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I. Date mai însemnate pentru institut.
Í. Caracterul institutului nostru. Institutul nostru poartă numele de
•Liceul Statusului rom. cat. Transilvanean din Odorheiu.» Timpul întemeierii lui nu se poate stabili cu siguranţă. Sigur este numai că membrii
Societăţii lui Isus l-au întemeiat. Ei au clădit edificiul întâiu al institutului
cam pe la 165Ó la dealul dinspre nord dela clădirea parohiei, ei au condus
şi au susţinut institutul până la 1774. După desfiinţarea, ordinului iezuit
comisia catolică formată în sânul guvernului superior, şi-a luat îngrijirea institutului, a numit pe profesori şi a condus toate afacerile institutului pe cheltuielile fondului de învăţământ catolic ardelean până la 1886, când în locul
autorităţii şcolare superioare de mai'nainte a venit Statusul catolic înzestrat
pe atunci cu drepturi autonomice, care-1 susţine şi-1 conduce şi în zilele de
azi. Şcoala noastră s'a organizat la început după modelul şcolilor vechi
humane şi dela 1809 până la 1831, s'a numit »Gymnasium regium* la anii
de cincizeci ai secolului trecut a devenit gimnaziu superior rom. cat. Clădirea ei veche a stat în serviciul creşterii şi învăţământului mai mult de
două sute de ani. Statusul rom. cat. Transilvanean ca autoritate şcolară'
superioară a clădit la 1800 un edificiu nou cu cheltuelile sale proprii, care
după optsprezece ani a Revenit internat. Şcoala noastră modernă de azi s'a
făcut la 1909—10 la locul internatului vechiu pe cheltuelile Statusului.
2. începutul anului şcolar. înscrierile le am ţinut la 19, 20 şi 21 Septemvrie adomodându-ne la dispoziţiunile Regulamentului. Examenele de cfcrigenţă au fost la 15, 18 Septemvrie. Anul şcolar l-am deschis la 22 Septemvrie cu Veni Sancte solemnă, după care directorul a citit şi a explicai
regulele şcolare. Cursurile au durat cu vacanţele şcolare regulate fără întrerupere până la finea anului şcolar. La începutul anului şcolar au făcut
examen de corigenţă dintr'o materie 7 elevi, din două materii 1, cari au
trecut toţi în clasă superioară. Cu vedere la art.'5—16 Regulamentului nou
au făcut examen de admitere, cari n'au adus din şcoala primară certificat

de absolvire. Astfel de elevi au fost 7. In decursul anului şcolar cu învoirea autorităţii şcolare superioare au făcut exarpen de admitere 4 elevi.
3. Corpul didactic. In corpul profesoral în anul şcolar 1923—24 s'a
făcut schimbarea că catihetul Csiki Petru, numit în locul catihetului Rés
loan, care a murit în anul şcolar 1922—23, nu şi-a putut ocupa postul,
fiindcă la 19 Aug. a sosit ştirea sdrobitoare despre moartea lui grabnică
şi neaşteptată. Csiki Petru a fost unul dintre elevii cei mai cuminţi ai
institutului, care a lucrat fără odihnă pentru existenta şcolilor noastre şi
care a ars viata sa tânără în această luptă continuată pentru aceste sfinte
chestiuni ale noastre. înmormântarea lui a fost la 21 Aug. la Satu-Mare, însatul lui natal, unde deasupra mormântului lui profesorul Frőlich Ottó a
meritele lui. Binecuvântare la memoria'lui! In locul lui exelenta
sa d l episcop a numit catihet suplinitor Kossy Ştefan.
Profesorul Ujházy Ladislau, numit la una dintre catedrele aritmeticofizice, a fost chemat la nostrificarea diplomei sale şi neputând ajunge nici-o
amânare în chestiunea această, autoritatea şcolară superioară a decis lângă
numirea de profesor a lui Jakó Adalbert, care şi-a ocupat postul la 25
Septemvrie.
4. Starea religioasă şi morală. Tinerimea a luat parte la misa sfântă
în biserica parohială şi anume:
în lunile de toamnă şi primăvară în fiecare zi la ora l 1 ^ ,
în lunile de iarnă în fiecare Duminecă la ora 8,
în zilele de sărbători la ora 10, când s'a ţinut serviciu divin solemn..
După misa de Duminecă a urmat exortatie sacră în institut.
Tinerimea a făcut mărturisire comună de patru ori; înaintea mărturisirii de Paşti, la 23—25 Martie s'au t i n u t exerciţii sfinte sub conducerea
catihetului Darvas Dionisiu din Târgu-Mureş. Institutul a luat parte la procesiunile prescrise.
5. Vizitaţiune episcopală. Exelenta Sa d-1 Majláth G. Carol episcop al
Ardealului făcând drumul său de confirmatiune de primăvară în districtul
protopopial din Odorheiu a sosit dela Vărşag în oraşul nostru la 23 Maiu
în orele de seară. A doua zi, la 23, a făcut misa sfântă în prezenta tinerimei şi apoi a vizitat pe elevii în fiecare clasă. I-a îndemnat să-şi poată
stăpâni patimile. A ţinut o conferinţă şi cu corpul profesoral. In orele de
după amiazi a ascultat mărturisirea elevilor din clasele superioare şi după
misa făcută la ora 9, a împărţit sacramentul confirmatiei, după care In graţia
binecuvântării papale a împărtăşit pe credincioşii. La 25 după amiazi a plecat la Bucureşti. Exelenta Sa ne-a vizitat iarăşi la 13 Iunie şi a luat parte
la serata Reuniunii de Altar aranjată la onorul lui, la 19 Iunie a făcut serviciul divin de Joia verde şi a condus procesiunea.
6 Inspecţiuni. La 5 Oct. d-1 inspector şef Bratu a apărut în institut,
In cancelaria directorului, s'a interesat de numărul şi confesiunea elevilor.
La 22 Dec d-1 inspector regional Regmann a vizitat institutul. Presentându-se
la ora de limba română din clasa V. a luat proces verbal despre vizitaa p r e t i a t

ijiunea sa şi 1-a trimis spre subsemnare directoratului. La 26 Maiu d-1 inspector general Peeală a vizitat institutul, s'a presentat la unele ore de predare, a privit muzeele institutului şi sala de gimnastică.
La ia—21 Maiu d-1 Szentimrei Ştefan, fostul director regional, referent
special al învăţământului, a vizitat institutul, s'a prezentat la mai multe ore,
a privit muzeele şi a revăzut lucrările în scris, iar în cancelaria directorală
toate jurnalele şi a examinat întreaga administraţie.
La 18 Maiu.d-1 inspector regional Regmann a vizitat institutul nostru
pentru a doua oară în decursul anului. Cu ocaziunea această s'a prezentat
în mai multe clase, a privit administraţia directorală, mai ales jurnalele.
In decursul vacanţei mari, la 6 Aug. Exelenţa Sa d-1 Anghelescu,
ministru al instrucţiunii publice a vizitat institutul. Á privit clasele, biblioteca profesorală, muzeul de ştiinţe naturale, apoi matricolele din cancelaria
directorală. Cu acest prilej a vizitat şi cursul de vară al învăţătorilor şi
învăţătoarelor rorn. cat., pe care 1-a condus profesorul Jaklovszky Dionisiu.
7. Conferinţe profesorale. Corpul didactic a ţinut conferinţele ordonate de Regulament şi anume conferinţele de clasificare la finea fiecărui
trimestru, iar conferinţele metodice la începutul lor. Conferinţe extraordin a r e s'au ţinut după necesitate.
8. Inspecţiuni directoraie. Directorul a ascultat în decursul cursurilor
prelegerea fiecărui profesor, s'a informat de înaintarea şi purterea elevilor,
a revăzut lucrările în scris şi le-a contrasemnat, tot asemenea a revăzut în
fiecare lună $1 jurnalele de clasă.
9. Starea sanitară a tinerimei a-fost destul de mulţumitoare. Absenţă
mai extinsă sau epidemie considerabilă rr'a fost la elevi.
10. Planul nou al învăţământului secundar. Conform adresei autorităţii
şcolare superioare planul obiectelor şi orelor de pe anul şcolar 1923—24. #
precum şi împărţirea generală a materiei învăţământului fiind aprobată de
-către licvidatura directoratului general din Cluj al ministerului de instrucţiune
publică, am progresat în anul decurs după acest plan. Ca planul de învăţământ să se apropie treptat de cel din vechiul regat, s'au dispus câteva modificări. Secţia reală a' desfiinţat-o autoritatea şcolară, fiindcă nu s'a aflat nici
unul, care s'ar fi prezentat la ea.
Autoritatea şcolară superioară a dispus propunerea materiilor naţionale
în limba română începând cu trimestrul II. împărţirea acestor materii între
profesorii potriviţi găsindu-se cu împiedeci, totuşi a reuşit să începem propunerea în limba română în luna lui Ianuarie, astfel că d l profesor dr. Kósa
Ioan a binevoit să primească propunerea istoriei în clasa VIII., şi geografiei
în clasa IV., istoria română în clasa IV. în două ore săptămânale a propus-o profesorul Jaklovszky Dionisiu; iar instrucţia civică în clasă IV, şi
VIII. în câte-una orâ săptămânală a propus-o catihetul Kossy Ştefan.
ÍÍ. Serbări şcolare. Serbările şcolare au important efect educativ.
.Ştiind aceasta corpul iprgfesoral, a ţinut împreună cu tinerimea mai multe

serbări spre cultivarea simţământului pietăţii. Anul şcolar l-am deschis cu
Veni Sancte solemnă şi l-am închis -cu serviciu divin de mulţumire.
Am ţinut vacanţă pe baza dispoziţiunei autorităţii şcolare superioare
la 26 Noemvrie la aniversara 5 a unirii Ardealului, la 6 Februarie la unirea
principatelor, la 9 Apr. am sărbătorit aniversarea 6 a unirii Basarabiei cu.
serviciu divin şi festivitate şcolară, cu acest prilej cuvântarea solemnă a ţinut-o catihetul Kossy Ştefan. La 23 Maiu, la aniversara proclamării independentei şi încoronării primului rege al României tinerimea şcolară în fruntea
sa cu corpul profesoral, a luat parte la serviciul divin şi după sfârşitul,
acestuia la paradă- După paradă s'a ţinut o festivitate şcolară cu cântece
şi muzică în sala gimnastică, la care au fost reprezentaţi judeţul şi tribunalul în fruntea lor cu subprefectul şi cu preşedintele tribunalului. Cuvântarea solemnă a ţinut-o profesorul dr. Dobos Francisc. La 5 Iunie a fost
ziua eroilor, când am luat parte la serviciul divin, apoi ne-am dus în cimitirul rom. cat. la mormintele eroilor.
12. Lupta în contra alcoolismului si nicotinismului. Marea parte a
omenimei ăe supune la două patimi vătămătoare : la alcoolism şi nicotinism.
Amândoi sunt otrăvuri primejdioase, cari surpă mai ales puterea tinerimei
şi îhipiedecă desvoltarea ei. Tinerimea noastră n'a fost robul alcoolismului,
dar fumarea a devenit patimă a mai multor elevi. Am luptat cu toate mijloacele pentru stavilirea acestui obiceiu vătămător.
J3. Cercul de lectură „Baróti Szabó Dávid" a ţinut în ăst an şedinţa
sa de construire Ia 30 Sept., la care s'au ales funcţionarii. Diregătoria s'a
constituit în modul următor, preşedinte: Péterffy Éugen cl. VIII., vicepreşedinte : Dronca Andreiu şi Keith Francisc cl. VIII., primnotar : Farkas Antoniu cl. VIII. caSsier: Csathó Pavel cl. VIII., controlor: Masztich Ladislau cl.
VIII., primredactor : Bogyó Ioan, Dronca Andreiu şi Szálló Andreiu cl. VIII.,
redactor: Erdélyi Carol, Bakó Emeric şi Vágási Dominic cl. VII. vicenotar:
Bence Iuliu
Elekes Adalbert cl. VII. bibliotecar Bakó Emeric cl. VII.»
magistru de orhestră Petres Ştefan cl. VII.
Cercul a avut 65 de membri ; dintre aceştiă a fost ordinari 42, adr
mişi 23.
S'au ţinut 9 şedinţe, dintre cari una a fost şedinţa de construire, una
de onoare, una de iubileu şi totodată şi de închidere, iar şase au fost ordinare.
Membrii au ţinut declamaţiuni 12, prelegeri 7, discursuri libere 4, cuvântare solemnă 1, au executat cântece 2, opere de muzică 4, melodramă
1, dialóg 1, au citit critice 28. In revista cercului: Ébredés, au apărut: prelegeri 7, alte scrieri 19. Cercul a abonat revistele: A Hirnök, Erdélyi Tudósító şi Magyar Nép. Activitatea cercului s'a terminat cu şedinţă de iubileu
ţinuţă cu ocaziunea festivităţii de încheiere.
Í4. Examenele de absolvire. Elevii, cari au terminat clasa IV. a gimnasiului şi au fost promovaţi s'au prezentat conform Regulamentului la aşa
numitul examen de absolvire. Partea în scris a acestui examen s'a ţinut la
3 Julie, iar partea orală la 4 Iulie sub preşedinţia d-lui Dobrotă Octavian^

director al liceului de stat. La examen s'au prezentat 19 elevi, dintre cari
preşedintele a respins pe baza examenului în scris de limba română 7 elevi,
examenul a 12 elevi, cari s'au prezentat la examenul oral, — a reuşit. Rezultatul examenului a fost următor: foarte bine 1, bine 6, suficient 5.
Cu elevii din clasa VIII. în ăst an am ţinut pentru prima dată examen
de absolvire. La examen s'au prezentat 19 elevi, cari toţi au fost admişi la
examenul oral după examenul în scris. La examen a prezidat d-1 Zefleanu
Enea profesor la liceul de stat din Alba-Iulia. Diptre cei 19 elevi, cari s'au
prezentat la examen, au trecut prin examen 16, 3 elevi au fost îndreptaţi la
examen de corigenţă. Rezultatul examenului e următor: bine 2, suficient
14, insuficient 3.
15. Excurziuni. Am făcut excurziune de ştiinţe naturale la Szarkakő la
6 Oct. jje o jumătate de zi, la 22 Maiu pe o zi întreagă, când profesorul
Kulcsár P'rancisc a explicat tinerimei folosul pasărilor şi-arborilor.
16. Biblioteca de ajutor a tinerimei a stat şi în acest an şcolar la
dispoziţiunea tinerimei pe lângă taxă moderată de întrebuinţare. Fiindcă
manualele s'au schimbat în mare parte şi nu suntem în stare să procurăm
manuale nouă, în anul viitor nu putem înzestra tinerimea cu manuale
decât în parte.
17. Cercul de gimnastică al tinerimei s'a format şi în ăst an din elevii
voluntari ai claselor superioare spre a exercita mai cu energie gimnastica la
aparate şi spre a forma pregimnaşti. Numărul membrilor a fost 37. Funcţionarii au fost : Bogyó Ioan cl. VIII. (preşedinte), Elekes Adalbert cl. VII.
(cassier), Biró Ludovic cl. 'VI. (primul pregimnast). Cercul de gimnastică a
ţinut orele de exerciţii Sâmbăta după amiazi sub conducerea profesorului
Biró Ludovic.
^
Í8. Examenul de gimnastică s'a ţinut la 19 Iunie în sala de gimnastică în prezenţa publicului număroş. La exerciţiile făcute la aparate au luat
parte membrii următori ai cetei de model: Bogyó Ioan, Szabó Ştefan, Szeles Eugen cl. VIII,, Elekes Adalbert, Dronca Lorant cl. VII., Biró Ludovic
şi Hollósy Eugen cl. VI. Publicul ce s'a prezentat a dat o sumă mai mare
spre premierea gimnaştilor mai distinşi. Premiile le-am împărţit la serbarea
de încheiere.
19. încheierea anului şcolar. In urmarea dispoziţiunei gutorităţii şcolare
superioare la 21—25 Iunie s'au făcut recapitulări generale, la 26 şi 28 Iuuie
s'au clasificat elevii şi la 29 Iunie s'a încheiat anul şcolar cu serviciu
divin de mulţumire şi cu serbare de încheiere.

