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történetéhez.

A tanév lefolyása. Augusztus 29-én tartottuk meg az alaku
ló értekezletet s ugyané napon bocsátottuk javító vizsgálathoz a 
V ili. o. növendékeket. Szept. 1-5 napjain vizsgáztattuk le a tavalyról 
elmaradt, kibetegült vagy engedélyből pót-, javító s különbözeti 
vizsgára utalt tanulóinkat. A rendes beiratás szeptember hó három 
első napján történt. A tanévet 4-én nyitottuk meg templomi isteni 
tisztelettel s utána a tornacsarnokban rövid ünnepély keretében 
felolvastuk tanulóinknak a fegyelmi törvényeket s 5-én megkezd
tük a rendes tanítást. A szorgalmi idő, leszámítva az állami és fele
kezeti Rendtartás által engedélyezett s a kultuszkormánytól a leg
utóbb elrendelt szüneteket, megszakítás nélkül a rendes mederben 
folyt le. Az önkéntes tanulmányok megkezdéséről idejekorán gon
doskodtunk. December 16-án főhatósági engedéllyel 3 tanulót bo
csátottunk magánvizsgához. A V ili. osztálybeliek vizsgái május 
14-16. napjain, a többi osztályok összefoglaló ismétlései junius hó 
11-13. napjain voltak; a magánvizsgálatok junius 4 és 12 közti 
napokon folytak le. Junius 11-én tartottuk osztályozó és 13-án 
végső értekezletünket. A tanévet junius 17-én zártuk be műsoros

* ünnepéllyel, amelyen kiosztottuk érdemes tanulóinknak az ösztön
ös jutalomdijakat.

Tanári testület. Tanári karunk a múlt évhez képest nem
*  mutat változást. Az alkalmazott 17 rendes tanár a lehetőség sze

rint meghagyatván a maga szakkörében kötelességszerüen, buzgó- 
sággal végezte tanítói s nevelői munkáját. Zavarólag hatott azon
ban az összmüködés folytonosságára több tanártársunk betegsége, 
egy tanárnak külföldi kirándulása és több iskolai kiküldetés. Szak
szerű helyettesítésről mégis csupán három Ízben kellett gondos
kodnunk, és pedig a tanév két első hónapjában Kutsinszky Béla 
tanárnak súlyosabb természetű betegsége, Wünschendorfer Aladár
nak a tavasz folyamán három heti betfgeskedése és Revuczky 
Vilmos tanártársunknak április 19-től május 6-ig terjedő időben
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tett olaszországi tanulmányi útja következtében. A rendes iskolai 
munkán kívül nagy tevékenységet fejtett ki a tanári kar a rendkí
vüli tantárgyak tanításával és a különböző ifjúsági körök vezetésé
vel; itt úgyszólván minden tanerőnek ideje és szolgálata igény
be volt véve. Növelte több tanár munkáját, hogy akár nemes am
bíciótól sarkalva, akár anyagi helyzetűk miatt kényszerítve az isko
lán kívül is munkásságot fejtettek ki magánrórák adásával, más 
intézeteknél órák vállalásával, egyházi liszlségek viselésével, haza
fias s kulturális ünnepélyeken való közreműködéssel s egyéb tár
sadalmi érdekek szolgálatában.

Tanulmányi állapot. A VKM. 65903/1924-V. sz. rendelete uj 
korszakot nyitott a magyar középiskolák történetében. Intézetünk 
megmaradt humanisztikus gimnáziumnak; a kultuszkormány ez 
irányú döntésére befolyt iskolánknak több mint százéves tradiciós 
múltja s egyházi főhatóságunknak kifejezett kívánsága. Az uj tan
terv keresztülvitele, mivel csak az I. s részben az V. osztályban 
volt kötelező, nem járt nagyobb nehézségekkel Evvel kapcsolat
ban felemlitésre méltó még azon ujitás, hogy az egyetemes fel
ügyelő urnák a minisztérium által is jóváhagyott rendelkezése ér
telmében a német nyelvet már az I. osztályban is tanítottuk heti 
1 órában. Mindez eddig nem szolgált komoly akadályul a tantes
tület azon kötelességszerü buzgó igyekezetének, hogy tanítási s 
nevelési munkája minél gyümölcsözőbb legyen. S mégis a tanulá
si sikerről szólva csak nagyon csekély haladás észlelhető. 
A tanári karnak állandóan sok külső és belső közreható ok ellen 
kell küzdenie, amelyek az utolsó évtizedben halmozódtak össze s 
ha ezen kártékony befolyások közül egyik-másik meg is szűnik, 
helyébe lép, sajnos egy másik, uj. Hivatásunk parancsszava az, 
hogy az ifjúságot lassankit vizszavezessük a maga érzelmi világá
hoz, amelyből a világháború és következményei teljesen kizökken
tették, s hogy kötelességtudó, munkabíró, erős jövő nemzedéket 
neveljünk. Nagyon nehéz az első feladat s sikeres megoldása 
nem is következhetik be rövid időn belül. Ma, mikor a meggaz
dagodás, a jólét a vágyak tárgya, amikor sokan meg nem érde
melten minden földi jóban duskálkodnak, mások szorgalmuk ellené
re gondokkal küzdenek, amikor a gyermekeket úgy kezelik, mint 
felnőtteket, amikor tulkorán kereseti pályára kényszerítik őket: ma 
már igen sok gyermek nem élheti át úgy életkorát, mint hajdanta. 
Korán elveszti lelki egyensúlyát s kivész lényéből az ideálizmus
nak a csirája is. Hosszú idő fog lefolyni még, meg kell változnia 
előbb a korszellemnek, mig a gyermek a maga, neki megfelelő, 
ártatlan érzelemvilágában lesz nevelhető. — A kötelességérzet
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fejlesztésének viszont egy újabb akadályát az utolsó időben látjuk 
felmerülni. Meg vannak szaporítva a szünetek és iskolai ünnepé
lyek s el van rendelve a testnevelés intenzivebb felkarolása. Tuda
tában vagyunk annak, hogy a cserkészet, a sportolás, az atlétika 
fejleszti az iljuság testi erejét s ellenálló képességét, az ünnepé
lyeken való részvétel pedig az iju lelkét s nemzeti önérzetét edzi. 
Ám tapasztalati tény, hogy a gyermek nagyobb kedvvel, odaadás
sal foglalkozik olyan dolgokkal, amelyek hajlamának megfelelnek 
s szórakoztatják, a legtöbb tanuló szívesebben zenél, énekel, játszik, 
sportol, tornászik, örömestebb készül a nyilvánosság előtt való sze
replésre, mint tanulja a szaktárgyakat, amelyekről szigorúan szá
mot kell adnia tudásával a tanév végén. Sok növendékünknél bi
zonyára ez az oka, hogy ha szorgalmában elernyed, előmenetében 
gyengül. A tantestületnek ügyelnie kell nem arra, hogy a tanulói 
mellékfoglalkozásoknak gátat vessen, hanem, hogy ifjaink kellő 
mértéket tudjanak tartani ezen kétféle, kötelességszerü és hajlamuk
nak megfelelő elfoglaltságok között. Figyelmünk fel van hiva e 
tünetre s igyekeznünk kell helyes intézkedésekkel megelőzni a 
nagyobb bajt.

A tanári kar egyébként minden értekezletén ellen'rizte a ta
nulók előmenetelét vagy hanyatlását; a rendes havi összejövetele
ken kivíil tartott két intő s két osztályozó értekezletet. A tanulók 
szorgalma a tanév vége felé javult; mig ugyanis az I. félévben a 
megosztályozott tanulóknak 43 százaléka kapott legalább egy tárgy
ból elégtelen jegyet, az év végén 26 7 százalék volt a bukottak 
száma.

M elléktárgyak tanítása. A rendes tárgyakon kívül kötelező 
volt a VII. osztályban az egészségtan s az alsó négy osztályban 
az ev. tanulók részére az egyházi ének tanulása. Az előbbit heti 
2 órában Plenczner Lajos, az utóbbit l - l  órában Láng János ta
nította. Az uj tanterv utasítása szerint Szokol Károly rajztanár az 
V. osztályban heti 2 órában nyújtott oktatást az önként vállalkozóknak 
a szabadkézi rajzból. A gyorsírást 36 tanuló tanulta Wagner Géza 
tanártól, a miiéneket Láng János tanította 68, a szabadkézi rajzot 
Szokol Károly az V. osztályokon kívül még 6 növendéknek. A VIII. 
oszt. görögpótlós tanulmányainak kiegészítésére a görög művé
szetből vetített képek kíséretében előadásokat tartottak Kutlik End
re és Wagner Géza. Uj vállalkozás volt a kézimunka-tanfolyam, 
amelyen Plenczer Edit felügyelőnő vezetése mellett 9 bejáró le
ánynövendék vett részt. Arra is alkalmat adott az iskola mindkét 
nembeli növendékemének, hogy képzett tánctanitónő oktatása mel
lett hat heti őszi tanfolyamon a táncban ügyesedjenek. Nagyobb



érdeklődés mutatkozott végül a tavalyi sikeres oktatás eredménye- 
kép tanulóink közt a zene iránt 26 növendék gyakorolta a zenét 
vonós hangszereken és zongorán heti 12 órában Vitéz Szomjas 
Frigyes tanár vezetése mellett. Ügyes szóló- és karzeneszámok 
minden iskolai ünnepélyen szerepeltek és tették változatossá s von
zóvá a műsort. Egyéb önkéntes vállalkozásokról, az ifjúságnak 
egyes körökbe tömörüléséről (önképzőkör, sportkör, cserkészet stb.) 
külön fejezetben, „Ifjúsági egyesületek“  cim alatt lesz szó.

Valláserkölcsi és hazafias nevelés A tanulóságnak va l
láserkölcsi irányítására nemcsak a tanítás alaposságával iparkod
tunk hatni, hanem azáltal is, hogy minden felekezetbeli tanulót a 
saját templomának látogatására és egyháza szent cselekményeinek 
gyakorlására szorítottunk. A zordonabb téli hónapokban protestáns 
növendékeinkkel ifjúsági isteni tiszteleteket tartottunk az intézet 
rajztermében Mendöl Lajos vallástanár és Láng János énektanár 
közreműködésével. A tanévzárás előtti napon kellő előkészület 
után úrvacsorához vezettük fel evang. és ref. növendékeinket. Ha
sonlóképen felhasználtunk minden kínálkozó alkalmat a nemzeti 
önérzetnek és igaz  hazafiságnak fejlesztésére Tanuló ifjúságunk 
vallásos és hazafias érzése táplálékot nyerhetett a múlthoz képest 
szám szerint felszaporodott iskolai ünnepélyeken.

