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Níkelszky Zoltán.
Nikelszky Zoltán az intézet egykori igazgatója, kit a VKM. 

úr 5 éves szabadság után a tanév folyamán helyezett nyugdíjba, 
eredetileg az eperjesi ev. tanítóképző rendes tanára volt. 1909. 
évi szeptember hó 15-én választotta meg őt az akkori fitanitóképző 
intézőbizottsága, mégpedig egyszerre magyar-németszakos rendes 
tanárnak és igazgatónak. Állását október hó 7-én foglalta el és 
akkor kezdetét vette a 10 esztendős, lázas igazgatói tevékenység.

Alaptermészetéhez tartozik a rendkívül éles Ítélőképesség, 
józan helyzetismeret, a világos célkitűzés, a folytonos akarás és 
csillapíthatatlan tetterő. Ezen tulajdonságaiból hamarosan az újítá
sok egész légiója sarjadzott a mi kezdetleges viszonyok között 
tengődő intézetünk életében. Elhallgatva az apróbb reformokat, 
már a következő évben elérte, hogy a tanítóképző intézőbizott
sága kimondotta egy új nyelvtörténet-szakos tanári állás szervezé
sét, melyet még a rajzkézimunkatanárnői és a két nevelőnői 
állás szervezése követett az ő igazgatósága alatt. 1911. év szep
temberében megnyitotta az általa szervezett internátust 35 fiú 
részére berendezve, a mostani Thessedik-féle épület emeleti bal
szárnyán, a jelenlegi nagyinternátus helyén. Az intézet tanári 
könyvtárának, rajztermének, természetrajzi, kémiai, fizikai, föld
rajzi és gyakorlóiskolai szertárainak egész mostani állománya, 
zenei felszerelésünk egy tekintélyes része az ő 10 esztendős igaz
gatói működésének idejében gyűlt össze. A megelőző korból 
úgyszólván semmit sem örökölt az intézet. Az igazgatószoba 
berendezése ugyancsak az ő idejéből való. Az akkoriban kész
séggel nyújtott államsegély és a fenntartó egyházkerület bőkezű
sége kedveztek a szerző és újító szellemnek.

Nikelszky ügybuzgalmának köszönhette Szarvas azt is, hogy 
az ev. tanárok és tanítók országos egyesülete 1913. év májusában 
Szarvason tartotta hatodik rendes évi közgyűlését. A tanítóképzés 
szempontjából fontos megemlíteni, hogy Níkelszky Zoltán, mint 
előadó ezen orsz. közgyűlés határozatával indította meg utóbb



eredményre vezetett akcióját a kegyetlenül magas vallási óraszám 
leszállítás érdekében, éppen felekezeti tanítóképzésünk javára. 
Már a következő esztendőben elkezdte agitácíóját a Szarvason 
életképtelennek bizonyult fitanitóképző átszervezése érdekében 
tanitónőképzővé. Három esztendeig tartó szív ó s  buzdítás, meg
győzés és érvelés eredménye gyanánt az 1916. évi egyházkerület! 
közgyűlés megbízta őt az átszervezés kivitelével.

A tanitónőképző megszervezése Nikelszky 10 éves igazgató
ságának a legtöbb nehézséggel járt, de a legmaradandóbb, leg
becsesebb alkotása. 1917. év szeptemberében nyílt meg Szarvason 
az ev. egyház egyetlen tanitónőképzője, egyelőre csak az I. osz
tállyal, de már abban is 44 tanulóval. S ugyanabban az évben 
már 17 elsőosztályos magántanuló is jelentkezett. A következő 
évben megnyílt valamennyi osztály. Ezzel az alkotással hálára 
kötelezte Szarvas községet, a tanitónőképző tanári karát, a bányai 
ev. egyházkerületet, mint az intézet fenntartóhatóságát, de leg
főképpen az egész egyet, ev. táradalmat. Ámde az új tanitónő
képző számára új internátust is kellett berendezni és külön köz
tartást létesiteni, mert eladdig a főgymnasium alumneuma élel
mezte növendékeinket. Nikelszky megteremtette az új internátust 
és 1918-ban az önálló közétkezőt, felhasználva az új berendez
kedésre a már korábban megszerzett építkezési államsegély tőké
jét. Egyéb sokoldalú, iskolánkivüli tevékenységéről á helyszűke 
miatt nem emlékezhetünk meg.

Buzgó szervező tevékenységének a forradalom vetett végett. 
Alighogy 1919. évi március hó 14-én Budapestre utazott a forra
dalmi kormány által rendezett sociológiai tanfolyamra, amely 
lépésével kétségtelenül szintén az intézet érdekeit kívánta szol
gálni, az oláh-megszállás bekövetkezése megakadályozta őt a 
visszatérésben. A forradalom és az oláh-megszállás lezajlása után 
1920. évi január hó 10-én leköszönt igazgatói tisztéről, melyet 
akkor az intézet felügyelőbizottsága Terényi György vallástanárra 
ruházott, aki már addig is működött, mint h. igazgató. Azontúl 
mint tanár szolgálta tovább az intézetet, ebben a minőségben is 
teljes értékű munkát végezve 1922. év augusztusáig, amikor mint 
népművelési titkár áll. beosztást kapott Budapesten. Azon remény
ben, hogy ezen állásában végleges elhelyezést találhat, az intézet 
felettes hatóságától szabadságot kért. Szervezőképessége ebben 
az állásában új teret talált és bőven érvényesült is, csak személyi
leg az a hátránya volt belőle, hogy a miniszter mostanáig nem



Ill
véglegesítette ezeket az állásokat. Ideiglenes szabadságának évről- 
évre való meghosszabbításával, a Budapestre költözött család 
jövője feletti gyötrő aggodalmak között telt el több mint 5 esztendő, 
mig végre az inézetben is visszahagyott bizonytalanság arra kény- 
szeritette, hogy nyugdíjaztatását kérje a minisztériumtól, ami 1927. 
év őszén be is következett. Ezáltal állása intézetünknél megürült 
és betölthetővé vált, ő pedig mint egyéb hivatalos gondoktól füg
getlen s egyháza érdekéért rajongó magánember, sokoldalú egyház
társadalmi tevékenységben gyümölcsözteti még fiatal tetterejét. 
Kívánjuk valamennyien, hogy ezirányú munkásságát kisérje az Isten 
bőséges áldása.

Kiss Sándor,





I.

Az iskolai év története.
1. A tanév lefolyása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 

úrnak 45.800/1927—V. sz. rendelete a nagyszünidőt szeptember 
hó 10-ig hosszabbította meg. Minthogy azonban intézetünk nyáron 
szerezte meg az ev. egyházközségtől a kisinternátus céljára szol
gáló Molnár-féle iskolát, az ott szükségessé vált építkezési, javí
tási és takarítási munkákat lehetetlen volt olyan korán befejezni, 
hogy a miniszteri rendelet által megállapított időben az internátust 
használatba vehessük. Azért intézetünk kénytelen volt a felettes 
hatóság jóváhagyásával az iskolai év kezdetét néhány nappal 
kitolni. Az iratkozásokat szeptember 12—15-ig tartottuk, mert az 
igazgató időközben két napra kénytelen volt Budapestre utazni 
az egyházkerületi közgyűlésen való részvétel végett. Szeptember
16- ika volt az első tanítási nap, melyen a tanárok a tankönyv- 
beszerzés módját ismertették, ami ez idén is, mint már évek óta, 
a legnehezebb föladata volt az iskolai munkának. Szeptember
17- én résztvettünk, a tanári kar és az egész ifjúság, az elemi 
iskolák számára tartott tanévnyitó istentiszteleten, melynek befejez
tével a gimnáziumi tornacsarnokban az ifjúság előtt felolvastuk és 
ismertettük az intézet fegyelmi szabályait. A tanév folyamán a követ
kező szüneteket tartottuk: a szüretit október 7—8. a karácso
nyit december 23-tól január 3-ig. A karácsonyi szünetet meg
előzőleg az épen akkortájt uralkodó kemény téli időre, a hava
zásokra és a forgalmi zavarokra való tekintettel az igazgató 
december 22-re igazgatói szünetet engedélyezett, hogy a távollakó 
növendékek idejében hazaérkezzenek karácsony estére. Hogy 
ezen intézkedés mennyire időszerű volt, a tapasztalat utólag igazolta. 
A félévi szünetet január 30-tól február 1-ig, a húsvéti szünetet 
április 1 — 14-ig, a pünkösdi szünetet pedig május 26—29-ig tar
tottuk. A tanévzáró vizsgálatok május 31-én kezdődtek és junius 
22-én végződtek Az utolsó tanári értekezletet junius 25-én tar-
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tottuk. A karácsonyi szünet kezdete és a tanév zárta előtt a tanári 
kar és a növendékek úrvacsorához járultak.