IL Corpul didactic al institutului şi activitatea lui.
A) Profesori în pensie.
1. Bodosi Ludovic, preot din diecesa ardeleană, profesor autorizat al
limbei latine şi elene. S'-a retras în pensie după 27 ani de activitate profesorală în 1906. In prezent stă la Braşov.
2. Gáspár Vazul, mirean, profesor diplomat al matematicei şifizicei. S'a
retras în pensie după 28 ani de activitate profesorală în 1910.
3. Jánosy Petru, mirean, profesor diplomat al limbei latine şi elene. S'a
retras după 33 ani de activitate profesorală în 1906.
B) Profesori activi.
1. Tamás Adalbert, mirean; director al liceului, profesor diplomat
al istoriei naturale, chimiei şi gimnasticei. A propus chimia organică (sem.
I.), biologia (sem. II.) în clasa VII. Numărul orelor săptămânale 3. învaţă
dela 1883.
2. Biró-Ludovic, mirean; profesor titular al limbei maghiare şi latine,
dirigente al clasei IV. conducător al Cercului de gimnastică şi al Bibliotecei de
ajutor a tinerimei. A propus limba maghiară în clasa I., IV. şi VI., limba
latină în clasa IV. şi VIII., gimnastica în clasa III—VIII. Numărul orelor
săptămânale 19. învaţă dela 1902.
3. Dobos Francisc dr., mirean ; profesor titular al istoriei şi geografiei,
bibliotecar al liceului, notar al conferinţelor metodice. A propus istoria în
clasa II. şi V., maghiara în clasa V., geografia în clasa I. Numărul orelor
săptămânale 10. Învaţă dela 1905.
4. Embery Áxpád, mirean ; profesor titular al limbei latine şi elene, cu
titlu de director. A propus limba franceză în clasa I—VIII. Numărul orelor
săptămânale 18. învaţă dela 1886.
5. Fazakaţ Caspar, preot din diecesa ardeleană; profesor titular al
limbei maghiare şi latine, dirigente al clasei VI. A propus limba maghiară
în clasa II., III. şi VII., limba latină în clasa VI. Numărul orelor săptămânale 17. Irlvaţă dela 1900.
6. Frőlich Ottó, mirean ; profesor titular al istoriei şi geografiei. A propus istoria în clasa I., III., V., VII., geografia în clasa III., filozofia în clasa
VII., VIII. Numărul orelor săptămânale 15. Invâţă dela 1904.
7. Jaklovszky Dionisiu, mirean ; profesor titular al limbei latine, elene
şi stenografiei, cu examen fundamental din limba şi literatura română. A
propus limba română în clasa III—VIII.,;; iar istoria română în clasa IV
începând cu 1 Febr. Numărul orelor săptămânale 20. învaţă dela 1907.

8. Jakó Adalbert, mirean; profesor suplinitor cu diplomă al matematicei şi fizicei, dirigente al clasei MII. A propus matematica în clasa II., IV-,
VI., VIII., fizica în clasa VI., VIII. Numărul orelor săptămânale 14. învaţă
dela 1914.
9. Jancsó Adalbert, mirean ; profesor titular al matematicei şi fizicei,
dirigente al clasei III. custode al muzeului de fizică. A propus matematica
în clasa III., V., VII., fiziőa în clasa III., V., VII., gimnastica în clasa I—II.
Numărul orelor săptămânale 16. învaţă dela 1908.
10. Khell Ştefan, mirean; profesor suplinitor cu diplomă al limbei maghiare. şi germane, conducător al corului şi orchestrei liceului, dirigente al
clasei V. A propus limba germană în clasa II—VIII., muzica vocală şi cântul
bisericesc în clasa I—VIII. Numărul orelor săptămânale 24. învaţă dela 191811. Kossy Ştefan, preot din diecesa ardeleană; catihet suplinitor, exhortator. A propus religia în clasa I—VII1. instrucţia civică în clasa IV. şi VIII.
începând cu 1 Febr. Numărul orelor săptămânale 18. învaţă dela 1919.
12. Kulcsár Francisc , mirean ; profesor titular al chimiei, istoriei naturale şi geografiei, dirigente al clasei II. custode al muzeului de ştiinţele naturale şi chimie. A propus istoria naturală în clasa I., II., VI., geografia în
clasa II., V. şi chimia în clasa IV. Numărul orelor săptămânale 17. Învaţă
dela 1904.
13. Spanyár Pavel, mirean ; profesor titular al desemnului liber şi geometric, dirigente al clasei I., custode al colecţiunii modelelor de desemn. A
propus desemn liber în clasa-1—VIII., matematica în clasa I., caligrafia în
clasa I., II. Numărul orelor săptămânale 15. învaţă dela 1898.
14. Szász Iosif mirean ; profesor titular al limbei maghiare şi latine,
dirigente al clasei VII., conducător al bibliotecei pentru tinerime şi al Cercului de lectură. A pröpus limba română în clasa I—II., limba maghiară în
clasa VIII., limba latină în clasa V., VII. Numărul orelor săptămânale 18.
învaţă dela 1907.
15. Kosa Ioan dr. profesor titular al limbei latine, istoriei şi geografiei Ia colegiul ref. din loc. A predat istoria în clasa VIII., geografia în
clasa IV în 5-ore săptămânale ca prof. auxiliar.

1. Biró Ludovic deputat al adunării statusului, membrul consistoriului,
scaunului şcolar, comitetului Reuniunii de Altar, membrul activ al secţiei
literare şi ştiinţifice a Unirii poporului rom. cat. din Ardeal, notarul subsecţiei
din Odorheiu, controlorul Reuniunii Filantropice a Femeilor, membru sprijinitor al Societăţii Filharmonice, preşedinte al comisiunei Fondului de clopot. A ţinut prelegere la serata Reuniunii de Altar despre viaţa prelatului
Csató Iosif. Articolele literare, sociale şi pedagogice ale lui au apărut în
Erdélyi Tudósitó, A Hirnök, Székely Közélet.
2. Fazakas Caspar deputat al adunării statusului, membru- al consistoriului.

3. Frőlich Ottó superior al internatului, membru al consistoriului, scaunului şcolar, comitetului Reuniunii de Altar, comisiunii conducătoare regnicolare a Partidului National Maghiar, secţiei judeţene din .Odorheiu, deputat
al adunării statusului, confrater al provinciatului franciscanilor numit de
Sf. Ştefan.
5. Jancsó Adalbert membru al consistoriului şi scaunului şcolar.
6. Khell Ştefan vicepreşedinte al Societăţii Filharmonice din Odorheiu,.
membrul activ al acesteia şi membru al comitetului.
7. Kossy Ştefan pedagog al internatului, .secretar al Misiunei Sociale,
preşedinte al congregaţiei de fete. A scris articole în Egyházi Szemle, Keleti Újság şi Székely Közélet. A {inut discursuri la serata Reuniunii de Altar
cu titlul: Omul modern, la serata Cercului cetăţenesc cu titlul: Chestiunea
şcolară — Un păcat de societate. A ţinut predici în congregaţie şi la Timişoara.
8. Spanyár Pavel notar al consistoriului, cassier al şcoalei rom. cat.
de fete.
9. Szász losif membru al Reuniunii de Altar, Misiunei Sociale, alianţei
de' misă din Ingolstadt, membru sprijinitor al Societăţii Filharmonice, membru
al comitetului Reuniunii Filantropice a Femeilor şi Clubului sportiv Hargita,
membrul activ al secţiei literare şi ştiinţifice a Unirii poporului ca\ şi secretar
al subsecţiei din loc, precum şi Partidului Maghiar, notarul lui Emke, corespondent şi colaborator la Erdélyi Tudósító, Ellenzék, Brassói Lapok, a
predat limba română la Colegiul Serafic în clasa II. Articolele lui au apărut
în foile susmenţionate, apoi în Katholikus' Világ, Újság, Magyar Nép. A
aranjat reprezentaţia teatrală a Reuniunii de cântări săcueşti. A tradus opera
lui Schilgen Hardy S. J. Im Dienste des Schöpfers. A declamat la serata
Reuniunii de Altar de 13 Iunie.
10. Tamás Adalbert deputat al adunării statusului, membru, al consistoriului, comitetului Reuniunii Filantropice a Femeilor, Societăţii Filharmonice, cassier al comunei bisericeşti.

Slujbaşi ai institutului: Könczey Ştefan mecanic al încălzirii centrale
şi apăductului, Bokor Petru şi Pálfi Adalbert servitori.
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HL Colecţîunile şi alte mijloace de învăţământ*
1. Biblioteca profesorală s'a augmentat prin donaţiune cu 3 opere în
3 volume în valoarea de Lei 205, iar prin cumpărare cu 6 opere în 6 volume în valoarea de Lei 515. Laolaltă cu 9 opere în 9 volume în valoarea
de Lei 720. Bibliotecei s'au trimis revistele: Revista generală a învăţământului,
Cultura, Erdélyi Irodalmi Szemle, A. Hirnök, Pásztortűz. Abonamentul anual
al revistelor: Lei 920.
2. Biblioteca pentru tinerime s'a augmentat prin donaţiune cu 2 opere
în.2 volume, iar prin cumpărare cu 1 operă şi cu 42 broşuri din Pagini alese.
3. Muzeul ştiinţelor naturale. Colecţiunea minerală-geologică s'a augmentat în anul decurs cu minerale şi pietre preţioase prin donaţiunea d-lui
Farkas Ladislau priminginer al minei din Brad. D-1 profesor Knopf Venţel^
proprietar al fabricei de aragonit din Corund a donat şi el institutului câteva lustrueli.
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Numirea fundaţiunii, fondului, societăţii,

—
p"

•

Starea la 1

60
M
0

r
—

Număr de serie

IV. Fundaţiuni, fonduri.

•

I. Fundaţiuni de premiu.

1
1
2

3

4
5
6
7
8
9
IC
U
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29

1880
1868
! 1885
1886
1888
1891
1891
1894
1894
1904
1904
1905
1905
}908
1908
1808
1909
1917
1917
1917
1918
1908
1922
1922
1922
1922
1923
1923
1923

de soţia lui Botta Gheorghe — — — — —

pentru memoria soţiei lui Daniel Gavrilă
celor ce au iubilat la 1889 resp. 1899
de Laiber Anton — — — —
celor ce au iubilat la 1904 — — —
de Gyertyánffy Adalbert şi Gavrilă —

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

de Bálint Gavrlă — — — —
_ _
de soţia lui Török Adalbert — — — —
de iubileu al lui Tamás Adalbert — — —
pentru memoria elevului Szabá Anton cl. 17.
a Cassei de împrumut ipotecar şi depuneri
a profesorului Király Ludovic
— — —

_
—
'—
—
—
—

— —
— —
—
-- —
. _
—
—
—
—
—

_
—
— '
—
—
—

de Barcsay Carol şi soţia lui Hincz Carolina — — —
de profesori şi elevi al liceului în împrumut de războiu
a lui Szombatfal vy Iosif şi. soţiei lui (in renta de cor. de 4°/0
pentru memoria soţ. lui Tamás Adalbert şi fiului lui Andreiu
de memoria lui Kovács Ioan— — — — — — —
de memoria lui Pap Ioan şl soţiei lui
— — — —
de memoria lui Soó Caspar — — — — — — —
de memoria lui Zonda Iosif — — — — . — — —
pentru memoria iubileului lui Majláth — — — — —
de memoria lui Bándi Vazul — — — — — — —
depusă de o mamă pentru memoria ţiului ei unei căzut
la aimp de bătaie
— — — — — — — — ]

817
89
169
248
233
326
206
141
256
144
. 652
139
264
1019
67
865
. 223
500
250
500
5000
252
1694
120
574
362
1159
1555

87
10
61
47
72
05
51

1659

71

4143
638
1480
1000

64
14
64

248
607

06
27

„

17
98
03
79
87
37
89
34
74
86
28
27
14 '
84
95
88

II. Fonduri.
1
2
3
4
5

1918
1879
1883
1917
1918

6
7.

1894

8
9
10

1894
1893
1922

x
muzică — — — — — — — — — — —
ajutor al tinerimei — — — — — — — —
biblioteca d6 ajutor pentru tinerime — — — —
biblioteca de ajutor pentru tinerime al lui Szöllősi Samoil
biblioteca de ajutor pentru tinerime al fostului paroh
din Cojocna Bálint Giigoriu — — — — — —
de biblioteca de ajutor pentru tinerime de Lukács Anton
de manuale al lui Szombatfalvy Iosif şi soţiei lui iîn
obligaţiuni de renta de coroană de 5°/„)
— — —
de stricarea mobilelor — — — — — — — —
de bani pentru cerneală — — — — — — — — j
de ajutor pentru manuale al lui Embery Árpád
— —
de
de
de
de
de

