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I. A TANÉV TÖRTÉNETE

1. Dr. Raffay Sándor püspök beiktatása. Az 1918/19-iki tanév kezdeté
vel egybeesett a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület újonnan választott 
püspökének beiktatása. A budapesti Deák-téri ev. templomban szeptember 
5-én lefolyt felejthetetlenül szép és magasztos ünnepélyen intézetünket a 
felügyelőbizottság elnöksége, több tagja és az intézet igazgatója képviselte 
és a kerüietbeli többi intézettel együtt mély tisztelettel, őszinte nagyra
becsüléssel és élénk nagy reménykedéssel üdvözölte a kerület új püspökét.

E sorokban külön is kifejezést óhajtunk adni annak a határtalan biza
lomnak, mellyel a kerületbeli hívek tízezrei — különösen a tanügy mun
kásainak ezrei közé állva üdvözöljük az egyházias munkában, a tudomány 
művelésében, a hazafias szellem ápolásában, a bizalom folytán elfoglalt 
kiváló helyeken való őrállásban kipróbált hivatott vezért. Adja a gond
viselő, jóságos Isten, hogy egyházunk és hazánk e mostani sorsdöntő vég
telenül nehéz éveiben az ő kiváló képességei vezéri buzgalma, püspöki 
lelkülete, erélye, körültekintése — áldásosán hassanak közre minden irányú 
közügyünk, különösen egyháziasságunk és tanügyünk czéljai és érdekei 
tekintetében.

Az intézetünk által képviselt nőnevelés szempontjából pedig különösen 
hő szívvel mondjuk: „Áldott legyen, aki jött az Úrnak nevében!“

2. A tanév kezdete és berendezkedésünk. A tanévet szeptember elején 
már mint tisztán tanítónőképző-intézet kezdtük meg.

Tekintettel arra, hogy a püspöki beiktatást végző kerületi közgyűlés 
szeptember első napjaira esett, a tanévet előkészítő vizsgákat és a beirat
kozást augusztus 28—31. napjaira kellett kitűzni.

A javítóvizsgálatokat az összes 14 jelentkező sikerrel állotta meg, 
kik legnagyobbrészt az intézet elsőéves magántanulói voltak. Beiratkozott 
a 168 jelentkező közül 135 növendék és pedig a következő eloszlás mellett:

Osztály
Be
irat

kozott
Ev. Ref. Unit. R. k. G. kel. Izr.

Bent- Kint- Bent
étkező

Hely
belilakó

1. 42 36 3 — 2 — i 36 7 36 6
11. 43 38 — — 3 — 2 30 12 30 13

III. 34 26 6 — — 1 1 — 34 33 1
IV. 16 10 5 1 — — — — 16 13 3

összesen 135 110 14 1 5 1 4 66 69 112 23

Utólag felvétetett még 1 negyedosztályos és 2 harmadosztályos nö
vendék.

Szeptember 2-án volt a tanév ünnepélyes megnyitása a templomban, 
ahol Terényi György vallástanár mondta az ünnepi, egyúttal bemutatkozó 
beszédet. Á tanítás 3-án kezdődött.



Az internátus lehető felszerelése annak a 12000 koronának terhére 
történt, melyet az 1917. évi kerületi közgyűlés jzkönyvének 28. pontja 
értelmében utalt ki e czélra.

Sajnos, ez az összeg a legegyszerűbb kivitelben vásárolt ágyak és 
készíttetett szekrények és egyéb múlhatatlanul szükséges felszerelés igen 
magas egységárai mellett nem lehetett elegendő a legkisebb igényekkel 
véghezvitt berendezés költségeire. Az e czímen kiadott 2105254 koroná
nak még hiányzó részét az 1919-iki költségvetés egyéb tételeinél reméljük 
ezen év végéig megtakaríthatni s ha ez nem sikerülne, az 1918. évi szep
tember 5-iki közgyűlés 95 pont alatt hozott határozata értelmében az 
intézet részére megadni rendelt kölcsön útján fedezhetni.

Látnivaló, hogy az anyagi eszközök szűkös volta miatt az átszerve
zéssel járó egyik legnagyobb gondunkat okozta ez a berendezkedés, — 
melyet azonban a jelenleg távollevő igazgató buzgalma, agilitása és terv
szerű gondoskodása folytán, reméljük — teljes sikerrel és a kerület újabb 
megterhelése nélkül fogunk befejezéshez juttatni.

3. A közéikező. Külön fejezetet kíván e hasábokon egyik legsúlyosabb 
feladatunk: a közétkező beállítása és fenntartása.

Az 1918. évi április 25-iki közgyűlés 18. d) alatti határozatában ki
mondotta, hogy a „közétkező létesítését elvben helyesnek tartja ugyan, 
ezt azonban fedezet hiányában ezidőszerint megvalósíthatónak nem találja.“ 
A kerület tehát a beállítással, felszereléssel járó költségekre pénzt nem 
adhatott. Miután azonban a főgimnázium közalumneuma növendékeinkről 
azok nagy száma miatt nem gondoskodhatott, — a közétkezőt minden
képen be kellett állítanunk. A köztartásra ugyancsak a fenti közgyűlés 
18. e) pontja alatt megállapított, az evangélikus növendékek által fizetendő 
havi 90, ref. vallásúaknál havi 100, egyéb vallásúaknál 120 korona köz
tartási díjösszegek a drágaság fokozódásával az élelmiczikkek közismerten 
horribilis volta mellett mindjobban összezsugorodtak. Igaz, hogy a spanyol
járvány, a szénszünet, az országos széttagoltság és forradalmi zavarok 
miatt növendékeink egy része, kik közül nem egy félévre, olyik egész 
évre is előre lefizette a köztartási díjat, — a karácsonyi, majd a húsvéti 
szünet után otthon maradt, ezeknél tehát némi megtakarítás mutatkozott, 
de a le nem írható fa-, szén-, tej-, zsir-, szappanárak magas mosónői 
napszámok, stb. mellett köztartásunk mérlege felborulással fenyegetett. A 
felügyelőbizottság — miután márczius végétől csak folytonos zavarok 
késedelmek mellett, április közepétől pedig egyáltalán nem tudtunk a 
kerületi elnökséggel érintkezni, a helyi bizottságnak előzőleg a kényszer 
hatása alatt hozott határozatát megerősítve julius 4-iki ülésén a köztartási 
díjat a tanévre visszamenőleg havi 35, összesen 350 koronával — támasz
kodva az 1918. évi őszi kér. közgyűlés 95. számú határozatára — felemelte. 
Ezidőszerint biztos adatok alapján reméljük e feladatnak sikeres végleges 
megoldását. A közétkezői berendezésre fordított 11000 korona is fedezetet 
nyer bevételeinkből.

A szertelen drágaság, a beszerzési roppant nagy nehézségek, az 
országos rossz termés, az általános ínség, okozták, hogy a közétkező 
növendékeinknek nem adhatott oly élelmezést, amely más békés évek 
szintjét elérte volna, de a tekintetben nyugodtak vagyunk, hogy országos 
viszonyaink között, kivált ily köztartási díjak mellett jobbat nem adhattunk, 
— ám így is táplálót adtunk és a húsnemüekben való hiányt, melyeket 
a szokott mérvben az árak túlmagas volta miatt redukálnunk kellett, kenyér
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rel bőségesen pótolni igyekeztünk. Burgonyában, babban, borsóban, káposz
tában, kölesben, lisztben Ínséget nem szenvedtünk.

4. A spanyoljárvány. Súlyos mértékben, de hála a Gondviselésnek, 
katasztrofális következmények nélkül látogatott meg ez a kontinentális 
járvány.

Csaknem összes növendékeink átestek a betegségen. Az internátus 
kórteremmé változott. Lázban szenvedő növendékeink felett aggodalom
mal virrasztottak az ápolók. Nyolcz leánykánál vált súlyossá a betegség. 
Dr. Takács Gusztáv, az intézet ügybuzgó orvosa, huzamos időn át naponta 
kétszer-háromszor, sőt éjjel is meglátogatta betegeit. Preuss Mária fel
ügyelőnő, Becser Jolán nevelőnő, a növendékek közül többen, önként 
vállalkozók, különösen Zorkóczy Vilma II. éves növendék, ez a samaritá- 
nusi lelkű, valósággal ápolásra született, jószívű leányka, — a kimerülé
sig virrasztottak, aggódtak, szorgoskodtak a magas lázban szenvedők felett. 
És mintha a jóságos Isten is meg akarta volna jutalmazni ezt a sokszoros 
odaadást, önfeláldozó felebaráti szeretetet, — bár a növendékek kora és 
neme kedvezett a kórnak, — egyetlen halottunk sem volt.

A legsúlyosabb betegünk, Stefanovics Judit, kit heteken át tartó küz
delem után, — mit a betegség ellen szervezet, tudás, ápolás, vívtak, — 
haza — Mezőberénybe vittek hozzátartozói, — a tanév végén többi tár
saival együtt vizsgázhatott — Istennek hála! teljesen egészségesen. A 
legmélyebb elismerésnek és köszönetnek adunk kifejezést e helyen is a 
kezelő orvos úr és az összes ápolók önfeláldozó munkájáért.

5. Személyi ügyek. (E cím alattiakat a fel. biz. egyh. elnök közli.)
A tanévet a háború miatt még mindig csonka tanári karral kezdtük

meg, viszont nagy nyeresége az intézetnek, hogy a vallástanári állás be
töltése folytán a hitoktatás szakavatott kezekbe került és a tanárikar 
számban és erőben gyarapodott. Terényi György vallástanár szept. 1-én 
foglalta el állását. Higgadt természete, jó szíve, kollegiális érzése, jeles 
gyakorlati érzéke a tanév folyamán abban nyertek elismerést, hogy a 
tanári kar egyhangú javaslatára a helyi bizottság őt bízta meg az igaz
gató helyettesítésével, mikor annak távollétében Levius Ernő idegkimerü
lésére hivatkozva a helyettesítésről annak 3 heti vitele után lemondott. 
S e tisztét oly tapintattal, körültekintéssel töltötte be, hogy a legkénye
sebb igényeket is kielégítette. A közétkező ügyeit is ő vezette márczius 
közepétől és az akkor súlyos helyzetben levő közélehnezés legnehezebb 
kérdéseit rövidesen közmegelégedésre megoldotta. Az intézet benne jó 
vallástanárt és eddig kiválóan bevált kisegítő erőt, a tanári kar közszere
tettől övezett tanártársat nyert. Legyen buzgó működésén Istennek 
áldása! Preuss Mária e tanévet már mint véglegesített rendes tanárnő 
kezdte meg. Tárgyait a megkezdett alapossággal és lelkiismeretességgel 
látta el.

