Vll Vili

O S z t á 1 y b a n
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1
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egy tárgyból elégtelen 4 5 9 4 5 (i 4 - — 37
két 8 7 (i 6 7 4 3 2 .— 43
több 111 8 3 5 - 3 30

ta
nu

lta
k miiéneket

francia nyelvet — 1 — 2 1 1 1 6 — 12
szabaekézi rajzot — j 8 6 7| (3 9 2 2 1 41
gyorsírást — — I — — —
vívást

; pr
yf
s

ifjúsági gvámintézet 47 44 43 3(5' 34 26 36 21 17 304
zenekör --1 — --1 _ — — —
Vajda-önképzőkör — I — - | — 24 28 26 19 97
Sorompó-egye-ület —

i tandíj elengedve eg.-ben 1 1 3 2 | ) I 3 2 7 21
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«1 tandíj elengedve r.-ben — — 3 6 3 3 4 2 — 21

tápdij elengedve eg.-ben — 1 — — 1 1 1 — 1 4
tápdij elengedve r.-ben — — 4 5! 2 1 1 2 — 15
őszt. díj v. jutalomban r. 3 3 0 4 t> 7 7 9 í) 54
a tan. s. egy. s. nyertek Oj 4 9 12 13 10 10 8 5 74

Abauj-Torna vili. 1 1
Alsó Fehér vni 1 1
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ge
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t Arad vin. 1 1 1 3
Bács-Bodrog vm. 1 (I 2 2 2 4 0 4 2(1
Békés vm. 59 54 57 45i 39 32 30 31 31 37,S
Besztercze-Naszóe vm. 1 1
Bihar vm. 1 1 2

Csatiad vtn 1 1 i 2 5
Csongrád vm. 1 1 1 3
Hont vm. 1 1 9

Jász-Nagykun Szolnok m. 41 3 3 2 2 14
Krassö-Szörény vm. i 1 i 3
Nyitra vili P 1
Pest-Pilis-Solt Kiskun m. 1 1 1 2 1 3 1 10
Szabolcs vm. 1 1
Szepes vm. 1 1
Szoinok-Doboka 1 1 i 3
Temes vm. 1 i
Torontál vm. 1 1 11 i 4
Trencsén vm. 1 1
Kolozsvár tjv.
Pécs tjv. 1 i
Nagyvárad 1 i 2



X I .

A jövő iskolai évre vonatkozók.
1. Vizsgálatok. Szeptember lió 2-től 7ng folynak le a 

javító-, felvételi-, pótló- és magánvizsgálatok. Szeptember hó 
2-án reggel 8 órától az algimnázisták, 3-án ugyancsak reggel 
8 ólától a felgimnázisták javítanak. Szeptember bő 9-én az 
l.a)—II., 10-én a III.—IV., l l-é n  az V.—VI., 12-én a V II—Vili. 
osztálybeli tanulók magán- és különbözeti vizsgálatait tartjuk, 
ha a tanév a rendes időben veszi kezdetét. Ellenkező esetben 
a változásokról idejekorán értesítjük az iíjuság'ot.

Javitóvizsgálatot azok tesznek, akik egy vagy két kö
telező tantárgyból kaptak elégtelen osztályzatot. Az előbbe- 
nieknek a tanári kar adja meg az engedélyt a javításra, az 
utóbbiaknak mélts. és főtiszt, eperjesi Sclioltz Gusztáv úrhoz, 
a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület püspökéhez kell enge
délyért -folyamodniok. Kérvényüket, melyhez a lefolyt tanévről 
szóló iskolai bizonyítványukat is mellékelniük kell, folyó évi 
julius hó 6-ig bezárólag a főgimnázium igazgatójához küldjék 
illetve nyújtsák be.

2. Beiratás és felvétel. Az 1918-19ik iskolai évre szóló 
beiratások szeptember hó 1—5-ig lesznek d. e. 9—11-ig, 1-én 
és 2-án d. u. 3—4-ig is. 6-án tartjuk a tanévnyitó istentisz
teletet, utána közöljük a fegyelmi törvényeket és az órarendet. 
7-én kezdjük a rendes tanítást.

Az első osztályba azok vehetők fel, akik 9-ik életévüket 
már betöltötték. Tizenkét évesnél idősebb növendékek fölvé
telét az igazgató, illetve a tanári kar megtagadhatja, belépés
kor ez okból tartozik minden tanuló bemutatni születési és az 
elemi negyedik osztályáról szóló iskolai bizonyítványát. Ugyan
ezen okmányokat hozzák be a más intézetből jövők is.

Az V. osztályba lépő tanuló szülője vagy gyámja köteles
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bejelenteni, hogy fia, illetve gyámoltj i a görög nyelvet vagy 
a görög-pótló tárgyakat fogja-e tanulni. Az írásos nyilatkozatot 
a tanuló az osztálytanárnak adja át.

Az intézet kormányzótestületének múlt tanévi határozata 
értelmében a leánynövendékek is bejárhatnak a rendes órákra, 
de azért mint magántanulók a tanév végén magánvizsgálatot 
tesznek. Az óraközökben a szülők költségén alkalmazott felü
gyelőnő felügyelete mellett a számukra fenntartott helyiségben 
tartózkodnak, ahonnan úgy az órákra, mint az istenitiszteletre 
és iskolai ünnepélyekre is a felügyelönő vezeti őket. A tan- 
és vizsgáin'i díjon felül évi 40 koronát fizetnek a felügyelönő 
dijában, ez összeg első felét a behatáskor, a másodikat feb
ruár 1 -én szolgáltatják be a főgimnázium pénztárába.