2. Személyi, fizetési és nyugdíjügyek. Az intézet fönn
állása óta ritkán okozott annyi nehézséget a tanári létszám hiánya, 
mint a jelen tanévben. Betöltetlen volt egyik magyar nyelv tanári 
állás, a mennyiségtan-fizikatanári állás, a gazdasági szaktanárnői 
állás és mint ismeretes, az intézetnek nincs külön vallástanára. 
Ez utóbbi nehézséget volt legkönnyebb kiküszöbölni, mert Korim 
Kálmán, a gimnázium fiatal, ügybuzgó tanára egyszersmindenkorra 
késznek nyilatkozott ellátni a tanitónőképző vallásoktatását és a 
vallásórákkal kapcsolatos egyéb lelkész! teendőket. Ehhez a vál
lalkozáshoz a gimnázium felettes hatósága is készséggel adta 
hozzájárulását, Ilyenformán Korim Kálmán, mint óraadó látja el 
az ev. növendékek vallásoktatását heti 10 órában és a vallásos 
élet ápolását. A mennyiségtan tanári állás azért maradt ellátatlan, 
mert a meghirdetett pályázat után választott helyettestanár idő
közben állami tanítóképzőhöz kapott kinevezést, A mennyiségtan- 
fizikai tárgyak tanítását részben az igazgató vállalta magára, 
részben pedig a gimnázium mennyiségtan tanárai: Raskó Kálmán 
és Wagner Géza vállalkoztak annak ellátására. A magyar nyelv 
és irodalmi tanár állása is megürült, mert az évek óta szabad
ságon lévő Níkelszky Zoltánt a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr saját kérésére nyugdíjba helyezte 63.875/927—IX. sz rendele
tével, mely október 25-én érkezett. Több mint 5 esztendő óta 
fönnálló rendellenes állapot nyert ezen intézkedés által orvoslást, 
mert a nyugdíjba helyezés után az esztendők óta ellátatlan állás 
betölthetővé vált. Azonban az intézet fölöttes hatósága a megfelelő 
ev. tanerők hiánya folytán az állás betöltését a tanév végére 
halasztotta. Az ellátatlan órákat természetesen a csekély létszámú 
tanári kar tagjai között kellett óratöbbletek alakjában szétosztani, 
Ugyancsak évek óta okoz nehézséget a gazdasági tanárnői állás 
betöltetlen volta, Ügy mutatkozik, hogy a földmívelésügyi minisz
térium nem is igen szándékozik a gazdasági szaktanításról gondos
kodni, mint ezelőtt tette. Annál nagyobb baj ez, mivel a tanító
képzői szaktanárok kiképzése semmiféle szakmában nem terjesz
kedik ki a gazdasági tárgyakra, tehát az igazgatóra van bízva, 
hogy kiküszöböljön olyan nehézséget, melynek az orvoslásához 
semmiféle eszközzel nem rendelkezik. Tanitónőképzőben annál 
súlyosabb a helyzet, mert itt a gazdasági tárgyak a háztartástant 
is felölelik s igy szabályszerűen csak nőre volnának bízhatók, A
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nehézséget úgy oldjuk meg, amint tudjuk. Szerencsére a gyakorló 
iskola tanítója magára vállalta a gazdasági órákat, az intézet két 
nevelőnője pedig a háztartási kiképzést vezette redukált órákban.

Az 1927. évi 9000. M. E. sz. rendelet a tanitóképzöintézeti 
gyakorló iskolai tanítók illetményeit 1927. évi november hó 1-től 
kezdve a polgári iskolai tanárokat megillető fokozatokban állapítja 
meg. Ennek megfelelően a VKM. úrnak 94.441/1927—IX. számú 
rendelete a gyakorló iskolai tanitói állás után a Nem Állami 
Tanszemélyzet Országos Nyugdíjintézetének fizetendő fenntartói 
nyugdijjárulékot az 1924. évi 95,000 számú nyugdijrendeletben 
foglalt D) csoportból a C) csoportba minősiti át, illetve az annak 
megfelelő havi összegben állapítja meg.

A tanárok lakáspénzét az intézet minden negyedévben az 
állami tanárokra érvényes lakáspénzrendelet alapján folyósította.

3. Egészségi állapot. A szokásos könnyű hülési esetektől 
eltekintve, tömegesen fellépő megbetegedések nem fordultak elő. 
Ez a javulás részben annak köszönhető, hogy az idén beszün
tettük a közellakó növendékek évközben való hazajárását, illetve 
a rövid szünetek alatt való elutazását. Csupor Ilona II. osztályos 
növendék a húsvéti szünet alatt otthon tüdőgyulladásban meg
betegedett, s emiatt másfél hónapig mulasztott. Lórencz Erzsébet
I. éves növendék pedig a húsvéti szünetről onnan hazulról hozott 
kanyaróban már az intézetben betegedett meg, emiatt másfél hétig 
a községi kórházban kellett ápoltatni. Szerencsére betegsége 
egészen könnyű természetű volt. Szervezeti gyöngesége miatt ez 
idén is, min, más években, több növendék kért engedélyt pár 
heti üdülésre. E tapasztalat megerősít bennünket abban, hogy 
ezentúl felvétel előtt minden növendéket megvizsgáltassunk az 
intézeti orvossal testi erő és egészség szempontjából. A gyönge, 
debilis testalkatú növendékekre nemcsak a szülői háznak van 
nagyobb költsége, hanem igen nagy terhet jelentenek az itézetre is.

A tantestületben Korim Kálmán vallástanárnak volt hosszabb 
időre terjedő mulasztása súlyos szembetegsége miatt, amely 
két Ízben összesen másfél hónapi mulasztásra kényszeritette. 
Rajta kívül dr. Veress Amália mulasztott tartósabban 3 ízben is 
betegsége miatt.

4. Bentlakás, közétkező. A Thessedik-féle régi intézeti 
épületben a legutóbbi tanévig 64 férőhelyes internátus volt. Mint
hogy ezen internátusbán az V. évesek távozása folytán csak 4 
férőhely megürülését lehetett várni, ezzel szemben legalább is 30
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új vidéki növendék fölvételére lehetett számítanunk, az igazgató 
a képzelhető legnagyobb bizonytalanságban volt afelől, miként 
fogja megoldani az új osztály elhelyezésének kérdését. Szeren
csére a nyár elején értesülést szerzett arról, hogy az ev. egyház- 
község Molnár-iskolája, közvetlenül a intézeti telek szomszédsá
gában, eladásra kerül és már vevője is van. A késedelem nélkül 
megtett közbelépés sikerrel járt és az intézet, valamint az egyház 
vezetősége között az addig folyt alkudozások alapján megegyezés 
létesült az iskola eladására nézve. Az intézet meglehetős drágán, 
de a kényszerhelyzethez képest mégis szerencsés vétel utján egy 
új internátusi telekhez jutott. A telken új szolgalakást építtettünk, 
a régi épületet jövőbeli rendeltetéséhez képest átalakítottuk, ki
javítottuk, kipadoltattuk és villanyvilágítással fölszereltettük. Az 
építkezési munka egész szept. 10-éig eltartott. E telken rendez
tük be az intézet kisinternátusát, tanárnői szobával és 3 hálóte
remmel. A kisintemátusban 30 növendék talál kényelmes lakást. 
Természetesen 15 új szekrényt, 15 új mosdót, 15kancsót, 30 sod
ronyos csőágyat, 30 thonet-széket, 3 kályhát és 1 új tűzhelyet 
kellett beszerezni, egyéb nélkülözhetetlen kellékekkel együtt. A 
kisintemátusban egy külön szolgalakásban családos szolga lakik, a 
tanárnői szobában Sass Mária nevelőnő, Ilyenformán intézetünk
nek ezidén 94 férőhelyes internátusa volt. Nagyon megbecsülésre 
és figyelemreméltó ez a folytonos fejlődés, ha megfontoljuk, hogy 
a fenntartó egyházkerület az évről-évre való terjeszkedésben és 
nagyobbodásban nem támogathatja anyagilag az intézetet. Mind
amellett ez az állapot nem mondható ideálisnak. Az intézet inter- 
nátusával együtt három telken van elhelyezve. Emiatt a két nevelő
kisasszony vacsora után feltétlenül lakásához van kötve, mert a 
saját intemátusát egyik sem hagyhatja el egész évben. Nappal az 
összes növendékek a Thessedik-féle épületben tartózkodnak, hol 
az I. éves internátusi növendékek az I. osztály tantermében, a 
magasabb évfolyamú bentlakó növendékek pedig a tanulószobában 
tartózkodnak. Ugyancsak a nagyinternátusban töltik napjukat 
nevelőnői felügyelet mellett a bentétkező-küntlakó növendékek is.

Közétkező gyanánt most is a Haviár-féle ház szolgált ami 
megint egy harmadik telken van, szerencsére nagyon közel az 
intézethez. Sajnos, a Haviár Dani-féle közétkező ebédlő helyisé
gei már nem elegendők ahhoz, hogy az egész internátus egyszerre 
étkezhessen ; azért minden alkalommal a növendékek két csoport
ban mennek étkezni. Az élelmezésnél arra törekedtünk, hogy az
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ételek táplálók, egészségesek és vitamindusak legyenek. A múlt
hoz képest az élelmezést jelentősen megjavítottuk, de számot 
vetettünk azzal, hogy az élelem tápláló és szervezet-fenntartó 
értéke nem mindig igazodik az előállítás költségeihez. Ez az oka 
annak, h )gy alacsony köztartásí dijaink mellett is tápláló és egész
séges élelmezést tudtunk nyújtani vidéki növendékeinknek.

5. Az intézet gazdasága. Az árvaházzal közösen birtokolt 
gődénylapor.i 52 kát. hold terjedelmű szántó ezidén is Szin Já- 
nosnénak volt bérbe adva, s az intézet a terményekben szolgál
tatott bér alakjában vette hasznát az ingatlannak. A körösparti 
két holdas községi szántót a f. év tavaszától kezdve Kriklak Ká
roly felesbérlő művelte konyhakert gyanánt. Ugyancsak konyha
kerti termelés céljára hasznosítottuk a Haviár-telken lévő kertet. 
A Haviár-ház telken lévő ólakban az internátusi élelmezés hulla
dékaiból állandóan tartottunk sertéseket is, téli hizlalás céljára. 
Az intézet vízellátása, melynek kiszolgálására tartjuk az öszvér- 
fogatú lajtkocsit, az idén még nagyobb föladat volt, mint eddig, 
mert most már három telek szükségletét kell ellátni az ártézi 
kutakról hordott vízzel, ami állandó munkát ad egy férficselédnek.