A nevelőnői két állásra a felügyelőbizottság Becser Jolán és Lányi 
Mária oki. tanítónőket hívta meg. Lányi Mária mindjárt a tanév elején, 
szept 10-én eltávozott. Helyét a felügyelőbizottság elnöksége nov. 16-án 
Nikelszky Margittal töltötte be. Mindkét nevelőnő híven és gondosan tel
jesítette hivatását.

A gyakorlóiskolai tanítást Piliszky János egyházi tanító kisegítő gya
korlott vezetése mellett és az igazgató felügyelete alatt az intézet IV. 
éves növendékei végezték dec. 1-ig, Remenyik László rendes gyakorló
iskolai tanítónak a hadból való visszatértéig.
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Krcsmarik Endre tárgyait Moór Lenke helyettes tanárnő tanította az 
előző évinek megfelelő alapossággal és ügybuzgósággal.

Az októberi és november eleji forradalmi események után bekövet
kezett leszerelés folytán Supper Frigyes február 3-án tért vissza tanszé
kébe. Zámbory Endre tüdőcsúcshurutja miatt, mint betegállományban levő 
az ország különböző alkalmas helyein keresett gyógyulást, míg végül fel
épülve junius 20-án leszerelhetett és a tanügy munkamezejére visszatér
hetett. Mind a három, itt említett lelkiismeretes és jeles munkását az in
tézetnek e helyen is szeretettel üdvözöljük és nehéz harczaik, szenvedé
seik után szívből kívánunk nekik békességes és sikeres munkálkodást.

Midőn pedig úgy reméljük és látjuk nagyjából lezajlott a nagy világ
tragédia, mely intézetünk erőit is elsodorta és megpróbálta — a visszatér
tek szerencsés visszajötte felett érzett örömünk mellett elismerésünket és 
köszönetünket fejezzük ki azok irányában is, akik itthon az egész viharos 
idő alatt vitték a munka terhét. Nikelszky Zoltán és Krcsmarik Endre a 
háború alatt tanszékeikben töltött idő folyamán, Kiss Sándor, Levius Ernő, 
Moór Lenke, Preuss Mária és Tömörkényi Dezső a háború egész tartama 
alatt külön díjazás nélkül lelkesen végezték a reájuk háramló kétszeres 
munkát. A többi tanerők iránt is teljes mértékben átérzett hálánk mellett 
méltányosnak véljük különösen kiemelni Kiss Sándor szélestudású, fárad
hatatlan tanárunk szorgalmát és teljesített munkáját, ki a legkülönbözőbb 
tantárgyakban felmutatott tanítási kiváló eredményeivel a legmélyebb tisz
telet és legőszintébb hála érzelmeit érdemelte ki azoktól, kik az intézet 
és növendékei érdekeit szivükön viselik.

Üdv a volt harcosoknak, köszönet jutalma a hűséges munkásoknak! 
Nikelszky Zoltán igazgatónk — mint már említettük — március 14. óta, 
mikor püspöki engedéllyel a Budapesten megnyílt sociológiai tanfolyamra 
távozott, távol van az intézettől. Intézetünk érdekeit a központban is szol
gálta. Itthon sajnosán nélkülöztük őt, ki az intézet legkisebb dolgát is 
ismeri s az átszervezés még be nem fejezett müvét a leghivatottabb lett 
volna szolgálni. A felügyelőbizottság 1918. julius 1-i ülése 8. ad. VII. számú 
határozatában megbízta őt a közétkező berendezésével és vezetésével, 
mely feladatnak a nehéz anyagi helyzet mellett takarékossággal és fárad
hatatlan tevékenységgel tett eleget.

Ezen tevékenységéért a felügyelőbizottság elismerését és köszönetét 
fejezte ki és tagadhatatlan, hogy Nikelszky Zoltán érdemei az átszerve
zés és berendezkedés körül elévülhetetlenek. E helyen is készséggel ki
fejezzük a jeles és fáradhatatlan munkás iránt az intézet mélyen átérzett 
háláját.

1918. november 24-én a spanyoljárvány áldozata lett Dr. Friedmann 
Ernő izr. főrabbi, izraelita növendékeink volt hűséges és gondos hitok
tatója. A jeles szellemi tulajdonokkal megáldott, agilis természetű szép 
jövőre reménytnyújtott főrabbi élete deljén, 33 éves korában húnyt el. 
Emléke felett részvéttel állunk meg és azokkal, akik a közélet terén élén
ken szerepelt férfiú korai elhunytát gyászolják, — velük mondjuk: legyen 
pihenése csendes, emléke áldott!

Kiss Sándor részére 1919. márczius 1. óta a második korpótlék 
esedékes, mit a bizottság megállapított és javasolja részére ennek ki
utalását.

Terényi György fizetési illetményeit az április 12-iki helyi bizottság 
javaslata nyomán a felügyelőbizottság következőképen állapította meg:
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a) Törzsfizetése f. évi február 12-től, midőn a IX. fizetési osztály
2. fokozatába lépett 2600 koronáról 2900 koronára emelkedett.

b) Korpótléka marad 200 korona
c) Lakbére 600 korona
d) Háborússegélye az a) és b) alatti fizetés után az 1917. XV. te. 

alapján (Hiv. közlöny 1918. 20. szám) 75% czimén 2300 korona.
e) Drágasági segélye a VKM. 1919. évi 182. sz. körrendeletének 

(Hiv közlöny 1919. 4. sz.) 11 és V. pontja alapján havi 300 korona f. évi 
január hó 1-től kezdődőleg.

Moór Lenke tanárnő Becser Jolán és Nikelszky Margit nevelőnők 
részére a felügyelőbizottság a súlyos megélhetési viszonyokra való tekin
tettel 1919. január 1-től kezdődő hatállyal 100%-os drágasági segélyt ja
vasolt, minthogy azonban a kerületi elnökséggel érintkeznünk nem lehe
tett 1919. julius 4-iki ülésen 500/„-ig e segélyt a kerület utólagos jóvá
hagyása reményében folyósította.

A közétkező házvezetőnői teendőit néhai Jancsovics Péter özvegye 
gondossággal és lelkiismeretesen vezette.

6. Alapítványok, adományok, jutalomdijak. 1. A békési ev. egyház
megyének 1918. julius 19-én tartott közgyűlése az egyházmegye részéről 
az 1918/19. tanévre ezidőszerint egy alapítványi helyett létesített, egyben 
kifejezést adott abbeli kívánságának, hogy az intézet Szarvason maradjon 
(szkv. 11. pontja.)

2. A nyitrai ev. egyházmegye 1918. évi julius 10-iki közgyűlésén 
elhatározta, hogy egyelőre az 1918/19. tanévre 450 koronával járul hozzá 
egy növendéknek köztartásdíjához. Ezen jótéteményben részesítendő a 
nyitrai esperességből származó oly szorgalmas növendék, kit a nyitrai 
esp. elnökség a tanári kar véleménye alapján kijelöl. Ilyen nem létében 
bármely esperességi szorgalmas növendéknek juttathatja az esp. elnökség, 
kit a tanári kar ajánl.

3. A szarvasi ág. hitv. ev. egyházközség 1918. évi junius 22-én tartott 
tanácsülésén az eddigi 2 alapítványi helyet még 2 ingyen helylyel toldotta 
meg, — egyet a közpénztár, egyet az iskolai tanszeralap terhére ajánlva 
meg, de mind a négy ingyenhelyre nézve kikötötte, hogy azokat csak 
addig nyújtja az intézet támogatására, amíg az Szarvason marad.

4. Jutalomdíj czimén a következő adományok folytak be:
Dr. Takács I Gusztáv egy, a forradalom által sújtott családú növen

dék részére 100 kor., ugyané czélra N. N. 50 kor., Szorgalmas és jóviseletü 
növendékeknek M. M. 50, N. N. 30, Krsnyak Mihály 25, Szilassy János 25 
kor. Egy szarvasi lelkész, a rajzban kiváló növendékeknek 30 kor, ugyan 
e czélra N. N. 30 kor.

Haviár Dani, a fel. biz. tiszteletbeli elnöke, márcz. 15-ét méltató 
legjobb dolgozat szerzőjének 20 koronát adományozott.

5. A „Nikelszky-alapra“ karácsonyi gyűjtés alkalmával és utóbb 
beérkezett küldeményekből befolyt összesen 3645 kor. 94 fill.

6 Az „Ifj. segélyegyletre“ Liska János adománya 30 kor., Roszjarovitz 
János 30 kor.

7. Növendékek karácsonyára a karácsonyi ünnepély alkalmából per
selypénz és adományok czimén befolyt 715 kor. 32 fillér.

8. A húsvéti ünnepekre az intézetnél maradt növendékek ellátásához 
a következők adakoztak: Valkovszky Mihályné, özv. Sárkány Andrásné, 
Kiss Mihályné, özv. Janurik Pálné, Tóth Cz. Mihályné, Machan Györgyné,
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ifj. Janurik Pálné, özv. Belopotoczky Istvánná, Melis Pálné, Sonkoly 
Mihályné, Nikelszky Zoltánná, özv. Janurik Jánosné. Összegezve bejött 
1 oldalas, 7 sonka, 5 kolbász, 10 kalács, 3'80 kg. liszt, többféle apró 
sütemény, 150 drb tojás.

9. Az étkező javára a dunagálosi ev. egyház 10 koronát, Dunagálos 
község 10 koronát, Dedinszky János alesperes 10 koronát adományozott.

Fogadják az intézet nemesszivü támogatói, az összes alapítvány
tevők és adakozók, az intézet hálás köszönetét.