7500
548
456
365

—

—

21
12
04

III. Societăţi active în sânul institutului.
1
2
3

1874
1900
— 1

Cercul de lectură —• — —. — — — — — —
Fondul de excursiuni — — — — — — — —

-

879
2162
256

85
12
33

V. Stipendii, ajutoare, premii, fundaţiuni nouă,
scutiri de didactru şi taxa de întreţinere.
1. Bursieri au fost 35 elevi. Numele lor sunt tipărite în partea VI. a
raportului, unde sunt arătate şi fundaţiunile, din cari primesc stipendiu.
2. Elevii mai silitori, cari s'au purtat bine şi au fost săraci, au primit
ajutoare în bani şi anume :
Din fundatiunea de stipendiu a Institutului de împrumut ipotecar Lei
70 a primit Petres Ştefan cl. VII.
Din donatiunea d-lui Boér Géza din Racăşul de jos Lei 560 a primit
Jancsó Ladislau cl. III.
Dela* societatea Ocrotirii orfanilor de războiu din loc câte 70 Lei au"
primit Balog Alexandru, Péter Ioan, Molnár Adolf cl. I., Nagy Desideriu şi
Csergő Adalbert cl. III. Fuchs Gavrilă cl. V. Tot aceştia au căpătat şi alimente.
Congregaţia fetelor crescute a dăruit Lei 200 lui Szigmet Emil cl. III.
D-l Jakab Iuliu a dăruit unui elev sărac şi silitor Lei 200. Direcţiunea
Primei fabrici de piele s. a. din loc a votat Lei 4000, Rafinéria fabricanţilor
din jud. Odorheiu şi Tipografia s. a. au votat câte 1000 de Lei spre ajutorul elevilor săraci. Sumele acestea precum şi venitul serbării de grădină
aranjate cu colegiul reformat, le-am împărţit elevilor spre achitarea didactrelor
şi taxelor de întreţinere.
3. S'au împărţit şi diferite premii şi anume: Din donaţiunea de Lei
1000 a d-lui Hinléder F. Ernest elevii Köpeczy Ioan cl. VIII. şi Petres Ştefan
cl. VII. au primit câte 300 Lei, iar Smalz Guilhelm cl. V. şi Debitzky Adalbert cl.. IV. câte 200 Lei.
Din donatiunea de Lei 200 a unei familii catolice câte 100 Lei au primit Bogyó Ioan cl. VIII. şi Mihálykó losif cl. II.
Din donaţiunea de Lei 200 a prăvăliei Persián şi Zimny au primit
câte 100 Lei Biró Ludovic cl. VI. şi Jaklovszky Dionisiu cl. II.
Un prieten fără nume al învăţământului a dăruit suma de Lei 100
pe care a primit-o Jaklovszky Éugen cl. I. ca şcolar cu distinsă sârguinţă
şi progres.
Biró Ludovic cl. VI. a primit suma de Lei 100* donată de un prieten
fără nume al învăţământului pentru progresul lui în gimnastică.
Din dobinzile fundaţiunei d-nei Bodroghy Sándorné elevul Dobos Francisc cl. II. a primit Lei 100.
Din dobinzile fundaţiunei de memorie a lui Majláth elevul Szigmet
Emil cl. III. a primit Lei 100.
Din dobinzile fundaţiunei de memorie a Iui Bándi Vazul elevul Petres
Ştefan cl. VII. a primit Lei 100.
Cărţile dăruite de d-1 Gyárfás Elemér prefect în penzie, de societatea
Minerva, de un prieten fără nume al învăţământului (20 buc. Erdélyi Imád-

ságos Könyv), de Cassa de păstrare şi banca de credit din Cluj, de.*d-1
Sárosy Carol, de un prieten fără nume al învăţământului de fondul de
învăţământ al statusului, le-am împărţit elevilor mai vrednici şi anume
Keith Francisc, Péterffy Eugen, Farkas Antoniu, Bogyó Ioan, Masztich Ladislau, Bárán Desideriu, Dronca Andreiu cl. VIII., Petres Ştefan, Fuchs losjf,
Pap Emeric, Erdély Carol, Vágásy Dominic, Baczó Adalbert şi Viola Alexandru cl. VII., Biró Ludovic, Zára Elemér cl. VI., Smalz Guilhelm, FuchsGavrilă, Kovács Ladislau cl. V., Hadnagy Ioan şi Biró losif, Lassmann Pavel, Boér Iuliu, Frőlich Ottó cl. IV., Galter Gavrilă,kancsó Ladislau, Szigmet
Emil, Szabó Gavrilă, Vetési losif, Tókos Ioan, Farkas Augustin, Gál losif
cl. III., Frőlich Andreiu, Simó Andreiu, Szabó Valentin, Tittel Andreiu, Borbáth Adalbert, Debitzky Antoniu, Jaklovszky Dionisiu, Dobos Francisc,
Flórián Ladislau, Dávid Ioan, Mihály losif cl. II., Erdély Stefan, Fábián
Ludovic. Paxy Gheorghe, Sebestyén Ludovic, Szász Francisc, Birton Ştefan,
Jaklovszky Eugen, Kálmán Nicolae, Ilyés Francisc cl. I.
4. In decursul anului fostul paroh din Simoneşti cetăţuia asesor consistorial
Bajna Francisc, fost elev distins al institutului a făcut prin testament fundaţiune de
Lei 20000 cu titlul: Fundaţiunea lui Bajna Francisc şi surorii lui Bajna
Maria, apoi a dăruit institutului Lei 20000 în obligaţiuni de împrumut de
războiu. Dobinzile se vor întrebuinţa spre creşterea liceală a tinerilor din
•familia Bajna.
:r
Văduva Bodroghy Sándorné a complectat suma fundaţiunei făcute de
dânsa în anul trecut în Lei 1500.
In memoria judelui regesc din Zetea Szabó Grigorie şi soţiei lui Szakács Regina a făcut familia o fundaţiune de Lei 3000.
5. Didactru şi taxa de întreţinere. Având în vedere ridicarea continuă
a trebuinţelor personale şi materiale ale liceelor, autoritatea şcolară superioară a ordonat şi in ăst an încassarea taxei de întreţinere afară de didactrul regulat stabilit. Această taxă a fost în clase inferioare Lei 1200, în cele
superioare Lei 1800 cuprinzând în sine şi didactrul şi anume la grad inferior Lei 80, la cel superior Lei 160. Elevilor însă li se dă scutire de întreaga taxă de întreţinere, precum de întregul didactru ori de o parte a
lor, după starea materială a părinţilor şi după înaintarea şi purtarea morală
a elevilor.
. a ) Taxa de întreţinere. Scutiţi de a patra parte a taxei au fost 22
elevi, de jumătatea taxei 24 elevi, de trei sferturi ale taxei 2 elevi, de întreaga taxă 10 elevi. Totalul scutirilor la aceşti 58 elevi face Lei 34970,
adică 14 84% a taxelor aşteptate.
b) Didactru. Au fost scutiţi de didactrul întreg 8 elevi,, de jumătatea
didactrului 10 elevi, laolată 18. Totalul scutirilor face Lei 1920, adică 9-87%
a didactrelor aşteptate. Copiii funcţionarilor Statusului au fost scutiţi de
didactru. Astfel de elevi au fost 22. Totalul scutirilor făcute la ei face Le
2560, adica 13-16% a didactrelor, cari se vor aştepta. Totalul scutirilor de
didactru şi taxa de întreţinere'face Lei 39450, iar la finea anului şcolar în

dispoziţiunei autorităţii şcolare superioare suma aceasta a ridicat cu
mult peste Lei 40000, fiindcă în mod deosebit s'au dat scutiri şi de restul
didactrului şi taxei de întreţinere la copiii învăţătorilor şi cantorilor.
Afară de scutiri de didactru şi de taxa de întreţinere mai mulţi elevi
au căpătat ajutor, fiind plătiţi pentru ei vre-o Lei 4000 drept taxa de întreţinere.
,
A fară de didactru şi taxa de întreţinere şcolarii mai au plătit taxele
următoare: taxa de admitere Lei 5, adaos de penzie Lei 50, adaos de penzie pentru funcţionarii statusului Lei 5, taxa bibliotecei pentru tinerime Lei
10, taxa raportului Lei 10, cauţie Lei 5, total Lei 85, de aceste taxe nu
s'au dat scutiri nimănui.

urma

VI. Internatul rom. cat.
Internatul şi-a continuat funcţiunea în anul şcolar 1923—24 între condiţiuni de traiu, cari deveniră din ce în ce mai grele. A avut 35 alumni
bursieri, 54 solvenţi şi 6 gratuiţi. Alumnii solvenţi au plătit taxa anuală de
Lei 2580, 100 kg. grâu şi 4 kg. unsoare, cei bursieri au avut o reducere.
Taxele se vor plăti în viitor cu o ridicare moderată, ce se fixează mai
târziu potrivit scumpetei, ce creşte mereu. Internatul l-au cfbndus superiorul
şi pedagogul conform regulamentului stabilit şi aprobat de autoritatea
superioară.
Alumni bursieri au fost în anul şcolar 1923—24 :
în clasa VIII : Farkas Antoniu (Comună), Galló Andreiu, Keith Francisc
(Cont. Gyulaffy), Péterffy Eugen (Biró),
în clasa VII: Bakó Emeric, Petres Ştefan (Maria T.), Vágási Dominic,
Veres Adalbert (Comună), Erdély Carol (Apor),
în clasa VI : Bencze Rudolf (Comună), Biró Ludovic (Cont. Nemes),
Lokódy Caspar (Fraţii Balogh),
în clasa V: Simon Alexandru (Com.), Erdély Andreiu, Szálló Aladár
{Com.) Smalz Guilhelm (Mar. Ter.),
în clasa IV: Lántzky losif, Lántzky Ladislau (Lipót), Stavarsz Ladislau (Maria T.),
în clasa III : Balázs Ştefan (Keserű), Bencze Laurenţiu (Miklóssy fam.),
Jancsó Ladislau (Com.) Kovács Alexandru (Pap fam.) Szabó .Gavrilă (Lipót),
Tókos Ioan (Com.)
în clasa II: Egyed Ştefan, Szabó Árpád (Com.) Nógrádi Árpád (Lipót)
Verébi Pavel (Cont. Nemes),
în clasa I: Nagy Francisc (Lakatos).
Bursieri de mână au fost: Ötvös Danilă şi Aladár (Fark C. şi soţia)
Pap losif (Pap;.

Conspectul fundaţiunilor şi fondurilor internatului rom. cat. din Odorheiu,
numit de Sf. Emeric.
1. Fund. a Cassei de păstrare judeţene din Odorheiu Lei
2. » a lui Soó Caspar
»
3. » a lui Sebestyén Moisa
»
4.
» a lui dr. Török Adalbert
»
5.
» a parohului Jung-Cseke Ludovic
. »
6. » a lui dr. László Mihail
»
7. » a parohului Kovács Francisc
»
8. » a lui Wolszky Iosif
»
9. » a parohului din Tealuca Szőcs Ioan
. . »
10. » a locuitorilor din Topliţa rom. Mózes Iacob
şi Carol
»
11. » a lui Lukács Moisa, colonel de jand. în pensie 1 »
12. » a lui Dániel Carol 2
»
13. fund de vindecare
. . , . . ,
»
14. fund. comună a internatului
»
Fund. comună a internatului are pretensiune de
avans, cu dobândă de 6% la fund. de bursă a
lui Carol Dániel . . . . . . . . . . . .
»

590 84
673 05
387'52
305 87
20'35
203-84
167-35
122-39
40'51
485-49
2500'—
—•—
818'42
190-37

3732'17

1

Fundatiunea o administreaza biroul de notar public-din Pozsony, dobinzile le foloseste vaduva.
*
* Fundatiunea o formeaza jumatatea izvorului mineral «Székely szeltersz« si apartinentele lui.

VIL Clasificarea elevilor la finea anului şcolar
1923-24.
A tanulók osztályozása az 1923—24 tanév végén.
Explicarea prescurtărilor — rövidítések magyarázata: rep. = repetent
— ismétjő, gr. o. = greco oriental — görög keleti, gr. c. = greco catolic.
— görög katholikus, ev. lut. = evangelic luteran —lutheránus, ref. = reformat — református, unit. = unitar — unitárius, izr. = izraelit — izraelita.

Clasa I. osztály.
Promovat cu laudă .— dicséretes előmenetelii: Jaklovszky Eugen, 1.
Promovaţi cu bine — jó előmenetelitek: Birton Ştefan, Demeter Geiza,
Erdély Ştefan, Fábián Ludovic, Fénya Andreiu, llyés Francisc, Kálmán Nicolae, Kertész Ludovic, Kovács Dominic, Miklós Eugen, Molnár Adolf, Paxy
Gheorghe, Péter Augustin, Sebestyén Ludovic, Szász Francisc, . Válentsik
Ladislau, 16.
/
Promovaţi cu suficient — elégséges előmenetelnek: Debitzky Ştefan,.

Magyeri Pavel, Pásztor Francisc, Péter Ioan, Péter losif, Szabó Gheorghe,
Szeles Dionisiu, 7/
Corigenţi —r javítók: Ambrus Gavrilă (română), Boér Ladislau (geografie), Csiki Laurenţiu (română, geografie), Hadnagy Alexandru (matematică, română), Kedves Dionisiu (geografie, română), Pap Ş.efan (geografie,
matematică), Pataki Eugen (română), Retkes losif (geografie, matematică), 8.
Repetent — ismétlő: Balázs Alexandru, 1.
An rămas — kimaradtak: Pillich Ludovic, Szabados Francisc, 2.

Glasa II. osztály."
Promovaţi cu laudă — dicséretes előmenetelnek: Flórian Ladislau,
Jaklovszky Dionisie, 2.
Promovaţi cu bine — jó előmenetelnek: Arady Iuliu, Dávid Ioan, Dobos Francisc, Egyed Ştefan, Frőlich Andreiu, ^lihály losif, Mihálykó losif, ,
Simó Andreiu, Simó Ladislau, Szabó Valentin* Tittel Andreiu, Varró Andreiu, 12. Promovaţi cu suficient 1— elégséges előmenetelnek: Borbáth Adalbert,
Csiszér Gavrilă, Csiszér G. Francisc, Czóguj Mihai, Debitzky Antoniu, Ferencz Árpad, Kovács Dionisiu, Kovács losif, Ladó Ignaţiu, Nógrádi Árpad,
Orbán Ioan, Simon Ioan, Szentes Andreiu, Szélesy Andreiu, Veress Andreiu, 15.
Corigenţi — javítók: Gáspár Nicolae (română), Köpeczy Ludovic (germană), Kruzslicz Carol (germană), Nyisztor Ludovic (germană), Pál Ştefan
(română, istorie), 5.

Clasa III. osztály.
Promovat cu laudă — dicséretes előmenetelü: Szigmet Emil, 1.
Promovafi cu bine — jó előmenetelnek: Bencze Laurenţiu, Farkas
Augustin, Ferenca. Iosif, Galter Gavrilă, Jancsó Ladislau, Mărginean Victor
gr. c., Nemes Ernest unit., Szabó Gavrilă, Tókos Ioan, 9.
Promovaţi cu suficient — elégséges előmenetelnek: Bálint Grigorie, Farkas Eduárd, Gál losif gr. c., László Iuliu, Máthé Torna, Nagy Desideriu,
Nemes Eugen unit., Pál Alexandru unit., Sebők Adalbert, Simon Andreiu,
Simon Aladar, Schvarczenberger Carol, Vetési losif, 13.
Corigenţi — javítók: Bedő Iuliu ref. (română, matematică), Boér Geiza
(germană), Gábor Francisc izr. (română, germană), 3.
Repetent — ismétlő: Csergő Adalbert, 1.

Clasa IV. osztály.
Promovaţi cu bine — jó előmenetelnek: Antoni Ioan, Biró losif, Boér
Iuliu, Dávidházy Zoltán, Frőlich Ottó, Graef Ladislau ev. lut., Hadnagy
Ioan, Lassmann Pavel, Pluhár Gavrilă, Stavarsz Ladiszlau, Viola Zoltán, 11,
Promovaţi cu suficient — elégséges előmenetelnek: Bács Carol, Debitzky Adalbert, Grósz Ludovic, Lántzky losif, Lántzky Ladislau, • Lénárth
losif, Simon Dionisiu, Szabó Grigorie, Szász Ştefan ref., 9.
#

Corigenţi — javiiók: Dézsy luliu (română, istorie), Máthé Iosif (română), Vajna Nicolae (română), 3.
Repetent — ismétlő: Zathureczky Ernest, 1.
—
/
•

Clasa V. osztály.
Promovaţi cu bine — jő előmenetelnek: Ajvász Ladislau, Demeter Dominic, Dimény Emeric, Erdély Andreiu; Fuchs Gavrilă, Kovács Ladislau,
Simó Alexandru, Smalz Guilelm, 8.
Promovaţi cu suficient — elégséges előmenetelnek: Gergely Ioan gr c
Szálló Aladar, 2.
'
Corigent — javitó: Jenny Ştefan (latină şi matematică), 1.
• Repetent — ismétlő: Soó Carol, 1.

Clasa VI. osztály.
Promovat cu laudă — dicséretes előmenelelii: Biró Ludovic, 1.
Promovaţi cu bine — jő előmenetelnek: Hollósy Eugen, Köpeczy Ioan,
Lókody Grigorie, Zára Elemer, 4.
Promovaţi cu suficient — elégséges előmenetelnek: Berényi Ladislau,
László Alexandru, Petkes Francisc, Tóth Ladislau, Szabó luliu, 5.

