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Administrarea colegiului. 
Colegiul reformat  din Odorheiu susţine un liceu superior (com-

plect) cu un internat şi un convict. Fiind un institut al Eparhiei Re-
formate  din Ardeal stă sub administrarea şi controlul Consiliului Diri-
gent al Eparhiei Reformate  din Cluj. Consiliul Dirigent supraveghează 
toate chestiunile materiale şi de învâtământ ale colegiului, mijlocind 
şi contactul intre Onor. Minister al Instr. Publice şi colegiu. 

Toate chestiunile materiale şi de învăţământ le rezolvă indepen-
dent Eforia  colegiului cu aprobarea Consiliului Derigent al Eparhei, 
Corpul  didactic,  de o parte ca un organ consultativ al Eforiei,  de 
altă parte în virtutea drepturilor stabilite în Art. IV. din Regulamentul 
şcolar. 

E f o r i a  c o l e g i u l u i . 

Membrii ordinari* 

Primcurator:  D. Dr. Gyárfás  Pavai de Lécfalvi,  mare proprietar 
în Cristur. 

Curator:  D. Dr. Jodál Gavril advocat. 
Membri  mireni D-nii: Dr. Imreh Dominic, medic-şef  la spitalul 

judeţean, Szakáts Zoltán, primar în penşie şi Dr. Vánky Coloman 
medic. 

Membri  bisericeşti D-nii: Preotul Vajda Francísc, protopop în 
Odorheiu, Menyhárt Andreiu, preot-protopop în pensie Biró Aron preot, 
în Feliceni, protopop onorific,  Hegyi Petru preot în Petca, primnotar 
al districtului bisericesc, Kádár Dionisie preot în Porumbenii-Mari. 

Preşedinte  referent:  D. Csefó  Alexandru dir. colegiului, 
Referent  economic: D. Szabó Árpád prof.,  inspector econom. 
Reprezentanţii  corpului didactic:  D. profesori:  Szabó Andrei, dir. 

onor. (dela 7 Decemvrie 1926), Biró Alexandru secretarul Eforiei, 
Nagy Elemér prof.  titular. 

Membru  consultativ.  D. Dr. Gönczy Gavril, advocat, jurisconsult 
Curator  de  onoare: Csanády Zalán, judecător în pensie domici-

liat în Budapesta. 
Impiegat  al colegiului:  Văd Kovács Daniel casiera colegiului. 
Personalul  inferior  de  serviciu : Pál Alexandru şi Derzsi Domi-

nic pedeli, cel din urmă şi mecanic. 



Corpul didactic şi sfera  iui dc activitate-
a) Profesori  în pensie t 

1. Félegyházi  Anton, dela 1 Noemvrie 1907, domiciliat în Buda-
pesta. 

2. Gönczy Ludovic,  dir. în pensie dela 1 Iulie 1914. Ca profesor 
auxiliar a predat ştiinţele nat. în cl. IV, V, VIII. în 7 ore pe săptă-
mână. 

b) Profesori  activi : 

1. Csefó  Alexandru,  director. Specialitatea: Matematici-Fizică. A 
propus fizica-chimia  în cl. III, IV, V, VI, VII, VIII. 13 ore pe săptă^ 
mână. In luna Aprilie a suplinit pe prof.  Haáz Francisc în cl. III. la 
matematici 3 ore pe săptămână. A fost  custodele muzeului de fizică. 
Anii de serviciu la acest liceu 13, la liceul ref.  din Cluj 1, în total 14. 

2. Szabó Andrei,  dir. de onoare. Specialitatea Latină-Elină; prof. 
diplomat de gimnastică. A propus latina în cl. VI—VIII, 15 ore pe 
săptămână. In lunile Ianuarie—Martie, suplinind pe prof.  Biró Alexandru 
a propus filosofia  în cl. VII, VIII. 3 ore pe săptămână. A mai propus 
în mod facultativ  stenografia  (la 17 elevi cl. III—VIII.) 2 ore pe săpt. 
în total a avut 18 adică 21 ore. pe săpt. A fost  dirigintele cl. VI. 
Anii. de serviciu 33. 

3. Szabó Árpád,  prof.  titular. Specialitatea : Latina-Istorie.A pro-
pus latina în cl. IV, V. 8 ore pe săpt. istoria în cl. II, III, V—Vil, 10 
pe săpt. In lunile Ianuarie—Martie, suplinind' pe prof.  Biró A. a pro-
pus religia în cl. VII, 2 ore pe săpt.. având în total 19 adică 21 ore 
pe săptămână. A fost  dirigintele cl. V, inspector economic al liceului, 
custodele colecţiei de anticităţi a muzeului de istoria-geografie.  Anii 
de serviciu la acest liceu 32, la liceul de stat din Makó. 1, în total 33. 

4. Nagy  Elemér,  prof.  titular. Specialitatea : MagÎiiara-Latină. A 
propus maghiara în cl. III—VIII, 18 ore pe săptămână; în lunile Ia-
nuarie-Martie a propus, suplinind pe prof.  Biró A, religia în cl. III,. 
2 ore pe săpt. A avut în total 19, adecă 22* ore pe săpt. A fost 
dirigintele cl. III. Administratorul taxelor şcolare. Anii de serviciu : 26. 

5. Biró Alexandrii,  prof.  titular de religie. A propus religia îiv 



<cl. I—VIII, 16 ore pe săpt., filozofia  în cl. Vil, Vili, 3 ore pe săpt., 
având în total 19 ore. Din cauză de boală a avut un concedin de 
trei luni, Jan-Martie 1927. A fost  dirigintele cl. Vil, predicatorul liceului, 
conducătorul Cercului biblic, secretarul Eforiei,  delegatul corpului di-
dactic la adunările eparhiale. Anii de serviciu la acest liceu 22, la 
liceul ref.  din Cluj 3, în total 25, 

6. Haáz  Francisc  R. prof.  titular. Specialitatea: desemn artistic 
şi geometrie. A propus desemnul în cl. 1—Vil. 7 ore, germana în c t 
11—V, 8 ore pe săpt., matematica 3 ore pe săpt., în mod facultativ 
desemnul artistic 1 oră pe săpt., caligrafia  cl. 1, 11, 4 ore, în total 24 
ore pe săptămână. In luna Aprilie a fost  în concediu fiind  în străină-
tate. A fost  dirigintele cl. 11, custodele muzeului de desemn şi etno-
grafie,  preşedintele internatului, delegatul corpului didactic la adunările 
eparhiale. Anii de serviciu 19. 

7. Finta  Gligorie.  prof.  titular. Specialitatea: Maghiară-Latină. 
A propus româna în cl. 111—Vili, 19 ore pe săpt. conversaţie română 
în cl. 111, IV, 2 ore, având în total 22 ore pe săptămână. A fost  diri-
gintele cl. IV, bibliotecarul bibliotecii profesorilor  şi al elevilor. Anii de 
serviciu 12. 