7. A tanév befejezése. Az ország forradalmi állapota természetszerűleg 
befolyásolta jóformán az egész tanévet, a növendékek nyugtalan lelkiélete, 
a forradalmi időkkel mindig velejáró hiánya a biztonsági érzésnek — a 
távoltarthatatlan riasztó híreknek a kedélyekre való hatása — befolyásolta 
a tanulmányi előmenetelt — de mégis legnagyobb mértékben a tanév 
végén éreztük a helyzet rendkívüli voltát, midőn a vizsgálatokkal kapcso
latos intézkedéseket kellett megtennünk. A kerületi elnökséggel megszakadt 
minden postai összeköttetésünk. A felügyelőbizottságnak egyetlen nem 
szarvasi tagjával, a békési esperessel tudtunk csupán érintkezést találni. 
Ilyen körülmények között a helyi bizottság Bartos Pál egyházi elnök és 
Dr. Haviár Gyula világi alelnök elnöklete mellett 1919. évi junius hó 1-én 
tartott ülésén elhatározta, hogy a felügyelőbizottságról intézkedő szabály
zat 31. §-ára való hivatkozással a helyzet kényszerítő hatása alatt és az 
illetékes tényezők utólagos jóváhagyásának reményében — intézkedik 
mindazokban a halaszthatatlan ügyekben, melyek többi között — a tanév 
befejezésével is kapcsolatosak és felkérte Bartos Pál lelkészt, hogy a 
kerület képviselőjeként elnököljön a vizsgálatokon és minden, a kerületi 
elnökség részéről a vizsgákat illető ügyben eljárjon, s minthogy a tan- 
felügyelővel nem sikerült a keresett kapcsolatot megtalálnunk, Terényi 
György igazgatóhelyettest arra, hogy a kormány képviselőjének előírt 
szerepét a vizsgálatokon töltse be.

A vizsgálatok rendje a következő volt:
Junius 2—3. A IV. évfolyam írásbeli osztályképesítő vizsgálata.
Junius 6—7. A IV. évfolyam gyakorlati és szóbeli osztály és osz

tályképesítő vizsgálata.
Junius 10. írásbeli befejezőképesítő vizsgálat.
Junius 13. Az első évfolyam osztályvizsgálata.
Junius 14. A II. évfolyam osztályvizsgálata.
Junius 16. A III. évfolyam osztály vizsgálata.
Junius 17. A II. évfolyam osztályképesítő vizsgálata.
Junius 18. A III. évfolyam osztályképesítő vizsgálata.
Junius 19. A gyakorlóiskola vizsgája (D. e. 9 órakor).
Junius 20—21. Szóbeli befejezőképesítő vizsgálat.
Vizsgázott az I. osztályból 25 rendes 2 magántanuló, a II. osztályból 

36 rendes, 1 magántanuló, a III. osztályból 28 rendes növendék, a IV. 
osztályból 13 rendes növendék.

A vizsgálatok eredményét később a megfelelő táblázatban mutatjuk ki.
Befejező képesítő vizsgálatot 13 rendes tanuló tett általános jeles 

osztályzattal.
A vizsgái elnöknek idevágó jelentése nyomán feljegyezzük, hogy 

„általában a jelöltek páratlan szorgalomról, a közepesnél jobb felkészültség
ről, egyes tárgyakban kiváló, alapos tudásról tettek tanulságot, aminek a 
vizsgálatok befejeztével, örömmel adtam kifejezést.“
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A vizsgálatok szabályszerűen folytak le, a jelöltek önállóan adtak 
bizonyságot tudásukról.

A tanévzáró ünnepélyt a zavaros politikai helyzet miatt házilag, 
csupán a tanárikar és a növendékek részvétele mellett tartottuk meg 
junius 19-én. Sajnos a tanév gondjai nem értek véget. A budapesti kormány, 
a cseh-szlovákok és a jugoszlávok által megszállott területekre növendé
keink nem tudtak hazautazni. Az ittrekedtek részére önköltséges közélel
mezést vezettünk be, melynek vezetését Preusz Mária felügyelőnő és 
Terényi György igazgatóhelyettes vállalták magukra.

Várjuk a honvágytól is gyötört növendékekkel együtt a boldog napot, 
melyen az utazási veszedelmektől nem tartva — nyugodt lélekkel bocsát- 
hatjuk őket szeretteikhez. Vajha mennél előbb eljőne ez a magyarságra 
is felszabadulást, szegény megtépett magyar hazánknak új, nyugodtabb 
jövendőt jelentő óra. — Addig szeretnék megüzenni az aggódó szülőknek, 
testvéreknek: felettébb ne aggódjatok, hűséges lélekkel, gondos szeretettel 
őrködünk a reánk bízottak felett.

8. Az intézethez érkezett fontosabb iratok és rendeletek jegyzéke. 1. 
A Tanárkongresszus szövetkezésre hívja fel a pedagógusokat. (2901)

2. A VKM 102075—1918. sz. r. az 1918—19. évre a fiz. kiég. állam
segélyt utalványozza. (2938)

3. A VKM 121580—1918. sz. r-tel a tanítónöképző intézet dologi 
állapotára és rendjére valamint a tanítás eredményére vonatkozó észre
vételeit közli. (2945)

4. A VKM 149728—1918. sz. r. Zámbory részére a jogtalanul vissza
tartott háborús segélyt utalja ki. (3019)

5. A Nemzeti Tanács a hüségfogadalom letételére szólítja fel a tanári 
kart. (3100 a)

6. A VKM 174865—1918. sz. r. tanszerbeszerzés tárgyában. (3149)
7. A Bph 4021 —1918. sz. r. szénszünet tárgyában. (3164)
8. A Bph távirata spanyol szünet tárgyában (3288)
9. Az alispán 29778—1918. sz. r. a. spanyol vakáció megszüntetését 

rendeli el. (3301)
10. A Bph. 4503—1918. sz. r. a köztartásdíjak emelése tárgyában (3483)
11. A VKM 189791 —1918. sz. r. a tanítóképzőintézeti nevelők fize

téskiegészítése tárgyában. (3490)
12. A KM 5161—1919. sz. r. Krcsmarik Endrének ruhabeszerzési se

gélyt engedélyez. (351)
13. A magyarországi tanítók szakszervezetének képzőintézeti szak

osztálya a szakszervezetbe való belépésre szólít fel. (357)
14. A KM 39991 — 1919. sz. r. Levius Ernő részére 800 K családi 

pótlékot engedélyez. (358)
15. A KM 39992 1919. sz. r. Krcsmarik Endre részére 800 K családi

pótlékot engedélyez. (359)
16. A KM 39992—1919. sz. r. Kiss Sándor részére 800 K családi 

pótlékot engedélyez. (360)
17. A KM 39990—1919. sz. r. Tömörkényi Dezső részére 800 K csa

ládi pótlékot engedélyez. (361)
18. A KM 24998—1919. sz. r. Nikelszky Zoltán részére 800 K családi 

pótlékot engedélyez. ("362)
19. A KM 11346—1919. sz. r. Tömörkényi Dezső részére két gyer

mek után 1600 K családi pótlékot engedélyez.
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20. A KM 11343—1919. sz. r. Nikelszky Zoltán részére két gyermek 
után 1600 K családi pótlékot engedélyez. (383)

21. A KM 11344—1919. sz. r. Krcsmarik Endre részére három gyer
mek után 2400 K családi pótlékot engedélyez. (384)

22. A FM 66037—1919. sz. r. gazdasági szaktanár kiküldése tárgyá
ban. (385)

23. A KM 39966—1919. sz. r. Paulik Béla hitoktatótól az államsegélyt 
megtagadja. (386)

24. A KM 11347—1919. sz. r. Levius Ernő részére 400 K családi 
pótlékot engedélyez. (400)

c~ - t̂ t g X 9 ^ g > >- T3
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II. AZ INTÉZET ÁLLAPOTA

1. Fenntartó és kormány zótestillet. Intézetünk fentartója a bányai ág. hitv. egy
házkerület, kormányzótestülete a Felügyelőbizottság.

A felügyeiőbizottság elnöksége: Dr. Qerhauser József, a csanád-csongrádi egyház
megye felügyelője, Ítélőtáblái biró, világi elnök. Bartos Pál helybeli lelkész, egyházi elnök.

Tagjai: a) vidékiek: zólyomi Dr. Wagner Géza (Budapest, V., Akadémia-utcza 5,), 
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, VII., lllés-utcza 25.), Dr. Hoffmann Frigyes (Buda
pest, VI, Szondy-utcza 45—57.), Dr. Pőzel István (Budapest, IX., Üllői-út 31.), Petrovics 
Soma esperes (Szentes), Keviczky László esperes (Kondoros), Dr. Szeberényi Lajos Zs. 
esperes (Békéscsaba), b) helybeliek: Dr. Haviár Gyula világi alelnök, Benka Gyula, 
Kelló Gusztáv, Kollár Kajos, Krsnyak Mihály, Kutlik Endre, Mocskonyi József, Nikelszky 
Zoltán, Placskó István, Tömörkényi Dezső.

Pénztáros: Kutlik Endre, ellenőr: Plenczner Lajos.

2. A tanári kar és elfoglaltsága.
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i NIKELSZKY ZOLTÁN 
igazgató

9 5 14
Neveléstan a III. o. heti 3 óra. 
Gyakorlati kiképzés a III., IV 
o. heti 8 óra. Összesen 11 óra

2 BECSER JOLÁN 
nevelőnő

1 — 1

3 FETZER JÓZSEF 
róni. kath. lelkész

5 — 5 Róm. kath. vallástan I-IV. 
osztályban

4 Dr.FRIDMANN ERNŐ 
főrabbi

7 1 8 Izr. vallástan a I-11I. oszt.-ban
H. Glück 
Zsigm. 
hitokt.

5 KISS SÁNDOR 
rendes tanár

10 — 10

Mennyiségtan I. o.-ban 2 óra. 
Mennyiségtan II o.-ban 2 óra. 
Mennyiségtan III. o.-ban 3 óra. 
Mennyiségtan IV. o -ban 3 óra. 
Fizika II1-1V. o.-ban 2—2 óra. 
Testtan I. o.-ban 2 óra Lélek
tan .11. o.-ban 3 óra. Alkot
mánytan IV. oszt.-ban 2 óra. 
Francia nyelv 2 o. Ossz. 23 óra.

II.
 o

sz
tá

ly
ba

n A tanári 
könyvtár 

és a 
földrajzi 
szertár 

őre

9



Fo
ly

ós
zá

m A tanár neve és 
alkalmaztatásának 

minősége

Szóig, idő (év)

Melyik osztályban, mily 
tárgyat, heti hány 

órában tanít?

O
sz

tá
ly

fő
 a

z 
;

Jegyzet

in
t.-

tü
nk

né
l

| m
ás

ho
l

ös
sz

es
en

6 KRCSMAR1K ENDRE 
rendes tanár

11 — 11

A termé- 
szetrajzi 
szertár és 
régiség 
tár őre 

Tanított 
1917. évi 
szept. 28.