3. Iskolai és közös étkezőbeli (alumneumi) dijak: a)
Helybeli I—-IV. osztálybeli keresztyén tanuló fizet 51 koronát, 
belépéskor 41, február 1-én 10 koronát; V—Vili. osztálybeli 
tanulók pedig 47 koronát, belépéskor 37, február 1-én 10 ko
ronát.

b) Az iskolát fenntartó békési és csanád-csongrádi egy
házmegyék kötelékébe tartozó ág. h. ev. tanulók fizetnek az 
I—IV. osztályig 59 koronát, belépéskor 45, február 1-én 14 
koronát; az V—VIII. o. t. 55 koronát, belépéskor 41, február 
1-én 14 koronát.

c) A fenntartó egyházmegyék kötelékébe nem tartozó 
keresztyén tanulók fizetnek az I—IV. osztályig 67 koronát, be
lépéskor 49 koronát, február 1-én 18 koronát; az V—VIII. o. 
t. 63 koronát, belépéskor 45, február 1-én 18 koronát.

d) A helybeli izraelita tanulók fizetnek 90 koronát, be
lépéskor 66, február 1-én 24 koronát; a vidékiek 100 koronát, 
belépéskor 70, február 1-én 30 koronát.

e) Tandíjmentesek fizetnek 18 koronát, féltandijmentesek 
az első félévi teljes összeget.

A tandíjon kívül fizetnek a nyilvános- és magántanulók; 
1. bizonyitványdijban 230 koronát, 2. tanulói segitö-egyesü- 
leti díjban I—IV. osztálybeliek 1 koronát, V—Vili. o. t. 2 ko
ronát, 3. teljes érettségi díjban nyilvános tanulók 29, magán
tanulók 53 koronát, egy tárgy után 17, illetve 29 koronát, 4. 
vizsgálati díjban a külömbözeti vizsgálatoknál tárgyanként 10, 
a magánvizsgálatoknál az összes tárgyak után 80 koronát.

5
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Nem protestáns hitvallású magántanulók hitoktatóiknak a val
lásvizsgálatért még külön 8 korona dijat fizetnek.

A közös étkezőben (alumueum) az ebéd dija a tanévre 
130 korona, a vacsora dija 126 korona. Mindkét összegnek 
felét a belépéskor, a másik felét február 1-én kell az eforusnál 
lefizetni. A kormány zótestület meghatalmazott egy bizottságot, 
amely a szükséghez képest év közben is emelheti a közétkező
be li dijakat.

Félreértések elkerülése végett értesítjük a szülőket, hogy 
a közétkezöbeli dijakat az egész félévre be kell fizetni azon 
esetre is, ha a tanuló későbben iratkozik be, vagy közben 
bármely okból kimarad.

Nem mulaszthatjuk el a vidéki szülök figyelmét a mér
sékelt dijakra felhívni, amelyek — tankerületi főigazgatónk 
nyilatkozata szerint — az ország legolcsóbb közétkezöjévé 
teszik alumneumunkat. A szülők esetleges óhajára bejáró le
ánynövendékeinknek is lehetővé feszült a közétkezöben való 
étkezést.

A főgimnázium pénztárának szóló pénzeket Kutlik Endre 
pénztáros címére küldjék a szülök; az alumneumnak szólókat 
pedig Mendöl Lajos eforus címére.

4. Kedvezmények. Csakis azon tanulóinkat részesíthet
jük tan- és tápdijkedvezményben, akik intézetünknek már 
legalább egy iskolai évben voltak növendékei s akik kérvé
nyükhöz a hatóság által az uj tanévre kiállított szegénységi 
bizonyítványt mellékelnek.

5. Rendkívüli tárgyak. A francia nyelv és vivás évi dija 
20, a rajz és festészeté 12, a táncé H s a  gyorsírásé 8 ko
rona. Az önként jelentkező tanulók egész évre, illetőleg a tan
folyam tartamára kötelezik magukat; közben tehát csak az lép
het ki, aki az évi dijat befizette.

6. Tankönyvek. Minthogy ugyanazon könyveket hasz
náljuk a jövő tanévben, mint az előzőben, használt tanköny
veket is szerezhet be a tanuló, de ilyenek bevásárlásánál 
ügyelnie kell, hogy ne régi kiadású, vagy rongyos, piszkos 
tankönyveket vegyen át.

7. Vidéki tanulók elhelyezése. Szállást, lakást csak olyan 
helyen fogadhat a tanuló, amelyet az igazgatónak előzetesen 
bejelentettek s amelyet megfelelőnek ismer a tanári kar. Tel
jes ellátás évi dija 2000—2500 korona ; a lakások reggelivel,
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fűtéssel és világítással 500 — 600 korona. Az évi díjból való 
levonásnak csak azon esetben van helye, ha a tanuló nem a 
tanév elején iratkozik be; a havonta esedékes összeget az 
évközi szünetekre is meg kell fizetni.*) A lakásra, teljes el
látásra és egyebekre nézve is szívesen szolgál felvilágosítással 
az igazgató válaszbélyeg mellékelése esetén.

*) .4 120000 — 1918. sz. Orsz. Kőzeteim. Min. rendelet ér-< '
felniében a kettős ellátás kikerülése céljából a vidéki tanulók 
csak azon esetre nyerhetnek it t  ellátást, ha la/thely szerint i l 
letékes hatóságukkal igazoltatják, hogy ott a hatóság által 
nincsenek felvéve az ellátandók közé. Tehát érdekükben áll, 
hogy ilyen igazolványnyal ellátva jelenjenek meg.
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