8. Jánó  Bela, prof.  titular. Specialitatea: Latina-Elină. A propus 
maghiara în cl. 1, 11, 4 ore pe săpt., latina cl. 111, 4 ore, matematica 
cl. 1, 3 ore, ştiintele nat. cl. 1, 11, 4 ore, în total 20 ore pe săptămână. 
A fost  dirigintele cl. 1, secretarul corpului didactic. Anii de serviciu la 
acest liceu 3 + 2, la liceul ref.  din Orăstie 24, în total 29 ani. 

9. Z.  iSebess losif  \ prof.  titular de gimnastică. A propus gimnastica 
în cl. I—VIII (cumulând cl. V—VI şi VII—VIII) 6 ore pe săpt ; mu-
zică vocală cl. I—VIII (ansamblu cl. V—VI şi VII—VIII) 8 ore pe 
săpt. A ţinut ore de jocuri în cl. I—III şi IV—VIII câte 2 ore, a con-
dus corul vocal, 2 ore pe săpt; a propus în mod facultativ  lucrul 
manual, 2 ore; în total având 22 ore pe săptămână. A* fost  preşedin-
tele convictului din liceu şi custodele muzeului de gimnastică. Anii 
de serviciu 16. 

10. Dr. Lévai Ludovic,  prof.  cu diplomă  supl. Specialitatea : 
Istoria—Geografie.  A propus istoria în cl. I, VIII 5 ore pe săpt, con-
stituţia cl. VIII 2 ore geografia  cl. I, III, V, VIII 9 ore. matematica 
cl. II 2 ore, în total 19 ore pe săptămână. A fost  dirigentele cl. VIII. 
inspector în internat şi econom în convictul liceului. Anii de serviciu 8. 

11. Fekete  Margareta  licenţiată în litere, prof.  supl. Specialitatea: 
Franceza—Germană. A propus în cl. II—VIII 1. franceză,  15 ore pe 
săpt., germana cl. VI—VIII, 6 ore pe săpt. In luna Aprilie, suplinind 
jpe prof.  Haáz Francisc a propus germana şi in cl. IV—V, 4 ore pe 



săpt., în lunile Ianuarie—Martie, fiind  şi dirigintele cl. VII. a avut şî 
pe săptămână şi o oră de educaţie. Astfel  a avut pe săptămână 21 
adecă 25 şi 26 ore. A fost  secretară la conferinţele.  Anii de serviciu 
la acest liceu 1, la liceul ref.  de fete  din Cluj 1, în total 2. 

12. Buna Ana, prof.  auxiliară, cu diplomă de institutoare, func-
ţionând cu autorizaţie. A propus româna în cl. I—II, 8 ore pe săpt., 
istoria, constituţia şi geografia  în cl. IV, 7 ore pe săpt. franceza  cl. I,. 
3 ore pe săpt. conversaţia română în cl. I—II, V—VIII, 4 ore pe săpt. 
(cl. V—VI şi VII—VIII ansamblu). In luna Aprilie suplinind pe prof. 
Haáz F. a propus germana în cl. II—III, 4 ore pe săpt., având astfel 
22, adecă 26- ore pe săptămână. Anii de serviciu la acest liceu 2, la 
şcoala normală ref.  din Porumbenii Mari (j. Odorheiu) 17, în total 
19 ani. 

43. Dr. lmreh Dominic, medicul liceului şi profesor  de igienă. 
A propus igiena în cl. IV 1 oră pe săptămână. Anii de serviciu 24. 

14. Jancsó  Béla, prof.  titular la liceul rom. cat. din localitate. A 
propus ca auxiliar matematicile în cl. V, VII, 4 ore pe săptămână. 

15. Jakó  Albert,  prof.  titular la liceul catolic din localitate. A 
propus ca auxiliar matematicilie în cl. IV, VI şi VIII, 7 ore pe săptămână. 

16. Vajda  Francisc,  protopop reformat.  A propus ca auxiliar în 
lunile Ianuarie—Martie religia în cl. IV. şi VIII 4 ore pe săptămână. 

17. Kiss  Ştefan,  capelan reformat.  A propus ca auxiliar în lunile 
Ianuarie—Martie religia în cl. I, II, V şi VI, 8 ore pe săptămână. 

18. Spanyár  Pavel, prof.  titular la liceul catolic din localitate. A 
propus în luna Aprilie desemnul în cl. I—VII, 5 ore pe săptămânâ. 

c) Cateheţi. 
i 

1. Bölöni Wilhelm,  preot unitar din localitate. A propus religia 
elevilor de religie unitară 2 ore pe săptămână. 

2. Mattes  Ioan,  preot evangelic din localitate. A predat religia 
evangelică 2 ore pe săpiămână. 

3. Elevii de religie catolică au luat parte la orele de religie în 
liceul rom. catolic din localitate. 



Activitatea colegiului* 
Cronica an«Îoi şcolar. 

Anul şcolar numărul elevilor» Deschiderea solemnă a anului 
şcolar a avut loc la 25 Septemvrie şi cursurile s'au inceput la 27 
Sept. S'au înscris 162 elevi, cú 10 mai mulţi ca în anul trecut. In cur-
sul anului s'au retras 7 elevi, dănd examen la sfârşitul  anului 155 
elevi. Dintre aceştia 112 inşi au frecuentat  clasele inferioare  şi 43 cla-
sele superioare. Numărul minimal de 10 elevi s'a ajuns în fiecare 
clasă. Intre elevii înscrişi au fost:  130 ref.,  19 unitari, 14 evangelici 
şi 5 catolici. Cursul învăţământului s'a continuat regulat în afară  de 
sărbătorile naţionale şi bisericeşti prevăzute în regulamentul şcolar. 
In luna Februarie ivindu-se gripa spaniolă şi în liceul nostru, am fost 
nevoiţi a suspenda cursurile timp de 2 zile. In clasa VIII cursurile 
s'au terminat la 31 Maiu, în cl. V—VII la 5 Iunie iar în cl. I—IV la 
10 Iunie. Incheerea anului şcolar s'a făcut  la 26 Iunie. Directorul li-
ceului a ţinut cu acest prilej o cuvântare ocazională, făcând  şi o dare 
de seamă despre situaţia elevilor la sfârsitul  anului şi s'au împărţit 
premii elevilor merituoşi. 