7 LEVIUS ERNŐ 
rendes tanár

21 — 21

Ének, zeneelmélet, zongora I. 
oszt.-ban 6 óra. Ének, zene
elmélet zong. II. o.-ban7óra. 
Ének, összhangzattan, harmo
nium HI. oszt.-ban 4 óra. Kar
ének I., II., III., IV. oszt.-ban 
heti 1 óra. Összesen 18 óra.

A zene
szertár és 

zene 
könyvtár 
őre, or

gonaalap 
kezelője

8 MOÓR LENKE 
helyettes tanár

2 — 2

Állattan és növénytan I-II. o. 
heti 3—3 óra. Ásványtan és 
kémia a III. o.-ban heti 3 óra 
Gazdaságtan az I., II. és III. o. 
heti 2—2 óra, a IV.-ben 1 óra. 
Torna az I-III. és II.-IV. o.-ban 

2 - 2  óra. Összesen 20 óra. III
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9 NIKELSZKY MARGIT 
nevelőnő

1 1

10 PAULIK BÉLA 
ref. lelkész

1 4 5 Ref. vallástan I-IV. oszt.-ban

11 PREUSS MÁRIA 
segédtanár 1 4 5

Rajz az 1 —II. o.-ban heti 3—3 óra, 
III—IV. o.-ban 2—2 óra. Német II. 
o.-ban 3 óra. Kézimunka I II. III. IV. 

o. 2 - 2  óra. Összesen 21 óra. IV
. 
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12 REMENYIK LÁSZLÓ 
gyak. isk. tanító 6 7 13

A gyakorló iskola tanitója, 
gyakorlati kiképzés a III. o.- 
ban heti 2 óra. a IV. o.-ban 
heti 6 óra. Neveléstan a III. 

o.-ban heti 3 óra.
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13 SUPPER FRIGYES 
rendes tanár

8 — 8

Német az I. III és IV. o.-ban 
heti 9 óra. Magyar a 11. o.- 
ban heti 4 óra. Zene a IV. 
o.-ban heti 4 óra. Gyakorlati 
kiképzés heti 1 óra. Össze

sen heti 18 óra.
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3. a) A növendékek névsora.

1. o s z t á l y . 1. Badáczy ibolya, ág. ev. vallásu, szül. Kiskunlaczháza, Pestmegye, 
1904. február 4-én, atyja állami hivatalnok.

2. Berg Ilona, ág. ev. vallásu, szül. Szeghegy, Bácsmegye, 1903. január 30-án, 
atyja tanító.

3. Bodnár Irén, ág. ev. vallásu, szül. Berencsbukór, Nyitramegye, 1903 május
23-án, atyja ev. lelkész.

4. Brauner Margit, ág. ev. vallásu, szül. Szarvas, Békésmegye. 1904. február 17-én, 
atyja üzletvezető.

5. Czika Matild, ág. ev. vallásu, szül. Hosszúfalu, Brassómegye, 1903. márczius
14-én, atyja m. á. v. pályaőr.

6. Cseh Ilma, ág. ev. vallásu, szül. Nagyrőcze, Gömörmegye, 1903. október 9-én, 
atyja vasúti pályafelvigyázó.

7. Dobozy Etelka, ág. ev. vallásu, szül. Pusztaföldvár, Békésmegye, 1902. junius
7-én, atyja tanító.

8. Dobronyovszky Ilona, ág. ev. vallásu, szül. Alberti, Pestmegye, 1902. május 
27-én, atyja ev. lelkész.

9. Emericzy Aranka, ág. ev. vallásu, szül. Duránd, Szepesmegye, 1904. július 
31-én, atyja földmíves.

10. Földvári Irén, ág. ev. vallásu, szül. Szarvas, Békésmegye, 1904. október 
atyja czipész.
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DK. TAKÁCS I. GUSZTÁV 
int. orvos és egészség

tan tanár
12 — 12 Egészségtan a IV. oszt.-ban

15 TERÉNY1 GYÖRGY 
vallástanár 1 7 8

Vallástan 1. oszt.-ban 4 óra 
Vallástan 11. oszt.-ban 4 óra 
Vallástan 111. oszt.-ban 3 óra 
Vallástan IV. oszt.-ban 3 óra 
Földrajz 11. oszt.-ban 2 óra 
Földrajz 111. oszt -ban 2 óra 
Szépírás 1. oszt.-ban 1 óra 
Szépírás 11. ősz.-ban 1 óra 

összesen 20 óra. A 
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16 TÖMÖRKÉNYI DEZSŐ 
rendes tanár 9 2 11

Magyarnyelvet az 1. o. 4 óra 
Magyarnyelvet a 111. o. 3 óra 
Magyarnyelvet a IV. o. 3 óra 
Neveléstan a IV. o. 2 óra 
Történet az 1. o. 3 óra 
Történet a 11. o. 3 óra 
Történet a 111. o. 2 óra 
Földrajz az 1 o. 2 óra 
Gyakorlati kiképzés 1 óra 

Összesen 23 óra.
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17 ZÁMBORY ENDRE 
rendes tanár 9 1 10

Hadba vonult 1915. évi decz. 
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11. Franyó Gizella, ág. ev. vallásu, szül. Nagylak, Csanádmegye, 1903. február
19- én, atyja bankszolga.

12. Fritz Ilona, ág. ev. vallásu, szül. Kiskér, Bácsmegye, 1904. október 13-án, 
atyja tanító.

13. Gajdács Jolán, ág. ev. vallásu, szül. Békéscsaba, Békésmegye, 1904. január
7-én, anyja tanító özvegye

14. Gálik Éva, ref. vallásu, szül. Tiszavezseny, Szolnokmegye, 1901. deczember
21- én, anyja jegyző özvegye, postamesternő.

15. Gótsch Ilona, ág. ev. vallásu, szül. Bácsfeketehegy, Bácsmegye, 1903. május
12- én, anyja tanító özvegye.

16 Horvay Gizella, ág. ev vallásu, szül. Mateócz, Szepesmegye, 1902. október 
17-én, atyja gyári lakatos.

17. Hoffer Anna, izr. vallásu, szül. Budapest, Pestmegye, 1904. október 22-én, 
atyja vendéglős, (február 7-én kimaradt)

18. Illyés Mária, ref. vallásu, szül Szentendre, Pestmegye, 1901. május 12-én, 
atyja adótárnok.

19 Szalay Erzsébet, ág. ev. vallásu, szül. Kakasszék, Békésmegye, 1604. január 
27-én, atyja uradalmi intéző.

20. Samarik Krisztina, ág. ev. vallásu, szül Kúnó, Nyitramegye, 1902. augusztus
22- én, atyja kisbirtokos, (január 16-án kimaradt/

21. Kis Erzsébet, ref vallásu, (deczember 2!-én kimaradt).
22. Keresztúri Zsófia, ág. ev vallásu, szül. Czegléd, Pestmegye, 1901. február

20- án, atyja ipartestületi pénzbeszedő.
23. Kirchner Olga, ág. ev. vallásu, szül. Balassagyarmat, Nógrádmegye, 1904. 

márczius 24-én, atyja kádármester.
24. Kovács Adél, róni kath. vallásu, szül. Poprád, Szepesmegye, 1903. junius

30- án, atyja polgármester.
25. Krsnyak Judit, ág ev. vallásu, szül. Szarvas, Békésmegye, 1903. október 9-én, 

atyja szűrszabó.
26. Kubin Ludmilla, ág. ev. vallásu, szül. Borczfalu, Túróczmegye, 1903. márczius

13- án, atyja földmíves.
27. Kuncz Elvira, ág. ev. vallásu, szül. Liebling, Temesmegye, 1903. augusztus

16- án, atyja tanító.
28. Ladányi Ella, ág. ev. vallásu, szül. Csehberek, Nógrádmegye, 1903. január

31- én, atyja czipész
29. Lázár Ilona, ág. ev. vallásu, szül. Modor, Pozsonymegye, 1903. április 8-án, 

atyja vendéglős.
30. Lencsó Olga, ág. ev. vallásu, Szucsány, Turócmegye, 1904. máj. 2., atyja kékfestő.
31. Mikolay Édit, róm. kath. vallásu, szül. Szarvas, Békésmegye, 1903. szeptember 

13-án, anyja közjegyző özvegye.
32. Müller Gizella, ág. ev. vallásu, szül. Felsőnána, Tolnamegye, 1904. május 5-én 

atyja ev. lelkész, (február 4 én kimaradt)
33. Pataky Gizella ág. ev. vallásu, szül. Szomód, Komárommegye, 1902. május

9-én, atyja erdész.
34. Róth Jolán ág ev. vallásu, szül. Óverbász, Bácsmegye, 1904. julius 22-én, 

atyja ev. lelkész.
35. Ruzsinszky Mária, ág. ev. vallásu, szül. Szarvas, Békésmegye, 1904. február

17- én, anyja gépészkovács özvegye, varrónő.
36. Schmidt Ella, ág. ev. vallásu, szül. Brassó, Brassómegye, 1901. október 3-án, 

atyja magánmérnök.
37. Schwarcz Anna, ág, ev. vallásu, szül. Németzsidány, Sopronmegye, 1902. 

november 14-én atyja tanító.
38. Szadlon Anna, ág. ev. vallásu, szül. Nagyegyházas, Nyitramegye, 1902. már

czius 9-én. atyja kisbirtokos.
39. Szentgyörgyi Czeczilia, ref. vallásu, szül. Dévaványa, Szolnokmegye, 1904. 

április 25-én, atyja ref. lelkész.
40. Szilasi Katalin, ág. ev. vallásu, szül. Orosháza, Békésmegye, !902. szeptem

ber 1-én, atyja földmíves.
4L Szlany Márta, ág. ev. vallásu, szül. Békéscsaba, Békésmegye, 1903. julius 

9-én, atyja tanító, (február 10-én kimaradt).
42. Zorkóczy Gizella, ág. ev. vallásu, szül. Erdőlarcsa. Nógrádmegye, 1900. julius 

4-én, atyja gazdasági intéző.
43. Zorkóczy Stefánia, ág. ev. vallásu, szül. Erdőtarcsa, Nógrádmegye, 1902. 

szeptember 20-án, atyja gazdasági intéző.
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44. Wack Adél. ág. ev. vallásu, szül. Tiszaistvánfala, Bácsmegye, 1904. április 
12-én, atyja ev. lelkész.

11. o s z t á l y . 45. Balogh Mária, ág. ev. vallásu, szül. Örkény, Pestmegye, 1901. febr.
12- én, atyja házbérlő.