A tanévnyitón és tanévzárón kívül a következő ünnepélye
ket rendezte intézetünk: 1. október 6-án gyász nemzeti ünnepély 
volt a tornacsarnokban. 2. Okt. 19-én a Luther-tanitóképzővel tor
naünnepély a városi színkörben. 3. Okt. 31-én a reformáció em
lékünnepe ugyancsak a tanítóképzővel együtt. 4. Nov 23-án cser
készünnepély. 5. Február 18-án fó k á i M ór születésének 100 
éves évfordulóján  a nagy mesemondó emlékének hódoltunk. 6. 
Megünnepeltük M árcius 15-ét. 7. Ápr. 26-án a kerületi cserkész
tisztek vándorgyűlése napján lélekemelő cserkész-fe/avató ünne
pély folyt le a városi színkörben. 8. Május 9-én megtartottuk a 
feltevők ünnepét kegyeletes megemlékezéssel főleg azok áldozat
készségéről, akik az iskola fennmaradását" Szarvasra való áttelepí
tésekor súlyos gondjai közt biztosították. 9. Május 26-án torna
versennyel egybekötött tanulói tavaszi ünnepély folyt le a városi 
Erzsébet-ligetben a nagyközönség meleg érdeklődése mellett. — 
Ünnepélyeink rendezése közül egy-egy megbízott tanár vezetése 
mellett a tanulók is, elsősorban a cserkészfiuk buzgólkodtak. Be
szédeket mondottak: az igazgató a tanévnyitón és tanévzárón, Kut- 
sinszky Béla tanár a Jókai ünnepélyen s Mendöl Lajos vallásta
nár a reformáció évfordulóján, a cserkészfelavató ünnepélyen és a
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Jóltevök ünnepén. Ez utóbbi egyszersmind több iskolai ünnepély 
végen lélekemelő imát is mondott. Jelentős szerepet vitt a legtöbb 
alkalommal Vitéz Szomjas Frigyes zenetanár vezetésével a giinn. 
zenekar és Láng János tanár vezénylése mellett az ifjúsági 
dalkar.

A tanulók közül ünnepélyeinken különösen kitűntek: szava
latukkal Kiss György V ili. és Blázy László III oszt., a zenében 
(zongora- és cellójátékával) Levius Ernő VIII. oszt. tanuló.

Fegyelem. A növendékek erkölcsi alakulását következetesen 
ellenőrizte a tanári kar, ám a mostani viszonyok közt még nem 
járhat teljesen kielégítő eredménnyel azon igyekezetünk, hogy a 
tanulókat a fegyelmi törvényeknek mindenben hü betartására szo
rítsuk. Némi javulás mutatkozik a múlttal szemben a késöjárás és 
igazolatlan óramulasztás tekintetében; ez utóbbi vétség miatt azon
ban egy la. oszt. tanulót eltanácsolással kellett büntetnük. Szigo
rúbb büntetést három esetben kellett alkalmaznunk az alsóbb osz
tályokban csenés és éretlen gondolkodásra valló magaviselet mi
att. Ezen súlyosabb természetű esetektől eltekintve tanulságunk 
nem adta jelét komolyabb erkölcsi fogyatkozásoknak. Növendé
keink iskolán kívüli magatartása sem adott okot különösebb pa
naszra.

Egészségi állapot. E tekintetben a tanév eléggé kedvezőnek 
mondható, bár a tavasz idején községünkben is dühöngött nátha- 
iáz-járvány a tanulók közül is számosakat kényszeritett mulasz
tásra, leginkább a közép- és magasabb osztályokban. A gyógyke
zelésről dr. Tóth Pál iskolaorvos gondoskodott. Szemvizsgálat 
volt nov. 29-én és május 19-én. Három tanulónk találtatott tracho- 
magyanusnak; ezek osztályaikban elkülönítve ültek Tanulóink, 
főleg a sportkör és cserkészcsapat tagjai a gyorssegélynyujtásban 
és életmentésben is oktatást nyertek az egészségtan tanárától és a 
cserkészparancsnoktól.

Iskola-látogatás. Érintkezés a felettes hatóságokkal.
Iskolánknak hivatalos érintkezése úgy az állami, mint egyházi ha
tóságainkkal szemben nem mutat fel az idén semmi említésre 
méltó rendkivüliséget. Január hó 20-23. napjain tette nálunk hiva
talos látogatását a szegedi tanker, kir. főigazgató ur, aki a 23-án 
megtartott értekezleten beszámolt tapasztalatairól s szakszerű magya
rázatok kíséretében ismertetve az uj tantervet bölcs tanácsaival 
irányt szabott jövendő munkálkodásunknak. Egyébként a tanári 
kar munkáját teljesen méltányolva az iskola állapota és működése 
felett megelégedését fejezte ki.
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Kedves kötelességemnek tartom az őszinte hálaadás hangján 
megemlékezni arról az ügybuzgó és jóindulatú támogatásról, a- 
melyben iskolánkat egyházi felettes hatóságunk részesítette állan
dóan. Hálára kötelez első sorban dr. Raífay Sándor bányakerületi 
püspök ur Öméltósága, aki minden törekvéseinkben nem szűnő, 
sőt fokozódó előzékeny jóakaratával, bölcsességével támogatni ben- i
nünket mindig kész volt. ^

Jótékonyság. Adományok. Nemesszivü, jóindulatú bará
tok ez évben is hálára kötelező áldozatkészséget mutattak intéze
tünk iránt. Könyvtáraink, egyes szertáraink nem csak Vétel, hanem 
ajándékozás utján is gyarapodtak. Ifjúságunk sorsa iránt mélyen 
érdeklődő jobb módúak bőkezűségükkel előmozdították az iskolai 
ünnepélyeknek s a tavaszi mulatságnak sikerét és képessé tették 
iskolánkat a jó előmenetelő és magaviseletü növendékek segélye
zésére és jutalmazására.

A. ) A lapítványát gyarapította: Rapos Tibor 10.000 k.-nával.
B. ) Juta lom dijakra adtak: Szarvasi Helyi Tanító Egyesület

490.000, Törteti Lajos ceglédi lelkész 500,000, dr. Tóth Pál 200,000,
Szarvasi Hitelbank 200,000, Gyulavidéki Takarékpénztár 200,000,
Donner Árpád 200,000, Izraelita Sz. Egylet 100,000, Deutsch Ármin
100.000, Szarvasi Nőegylet 100,000, Stern Miksa 100,000, Szóllösi 
Béla 100,000, Szöllősi Márton 1« 0,000, N. N. 30,000 koronát

C) A Benka-alapra  adakoztak: 500.000 K-át dr. Salgó 
Zoltán és neje, 300.000 K : Békésvármegye, 234.271 K : dr. Hősz 
Dezső, 200.000 K : dr. Zabéji Béla, 103,079 K : Szántó Róbert,
93.712 K : N. N., 93.709 K : dr. Sauer Károly, 50—50 000 K:
Rédcy Károly, dr. Berényi Ármin, 46.855 K : Korell Vilmos, 37.484 
K : Hősz Dezsike, 25—25.000 K : dr. Szlávik Mátyás, Terényi 
János, 23.425 K : Gyöngyfalusy Aladár, Freund János. — Az 
Emlékalap ez adományokkal és kamatokkal 1925. jun. 30-án 
21,707.743 K-ra emelkedett. A fíenka- emlékbizottság a gyűjtést *
folytatja mindaddig, mig egy méltó emlék létesítéséhez szükséges 
összeg együtt nem lesz, — s ezúton is kéri az intézet volt tanítvá
nyait, tegyék lehetővé áldozatkészségükkel a kitűzött kegycletes 
célnak minél közelebb jövőben való megvalósítását.

(Más iskolai célra adakozók neveit 1. a könyv- és szertárak
nál, az ifjúsági egyesületeknél és az alumneumnál.)

Gyűjtések. ltjaink maguk is jelentékeny összegekkel ada
koztak különféle nemes célokra. Így két ízben gyűjtöttek felettes 
hatóságaik felhívására, és pedig: az aszódi ev. Petőfi reálgimnázi
um épitási alapjára 646,000 K-nát, a Gyermekvédő Liga javára 
40.000 K-nát. Szívesen vásároltak emlékérmeket, Jókai bélyegeket, 
irredenta iratokat; adakoztak hova tovább mind nagyobb kénysze-
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rüséggel különféle jótékony s egyéb társadalmi célokra, amire in
tézetünk sűrűn, szinte zaklatásszeriien kapott felhívást.

Segélyezés Jutalmazás. A tanulóknak juttatott segélyeket 
és kedvezményeket feltüntetik a következő adatok.

a) A Tanulói Segély egy let. 1,500,000 K-nát osztott ki s 
456 tankönyvet adott ki használatra.

b) Tngdijkedoezményben részesültek a tisztviselők gyerme
kei, akik az állami iskolákban megállapított dijakat fizették; ezen
kívül 66 tanuló élvezett összesen 772.5 ak. kedvezményt.

c) Tandíjkedvezményt kapott 1 tanuló 1 q búza elengedé
sével.

d) Zenedij-kedoezményben részesült 19 tanuló 14 q búza 
elengedésével.

e) A cserkész- és tornakirdndulások  alkalmával a jobb és 
szegényebb növendékek költségeit egészben vagy részben az illető 
ifj. egyesületek pénztára fedezte.

f) A testnevelési já ru léko t (30.000 K) elengedtük 40 jó 
előmeneteli'! tanulónak.