Schimbări în corpul didactic. Corpul didactic s'a compus din 9 
profesori  titulari, 3 suplinitori şi 3 profesori  auxiliari, Suplinitori au 
fost  profesorii.  1. Dr. Lévai Ludovic cu specialitatea : istoria-geografie, 
prof.  cu diplomă: a fost  angajat pentru predarea istoriei şi geografiei, 
primind salar de prof.  tit., fiind  însărcinat ca profesor  intern şi cii 
supravegherea elevilor din internat. 2. Fekete Margareta licentiată în litere, 
a fost  angajată la orele de 1. franceză  şi germană 3. Buna Ana cu dip-
lomă de institutoare, vorbind bine 1. româna, franceză,  şi germană, cu 
autorizaţie de funcţionare  a propus în clasele inferioare  studiile româ-
neşti. Catedra de ştiiinţe nat. fiind  vacanţă, ştiintele nat. au fost 
propuse în cl. superioare de D. dir în pensie, Gönczy Ludovic, care 
a functionat  ca prof.  auxiliar, dând rezultate suficiente.  La orele va-
canţe de matematici au fost  angajaţi ca auxiliari profesorii  titulari 
Jancsó Bela şi Jakó Albert dela liceul catolic. Sporindu-se numărul 
elevilor interni, am angajat doi pedagogi la internat, unul fiind  prof. 
Dr. Lévai Ludovic şi celalt capelanul reformat,  Kiss Ştefan.  Infiinţân-
du-se în mod provizoriu postul de secretar la liceu, s'a angajat de 
către Eforie  ca secretară D şoara Szabó Judith, fostă  elevă a liceului. 



Deces. In ziua de II Noemvrie 1926 a murit profesorul  în pen-
sie şi fost  preot în comuna Cireşeni, Bod Carol. Răposatul a funcţi-
onat la colegiul nostru dela 1872—1903, desfăşurând  ca profesor  şi 
director o muncă rodnică şi binecuvântată. Corpul didactic şi Eforia 
colegiului şi-a exprimat în corpore condoleanţele întristatei familii  a 
defunctului,  a tipărit un necrolog special, a depus o coroană pe cos-
cingul defunctului.  A participat la îmmormântare toată tinerimea lice-
ului, corul vocal intonând cântece atât la casa defunctului  cât şi la 
mormânt, serviciul funebru  a fost  asistat de profeserul  de religie Biró 
Alexandru, rostind la mormânt o cuvântare mişcătoare. A mai vorbit 
la mormânt şi directorul liceului în numele corpului didactic şi al 
Eforiei  relevând meritele defunctului. 

Inspecţii din partea autorităţilor bisericeşti» Va rămâne o amin-
tire plăcută în sufletele  noastre zilele de 2—6 Noemvrie 1926, având 
loc atunci inspecţia generală şcolară făcută  de mult iubitul nostru 
episcop P. S. S. D. Dr, Makkai Alexandru. P. S. S. a fost  insoţit de 
D. Vásárhelyi Ioan înlocuitorul D lui episcop, consilierul şcolar D. 
Dr. Illés Iuliu, consilierul economic D. prof  Mester Mihail şi secreta-
rul Dlui episcop Nagy Elemér. P. S. S. şi suita lui au venit cu scopul 
să inspecteze starea materială şi mersul învăţământului în liceul nostru. 
Rezultatul inspecţiei a fost  satisfăcător,  umplându-ne sufletele  cu spe-
ranţe bune pentru viitor. P. S. S. şi suita Sa au fost  în adevăr oa-
speţii noştri, însă au fost  întâmpina {i de o dragoste si simpatie nemăr-
ginită şi din partea autorităţilor judeţului şi oraşului, ceeace a fost 
documentată cu ocazia recepţiunilor. După o săptămână, cât a ţinut 
inspecţia, s'au îndepărtat cu convingerea, că între zidurile vechiului 
colegiu se desfăşoară  o munca rodnică şi puternică de existenţă, care 
va fi  în stare să combată încetul cu încetul şi dificultăţile  materiale 
ale colegiului. In zilele de 2 şi 3 Iunie ne-a vizitat a doua oară Prea 
Sfinţia  Sa episcopul Dr. Makkai Alexandru. Cu această ocazie a fost 
însoţit de D. Vasárhelyi Ioan substitut episcopal, D. Dr. Illés Iuliu, 
consilier la învăţământ. S'a ţinut sub preşedinţia P. S. S. o. confe-
rinţă, discuţându-se chestiuni şcolare de mare importantă. Vizita lor 
ne-a lâsat şi cu prilejul acesta urme adânci în sufletele  noastre. 

Inspecţii şcolare din partea statului. Liceul stând sub controlul 
statului a fost  inspectat la 26—27 Octomvrie de Dl. Silviu  Tepoşu, 
inspector şcolar al Regiunei IV. Sibiu, care făcând  un control minuţios 
asupra administraţiei, şi-a exprimat mulţumirile asupra celor constatate. 
In ziua de 10 Decemvrie Liceul a fost  inspectat de DI. N.  Orghidcint 
inspector şcolar al Regiunei IV. Sibiu. Inspecţia D-Sale a fost  de scurtă 



căci în urma unei telegrame primite trebui să plece imediat. Nici 
porces-verbal nu s'a putut lua, ci şi-a comunicat observaţiunile făcute 
la 3. lecţii verbal. In general a fost  satisfăcut  cu cele constatate. 

La 1 Ianuarie 1927, înfiinţându-se  Inspectoratul Regiunea V. Braşov 
liceul nostru a fost  detaşat la circumscripţia Braşov. Domnul Inspector-
Şef,  Ioan  Baciu, căruia i-am transmis felicitările  noastre cu ocazia denu-
mirei D-Sale în fruntea  regiunei a venit în inspecţie în oraşul nostru la 
"25 Februarie, tocmai când cursurile erau suspendate la liceul nostru din 
cauza gripei spaniole, astfel  neputându-ne inspecta la banchetul dat 
în onoare a Dlui Inspector-Sef,  Ioan Baciu corpul didactic al liceului 
a parţicipat cu 7 profesori,  iar directorul salutat pe sărbătorit în câte 
cuvinte în numele şcolii. La examenele de fine  de an a fost  însărcinat 
ca delegat al Onor. Minister Dl. A Nanu  prof.  la liceul de stat din 
localitate, care a asistat în mai multe rânduri la examenele cl. V—VIII. 
La examenele de admitere pentru cl. V. a fost  delegat de Onor. Mi-
nister Dl. C. K.  Ionescu,  prof.  la liceul de stat din Braşov. 