6. Tanítás és nevelés. A tanítás minden tekintetben az 
állami tanterv által megszabott keretek közt folyt. Tanári értekez
leteken többször foglalkoztunk a nevelés és tanítás módszeres 
kérdéseivel. A tantervi tárgyakon kívül Kiss Sándor igazgató a 
haladóknak, Sass Mária a kezdőknek és haladóknak heti 2, illetve 
3 órában tanítottak francia nyelvet. Korim Kálmán vallástanár 
angolnyelvi tanfolyamat tartott heti 2 órában. Povázsay Edith 
nevelőnő pedig a VKM. úrnak 23.315—1928. VI. sz. rendeletével 
(336—1928. sz.) megbízva ingyenes tótnyelvi tanfolyamot tartott 
kezdőknek 2, haladóknak 2, illetve 1 órában. Megemlítésre méltó, 
hogy a tanév folyamán közölte az egyet. ev. egyház 1927. évi 
jegyzőkönyve a tanitóképzőíntézeti ev. vallástanitás tantervét és az 
ev. kántorképzés tantervét és vizsgálati szabályzatát, amelyeket a 
legutóbbi egyet, egyházi közgyűlés fogadott el érvényesnek. Késői 
megjelenésük folytán mindkettőt csak a jövő tanévtől kezdve lehet 
alkalmazásba venni.

Nevelőmunkánkban meghatározó szerepe volt annak a tudat
nak, hogy intézetünket nemcsak olyan növendékek keresik fel, 
akik a tanitónői állás elnyerése végett akarják elvégezni a tanitónő- 
képzőt, hanem sokan olyanok is, akik a tanitónőképzés sokoldalú 
és gyakorlati tantervében találják fel leginkább az általános női
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műveltség megszerzésének feltételeit. Nem felejtettük el, hogy az 
intézet nemcsak tanítónőket nevel, hanem művelt, gyakorlati és 
házias magyar nőket is, kiknek a vallásosság és hazafiság ki
magasló erényük. A növendékek vallásos és hazafias nevelését 
szolgálta minden tanítási óra. De azonkívül is felhasználtunk 
minden alkalmat, ami e két legfontosabb nevelési feladatnak a 
szolgálatába állítható. A tanítás kezdete előtt reggelenként könyör
gést tartottunk, melyen résztvettek az intézet protestáns növendékei, 
egy nevelőnő és egy tanár felügyelete mellett. A könyörgést be
vezető és bezáró éneket naponként más növendék kisérte harmo- 
niumon. Az internátus növendékei este is tartottak könyörgést 
lefekvés előtt. Vasárnap az összes növendékek templomba mentek 
tanári felügyelet mellett, kivéve a leghidegebb téli hónapokat, 
mikor vasárnaponként is rendes könyörgést tartottunk. Az adventi 
és böjti istentiszteleteken, valamint a tél folyamán tartott vallásos 
estélyeken az intézet növendékei mindenkor megjelentek, hacsak 
az internátusi étkezés rendje akadályul nem szolgált. Ugyanis a 
két turnusban való étkezés miatt a vacsora ideje egy órával 
tolódott előbbre más évekhez viszonyítva. Az említett hétköznapi 
istentiszteleteken növendékeink többször szerepeltek nyilvánosan 
V, Szomjas Frigyes zenetanár által előkészített és vezetett ének
és zeneszámokkal.

A helybeli Luther-szövetség, illetve a Prot. Nőszövetség 
által rendezett ünnepi előadásokon többször szerepeltek növen
dékeink v. Szomjas Frigyes zenetanár vezetése mellett. Az intézet 
maga is rendezett az ünnepies jellegű tanévnyításon kivül házi 
vagy nyilvános ünnepélyeket, melyek szintén a nevelés célját 
szolgálták, Október 31-én a tanitónőképző és a gimnázium 
közösen rendeztek reformáció-emlékünnepélyt a gimnázium torna- 
csarnokában. Ugyancsak a gimnáziummal közösen rendeztük a 
március 15-íki hazafias ünnepélyt. Amellett, hogy ezek a közös 
ünnepélyek tartalmilag is változatosabb és hatásosabb programmot 
nyújthatnak, jótékonyan szolgálják a két intézet testvéri viszonyát. 
Junius 2-án a szarvasi Öregdiákok Szövetsége Benka Gyulának, 
az intézet egykori igazgatójának emlékszobrát leplezte le a gimná
zium udvarán. Ez alkalommal a tanitónőképző is kivette részét 
az ünneplésből, mert Benka Gyula közel negyedszázadon keresztül 
a gimnázium keretében működött egykori fitanitóképzőnek is 
igazgatója volt. A tanitónőképző énekkara a Nemzeti Hiszekegyet 
énekelte, az igazgató pedig az intézet nevében koszorút helyezett 
Benka Gyula szobrára.
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A nevelés tényezői között méltó megemlítésre az intézet 
növendékeinek két házimulatsága, melyeket Mikulás-napkor és 
Hushagyó-kedden szoktak rendezni. Evekkel ezelőtt az internátus 
növendékei a saját mulattatásukra kezdték rendezni ezeket a mű
soros estéket, amihez az igazgató szívesen járult hozzá, hogy 
alkalmuk legyen az internátusi élet egyhangúságát felderíteni. 
Lassanként bevonták a küntlakókat is, majd a tanári kar érdek
lődése is felébredt ezen ünnepélyek iránt. Az idén már az inté
zeten kívül állók is szívesen vettek részt ezen előadásokon, 
melyeket a növendékek teljesen a saját elgondolásaik szerint a 
tanári kar befolyásától nem korlátozva szoktak megrendezni derűs, 
változatos programmal.

Az intézet életében adódott mindazon mozzanatokat és ese
ményeket, melyek erkölcsi vagy pedagógiai szempontból haszno
síthatók voltak, az igazgató gyakran használta fel arra, hogy az 
eset jelentőségét és a belőle vonható tanulságokat kifejtse az 
egész ifjúság előtt tartott intelmek, magyarázatok és buzdítások 
keretében. Az ifjúság előtt tartott adhortátiok jótékony hatása 
érezhető volt. Az internátus fegyelme ellen nem volt kifogás az 
egész év folyamán, ellenben a II. osztály magaviseleté ellen egy 
Ízben komolyabb panasz merült fel, midőn az osztály növendékei 
összefogtak egy fegyelmi vétség eltitkolására. Az igazgató erélyes 
fellépése a rendet helyreállította.

7. Gyakorlati kiképzés a tanterv utasítása szerint ment 
végbe. A IV. évesek mindennap, az V. évesek, a csekély létszám 
miatt, hetenként 3 napon hospitáltak felváltva. Hetenként egyszer 
két IV. éves növendék tartott a gyakorlóban félórás tanítást, 
összesen 40 félórában. Az V. éves növendékek heti 3 órában 6 
félórás tanítást tartottak, össszesen 132 félórában. — A IV. évesek 
gyakorlati tanításai felölelték az I. és II. elemi osztály tananyagát. 
Az V. éveseké pedig kiterjedt a hatosztályos elemi iskola összes 
tantárgyaira. A gyakorlati tanítások előkészítésében és bírálatában 
a gyakorlóiskola tanítója mellett résztvettek a szaktanárok is. 
Ellenben a módszertan tanárának a gyakorlati kiképzés óráit nem 
lehetett beosztani, minthogy az egész tanári kar többletórákkal 
van terhelve.

8. Látogatások. A püspök úr megbízásából dr. Szigethy 
Lajos ny. főgimnáziumi igazgató, az egyházkerületi tanügyi bizottság 
elnöke május 13—15-én intézetünket meglátogatta és itt tartózko
dásának ideje alatt intézetünk ügyeit minden vonatkozásában a
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legalaposabban tanulmányozta. Jelentése alapján a püspök úr 
leirata mindenre kiterjedő gondossággal, alapos utasításokkal 
szolgált az igazgatónak és az intézet tanári karának jövőbeni 
miheztartás végett. Ha az egyházkerületí elnökség, amely intéze
tünknek legközvetlenebb felettes hatósága, a jövőben is ilyen be
hatóan fogja tanulmányozni intézetünk viszonyait, anyagiakban 
és szellemiekben intézetünk csak hasznot láthat belőle.

9. Ifj. egyesületek, a) Az Ifj. Luther-szövetség az intézetben 
megalakult 1927. évi december hó 16-án 95 taggal. Tanárelnök 
Korim Kálmán vallástanár. A tanév végéig tartott 5 gyűlést és 
március hó végétől kezdve hetenként 1 bibliaórát. Az alakuló 
gyűlés megválasztotta a tisztikart, amelynek tagjai lettek: ifj. elnök 
Bartos Irén V. é. n., jegyző Ripszám Olga V. é. n,, pénztáros 
Lovász Edith V. é. növendék. A gyűléseken szerepeltek: Bartos 
Irén ifj. elnök 2 beszéddel és 1 bibliamagyarázattal, Ripszám Olga 
2 és Dobay Dóra 1 szavalattal, Nagy Karolin 1 zongorajátékkal 
és Kríek Ida 1 imával.