46. Baross Ilona, ág. ev. vallásu, szül. Kondoros, Békésmegye, 1901. május 19-én, 
atyja főjegyző

47. Belopotoczky Zsuzsanna, ág. ev. vallásu, szül. Szarvas, Békésmegye, 1901. 
január 20-án, anyja tímár özvegye.

48. Bors Jolán, ág. ev. vallásu, szül. Orosháza, békésmegye, 1902. november 20. 
atyja csizmadia.

49. Bukovszky Sarolta, ág. ev. vallásu, szül. Tószeg, Pestmegye, 1902. augusztus
8-án, atyja főjegyző.

50. Buthy Gabriella, ág ev. vallásu, szül. Békéscsaba, Békésmegye, 1902. már- 
czius 21-én, atyja tanító volt.

51. Cseh Irma, ág. ev. vallásu, szül. Aszód, Pestm , 1900. febr, 15-én, atyja tanító.
52. Droba Ilona, ág. ev. vallásu, szül. Zsaskó, Árvamegye, 1901. június 11-én, 

atyja ev. lelkész.
53 Glasner Ilona, róm. kath. vallásu, szül. Felsővisó, Mármarosmegye, 1901. 

junius 6-án, atyja orvos.
54. Gótsch Erna, ág. ev. vallásu, szül. Bácsleketehegy, Bács-Bodrogmegye, 1901. 

augusztus 5-én, anyja tanító özvegye.
55. Horváth Mária, ág. ev. vallásit, szül. Budapest, Pestmegye, 1903. február 19. 

atyja czipész.
56. Horváth Irén, ág. ev. vallásu, szül. Mezőhegyes, Csanádmegye, 1903. február

15- én, atyja lakatos.
57. Hosszú Mária, ág. ev. vallásu, szül. Békéscsaba, Békésmegye, 1901. április

21-én, atyja ácsmester.
58. Hrdlicska Vera, ág. ev. vallásu, szül. Túrán, Turóczmegye, 1902. január 13. 

atyja ev. lelkész.
59. Janurik Anna, ág. ev. vallásu, szül. Szarvas, Békésmegye, 1901. márcz. 14-én, 

anyja földbirtokos özvegye.
60. Kiss Magda, ág. ev. vallásu, szül. Ipolytarnócz, Nógrádmegye, 1900. junius

2-án, atyja jegyző.
61. Kovács Anna, ág. ev. vallásu, szül. Szarvas, Békésmegye, 1901. deczember

23- án, atyja vasúti pályaőr.
62. Kovácsik Erzsébet, róni. kath. vallásu, szül Békéscsaba, Békésmegye, 1903. 

május 31 én, anyja kereskedő özvegye.
63. Krsnyak Margit, róni. kath. vallásu, szül. szarvas, Békésmegye, 1901. decz.

10-én, atyja községi jegyző.
64. Melczer Hedvig, ág. ev. vallásu, szül. Mateócz, Szepesmegye, 1903. április

30- án, atyja magántisztviselő.
65 Neumann Jolán, ág. ev. vallásu, szül. Szarvas, Békésmegye, 1902. április

13- án, atyja tanár.
66. Neumann Lenke, ág. ev. vallásu, szül. Szarvas, Békésmegye, 1903. szeptember

16- án, atyja tanár.
67. Perényi Margit, ág ev. vallásu, szül. Aszód, Pestmegye, 1902. február 21-én, 

atyja tanító.
68. Placskó Márta, ág. ev. vallásu, szül. Szarvas, Békésmegye, 1902. okt. 20-án, 

atyja ev. lelkész.
69. Pleczner Gabriella, ág. ev. vallást!, szül. Szarvas, Békésmegye, 1903. július

31- én, atyja tanár.
70. Schönbrunn Magda, izr. vallásu, szül. Nagyvárad, Biharmegye, 1899. május 

7-én, atyja házaló.
71. Schüssler Borbála, ág. ev. vallásu, szül. Káty, Bácsbodrogmegye, 1902. már- 

czius 17-én, atyja vendéglős.
72. Serbán Irén, ág. ev. vallásu, szül. Újpest, Pestmegye, 1902. november 15-én, 

atyja borbély.
73. Sikora Anna, ág. ev. vallásit, szül. Bártfa, Sárosmegye, 1901. junius 30-án, 

atyja bodnár.
74. Stefanovits Judit, ág. ev vallásu, szül. Mezöberény, Békésmegye, 1901. május 

1-én, atyja tímár volt
75 Stromp Katalin, ág. ev. vallásu, szül. Rozsnyó, Gömörmegye, 1901. november

24- én, atyja mészáros, (kimaradt október 30-án).
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76. Suslik Márta, ág. ev. vallású, szül. Laszkár, Turóczmegye, 1902. január 26-án, 
atyja kisbirtokos, (kimaradt november 20-án).

77. Szabó Lujza, ág. ev. vallású, szül. Alsószeli, Pozsonymegye, 1901. augusztus 
15-én, atyja korcsmáros.

78. Szomora Márta, ág. ev. vallású, szül. Tótpelsőcz, Zólyommegye, 1901. október
9-én, atyja timármester.

79. Szoyka Jolán, ág. ev. vallású, szül. Baja, Bácsmegye, 1903. márczius 26-án, 
atyja állatorvos.

80. Szrnka Jolán, ág. ev. vallású, szül. Mezőberény, Békésmegye, 1901. január
3-án, anyja tanító özvegye.

81. Takáts Olga, ág. ev. vallású, szül. Tiszok, Gömörmegye, 1903. január 4-én, 
atyja malointulajdonos és vendéglős.

82. Turek Matild, ág. ev. vallású, szül. Monok-Lőrinczke puszta, Zemplénmegye, 
1901. augusztus 29-én, atyja uradalmi intéző.

83. Udvardy Aranka, ág. ev. vallású, szül. Szarvas, Békésmegye, 1902. junius
22-én, atyja tanár.

84. Zachar Jolán, ág. ev. vallású, szül. Ratkó, Gömörmegye, 1903. február 8-án, 
anyja ev. lelkész özvegye.

85. Zorkóczy Vilma, ág. ev. vallású, szül. Beszterczebánya, Zólyommegye, 1900. 
deczember 9-én, atyja kereskedő.

86. Gerlei Margit, izr. vallású, szül Szarvas, Békésmegye, 1903. augusztus *7-én, 
atyja malomtulajdonos.

87 Martinkovics Olga, ág. ev. vallású, szül Bártfa, Sárosmegye, 1902. szeptember
I- én, anyja adótiszt özvegye.

ni. o s z t á l y . 88. Antalik Mária, ág. ev. vallású, szül. Nagyrőcze, Gömörmegye, 
1901. szeptember 8-án, atyja kovácsmester.

89. Balázs Ilona, ág. ev. vallású, szül. Albertirsa, Pestmegye, 1901. márczius
17- én, atyja iparos.

90. Blidovity Mária kimaradt január 24-én.
91. Bóné Irén, ág. ev. vallású, szül. Szentes, Csongrádm. 1900. márczius 11-én, 

atyja árvaszéki igtató.
92. Bődy Ilona, ref. vallású, szül. Nagykőrös, Pestmegye, 1901. január hó 3-án, 

atyja gazdálkodó.
93. Beér Julianna, ág. ev. vallású, szül. Klenócz, Gömörmegye, 1897. julius 6-án, 

atyja gazdálkodó.
94. Csaják Adél. ág. ev. vallású, szül. Petrőcz, Bácsmegye, 1901. április 25-én, 

atyja tanító.
95. Csicsó Ilona, ref. vallású, szül. Mezőtúr, Szoínokmegye, 1901. augusztus 18-án, 

atyja kerékgyártó.
96. Chriastély Jolán, ág. ev. vallású, szül. Bugyikfalva, Gömörmegye, 1899. febr.

18- án, atyja ev. lelkész.
97. Demcsák Emma, ág. ev. vallású, szül. Felsőaradi, Torontálmegye, 1901. julius

II- én, atyja tanító.
98. Farkas Margit, izr vallású, szül. Czibakháza, Szoínokmegye, 1897. október

12-én, atyja mérnök.
99. Hoznék Ilona, ág. ev. vallású, szül Girált, Sárosmegye 1902. augusztus 14-én, 

atyja ev. esperes.
100. Hoznék Katalin, ág. ev. vallású, szül, Girált, Sárosmegye, 1901. április 26-án, 

atyja ev. esperes.
101. Kincses Ilona, róm. kath. vallású, szül. Zenta, Bácsmegye, 1900. április 12-én, 

atyja zenész.
102. Kiss Irma, ág. ev. vallású, szül. Potyond, Sopronmegye, 1899. október 31-én, 

atyja földmivelö.
103. Király Klára, ág. ev. vallású, szül. Selmeczbánya, Hontmegye, 1902. október

14-én, atyja gimn. igazgató.
104. Kozák Etel, ág. ev vallású, szül. Selmeczbánya, Hontmegye, 1902. november 

1-én, atyja vendéglős.
105. Koncsek Olga, ág. ev. vallású, szül Alsósajó, Gömörmegye, 1900. szeptember 

27-én, atyja vasgyári mérnök.
106. Kühár Ilona, ág. ev. vallású, szül. Mezővár, Vasmegye, 1901. október !7-én, 

atyja korcsmáros
1(̂ 7. Lang Erzsébet, ág. ev. vallású, szül. Ujverbászi, Bácsmegye, 1902. október

19- én, atyja földbirtokos.
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108. László Zsuzsanna, ref. valiású, szül. Feketebátor, Biharmegye, 1899. deczem- 
ber 20-án.

109. Lukács Erzsébet, ág. ev. valiású, szül. Csetnek, Gömörmegye, 1901. április
10- én, atyja asztalos.

110. Matusik Julia, ág. ev. valiású, szül. Szarvas, Békésmegye, 1902. február 
22-én, atyja szabómester.

' 111. Majoros Margit, róm. kath. valiású, szül. Békésszentandrás, Békésmegye,
1894. november 16 án, atyja takarékpénztári aligazgató.