Situaţia învăţământului. învăţământul s'a făcut  după programa 
analitică  aprobată din anul trecut cu exepţia, că în locul orelor de 
-60 minute introduse în şcolile de stat, nouă ni s'a admis orele de 50 
minute, în schimb însă Onor. Minister ne a obligat ca studiile româ-
neşti adecă 1. română, istoria, geografia  şi constituţia să fie  predate 
în fiecare  clasă cu o oră în plus. Deşi nu sunt prescrise în grograma 
analitică orele de conversaţie română, noi totuşi le-am introdus în 
fiecare  clasă, având în vedere ordinul Onor. Minister revocat mai 
tărziu — ca conversaţia particulară a elevilor, în afară  de lecţii, să 
se facă  în câte 3 zile pe săptămână în limba română, le-am introdus 
apoi şi pentru bunul mers al învăţământului. Aceste ore de conver-
saţii româneşti au fost  conduse în cl, 1—II, V—Vili. de prof.  supl. 
Buna Ana, în cl. 111—.V. de D. Finta Grigore. Tot în scopul de mai 
sus a fost  introdusă în semestrul al doilea în cl. Vil—Vili. ansambl, 
o oră de conversaţie franceză,  condusă de D-şoara Fekete Margareta. 
Pentru a se ajunge un rezultat mai mare la gimnastică s'au introdus 
câte pe săpt. câte 2 ore de jocuri în cl. 1—111. şi V—111. în grupuri 
separate. Până la 10 Noemvrie 1926 lecţiile s'au predat a. m. dela 
8—12 şi p. m. dela 2—4 dar dela data aceasta ni s'a admis de către 
Consiliul Dirigent, ca lecţiile să se ţină numai a. m. dela 8—1, ceeace 
a fost  întrucâtva o înlesnire pentru elevii noştri. 

Progresul arătat la elevii noştri a fost  în general satisfăcător. 
Aceasta se observă mai cu seamă la rezultatele de fine  de an, căci 
in trei clase au fost  declaraţi promovaţi toţi elevii, în celelalte cinci 



clase numărul elevilor căzuţi e numai câte unul. Având în vedere că 
avem o programă, analitică încărcată, rezultatul obţinut se poale de-
clara de foarte  bun. in interesul bunului mers al învăţământului am 
ţinut la începutul şi la finele  fiecărui  trimestru conferinţe  discutând în 
mod amănunţit orice chestie didactică sau pedagogică. Ni s'a transmis 
pentru acestea mulţumiri din partea autorităţilor noastre. Am avut de 
luptat cu mari greutăţi din cauza lipsei de manuale şi a slăbiciunei 
celor existente. Am primit promisiuni că la anul se vor repara aceste 
lipsuri. Lipsa aceasta s'a simţit mai cu seamă la manualele latine ş1 

manualele de fizică-chemie  şi matematici. In cursul anului greutăţi de 
îndurat se arătau Ia studiile româneşti şi la latina, ceeace e şi natural, 
elevii noştri Săcui, nevorbind încă limba română. 

Examenul de admitere. S'a aratăt un rezultat foarte  frumos  la 
examenele de admitere pentru cl. V. S'au prezentat 17 elevi, dintre 
cari au fost  admişi 14 inşi. Intre admişi au fost  mai mulţi cu media 
mai mare de 9. In sesiunea Septemvrie 1926 s'au prezentat 7 elevi, 
dintre cari au fost  admişi, 1 elev a fost  respins pe un an. Acest din 
urmă elev în cursul anului, repetând clasa, s'a întărit într'atâta că la 
examenul din sesiunea Iunie a fost  unul din cei mai buni elevi. O 
dovadă bună, că repetarea unuii an, aduce uneori roade satisfăcătoare. 

Examenul de bacalaureat. Tocmai contrariul putem zice despre 
examenele de bacalaureat, ţinute în Sept. 1926 şi în Iunie 1927. Aceste 
examene au fost  în anul acesta cu totul nereuşite. Din elevii respinşi 
in Iunie 1926 s'au prezentat în sesiune Sept. doi elevi, dar n'au reu-
şit nici atunci. Mai trist a fost  rezultatul examenelor din Iunie (1927.) 
S'au prezentat 8 elevi; na'u reuşit la probele în scris 7 elevi, n'a 
reuşii la oral 1 deci au fost  respinşi toţi 8. 

Examenele de corigenţă.. La examenele de corigenţă ţinute în Sept. 
1926 s'au prezentat 11 elevi îndrumaţi la corigenţă. Au fost  promo-
vaţi din corigenţă la un obiect 4 elevi cl. I.: Agyagási Alexandru, 
Máthé Ladislau, Zayzon Gheorghe, Komán Iulie; la două obiecte 7 
elevi: Benkő Ludovic cl. 1, Biró Dionisie cl. 1, Biró Dionisie cl. 111. 
Kertész Ludovic cl. 111, Lőrincz Géza cl. 111, Barra Árpad cl. Vili, lfju 
Mihail cl. Vili. şi Schwarz Mihail cl. Vili. 

Obiecte facultative.  Dintre obiectele facultative  s'a propus 
de D. dir. onor, Szabó Andreiu stenografia  la 17 elevi fiind  împărţiţi 
în trei grupuri, după progresele lor făcute.  Prof.  Haáz Rudolf  Fr. a 
propus desemnul  artistic  la 4 elevi; la cursul slöid  de  lemn şi metal 
condus de prof.  ,de gimn. Z. Sebess losif  au participat 9 elevi. Tot 
prof.  de gimn. a propus pe lângă o plată neînsemnată şi scrima ele-



vilor prezentaţi de bună voie. Corul vocal al tinerimii a funcţionat  cu 
38 membri. Muzică instrumentată nu s'a propus. 

Societăţile tinerimei. Dintre societăţile tinerimei conform  dispozi-
tiunilor Autorităţei noastre sup. în anul şcolar 1926—27 au funcţionat 
numai Cercurile biblice. Au funcţionat  trei Cercuri biblice : grupul cl.. 
1—111, IV—V şi VI—Vili. Cele dinţâiu două grupuri au fost  conduse 
de capelanul Kiss Ştefan,  pedagog în internat iar al treilea grup de 
prof.  de religie Biró Alexandru. Pentrú elevii cl. 1. s'a tinut de cape-
lanul Kiss Ştefan  şi conferinţe  de Duminecă biblice s'au întrunit 
odată pe săptămână cu care ocazie s'au citit şi s'au făcut  interpretări 
din Biblie, s'au recitat versuri religioase şt s'au discutat chestiuni reli-
gioase. S'au tinut la aceste cercuri şi trei serate religioase, la cari a 
asistat un public numeros. Au ţinut cnnferinţe  şi discursuri la aceste 
serate D-nii Csefó  Alexandru dir. liceului, Biró A. prof.  de religie, ca-
pelanul Kiss Ştefan  şi Derzsi Andrei, preot în Porombenii-Mici. Din 
banii strânşi în chetă am ajutat cu 1200 Lei pe doi elevi, Baczó Gav-
ril cl. Vil. şi Vajda Francisc cl. V, cari au participat la conferinţa 
religioasă a tineretului din Oradea-Maré, participând la această confe-
rinţă şi elevii Gocsman Iosif  cl. Vil. şi Kolumbán Ellák cl. VI. sub 
conducerea capelanului Kiss Ştefan.  S'a fixat  de Cercul biblic şi pre-
mii în valoare de 400 Lei (amănunte în Art. Premii-lor). Activitatea 
cercurilor a fost  îndrumată şi controlată afară  de conducătorii liceului 
şi de iluştrii vizitatori ai institutului, în jprimul rănd de P. S. S. epis-
copul Dr. Makkai Alexandru şi înşoţitoru lui, apoi mai cu seamă de 
D-nii prof.  de teologie Dr. Imre Ludovic şi Dr. Gönczy Ludovic, de 
D. Nagy Otto secretar al Misiunii interne şi Borbáth Alexandru, student 
în teologie. Deoarece în urma unei dispozitiuni primite dela autoritatea 
şcolară a fost  oprită funcţionarea  Gercurilor de lectură, de stenografie 
şi de gimnastica din colegiu, am stăriut, ca elevii să-şi dobândească 
pregătirea In această direcţiune pe cale particulară, profitând  de oca-
ziile favorabile  în acest scop. 