Résztvett a szövetség a szegedi egyet. Luther-szövetségnek 
1928. évi április 12-én Szarvason rendezett vallásos ünnepélyén, 
amelyen Ripszám Olga szavalattal és az összes tagok énekkari 
számmal szerepeltek. Március hónaptól kezdve az intézeti reggeli 
és esti könyörgéseket a szövetség rendezte.

Tanárelnök több ízben bibliamagyarázatot tartott a szövetség 
tagjainak és a téli hónapokban vasárnaponként házi istentiszteletet. 
A szövetség munkájában a tanárelnök betegsége miatt januártól 
március közepéig szünet állott be. Éppen ezért nagyobb szabású 
nyilvános szereplés ebben a tanévben nem volt,

A szövetség munkája lelkes és eredményes volt a kezdetnek 
e rövid időszakában is. A szövetség működésének céljául a 
keresztény jellem nevelése és az ev. öntudat fejlesztése tűzetett 
ki, A szövetség tagjai ezt a magasztos célt komolyan fogták fel 
és ennek megfelelően vették ki részüket a közös munkából. Ez 
évben még csak az alapvetés munkája folyt, de remélhető, hogy 
a következő években szélesebb körben, hasonló lelkesedéssel és 
még nagyobb eredménnyel folytatódik a megkezdett munka.

b) Az Ifj. Gyámegylet tisztikara azonos a Luther-szövet- 
ségével, Korim Kálmán vallástanár elnöklete mellett. Összes be
vétel 95 P, mely összeget az Ifj. Gyámegyesület Kellő Gusztáv 
egyházmegyei pénztárosnak fizette be.

c) Az Ifjúsági Luther-szoborbizottság tanárelnöke Miklós
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Ida. Gyűjtött a Luther-szoboralap javára 127 pengő 14 fillért, 
melyet elküldtünk az egyházkerületi pénztárnak.

cl) Az Ifj. Önképzőkör tanárelnöke Tömörkényi Dezső, 
ifj. elnök Kriek Ida V. é. n., alelnök Hosztják Katalin IV. 
é. n., jegyző Ripszám Olga V. é. n., aljegyzők Ablonczy 
Erzsébet IV. é. n., Méder Ida III. é. n., pénztáros Halász Vilma 
V. é. n,, ellenőr Mikler Sára III. é. n., könyvtáros Wagner Valéria 
V. é. n., karmester Bartos Irén V. é. n. Az önképzőkör ez évben 
20 gyűlést tartott, melyből 1 diszgyülés volt. Ezeken kívül az 
Ifj. Önképzőkör diszgyülésen a gimn. Ifj, Önképzőkörével együtt 
ünnepelte március 15-ét. A gyűléseken 34 szavalatot, 13 felolva
sást, 2 beszédet, 3 melodrámát, 15 zongoraszámot, 8 magánének
számot, 3 kis énekkari számot adtak elő a növendékek. Elhangzott 
41 hivatalos bírálat. Pénztári kimutatás: múlt évről áthozat volt 
231 13 P, évi bevétel 303'95 P, összes bevétel 535'08 P, összes 
kiadás 508‘79 P, maradvány 26'29 P. Az ifj. könyvtár állománya 
698 drb., melyből 28 drb. ez évi beszerzés. Ez iskolai évben 
beköttetett 164 drb. könyv. A tagok közül 113-an 524 drb. könyvet 
olvastak. Következő folyóiratok jártak : Harangszó, Jöjjetek Én- 
hozzám, Az Erő, Napkelet, Magyar Lányok, Magyar Asszony, Tanító
jelöltek Lapja, Vasárnapi Könyv, Néptanítók Lapja, Magyarság.

e) Az Ifj. Segélyegylet tanárelnöke dr. Veress Amália, jegyző 
Bartos Irén V. é. n., pénztáros Bagoly Mártha V. é. n., választ
mányi tagok : Kriek Ida, Ripszám Olga V. é. n., Gergely Ilona, 
Kiss Jolán IV. é. n., Laczó Flóra, Piri Irma III. é. n., Dobay 
Dóra, Huszágh Agnes II. é. n., Kaján Ilona, Benedek Eszter 
I. é. n. A tagsági díj 80 f volt. Az egyesület ez évben 190 P-t 
fordított segélyezésre. A segélyegylet idei vagyoni állása a követ
kező : maradvány a múlt tanévről 290'35 P, összes bevétel 
481'75 P, kiadás 192 P. Jelenlegi vagyona a Hangya-részvények 
névértékének figyelembevételével 445'56 P.

f) Az Ifj. Sportkör diszelnöke gróf Bolza Géza, tanárelnöke 
Miklós Ida, ifj. elnök Kriek Ida, titkár Ripszám Olga, pénztáros 
Bartos Irén, szertáros Hosztják Katalin. Alakuló és zárógyülést 
tartott, Bevétele a tanév folyamán: múlt évi maradvány 123'83 P, 
134 növendék tagsági díja 321 '60 P (személyenként 2‘40 P) 
betétkönyvi kamat 5'30 P ; összes bevétele 450'73 P ; összes 
kiadása 199'08 P; — készpénzmaradvány a jövő iskolai évre 
251'65 P. Sportkörünk diszelnöke: Bolza Géza gróf úr Sport
körünknek 12 drb. angol tennislabdát ajándékozott. Sportkörünk



10

szertára 3 drb. új rakettel és 10 drb. pályajelző vassal is gyara
podott. Tagjai részére a tanulóifjúság testnevelésével és sportjával 
foglalkozó „Ifjúsági testnevelés“ cimű hetilap 1 példányát járatta. 
A Sportkör tagjai beosztott sorrendben játszottak a tennispályán 
úgy, hogy minden tag naponta a kijelölt órában gyakorolhatta 
magát a tennisjátékban.

10. Szertárak. A tanári könyvtár állománya volt a múlt 
tanév végén 3006 kötet, szaporulat a tanév folyamán vétel utján 
85 kötet, ajándék utján 25 kötet. Állomány a tanév végén 2502 
mű 3116 kötetben. Nagyobb arányú beszerzések történtek az 
intézet gondnoki leltárán, mert a Kisinternátus egész felszerelését, 
mint másutt már említve volt, a folyó tanévben szereztük be.

11. Kedvezmények, adományok, ösztöndíjak. A szarvasi 
ev. egyházközség 3 ingyenhelyalapitványának idei jövedelmét a 
következő növendékek élvezték az I. félévben: Huszágh E., 
Lórencz E., Them M., Tóth I. I. éves, Balázsovics G., Cservenka
I., Gállits I. II. éves, Piri R. III. éves, Kriek I. V. éves növendé
kek; a II. félévben Benedek E., Huszágh E., Lórencz E., Them 
M., Tóth É. I. éves, Kiss I., Méder I., Piri R. III. éves és Kriek
I. V. éves növendékek. A kedvezményt élvező növendékek 
összes díjának egyharmadát az említett egyházközségi ingyenhely- 
alapitvány jövedelme fedezi. A kedvezmény csakis ev. vallású, 
jó előmenetelő, szorgalmas és kifogástalan magaviseletű tanuló 
kaphatja; aki bármi tekintetben kifogásra ad okot, vagy elő
menetelében hanyatlik, kedvezményét elveszti és azt a Felügyelő
bizottság méltóbbnak adja ki. A Kisinternátus földszintes épületé
nek útcára nyíló ablakai kívánatossá teszik az ittlakó növendékek 
szigorúbb ellenőrzését. Ezért szükséges volt az egyik növendéket 
az útcafelőli hálóterem fegyelméért felelőssé tenni. Lovász E. V. 
éves növendék volt megbizva ennek a hálóteremnek közvetlen 
ellenőrzésével, s ezen szolgálatáért díjainak felét az internátusi 
költségvetés terhére elengedte a Felügyelőbizottság.

Itt van helye megemlíteni, hogy a VKM. úr 85025'1927—VI. 
sz. rendeletével Mikler Sára III. éves növendékünket az 1927. 
XIV. törvénycikkel létesített tanulmányi ösztöndíjban részesítette. 
(67/1928. i. sz.).

A tanév folyamán intézetünk régi jóakarója, kinek áldozat- 
készségét az elmúlt években is minden várakozást meghaladó 
mértékben élveztük, gróf Bolza Géza úr, több ízben kitüntette 
intézetünket ajándékaival. Január 8-án 32 darab nyulat küldött
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az ínternátusnak, s ugyanakkor 1 — 1 nyulat a tanári kar tagjainak 
is. Február 19-én pedig a tanári kar tagjainak és az összes növen
dékeknek 26 dobos tortát küldött a gróf úr ajándékba a farsangi 
mulatság alkalmával. Március 14-én az intézet minden növendéke 
egy—egy csomag cukrot kapott ajándékba a gróf úrtól. A Sport
körnek ajándékozott 12 tennislabdát már más helyen említettem. 
Ösztöndíjul a gróf úr 60 pengőt ajándékozott egy V. éves, 40 pengőt 
egy IV. éves, 30 pengőt egy III. éves, 20 pengőt egy II. éves, 10 
pengőt egy I. éves növendék jutalmazására azon kikötéssel, hogy 
az' ösztöndíjat a tanári kar Ítélje oda és hogy az ösztöndíj még 
a vizsgák folyamán adassák oda a kitüntetettnek. A dijat a tanári 
kar határozata szerint a következő növendékek kapták: Bartos 
I. V. éves, Hosztják K. IV. éves, Mikler S. III. éves, Sass E. II. 
éves és Benedek E. I. éves.