112. Oravecz Teréz, ág. ev. valiású, szül. Ondrohó-puszta, Nyitramegye, 1901. 
május 18-án, atyja kerékgyáitó.

113. Russ Róza, ág. ev. valiású, szül. Pancsova, Torontálmegye, 1897. márczius
11- én, atyja mészáros.

114. Russ Anna, ág. ev. valiású, szül. Pancsova, Torontálmegye, 1901. október
30- án, atyja mészáros.

115. Sesztina Ilona, ág. ev. valiású, szül. Turoluka, Nyitramegye, 1901. augusztus 
21-én, atyja tanító.

116. Simkó Ilona, ág. ev. valiású, szül. Túróczszentmárton, Túróczmegye, 1901. 
augusztus 21-én, anyja rézműves özvegye.

117. Szurmó Anna, ref. valiású, szül. Nagykőrös, Pestmegye, 1901 január 8-án, 
atyja polg. isk. igazgató

118. Szultor Margit, ág. ev. valiású, szül. Duránd, Szepesmegye, 1900. márczius
8- án, atyja földműves

119. Tóth Margit, ref. valiású, szül. Öcsöd, Békésmegye, 1900. junius 23-án, 
atyja tanító.

120. Vanicsek Paula, ág. ev. valiású, szül. Szenicze, Nyitramegye, 1900. nov.
9- én, atyja kereskedő.

121. Veress Jolán, ref. valiású, szül. Kisújszállás, Szolnokmegye, 1902. augusztus
31- én, anyja tanár özvegye.

122. Vermes Irén, ref. valiású, szül. Albertirsa, Pestmegye, 1900. augusztus 24-én, 
atyja népbanki főkönyvelő.

123. Walter Matild, ref. valiású, Óverbász, Bácsmegye, 1894. márczius 4-én 
atyja tanító.

ív. o s z t á l y . 124. Csapó Mária, ref. valiású, szül. Téglás, Hajdumegye, 1901. 
február 8-án, atyja ref. lelkész.

125. Filipszky Katalin, ág. ev. valiású, szül. Rákoskeresztúr, Pestmegye, 1901. 
január 20-án, atyja mészáros

126. Haviár Berta, ág. ev. valiású, szül. Liptószentmiklós, Liptómegye, 1900. 
szeptember 2-án, atyja csizmadia.

127. Illyés Margit, ref. valiású, szül. Szentendre, Pestmegye, 1899. február 6-án, 
atyja adóhivatali ellenőr.

128. Kunos Jolán, ág. ev. valiású, szül. Orosháza, Békésmegye, 1901. jan. 5-én, 
anyja géplakatos özvegye.

• 129. Novák Sarolta, ág. ev. valiású, szül. Tápiósüly, Pestmegye, 1900. jan. 24-én, 
atyja malomtulajdonos.

130. Palkovics Julianna, ág. ev. valiású, szül. Szarvas, Békésmegye, 1897. decz. 
18-án, atyja asztalosmester.

131. Pál Róza, unitárius valiású, szül. Erzsébetváros, Kisküküllővármegye, 1900. 
szeptember 4-én, atyja adóhivatali ellenőr.

132. Piltz Ilona, ref. valiású, szül. Mezőberény, Békésmegye, 1901. november 
2ö-án, atyja füszerkereskedő.

133. Piltz Irén, ref. valiású, szül. Mezőberény, Békésmegye, 1896. deczember
25-én, atyja füszerkereskedő.

134. Szieler Mariska, ág. ev. valiású, szül. Bácsszenttamás, Bácsmegye, 1899. 
május 6-án, anyja géplakatos özvegye.

135. Simkó Olga, ág. ev. valiású, szül. Túróczszentmárton, Túróczmegye, 1899. 
szeptember 20-án, atyja rézműves.

136. Tolnay Ilona, ref. valiású, szül. Margittá, Biharmegye, 1900. november hó
12- én, atyja ügyvéd.

137. Vashegyi Valéria, ág. ev. valiású, szül. Jolsva, Gömörmegye, 1896. nov.
4-én, anyja bányagondnok özvegye.

138. Vilim Margit, ág ev. valiású, szül. Békécscsaba, Békésmegye, 1900. decz. 
12-én, atyja városi rendőrfelügyelő.
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b) Összegező kimutatás az intézet növendékeiről

So
rs

zá
m

I.

ŐSZI

11.

'ÁLY

III. IV.

Ö
ss

ze
se

n 
|

ÁLTALÁNOS ÁRAMLAT.

Fölvétetett rendes tanuló 44 43 36 15 138

Összesen 44 43 36 15 138

A tanév folyamán kimaradt és magán-
tanulóvá lett — — —

A tanév folyamán kimaradt 16 7 8 2 33*

Létszám a tanév végén 28 36 28 13 105

VALLÁS SZERINT.

a) Rendes tanulók:
Ág. hitv. ev. 37 40 25 9 111
Református 4 8 5 17
Unitárius 1 1
Róm. kath. 2 2 2 6
Qör. kel. 1 1
Izraelita 1 1 __ . . . 2

Összesen 44 44 35 15 138

b) Magántanulók:
Ág. hitv. ev. 1 1 2
Református 1 1
Róm. kath.
Gör. kel.
Izraelita . . . . ___ __ . . .

Összesen 2 1 — . . . . 3

ILLETŐSÉG SZERINT:
Helybeli 6 12 1 1 20
Békésmegyei 4 7 2 4 17
Más megyebeli 34 24 33 10 101

összesen 44 43 36 15 138

* A tömeges kimaradás az országos zavarokban és széttagozódásban leli ma
gyarázatát.

4. Épület, berendezés. Intézetünk a régi épületben folytatta le a tanévet. Új telek 
érdekében tett lépésünkre nézve megjegyezzük, hogy a felügyelőbizottság 1918. julius 
1-én jóváhagyással fogadta a kiküldött bizottság jelentését, mely szerint kivihetőnek 
és alkalmasnak látszik az intézet új épületének a Buk-féle telken leendő elhelyezése, 
mire nézve azonban további lépéseket az országos viszonyok szülte akadályok miatt 
nem tehettünk. Az internátusi berendezés a kisebb bútorzaton kívül 27 ággyal és 15 
szekrénnyel gyarapodott.

16



5. Felszerelések. A felszerelésekről szóló kimutatás szerint az .állomány 1918. 
decz. 31-én a következő:

A szak
leltár A szakleltárak megnevezése

Érték 1918. 
deczember 31-én

száma K fill.

I. Az intézet berendezésének szakleltára 53735 80
II. Tanári könyvtár „ 10555 70

III. Kötelező olvasmányok „ 1011 —
IV. Lélektani felszerelés „ 120 6
V. Mennyiségtani felszerelés 182 80

VI. Fizikai 4576 51
VII. Történelmi „ „ 156 —

Vili. Földrajzi „ „ 1986 94
IX. Természetrajz-vegytani felszerelés szakleltára 4923 69
X. Gazdasági „ „ 2742 90

XI. Rajz 629 81
XII. Kézügyességi 1294 37

XIII. Női kézimunkái „ „ 673 —

XIV. Zeneszerelvények „ 10118 —

XV. Zeneművek „ 2027 19
XVI. Tornászati „ 140 90

XVII. Régészeti gyűjtemény „ 65 28
XVIII. Gyakorló iskolai „ „ 1678 84

XIX. Konyhai „ „ 8996 24

Összesen 105615 03

6. Könyvtár, Tanári könyvtár. Könyvtárunk az utóbbi években sokat 
fejlődött, azért a régi csoportosítás egészen elavult és a katalógusunk szinte haszna
vehetetlenné vált. Ezért volt szükséges a könyvtár állományának teljesen új leltározása 
és új katalógus készítése czélszerübb beosztás alapján. Az újraleltározás munkájához 
a tanév lezárta után jún. 27. fogtunk hozzá az ittrekedt vidéki növendékek támogatá
sával, és júl. 10-én fejeztük be. Ebben a munkában részt vettek: Antalik Mária, Pődy 
Ilona, Búr Juliska, Hoznék Ilona, Oravecz Teréz, Suttor Margit a III. osztályból; Bu- 
kovszky Sarolta, Horváth Mária, Melczer Hedvig, Perényi Margit, Szabó Lujza, Takács 
Olga, Zorkóczy Vilma a II. osztályból; Horvay Gizella, Ladányi Ella és Szadlon Anna 
az I. osztályból. Magam és a tanári kar nevében itt is kifejezem hálás köszönetünket 
ezen növendékeknek lelkes, kitartó és alapos támogatásukért.

A könyvtár állománya: 1489 mű 2280 kötetben. — Az egész állománynak leltár 
szerinti értéke, ami a mai viszonyok közt még csak megközelítő értékelésnek mond
ható, 1055570 kor.

A könyvtár az elmúlt tanévben a következő ajándékokban részesült:
A földm.-ügyi min. ajándéka: Magyarország földmivelésügye 1914-ben. A VKM. 

ajándéka: Schusch'ny H. dr.: Iskola és egészség. Pfeiffer Férd. kiad. 1914. Supper Fri
gyes tanár ajándéka : Die Glocke. Monatshefte f. Lit. und Kunst. 1906. Chikago.; Goethes 
Gedichte. Otto Hendel. Halle.; Schillers Gedichte Ph. Reclam. Leipzig. Kiss Sándor 
tanár ajándéka: Heltai Jenő: Hét sovány esztendő. Athenaeum. Bp., Bernáth D: Cléo- 
patre, sa vie-son régne. F. Alcan. Paris.

Az ajándékozók fogadják az intézet hálás köszönetét.
Kiss Sándok
e. i. könyvtáros.

7. Internatus, externatus, köztartás. Az internátusbán az év elején 66 növendék 
nyert felvételt, kiknek száma a tanév végén 47-re apadt le a növendékeknek otthon- 
maradása folytán. A közvetlen felügyeletet Preuss Mária bentlakó tanárnő, Becser Jolán 
és Nikelszky Margit nevelőnök lelkiismeretes gondossággal és szeretettel gyakorolták. 
A III. és IV. osztály növendékei mind kintlakók voltak, kik megfelelő családoknál 
nyertek elhelyezést. A köztartásról közlendőinket már elmondottuk.
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8. Kimutatás az ösztöndíjakról és kedvezményekről.

S'So©"C=>jgj»cn
Az ösztöndíj megnevezése Kor. Az ösztöndíj élvezője

H
án

ya
d 

1: 
év

es
 

1

1 Egyházkerületi ösztöndíj 100 Filipszky Kató IV.
2 Egyházkerületi ösztöndíj 100 Szieler Mariska IV.
3 Mikolay Mihály-féle 54 Zachar Jolán 11.
4 Mikolay Mihály-féle 54 Martinkovics Olga 11.
5 Ponyiczky Máté-féle 54 Lang Erzsébet 111.
6 Tepliczky János-féle 44 Paikovics Julia IV.
7 Haviár Dani-féle 32 Kunos Jolán IV.
8 Haviár Dani-féle 32 Bors Jolán 11.
9 Elefánt Jánosné-féle 11 Szadlon Anna 1.