Situaţia religioasă-morală. In scopul educaţiei religioase-morale 
afară  de influenţa  Cercurilor biblice am întrebuinţat toate mijloacele 
posibile. Acest scop 1 au servit serviciile divine ţinute în fiecare  Dumi-
nică, la care au luat parte în mod obligatoriu cu cărţi de rugăciune 
toţi elevii liceului. Tot în acest scop s'a ţinut în comun rugăciunile 
colavioase de Luni de dimineaţă şi Sâmbătă seara, aşa zisele praecese; 
lecţiile de toate zilele s'au început şi s'au terminat cu rugăciuni şi 
cântece; elevii claselor superioare s'au împărţăşit regulat cu Sf.  cină 
de advent şi post, participarea şi debutarea elevilor la seratele religi-



oase era obligatorie. Cu ocazia Confirmaţiunii  17 elevi din cl. IV. s'au 
tmpărţăşit cu Sf.  cină. 

Situaţia disciplinară. Situaţia disciplinară în genere a fost  mulţumito-
are. Afară  de câtora abatori mai neînsemnate, cari au fost  rezolvate de 
diriginta de clasă şi de Directorul Liceului, s'au ivit în trei rânduri 
cazuri mai grave, când a trebuit să se ia măsuri de corpul didactic 
în cadrul unei şedinţe. Pedeapsa acordată de corpul didactic a avut ca 
rezultat îndreptarea elevilor respectivi. 

Starea sanitară. Starea sanitară a elevilor a fost  mai pufin  mul-
ţumitoare în anul acesta ca în anii trecuţi. In luna Ianuarie gripa 
spaniolă s'a ivit şi printre elevii noştri, luând proporţiuni atât de mari 

%că timp de vreo două săptămâni numărul elevilor absehţi se urca în 
fiecare  zi la peste 50%, aşa că am fost  nevoiţi să închidem cursurile 
vreo două zile. Tot în chip epidemic s'a ivit şi mumsul. Trei elevi 
au zăcut timp îndelungat, suferind  de boli grave, dar slava Domnului 
toţi trei au învins boala vindecându-se pe deplin. 

Supliniri. Nici profesorii  n'au fost  cruţaţi de boală. Aproape toţi 
au fost  bolnavi, fiind  supliniţi în mai multe rânduri şi din cauze fa-
miliare sau oficiale.  Profesorul  de religie Biró A., îmbolnăvindu-se grav 
a obţinut un concediu de trei luni. In timpul lipsei sale orele lui au 
fost  suplinite în mod sistematic de D-nii Vajda Francisc, protopop, 
Kiss Ştefan,  capelan, Szabó Andrei dir. onor. Au fost  supliniţi în timp 
mai scurt, de câteva zile ly-mătorii profesorii:  Csafó  Alexandru 16 
zile, Szabó Andrei 13 zile, Szabó Arpad 7 zile, Magy Elemér 10 zile, 
Biró Alexandru 20 zile, Haáz Francisc 10 zile, Finta Grigore 5 zile, 
Jánó Béla 4 zile, Z. Sebess Josif  13 zile, Dr. Lévai Ludovic 10 zile, Fekete 
Margareta 12 zile, Buna Ana 1, Gönczi Ludovic 3 zile, Jancsó Bela, Jakó 
Albert căte 1 zi, Spanyár Pavel 3 zile, Vajda Francisc 6 zile şi Kiss Ştefan 
8 zile, fiind  suplinite toate orele de colegi. A fost  suplinit un timp mai 
îndelungat prof.  de desemn, Haáz Francisc, fiind  trimis în luna Aprilie 
la expoziţia din Berlin pentru organizarea expoziţiei de artă poporală 
a secţiei maghiare. Prin destoinicia şi munca sa valoroasă a adus nu-
mitul profesor  cinste neamului nostru. Obiectele expuse în aceea secţie 
cari au atras îndeosebi atenţia publicului, au fost  transportate în mare 
parte din muzeul etnografic  al colegiului, înfiinţat  tot de susnurnitul 
profesor.  In lipsa lui orele i-au fost  suplinite de către profesorii:  Spa-
nyár Pavel, prof.  de desemn la liceul rom. cat., Csefó  Alexandru di-
rectorul liceului, Fekete Margareta, Buna Ana şi Z. Sebess Iosif. 

Serbări şcolare şi conferinţe.  Am dat o însemnătate deosebită 
conferinţelor  ştiinţifice  şi serbărilor, pe de o parte ca contactul dintre 



şcoală şi societate să fie  mai adâncă, pe de altă parte, ca prin răs-
pândirea ştiinţelor să cultivăm şi să desvoltăm cultura. Prima serbare 
şcolară am ţinut-o în ziua de 22 Octomvrie în comemorarea poetului 
şi unuia dintre cei mai mari fundatori  ai liceului, Fülöp Áron, la Fe-
liceni, la mormântul poetului. Corul vocal al tinerimei a cântat cântece 
ocazionale şi câţiva elevi au recitat poezii. Cuvântarea ocazională a 
ţinut-o în locul directorului, care era bolnav, prof.  de religie Biró Ale-
xandru. La 31 Octomvrie am serbat aniversarea reformaţiunii  religioase,. 
la 10 ore a. m. liceul a luat parte la serviciul divin ţinut în biserica 
reformată  la 5 p. m. la festivalul  organizat în aula liceului, sărbătorind 
totodaiă şi comemorarea răposatului episcop P. S. S. Nagy Carol. 
Figura măreaţc» a defunctului  a fost  schitaţă de directorul Liceului, 
rugăciunea a fost  rostită de prof.  de religie, iar curatorul colegiului, 
D. Dr. Jodál Gavril a ţinut cuvântarea de încheere, tinerimea a recitat 
poezii şi a cântat. La 14 Noemvrie P. S. S. episcopul Dr. Makkai 
Alexandru, la serata religioasă organizată cu ocazia inspecţiei făcută 
de P. S. S. a vorbit înaintea unui public numeros şi ales despre 
Maria şi Marta (figuri  din Biblie). D-na Halmágyi Samuné a cântat 
cu acompanionul de pian al D-nei Tompa Lászlóné, profesorul  Finta 
Grigore a citit din poezile sale, iar directorul Liceului a ţinut cuvân-
tarea de încheere o seratei. 