A Szarvasi Takarékpénztár 120 pengős adományából 10—10 
pengőt kaptak Huszágh E., Tóth É., Reichel 1.1. évesek; Balassa I., 
Piri R. III. évesek; Heretek M., Supkégel M. IV. évesek; Bagoly 
M., Halász V., Jánovszky M., Kriek I. V. évesek.

V. Tepliczky János 40 pengős adományából minden képesítő 
vizsgálatot tett V. éves növendék 5 pengőt kapott: Bartos I., 
Bagoly M., Halász V., Jánovszky M., Kriek I., Lovász E., 
Ripszám O. és Wágner V.

A VKM. úr által a kertészkedésben legkiválóbb növen
dék jutalmazására küldött 5 pengős adományt Hajász Vilma 
kapta.

A Szarvasi Takarékpénztár a legjobb hazafias dolgozat jutal
mazására 10 pengőt küldött, melyet a tanári kar javaslatára a 
felügyelőbizottság elnöksége Lovász E. V. éves növendéknek juttatott.

A helybeli Prot. Nőszövetség egy-egy Bibliát adományozott 
Bartos Irén, Halász Vilma és Jánovszky Margit V. éves növendé
keknek és egy-egy kisebb vallásos tartalmú könyvet a többi V. 
éves evangélikusnak.

A bányai ág. h. ev. egyházkerület dr. Szigethy Lajos „Luther 
Lelke" cimü művének 24 kötetét ajándékozta ev. növendékek 
jutalmazására. Ebből kaptak 2 kötetenként (I. és II. k.) a következő 
növendékek: Bartos V., Benedek E. és Them M. I. évesek; Piri 
R. III. éves; Supkégel M. és Kiss J. IV. évesek; Halász V., 
Jánovszky M., Kriek L, Lovász E., Ripszám 0. és Wágner V. 
V. évesek.

A budapesti ev. gimnázium volt növendékeinek egyesülete 10
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kötetet ajándékozott Góbi Imre : „Csak szálljatok" c. verseskönyvé
ből érdemes növendékek jutalmazására. Ebből a következő növen
dékek részesültek: Bagoly M. V. éves; Gergely L, Heretek M., 
Krompaszky J, IV. évesek; Kuzsma K., Makhult I., Wagner M, 
II. évesek; Kellner S,, Venczák T.. Konrád M. I. évesek.

Az intézet adományából dr. Szigethy Lajos Goethe fordításá
nak egy-egy kötetét kapták: Szakács E. és Dévánszky E. I. 
évesek.

Dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő 20—20 pengőt ado
mányozott V. Szomjas Frigyes és dr. Veress Amália tanárnő 
legjobb növendékeinek. V. Szomjas Frigyes az adományt Solti 
Lenkének, dr. Veress Amália Szvák Ilonának juttatta.

A Szarvasi Hitelbank 40 pengőt ajándékozott az intézetnek. 
Dr. Sziráczky János pedig 50 pengőért megrendelte a tanári könyv
tárnak Sz. Szabó József: A „protestántizmus Magyarországon" 
c. művet. Ugyancsak a tanári könyvtárnak ajándékoztak könyveket 
a következők: Hanuszik László saját műveit: „Nem mindenki
nek" 2 példány, „Tardy Bálint" 2 példány, Knábel Vilmos saját 
müvét: „Múltból ittmaradt árnyak", Benedek Béla saját müvét: 
„A megyeri sivatagig."

A pestmegyei felső egyházmegye 56 pengő 60 fillért, a békési 
ev. egyházmegye pedig 120 pengőt adományozott az intézetnek.

A fentebb elsorolt jótékony adakozók fogadják ez utón is 
az intézet hálás köszönetét nagylelkű adományaikért.

A jótékony adakozók sorában külön hála és köszönet illeti 
Szarvas-községét, amely a folyó évben is 25 q búzát, 10 q árpát 
és 30 q csöves tengerit adott az intézetnek, azonkívül ingyen 
használatra átengedte az agyaggödör és a Köröspart között elte
rülő 2100 [j-ö l területű községi ingatlant gazdasági gyakorló- 
területre és konyhakert céljára.

Itt van helye megemlíteni, hogy a Szarvas-község részéről 
mostanáig nyújtott évi segítség csak f. év szeptember 30-áig volt 
biztosítva. Azonban az igazgató által benyújtott kérvényre a 
község elöljárósága és képviselőtestülete az intézettel szemben 
régóta tanúsított hagyományos jóakarat szellemében a községi 
segítséget további 6 esztendőre, tehát 1934. szept. 30-íg biztosította 
a fenti mértékben, azzal a hozzáfűzőssel, hogy gyakorlóterület 
gyanánt a Mangol-zugi szöllőkön túl lévő községi földből fog 
kiméretni 3000 négyszögöl területű szántót, ugyancsak a Körös
parton, mivel a mostani gyakorlóterületet az agyaggödör terjesz-
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kedése már egyharmadával leapasztotta. A képviselőtestület azon
ban kimondta, hogy a segítség azonnal megszűnik, ha a tanitónő- 
képző más községbe vitetnék át. (46—1928. kgy. sz. 2426—1928. 
községi iktató szám.)

12. Vizsgálatok. Szeptember 15-én pótvizsgálatot tett Kosáry 
Júlia az I. osztályról sikerrel. Tavaly elvégezte az I. osztályt 
mint rendes tanuló, de nem vizsgázhatott. Azért a jelen tanévet 
a pótvizsgálat letételével kezdte. Ugyanakkor javitóvizsgálatot 
tettek: Bene M. I. éves történelemből, Konyecsni S. I. éves föld
rajzból, Osapay Erzsébet I. éves történelemből, Gabányi Gizella
II. éves mennyiségtanból és németből, Mihalovics Anna II. éves 
zenéből. Valamennyi sikerrel.

Az évzáróvizsgálatokat a következő sorrendben tartottuk: 
Május 31-én az V. évesek osztály vizsgálata; június 1., 4. és 5-én 
az V. évfolyam írásbeli képesitő vizsgálata. Június 14-én és 
15-én tartottuk az I, évesek osztályvizsgálatát, június 16-án és 18-án a 
II. évesek osztály vizsgálatát, június 19-én a III. évesek osztály- 
vizsgálatát, június 20-án délelőtt a IV. évesek osztályvizsgálatát, 
június 20-án délután a gyakorlóiskola vizsgálatát.

Június 21-én és 22-én szóbeli, 23-án gyakorlati képesítő- 
vizsgálatot tett az V. évfolyam 8 növendéke és Csüllög Eszter 
magántanuló. A képesitővizsgálat püspökhelyettes elnöke Bartos 
Pál lelkész volt, miniszteri biztosa pedig Lux Gyula, a polgári 
iskolai tanárképző főiskola tanára. Az egyházkerület képviseleté
ben a püspök úr felkérésére Frankó Mihály helybeli ev. 
tanító és v. Tepliczky János mérnök, földbirtokos vettek részt a 
vizsgálaton. — A képesitővizsgálatot tett jelöltek közül Bagoly 
Mártha, Bartos Irén, Halász Vilma, Kríek Ida, Lovász Edith és 
Wagner Valéria általános jeles osztályzatot nyertek, Jánovszky Margit, 
Ripszám Olga és Csüllög Eszter pedig általános jót. A június 22-én dél
után vitéz dr. Kendeh-Kirchknof Gusztáv lelkész, püspöki 
megbízott jelenlétében megtartott kártorképesitővizsgálaton ev. 
kántori oklevelet nyertek : Bartos Irén, Halász Vilma, Jánovszky 
Margit és Lovász Edit, valamennyien jeles eredménnyel.

Azon növendékek közül, akik az intézetben tartott nyelvi 
különórákon résztvettek, a következők tettek vizsgálatot: Povázsay 
Editnél a VKM. úr által elrendelt tót-nyelvi tanfolyamról Them 
M. I. Putz A., Sipiczky A. és Teszák E. II. mint kezdők, Toma- 
sovszky M., Vágner M. II., Bartos I. és Jánovszky M. V. évesek 
mint haladók; Korim Kálmán által tartott angol-nyelvi tanfolyam
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résztvevői közül Elek Teréz III. éves, Balázsovits G., Csrvenka 
I. Dobay D., Paulinyi E. II. éves, Tóth Éva és Tóth Irén I. 
éves növendékek ; Kiss Sándor által ellátott francia nyelvi tan
folyamról : Piri Irma III. éves, Heretek Gizella és Hosztják Kató 
IV. éves növendékek ; Sass Mária által tartott francia nyelvi tan
folyam résztvevői közül: Csák É. II. éves, Huszágh Ágnes II., 
Huszágh Erzsébet I. éves, Dobay Dóra II. éves, Honéczy M. II. 
éves és Vagner Magda II. éves növendékek.

II.

Az intézet állapota a tanév végén.
1. Az intézet egyházi hatóságai.