Clasa VII. osztály.
Promovat cu laudă — dicséretes előmenetelü: Petres Ştefan, 1.
Promovaţi cu bine — jó előmenetelnek: Baczó Adalbert ref., Bakó
Emeric, Biró Andreiu, Erdély Carol, Fuchs Iosif, Izsák Iosif, Pap Emeric,
Tassaly Andreiu, Topcsiov Gheorghe, Vágási Dominic, Veress Adaibert,
Viola Alexandru, 12.
Promovaţi cu suficient — elégséges előmenetelnek: Bencze luliu, Dronca
Salvator gr. o., Forizs Francisc, Kapdebó Andreiu, Tóth Ştefan, Ungváry
Ioan, Schmidt Francisc, 7.
Corigenţi — javitók: Elekes Adalbert (română), Simon Alexandru
(română), 2.

Clasa VIII. osztály.
Promovaţi cu laudă — dicséretes előmenetelitek : Keith Francisc, Péterffy Eugen, 2.
Promovaţi cu bine — jó előmenetelnek : Bogyó Ioan, Dronca Andreiu
gr. o., Farkas Andreiu, Masztich Ladislau, 4.
Promovaţi cu suficient — elégséges előmenetelnek \ Balássy Ludovic,
Bárán Desideriu, Csató Pa vel, Duschinszky Artur, Ferencz Árpad, Köpeczy
Ioan, Silló Geiza, Szálló Andreiu, Szeles Eugen, Székely Arpad, Bocanits
Ladislau, Gergelyfy Tiberiu, Szabó Ştefan, 13.
Corigent —javitó: Tóth Alexandru (matematică, fizică), 1. '
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ordinari — rendes j 35
. înscrişi
Felvétetett particulari — magán

35

i

>

28

24

14

>

î

>

Total
Össz.

Clasa
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IX. Statistica şcolarilor pe anul şcolar 1923—24.
Statisztikai kimutatás.

10

22

16

184

în cursul an. - az év folv

Total -— Összesen

j35
Repăş ţi în cursul anului — Kimaradt 2
Efectiv lafinea anului — Marsdt
33

Repetenţi — Ismétlő -

2

Au terminat anul ordinari — rendes
şcolar

33
Vizsgálatot tett particulari -- magán —
Efectivul sumar — Összesen
33
grec. orient —' g. kel.
După
grec. cat, — g. kath.
confesiune rom. cat. — râm. kath. 33
reformaţi — reform.
Vallás
szerint ' unitari — unitárius
izraeliţi — izraelita

După
najionalitate
Nemzetiség
szerint

români - román
unguri—magyar 33
germani — német
izraeliţi — zsidó

După cetăţenie români — román
Allatnpo'g. szer. străini — idegen
10-12
12—14
După etate
14—16
16—18
Kor szerint
18—20
20—22

După
domiciliul
-părinţilor
Lakóhely
szerint

35

I
34
2
34

28
1
27

24

- 1 2
27 24

14
2
12

22

—

—

—

10

22

20

—

—

22

20

4
188
6
182
6
182

—

—

—

10

22
1

20
1

1
11

io

—

—

20
1

18
1

—

—

—

—

—

—

182
2
3
167
6
3
1

1
21

1
19

10

12

10

—

—

—

—

—

34

27

24

2
20
1
3
1

21
3
—

—

—

—

24

12

10

34
—
—
—

33
1

2
23
1

33

34

27

T

—

—

18
15

11
19
4

19
11

4

12

1

—

In loc. — helybeli
21
In judeţ. — megyei
10
In prov. —tartom.
2
In alte pr. — más tart. !
In ţări străine - id. orsz.j

24
—

4
20

—

24
—

2
6
9

9
11
6

1

3
21

9
8
7

—

4
175
2
1

12

10

22

20

182

—

—

—

—

—

—

—

15
7

2
16
2

31
53
51
22
23
2

9
8
5

7
5
8

80
64
37

12

2
8
2

5
5

4
3
3

1

După'Ocupaţia

părinţilor

5
5
6
5
3

foarte bună - dicséretes
bună — jó
potrivită ;— megfelelő l
cazuri de morb. ucoare
könnyű felleggel
cazuri de morb. grele
súlyos jelleggel .*

30

2

3

3

28
7

6
5
1
4
6
2

3 . 1

5

3

1
7

1
3
1
2

1
2
2

2
1
4
1
1

4
11

4
7

4
2

1
1
1

2
27
5

10
17

15
9

2
2
12
15
4
1
18
16

i

2
10

6
4

1
2L

2
20

1

1

2
2

mai multl nesuf. - több. cltn

Purtarea
Magaviselet

8

Total
Össz.

6
1
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6
agricultuii mici — kisbirtokos
proprietari de mcşii — nagybirt
arendaşi mici — bérlő
2
zileri (serv.)-în agric. - zsellér
17
industriaşi mici — kisiparos
fabricanţi — gyáros
neguţători mici — kiskereskedő
2
funcţionari — tisztviselő
preoţi — pap
3
învăţători — tanito
1
profesori — tanár
1
pensionişti, rentieri — nyugd.
int. cu ocup. liberă — szab. fogl
1
privatieri — magánzó
După situaţia
bună — jó
materială
Anyagi helyzet mijlocie — közepes; 10
szerint
lipsiţi — vagyont. 14
După situaţia
3
familială orfani de răz. - hadi árva
1
Családi álla- orf. de tată -apátlan árva
pot szerint orfani total - telj. árva
Orfani sunt
orfelinate - árvaház
provăzoţi de
Az árvákat ellátja rudenii -- rokonság 1 4
foarte bine — jeles 1 1
1
Şcolari clas. bine — jó
16
I—VIII. după suficient — elégséges
7
spor. în studii
8
1
nesuficient
—
elégt.
Tanúim, elő1
2 nesuficient — elégt.
menetel

>
T—4

>—<

VII.

HH

- Fogl. szerint

Clasa

2
1
9
13
1
2
1

3

1

11
9
2
1
1

8
2
1

14
11
2

5
16
3

1
11

15
135
32
7.
7

1

3

2
37
2
23
42
1
19
6
5
6
4

1
1
4
5

1
1
12
7
'2

___

4
6

12
6
4

8. 92
10 79
2 1 11

2
2

8
4

1

14
2 ! 8
4 176
13 71
18
1
6
3

51 |265
1 1 16
Ore absentate scuzate — igazolt II -970 1587 1404 645 456
— 303 1402 916 7685
18
9 37 105
Mulasztott órák nescuz. - nem igaz. 1 28 21
5
1
1
1 6
1
1
1
Câţi elevi n'au absentat - nem mul
au absentate nemotivate
3 .—
2
4
9 j 43
Háoy tanuló
2
5 18
igazolatlanul

Staree sanit.
Egészs. állap.

95
1

30
4

10

54
4

15

«

M

)>—î

>

>

Total
Össz.
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Cazuri disciplinare
\

•

»

Cunoştinţă'de limbăr
Nyelvismerete

\

Statistică după
limba maternă
Anyanyelv szer.

români — román
maghiari -- magyar
germani — német

vorb. numai ung. - csak magy.
roman, şi ung,. — románul is
ung. şi nemţ. - magy. és ném.
Cu limbă maternă nu ungură,
vorbeşte şt altş limbi
Anyar.y. kiv. m i i nyelv, is beszél

»

s
•

"

)

33
1

34

33

34

2
24
1
24
2
1

24

—f
12

10

21

4
1
19 177
1

24

12

10

20
2

15
5

1

172
9
1

IX. Examenele de corigenţă.
Dintre şcolarii, cari au fost corigen i la finea anului şcolar 1923—24,
au dat examen de corigenţă cu rezultat mulţumitor la începutul anului şcolar 1924—25
din clasa I.: Ambrus Gavrila (română), Boér Ladislau (geografie), Pa.
taki Eugen (română), Retkes losif (geografie, matematică),
din clasa II.: Köpeczy Ludovic (germană), Kruzslicz Carol (germară\
Pál Ştefan (română, istorie),
din clasa III,: Boér Geiza (germană),
din clasa V.: Jenny Ştefan (latina, matematică),
din clasa VII.: Simó Alexandru (română),
din clasa VIII.: Tóth Alexandru (matematică, fizică).
Dintre elevii clasei IV. în luna lui Iulie la examenul de absolvire au fost
respinşi după examenul în scris 7. Aceştia au făcut examenul de absolvire
la 20 Sept. sub preşedinţia d-lui Dobrotă Octavian, director al liceului de
stat din loc cu rezultatul următor: Boér Iuliu (suf.), Debitzky Adalbert (bun),
Pluhár Gavrilă (bun) Szász Ştefan (bun), Sztavarsz Ladislau (suf.)
Dintre elevii clasei VIII. au fost respinşi la examenul de absolvire 3.
Aceştia s'au prezentat la examenul de corigenţă în Sibiu, încă n'am primit înştiinţare oficioasă despre rezultatul examenului lor.

'Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk. Bizony por és hamu
vagyunk.« Ennek az ősrégi halotti beszédnek a szavai jutnak eszünkbe
amikor egymás után dőlnek ki a tanítás és nevelés ügyének egykori kipró^
balt, jeles bajnokai. Varga Sándor is, qki intézetünkének 15 éven át volt
közszeretetben álló tanára, 1924. junius 29-én elköltözött az élők sorából
Nagynyujtódon, Háomszékmegyében 1856. március 24-én született
Középiskolai
tanulmányait Kézdivásárhelyt, Kolozsvárt és Gyulafehérvári
t
végezte. Ez utóbbi helyen tett érettségit 1878. junius 15-én. Élethivatásául
a pap-tanári pályát választotta s a theologiát a budapesti egyetemen hallgatta, ahol a szent hittudományok babérkoszorusa, bajnoka lett. Tanulmánya befejezése után 1882-ben Gyulafehérvárra nevezték ki vallástanárnak
ahol közmegbecsülés és szeretet közepette tiz esztendőt töltött. Tagja volí
az alsofehérmegyei történeti, régészeti és természettudományi társulatnak és
választott tagja az alsófehérmegyei tanitóegyletnek. Vallásos irányú vezér!
es• tárcacikkeket irt a Közművelődés és az Egyházi Közlöny cimü lapokba.
Korán elnyerte a szentszéki tanácsosi cimet is. 1892-ben Székélyudvarhelyre

finevdó 2 V t a l , á S t a n á m a k 6 5 fineVe10 Í n t é Z e Ü a W t ó n a k . Kóródy En
finevelő. intézeti igazgató-nyugalombavonulása után ő lett a finevelő intézet

rimXu r * llás i: is a

^

« ^ ^ s s í

be Emellett tagja volt a róm. kath. egyházközség iskolaszékének és a székelyegylet. 8első
takarékpénztár felügyelő bizottságának is. Huszonöt évi
3
— °
,3g K n á r Í m Ü k Ö d Ó S U t á n '
egészségére való tekintettel,'
1907-ben nyugalomba vonult és átlépett a lelkészi pályára, amely pályán
mint szováta,, majd szőkefalvi plébános, 17 éven át szolgilta a hivek lelki
ügyeit bekövetkezett haláláig.
Pontos kötelességtudó, a székely ifjúságot lelke mélyéből szerető tanár
kartár
™
f ,tés ^
lelki atyja volt. Emlékét t a n t á r s a í
volt tan.tványa,, ak.knek halálos ágyán különösen is buzgó imáiba ajánlottá
magát, és hívei kegyelettel fogják megőrizni.
L<

Ünnepi vers.
A „Baróti Szabó Dávid-Önképzőkör" 50 éves jubileumára írta Szemlér Ferenc.

/
Kincsünk: az édes anya drága nyelvén
Baróti Dávid 1 Lépj elö sírodból
Akarunk lenni hangos harsonák
S jelenj meg itt, e csendes ünnepen !
Hirdetve szerte győzelmét a szépnek
Téged ídéz> hogy szivből ünnepeljen
Velünk s mibennünk: mult, jövő, jelen... És pusztulását, ami rut, fonák.
Akarunk semmi jót el nem feledni.
Téged követnek elmúlt nemzedékek,
És megbocsájtunk mindent, ami rossz I
Kik megelőztek itt ez iskolán,
Leszünk a kéz, mely bűnök mocsarából
Tőled tanult s lett férfivá tudásban
újra visszahoz 1
S erényben — aki itt járt — mindahány. Bús tévelygőket
:

Ci

A mag, amit nevedben elvetettek
S ápoltak annyi éven: megfogant?
Eszmények termőföldje lett szivükben,
Mely téged elföd, az a síri hant...
Mi is akarjuk, amit ők akartak:
Lelkes életre hívunk holt betűt
S letörjük tőrét vak tudatlanságnak,
Mely mély sebet emberszivekbe üt.

Akarunk lenni tölgy erős gerinccel,
De nem leszünk szélverte lenge nád 1
Akarunk lenni sziv, kitárt karokkal,
Mely minden embert testvérül fog át I
Akarjuk tenni, ami kötelesség
Szent áldozattal hiven, igazán
S dolgozni izmok, szív, ész erejével,
Hogy áldás, béke lengjen a hazán 1 . . .

Akarunk írni, tenni és beszélni.
Miként te egykor nagy, dicső halott...
Ahol igy írnak, tesznek és beszélnek,
Emberbüvölő szeretet van ott,
Mely tud a szépért, jóért lelkesülni,
Eszmény-kalózzá el nem aljasul
S hitét, tudását szántja bele mélyen
Lelke földjébe szent eke-vasul.

Baróti Dávid 1 Mig a földön éltél,
Ittad magasztos eszmények borát.
Romlott világban útra készülődvén
Ezért tekintünk bizva most reád.
Maradj napunk, amely nemcsak világit,
De életosztón lángol é» hevit,
Hfcgy tettre váltsuk mindenek javára
Embermivoltunk izent eszményeit 1 . . .

A székelyudvarhelyi róm. kath. főgimnázium
ötven éves „Baróti Szabó Dávid-Önképzőköre."
Az erdélyi róm. kath. Státus székelyudvarhelyi főgimnáziuma közel
háromszáz éves történetében jelentős eseményhez érkezett. Ünnepet ült az
iskola, jubiláris ünnepet, melyet a »Baróti Szabó Dávid-Önképzőkör* ifjúsági
egyesületének ötven éves évfordulója alkalmából rendezett az ifjúság.
Leírhatatlan az a boldogság, mely az ünnepélyt előkészítő jubiláris évü
ifjáságot feltöltötte. Leírhatatlan, mert öntudatosan, önérzettel és nemes önbizalommal készült az ötven éves mult méltó megünneplésére, melyből, mint
Anteus a földtől, uj életerőt merített s mely záloga a jövendőnek is. S mi
szebb, mi elbájolóbb és nagyra hivatottabb, mint a múlton elmerengő, a
múltból életnedvet szivó ifjúi sziv boldogsága, melyhez
„ • . . kevés csak
A múlton épül az
Örömeinkre szint,
Mint gyökér adja

a jelen,
s az emlékezetem.
derűt titkon ez ád,
a virág szinét, szagát."