In lunile Noemvrie, Decemvrie, Ianuarie şi Fevruarie s'a ţinut 
un ciclu de conferinţe  de către corpul didactic al liceului. S'a plănuit 
9 conferinţe,  dar s'au ţinut numai 6 din cauza unor împrejurări ine-
vitabile. S'a vorbit despre următoarele chestiuni: Gönczy Ludovic: 
Frumuseţea corpului omenesc. Dr. Lévay Ludovic: Oraşul Odorheiu. 
Minele de cărbuni din valea Iiului. Nagy Elemér: Scrutorul şi roman-
cierul Herzeg Francisc ; Csefó  Alexandru : Teoria relativităţii; Finta 
Grigore: Poetul Ady Endre. Pe de o parte spre întregirea conferinţelor 
neţinute în cursul iernei, pe de altă parte scop material, s'a ţinut la 
14 Maiu seara o conferinţă  grandioasă. Conferinţa  aceasta s'a orga-
nizat cu întreitul scop : 1. De a se ajutora din venitul ei elevii fără 
mijloace ca să poate participa la concursul de gimnastică din Aiud 
2. Din punctul de vedere moral, ca profesorul  Haáz Francisc să aibă 
ocazie a da o dare de seamă despre constatările sale la expoziţia din 
Berlin 3. De a se comemora centenarul celor doi geniali nemuriritori 
ai ştiinţelor—naturale, Volta şi Laplace. Serata s'a inceput cu conferinţa 
prof.  Haáz Francisc şi a urmat cu conferinţa  directorului, însoţită de expe-
rimente fizice  interesante. La 10 Aprilie s'a organizat în cadrul unei 
serate religioase tot o serbare comemorativă între ajutorarea elevilor 
fără  mijloace, cari vor lua parte la conferinţele  religioase ale tinerimei.. 



S'a comemorat tot centenarul altor doi genii ai ştiinţelor şi artelor al 
lui Pestalozzi şi al lui Beethoven. Cuvântarea ocazională a fost  rostită 
de directorul liceului, prof.  de religie Biró A. a interpretat din Biblie 
D-şoara Zarug Charlotte a cântat la pian o sonată din Beethoven, elevii 
au recitat poezii şi au cântat. 

Se poate socoti între spectacole reprezentaţia cinematografică 
din 16—17 Decemvrie, când s'a reprezentat publicului din oraş pe 
lângă un succes însemnat filmul  »Troja«, compus din tablouri foarte 
frumoase.  Introducerea s'a tinut de D. dir. onor Szabó Andrei. 

La 16 Fevruarie D. Dr. Ludovic Tóth, preot în Sighişoare a ţinut 
în liceul nostru o reprezentaţie cinematografică,  reprezintând o serie 
de filme  pe lângă interpretările sale (poveşti, descrieri geografice,  tab-
louri artistice din Italia). L-a asistat în descrierea Veneţiei prof.  Haáz 
F rancisc 

In zilele de 3 şi 10 Aprilie s'a organizat o serbare de gimnastică 
în folosul  cheltuelilor la concursul de gimn. din Aiud. S'au reprezen-
tat producţiuni frumoase  cu concursul câtorva foşti  elevi ai liceului. 

Cel mai grandios festival  a fost  festivalul  organizat la 12 Iunie 
cu ocazia întâlnirei foştilor  elevi ai liceului. Serbările ş-au început cu 
întrunirea din seara de 11 Iunie, continuând a doua zi de dimineaţă 
cu serviciu divin, celebrat de foşti  elevi, Péter Carol secretar al Epar-
hiei ref.  şi Biró Alexandru prof.  de religie. A venit la întâlnire, ono-
rând serbarea cu prezenţa sa şi distinsul fabulist  maghiar, Benedek 
Elek, unul din cei mai vechi elevi ai colegiului. Distinsul scriitor toc-
mai în anul acesta şi-a ajuns aniversarea de 50 ani de scriitor, pără-
sind acum 50 ani zidurile colegiului. Cu prilejul acesta a fost  sărbă-
torit cu căldură din partea întregei asistente. După cuvântările de urare 
rostite de D-nii Dr. Jodál Gavril, curator al liceului, Gönczy Ludovic 
director în pensie, a fost  salutat de directorul Liceului apoi de elevul 
cel mai tânăr al liceului din cl. 1, un Săcui mic îmbrăcat în cioareci. 
După acestea foştii  elevi au mers cu toţii la cimitirul reformat,  depu-
nând pe mormintele profesorilor  morţi cate o coroană. La prânz é'a 
•dat în sala de mâncare a colegiului un banchet în onoarea foştilor 
elevi, cu care ocazie s'au ţinut mai multe toasturi, admitându-se tot 
atunci şi propunerea directorului, ca pentru pupularea liceului să se 
facă  a colecţie de bani, din dobânda căreia să se dea burse în inter-
nat şi convict, exclusiv numai elevilor din cl. 1. După masă foştii  elevi 
au mers împreună cu elevii de azi ai licelui în grădina colegiului, unde 
^'a petrecut foarte  bine cu mâncări şi băuturi, servite în folosul  şcolii. 
In cadrul festivalului  de grădină s'a tinut şi examenul de gimnastică. 
Serbarea s'a sfârşit  cu dans, care a ţinut până dimineaţa. Deşi din 



cauza crizei economice şi a dificultăţilor  de călătorie au participat pu-
ţini dintre foştii  elevii, serbarea a avut un succes neîntrecut atât din 
punct de vedere moral cât şi material. În organizarea acestei întâlniri 
şi-au dat tot concursul gentilele Doamne şi D-soare din oraş desfăşu* 
rând o activitate însemnată organizarea şi membrii corpului didactic, 
cărora le aducem şi pe această cale mulţumirile noastre. 

Serbări oficiale.  Serbările naţionale le-am serbat prin fesţivităţi 
şcolare. în ziua de 29 Oct. am asistat la serviciul divin tinut ca prile-
jul zilei de naştere a M. S. Reginei Maria, la 1 Decemrie âm serbat 
anivorsarea unirii Ardealului cu tara-mamă, la 24 Ianuarie aniversarea 
unirii Principalelor. Ziua de 10 Maiu am serbat-o <?u fastul  cuvenit 
importanţei zilei. Discursul ocazional 1-a tinut prof.  Dr. Lévai Ludovic, 
elevii s'au produs cu recitări şi coruri în românesţe şi unguresţe. 
Ziua Eroilor s'a serbat de asemenea cu un program bogat; după feş-
tivalul din liceu am luat parte în Corpore la defilările  ăi recepţiile 
organizaţi de autorităţi. 