A tanítónőképző fenntartó hatósága a bányai ág. h. ev. 
egyházkerület, közvetlen felettes hatósága az egyházkerület elnök
sége : dr. Raffay Sándor püspök és dr. Zsigmondy Jenő egyh. 
kér. felügyelő. A tanitónőképző kormányzótestülete az egyház
kerületi közgyűlés által választott Felügyelőbizottság. A Felügyelő
bizottság elnöksége: dr. Sziráczky János ügyvéd (Szarvas) és 
Bartos Pál ev. lelkész (Szarvas). Tagjai: a) helybeliek: dr. Haviár 
Gyula világi alelnök, Kiss Sándor igazgató, Levius Ernő és Tömör
kényi Dezső tanárkari kiküldöttek, Remenyik László pénztáros, 
Kellő Gusztáv, Szelényí János, Píliszky János, Komár György, 
v. Tepliczky János, dr, Tóth Pál országgyűlési képviselő ; b) vidé
kiek: Kovács Andor esperes (Orosháza), Saguly János esperes 
(Pitvaros), dr. Szeberényi Lajos esperes (Békéscsaba), dr. Hittrich 
Ödön (Ev. Gimnázium, Budapest), Kovácsik István (Kondoros), 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, VIII., Illés-u. 25.), Mikolik 
Kálmán (Budapest, I., Zenta-u. 5. II. 4.), dr. Pesthy Pál egyház- 
községi felügyelő (Budapest, Igazságügyminisztérium), dr. Scholtz 
Oszkár (Budapest, Szentkirályi-u. 51. sz., Luther-otthon), dr. Szi- 
gethy Lajos (Budapest, I., Csap-u. 5.)

2. Az intézet tanári kara.

1. Kiss Sándor igazgató. Szolgálati ideje 19 év. Tanította a 
lélektant a III, osztályban, a fizikát a IV. osztályban, a mennyi
ségtant, alkotmánytant és közgazdaságtant az V. osztályban, 
összesen heti 11 órában. Rendkívüli tárgyként a franciát heti 2
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órában. Internátusi felügyelő, gazdaságvezetö, gondnok, történeti, 
lélektani és kézügyességi szertár őre.

2. Levius Ernő r. tanár. Szolgálati ideje 30 év. A IV. oszt. 
főnöke. Tanította a történetet a II—IV. osztályban, az éneket és 
zenét a II—III. és V. osztályban, összesen heti 20 órában. Zene
szertáros.

3. Miklós Ida r. tanár. Szolgálati ideje intézetünknél 4 év, 
másutt 15 év. Összesen 19 év. Az V. osztály főnöke, Tanította 
a rajzot az I—V. osztályban, a kézimunkát az I—III. osztályban, 
a testgyakorlást az I—V. osztályban, összesen heti 21 órában. 
A rajz- és női kézimunka-szertár őre, az Ifj. Sportkör elnöke.

4. V. Szomjas Frigyes r. tanár. Szolgálati ideje 17 év. A
III. osztály főnöke. Tanította a német nyelvet az I—V. osztályban, 
a zenét az I. és IV. osztályban, a karéneket az I—V. osztályban, 
összesen heti 23 órában. Zenekönyvtáros.

5. Tömörkényi Dezső r. tanár. Szolgálati ideje nálunk 18 év, 
másutt 3 év, összesen 21 év. Az I. osztály főnöke. Tanította a 
neveléstant a IV. és V, osztályban, a magyar nyelvet az I—V. 
osztályban, a történetet az I. osztályban, összesen heti 22 órában. 
Önképzőköri elnök, tanári könyvtáros és pénztári ellenőr.

6. Dr. Veress Amália r. tanár. Szolgálati ideje 5 év. A II. 
osztály főnöke. Tanitotta a neveléstant a II. osztályban, a föld
rajzot az I—IV. osztályban, a természetrajz—vegytant az I—IV. 
osztályban, az egészségtant az V. osztályban, összesen heti 21 
órában. A vegytani, természetrajzi és földrajzi szertár őre, az 
Ifj. Segély-egylet elnöke.

7. Remenyik László gyak. isk. tanító. Szolgálati ideje inté
zetünknél 15 év, másutt 7, összesen 22 év. A gyakorló iskolában 
tanított heti 26 órában, a gyak. kiképzést vezette a IV. osztályban 
heti 2, az V. osztályban heti 6 órában, gazdaságtant tanított a 
tanitónőképzö I—IV. osztályában, összesen heti 4 órában. A 
gyak. iskolai szertár őre, az intézet pénztárosa.

8. Povázsay Edith nevelőnő. Szolgálati ideje 8 év. Nevelői 
elfoglaltságán kívül a nagyínternátusi és intézeti épületben a taka
rítás, fűtés és világítás, valamint az internátusi mosás felügyelője. 
Tanárkarí jegyző, A szépírást tanitotta az I. osztályban heti 1 
órában, a tót nyelvet három tanfolyamon heti 5 órában, az I. 
osztály háztartási gyakorlatait vezette heti 1 órában.
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9. Sass Mária nevelőnő. Szolgálati ideje 6 év. Nevelői el
foglaltságán kívül a kisinternátusi takarítás, fűtés és világítás 
felügyelője, Felügyelőbizottsági jegyző, Tanította a francia nyelvet 
az I. és II. csoportnak heti 2—2 órában. A II, osztály háztartási 
gyakorlatait vezette heti 1 órában.

10. Korim Kálmán gimnáziumi vallástanár tanította a vallás
tant heti 10 órában az I—V. osztályban. Az Ifj Luther Szövetség 
és az Ifj. Gyámegylet elnöke.

11. Fetzer József r. kath. plébános, a r. kath. növendékek 
hitoktatója.

12. Halász Szabó Imre ref. lelkész, a ref. növendékek 
hitoktatója.

13. Hrankay Béla méhészeti szaktanár Gyulán. A téli hóna
pokban tartott egy-egy kétórás előadást a méhészet köréből.

14. Dr. Takács Gusztáv intézeti orvos. Szolgálati ideje 19 év.

3. Az intézet rendes növendékei.

I. osztály. Osztályfő : Tömörkényi Dezső.
1. Bartos Valéria ev. 1911. Péteri, Pest vm. (jeles). 2. Básthy 

Ilona r. kath. 1912. Békéssámson (jó). 3. Benedek Eszter ev. 1913. 
Ózd, Borsod vm. (jeles). 4. Beusterien Rayda ev. 1911. Fiume 
(elégséges). 5. Biki Nagy Irén ev. 1913. Szarvas (elégséges). 6. 
Cserei Sarolta ref. 1913. Nagybánya, Szatmár vm. (elégséges), 
7. Dévánszky Erzsébet ev. 1913. Gyoma (jó). 8. Gálfi Teréz ev. 
1912. Csepel, Pest vm. (jó). 9. Hanuszik Dorottya ev. 1912. 
Budapest (elégséges). 10. Hellermann Ilona ev. 1913. Déva, Hu- 
nyad vm. (elégséges). 11. Huszágh Erzsébet ev. 1913. Szécsény, 
Nógrád vm. (jeles). 12. Kaján Hona ev. 1913. Legénd, Nógrád vm. 
(jó). 13. Kellner Sarolta ref. 1912. Kapnikbánya, Szatmár vm. 
(jeles). 14. Kiss Margit ev. 1912. Szarvas (jó). 15, Kiszely Gizella 
ev. 1912. Cegléd, Pest vm. (jó). 16. Komlószki Mária ev. 1913. 
Szarvas (zene). 17. Konrád Margit r. kath. 1912. Szécsény, 
Nógrád vm. (jeles). 18. Kovács Ida ref. 1913. Békésszentandrás 
(jó). 19. Kovács Margit r. kath. 1911. Endrőd (jó). 20. Lipták Irén 
ev, 1913. Izsákfalva, Szepes vm. (jó). 21. Lórencz Erzsébet ev. 
1912. Dobsina, Gömör vm. (jó). 22. Makay Ilona ev. 1911. Tass, 
Pest vm. (elégséges). 23. Mold Klára r. kath. 1912. Kondoros, 
Békés vm. (német). 24. Neumann Ilona ev. 1912, Szarvas (jó).
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25. Ősapai Gizella ref. 1912. Gyoma (jó). 26. Petrásovits Irén r. 
kath. 1913. Biharnagybajom, Bihar vm. (jó). 27. Piri Katalin ev. 
1913. Szend, Komárom vm. (elégséges). 28. Plachy Margit ev. 1912. 
Poprádremete, Szepes vm. (elégséges). 29. Redecha Margit ev. 
1912. Moson, Moson vm. (elégséges). 30. Reichel Ilona ev. 1912. 
Nagylajosfalva, Torontál vm (jeles), 31. Rohoska Magdolna ev. 
1912. Szarvas (elégséges). 32. Saigi Gabriella ev. 1911. Szarvas 
(jó). 33. Schill Gabriella ev. 1912. Opécska, Arad vm. (elégséges).
34. Schöck Margit ev. 1907. Szombathely, Vas vm. (kimaradt).
35. Solti Lenke ev. 1913. Kiskőrös, Pest. vm. (jó). 36. Szakács 
Erzsébet ev. 1913. Sárvár, Vas vm. (jó). 37. Számple Anna ev. 
1910. Kemendollár, Zala vm. (jó). 38. Szrnka Rózsi ev. 1912. 
Irsa, Pest vm. (elégséges). 39. Sztik Margit ev. 1913. Felsőpetény, 
Nógrád vm. (jó). 40. Szvák Ilona ev. 1913. Szarvas (jó), 41. Them 
Mariska ev. 1913. Rudabánya, Borsod vm. (jeles), 42. Tóth Éva 
ev. 1911. Fancsal, Abauj-Torna vm, (jeles). 43. Tóth Irén ev. 1910. 
Fancsal, Abauj-Torna vm. (jó). 44. Venczák Terézia r. kath. 1910. 
Endrőd (jó). 45. Zlehovszky Irén ev. 1912. Békéscsaba (jó).