g) A kiosztott ösztön- és ju ta lom dijak  összege 2,882,000 K.
Részletezve: Dr. Tóth Pál 200,000 K. egészségtani jutalmát
kapta: Lestyan János VII. Törteli Lajos 500,000 K: Levius £rnő 
V ili., Deutsch Ármin 100,000 K: Szokol Zoltán VI., Izr. Sz. Egy
let 100,000 K: Pálfi László V ili., Sztranyovszky Géza és neje 
egyik ösztöndíját, 160,000 K: Szokol Károly VIII., a másikat
32,000 K: Ribárszky István III., Szarvasi Helyi Tanítóegyesület 
70-70,000 K: Kóczy Kálmán la. és Szlovák Elemér Ilb., 50- 
50,00,) K: Némethy Sándor Ib., Pataky István Ilb., Falusi Imre IV., 
Koffán Erzsébet VII., Brózik Dezső la. és Rohoska János V., Ne
mes Ernő főhadnagy 100,000 K: Kiss György V ili. Donner Árpád 
100-100,000 K: Kiss György V ili. és Raskó Sándor VII., Stern 
Miksa 50-50,000 K: Grünvald Sándor IV. és Sámuel Jenő III., 
Gyulavidéki Takarékpénztár 100-100,000 K: Blázy László III. és 
Demeter András VI., Szarvasi Hitelbank 100-100,000 K: Kovács 
Béla VI. és Janurik Gyula III., Szarvasi Nöegylet 40-40,000 K: 
Liska László IV. és Kiss Margit Ila., 20.000 K. todrnaiját: Csömör 
Kálmán V ili., Szöllősi Márton 100,000 K: Náfrádi József IV., Sző- 
lősi Béla 50-50,000 K: Lerch József VII. és Manzel Béla VIL, N. 
N. tornajutalmát, 30,000 K: Csömör Kálmán V ili., Szarvasi Luth. 
Szöv. vallásiam diját 50,000 K : Litauszky János VI., Protest. Nő- 
szövetség vallásiam diját, 50,000 K : Lancsa György V. oszt. tanuló 
kapta. Végül a gimn. kezelésében levő ösztöndíjakból két dijat 
alakítottunk, kiegészítve mindegyiket 50.000 K-ra. Az egyik a kö
vetkező neveket viseli: Benka Gyula, Rákóczy-Tököly, Tatay 1st-
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ván 2 drb., Boczkó Dániel 2 drb., Urszinyi Andor, Chudoba-Lu- 
kács, Bernát János, Haviár Dániel, özv. Kvacsala Jánosné, Po- 
nyiczky Máté, Izr. tanulók, dr. Mikolay István, Tepliczky János, 
Vozárik Pál, Szarvasi Nöegylet 3 drb., Zsilinszky Mihály, Szarvasi 
festők, Szécsi Ede, Szennán Dani, Nemzeti Szövetség, Beyschlag- 
Töltéssy, Raffinszky, Parti Ferencz, Székács József, Debreczeni, 
Németh István, Melis György és neje 2 drb., özv. Ponyiczky 
Györgyné 2 drb., özv. Elefánt Jánosné, br. Solymosy Lajos 3 drb. 
dr. Áron Géza, Mikolay Mihály, dr. Müller Rezső 5 d rb ; a másik 
a következők ösztön-díjából alakult: Dr. Müller Rező 5 d rb , Láng 
Emil, Harsányi Pál 2 drb., dr. Friedmann Ernő, özv Péczely Bé- 
láné, Borgulya Pál 2 drb., dr. Belopotoczky György 2 drb.. dr 
Salgó Zoltán és neje. — Az első ösztöndíjat Paulovics Samu llb., 
a másodikat id. Roszik János Ib. o. tan. nyerte.

A felsorolt megjutalmazottakon kívül jutalomdijakat s egyéb 
elismerést nyertek egyes tanulóink az önkéntes vállalkozásoknál 
kifejtett szorgalmukért s ügyességükért; ezek névsorát az ifjúsági 
egyesületeknél közöljük. Általában ifjaink dicséretes készséggel, 
kedvvel vettek részt minden nemes versenyben, amelyen remélhet
ték kimutatni ügyességüket, kiválóságukat. A valódi érdem elisme
réséül méltó még a felemlitésre, hogy P á lfi László  V ili oszt. 
tanulónk a május 24-én Szegeden rendezett kerületi tanulmányi 
versenyen a matematikából mint 3-ik dicséretet és oklevelet 
nyert.

II.

Kormányzó testület.
Iskolánkat a két fenntartó egyházmegye közgyűlésein meg

választott felügyelő-bizottság kormányozza.
A kormányzó testület elnöke: dr. Belopotoczky György orvos, 

ginin. felügyelő. Alelnök : Reviczky László kiérd esperes, kondo- 
rosi lelkész. Jegyző-. Wünschendorfer Aladár. Ügyész'. Dr. Szirácz- 
ky János ügyvéd. Tagok: a) A békési egyházmegyéből: Kovács 
Andor esperes (Orosháza), dr Bikády Antal e. in felügyelő (Oros
háza), Reviczky László lelkész (Kondoros), Kelló Gusztáv lelkész 
(Szarvas), Réthy Vilmos (Szarvas) és dr. Sziráczky János ügyvéd 
(Szarvas), b.) A csanád-csongrádi egyházmegyéből: Saguly Já
nos esperes (Pitvaros), Purgly Emil főispán, e. m. felügyelő (Ma
kó), Petrovics Soma kiérd, esperes (Szentes), Brózik Károly lelkész 
(Tiszaföldvár), Halmi János ny. tanár (Hódmezővásárhely) Jurenák 
Lajos földbirtokos (Pusztatenyö). c.) A taná ri kar részéről; hiva
talból Saskó Samu igazgató és Kutlik Endre pénztáros és gond-
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nők; a tanári kar képviselőiként: Raskó Kálmán és Wiinschendor- 
fer Aladár tanárok, d.) Az eltiök á lta l esetről-esetre hehivott ta
gok: Mendöl Lajos tanár mint tápintézeti eforus, Wagner Géza 
tanár mint pénztári ellenőr és Janurik Mátyás mint a gimn. gaz
daság vezetője.

* A felügyelő bizottság helybeli tagjaiból és az elnökből ala
kult állandó albizottság  sürgősség esetén vagy a ráháritott ii- 
gyekben intézkedett és előkészítette a felügyelő bizottság elé kerü
lendő fontosabb ügyeket A nagy bizottság okt. 8-án, június 15- 
én tartott rendes és március 25-ikén rendkívüli ülést, az áll. albi
zottság tanév közben számos esetben ülésezett. A kormányzó 
testület nagy jóakarattal tanácskozott az intézet ügyeiben s böl
csen irányította működését, mindenkor és mindenben munkánkat 
könnyíteni, kételyeinket elosztani s a ránk nehezedő terhek elvise
lését lehetővé tenni igyekezett. -  Beteg felügyelőnket minden al
kalommal készséggel helyettesítette Reviczky László alclnök. Úgy 
őneki áldozatkészségéért, valamint a bizottság összes tagjainak az 
az ígéret legyen a legigazabb jutalma, hogy a tanári kar összes 
tudásával, minden képességével kartársi szeretettel és egyetértéssel 
fog munkálkodni protestáns intézetünk felvirágzásáért.

III.

Az intézel személyzete.
A) A tantestület, 

a) Működő tanárok.
1. Saskó Samu r. tanár, igazgató. Tanította: a latint I. b. 

heti 6 órában. Tanári éveinek száma 28.
2. Jurás Lajos r. tanár, a VIII. oszt. főnöke, a VI. oszt. 

könyvtárának őre. Tanította: a magyart I. b , IV. és VI., latint VIII.
* gpótlót Vili. heti 18 órában. Tan. é sz. 8

3. Kutlik Endre r. tanár, az intézet gondnoka és pénztá
rosa, a filológiai szertár őre. Tanította: a latint II. b., görögöt

, VI-VII. heti 16 órában. Tan. é. sz. 41.
4. Kutsinszky Béla r. tanár, az I. a. oszt. főnöke, ezen és 

a Vili. oszt. könyvtárának őre, a Vajda Péter Önképzőkör elnöke. 
Tanította: a magyart I a., III. és Vili., németet I11-1V. heti 19 ó- 
rában. Tan. é. sz. 5.

5. Láng János r. tanár, a VII. oszt. főnöke, a dalkar veze
tője. Tanította: a latint I. a. és VII., németet I. a., VI. és VII. heti 
18 órában, az egyházi éneket 1-1V. heti 2 órában. Tan. é. sz. 19. 
ez intézetnél 17.
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6. Mendöl Lajos r vallástanár, az ifj. gyámintézet elnöke, 
tápintézeti eforus. Tanította a vallástant la.—Vili., bölcsészetet Vili. 
heti 19 órában. Tan. é. sz 16.

7. D r. Neumann Jenő r. tanár, gimn. könyvtáros, a törté
net-földrajzi szertár, a régiség- és éremgyüjtemény őre. Tanította: 
a történetet 111-Vili. heti 18 órában. Tan. é. sz. 13.

8. Oláh Miklós r. tornatanár, a gimn. Sportkör, a Vivó,- 
Céllövő tanfolyam vezetője, a tornaszertár őre. Tanította: a tornát 
az összes osztályokban heti 18 órában. Tan. é. sz 16, ez inté
zetnél 15.

9. Plenczner Lajos r tanár, a 11. b. oszt. főnöke, ezen o. 
könyvtárának őre. Tanította: a földrajzi 1. a és II. b. term, rajzot 
1. a , II. b. és V., mértant II b. és 111 heti 18 órában; egészség
tant heti 2 órában. Tan. é. sz. 30

10. D r. Ponyiczky Zoltán r. tanár, a 111. oszt. főnöke, ezen 
oszt. könyvtárának és a természetrajzi szertárnak őre. Tanította: a 
földr. 1. b , II. a. és 111. term, rajzot 1. b., 11. a., IV. és VI. heti 18 
órában. Tan. é. sz. 13, ez intézetnél 5.

11. Raskó Kálmán r. tanár, a IV. o. főnöke, ezen oszt. 
könyvtárának és természettani szertárnak őre, számadásvizsgáló. 
Tanította: a mennyis. I. a., 111., IV. és VII., fizikát VII. heti 19 ó- 
rában. Tan. é. sz. 22, ez intézetnél 17.

12. Revuczky Vilmos r. tanár a VI. o főnöke. Tanította: a 
latint és gpótlót VI., gör. V., Vili., szépírást II. b hiti 18 órában. 
Tan é. sz. 13, ez intézetnél 7.

13. Söjtöri Károly r. tanár, a VII oszt. könyvtárának őre. 
Tanította: a latint 111., IV , magyart VII. mértant II. a. heti 18 órá
ban. Tan. é. sz. 13, ez intézetnél 4.

14 Szeberényi László r. tanár, a II. a. oszt. főnöke. Ta
nította: a magyart 11. a , latint 11-a. és V , szépírást II. a. heti 18 
órában. Tan. é sz 13.

15. Szokol Károly r tanár, az 1. b. oszt. főnöke, értekezle- 
ti jegyző, a rajzszertár őre, a Kárpát cserkészcsapat parancsnoka. 
Tanította: mennyis. 1 b , mértant IV , rajz. 1. a., 1. b. és V.. gpót- 
ló rajz VI., VII , V ili. he i 20 órában. Tan. é sz. 22, ez inté
zetnél 5.

16. W agner Géza r. tanár, a Gyorsirókör elnöke, pénztári 
ellenőr. Tanította: a mennyis. II. a., II. b., V., VI. és Vili., fizikát 
Vili. heti 21 órában Tanári éveinek száma 15, ez intézetnél 5.

17. Wünschendorfer Aladár r. tanár, az V. o. főnöke, 
ezen osztály könyvtárának őre, a Tanulói Segélyegylet elnöke.
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Tanította: a magyart II. b., es V., németet I. b. V. és Vili. gpótlót 
VII. heti 18 órában. Tan. é. sz 23.

b.) H i t o k l a í o l i .
18. Fetzer József r. katli. plébános, okleveles vallástanár. 