Escursiuni şcolare. In cursul anului şcolar s'au făcut  mai multe 
excursiuni. In ziua de 2 Oct. am făcut  o excursiune cu toţi elevii în 
împrejurimea oraşului, pe dealul »Rez« sub conducerea Directorului 
éi a cinci profesori.  La începutul lunei Decemvrie am descins cu câţiva 
elevi sub cunducerea profosorilor  Szabó Arpad şi Dr. Lévai Ludovic 
în satul Rugăneşti la 2 Fevruaria la Cristur şub cönducerea directo-
rului şi a prof.  de gimnastică, la 22 Maiu la Satu-Mic, sub conducerea 
directorului şi a prof.  Nagy Elemér. Peste tot profesorii  au tinut con-
ferinţe  populare, iar elevii S'au produs cu reciţări éi cântace cu subi-
ect religios. Această activitate extraşcolară a făcut-o  corpul didactic, 
ca să răspândească în popor cultura şi să păstreze o strânsă legăturâ 
şi cu părinţii elevilor de pe la sate. 

Cea mai mare escursiune a fost  escursiunea din 28 Maiu — 1 
Iunie. Această escursiune s'a făcut  în legătură cu concursul ue gim-
nastică din Aiud în înprejurimile Aiudului, mergând de jos la Tra-
scău, la cheia Turzii şi la Turda, Am admirat portucile frumoase  şi 
bogate în culori din Trascău, precum şi frumuseţile  pitoreşti ale regi-
unei, cari sunt în adevăr fermecătoare.  La această escursiune au luat 
parte 32 elevi, dintre aceştia 21 alcătuiau echipa de gimnastică, cei-
lalţi erau excursionişti, sub conducerea Directorului şi a profesorului 
de gimnastică Z. Sebess Iosif.  Concursul a avut ca rezultat o biruinţă 
pentru noi, întrucât am primit premiul al 111. cu 26 puncte, obţinând 
4 medalii de argint, 1 mică de argint şi două diplome. Ne-am întors 
atât dela concurs cât şi din excurşie cu impresii foarte  plăcute. 



Internatul liceului. Internatul liceului se află  în edificiul  vechiu 
al colegiului, compus din doul etaje. Sălile din internat nm 
sunt moderne în adevăr, dar sunt igienice şi spaţioase. Stă sub con-
ducerea profesorului  Haaz Francisc, ajutat fiind  de prof.  supl. Dr. 
Lévai Ludovic şi capelanul Kiss Ştefan.  La începutul anului au fost 
înscrişi 118 elevi, în cursul anului s'au retras 5, rămănând la finele 
anului 115 elevi. Pentru distracţii, internatul are o sală vastă de jocuri,, 
unde le stâ elevilor la dispoziţie lexicoane, ziare, reviste literare, dife-
rite jocuri (ping-pong, sah etc.) Curtea cea mare a internatului vara se 
întrebuinţează la jocuri cu mingea; iarna pentru patinaj şi exerciţii 
atleţice. Pentru bolnavi avem o sală de bolnavi care se va complecta 
în viitor cu o farmacie  mică* Ne lipsesc îngă camerele de baie, dar 
înfiinţarea  acestora e proectată în viitor. Taxa complectă la internat a 
fost  1500 Lei pe an având pentru suma această locuinţă, încălzit şi 
lumină. Aşternuturile şi spălatul cade separat în sarcina elevilor. Suma 
totală a reducerilor beneficiate  la internat a fost  Lei 32000. 

Convieţui colegiul ui. In legătură strânsă cu internatul e convictul 
colegiului, unde elevii interni iau masa. In anul acesta a fost  condus 
in mod provizoriu de prof.  de gimn. Z. Sebess Iosif,  căruia i-a ajutat 
în socotelile zilnice prof.  Dr. Lévay Ludovic, ca gospodar, iar în sup-
pravegherea elevilor la masă, profesorul  gospodar şi capelanul Kiss 
Ştefan.  Taxa complectă la masă a fost  6500 Lei pe an, la care s'a 
făcut  reduceri în suma de 156.000 L. In convict s'a luat masa de trei, 
ori pe zi; mâncările au fost  gustoase şi îndestulătoare. Pentru a pu-
tea acorda aceste reduceri însemnate am făcut  în câteva sate în cur-
sul toamnei colecţii de grâu, obţinând următoarele rezultate : în satul 
Nicoleşti am primit 8 merte grâu, 2 merte porumb 20 Lei; la Rugă-
neşti 13 merte grâu, 5 merte porumb, 50 Lei numerar; la Jimbor 18 
grâu, 210 Lei numerar; la Satu-mic 20 merţe şi 8 kgr. grâu, 8 kgr. 
porumb, la Forţeni 8 merţe grâu ; la Daia-săcuieasca 13 merţe grâu*. 
50 lei numerar Hoghia 155 kg. -grâu, 76 kg. porumb şi 20 Lei; la 
Sânmartin 700 Lei, 155 kgr. grâu, 4 kgr. porumb ; lă Satu-miţ 8 kgr. 
porumb, 3 morte 4 kgr, fasole  şi 29 Lei; la Badeni 152 kgr. grâu, 
75 kgr, porumb ; în total am primit 16x/2 q de grâu, 1 q porumb, 
15 kg. fasole  + 932 Lei adegâ evaluate la 15032 Lei. Dificultăţile 
întâmpinale în drum precum şi ocupaţiunile noastre ne au împiedecat 
în continuarea acestei mişcări avantajoase în materiale. Rezultatele 
obţinute ne dovedesc în desţul, că poporul e gata şi azi pentru orice 
jertfă,  numai să nimerim formele  de a pătrunde la inima lui. 



IV • Venituri şcolare* 
A) Conctírsűrí. 

1. Pentru premiul în scadenţă (Lei 35 60) complectat la suma de 
Lei 500 din fondul  contele Teleki  Samuil  s'a fixat  un concurs oral cu 
teza: «Literatura română în secolulXIX.« A luat parte la concurs ele-
vul Maxin Mihail din cl. VII, obţinând premiul. 

2. Din oferta  D-lui advocat  Dr. Váró  Geza s'a fixat  un premiu 
de 300 Lei la concursul oral cu teza : «Corespondenţa poetului Arany 
János cu citări extrase din acele opere din care se face  cunoscut pub-
licului caracterul şi relaţiile vieţei poetului.* A luat parte la concurs 
elevul Bakk Petru din cl. Vili, dând dovadă despre cunoştinte precise 
în acest studiu şi câştigând premiul complectat tot de Dr. Váró Géza 
la şuma de Lei 600. 

3. La literatura maghiară s'a fixat  un premiu de 300 Lei pentru 
un concurs în scris cu titlul: »Povestea lui Argirus şi prelucrarea aces-
teia în literatura maghiară.* S'a înaintat o singură lucrare cu deviza : 
»Roagă te şi lucrează* care a fost  premiată. Autorul lucrărei e 
elevul Baczó Gavril din cl. Vil. 