II. osztály. Osztályfő: Dr. Veress Amália.
1. Algőver Sára ev. 1912. Csanádalberti, Csanád vm. (jó). 

2. Bagoly Irén ref. 1912. Gyulavári (jó). 3. Balázsovics Gizella 
ev. 1911. Celdömölk, Vas vm. (jeles). 4. Bartos Irén ev. 1911. 
Budapest (kimaradt). 5. Bene Márta r. kath. 1912. Ráckozár, 
Baranya vm. (elégséges). 6. Csák Éva ev. 1913. Gyalár, Hunyad 
vm. (jeles). 7. Cservenka Ilona ev. 1911. Tab, Somogy vm. (jeles). 
8. Csupor Ilona ev. 1911. Budapest (elégséges). 9. Dobay Dorottya 
ev. 1912. Eger, Heves vm. (jeles). 10. Fidler Gabriella ev. 1911. 
Fancsal, Abauj-Torna vm. (jó). 11. Gállits Ilona ev 1911. Alsó- 
lendva, Zala vm. (jeles). 12. Gegő Margit ref. 1912. Petrozsény, 
Hunyad vm. (jó), 13. Honéczy Márta ev. 1911. Fiume (jó). 14. 
Huszágh Ágnes ev. 1911. Nagykürtös, Nógrád vm. (jeles). 15. 
Kalas Ibolya ref. 1911. Gyula (jó). 16. Kóczy Lívia ev. 1912. 
Szarvas (jó). 17. Konyecsni Sára ev. 1912. Csanádapáca, Csanád 
vm. (elégséges). 18. Kosáry Júlia ev, 1912. Szepesolaszí, Szepes 
vm. (jó). 19. Kuzsma Katalin ev. 1912. Pilis, Pest vm. (jó). 20. 
Magyar Mária r. kath. 1912. Mezőtúr, Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm. 
(jó). 21, Makhult Ida r. kath. 1909. Márok, Bereg vm. (jeles). 22. 
Mertz Ida ev. 1909. Apostag, Pest vm. (jó). 23. Mikó Klára r. 
kath. 1911, Nagykikinda, Torontál vm. (elégséges) 24, Nagy Ilona
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ev. 1911. Nagytótlak, Vas vm. (jó). 25. Némethy Katalin ref. 
1910. Abrudbánya, Alsó-Fehér vm. (jeles). 26. Ősapay Erzsébet 
ref. 1911. Endrőd [elégséges). 27. Paulinyi Edit ev. 1911. Losonc, 
Nógrád vm. (jeles). 28. Petricz Ida ev. 1912. Tótkomlós (elégsé
ges). 29. Plachy Viola ev. 1912. Duránd, Szepes vm. (jó). 30. 
Pucz Aranka ev. 1910. Budapest (jeles). 31. Ravasz Mária ev. 
1912. Orosháza (jó). 32. Sass Erzsébet ev. 1911. Kőszeg, Vas vm. 
(jeles). 33. Sipíczki Anna ev. 1912. Kerepes, Pest vm. (jó), 34. 
Soltész Magdolna ev. 1911. Túrócszentmárton, Túróc vm, (elég
séges). 35. Supkégel Magda ev. 1912. Szentetornya (jó). 36. Teszák 
Eugénia ev. 1911. Bér, Nógrád vm. (jeles). 37. Tomasovszki Mária 
ev. 1909. Várpalánka, Bereg vm. (jó). 38, Tóth Emma ev. 1912. 
Pitvaros, Csanád vm. (jó), 39. Török Rózsa r. kath. 1910. Abony, 
Pest vm. (elégséges). 40. Travnik Matild ev. 1912. Egerszolát, 
Heves vm. (jó), 41. Túri Jolán ref. 1911. Gyula (elégséges). 42. 
Wagner Magdolna ev. 1912. Fegyvernek, Jász-Nagy-Kun-Szolnok 
vm. (jó).

III. osztály. Osztályfő: V. Szomjas Frigyes.
1. Balassa Ilona ev. 1910. Pusztavész, Nyitra vm. (jó). 2. 

Bene Klára r. kath. 1910. Pécs, Baranya vm. (elégséges). 3. Elek 
Teréz ev. 1911. Tatabánya, Komárom vm. (jó). 4. Fucsek Erzsébet 
g. kath. 1909. Szolnok, Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm. (jó). 5, Gabányi 
Gizella g. kath. 1910. Polena, Bereg vm. (lélektan). 6. Haiti Ilona 
ev. 1910. Budapest (jó). 7. Horsetzky Annaev. 1909. Nagykanizsa, Zala 
vm. (jó). 8. Kiss Ilona ev. 1910. Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 
(jeles). 9. Knábel Valéria ev. 1911. Kölesd, Tolna vm. (jó). 10. 
Kohut Erzsébet ref. 1909. Szolnok, Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm. 
(jeles). 11. Kolozsvári Mária r. kath. 1910. Omlód, Torontál vm. 
(jó). 12. Koren Erzsébet ev. 1911. Kiskőrös, Pest vm. (jó). 13. 
Kugler Margit r. kath, 1907. Endrőd (elégséges). 14. Laczó Flóra 
ref. 1905. Hódmezővásárhely, Csongrád vm. (jó). 15. Méder Ida 
ev. 1910. Kiskőrös, Pest vm. (jó). 16. Mihalovícs Anna ev. 1909. 
Diósgyőr, Borsod vm. (zene). 17. Mikler Sára ev. 1911. Gyula 
(jeles). 18. Münstermann Katalin ev. 1909. Lapusnyak, Hunyad 
vm. (elégséges). 19. Nagy Karolin ev. 1910. Kondoros (jó). 20. 
Piri Rózsa ev. 1910. Szend, Komárom vm. (jeles b 21. Raskó 
Sarolta ev. 1911. Szarvas (jó). 22. Rácz Ilona r. kath. 1911. 
Abrudbánya, Alsó-Fehér vm. (elégséges). 23. Sipiczki Gabriella 
ev. 1910. Kerepes, Pest vm. (jeles). 24. Suba Sára r. kath. 1909. 
Aszód, Pest vm. (elégséges).
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IV. osztály. Osztályfő : Levius Ernő.
t. Ablonczy Erzsébet ref. 1906. Vecsés, Pest vm. (jeles).

2. Balogh Berta ref. 1909. Dögé, Szabolcs vm. (jó). 3. Biró 
Margit ref. 1910. Gyoma (jeles). 4. Boldis Katalin ev. 1910. 
Aszód, Pest vm. (jó). 5. Gergely Ilona r. kath. 1910. Szabadka, 
Bács-Bodrog vm. (jeles). 6. Győri Irén ref. 1908. Hajdúböszörmény, 
Hajdú vm. (jó). 7. Heretek Mária ref. 1910. Mezőtúr, Jásznagy- 
kunszolnok vm. (jeles). 8. Hosztják Katalin ev. 1910. Disznós- 
horvát, Borsod vm. (jeles). 9. Kiss Jolán ev. 1906. Fancsal, 
Abaujtorna vm. (jeles). 10. Krompaszky Judit r. kath. 1910. 
Túrócszentmárton, Túróc vm. (jeles). 11, Kuzsma Ilona ev. 1908. 
Pilis, Pest vm. (jó). 12. Magyar Margit r. kath. 1908. Szatmár
németi, Szatmár vm. (jó). 13. Ratz Margit r. kath. 1907. Diósad, 
Szilágy vm. (jó). 14. Ripszám Adél ev. 1909. Városszalónak, Vas 
vm. (jeles). 15. Supkégel Mária ev. 1910. Szentetornya (jeles). 
16. Szabó Ilona ref. 1905. Matolcs, Szatmár vm. (jó).

V. osztály. Osztályfő: Miklós Ida.
1. Bagoly Mártha ref. 1909. Gyulavári (jeles). 2. Bartos Irén 

ev. 1909. Péteri, Pest vm. (jeles). 3. Halász Vilma ev. 1908. 
Körösladány (jeles). 4. Jánovszky Margit ev. 1908. Szarvas (jeles), 
5. Kríek Ida ref. 1909. Léva, Bars vm. (jeles). 6. Lovász Edit 
ev. 1907. Tótkomlós (jeles). 7. Ripszám Olga ev. 1908. Tatabánya, 
Komárom vm. (jó). 8. Wagner Valéria ev. 1907. Ózd, Borsod 
vm. (jó).

Az V. évfolyam növendékeivel együtt tett a régi képesítő 
vizsgálati szabályzat alapján befejező képesítővizsgálatot Csüllög 
Eszter vésztői lakos, aki osztályképesítő vizsgálati bizonyítványát 
már régebben megszerezte. (90151 —1927. VI—L. 23—1928. i. sz.)

4. Gyakorlóiskola.

Tanítója: Remenyik László.
Beiratkozott az év elején 18 leány, 18 fiú; összesen 36 

tanuló. Ev. 14 fiú, 16 leány; összesen 30 tanuló; ref, 3 fiú, 1 
leány; rk. 1 fiú, gk. 1 leány; kimaradt 1 fiú, 2 leány ; maradt 
az év végén 33 tanuló.

Ezek osztályonként a következőkép oszlottak meg:
I. oszt. 4 fiú, 5 leány; II. oszt. 3 fiú, 4 leány; III. oszt. 

5 fiú; IV. oszt. 3 fiú, 1 leány; V. oszt. 1 fiú, 5 leány; VI. oszt 
1 fiú, 1 leány.
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Fiútanulókat az elmúlt tanévben is korlátolt számban vet
tünk fel azért, hogy minél több leánytanúlónak adhassunk helyet 
gyakorlóiskolánkban. A tanúlók egészségi állapota kielégítő volt, 
bár néha egy-egy ragályos betegség szórványosan jelentkezett, 
azonban tömeges mulasztás nem fordult elő.