Tanította: a vallastant a Vili. osztályban heti 2 órában. Tan. 
éveinek száma 9.

19 Rózsa Jenő r. katli. segédlelkész, hitoktató. Tanította a 
vallástant 1-VI1I. heti 13 órában. Tan. é. sz. 2.

20. H. Szabó Im re ref lelkész, vallástanár. Tanította a 
vallástant l-Vlll. heti 6 órában. Tan. é. sz. 5

21. Friedmann Hillel főrabbi. Tanította: a vallástant az in
tézet izr. tanulóinak heti 5 órában. Tan. é, sz. 4.

e). Bejáró óraadó.
22. Vitéz Szomjas Frigyes, tanítóképzői tanár, a Zenekor 

elnöke. Tanította a zenét heti 12 órában. Tan. é. sz. 2.

d) Nyugalmazott tanárok.
1. Melis János r. vallástanár. Tanította a vallástant és a 

görögpótló irodalmat, Tan é. sz 10; nyugalomban van 1909. óta.
2. Sárkány Imre r. tanár. Tanította: a történetet és a föld

rajzot. Tan év. sz 32, nyugalomban van 1912. óta.

h) Az intézőt alkalmazottai.
1. JanurUt Mátyás, a főgimnázium gazdaságának vezetője 

1920. január 1 óta. 2.) Pecsenya /ánosné  a közétkező szakács
nője 1923. óta. 3.) Povázsai Pál, pedellus 1906. óta. 4.) M raoilt 
Pál, udvaros 1906 óta. 5.) Ribárszky János udvaros 1921. óta. 
6 özv. Glernbóczhy Pállná, bejáró udvarosnő 1917. óta.

IV.
A tanulók

névsora, vallása és lakóhelye.

1/a. oszt. Osztálytanár: KUTSINSZKY.
Bankó Mihály ev., Bárány György ev , Bednár Sándor rk. 

Benczúr István ev., Bertók János ev. Szarvas, Biró Károly ref., 
Bontovícs Ferencz rk. B-szentandrás, Borgulya Pál ev., Brózik De
zső ev., Csepregi János e v , Darida Pál ev., Darida Sámuel ev, 
Dauda Sándor ev., Dómján András ev. Szarvas, Dorogi Gusztáv 
ref., Fazekas András rk. B-szentandrás, Fábri Dániel ev. Szarvas, 
Fekete Bálint ev. Kiscsákó, Finta Sándor ref. Szarvas, Finta Zol
tán rk. Endrőd, Frisch Sándor izr. Szarvas, Gazsó Mihály ev.
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Kondoros, Gáspár György ev., Gerhát Pál ev., Grajczjar István 
ev., Győry István rk. Szarvas, Gyuricsán Ferencz rk B-szentand- 
rás, Hankó Mihály ev. Kondoros, Holub Pál ev., Hruska Mátyás 
ev., Janurik Pál ev., Kasnyik György ev. Szarvas, Kiss Rezső rk. 
Szombathely, Kóczy Kálmán ev., Kolompár János ev., Komiósy 
Károly ev., Kondacs András ev. Szarvas. Magántanulók Bozóky 
Imre rk. Kunszentmárton, Brózik Márton ev. Tiszaföldvár, Dallos 
Kálmán rk. Csabacsüd, Donner Hedvig izr., Haviár Lujza ev.
Szarvas, Hoffmann Sándor rk., Karkalik György ev. Tótkomlós, ^
Kató József ref. Gyoma, Kéry István ev. Nagyszénás, Robitsek 
Márta izr. Szarvas Összesen: 47.

I/b. osztály. Osztálytanár. SZOKOL.

Hegedűs Ferencz ev. Alberti-Irsa, Pestm., Kovács Pál ev.
Kondoros, ifj. Kozsuch János ev Békésszentandrás, id, Kozsuch 
János ev. Szarvas, Kozsuch Pál ev. Kondoros, Krajner Sándor rk.,
Kreizler János e v , Krsnyák János ev., Laukó István ev., Liszka 
István e v , Litauszky György e v , Lukács László izr., Lustyik Ist
ván ev Szarvas, Mrena Mátyás rk. B-szentandrás, Nagy Imre ev.
Kondoros, Némethy Sándor e v , Nyilas András rk., Pável István 
rk. Petrás Mihály ev. Szarvas, Podhradszky János ev. Tordas,
Fejérm., Revuczky Béla ev. Alberti-Irsa, ifj. Roszik János ev., id.
Roszik János ev., Sárkány Pál ev., Simkovics János ev., Simko- 
vics Pál ev. Szarvas, Sinka László rk. B-szentandrás, Slajchó M i
hály ev., J. Szabó Mihály ref. Szarvas, Szalai János rk. B-szent- 
andrás, Szekera István ev, Szarvas, Szinetanovics Lajos rk. Mester- 
szállás, Szolnokul., Sztruhár János ev., Ugrai Árpád ev., Ugray 
Gyula ref. Valach János ev. Szarvas, Virágh Károly ref. B-szent
andrás, Walfisch László izr. Szarvas, Weisz János izr., Wekerle 
Ferencz ev., Zsigmond Pál ev Szarvas. Magántanulók. Juhász *
Pál ev. Tótkomlós, Kilényi László izr Arad, Kovácsik Margit ev.,
Láng István ev. Tótkomlós, Lendvay Tibor rk Tápióság, Pestm.,
Pető Mihály ref. Tiszaföldvár, Szebedinszky Jolán ev. Nagybánhe- 
gyes, Csanádm. — Összesen: 48.

Il/a. osztály. Osztálytanár: SZEBERÉNYI.

Baginyi Lajos ev., Baricz Károly rk., Bartos Pál ev., Ben- 
csik András e v , Benczúr Zoltán ev., Benkő János ev. Szarvas,
Boutovics Imre rk. B-szentandrás, Borbély János ev , Csontos 
György ev. Szarvas, Demjén András ref. Öcsöd, Dina Mátyás rk.,
Dóry Gyula gör. kath. Szarvas, Fazekas Lajos rk. B-szentandrás,



Fodor Pál ev., Gaál Pál ev., Gálát István ev., Gálát János ev., 
Gerő János izr. Szarvas, Hajdú Mihály ev. Kondoros, Hanó János 
e v , Hartyáni Jenő re f, Hrabovszky Pál ev, Hricz György ev., 
Huszár János ev., Janecskó Pál ev., id. Janurik János ev., ifj. Janurik 
János e v , Kepenyes András e v , Kepenyes Pál ev. Szarvas, Kiss 
János rk. B-szentandrás, Kolozsvári János rk , Kondacs János ev. 
Kondacs János ev., Kovács János ev., Kovács Mátyás ev. Szarvas, 
Kozák János rk, Békésszentandrás, Král Márton ev. Szarvas, Kriska 
Márton ev. Pitvaros, Kugyela János ev. Szarvas, Kutni Lajos rk 
Kondoros. Magántanulók. Baric Mária rk. Szarvas, Herczog Lász
ló izr. Tótkomlós, Kiss Margit ev Szarvas. — Összesen: 43.

II/b. osztály. Osztálytanár: PLENCZNER.

Lehoczky János rk. Szarvas, Litauszky Pál ev Szurdokpüs
pöki, Hevesm., Lukács Ferencz rk., Madarász István ev. Maradék 
Mihály ev. Markovics János ev. Medvegy György ev., Medvegy 
János ev. Meitner Pál izr. Szarvas, Melis Mihály rk. Kondoros, 
Miklós József rk. Szarvas, Molnár György ev Zsadány, Biharul., 
Nyemcsok Pál ev. Szarvas, Pálinkás Ferencz rk. Békésszentandrás, 
Pataki István e v , Paulovics Samu ev., Podani Pál ev. Podma- 
nyiczky Mihály ev. Próféth Ödön r k , Rohony János ev., Ruzsicska 
Sándor ev , Sárkány János e v , Schauer Lajos rk., Somogyi M i
hály rk Stefáni György ev. Szarvas, Szabó Ferencz ev. Kondoros 
Szabó Pál rk. B-szentandrás, idősb. Szloszjar Pál ev., ifj. Szlosz- 
jar Pál ev. Szlovák Elemér ev. Szarvas, Szopka Pál rk. Békés
szentandrás, Szvák Pál e v , Tomasovszky István ev. Szarvas, Tóth 
Mátyás ref. Békésszentandrás, Tóth Pál ev., Trabach Pál ev. 
Szarvas, Viszkok István ev. Kondoros, Weisz Andor izr. Szele- 
vény J N. K. Szolnokul. Magántanulók Petrásovits Irén r k , 
Salgó Veronika iz r , Szvák Anna ev. Szarvas, Láng Juliánná ev , 
Tusjak György ev. Tótkomlós. — Összesen: 43.

III osztály. Osztálytanár: Dr. PONYICZKY.

Bangya Sándor e v , Szarvas, Berninger Jenő rk. Kondoros, 
Blázy László ev. Kiskőrös, Pestm., Bolius Sámuel ev., Borka 
Gyula rk , Csicsely Pál ev., Donner Imre izr. Szarvas, Fabó Gás
pár r k , Hegedűs Pál rk. Békésszentandrás, Holub János ev. 
Szarvas, Janurik Gyula ev. Nagyberény, Somogyin., Karsay Sán
dor ref. Békésszentandrás, Kelló Gusztáv ev., Kiss István ev., 
Klein László izr. Szarvas, Klein Pál izr. Öcsöd, Kovács Mihály 
ev. Szarvas, Kozák András rk. B ' késszentandrás, Kugyela Balázs
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ev. Szarvas, Lengyel Ferencz rk. Békésszentandrás, id. Litauszky, 
György ev., ifj. Litauszky György ev., Mauthner György izr., Má- 
zor László ev. Szarvas, Nemes Lajos ref. Öcsöd, Németh Mihály 
ref. Békésszentandrás, Oláh András re f , Papp Lajos ref. Öcsöd, 
Podani István ev., Ribárszky István e v , Roszik János e v , Sámuel 
Jenő izr., Simon Gyula rk., Sinkovicz György év., Slajchó Samu 
ev., Szántó György izr. Szarvas, Szász József rk. Békésszentand
rás, Szloszjar János e v , Tákos Lajos ref., Teffert György rk. 
Tóth Maczonka Pál ev., Valkovszky Mihály ev , Varga Ferencz 
r k , Vas Béla ev., Wigner Miklós izr. Szarvas. Magántanulók. 
Filyó Margit ev Szarvas, Györy Ilona ref. Békésszentandrás, Ho- 
léczy Ágnes ev., Moldován Klára ref., Wekerle Zsuzsámra ev. 
Szarvas, Vajda Péter rk. Szarvas. — Összesen: 51.