A kör történetének kiindulási pontja az 1868-iki év egyik tanári értekezletén található meg, amikor felvetődött egy létesítendő »szavaló-társaság«
eszméje. De kz elvetett mag nem kelt ki, azonnal s csak évek múlva, 1873ban, az önképzőkör felállításának kimondási évében indult csírázásnak, hogy
aztán rohamos léptekkel termő fává szökkenve az 1874. év október 3-án
tartott első gyűlésével megkezdhesse» áldásos működését. Ettől kezdve három háborús év kivételével, megszakítás nélkül működik önképzőkörünk,
mely az intézet egykori tanítványáról és a latinos irányú költőről: Baró'.i
Szabó Dávidról, Embery Árpád tanár eszméje folytán és Biró Lajos akkori
VII. o. tanuló,Jelenlegi tanár indítványára az 1895. évi november 23 án tartott gyűlésén kapta elnevezését.
Az első vezetők, mint Móricz Gyula, a költői lelkű Bodó Ádám és a
tiz éven át vezetősködött Király Lajos bámulatos tapintattal irányították a
tüzesvérü ifjúságot, melynek munkássága szavaláson kívül szabadelőadások
tartásában, ünnepi és emlékbeszédek mondásában s a szépirodalom és tudomány minden ágában kifejezésre jutott Íráskészségében is megnyilvánult.
Nem egy, most is élő kiváló egyéniségünk az intézet e másodiskolájában

kezdette meg céltudatos munkálkodását s onnan kikerülve a zajos élet terén
derekasan állta meg helyét, teljesíti keresztény és magyar kötelességét. Ezen
másodiskolából kikerült ifjúság soraiban sok magas egyházi és világi méltóságot betöltött egyén hirdette és gyakorlati alkalmazásban élte át az ott hallott igéket az életben: papok, szerzetesek, tanárok, katonatisztek, ügyvédek,,
orvosok, mérnökök és az értelmiség egyéb osztályaiba tartozó hivatalnokai
között nem egy országgyűlési képviselő, főispán, kúriai biró, stb. emelkedett
ki azok közül, akik önképzőkörünk tagjai voltak, de akiknek neveit mind
felsorolni helyszűke miatt is merő képtelenség. Lehetetlen, hogy ily dicső
múltra való visszaemlékezés ne töltse el büszkeséggel intézetünket, ne szolgáljon dicsőségére keresztény magyar fajiságunknak s kihatásában nyomtalanul eltűnjék -az idők végtelenjében.
Az önképzés szükségének érzetét ügyes tapintattal és nagy buzgalommal fejlesztette tovább az ifjúságban egy Gáspár István, Kovács János,
Szemléc Ferenc, Burger Arthur, Fazakas Gáspár és Biró Lajos tanár. Ezeknek a kiváló paedagogiai érzékkel megáldott vezetőknek köszönhető a lelkiismereti kötelességérzetnek az a folyománya, hogy a kör tisztviselőit mindig
méltó ügyszeretet hatotta át a hivatalok betöltésében s a szellemi életnek
magas nivóju kifejtésében. A tagok komoly munkálkodással vettek részt a
gyűléseken s elsősorban ők maguk Ítélték el a néha felötlő léhaságot és könyörtelenül végeztek azokkal, akiket szellemi tolvajláson, irodalmi szarkászáson értek. Büszkén is mondhatja minden magyar ifjú: magyarságom
büszkeségem s boldogság a hitem.
A kör a minden évben tartani szokott alakuló, rendes és záró gyűléseken kivül diszgyüléseket is renJezett egyes nagy férfiak és szellemi kiválóságok emlékére, ezenkívül az ifjúság védőszentjének, Szent Imrének a tiszteletére s nem egyszer nyilvános ünnepélyt is-rendezett. A gyűlések és ünnepélyek vallásos szellemben, keresztény eszmékkel átitatott magyar nemzeti
érzésben folytak le s azokon kifejezésre jutott a speciális székely fajszeretet
is. Közönség, szülők és tanárok az ifjúság mindezen jelentős mozzanatában
jóleső érzéssel gyönyörködtek, mert látták, érezték, tapasztalták, hogy a magyarság fájának van virága, van folytonosan érő gyümölcse.
A kör tagjainak munkálkodásai ambícióját fokozta a pályatételek körüli
nemes versengés, a legjobb dolgozatnak és szavalatnak jutalmazása, továbbá
a kör »Ébredés« cimü lapjában a legmegfelelőbb irodalmi termékeknek a
megjelenése. Az irodalmi irányok megismerésére, az izlés fejlesztésére, az
ismeretkörök tágítása céljából különféle lapokat, illetve folyóiratokat olvastak
a kör tagjai. Járatták az Ország-Világ. Vasárnapi Újság, Magyar Szemle,
Közművelődés, Uj Idők, Élet, Zászlónk, Alkohol Ellen, Iuventus,_A Hírnök,
Erdélyi Tudósitó, Magyar Nép, Pásztortűz, Udvarhelyi Hiradó stb. cimü lapokat és folyóiratokat, melyek közül az imperiumváltozás óta csak az Erdélyben megjelenők járnak a körnek.
Önképzőkörünk dióhéjban szorított történetében szomorú mozzanatot
képezett működésének három évi szünetelése. Az 1914—17. évben, minthogy

intézetünk s a vele kapcsolatos fiúnevelő intézet többször és hosszabb-rövidebb ideig katonai célokat szolgált, melynél fogva a tanitás menete is folytonosan zavart volt, nem folytathatta az elődöktől örökölt munkásságot. A
harci zaj elnyomta a múzsák hangját. De az 1917. évtől kezdve újra felvette életműködésének vezérfonalát s azóta ismét dicséretesen oldogatja nemes feladatait. Remélhető, hogy ötven évi fennállása után, mely idő alatt
3920 tagja volt s 560 gyűlést és ünnepélyt tartott, az idők végtelenségéig
fog működni a »Baróti Szabó Dávid-Önképzőkör« a keresztény katolikus érzület, a magyar nemzeti szellem és fajszeretet ápolásában mindezeknek fokozatosabb kiépítésére s az Isten nagyobb dicsőségére,
így legyen!
Szász József.
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Kimutatás
az 50 éves »Baróti Szabó Dávid-Önképzőkör« működéséről.
Tanév
1874—5
1875-6
1876- 7
1877-8
1878—9
1879—80
1880-1
1881-2
1882—3
1883—4
1884—5
1885—6
1886—7
1887-8
1888-9
1889—90
1890-1
1891 — 2
1892—3
1893—4
1894—5
1895—6
1896—7
1897—8
1898-9
1899—900
1900-1
1901—2
1902-3
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Vezető tanár
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Móricz Gyula
Bodó Ádám.
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Király Lajos
Király Lajos
Bodó Ádám
Bodó Ádám
Király Lajos
Király Lajos
Sirály Lajos
Király Lajos
Király Lajos
Király Lajos
Király Lajos
Király Lajos
Gáspár István
Gáspár István
Gáspár István
Kovács János
Kovács János
Kovács János
Kovács János
Gáspár István
Gáspár István
Gáspár István
Keith Károly
Burger Ar.hur
Burger Arthur
Ráduly Simon
Kovács János
Burger Arthur
Szemlér Ferenc
Kovács János
Szemlér Ferenc
Burger Arthur
Szemlér Ferenc
Kovács János
Kovács János
Szász József

Ifjúsági elnök
Jákó János
Balogh ' endel
Hamar Ignác
Bartos József
Farkas Zalán
Farkas Gábor
Ilyes Lőrinc
Bencze Balázs
Nóvák Gyula
Wolf Gerő
Pfeiffer Káioly
Györffy Károly
Máthé Sándor
Bögözi Antal
Koczián Lajos
Lázár Kálmán
Dobay László
Szabó István
Józsa Imre
Koptcz Gergely
Porst Kálmán
Diemár Emil
Biró Lajos
Paál Árpád
Soó Domokos
Lajos Ödön
Podhraczky Ferenc
Kárpáti István
• Diemár Kálmán
Anka János
György Dénes
Boga Alajos
Bardócz József
Márton János
Embery Kálmán.
Sebestyén Mózes
Bodó Elek
Bencze Domokos
Révffy Ai\dor
Jakab Albert

Tagok
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38
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41
6C
57
44
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40
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64
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65
55
59
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78
100
108
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105
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98
113
145
138
141
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121
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9
8
10
12
9
10
15
10
10
10
11
10
10
10
11
11
11
11
11
13
12
13
13
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69
66
75
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65
3920

4
8
11
13
10
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15
15
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18
16
16
15
16
14
12 .
14
11
14
9
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; A háború okozta nehézségek miatt nem működött.
Szász József
Szász József
Biró Lajos
Biró Lajos
Fazakas Gáspár
Biró Lajos
Szász Jczsef
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Székelyhidy Géza
Révffy Zoltán
Balázs Imre
Spanyár PálPál János
Márton András
Péterlfy Jenő
Összesen
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I. Adatok intézetünk ez évi történetéhez.
í. Intézetünk jellege. Intézetünk »Az erdélyi róm. kath. Státus székely
udvarhelyi főgimnáziuma* nevet viseli. Alapításának idejét brztosan meghatározni nem lehet. Csak az bizonyos, hogy a Jézustársaság tagjai alapították,
ők építették az első épületet 1650 körül a plébánia épülettől északra fekvő
domboldalon, ők vezették és tartották fenn az intézetet 1774-ig. A jezsuitarend eltörlése után a főkormányszék kebelében alakult catholica comisio
vette át az intézet gondozását, nevezte ki a tanárokat s.vezette annak mindennemű ügyeit az erdélyrészi kath. tanulmányi-alap költségén egészen
1866-ig, midőn az előbbi főtanhatóság helyébe az akkor autonomikus jogkörrel felruházott Kathoiikus Status lépett, mely jelenben is tenr.tartja és
kormányozza. Régi épülete 20Ö esztendőnél tovább állott a nevelés és tanítás szolgálatában. Az erd. róm. kath. Sjátus, mint főtanhatóság 1890-ben
saját költségén új épületet emeltetett, mely 18 év múlva finevelő intézet
lett. Mai-modern iskolánk 1909—10-ben épült a finevelő helyén a Status
költségén.
2. Az iskolai év kezdete. Az L923—24. tanévi beiratásokat a Regulament rendelkezéséhez alkalmazkodva szeptember 19., 20. és 21. napjain tartottuk meg. Alakuló értekezlet volt szeptember 15-én és a javító vizsgálatok
szept. 15—18. napjain folytak le. Az iskolai évet ünnepélyes Veni Sancteval
szeptember 22 én nyitattuk meg, amelyen az igazgató felolvastatta és megmagyarázta az iskolai szabályokat.
A tanítás a rendes iskolai szünetek mellett megszakítás nélkül folyt a
tanév végéig. Javitó vizsgálatra állott a tanév elején egy tárgyból 7 tanuló,
két tantárgyból pedig 1 tanuló, akik mindannyian felsőbb osztályba léptek.
Felvételi vizsgára állottak az uj Rendtartás (Regulamentul) 5—16. szakaszában foglaltakra való tekintettel azok, akik az elemiből nem hoztak absolváió bizonyítványt. Ilyen tanuló volt 7. Felvételi vizsgát tett évközben
főtanhatósági engedéllyel 4 tanuló.
3. Tanári személyzet. A tanári testületben az 1923—24. iskolai évben
az a változás történt, hogy az 1922—23. évben elhunyt Rés János vallástanár helyébe kinevezett Csiki Péter vallástanár állását el sem foglalhatta
— mivel aug. 19-én jött a lesújtó hir az ő hirtelen és váratlan elhunytáról.
Csiki Péter a intézetnek egyik legtehetségesebb tanítványa volt, aki iskoláinak létéért fáradhatatlanul dolgozott, aki ezen szent ügyeinkért folytatott
nemes küzdelemben vértanuként égette el fiatal életét. Temetése aug. 21-én
volt szülőfalujában Máréfalván, ahol sirja fölött Frölich Ottó tanár méltatta

érdemeit. Áldás emlékére ! Helyébe püspök úr őnmga Kossy Istvánt nevezte
ki h. hittanárrá.
Ujházy László az egyik mennyiségtan-természettani tanszékre alkalmazott tanárt oklevelének nosztrifikálására hivták fel s mivel ebben halasztást elérni nem lehetett, Jakó Albert tanári kinevezése mellett döntött a főtanhatóság, aki állását szeptember 25-én ,el is foglalta.
A főtanhatóság Embery Árpád tanárnak tanári és .közéleti működése
jutalmazásául az igazgatói cimet adományozta.
4. Valláserkölcsi állapot. A tanuló ifjúság az őszi és tavaszi hónapokban naponkint hallgatott fél 8 órakor szt. misét a .helybeli plebánia-templomban. A téli hónapokban a vasárnapi szt. misére szorítkoztunk, melyet a
plebánia-templomban tartottunk d. e. 8 órakor, s melyet exhortáció követett
az intézetben. Ünnepeken a plebánia-templomban 10 órakor vett részt az
ifjúság az ünnepi istentiszteleten. Közös gyónást az ifjúság négyszer végzett. A húsvéti szt. gyónás és áldozás előtt, márc. 23—25 íg lelkigyakorlatot Darvas Dénes marosvásárhelyi hittanár úr vezetett. Az ifjúság résztvett
az előirt egyházi körmeneteken.
5. Főpásztor» látogatás. Majláth' G. Károly erdélyi püspök úr őnmga
tavaszi bérmautját az udvarhelyi -esperesi kerületben végezvén, május 23 án ^
az esti órákban érkezett Varságról városunkba. Másnap 24-én az ifjúság
jelenlétében mondotta a szentmisét s azután meglátogatta a tanulókat minden osztályban. Bátorította az ifjakat arra, hogy káros szenvedélyeiken uralkodni tudjanak. A tanártestülettel szintén megbeszélést tartott. A délutáni
órákban meggyóntatta a felsőbb osztályú tanulókat, másnap 25-én reggel
megáldoztatta és a 9 órakor végzett szentmise után a bérmálás szentségét*
kiosztotta, mely után a pápai áldás kegyelmében részesítette a hiveket. 25-én
vasárnap délután Bukarestbe utazott. Ő nagyméltósága junius 13-án újból
meglátogatott és résztvett a tiszteletére rendezett Oltáregyesületi estélyen;
junius 19-én pedig az Ürnapi isteni tiszteletet végezte és a körmeneteket
vezette.
6. Látogatások. A nagy szünidőben aug. 6-án meglátogatta az intézetet Angheleşcu közöktatásügyi miniszter úr ő méltósága. Megtekintette az
osztályokat, a tanári könyvtárt és a természetrajzi gyüjteménytárt, továbbá
az igazgatói irodában a Matrikulákat. Október 5-én Bratu főinspector úr
megjelent az intézetben, az igazgatói irodában érdeklődött a tanulók száma
és vallási viszonyairól. December 22-én Regman főinspector helyettes úr
látogatott az intézetben. Az V. osztály románnyelvi óráján megjelenvén,
látogatásáról jegyzőkönyvet vett fel s azt aláírás végett az igazgatóságnak
megküldötte.
Május 26 án meglátogatta az intézetet Pecală vezérfelügyelő úr, egyes
előadási órákon megjelent, megtekintette az intézet gyűjteményeit és a tornatermet.
Május 19—20. és 21. napjain Szentimrei István volt tank. főigazgató,
tanügyi szakreferens úr látogatta meg az intézetet, több órában hospitált s