10 Dr. Takács I. Gusztáv jutalomdija 100 Páll Rózsi IV.
11 N. N. jutalomdija 50 Páll Rózsi IV.
12 N. N. jutalomdija 50 Buthy Gabriella 11.
13 Egy szarvasi lelkész a rajzolás-

ban kiváló növendéknek 30 Perényi Margit 11.
14 N. N. jutalomdija 30 Perényi Margit 11.
15 N. N. a rajzolásban kiváló nö-

vendéknek 30 Neumann Jolán 11.
16 Krsnyak Mihály jutalomdija 25 Kincses Ilona 111.
17 Szilassy János jutalomdija 25 László Zsuzsanna 111.
IS Szarvasi Nőegylet jutalomdija 20 Gajdács Jolán 1.

Kedvezményben részesültek:

1 A szarvasi egyh. alapítványából 50 Szruka Pál volt növendékünk
2 500 Boross Ilona 11.
3 »> » n 500 Keresztury Zsófia 1.
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III. AZ INTÉZET MŰKÖDÉSE.
1. NEVELÉS, FEGYELEM. A valláserkölcsi nevelésre és a hazafias érzés ápolására megfelelő g ondo t 

fordítottunk. E czélt szolgálták reggeli és esti házi könyörgéseink, az istentiszteletek pontos lá to g a tása  és 
ünnepélyek tartása. A téli időszakon á t a vasárnapi istentiszteleteket Terényi György vallástanár az in té
zetben tartotta. D eczem ber 20-án tarto ttunk nyilvános karácsonyi ünnepély t a helybeli intelligens egyház- 
hivek szépszámú részvétele mellett. Az alkalmi beszédet a v a llás tanár ta rto tta , az ünnepélyt bezáró  
alkalomszerű m egható im át Bartos Pál lelkész. Márczius 15-ét és az évzáró  ünnepélyt az országos á llap o 
tokra való tekintettel zártkörűen tarto ttuk  meg. Örömmel jegyezzük m eg, hogy leánynövendékeink ez 
első tanévében fegyelmi tekintetben semmi szigorúbb intézkedésre nem  volt szükség. 2. TANÍTÁS. A tan ítás 
a VKM. 7'(100 911 szám ú rendeletével kiadott Tanterv és Utasitás szerin t folyt. M unkánkat m egnehezí
tették  a terjedelmes szünetek. Okt, 26-tól nov 17-ig a  spanyol já rvány  m iatt, decz. 20-tól febr. 3-ig a  k a rá 
csonyi és szénszünet m iatt, husvétkor április 17 22-ig terjedő vakáczió m iatt nem volt tanítás. Tanári é r te 
kezleteinken foglalkoztunk a tanm enetekkel, a  növendékek szorgalm i és erkölcsi kérdéseivel. Az írásbeli 
dolgozatok tekintetében az előirt teendők teljesítését ellenőriztük. A vonatkozó tárgyakban a  dolgozatok 
annak  rendje szerint készíttettek. A kötelező- és m agánolvasm ányok teljesítését m egkívántuk.

3. A nevelés, tanítás és szakképzés egész évi eredményének kimutatása. Osztály  
— illetőleg osztály képesítő -  vizsgálatok.___________■

ÉVFOLYAMOK : 1. 28 r, tann ló II. 36 r .  tan u ló Ili 28 r. tanuló IV 13 r . tan u ló

FOKOZATOK: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

OSZTÁLYZATOK:
t oES:=J S3

ooc=n o
«<=>t=«es

co OO «<=>es OO03 eó 'c=«S3 OO03
OO
»03 • S ’

Zzüc ; 0 03 <13 32 -CZ3 03 cu> 03 3-í 03 03

M agaviselet . . . . 2 7 1 — — — 3 3 2 1 — — 2 8 — — — — 1 3 — — — —

S z o rg a lo m ..................................... 1 5 9 4 — 1 9 9 7 1 — 1 8 7 3 — — 8 5 — — —

Tanulm ányi e lőm enete le  . 8 1 5 5 — 2 0 1 3 3 — — 1 1 1 1 4 2 — 8 4 l — —

Hit- é s  erkö lcstanbó l . . 2 1 7 — — — 3 4 — — — — 2 8 — — — — 1 3 — — — —

A te sti é let ism e rte tésé b ő l . 

A lelki é lei ism e rte té sé b ő l .

1 3 7 6 2

2 3 1 1 2
—

A nép lsk . név. és o k ta tá s tan b .

a m agyar népokt. s ze rv e z . 

A n e v e lé s tö r té n e te m b ő l. .

2 1 5 2

1 2 l

Tanítási gyakorlat . . . 6 1 9 3 — 6 4 3 — —

M agyar nyelvből é s  irodalom b, 8 1 1 6 3 — 2 3 7 6 — — 2 2 5 1 — — 1 1 2 — — —

A m agyar nem zet tö rtén e tin . 

M agyar alkotm ánytanból -

2 1 5 2

8 3 2 — —

M agyarország fö ldrajzából . 1 4 8 3 3 — — — — — —

Ném et nyelvből . . . 1 9 4 5 — — — — — — — 1 8 8 2 — — 9 1 3 — —

F ranczia  nyelvből . . . 3 — — — — 7 — — — — 3 — — — — — — — — —

Egyetem es tö rtén e lem b ő l . 1 6 6 6 — — 3 0 6 — — — — — — — — — — — — —

Egyetem es földrajzból . . 1 8 4 5 1 — 2 5 1 0 1

M ennyiségtanból . . . 1 6 2 7 3 — 2 2 8 6 — — 1 4 8 3 3 — 7 4 2 — —

T erm észetra jzbó l é s  kém iáb. 9 1 1 7 1 — 1 8 1 1 6 1 — 1 4 1 2 2

F i z i k á b ó l .................................... 1 3 7 6 2 — 5 7 1 — —

Egé s zs é g t a nbó l . . . . 1 3

G azdaságtanból ( h á z t a r t á s t . ) . 

É n e k b ő l ....................................

1 0 5 2 1 — 2 1 1 1 4 — — 2 2 6 — — — 1 3 — — — —

1 2 5 9 2 — 1 9 1 3 — 4 — 1 2 9 3 4 — 8 5 — — —

Z e n é b ő l .................................... 8 1 1 9 — 1 7 1 0 6 3 — 1 0 8 9 4 — 3 8 1 1 —
R a j z b ó l ..................................... 1 7 3 8 — 2 7 4 4 1 — 1 6 8 4 — — 6 5 2 — —
S z é p í r á s b ó l  . . . . 1 9 9 — — 2 3 9 4 — — — — — — — 8 5 — — —
k é z i m u n k á b ó l  ( s z í n i d b ő l )  . 5 2 5 1 —
N ői  k é z i m u n k á b ó l  .  .  . 2 2 3 3 — 3 0 5 1 — — 2 0 1 — 1 — 1 3 — __ — —
T e s t g y a k o r l á s  é s  j á t é k b ó l  . 1 4 1 4 — — 2 0 1 6 — — — 3  2 5 — — — • 1 2 1 - — —
í r á s b e l i  d o l g o z a t o k  k ü l a l a k j a 2 ;  8 1 8 — 2 2 1 0 4 — 4  1 8 6 — — 8 4 1 — —
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4. Gyakorlati kiképzés, képesítés. A háborús állapotok miatt a tanév első hó
napjait e tekintetben azzal az eltéréssel végeztük, hogy a gyakorló-iskolai tanítást 
Piliszky János ev. egyh. tanító felügyelete alatt a IV. éves növendékek teljesítették 
mindaddig, mig decz. 1-én Remenyik László gyak. isk. tanító visszatért, amidőn beve
zetést nyert a rendes előírásos munka. A növendékek az utasitás szerint gyakorolták 
magukat a tanításban az igazgató szakfelügyelete alatt.

A befejező képesítő vizsgálatról jeleztük már a képesítési oklevelet elnyert 
növendékek számát és készültségét.

A befejező vizsgálat gyakorlati tanításának tárgyai a legkülönbözőbb szakokból 
voltak összeállítva és a tanítást a jelöltek a vizsgáló-bizottság általános megelégedé
sére végezték.

5. Ifjúsági gyámintézet. Az ifjúsági gyámegylet tanárelnöke Terényi György 
volt. E tanévben bevétel 5! korona volt. Cselekvő hátralék 71 korona, kiadás 51 kor. 
melyből 17 koronát kapott az Egyetemes gyámintézet, 17 koronát a szarvasi tanitónő- 
képző ifj. segélyegylete, 17 koronát a békési egyházmegye szabad rendelkezésre.

Az ifj. segélyegylet. Az ifj. segélyegylet tanárelnöke Tömörkényi Dezső volt. 
Múlt évi áthozat 4091'40 korona
Folyó évi bevétel 622 36 korona
Folyó évben összes bevétel 471376 korona
Folyó évben összes kiadás 356'— korona
Maradvány az év végén 4357 76 korona
Kiadás a növendékek segélyezésére 335'— korona
A papirkereskedő számlájára 2P— korona
Hátralék 648'— korona

Az egyletnek 138 tagja volt.
Az ifj. segélyegylet kezelésében lévő „Nikelszky Zoltán alap“-nál 

a múlt évi áthozat 1033'20 korona
ez évi gyarapodás 420951 korona
összes bevétel 524271 korona

Az ifjúsági önképzőkör. Az ifjúsági önképzőkör tanárelnöke Tömörkényi Dezső 
volt. A tagok száma 138 volt. A sok szünet és egyéb tekintetek miatt csak 8 gyűlést 
lehetett tartani, melyből 7 rendes és 1 diszgyülés volt, az utóbbi márczius 15-én. Okt. 
6-án nem lehetett ünnepélyt tartani a spanyol-járvány miatt. A gyűléseken elhangzott 
17 szavalat, 5 felolvasás, 1 ünnepi beszéd, 1 monológ, 1 színdarab, 14 zenei szám. A 
gyűléseken összesen 37 növendék szerepelt.