IV  osztály. Osztálytanár: Raskó

Andrási Jenő ev., Bakos László rk , Bankó Pál ev., Brózikjenő 
e v , Cinkoczky János ev Szarvas, Demjén Imre ref Öcsöd, Deutsch 
György izr., Droba István ev., Falusi Imre ev. Szarvas, Fecske Pál 
ev. Tápiószentmárton, Frisch Pál izr., Grünvald Sándor izr , Gyebnár 
István ev., Gyuris Szilárd ev. Szarvas, Haunga József rk Kondo
ros, Kasnyik Béla ev , Kelemen Dezső ev., Klenk József ev , Klenk 
Gusztáv ev., Klimaj András ev., Kugyela Mihály ev. Szarvas, 
László József ref. B-szentandrás, Lászlóffy István rk. Orosháza, 
Liska László ev., Litavszki János ev , Markovics István ev., Molitó- 
risz Pál ev., Molnár Mihály e v , Náfrádi József ev. Szarvas, Nagy 
István ref. Tápiószentmárton, Opauszky János ev., Petyován And
rás ev., Szőllősi Pál iz r ,  Terhes Mihály ev. Szarvas, J. Tóth La
jos ref. Öcsöd, Tusjak Mihály e v , Vitális Szilárd rk. Szarvas. 
M agántanulók: Biró János ref , Csapó Endre ref. Gyoma, Grósz 
Andor izr. Dévaványa, Jeszenszky Sári ev, Tótkomlós, Machan 
Mária ev , Mendöl Márta ev., Miron Éva rk. Szarvas, Ősapay Irén 
ref. Gyoma, Pásztor Etel rk., Petrásovics Gizella rk , Szrnka Er
zsébet ev. Szarvas. — Összesen: 48.

V. osztály. Osztálytanár: W ÜNSHENDORFER.

Ablonczy József ref., Belopotoczky György ev., Borka János 
rk. Szarvas, Bornemisza Mihály rk. Jászberény, Ciglédszky János 
ev , Donner Tibor izr., Falusi Levente ev., Kiss Mihály ev., Koffán 
Károly rk. Szarvas, Kovács László rk Endrőd, Krsnyák Gyula ev. 
Lancsa György e v , Lénárt Béla ref., Medvegy Mátyás ev, Meitner 
István izr.. Palkovics János ev., Palkovits István ev. Szarvas, Pa-
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faszt Ferencz rk. B-szentandrás, Pecsenye Pál e v , Podani Mihály 
ev., Rohoska János ev., Szabó Lajos re f, Szölösi Mihály izr., 
Szuhaj János ev. Szarvas, Varga Kálmán ref. Gyoma, Viszkok 
András ev. Kondoros, Weisz Tibor izr. Kunszentmárton, Zahorecz 
János ev. Szarvas. M agántanulók: Bállá Sándor ref., Balogh Sán
dor ref., Dóri Irén gk., Machan Judit ev. Szarvas, Pavuk István 
rk. Orosháza, Ruzsicska Lajos ev Szarvas. — Összesen: 34.

VI osztály. Osztálytanár: REVUCZKY.

Andrássy Dénes ev., Balczó András ev., Balogh Sándor ref. 
Benczúr Béla ev., Brach na Gábor ev., Demeter András ev., Di ó
ba Gusztáv ev., Szarvas, Elek András ref. Budapest, Fiichsl Rezső 
rk , Kálló Aurél rk., Szarvas, Király Lajos ev., Nagyszénás, Kiszely 
Mátyás ev. Szarvas, Kovács Béla ev. Orosháza, Liska József rk. 
Szeghalom, Litauszky János ev., Nagy Lajos ev. Szarvas, Nagy 
Sándor ev. Tótkomlós, Oncsik János ev, Szarvas, Pejtsik Béla rk. 
Körösladány, Petricz Zoltán ev. Tótkomlós, Slajchó János ev. 
Szarvas, Szentmiklóssy Gyula ref. B szentandrás, Szokol Zoltán ev., 
Zima Pál ev. Szarvas, M agántanu lók : Zalán Magda gór. katli. 
Szarvas, Grőb János ev., Makó. — Összesen: 2(3.

VII. osztály. Osztálytanár: LANG.

Andrássy Dezső ev., Benczúr Mihály ev. Szarvas, Bállá Jó
zsef ev. Pusztaföldvár. Borgulya Mihály ev., Deutsch János izr. 
Szarvas. Fazekas László rk. B-szentandrás, Fazekas Pál ev. Gyo
ma, Frank László izr. Szarvas., Győri Imre ref. B-szentandrás, Ja
niink Mihály ev., Kálló Sándor rk., Komád Emil rk., Krsnyak M i
hály ev., Lerch József rk., Lestyán János ev , Madarász Mihály ev. 
Szarvas, Manzel Béla rk. Nagyszénás, Mázor József ev., Omazta 

*  Béla ev. Szarvas, Pacsu Károly gör. kel. Kiszács, Bács-Bodrog m.
Raskó Sándor ev., Sámuel Lajos izr., Szántó Emil e v , Szóllősi 
Imre izr., Szőllősi László izr. Szarvas, Tolnay Antal ref. B-szent
andrás, Vincze Aladár ref. Nagyszénás Magántanulók: Danes 

** Melinda ev., Koffán Erzsébet rk. Szarvas, Nagy József ref. Szente-
tornya. — Összesen: 31.

VIII. osztály. Osztálytanár: JURÁS.

Beer István izr. Öcsöd, Bocsik János ev. Orosháza, Bük 
Miklós izr. Kunmadaras, Szolnokul., Csömör Kálmán ref. Jászkisér, 
Szolnokul., Dézsi Lajos ref. Szarvas, Dobay Miklós rk. Szentetor- 
nya, Fábri Mihály ev., Gálát György ev., Illyés László ref., Kiss 
György ev., Kis József ref. Szarvas, Kiss József rk. B-szentandrás,



Kováts Csaba Endre r k , Lakatos András ref., Levins Ernő eV., 
Majerik Kálmán ev. Szarvas, Manzel Gyula rk. Nagyszénás, Mar
sai János ev. Szarvas, Nagy István ref. Tápiószentmárton, Pestm.. 
Nagy József ref. Szentetornya, Nagy Lajos ref. Gyoma, Opavszki 
János ev. Szarvas, Pálfi László izr. Öcsöd, Pálinkás János rk. 
Békésszentandrás, Simon István ref. Pusztatenyő, Szolnokm., Sza
bó József ref., Szakács János ev. Békésszentandrás, Szokol Károly 
ev. Szarvas. — Összesen: 28.

Végösszeg: 399.

Ismétlők. Bednár Sándor, Benczúr István, Darida Sámuel, 
Gáspár György I/a., Krajner Sándor, Krsnyák János, Simkovics 
Pál, J. Szabó Mihály I/b , Benkó János, Janecskó Pál, Kutni La
jos ll/a., Medvegy János II/b Szloszjar János, Valkovszky Mihály 
III., Demjén Imre IV., Kiss Mihály, Kovács László V., Illyés Lász
ló, Lakatos András önk. VIII. o. t. — Összesen: 19.

Évközben kiléptek: Haviár Lujza Ma., Juhász Pál, Simko- 
vicz Pál I/b., Kutni Lajos II/a., Király Lajos, Pejtsik Béla VI., 
Tolnay Antal VII. o. t. Összesen: 7.

Meghalt: Podani Mihály V. o. t.
Eltanácsoltatott: Borgulya Pál I. a. o. tanuló.
Vizsgálatot nem tettek: Lustyik I. b., Német Mihály, Vaj

da Péter III., Pavuk István V , Balogh Sándor, Grőb János VI., 
Nagy József VIII. o. t. — Összesen: 7.

V.

Könyv és szertárak.
Gimnáziumi könyvtár. Őre: Dr. Neumann Jenő. A gyara

podás ajándék (73 mii 73 kötetben) és vétel (59 mii 85 kötetben) 
eredménye, összesen 132 mii 158 kötetben. Ajándékozók: Fábry 
Károly (1), dr. Vadász Pál (1), Közokt. Minisztérium (3), Földtani 
Intézet (8), és az egyes iskolák (60 drb. értesítő). A könyvtár ál
lománya az 1924/25. tanév végén 22.010 mii 30,967 kötetben.

Ifjúsági könyvtárak. Őrei: I-1V. az osztálytanárok, V-VIII. 
a magyar nyelv tanárai. 1. o. Elrongyolódott 4 drb., gyarapodás 
12, állomány 88 drb. II o Kiselejteztetett 42 drb., uj vétel 18, ál
lomány 73 drb. III. o. könyvtára 9 könyvvel gyarapodott; állomá
nya 245 kötet és 52 Vasárnapi könyv. IV oszt. könyvtárának állo
mánya 207 drb. és 12 vasárnapi könyv. V. osztály könyvtára vétel 
utján 246-ra, a Vl-é 256-ra, a V ll-é 207-re s a V ili. osztályé 276- 
ra emelkedett. Az összes ifjúsági könyytárak állománya volt a 
tanév végén 1698 drb.



Régiség- és éremgyiijtemény. Őre: dr. Neumann Jenő. 
Az első a lefolyt tanévben nem gyarapodott; állománya 345 drb. Az 
éremgyüjteményt ajándékok gyarapították, és pedig: Petrásovits
Irén II. o. tanuló 11 drb. papír bankót, Mravik Pál udvaros 1 réz, Lis- 
ka László IV. o. t. 1 drb. réz és 1 drb. vas, Kálló Aurél VI. o. 
t. 1 drb. ezüst pénzt ajándékoztak. Állománya 4411 drb.

Földrajzi és történeti szertár. Őre: dr. Neumann Jenő.
Állománya 341 drb.

Természetrajzi szertár. Ő re: dr. Ponyiczky Zoltán. Itt 
sincs tavaly óta változás. Állománya 8002 drb.