megtekintette a gyüjteménytárakat és átnézte az Írásbeli dolgozatokat és az
igazgatósági irodában átnézte az összes naplókat s általában az ügykezelést
megvizsgálta.
Május 18 án meglátogatta intézetünket Regman Miklós nagyszebeni
tankerületi inspector úr másodízben az év folyamán. Ez alkalommal több
osztályban hospitált és megtekintette az igazgatói ügykezelést, különösen a
naplókat stb.
7. Tanári tanácskozások. A tanártestület rendes tanácskozásait a tanítás folyama alatt a főtanhatóság által elrendelt évharmadok végén, módszeres tanácskozásait az évharmadok kezdetén, rendkívüli tanácskozásait
pedig szükség szerint tartotta meg.: amazokon a tanításra, nevelésre és
fegyelmezésre s az intézet egyéb ügyeire vonatkozó dolgokat intézett el, a
rendkívülieken pedig felmerült konkrét eseteket tárgyalt és javaslatokat tett-.
8. Igazgatói látogatások. Igazgató a tanítás folyama alatt minden tanár előadását meghallgatta, a tanulók előmeneteléről és viseletéről puhatolózott s ahol intézkedés szüksége fordult elő, azt megtette, az írásbeli dolgozatokat átnézte s ellenjegyezte, úgyszintén minden hónapban átnézte a
tanulmányi naplókat is.
• 9. Egészségi állapot. Az ifjúság egészségi állapota elég kedvező volt.
Nagyobb szabású mulasztás vagy számbavehető járványos betegség nem
fordult elő a tanulóknál.
ÍO. Az uj középiskolai tanitásterv. A főtanhatóság leirata értelmében
a közoktatásügyi minisztérium kolozsvári vezérigazgatóságának liquidaturája
által az 1923—24. tanévi tárgy- és óraterv,, valamint a tanítás anyagának
általános beosztása jóváhagyatván, ezen terv szerint haladtunk a lefolyt tanévben. Hogy a tanterv fokozatosán közeledhessék az ókirályságbélihez, némely módosításokat rendeltek el. A real szakosztályt — mivel intézetünkben erre jelentkező nem is akadt — a főtanhatóság beszüntette.
A főtanhatóság elrendelte a nemzeti tárgyaknak (román nyelv, román
tört., földrajz, alkotmánytan) román nyelven való tanítását a II. óvharmadtól kezdődőleg. Ezen tárgyaknak arra alkalmas tanerők közt való felosztása
akadályokkal találkozván — a román nyelven való tanítást mégis sikerült
január havában megkezdeni akként, hogy Dr. Kósa János ref. főgimn. tanár
úr volt szíves vállalkozni a VIII. oszt. történelem és a IV. oszt. földrajz'tanítására ; a román történelmet a IV-ben heti 2 órában Jaklovszky Dénes, to"vábbá az alkotmánytant a IV. és VIII. osztályokban heti 1 — 1 órában Kossy
István tanár tanították.
ÍJ. Iskolai ünnepek. Az iskolai ünnepeknek fontos nevelő hatása
van. Ennek tudatában a tanári testület az ifjúsággal együtt az iskolai év
folyamán több ünnepet ült a kegyelet érzésének ápolása végett. Az iskolai
évet ünnepélyes Veni Sancte-val nyitottuk meg és hálaadó- istentisztelettel
fejeztük be.
Szünetet tartottunk főtanhatósági rendelet folytán nov. 26 án Erdély
egységesítésének 5 ik évfordulóján, továbbá február 6-án a fejedelemségek

egyesítésének ünnepén ; április 9-én Besszarabia egyesülésének 6-ik évfordulóját istenitisztelet és iskolai ünnepéllyel tartottuk meg. Május 23-án a
fejedelemségek egyesülésének és a királyság kikiáltásának emléknapján az
ifjúság élén a'tanári karral résztvett a hálaadó istenitiszteleten és ennek végeztével a diszfelvonulásban. A diszfelvonulás után 11 órakor ének- és zeneszámokból álló iskolai ünnepélyt tartott a tornateremben, melyen képviselve volt a vármegye, törvényszék — élén az alispán és törvényszéki elnökkel. Az ünnepi beszédet Dr. Dobos Ferenc tanár mondotta, visszapillantást tévén Románia történelmére Moldva és Muntenia egyesítésétől kezdve
a legújabb időkig.
• , Junius 5-én volt a Hősök napja, .juely alkalommal istenitiszteleten vettünk részt, azután kivonultunk a kath. temetőbe a hősök sírjához.
Í2. Küzdelem az alkoholizmus és nikotinizmus ellen. Az emberiség
nagy része két káros szenvedélynek hódol: az alkoholnak és a nikotinnak.
Mindkettő veszedelmes méreg, mely különösen az ifjúság erejét ássa alá és
fejlődését akadályozza meg. E káros szokás megszüntetéséért minden eszközzel küzdöttünk.
13. Az ifjúsági „Baróti Szabó Dávid-önképzőkör" ezidén 1923. szept.
30-án tartotta alakuló gyűlését, melyen a tagok megválasztották a tisztviselőket.
A tisztikar a következőleg alakult meg. Elnök : Péterffy Jenő VIII. o.
t., alelnök: Dronca Andor és Keit'h Ferenc VIII. o. t., főjegyző: Farkas
Antal VIII. o, t., pénztáros: Csathó Pál VIII. o. t., ellenőr: Masztich László
VIII. o. t., főszerkesztő : Bogyó János, Dronca Andor és Szálló Andor VIII.
o.'t., alszerkesztő : Erdélyi Károly, Bakó Imre és Vágási Domokos VII. o.
t., aljegyző: Bencze Gyula és Elekes Béla VII. o. i., könyvtáros: Bakó
Imre VII. o. t., karnagy ; Petres István VII. o. t.
A kör tagjainak száma 65 volt; ezek közül 42 rendes és 23 hallgató tag
Tartottunk összesen 9 gyűlést, melyek köZül 1 alakuló, 6 rendes, 1
diszgyülés és 1 jubiláris, egyben zárógyülés volt.
A rendes gyűlések tárgya : szavalat, felolvasás, szabadelőadás, ének,
zene s ugy ezeknek, mint a beérkezett munkáknak a birálata.
Diszgyülést 1923. dec. 16-án rendezett a kör Eötvös József br. emlékére a következő műsorral:
1. Nyitány. Előadta az önképzőkör zenekara.
2. Elnöki megnyitóbeszédet mondott Péterffy Jenő VIII. o. t.
3. Melodráma. Előadta : Csathó Pál VIII. o. t., zongorán kisérte: Birő
Lajos VI. o. t.
4. Felolvasott Duschinsky Arthur VIII. o. t.
5. Énekszóló. Farkas Antal VIII. o. t.
6. Egyfelvonásos vígjáték. Előadta: Topcsiov György, Schmidt Fe- renc és Tóth István VII. o. t.
Az egész évi szavalatok száma 12; ezek_ közül 5-öt dicséretesen, 7-et
sikerülten fogadott el a kör.

lt
Felolvasás volt 7, szabadelőadás 4, ünnepi beszéd 1, ének 2, zene 4,
melodráma 1, dialog 1, bírálat 28. A felolvasások közül 7 ütötte meg a kívánt mértéket s mint ilyenek az »Ébredés« c. lapjjan jelentek meg. A szerkesztőséghez beérkezett 19 mü a követelményeknek megfelelvén, szintén
megjelent az »Ébredés«-ben. A megjelent müvek nagyobb része próza.
A gyűlések műsoraiból érték szerint kiemelkednek a beszédek, melyek
az elnök szónoki készségét dicsérik. Szavalásban kitűnt Szeles Jenő VIII. o. t.
A kör tagjai szellemi művelődésének s ismeretszerzésének céljából
A Hirnök, Erdélyi Tudósító és' Magyar Nép c. lapokat járatták.
A kör működése az évzáró ünnepélyen tartott jubiláris gyűléssel
végződött.
Í4. Absolvaló vizsgálatok. A gimnázium IV. osztályát végzett (promovealt) tanulók a Regulamentul értelmében úgynevezett absolvaló vizsgálatra
állottak. Ezen vizsgálat Írásbeli részét jul. 3 án, a szóbelit pedig jul. 4-én tartottuk meg, Dobrota Oktavian áll. liceumi igazgató elnöklete mellett. A
vizsgálatra 19 tanuló jelentkezett, kik közül a román nyelvi Írásbeli vizsgá-.
lat alapján az elnök visszavetett 7 tanulót, a szóbeli vizsgálatra állott 12
tanuló vizsgálata sikerült. A vizsgálat eredménye a következő volt: igen jó
1, jó 6, elégséges 5.
A VIII. osztályos tanulókkal absolvaló vizsgálatot a lefolyt iskolai évben tartottunk először. Vizsgálatra jelentkezett 19 tanuló, akik az Írásbeli
vizsgálat után mindnyájan szóbelire bocsáttattak. A szóbeli vizsgálaton Enea
Zefleanu gyulafehérvári ál), liceumi tanár elnökölt. A vizsgálatra álló 19 tanuló közül a vizsgálata sikerült 16-nak, 3 tanuló javitó vizsgálatra utasíttatott. A vizsgálat eredménye a következő: jó 2, elégséges 14, elégtelen 3.
Í5. Tanulmányi kirándulás. , Október 6-an fél napos és május 22-én
egész napra terjedő természetrajzi kirándulást rendeztünk a Szarkakő alá,
ahol Kulcsár Ferenc tanár magyarázta meg az ifjúságnak a madarak és fák
hasznát. A tanulók a természet szépségeiben való gyönyörködés mellet testedző és szórakoztató játékok között töltötték a tavaszi napot.
tó. Az ifjúsági segítő k ö n y v t á r ebben az iskolai évben is az ifjúság rendelkezésére állott csekély használati díj mellett. A kpvetkező iskolai évben,
mivel a tankönyvek nagyrészben megváltoztak és nincs módunkban új könyveket beszerezni, ifjúságunkat csak részben láthatjuk el könyvekkel.
17. Az ifjúsági tornakör a szertorna hathatósabb gyakorlása és előtornászok kiképzése céljából ebben az iskolai évben is megalakult a felsőbb
osztályos tanulók önként vállalkozó tagjaiból. A kör tagjainak száma 37
volt. Tisztviselők voltak: Bogyó János VIII. o. t., elnök. Elekes Béla VII. o.
t., pénztáros és Biró Lajos VI. o. t, főelőtornász. A tornakör gyakorló óráit
szombaton délután tartotta Biró Lajos tanár felügyelete mellett.
Í8. Tornavizsga. A tornavizsgálatot junius 19-én délután tartottuk meg
a tornateremben nagy számú közönség jelenlétében.
A közönség mind a tetszetős szabadgyakorlatokat, mind pedig a széplfivitelű szergyakorlatokat és érdekes versenyeket élénk tetszéssel kisérte. A

szergyakorlatokban résztvettek a mintacsapat következő tagjai: Bogyó János.
Szabó István,'Szeles Jenő, VIII. o. t., Elekes Béla, Dronca Loránd VII. o.
t., Biró Lajos és Hollósy. Jenő'VI. o. tanulók. A kiváló tornászok jutalmazására a jelenvolt közönség nagyobb összeget adott össze. A jutalmakat a
záró ünnepen osztottuk ki. A fényesen sikerült vizsgálatot az igazgató záró
szavai fejezték be, aki köszönetet mondott a közönségnek érdeklődéséért
és a tornászok jutalmázására adott szives adományaiért.
19. A tanév befejezése. A főtanhatóság intézkedése folytán junius
21— 25-ig általános összefoglalást tartottunk, junius 26-án és 28-én a tanulókat osztályoztuk és junius 29-én ünnepélyes hálaadó istentisztelettel és
utána záróünnepéllyel fejeztük be a tanévet.

IL Az intézet tanárkara és munkássága.
a) Nyugalomban élő tanárok:
1. Bodosí Lajos, erdélyegyházmegyei pap, a latin és görög nyelvből
jogosított r. tanár. Nyugalomba vonult 27 évi tanári működése után 1906-ban.
Jelenleg Brassóban lakik.
2. Gáspár Balázs, világi, a mennyiségtan- és természettanból oki. r.
tanár. Nyugalomba vonult 28 évi tanári működése után 1910. márc, 1-én.
3. Jánosy Péter, világi, a latin és görög nyelvből oki. r. tanár. Nyugalomba vonult 33 évi szolgálat után 1906. évben.
b) Működő tanárok:
1. Tamás Albert, világi; a főgimnázium igazgatója oki. r. tanár a
természetrajz-, vegytan- és tornából. Tanította az első félévben a szervesvegytant, a II. félévben a biologiát a VII. osztályban, továbbá az egészségtant a IV. osztályban. Heti óráinak száma:, 3. Tanít 1883 óta.
2. Bíró Lajos, világi; oki. r. tanár a magyar és latin nyelvből, a IV.
osztály főnöke, a tornakor vezető tanára, a segitőkönyvtár kezelője. Tanította a magyar nyelvet az I., IV. és VI. .osztályban, a latin nyelvet a IV. és
VIII. osztályban, a testgyakorlást III—VIII. osztályban. Heti óráinak száma:
19. Tanít 1902 óta.
3. Dobos Ferenc dr., világi; oki. r. tanár a történelemből és földrajzból, a tanári könyvtár őre, a módszeres értekezletek jegyzője. Tanította a
történelmet a II. és V. osztályban, a magyart az V., a földrajzot az I. osztályban. Heti óráinak száma : 10. Tanít 1905 óta.
4. Embery Árpád, világi, c. igazgató; oki. r. tanár a latin és görög
nyelvből. Tanította a francia nyelvet az 1—VIII. osztályban. Heti óráinak
száma : 18. Tanít 1886 óta.

5. Fazakas Gáspár, erd. egyházmegyei áldozó pap; oki. r. tanár a
magyar és latin nyelvből, a VI. osztály főnöke, a fizikai szertár őre. Tanította a magyar nyelvet a II., III. és VII. osztályban, a latin nyelvel a VI.
osztályban. Heti óráinak száma: 17. Tanít 1900 óta.
6. Frölich Ottó, világi; oki. r. tanár a földrajzból és a történelemből.
Tanította a történelmet az I:, III., V., Vll. osztályban, a filozófiát a VII. és
a VIII. osztályban, földrajzot a III. osztályban. Heti óráinak száma : 14. Tanít 1904 óta;
•
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7. Jaklovszky Dénes, világi; oki. r. tanár a latin-, görög nyelvből és
gyorsírásból, alapvizsgálata van a román nyelvből. Tanította a román nyelvet a III—VIII., román történelmet a IV. osztályban. Heti óráinak száma
20. Tanít 1907 óta..
8. Jakó Albert, világi; oki. h. tanár a mennyiségtan- és természettanból. A VIII. osztály főnöke. Tanította a mennyiségtant a II., IV., VI., VIII.
osztályokban, a fizikát a VI. és VIII. osztályban. Heti óráknak száma: 14.
Tanít 1914 óta:
9. Jancsó Béla, világi; oki. r. tanár a mennyiségtan- és természettanból. A III. osztály főnöke, a fizikai szertár őre. Tanította a mennyiségtant
a III., V. és VII. osztályban, a fizikát a III. és VII. osztályban és a testgyakorlást az I—II. osztályban. Heti óráinak száma: 16. Tanít 1908 óta.
10. Khell István, világi; oki. h. tanár a magyar és német nyelvből, az
ifj. ének- és zenekar vezetője, az V. osztály főnöke. Tanította a német
nyelvet a II—VIII., az énekelméletet az I—VIII. osztályban. Heti óráinak
száma: 24. Tanít 1918 óta.
11. Kossy István, erd. egyházmegyei áldozópap, a vallástan h. tanára,
exhortator. Tanította a vallástant az I—VIII, oszt., alkotmánytant a IV. és
VIII. osztályban. Heti óráinak száma : 18. Tanít 1919 óta.
11. Kulcsár Ferenc, világi; oki. r. tanár a vegytan-, természetrajz és
földrajzból, a 11. osztály főnöke, a természetrajzi és vegytani szertár őre.
Tanította a természetrajzot az I., II., VI. osztályban, a földrajzot a II., V.
osztályban és a vegytant a IV. osztályban. Heti óráinak száma: 17r Tanít
1904 óta.
12. Spanyár Pál, világi; oki. ,r. tanár a szabadkézi- és mértani rajzból, az 1. osztály főnöke, a rajzszertár őre. Tanította a szabadkézi rajzot
az I—VIII. osztályban, a számtant az I. és szépírást az I. és II. osztályban.
Heti óráinak száma: 15. Tanít 1898 óta.
13. Szász József, világi; oki. r. tanár a magyar és latin nyelvből, a
VII. oszt. főnöke, az ifj. könyvtár őre, az önképzőkör vezetője, az osztályfőnöki értekezletek jegyzője. Tanította a román nyelvet , az I. és II., a magyar nyelvet a VIII. és a latin nyelvet az V. és VII. oszt.-ban. Heti óráinak
száma 18. Tanit 1907 óta.