A pénztár állapota a forgó tőkénél
múlt évi maradvány 473 29 korona
ez évi hevével 327 64 korona
összes bevétel 800 93 korona
kiadás 515'11 korona
maradvány 285 82 korona
kint lévő hátralék 108 — korona

Az olvasó alapnál
múlt évi áthozat 219'19 korona
ez évi bevétel 6 54 korona
összes bevétel 22573 korona

A zászlóalapnál
múlt évi áthozat 734 07 korona
ez évi gyarapodás 12778 korona
összes bevétel 861-85 korona
kint lévő hátralék 36'— korona

6. Gyakorló iskola. A tanítás kezdődött szeptember .. .-én s az évzáró vizsga 
junius 19-én volt.

Az 1918/19. tanévre 49 tanuló iratkozott be, évközben kimaradt 8 tanköteles. A 
növendékek száma osztályonként következőkép oszlott m eg:

I. osztály 7
II. osztály 8

III osztály 11
IV. osztály 9
V. osztály 6

VI. osztály —
összesen 41
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IV. TÁJÉKOZTATÓ

A SZARVASI EV. LUTHER-TANITÓNŐKÉPZÖ-INTÉZET 
NÖVENDÉKEI RÉSZÉRE.

I. Felvétel.

Az intézet I-sö osztályába a jövő iskolai évben oly ép testű és 
ép érzékű, egészséges leánytanulók vétetnek fel, akik június hónap
ban 14-dik életévüket betöltik s ugyancsak e hónapban 18 évesnél 
nem idősebbek és akik a felső leányiskola, polgári leányiskola, vagy 
leánygimnázium IV. osztályának elvégzéséről szóló bizonyítvány
nyal rendelkeznek, a II. III. és IV. osztályokba olyan leánytanulók, 
akiknek a szabályszerű előképzettségük megvan. A felvétel iránti 
kérvény a Méltóságos és Fötisztelendő egyházkerületi elnökséghez 
intézendő, de az intézet igazgatójához nyújtandó be. A kérvényhez 
a következő hiteles okiratok csatolandók:

1. Születési anyakönyvi kivonat.
2. Iskolai bizonyítvány az említett iskolák egyikének IV-ik 

osztályáról, ill. az előző osztály szabályszerű elvégzéséről.
3. Újkeletű tiszti (kör) orvosi bizonyítvány arról, hogy folya

modó ép testű és érzékű, egészséges és a tanítói pályára alkalmas.
4. Hatósági bizonyítvány a családfő foglalkozásáról és lakó

helyéről.
5. Ha a folyamodó a folyó tanévben iskolába nem járt, új 

keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány.
14 évesnél fiatalabb, vagy tizennyolcz évesnél idősebb I. éves 

növendékek korengedély megadása iránti kérelmüket ugyanezen 
folyamodványban terjesztik elő. (I. évesek.)

Az így felszerelt és sajátkezüleg megírt kérvények, az iratok
nak esetleges visszaküldésére elegendő postabélyeg csatolásával, 
legkésőbb f. é. június hó 25-ig alúlirt igazgatóhoz küldendők be. 
— Később érkezett kérvények figyelmen kívül hagyatnak és 
visszaküldetnek.

Az idejében jelentkező vidéki növendékek az internátusba 
teljes ellátással vétetnek fel. (Lakás, fűtés, világítás, mosás, reg-
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geh, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora, orvosi kezelés, gyógyszerek, 
fürdés stb.) A létszám betelte után jelentkezők csak bejárók lehet
nek. Lakást csak az igazgató előzetes tudtával vehetnek ki.

Fizetendő díjak:
a) Tandíj: bányakerületi ev. vallású évi 125 K, más ev. ref. 

és unit. vallású évi 150 K., róm. kath. 175 K., egyéb vallású évi 
200 K., minden növendék 12 K. beiratási díjat, valamint bentlakó 
60, künnlakó 40 K. bútor- és zongorahasználati díjat is fizet és 
50 K.-t kézimunka anyagért, melyet az intézet szerez be.

b) Köztartási díj czimén lehetőleg félévi, ha nem képesek 
előleges havi részletekben a benntlakó ev. növendékek évi 1500, 
ref. vallásúak 1600, más vallásúak 1800 K-t a küntlakó ev. 1300, 
ref. vallásúak 1400, más vallásúak 1600 K-t fizetnek.

c) Akik külön zongora-, vagy németnyelvi oktatásban kíván
nak részesülni, avagy a franczia nyelvet, vagy gyorsírást akarnák 
tanulni, azok évi 40 K-át fizetnek és kívánatos, hogy a folya
modók ez iránti szándékukat már a kérvényben bejelentsék.

A folyamodókat figyelmeztetem, hogy czimiiket a kérvény 
hátlapján a leggondosabb pontossággal tüntessék fel.

II.
1. A felvételről szóló értesítéssel egyidejűleg minden növen

dék számot kap, mellyel az összes felszerelési tárgyak megjelölen- 
dők, ez a ruha- és fehérneműbe még otthon bevarrandó.

2. Minden növendék a következő tárgyakat tartozik magával 
hozni: egy matracz, (ágy nagysága: 2 m. h., 1 m. széles.) egy 
lehetőleg szürke színű pokrócz ágytakaró gyanánt, 2 vánkost, 3 
alsó lepedőt, 1 paplant (dunyhát), 3 paplanlepedöt, 6 vánkoshéjat, 
6 inget, 1 fürdőruhát, 3 téli és 3 nyári bugyogót, 3 téli és 3 nyári 
szoknyát, 6 hálókabátot, 6 pár harisnyát, 6 színes kötényt, 12 
zsebkendőt, 2 fejkendőt, 6 törülközőt, 6 szalvétát, 1 téli és 1 
tavaszi felöltőt, 1 nagy téli kendőt, egyöntetű kalapviseletröl az 
intézet gondoskodik, bejáróknak és bentlakóknak egyaránt. Átvétele 
kötelező. 2  pár c z íd ő , 1 pár téli kesztyű, 1 mosdótál 1 szappan
tartó, 2 pohár, 1 háromdecziliteres kávés-csésze, csészealjjal, 1 
abrosz, 1 mély és 1 lapos fehér tányér, 3 mosdótáltörlő, 3 pohár
törlő, 1 pár evőeszközt, sűrű-, bontófésü és hajkefe, fogkefét, 
ruha- és czipőkeféket, szappant, fogport. Végül ugyancsak névvel 
és számmal ellátott zsák, a szennyes ruhanemű czéljaira. Evő
eszközre és pohárra a szám bevésendő!

Felsőruhákat tetszés szerint hozhatnak, de mindenesetre 
legyen mindenkinek egy egyszerű sötétkék és egy fehér nyári 
ruha.
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3. A felsorolt és számokkal az említett módon megjelölt 
felszerelési tárgyakról (ruha és fehérnemüek) jegyzék készítendő, 
melyet két példányban minden növendék már a beiratáskor 
magával hozni tartozik.

4. Zsebórán és fiüfüggön kívül semmiféle ékszert viselni és 
magával hozni nem szabad, általában tilos mindenféle fényűzés, 
vagy ékszerviselés. Szülőkön és testvéreken kiviil csak azzal 
levelezhetnek növendékeink, akikkel a szülök megengedik. Ez 
az engedély az igazgatónak átadandó.

5. Aki a felvételéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 
nyolcz nap alatt a tandíj félévi összegét és a köztartásdíj leg
alább egy tizedét (szeptember hóra eső részletét) valamint a 
bútor- és zongorahasználati dijat be nem küldi, annak helye 
minden újabb értesítés nélkül azonnal mással töltetik be. A 
tandíj második félévi részlete február 1-én fizetendő.

6. A tanitónőképzö-intézet növendékei szeptember hó 5~én 
és 6-án délelőtt 8 —12-ig és délután 2 —4-ig tartoznak beiratásuk 
végett az intézet igazgatói irodájában jelentkezni és ugyanakkor 
a magukkal hozott tárgyakról szóló jegyzék két azonos példá
nyát bemutatni.

7. Akik a középfokú iskola IV. osztályában valamely tárgy
ból fel voltak mentve, e tárgyakból vizsgát tartoznak tenni. E 
vizsgálat dija 40 K, mely az Ifj. Segélyegylet tőkéjéhez csatoltatik.

8. A véglegesen felvett növendék, ha az intézetet évközben 
elhagyja, az egész tanévre esedékes díjakat tartozik befizetni. 
Erre a szülőket figyelmeztetem s csak különös méltányolást 
érdemlő esetekben utalja vissza a bizottság.

III. Magán- és különbözeti vizsga.

A magánúton előkészülő tanulók részére az engedélyt a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur adja meg, akihez az 1 
koronás bélyeggel ellátott kérvény intézendő (4. §.), de az alábbi 
30 filléres bélyeggel ellátott mellékletekkel együtt az intézet 
igazgatójához lehetőleg már a tanév első hónapjában nyújtandó be.

Az engedélyről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 
nap eltelte előtt a tandíj egész évi összege posta utján bekül
dendő, (magántanulóknál) különben be nem iratik. A tandíj a 
következő: bányakerületi ev. vallásu növendéknél 125 korona, 
más evang. vagy ref. és unit. vallásunál 150 korona, róm. kath. 
175 korona, egyéb vallásu növendéknél 200 korona. Vizsgadíj 
160 korona.
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A folyamodvány /mellékletei ugyanazok, mint a Tájékoztató
I. 1—5. pontjai alatt felsoroltak.

Különbözeti vizsgálatok engedélyezése iránti kérvényezés 
azonos a fentivel.

*

A különbözeti vizsgák tárgyaira nézve az intézet igazgatója 
nyújt felvilágosítást.

Egyes tantárgyak tanulása alól senki sem menthető fel. 
A részletes tanterv a in. kir. Tudomány-egyetemi nyomdában 
(Budapest, I. kér. Iskolatér 3. sz.) 2 koronáért megszerezhető.

A következő osztályvizsgálatra a tanuló csak az előzőnek 
sikeres kiállása után bocsátható. Ha 1, legfeljebb 2 tárgyból 
elégtelen osztályzatot kapott a növendék, ezekből a következő 
osztályvizsgálat előtt javitó-vizsgálatot tehet. Ha azonban kettőnél 
több tárgyból bukott, akkor csak egy év eltelte után s csakis 
egyszer ismételheti az összes tantárgyakból a vizsgálatot. Javitó- 
vizsgálatot csak annál az intézetnél tehet, amelynél a jelölt a 
vizsgálatot megkezdte.

Ha a jelölt nem jelenhet meg a vizsgálatra kijelölt időre, 
újból kell engedélyért folyamodni.

Két osztályvizsgálat közé teljes évi időköznek kell esnie. 
Sem ez alól kivételnek, sem osztályösszevonásnak helye nincs.

Szarvas, 1919 junius 1.

AZ IGAZGATÓSÁG.
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