Természettani szertár Őre: Raskó Kálmán. Uj beszerzé
sek: 1 vízmérleg, 3 véső, 1 lapos fogó, 1 éles fogó, Crookes rá- 
diómeter, 5 drb. cinklap, 2 drb. kálium bichromát, pólus kereső, 
4 drb. cinkrud, 2 szárazelem, 10 kg. akkumulátorsav,
1 drb. vörösrézlap. — Összesen 1,152,000 K. értékben. Beszerez
tünk továbbá egy 4 lámpás komplett rádió-készüléket, amelyhez 
tartoznak: Antennakor, 1 magas és 2 alacsony frekoenciáju erősítő, 
audion felvevő, 4 andion lámpa, 4 pótlámpa, 2 pár telefonkagyló,
1 anódtelep, 2 kg. antennakábel, 24 db tojásalaku szigetelő, 12 
m. sodronykötél, 2 db. 4 méteres gázcső, 2 db. IV* m -es kátrá
nyos farud, késes kikapcsoló, 10 m. csupasz vezetékdrót, 1 db. 
vasrúd porcellán szigetelővel, 20 m. silicium-vezeték, 1 
változtatható öninductiós tekercs, 9 db. méhsejttekercs, 1 blokkon- 
denzátor, 1 telefon-elosztó, 1 szénlemez, 8 db. banándugó, vario
meter, 1 porszívó. A rádió felszereléseeddig 9,539.500 K-ba ke
rült, ez összeg még nem végleges Ezenfelül fizikai eszközök javí
tására költöttünk 2,533.000 K-t. Végül a szertár könyvállománya 
gyarapodott 2 db. a rádiót ismertető könyvvel, összesen 174.200 
K értékben. Lévius Ernő V ili. o. t. 1 db. Wimshonrst-féle gépet 
ajándékozott.

A természettani szertár állománya az 1924/25. tanév végén 
697 eszköz (a rádió-készülék összes mellékrészeivel együtt csak 
egy eszközként szerepel), 1611 db. és 9 mii 11 kötetben, végül 
19 füzet. A fogyasztás alá kerülő anyagok az állományban nem 
szerepelnek.

A vetíthető képek gyűjteménye áll 1731 db.-ból.
Rajzszertár. Őre: Szokol Károly. Állománya ez évben 1314 

db.-ra szaporodott a következő munkákkal : 1. H. Meichel: Rajz
minták 2. W. Kick : Fafaragási motívumok. 3. Diszitő motívumok,
2 kötet. 4. Mintagyüjtemény. 5. Allegorikus tervezetek, II. sorozat.
6. Stilus-tanulmányok. Blázy I. és Némethy Gy. gyűjteményei.
7. G. W irth : Formakincsek. 9. Rajziskola kezdők részére. 10.
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Benczúr Gyula stiltana. A gyarapodás valamennyi özv. Sziráczky 
Gyuláné ajándéka férje hagyatékából.

Filológiai szertár. Őre: Kutlik Endre Állománya 31 db. 
szobor, 60 db. genre, 111 kép, 24 könyv, 16 db. folyóirat és 739 
db. diapozitív kép.

Tornaszertár. Őre: Oláh Miklós. Gyarapodott 24 torna
szerrel 76 db.-ban. Állomány 126 tornaszer 702 db. A mentő
szekrény teljes felszerelése 1.900 000 K-ba került.

Az adományozóknak a könyv- és szertárak részére nyújtott 
értékes ajándékaiért ez utón is hálás köszönetünket fejezzük ki.

Ifjúsági egyesületek.
1. Vajda Péter Önképzőkör. Elnöke Kutsinszky Béla, két hó

napi távolléte idején pedig Jurás Lajos. A kör 82 taggal alakult 
meg. Tisztviselők lettek: Kiss György V ili. alelnök-titkár, Manzel 
Gyula V ili főjegyző, Dobay Miklós V III. aljegyző, Manzel Béla 
VII. pénztáros, Lerch József VII. ellenőr, Bocsik János VIII. levél
táros és Nagy István V ili. háznagy. A kör a tanév folyamán egy 
alakuló és 10 rendes ülést tartott, melyeken szavalatok, felolvasá
sok, eredeti prózai és verses müvek szerepeltek. A kör nyilvános 
ünnepélyt tartott október 6-án ; december 6-án sikerült Mikulás
estét rendezett; megünnepelte március 15-ét és Jókai születésének 
századik évfordulóját. Az ünnepélyeken elismerésre méltó volt Kiss 
György, Nagy István és Szokol Károly V il i o tanulók szereplése.

Az Önképzőkör ezidei vezetősége és tisztikara elhatározta, 
hogy lemond a „Zsengék“ cimü ifj lap megjelentetéséről s ehelyett 
a rendelkezésére álló összeggel renováltatja Vajda Péternek, az 
országos hírű és tragikus sorsú szarvasi tanárnak a síremlékét. 
Erre az elhatározásra az a meggyőződés juttatta, hogy nem állít
hat magának szebb emléket, mintha magáévá teszi ezt az elhanya
golt ügyet s az 1861-ben országszerte megnyilvánult honfikegye
letnek a nyomdokaiba lép Az egyszerű, de szép síremléknek min
den feliratát bearanyoztatta, mert az már olvashatatlanná vált, az 
immár megrozsdásodott lantot bevonatta bronzzal, a föld színéig 
süppedt sirhalmot pedig fölemeltette s rá örökzöldet ültettetetf.

A Jókai centennárium emlékére a kör néhány Jókai kötettel 
gyarapította a V ili. osztály könyvtárát.

A kör vagyona a tanév végén 21.500 korona.
2. Sportkör. Oláh Miklós testnevelési tanár szept. 19-én 

megalakította a Testgyakorló-kört 68 taggal, mely a tavasz folya
mán a Sportkör nevet vette fel és egyben belépett a Középfokú
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Iskolák Sportkörei Országos Szövetségébe. A tisztikar választás 
utján következőkép alakult meg: Ifj elnök lett Csömör Kálmán 
V ili., jegyző Szokol Károly V III , pénztáros Manzel Gyula VIII., 
zászlótartó Galátli György V ili.  o. tanuló. Működött 5 szakosztály: 
torna, atlétika, vívás, úszás, céllövészet. A vezetőség minden 
lehetőt elkövetett, hogy az ifjúság a testi ügyesedés mindezen 
ágaiban egyaránt képezze magát. A kör eredményes működéséről 
tanúskodnak időrendben a következő ünnepélyek, versenyek s ki- 

■r  rándulások:
Okt. 19-én disztornát rendezett a Luther-tanitónöképzövel 

együttesen s a tiszta jövedelmet, 1,040.000 K-t tornaszerek be
szerzésére fordította. Az ősz folyamán a felsőbb osztályokkal ren
dezett football-mérközésböl a VII osztály került ki győztesen. A 
március 29-én megtartott ping-pong  verseny győztesei a) a fiuk 
közül I. Donner Tibor V., II Frank László VII., III. Szőllösi László 
VII. o. t. ; b) a lányok közül: I. Machan Juci V., II Donner Hcddy
I. , Ili, Zalán Magda VI. o t.

Résztvett a kör a május 23/24-én Budapesten megtartott 
orsz. a tlé tika i versenyen 14 tanulóval, általában jó standard ered
ményeket érve el a versenyző 42 intézet között. Az ötös csapat- 
versenyekben : a gerelyhajitásban 4-ik, sulydobásbán 7-ik, disz
koszvetésben az 5-ik helyre kerültek a szarvasi diákok. Az egyéni 
számokban 60 — 85 induló közül mindenütt a 7 —12. helyet foglal) 
ták el a szarvasiak — Részt vett a kör 3 tanulója Hódmezővá
sárhelyen a május 31-iki szegedi kerületi bajnoki versenyen Itt 
a mieink 3 bajnoki és 2 harmadik dijat nyertek és pedig: Csö
mör Kálmán kerületi bajnok lett a távolugrásban és gerelyvetésben, 
Fazekas Pál VII. a sulydobásbán, Csömör Kálmán azonkívül 3-ik 

t lett a magasugrásból és sulydobásból. — Junius 7-én Békésen
mérte össze erejét 5 meghívott intézet. Itt 8 dijat nyert a szarvasi Sport
kör 4 tanulója s egyúttal nagy tetszést arattak vivóleányaink zenés 
gyakorlataikkal. A versenyben Csömör Kálmán I. lett távol- és 

* magasugrásból, II. a rúdugrásból és gerelyhajitásból. Fazekas Pál
II. helyre került a sulydobásbán és a nyujtótornászásban; Galátli 
György V ili. o. t. III. volt a rúdugrásban s Bolla József VII. o. t. 
IV a nyujtótornászásban.

Záróversenyét a kör május 26-án tartotta. Győztesek lettek : 
sulydobásbán Fazekas Pál VII., magasugrásban első Galátli György 
Vili., távolugrásban : Zima Pál VI., rúdugrásban : Galáth György, 
második : Palkovics János V., diszkoszvetésben és gerelyben első : 
Galáth György, második : Omaszta Béla. A céllövő versenyben a
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Vili osztály 5-ös csapata győzött a VII. ellen Egyénileg első volt 
Kovács Csaba Vili., második Omaszta Béla V II, harmadik Lerch 
József VII. o. t. — Valamennyi győztes oklevelet nyert, Csömör 
Kálmán Vili. o t. azenfelül megkapta a Szarvasi Nőegylet 20.000 
K-ás és N. N. 30.000 K-ás jutalomdiját.

3. Cserkészet Hatalmas fejlődést mutat ez idén cserkész
intézményünk Szokol Károly parancsnok buzgólkodása mellett. A 
„Kárpát“  cserkészcsapat első összejövetele szept. 13-án volt, melyen 
39 felavatott és próbaidős cserkész jelent meg. A csapat-munka ■>
az egész tanévben megszakítás nélkül folyt; hetenkint egyszer volt 
egy őrsvezetői, egy őrsi és egy csapat-összejövetel. Ősszel kirán
dultak cserkészeink az élő Köröshöz, ahol harcszerü játékot ját
szottak. Nov. 23-án cserkészünnepélyt rendeztek, amelyen Vidovsz- 
ky Kálmán békéscsabai parancsnok tartott egy, a közönség figyel
mét mindvégig lebilincselő előadást a kopenhágai cserkész olim- 
piászról. A műsort ének, szavalat, zene és egy cserkés-jelenet e- 
gészitették ki. Dec. 6-án résztvett csapatunk a gyulai cserkészki- 
állitáson s 5 tagja a sakkversenyen.

Tavasszal, hogy a csapat régi vágya teljesedjék, szélesebb 
köríi gyűjtést indítottunk zászlóra. A vidéki gyűjtések közül a 
szeghalmi és a nagyszénási emelendő ki, mint ahol nagy megér
tésre talált kérelmünk; ámde szép eredménnyel zárult a helybeli 
gyűjtés is. E helyen is hálás köszönetünket fejezzük ki mindazok
nak, kik nevelő munkánkat megértve, adományaikkal hozzájárultak 
a csapat zászlajának elkészüléséhez

A zászlót és az újoncokat 1925. ápr. 26-án nagy ünnepség 
keretében avattuk fel a Szövetség és a szegedi V. cserkész-ker. 
tisztjeinek jelenlétében, akik ugyané napon nálunk vándortiszti 
értekezletet tartottak. Ünnepélyünkön a Szövetséget dr. Zsembery 
Gyula, dr. Major Dezső főtitkárok, a kerületet Dr. Györffy István 
egyetemi tanár, elnök, dr. Mayer Márton ü. vez. elnök, dr. Csaba 
Jenő g. főtitkár és Vidovszky Kálmán képviselték. A gazdag mű
sor keretében az avató beszédet Mendöl Lajos tanár, az ünnepi >
beszédet Dr. Zzembery Gyula szövetségi főtitkár mondotta. Az 
ünnepélyen megjelent cserkésztiszteket Szarvas megértő közönsége 
látta vendégül, amiért e helyen is úgy a város elöljáróságának, 
mint a vendéglátóknak, a Szövetség részéről is kifejezett, de a 
magunk köszönetét is tolmácsoljuk.