Október 31-én megünnepeltük a reformáció emlékét. Március 
15-én ünnepélyt tartottunk a tanári kar és tanítónövendékek jelen
létében. Az ünnepi beszédet Kriek Ida V. éves növendék mondotta.

A tavaszi meleg napok beálltával a délutáni tanórákat az 
erdei iskolák mintájára az Erzsébet-ligetben tartottuk meg, hol a 
gyermekek a jó levegőn való játszással és rendszeres tanulással 
foglalkoztak.

A női kézimunkát Halász Vilma V. éves tanítónövendék 
tanította szép eredménnyel. Május hó 14-én meglátogatta gyakorló 
iskolánkat dr. Szigethy Lajos úr, a kér. tanügyi bizottság elnöke.

Az évzáró vizsgát június hó 20-án délután tartottuk meg 
nt. Bartos Pál elnöklete alatt.
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Fölvételi tájékoztató.
A szarvasi ev. tanítónőképzőbe való felvételért folyamodni 

kell. A felvételi kérvény mélt. dr. Raffay Sándor ev. püspök úrhoz 
intézendő, de a tanítónőképző igazgatóságához nyújtandó be julius 
hó 1-ig. A kérvényben föl kell említeni, hogy a folyamodó óhajtja-e 
az internátusba való felvételt is. A kérvény mellékletei: 1. Szüle
tési anyakönyvi kivonat. 2. Hatósági orvosi bizonyítvány arról, 
hogy az illető a tanítónői pályára alkalmas. 3. Eddigi tanulmá
nyait igazoló isk. bizonyítvány vagy legutolsó félévi értesítő. 4. 
Községi biznyítvány a családfő lakásáról és polgári állásáról, vagy 
ha a kérvényező kedvezményért is folyamodik, a szülők vagyoni 
állapotáról is. 5. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, ha a folyamodó 
a jelen iskolai évben nem volt rendes növendéke valamelyik 
iskolának.

Mithogy az internátusbán csak 100 férőhely van, a növendé
kek egy része csakis küntlakásra vehető fel. A küntlakó növen
dékeknek azonban meg van engedve, hogy az intézeti köztartás- 
ben étkezzenek. Ez esetben a havi költség körülbelül 20 pengő
vel kerül többe, mindent összeszámítva, mint a bentlakó növen
déknek.

A küntlakó növendékek feltétlenül megbízható családoknál 
vannak elhelyezve, 3—4 egy helyen és az intemátusi vezetőség 
leggondosabb ellenőrzése alatt állanak,

Az intézet internátusában a szarvasi ev. egyházközség által 
fenntartott 3 ingyenhely van. Enrek jövedelmét 9 növendék 
között elosztva egyharmados kedvezmények alakjában (a díjak egy- 
harmadának az elengedése) szoktuk az arra érdemes növen
dékeknek juttatni. A kedvezményeket azonban csakis a legjobb 
előmenetelü, legkiválóbb szorgalmú, legjobb magaviseletű és a leg
szegényebb ev. növendékek kaphatják. Minthogy az intézetben 
más kedvezmény nincs, azok, akik az említett feltételeknek nem 
felelnek meg, semmiféle címen nem számíthatnak a díjak elenge
désére. Sőt a már megkapott kedvezményt is elvesztik azok, akik 
szorgalomban, előmenetelben, vagy magukviseletében hanyatlást 
mutatnak.

A bentlakó és küntlakó, de bentétkező növendékek a követ
kező felszerelési tárgyakat hozzák magukkal:

III.
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80 cm. széles új, féregmentes matrac, 1 vánkos, 1 új, 
féregmentes paplan, (vagy dunyha), 1 fehér ágyteritő, hároszori ágy
huzat, 1 fehér abrosz, 3 pohártörlő, 3 mosdótörlő, 6 törülköző, 12 
zsebkendő, 1 fejkendő, 1 nagy téli kendő, vagy kötött kabát, 1 
téli és 1 tavaszi kabát, 3 szines és 1 fehér kötény, 1 fürdőruha, 
2 pár cipő és 1 pár tornacipő, annyi fehérnemű, amennyi a havon
kénti egyszeri mosás mellett a váltáshoz szükséges. Felsőruhát 
tetszés szerint hozhat mindenki, de kötelező az intézeti sötétkék 
egyenruha, amely áll: 1 matróz blúzból, a galléron és a visszahaj
tott kézelőkön 4 sor szegélyező fehér sujtás 3 cm.-es közön egyen
letesen elosztva ; 1 rakott szoknyából, mely a térd alatt legalább 
egy tenyérnyivel végződik. Egyöntetű kalapviseletről a növendékek 
költségére az intézet gondoskodik. Minden növendék hoz 1 fehér 
zománcozott mosdótálat, 1 szappantartót, sűrű- és bontófésüt, haj
kefét, fogkefét. 2 poharat, 1 kávéscsészét, 1 csészealjat 1 kis 
tésztás tányért, 1 mély- és 1 lapostányért, kést, villát, nagy- és 
kiskanalat, 4 darab szalvétát, melyeknek oldalhossza ne legyen 
hosszabb 3 dm.-nél és 1 szalvétagyürűt. Az összes felszerelési 
tárgyakat el kell látni azzal az internátusí számmal, amelyet a 
növendék a felvétel alkalmával kap. A ruhaneműekbe gyárilag 
készült hímzett számok varrandók, mert tapasztalás szerint a kézi 
himzés hamar kifoszlik.

A felsorolt és számokkal megjelölt felszerelési tárgyakról és 
ruhaneműekről minden növendék leltári jegyzéket hoz magával a 
beiratkozáskor, amely már előre el legyen látva a növendék nevé
vel és internátusí számával. Karkötő órán kívül semmiféle ékszert 
nem szabad viselni, eszerint hozni sem. Ha valaki mégis bármi
nemű ékszert (függőt, gyűrűt, stb.J hozna magával, postán azon
nal visszaküldetjük, mert az ékszerek és egyéb fényűzési cikkek 
viselése már nagyon kellemetlen fegyelmi eseteknek volt előidéző 
oka. Általában intézetünk egész szelleme és nevelésünk józan
sága kizár mindenféle fényűzést.

A hajviseletet az intézet csak annyiban korlátozza, hogy az 
u. n. etonfrizura, a fiús hajviselet nincs megengedve, továbbá, 
hogy a rövid hajat viselő növendékeknek borbélyhoz kijárni, sem 
borbélynak az intézetbe bejárni nem szabad.

Szülőkön és testvéreken kívül csak azzal levelezhetnek a 
növendékek, akivel a szülők megengedik. Ez az engedély az igaz
gatónak írásban adandó át.

Szülők és ismerősök az internátusí növendéket csak is
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vasárnap látogathatják. Helybeli ismerősöket az internátusi növen
dék csakis havonként egyszer, minden hónap első vasárnapján 
látogathat meg. Szülőknek kell arról nyilatkozniok, hogy a növen
dék kihez engedhető ki a városban.

A tantervben megszabott tárgyakon kívül a növendékek 
mérsékelt díjért rendkívüli tárgyakban is nyerhetnek oktatást, ilye
nek : a különféle hangszereken való játék, német, angol, vagy 
francia nyelv. A tótnyelvi tanfolyamon való részvétel ingyenes.

A fölvétel megtörténtéről a folyamodott növendékek körül
belül július 15. táján lesznek értesítve. Sürgető tudakozódásokra 
nincs szükség, mert amint a püspök úr döntése megérkezik, az 
értesítések azonnal szét mennek esetleg jul. 15. előtt is. Minden 
fölvett növendéknek aug. 4. határidőig he kell fizetni az egész 
évi tandíjat és beiratási djíat. Aki ezt elmulasztja, iratait minden 
további nélkül visszakapja és helye mással töltetik be. A tandíj 
előzetes befizetése alól senki semmiféle címen nem menthető fel. 
Még azok sem, akik kedvezményért folyamodtak, mert ha a ked
vezményt később megkapták, a befizetett összeget úgyis a ked
vezmény értelmében számoljuk el. A tandíj előzetes befizetésére 
azért van szükség, mert kívánatos, hogy aug. 4-ig mindenki komo
lyan meggondolja, vájjon a fölvételt elfogadja-e. Későbbi vissza
lépések esetén ugyanis a pótlólag felvett növendéknek nincsen 
már elegendő ideje a tanévre előkészülni. A befizetett tandíjat 
utólagos visszalépés esetén nem fizetjük vissza.

Kimutatás a dijakról.

Minden növendék fizet egy évre:

Beiratási díjat . ................................... 6 — pengőt
Tandijat evang n ö v en d ék ................... 80 — l l

ref. „ .................... 84 — i l

„ r. kath. „ . . . 92 — l l

„ izr. ................... 160 — II

Bútor- és zongorahasználatért . . . . 6 — l l

Fűtési d í ja t ....................................... 70 — l l

bentlakó növendék fizet egy hónapra:

Gyógykezelési d í j a t ............................. 1-20 pengő
Köztartási díjat .................................. 5 0 - II
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Küntlakó, bentétkező és bentmosató növendék 
fizet egy hónapra :

Gyógykezelési díjat . . . . .  1'20 pengő
Köztartási dijat . . .  . . . .  40’— „

Küntlakó, de bentétkező növendék fizet mosás 
nélkül egy hónapra :

Gyógykezelési d í j a t .............................. 1'20 pengő
Köztartási d í j a t .............................. 35'— „

Ev. bentlakó növendék havi fizetni valója (a tandíjat is 
beleértve) összesen 67'40 pengő. A  dijakat karácsony és húsvét 
hónapjában is egész hónapra kell fizetni.
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