1. Biró Lajos, státusgyülési képviselő, egyháztanácsos és iskolaszék»—
tag, a Harangalap bizottságának elnöke, az Oltáregylet választmányának
tagja, az Erd. Róm. Kath. Népszövetség tudományos és irodalmi osztályának működő tagja és udvarhelykerületi titkára, a Jótékony Nőegylet ellenőre,
a Filharmonikus Társaság pártoló tagja. Felolvasott az Oltáregylet nov.
15-iki estélyen Csató József prelátus életéről , és ünnepi beszédet mondott
1924. február 16-án a Szabó-Ipartársulat 400 éves jubileumán. Irodalmi,
társadalmi és pedagógiai cikkei jelentek meg az Erdélyi Tudósítóban, a
Hírnökben és a Székely Közéleiben.
2. Fazakas Gáspár, státusgyülési képviselő, egyháztanácsos.
3. Frőlich Ottó, finevelő-intézeti régens, az Oltáregylet választmányának tagja, .a Szent Istvánról nevezett szentferencrendi rendtartomány konfrátere, egyháztanácsos, iskolaszéki tag, státusgyülési képviselő, a Magyar
Nemzeti Párt országos vezérlő bizottságának és udvarhelymegyei tagozatának tagja.
4. Jancsó Béla, egyháztanácsos, iskolaszéki tag.
5. Khell István, az Odorheiui (Székelyudvarhelyi) Filharmonikus Társaság alelnöke, választmányi és működő tagja.
-6. Kossy István, finevelő-intézeti szubregens, a Szociális Misszió Társaság titkára, a leányok kongregációjának prézese. Cikkeket irt az Egyházi
Szemle, Keleti Újság és Székely Közélet c. lapokba. Előadásokat tartott az
Oltáregylet estélyén »A modern ember«, a Polgári kör estélyén «Iskolakérdés» — »Egy társadalmi bün« cimen. Egyházi beszédeket mondott a
kongregációban és Temesváron.
7. Spanyár Pál, az egyháztanács jegyzője, a róm. kath. elemi leányiskola pénztárosa.
8. Szász József, a Filharmonikus Társaság pártoló, az Oltáregylet, az
ingolstadti miseszövetség és Szociális Misszió rendes, a Jótékony Nőegylet
és Hargita Testedző Egylet választmányi, a Katholikus Népszövetség tudományos és irodalmi szakosztályának működő tagja s helyi tagozatának, valamint a Magyar Pártnak titkára, az Emke jegyzője, az Erdélyi Tudósító,
Ellenzék és Brassói Lapok tudósítója s munkatársa, a Seraphicum Il-ik osztályának román nyelvi óraadó tanára. Vallásos, szépirodalmi, kulturális, politikai és társadalmi vonatkozású közleményei jelentek meg a Brassói Lapok,
Ellenzék, Erdélyi Tudósító, Katholikus Világ, Újság és Magyar Nép cimü
lapokban. A Székely Dalegylet jótékonycélu szinielőadását-rendezte s a
Filharmonikus Társaság, valamint a Hargita Testedző Egylet által rendezett
színdarabokban szerepelt. Lefordította és kiadta Schilgen Hardy S. I.: lm ^
Dienst des Schöpfers (A Teremtő Szolgálatában) cimü művét. Szavalt az
Oltáregylet 1924 jan. 13-iki estélyén.
9. Tamás Albert, státusgyülési képviselő, egyháztanácsos és az egyházközség pénztárosa, a Jótékony Nőegylet és Filharmonikus Társaság választmányi tagja és a Katholikus Népszövetség helyi tagozatának elnöke.

Intézeti alkalmazottak: Könczey István fütőházi és vízvezetéki szerelő ; Bokor Péter és Pálfi Béla.

III. Az intézet felszerelése.
A tanári könyvtár gyarapodása az 1923 — 24. tanévben
Ajándék utján s May K.: Idegen ösvényeken ;* A fekete táltos. Szász
D. ajándéka. — Orosz L.: Gladiatorarc. A Minerva ajándéka. — 3 mű, 3
kötetben 205 lei értékben.
Vétel útján: Putnoky M. : Román-magyar és Magyar-román szótár ;
•— Walter Gy.: A vágyaim; — Dr. Kósa—Szabó : Vizsgázók könyve ; —
G. Bogdán—Duica : Istoria literaturii Române moderne ; — Dr. Gyárfás
E.Erdélyi problémák. — 6 mű 6 kötetben 515 lei értékben, összesen 9
mű 9 kötetben 720 lei értékben. — A könyvtárnak a következő folyóiratok
jártak : Revista generala a învăţământului; — Cultura; — Erdélyi irodalmi
szemle ; — Hirnök ; — Pásztortűz. A folyóiratok évi előfizetési dija: 920 lei.
Az ifjúsági könyvtár gyarapodása. A) Ajándék utján. Revista Societăţii
Tinerimea Română. (A közokt. min. ajándéka) Farczádi S.: Versek. (Sárosy K. ajándéka.) B) Vétel utján. Farczádi S. : Versek. Pann : O şezătoare
la ţară. Slavici: Budulea Tachii. Cunţan; Polzii: Câragiale : Kir Janulea.
Slavici: Nuvele. Creangă: Hirap alb; Dănilă Prepeleac. Alexandri: Istoria
unui galben; Dridri. Odobescu : Doamna Chiajna. Popovici : In lume. Macedonsky : Polzii. Bart: Pcoză. Inspirescu : Făt frumos cu părul de aur. Jorga:
Neamul românesc din Ardeal. Eminescu : Proză. Gane: Nuvele. Aldea : Nuvele. Marian : Legendele Răndunici. Golescu : însemnări din călă'orie. Negruzzi:
Un drum la Cahul, Rotică : Polzii. Văcărescu: Polzii. D o n i c i : Fabule. Runs:
Cânterea României. Ghica : Egalitatea. Anghel: Nuvele. Odobescu : Mihnea
Vodă cel rău. Maior : La centenarul morţii sale. Ghica : Libertatea. Pann :
Istoria. Creanga.: Moş Jon Roată. Negruzzi: Proză. Caragiale : O Făclie de
Paşte. Adam : Glume. Pann : Nastratin Hogea. Odobescu': Basmul. Alexandri:
Buchetirea din Florenţă. Arbore: In temniţele ruseşti. Pann : Judecata strugurelui. Vlăd : Pelzii. Kogelniceanu : Privire asupra Istorici Românilor. Ispirescu: Inşirte Mărgăritani. Negruzzi: Povestiri. Alexandri: Dan Căpitan.
Szász József az ifj. könyvtár őre.
Természetrajzi szertár. Az ásvány-földtani gyűjtemény értékes ásványokkal és közetekkel gyarapodott a lefolyt tanévben Farkas László brádi
bányafőmérnök úr adományából. Knop Vencel tanár úr, a korondi Aragonitgyár tulajdonosa szintén egy néhány szép csiszolatot ajándékozott az
intézetnek.
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IV. Kimutatás
a7. alapítványok, alapok és egyesületek vagyonáról.
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L Jutaimi alapítványok.

1880' Bottá Györgyné-féle alapítvány
1868 Simc-féle alapítvány
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1885 Jánosy József-féle alapítvány . . . .
1886 Kovács Antal-féle alapítvány . , . .
1888 Daniel Gáborné, br. Rauber Mária emlékére tett alapítvány
1891 1889 és 1899-ben jubiláltak által a 25
ill. 35 éves találkozó eml. tett alapítv.
. . . .
1891 Laiber Antal-féle alapítvány
1894 1894-ben jubiláltak altal a 25 éves találkozó emlékére tett alapítvány , .
1894 Gyerty.'nffy Albert és Gábor alapítv.
1904 Erdélyi István-féle alapítvány . . . ,
1909 Király Lajos tanár emlékére tett alapítv.
1904 Farczády K. Lajos-féle alspítvány . .
1905 Bálint Gábor féle alapítvány , . . .
1905 Török Albertné Zejk Lenke-féle alapítv.
1908 Tamás Albert jubileumi alapítványa .
1908 Szabó Antal IV. o. t. emlékére tett alap.
1918 Tamás Albertné .és fia Andor emlékére
tett alapítvány
.
1808 Zálogk. Int és Betéti ptár öszt. alap. .
1917 Szöllősi Samu jutalomdíj alapítványa ,
1917! Barcsay Károly és neje Hincz Karolina
által Béla fiók eml. tett jut.-díj alapítv.
1917 A főgimn. tanárok és tanulók badikölcs
jutalomdíj alapítványa
1918 Szombatfalvy József és felesége h.-szt.wártoni Biró Katalin-féle jut.-díj alap.
(4*/„-os kor. jár. kötv.)* . .
1922 Kovács János emléke . . . .
1922 Pap János és neje emléke . . ,
1922 Soó Gáspár emléke . . . . . .
1922 Zonda József emléke
. . . .
1923 Majláth jubileumi emlékalapítvány
1923 Bándi Vazul emlékalapítvány .
1923 Egy özvegy édesanyának a harctéren hősi
halált halt egyetlen tia eml. tett alap.
(Özv, Bodroghy S.-né)
II. Alapok.
1818 Zene-alap
1879 Ifjúsági segél} ző-alap
1883 Ifjúsági segélj ző-könjvtár

200-

107-39
81-70
64*12
46-63

9 83
7 44
5 86
4 40

200'-

30 99

2-80

700'100-

250'-

100-—
500 250-—
300 —

70 42 6 45
18901 17 36
129-98
144-62
131-34
20503
14001
127 60
13 10
661-87
6216

23113

11-91
11-72
13-40
18 85
12-85

Kj-68
117
57 27
7-68
2124 —
90-_ 70--

500-250-•
5005000'—

1000'—
100*—

638-72
11051
43042
335 42
1061 46
1424 50

55-38
10 10

44 05
27-30
97 59
3101

1587-86 7185

3000-350-1000--

1047 71 96 33
27487 13 27
440 10 40 45

Az alapítv. értékpapír jövedelme a kimutatásban nincs számítva, mivtl nem kaptuk meg
* Az alapítványi tőkét a városi pénztár kezeli s annak kamatai fele! észben az alapítólevél értelmében a ref. főgimn. illetik.
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4 1817 Szöllősi Samu-féle ifj. s. könyvt. alap. .
5 1918 Bálint Gergely volt kolozsi plebános-féla
ifj. segélyző könyvtár-alap
. . . .
Lukács Antal-féle ifj. segélyző könyvtár-alap . . . . " .
Szombatfalvy József és felesége h.-szt.»
mártoni Biró Katalin-féle tankönyvalap (3 5*/„-os kor. jár. kötv.)*
. .
6 1894 Butorrongálás
7 1893 Tintapénz
.
8 1922 Embery Árpád-féle tankönyv segély . .
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229-38 18 67

248-05

561-54 45-73
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—

181-57- 1664
93-13 7-99
334-33 30-71

7500*—
54821
456'12
365-04

III. Az intézet kebelében működő
•gyesületek.

1 1874 Önképzőkör
'2 1900 Kirándulási alap
3
Mária-Társulat

250-—
1500'—
200 —

577-28 52-57
60062 61-50
51-64 4 69

—

879*85
2162-12
256*33
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V. Ösztöndíjak, segélyek, tandíjkedvezmények.
Néhai Bajna Ferenc csikszentsimoncsatószegi plébános, szentszéki tanácsos, az intézetnek egykori kiváló tanulója »Bajna Ferenc és nővére Bajna
Mária alapítványa» cimen 20,000 L. alapítványt tett végrendeletileg és 20,000
K névértékű hadikötvényt adományozott az intézetnek. A kamatok első sorban a Bajna családból származó tanuló ifjak gimnáziumi neveltetésére fordítandók. Az alapítólevél kiállítása most van folyamatban.
A mult iskolai évben özv. Bodrogi Sándorné alapítványt tett ily cimen:
»Egy özvegy édes anyának a harctéren hősi halált halt egyetlen fia emlékére tett jutalomdijalapitvány«. Az alapítványi összeg 1200 L. volt, melyet
az alapitó a folyó iskolai évben 1500 leura egészített ki.
, Szabó Gergely zetelaki királybíró és neje Lukács Regina emlékezetére
a család 1924 évi március hó 12-én egy alapítványt jelentett be, melynek
összege 3000 L. Az alapítványi tőkét befizették s az alapítólevelet ki fogjuk állítani. •
A Zálogkölcsön Intézet ösztöndijalapitványának kamataiból 70 leüt Petres István VII. o. t. internatusi költségeinek fedezésére fordítottunk, mint
hozzájárulási dijt azévi dijhoz.
Dr. Hinléder Fels Ernő 1000 L. ajánlott fel jutaimi célokra. Ebből az
2