Csapatunk részt vett a május 31-én és jul. 1-én Békéscsabán 
rendezett kerületi cserkésznapon, amelyen Albreckt kir. herceg és 
gr. Teleky Pál fő cserkészek is jelen voltak. Az impozáns, a kér.
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cserkész munkáját kifejezésre juttató ünnepélybe csapatunk is 
méltóan illeszkedett be, amennyiben mutatványával magára vonta 
a szépszámú közönség figyelmét s a versenyekben is eredménye
sen szerepelt. Dobay Miklós V ili. o. t. a mellúszásban, Droba 
Gusztáv VI. a gyorsuszásban, Medvegy Mátyás tűzrakásban, Les- 

*  tyan János V II. o. t. a pányva (lassó)-vetésben, Manzel Gy. V ili.
o. t., Szokol Károly V ili., Kiss József Vili. o. t. mint leadok, 
Manzel B., Szántó E., Vincze A VII. v. t., mint felvevők, a morse 

,  jelzésben nyertek.
Meghívásra jun. 13-án Nagyszénásra rándult ki cserkészcsa

patunk, ahol este tábortüzet mutatott be, jun. 14-én, d u. pedig a 
Csecsemő-Védő Egyesület ünnepélyén szórakoztatta az ünnepély 
iránt nagy számmal érdeklődő közönséget. Másodízben voltak 
cserkészeink Nagyszénás közönségének vendégei, s annyi figye
lemben oly szívélyes vendéglátásban volt részük — hogy ezért 
kedves kötelességünk ez utón is hálás köszönetét mondani. A 
vendéglátásban buzgólkodók közül külön sz/vélyes köszönetünket 
fejezzük ki Manzel Gyula főjegyző urnák és kedves feleségének, 
akik mindenben azon voltak, hogy cserkészeink előtt feledhetlen 
maradjon a nagyszénási kirándulás.

4. Szegény tanulókat segítő egyesület. Elnöke: Wün- 
schendorfer Aladár. Megalakult a tanév elején. Kiosztott 1,500,000 
korona pénzsegélyt. Bevétele 1925. julius 3-ig 3,460,255 korona, 
kiadása 1500,000 korona, vagyona 2,280,440 korona. Rendes be
vételein kívül gyarapította vagyonát: Kovács János 6000, N. N. 
3570, Brózik Károly 52,000 és Kálló Aurél VI. o. t. 8170 koro
nás adománya. Fogadják a nemesszivü adakozók az egyesület há
lás köszönetét. Az 584 drb kölcsönkönyvből 476 került k i
osztásra a jelentkezők között.

► 5. Ág. hitv. ev. fiókgyámintézet. Elnöke: Mendöl Lajos
Megalakult 248 taggal. Zárszámadása a következő adatokat mu
tatja: Maradványa 1923/24 tanévről 170 K., 1924/25 tanári gyiij- 
tés 681600 korona. Ezen összegből adott:

1., a mezőtúri ág. h. ev egyháznak 250,000 koronát.
2., a szarvasi árvaháznak . . . 250,000 „
3., a E. E. E. gyámintézetnek . 175,000 ,,
4., p o r tó ra ....................................  5,570 „

Maradvány az 1925. 1925/26 tanévre 1570 korona.
Az ifjúsági gyámintézet 18 évi fennállása allatt 9904,47 arany

koronát és 722,576 papirkoronát adott jótékonycélu protestáns 
jellegű intézményekre.

6. Ifjúsági énekkar. Vezetője: Lang János. Az énekkar tag
jainak száma 68 volt; szerepelt az iskolai ünnepélyeken. Betanult



karénekek: Erős vár. Szózat. Jézus én bizodalmám. Térj magad
hoz drága Sión. A Balaton. Nem, nem soha. Veni sancte. Ó sira
lom. Az ifjúsági énnekkar vagyona 3,350 K.

7. Gyorsíró kör. Elnöke: Wagner Géza. Ifjúsági elnöke: 
Bük Miklós VIII., titkára: Beer István Vili., pénztárosa: Demeter 
András VI., könyvtárosa: Kovács László V. és tanfolyamvezetöje 
Beer István Vili. o. t. voltak. A tagok szama 36. A kezdők a Nagy 
Sándor-féle, a haladók pedig a Gabelsberger-Markovits féle reform, 
rendszert tanulták. Mindkét fokon a tanítást egy tanfolyamvezetö 
segítségével Wagner Géza végezte. A kör részére a ginm pénztára 
két folyóiratot járatott: a Népszerű Gyorsírót és a Szegedi Gyorsírót.

8. Zenekör. Megalakult szeptember közepén 26 taggal Vi
téz Szomjas Frigyes tanár vezetése mellett. Az iskolai ünnepélye
ken a tagok közül 15-en különböző alakulatokban működtek közre 
ügyesen betanult magyar és klasszikus zeneszámokkal. Vagyona 
10 drb, zeneszer kb 20 millió K. értékben.

VII.

Alumncum (közélkezö).
Vezetője: Mendöl Lajos eforus. A tanév folyamán beiratkozott 

ebédre 26 tanuló és 2 tanár, vacsorára 16 tanuló. Fizettek az e- 
gész tanévre a csak ebédre járók 4 q búzát és kg. zsírt, ebéd 
és vacsoráért 6 q búzát és 5 kg. zsírt. Kedvezményes volt 1 ta
nuló és pedig 1 q búza elengedéssel.

A közétkező céljára adakozott: a „Szarvasi Hitelbank“  200,000 
koronát, G röbjm os makói lakos 176,000 koronát, Dr. Belopotocky 
György 100,000 koronát, Szuplikáció utján befolyt: 18,308,750 K.

A kormányzótestület az 1925/26 tanévre, ha a beiratkozottak 
száma változni nem fog, a tápintézeti dijat nem változtatja. Az igy 
megállapított díjért tápláló, jóminőségü s bőven elegendő ételt ád 
ebédre hetenként háromszori, vacsorára kétszeri húsétellel.. — A 
tápdijak félévenkint előre fizetendők.

Vili.
Érettségi vizsgálatok.

Érettségire jelentkezett 28 tanuló, akiknek száma azonban az 
osztályvizsgán mutatkozó elégtelenség miatt leapadt 24-re. Ezek 
május hó 18., 19. és 20. napjain tettek Írásbeli vizsgálatot. Az 
érettségi dolgozatok eredménye felett a ntü Kovács Andor esperes 
urnák, mint püspökhelyett>~s elnöknek vezetése mellett és ntü dr. 
Szlávik Mátyás ny. teológiai tanár urnák, mint kormányképviselő
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urnák jelenlétében tanácskozó érettségi előértekezlet a szóbelire 
nem bocsáthatónak talált 3-at. így szóbelihez járult 21 s azonfelül 
még tavalyról főhatósági engedéllyel egy-egy tárgyból javító érett
ségihez 2 tanuló. Jelesen ereit lett 5: Bük Miklós, Kiss György 
Levius Ernő, Pálfi László és Szokol Károly. Jól ereit 6: Beer Ist
ván, Fábry Mihály, Kiss József ref., Manzel Gyula, Nagy István 
és Nagy Lajos. Érettek 9-en: Bocsik János, Csömör Kálmán, Do- 
bay Miklós, Gálát György, Kiss József rk., Lakatos András, Ma- 
jerik Kálmán, Opavszky János, Pálinkás János s végül a javító 
vizsgások: Bagi István és Bondár Irén. Két hó múlva teendő ja- 
vitóvizsgálatra utasittatott I tanuló

A teljes érettségit sikerrel letett növendékek közül 4 válasz
totta a papi, 3-3 az orvosi, tanári és gyógyszerészi, 1-1 az építész-, 
gépészmérnöki, gazdasági, jogi, közigazgatási, kultúrmérnöki és 
tornatanári pályát.

A szeptemberi pótló és javító érettségi vizsgálatok mind a 
négy bányakerületi intézet részére a szarvasi gimnáziumban lesznek 
és pedig az írásbeliek szeptember hó 3-5. napjain, a szóbeliek 
szept. 7-én és 8-án.

IX
Találkozók. Szarvasi Diákszövetség.

I. Szép, lélekemelő ünnepélynek volt színhelye junius hó 
20-án a budapesti ev. főgimnázium régi Sütő-utcai díszterme, ahol 
találkozóra gyűltek össze a szarvasi ev. főgimnáziumnak volt ta
nítványai közül 18-an, akik 40 év e lőtt 1885. junius 20-án tettek 
érettségit, név szerint: Asztalos Sándor ny. máv. felügyelő, Gön
czi (Greife!) György m. kir. pii. miniszteri felügyelő, hegedűs 
Kálmán várni, árvaszéki elnök (Makó), Kemény Géza m. kir. 
gazdasági főtanácsos jószágigazgató, Kemény Gyula ny máv. fel
ügyelő, Konok Tamás ny. miniszteri tanácsos, Küzdényi Szilárd  
ny. árm. társ. igazgató főmérnök, Mély Lajos cukorgyári felügyelő, 
Mészáros János  ny. főjegyző, M ihá ly i Z o lá n  vezérigazgató, 
Ónody Szabó Károly ny. járásbiró, dr. Raffay Sándor ev püs
pök, Simkovicz Jenő máv. felügyelő, dr. Schall Kálmán  járási 
orvos, tb. vm. főorvos (Bonyhád), Sárkány (Stein) Béla hírlapíró, 
Szabó János póstafőfelügyelő, Szántó Soma reálgimn tanár, 
Zlinszky Béla  vili. vas. igazgató. Megjelent az ünnepélyen a volt 
tanárok közül Kutlik Endre, azonfelül az ősi szarvasi intézetnek 
volt növendékei közül a régibb és újabb generációból számosán, 
köztük Hojtsy Pál, Bartóky József v. b. t. t volt földm. államtit
kár, dr. Szontágh Támás, a Földtani intézet igazgatója.
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Kemény Gyula melegen üdvözölvén a megjelenteket a volt 
szarvasi diákoknak egyesületbe való tömörülését indítványozta. Dr. 
Raffay Sándor megragadó beszédben kifejtette, hogy Csonka-Ma- 
gyarországon és a megszállt területeken igen sokan vannak, akik 
a szarvasi gimnáziumban nevelkedtek a magyarságért buzgó 
hazafias szellemben, itt telt meg szivük-lelkök rajongással Tatay 
Benka stb. vezetése mellett a szép, igaz és jó eszméi iránt. En
nek a szellemnek nem szabad nyomtalanul eltűnnie, azt ápolni 
kötelesség ezután is úgy az intézetben, mint azon kívül, úgy a 
most élőknél, mint az utódoknál. Erre nagy lelkesedéssel meg
alakították a Szarvasi diákok Szövetségét.