összegből kaptak: Köpeczy János VIII. 300 L., Petres István VII. 300 L.,
Schmalz V. 200 L., Debicky Béla IV. o. t. 200 L.
Egy katholikus család Oklándról 200 leüt adományozott a főgimnáziumban jó magaviseletű törekvő székely tanulók jutalmazására. Bogyó János VIII., Mihálykó János II. o. t. kapták.
Boér Géza alsórákosi főpálya felvigyázó egy tariuló hátrálékos tandijának kiegyenlítésére 560 L. adott át az igazgatóságnak.
A Persián és Zimny kereskedés 200 L. ajánlott föl 2 jó tanuló ifjú jutalmazására. Ebből Jaklovszky Dénes II. és Biró L. VI. o. t. 100—100 L.
jutalomban részesültek.
Egy névtelen tanügybarát által küldött 100 leu Jaklovszky Jenő I. o.
t. adatott, mint kiváló szorgalmú és előmenetelü tanulónak.
A főgimnáziumba járó hadiárva tanulók kimutatását kérte a hadiárvákat segélyező vármegyei bizottság (Soc «Ocrotirea Orfanilor din Râzboiu*)
az év elején. A hadiárvák, névszerint Balázs Sándor, Péter János, Molnár
Adolf I., Nagy Dezső és Csergő Béla III. és Fuchs Gábor V. osztályos tanulók 70—70 L. segélyben és némi élelmiszerben részesültek.
A felnőtt leányok kongregációja 200 L. segélyben részesítette Siegmeth
Emil III. o. t.
Jakab Gyula kereskedő egy szegénysorsu és jóigyekezetü tanuló
részére tandijsegélyképen 200 L. adományozott.
Az ifjúsági tomaiinnepély alkalmával névtelen tanügybarát 100 L. jutalmat adott, hogy ezen összeg Biró Lajos VI. o, tanulónak^ adassék a tornában felmutatott előmeneteleért.
Az Első Székelyudvarhelyi Bőrgyár r. t. igazgatósága által megszavazott 4000 L. segélyből, az Udvarhelymegyei Szeszgyárosok Szeszfinomitója
és a Részvónynyomda által felajánlott 1000—1000 leuból és a ref. főgimn.,
továbbá a kath. főgimnázium által rendezett Park-ünnepély jövedelméből
részben a szegénysorsu tanulók tan- és iskolafenntartói dijhátrájékát fizettük ki.
A Bodroghy Sándorné által tett alapítvány kamataiból 100 L. Dobos
Ferenc II. o. t.-nak adatott.
A Majláth jubileumi emlékalapítvány kamataiból 90 L. Siegmeth
Emil III. o. t.
A Bándi Vazul emlékalapítvány kamataiból 100 L. Petres István VII.
o. t. adatott szorgalmi jutalom gyanánt.
Gyárfás Elemér ny. főispán »Erdélyi Problémák* és »Románia Hitelszervezetei* cimü munkáiból 10, illetve 5 példányt küldött a VII. és
VIII. osztályos komolyabb ifjak között jutalomkönyvként való kiosztás céljából. Ezen jutalomkönyveket a következő tanulók kapták: Keith Ferenc,
Péterfy Jenő, Farkas Antal, Bogyó János VIII., Petres István, Ruchs József,
Pap Imre VII., Biró Lajos VI. és Schmalz Vilmos V. o. t., továbbá Masztich László, Bárán Dezső, Dronka Andor VIII., Báczó Albert és Viola Sándor VII. o. t.
A Minerva irodalmi és nyomdai müintézet r. t. által az erdélyi róm.

kath. Státus középiskoláinak ajándékozott és az intézetnek jutott jutalomkönyvekből: Lovassy A. »A Bihariak» c. könyveket Zára E. VI., Flórián L.
II. o. t. Dr. Kristóf Gy. «Petőfi és Madách tanulmányok» Erdély Károly VII.
o. t. Kovács D. «Apostolok és Csavargók* Vágási Domokos VII. o. t. Balogh
E. «Hajótöröttek» kis regények Ftrchs Gábor V. o. t. Tompa L. «Erdély
hegyei közt» Hadnagy János és Biró József IV>o. t. P. Jánossy B. «Petőfi»
drámai kép Dobos F. II. o. t. Reményik Sándor «Vadvizek zugása« Jaklovszky Jenő I. o. t. Dr. Biró V. «Erdély követei a portán» Kovács L. V. o. t.
Névtelen tanügybarát által küldött Veress E. «Erdélyi Imádságos könyv»
20 példányát: Erdély István, Fábián Lajos, Paxy György, Sebestyén Lajos, Szász Ferenc, Birton István I, Frőlich András, Simó András, Szabó Bálint, Tittel Andor, Borbáth Béla, ^Debitzky Antal II., Galter Gábor, Jancsó
László, Siegmeth Emil, Szabó Gábor, Vetési József, Tókos János III., Lassmann Pál, Boér Gyula IV. o. t. katák.
A Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank R. T. Arany János »Toldi«jának és «Toldi estéjé»-nek az intézetnek jutott példányait a következő szegénysorsu tanulók között osztottuk ki: Arany »Toldi«-ját kapták: Dávid
János, Debitzky Antal, Flórián László, Mihály József, Szabó Bálint II. o. tanulók. Toldi estéjét kapták: Farkas Ágoston, Gajter Gábor, Gál József III. o. t.
Sárosy Károly «Erős akarattal» c. elbeszéléseinek I—1 példánya
Kálmán Miklós és Ilyés Ferenc I. o. t.
Az Erdélyi róm. kath. tanulmányi alapból rendszeresített 40 L. jutaimi
átalányból vásárolt munka Frőlich Ottó IV. o. t. adatott.
Névtelen tanügybarát által felajánlott jutalomkönyv Jaklovszky Dénes
II. o. t. adatott.
%
Tan- és ískolafenntartásí díj. A főtanhatóság a gimnáziumok dologi és
személyi szükségleteinek emelkedése miatt a megállapított rendes tandíjon
felül iskolafenntartói díj szedését rendelte el a lefolyt iskolai évben is. Ezen
díj az alsó. négy osztályban 1200 L, a felsőben 1800 L. Ebben benne van
a tandíj ís, még pedig az alsó fokon 80, a felsőn 160 L. Az iskolafenntartói- és tandíjak a szülők vagyoni viszonyai és fiaik tanulmányi előmenetele és jó magaviselete szerint egészen vagy részben elengedhetők.
a) Iskolafenntartói díjak. I. Egynegyed díj fizetése alól felmentettek:
Szeles Jenő, Köpeczy iános VIII., Bakó Imre VII., Simó Sándor, Tamás
Béla V., E)ebitzky Béla és Máthé József IV., Máthé Tamás, Tókos János,
Bencze Lőrinc, P'erenc József III., Debitzky Antal, Varró András, Szentes
András, Simó László, Nyisztor Lájos, Dávid János, Köpeczy Lajos II., Fénya
András, llyés Ferenc, Birton István, Kovács Domokos I. oszt. tanulók. Öszszesen : 22 tanuló.
II. Féldij fizetése alól: Szálló Andor, Farkas Antal, Bogyó János VIII.,
Fuchs József, Kapdebó András VII., Köpeczy Jenő VI„ Szálló Aladár, Erdély András, Fuchs Gábor V., Lántzky József és László, Stavarsz László,
Hadnagy János, Jancsó László IV., László Gyula, Vetési József, Bálint Ger-

gely III., Szabó Árpád Bálint, Tittel Andor, Mihály József II., Szabó Á. György,
Kálmán Miklós, Erdély István, Csiszér Gábor I. o. t. Összesen: 24.
III. Háromnegyed dij fizetése alól: Póterfy Jenő VIII., Petres István
VII. oszt. tanulók, összesen: 2.
IV. Egész dij fizetése alól: Veress Béla, Erdély Károly VII., Biró Lajos VI., Gergely János V., Frölich Ottó IV., Frölich András, Dobos Ferenc,
Jaklovszky Dénes, Veress Endre II. és Jaklovszky Jenő 1. o. t. Összesen-:
10 tanuló. '
Az elengedett dij 58 tanulónál 34,970 L., mely a várható fenntartói
dijnak (235,560 L.) 14'84%-a.
b) Tandíj, Egész tandíjmentességben részesültek : Farkas Antal VIII.,
Baló 'Imre, Fuchs József VII., Gergely János, Fuchs Gábor, Simó Sándor
V., Jancsó László III, Dávid János II. o. í. Összesen : 8 tanuló.
Féltandijmentességben részesültek: Bogyó János, Kapdebó András VII.»
Lántzky József, Láptzky László, Hadnagy János IV., Bencze Lőrinc III.,
Varró András, Tittel Andor, Mihálykó József, Mihály József II. o. t. Összesen : 10 tanuló.
Az elengedett tandij 18 tanulónál 1920 L., mely a várható tandíjnak
(19,400 L.) 9'87%-a.
'
A felmentetteken kiviil egész mentességben részesülnek a Szabályzat
értelmében a statusi alkalmazottak gyermekei: ilyen volt 22 tanuló; az elengedett dij 2560 L., mely összeg a várható tandíjnak 1316%-a.
A tan- és iskolafenntartói dijban elengedett összeg ' 39,450 L, mely
összeg a 40 ezeren jóval felülemelkedett az év végén a Főtanhatóság intézkedése folytán, mivel a tanitók és kántorok gyermekeinek még hátralevő
összes iskolafenntartói dij hátrálékát kivételesen elengedték.
Az elengedett tan- és iskolafenntartói dijakon felül segélyben részesült
még több tanuló, akik helyett mintegy 4000 leüt fizettünk fenntartói dij
cimén.
A tan- és fenntartói dijakon felül a tanulók még a következő dijakat
fizették: felvételi dij 5 leu, nyugdíjjárulék 50 leu, státusi tisztviselői nyugdíjjárulék 5 leu, ifj. könyvtári dij 10 leu, értesítő dij 10 leu, óvadék 5 leu,
összesen 85 leu, mely dij senkinek el nem engedhető.

VI. Róm. kath. fínevelő-íntézet.
Egyre nehezebbé váló megélhetési viszonyok közt folytatta finevelőintézetünk a lefolyt 1923—24 tanévben működését; 35 alapítványos, 54
fizető és 6 ingyenes növendéke volt.
A házi rend a következő volt: őszi, tavaszi és nyári időben felkelés
fél hat órakor, téli időben hat órakor. Tanulás naponkint hattól, illetve fél

héttől hétig, illetve fél nyolcig, délután háromtól négyig, öttől hétig, nyolctól fél kilencig, fél kilenckor lefekvés. A reggeli és esti közös imában mindenki részt vett. Szabad időben az intézetből a növendékek csak az elöljárók engedélyével távozhattak.
Az étkezés a még mindig tartó nehéz ellátási viszonyoknak megfelelő
volt. Ellátásért fizető növendékek 2580 leüt, 100 kg. búzát, 4 kg. zsirt
fizettek.
A felügyeletet az igazgató és aligazgató vezették a megállapított és főhatóságilag jóváhagyott rendtartás szerint.
Jövő tanévre felvételért a kérés az iskolai bizonyítvány csatolása mellett — ha a tanuló más intézetben volt előzőleg — különben egyszerű kérés — szept. 15-ig nyújtandó be a finevelő-intézet igazgatóságához ; felvétel esetében az első havi dij azonnal beküldendő a hely biztosítása céljából.
Ez az összeg akkor sem jár vissza, ha az illető elmarad,, mert a helyet már
lefoglalta s az másnak nem adható, tehát üresen marad. Ha valaki valamely ok miatt — legyen az fegyelmi vétség is — az intézetet elhagyja, a
megkezdett negyedévre köteles a dijat megfizetni:
A felvett tanulók a leiratkozáskor orvosi, gyógykezelési célokra és fürdő
használatáért 250 lent tartoznak fizetni. Ugyanennyit fizetnek az alapitványos
és ingyenes tamilok is. Ha más vallásúak is felvétetnek, ezeknek az intézet
rendjéhez mindenben alkalmazkodni kell. Fizető növendékek ellátásért jövő
tanévre, az elmúlt tanévi dijakat, az időközben fokozódott drágasághoz mért,
később meghatározandó, nagyon mérsékelt emeléssel fogják fizetni.
A Finevelő-intézet alapitrányos növendékei az Í923—924. tanévben)
VIIÍ. osztályosok: Farkas Antal, Szálló Andor (köz), Keith Ferenc (Gróf
Gyulaffy), Póterffy Jenő (Biró Antal). VII. osztályosok : Bakó Imre (Dániel
Károly), Erdély Károly (Br. Apor István), Petres István (Mária Terézia)»
Vágási Domokos, Veres Béla (köz). VI. osztályosok: Bencze Rezső (köz),
Biró Lajos (Gr. Nemes Ábrahám), Lokody Gáspár (Balogh Testvérek.)
V. osztályosok : Erdély András, Simó Sándor, Szálló Aladár (köz), Schmalz
Vilmos (Mária Terézia). IV. osztályosok: Lántzky József, Lántzky László
(Lipót), Stavarsz László (Mária Terézia). III. osztályosok: Balázs István
(Keserű M.), Bencze Lőrinc (Miklóssy J.), Jancsó László, László GyulaTókos János .(köz), Kovács Sándor (Pap János), Szabó Gábor (Lipót)»
Ilr osztályosok: Egyed István, Szabó Árpád (köz), Nogrády Árpád (Lipót),
Verébi Pál (Gr. Nemes Ábrahám). I. osztályos: Nagy Ferenc (Lakatos
. János.
Kézi ösztöndíjasok: Ötvös Dániel, Ötvös Aladár (Fark Kristóf és neje,)
Pap József (Pap Tamás).

Kimutatás
a Szent Imréről nevezett székelyudvarhelyi róm. kath. finevelő intézet
alapítványai- és alapjainak vagyonáról az 1923—924. tanév végén.
Az
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alapítvány
alaptőke
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1891
1904
1908
1909
1906
1904
1996
1908
1894
1888

1888
1891
1891
1893

ND
Udvarhelymegyei Takarékpénztár
ösztöndíj alapítványa — —
Soó Gáspár ösztöndíj alapítványa
Sebestyén Mózes esperes ösztöndíj alapítványa — — — —
Dr. Török Albert ösztöndíj alapítv.
Jung-Cseke Lajos apát-plebanos
alapítványa
— — — —
Dr. László Mihály öszt.-díj alap.
Kovács Ferenc apát-plébános alaalapítványa
— — —
Wolszky József alapítványa —
Szöcs János vágási pleb. alapítv.
Mózes Jakab és Károly hévízi lakosok alapítványa — — —
Lukács Mózes ny. csendőrezredes
ösztöndíj alapítványa1 — —1
Dániel Károly öszt.-díj alapítv.
Gyógy-afep — — — — —
Internátusi közalapítvány — —
Inte/nátusi közalapnaka Dániel Károly öszt. alapítványánál követelése 6°/„-kal kamatozó előlegben
3732 17 lei
— — — —
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20

40
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43

2500
9000
•2700
2500

756
190
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9000
270 20

223 93 223 93

7'gyzct A "-gal jelölt összegek 6 0 / 0 -os hadikölcsön-kötvényben vannak s ezeknek szelvényei a folyó tanévben sem voltak beválthatók.
1
Alapítványt jelenleg a pozsonyi közjegyzői hivatal kezeli, kauatait az özv. haszonélvezi3
Alapítványt a »Székelyszeltersz« ásványvíz forrás felerésze és tartozékai képezik.

VIL Javító vizsgálatok.
Az 1923—24. tanév végén javifÓvizsgálatra utasítottt, tanulók közül
sikeres javító vizsgálatot tettek-az 1924—25. tanév kezdetén:
I. osztály: Ambrus Gábor (román), Boér László (földrajz), Pataki
Jenő (román), Retkes József (földrajz, számtan).
\
II. osztály: Köpeczy Lajos (német), Kruzslicz Károly (német), Pál
István (román történelem).
III. osztály: Boér Géza (német).
V. osztály : Jenny István (latin, math.).
VII. osztály : Simó Sándor (román).
VIII. osztály: Tóth Sándor (math. fiz).

Abszolváló javitó vizsgálatok.
A IV. osztály tanulói közül juliusban 7 tanulót az Írásbeli vizsgálat
után a teljes vizsgálat ismétlésére utasítottak. A vizsgálatot ezen tanulókkal szeptember 20-án tartottuk meg Dobrota O. áll. lic. igazgató elnöklete
mellett. A vizsgálat eredménye a következő r Boér Gyula (elégséges), Debiczky Béla (elégséges), Pluhár Gábor (jó), Szász István (jó), Sztavarsz
László (elégséges).
A VIII. osztály tanulói közül javító vizsgálatra utasítottak 3 tanulót;
a javító vizsgálat Nagyszebenben tartatott meg, melynek eredményéről ez
ideig értesítést nem kaphattunk.