Kutlik Endrének a szarvasi gimnázium nevében mondott 
üdvözlése után a találkozók az ev. templomba vonultak hálaadó 
istentiszteletre, amelyen dr. Raffay Sándor püspök magas szárnya
lást! fohászkodást mondott. Este számos lelkes pohárköszöntővel 
közvacsora rekesztette be az ünnepélyt, amely elejétől végig a 
megjelent iskolatársak magas színvonalon álló szellemi életéhez 
méltóan folyt le

II A 25 éves találkozón megjelentek junius 27-én: Aszódi 
Imre máv. állomásfőnök, Békéscsaba, dr. Csermák Béla közs. 
főorvos, Orosháza, Eichardi József jegyző, Vásárhelykutas, Gt/ö- 
kössy Endre máv. pénztáros, Rákospalota, Győry Gáspár máv. 
főmérnök, Békéscsaba, Janovszky György ev. tanító, Szarvas, dr. 
Lukács Imre ügyvéd, Budapest, M old  Béla jegyző, Szarvas, Ro- 
hoska lenő ev. tanító Szarvas. A találkozón Gyökössy Endre, a 
Petöíi-társaság tagja szívhez szóló, költői megnyilatkozásokban 
gazdag beszédben üdvözölte volt osztálytársait s egykori tanárait, 
kegyelettel emlékezett meg az elhunyt társakról és mesterekről. Az 
igazgató köszönetét mondott a megnyilatkozott tanitványi háláért 
az intézet nevében s Kutlik Énedre a Sarvasi Diákszövetség meg
alakulását közölte, amik a találkozók örömmel vettek tudomásul.

III. Julius 5-én a 10 eves találkozón megjelentek: Brebooszky 
fenő gépészmérnök, Budapest, dr. Gáidos Andor orvos, Boldog 
(Pestm.), dr. Készt Béla orvos, Szarvas, Kiss Benő ev. vallásta
nár, Budapest, Laudisz Lajos gazdálkodó, Szarvas, dr. Sirnko- 
vicz M ihály  jegyző, Szarvas, Tolnay Ferencz gazdálkodó, Bé- 
késszentandrás, Valantinyi Jenő gépészmérnök, Békéscsaba, Ve
res Béla pénzügyi fogalmazó Gyula. A volt osztlytársak elhunyt 
osztályfőnökük, Liska János nevére nagyobb összegű alapítványt 
tettek.
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X.
A tanulókra vonalkozó slalisztikai adatok.

1. Beirt tanulók száma. Felvétetett nyilvános: 1. a. 37, 1.
b. 41, II. a. 40, II. b. 38, III. 45, IV. 37, V. 28, VI. 23, VII. 28, 
V ili. 27, összesen 344, magán: I. a. 7 fiú és 3 leány, 1. b. 5 és
2, II. a. 1 és 2, II. b. 1 és 4, 111, 1 és 5, IV. 3 és 8, V. 4 és 2,
VI. 2 és 1, VII. 1 és 2, Vili 1 fiú. Összesen 26 fiú és 29 leány. 
Fölvétetett összesen 399.

2. Az osztályvizsgálatot tett tanulók száma. Megosztá-
lyoztatott junius végéig 334 nyilv. t's 48 magán, összesen 382 
tanuló és pedig I a. nyilv. 36, magánt. 7 és 2, I. b ny. 39, int. 
4 és 2, II. a. ny. 39, mt. 1 és 2, II. b ny. 38, mt. 1 és 4, 111. ny, 
44, mt. 5 leány, IV. ny. 37, mt. 3 és 8, V. ny. 27, mt. 3 és 2,
VI. ny. 21, mt. I leány, VII. ny. 27, mt. 1 és 2, Vili. ny: 26.

3. A vizsgálatot tett tanulók vallása. Ág. h. ev. 224, 
ref. 44, róm. katli. 73, gör. kath. 3, gör. kel. 1. izr. 37.

4. A v. t. tanulók szüleinek foglalkozása Önálló gazda 
92, egyéb gazdasági foglalkozást űző 20, önálló iparos 77. nem 
önálló 2, önálló kereskedő 36, keresk. vagy köziek, tisztviselő és 
segédszemély 16, házaló 1, köztisztviselő 30, közhivatalban alkal
mazott altiszt 2, pap, tanár, tanító 56, egyéb értelmiségi 16, ka
tona 4, nyugdíjas 15. magánzó, eltartásos7, egyéb 8.

5. A v t. tanulók szüleinek lakóhelye. Szarvasi 273, 
Békésmegyebeli 83, más megyebeli 24, román uralom alatt levő 
elszakított területről való 1, jugoszláv területről 1.

6. A v. t tanulók nyelvismerete. Csak magyarul beszélt 
277, más nyelven is 108, és pedig németül 4, tótul 100, románul
3, hollandul 1.

T  A v. t. tanulók előmenetele. Jelesrendü 17, jó 76, e- 
légséges 187, egy tárgyból elégtelen 46, kettőből 25, több tárgy
ból 31. A bukottak száma osztályonkint: I. a. 15, I. b. 12, II. a. 
8, II. b. 10, 111. 11, IV. 19. V. 13, VI. 5, VII. 6, Vili. 3. Össze
sen: 102.

8. A v. t. nyilvános tanulók magaviseleté: példás 158, 
jó 160, tűrhető 16.

9. A v. t. nvilv. tanulók óramulasztása: igazolt 11‘720, 
igazolatlan 38, egyszer sem mulasztott 57. Betegségi esetek száma 
954, ebből súlyos 36, járványos 18.

XI.
Tájékoztató a Jövő iskolái évre.

Vizsgálatok. A Vili. osztály javítóvizsgái aug. hó 29-én
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lesznek, az I-1V. oszt. szept. 1-én, az V-VII. osztálybeliekéi szept. 
2-án. A pót-, különbözeti s magánvizsgálatokat szept. hó 3. és
4. napjain tartjuk. A bányakerületi középiskolák szeptemberi és 
decemberi pót- és javitóérettségi vizsgálatai a sorrend szerint ezi- 
dén a szarvasi gimnáziumban lesznek; szeptemberben: az Írásbe
liek, 3., 4és 5-én a szóbeliek 7. és 8-án. Szeptember 9-én lesz a 
tanévnyitás

Vizsgadijak: különbözeti vizsgálatok dija tárgyanként 40,000 
K., a javítóhoz járulók tárgyanként 20,000 koronát űzetnek a Ta
nuló Segélyegylet részére A magánvizsgálatok dija tárcyankint 
60.000 korona; a tisztviselők ennek felét, ill. ha szegények, har
madrészét fizetik.

Felvétel és beiratás. A tanulók előjegyzése az egész szün
időn történik, a rendes beiratkozás szept első három napján lesz. 
Minden tanuló, aki nálunk végezte előző évi tanulmányait, utolsó 
bizonyítványát magával hozza a behatáshoz. Az I. oszt-ba iratko
zó vagy a más intézetből jövő tanulók kötelesek bemutatni: szüle
tési, iskolai és ujraoltási bizonyítványukat.

A tandíj kormányzótestületünk határozata folytán megmarad 
úgy mint tavaly:

I. Helybeli keresztyén tanuló fizet az egész tanévre 30 
aranykoronát.

II. A békési és csanád-csongrádi e. m. illetőségű protestáns 
tanuló 35 a k.

III. Egyéb vidéki protestáns tanuló 40 a. k.
IV. Vidéki, nem protestáns tanuló 45 a. k.
V. Az izr. növendékek egész évre 60 arany koronát.
Azonkívül feloételi és uegyesdij címén kivétel nélkül minden

tanuló fizet a beiratkozáskor 10 aranykoronát és 30,000 papirko- 
ronát testnevelési járulék címén. A tandíj és a mellékdíjak egy 
összegben fizetendők a beiratkozás alkalmával indokolt esetekben 
azonban a f. ü. biz. megengedi, hogy az 1-1V. tandíj csoportnál 
10, az V. csoportnál 20 a k, a második félév elején fizettessék.

Köztisztviselők gyermekei általában 30, ha szegénysorsuak 
és jó előmenetelüek ennek felét, vagyis 15 aranykoronát fizetnek 
tandíj címén Bármely tandíj-kategóriába tartozó tanulók, ha bi
zonyítványuk jó előmenetelről és példás magaviseletről tanúskodik, 
a tandíjnak részben vagy egészben való elengedését kérhetik sze
génységi bizonyítvánnyal felszerelt és a főgimn. felügyelőbizottságá
hoz címzett folyamodványukban, azonban a 10 arany korona ve- 
gyesdij befizetése alól senki sem menthető fel.

Lakást minden újonnan jött vidéki tanuló csak az igazgató 
tudtával fogadhat fel.

Bejáró leánymagántanulókat ezentúl csak az V. oszt-tól
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fölfele veszünk fel, ezek felügyeleti díjban 10 aranykoronát fizet
nek egész évre.

A tápintézeti dijakat 1. az alumneumnál.
Rendkívüli tárgyak tanulásáért a szülők beleegyezésével 

önként vállalkozók külön dijat fizetnek, és pedig csoportos tanu
lásnál a rajzért, gyorsírásért, németért, heti 1 órával egész évre 3 
aranykoronát, a zenéért egész évre 2 q búzát. Figyelmeztetjük a- 
zonban a melléktárgyakra beiratkozott tanulókat, hogy a beiratko
zás egész évre kötelező, kilépni évközben csupán elfogadható in
dokok alapján lehet.

Tankönyvek maradnak a múlt éviek, kivéve az uj tanterv 
értelmében az I. II. osztálynál a számtanból és földrajzból; ezek
nek pontos címét ez idő szerint még nem ösmerjük.

A magántanulókat figyelmeztetjük, hogy a tantárgyakból 
ugyanazt az anyagot kötelesek elvégezni, ugyanannyi dolgozatot, 
rajzot elkészíteni s az osztályvizsgálat alkalmával bemutatni, mint 
a rendes tanulók.
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