4. Pentru premiul în scadenţă Lei 50*40 complectat la suma de 
200 Lei din fondul  Kiss  József  s'a fixat  un concurs oral la limba 
germană. A luat parte la cuncurs elevul Maxin Mihail cl. Vil, obţinând 
premiul. 

5. S'a fixat  un premiu de 300 Lei la un concurs orál la limba 
franceză.  S'a prezentat la concurs elevul Maxin Mahail cl. Vil, câşti-
gând premiul. 

6. Prin donaţiunea unui anonim s'a fixat  un premiu de 200 Lei 
la un concurs oral la trigonometrie, Au luat parte la concurs elevii: 
Dénes Daniel cl. Vili, Bölöni Bela cl. Vil şi Gáspár Ştefan  cl. Vil. Pre-
miul a fost  câştigat de elevul Dénes Daniel cl. VIII, ceilalţi elevi Bölöni 
Béla şi Gáspár Ştefan  au primit premii de silinţă Qate 150 Lei. 

7. Din fondul  *Kiss  József*  dobânda de Lei 50-40 s'a complec-
tat la suma de 150 Lei, fixându-se  din această sumă un premiu de 
100 Lei şi unul de 50 Lei la caligrafiie.  S'au înaintat 9 lucrări, dintre 
cari s'a premiat lucrarea No. 4 al elevului Simó Ladislau cl. 1. Pre-
miul al 2-lea 1-a câştigat autorul lucrărei No. 1, elevul Jodál Gavril 
cl. IV. 



8. La desemn s'a fixat  un premiu de 100 Lei. S'au înaintat 3 
lucrări. Premiul a fost  câştigat de autorul lucrărei No. 111, elevul Haáz 
Alexandru cl. V. 

9. La stenografie  s'a fixat  un premiu de 100 Lei. S'a prezentat 
la concurs un singur elev, astfel  s'a decis ca premiul să fie  dăruit fără 
concurs ca premiu de silinţă elevului Bölöni Bela cl. Vil. 

10. Din donaţiunea de 2000 Lei oferită  de Cooperativa  „Furnica" 
s^a fixat  un premiu de 200 Lei la un concurs în scris intitulat: »Necesi-
tăţile şi avantajele cooperativelor.* S'au înaintat 3 lucrări, dintre cari 
juriul s'a pronunţat pentru lucrarea cu deviza biblică : »Am un singur 
Dumnezeu, acel tată etc.« Autorul lucrărei e elevul Vajda Francisc cl. V. 

11. La concursul de muzică-vocală s'a fixat  3 premii cu sumele 
de 120, 70, 40 Lei. Concursul s'a ţinut cu prilejul serbărei de încheere 
de an şcolar. Premiul I. 1-a obţinut elevul Szigethi Béla cl. VI., pre-
miul al 11-lea elevul Gáspár Ştefan  cl. VIL şi premiul al 111-lea elevul 
Kolumbán Ellák cl. VI. 

12. Prin donaţiunile D. Biró Aron, protopop şi Biró Alexandru pro-
fesor  de religie oferind  cel dintâiu 40 Lei si al doilea 100 Lei Cer-
cul biblic a ţinut un concurs de cântece religioase pentru premiarea 
celor mai experimentaţi elevi la cântecele bisericeşti. Au fost  premiaţi 
cu câte 70 Lei elevii Baczó Gavril cl. Vil. şi Kolumbán Ellák cl. VI. 

13. Pentru premiarea celei mai reuşite rugăciuni s'a fixat  un 
premiu de 100 Lei de către D. prof.  de religie Biró Alexandru. Pre-
miul a fost  obtinut de elevul Bakk Petru cl. Vili. 

14. S'a fixat  un premiu de 100 Lei celui mai merituos membru 
în Cercul biblic Premiul a fost  câştigat de elevul Baczó Gavril cl. Vil. 

S'a distribuit în total ca premii: suma de Lei 3626. 

B) Premii. 
Din Fundaţia  Ugrón  János  a câştigat un premiu de 400 Lei 

elevul Bakk Petru, cu cel mai distins elev în cl. VIII. 
S'a făcut  ca donatiune în valoare de 800 Lei un abonament pe 

un an la »Revista ştudenţilor bătrâni® de către S. A. Cassa de depu-
neri a jud. Odorheiu pentru elevii Bakk Petru cl. Vili. şi Bölöni Bela 
cl. Vil; tot acelaş abonament s'a făcut  de către S. A. Fabrica de Piele 
din localitate ca donaţiune în valoare de 400 Lei pentru elevul Maxin 
Mihail cl. Vil. Din donaţiunea S. A. Gassa de Depuneri a jud. Odor-
heiu au primit câte 5000 Lei ca subsidiu de şcoală elevii Csia Colo-
man şi Fülöp Zoltán cl. V. Din donaţiunea D-lui advocat Dr. Jodál 
Gavril curator al şcolei au primit ajutoare şcolare. 10 elevi, făcându-li 
se acestora posibilă înscrierea la convict şi internat. Donaţiunea făcută 



se ridică la suma de Lei 32.875. Au primit câte 600 Lei ajutoare dela 
Cercul biblic elevii Baczó Gavril cl. Vil. şi Vajda Francisc cl. V, pentru 
a lua parte la conferinţele  religioase ţinute în cursul vacanţei de Paşti 
la Oradea-Mare. Din donaţiunea de 3000 Lei oferită  de D. advocat 
Jodál Gavril, curator al liceului, au primit premii următorii elevi: 

200 Lei elevul Jodál Carol cl. IV. pentru silinţă. 
150 '» » Imreh Dominic cl. IV. pentru progresul arătat la 

matematici. 
200 Lei elevul Jodál Ludovic cl. Vil. pentru progresul arătat la 

muzica-vocală. 
150 Lei elevul Haáz Francisc qI. IV. pentru progresul arătat la 

desemn. 
300 Lei elevul Mester Alexandru cl. IV. pentru învăţarea corectă 

a poeziilor. v 
300 Lei elevul Veress Iuliu cl. IV. pentru învăţarea corectă a 

poeziilor studiile româneşti. 
300 Lei elevul Fogarasi Pavel cl. IV. pentru buna conduită şi 

silinţă. 
300 Lei elevul Somogyi Sigism. cl. 11. pentru buna conduită şi 

silinţă. 
300 Lei elevul Rájk Bela cl. V. pentru progresul la gimnastică. 
300 Lei elevul Kolumbán Ellák cl. VI. pentru zelul arătat in 

Cercul biblic. 
150 Lei elevul Máthé Ştefan  cl. V. pentru rezultatul distins arătat 

de el la examenul de admitere pentru <?1. V. 
150 Lei elevul Mátyás Bela cl. VIU. pentru buna conduită. 
200 Lei elevul Péter Alexiu cl. VI. pentru silinţă şi buna conduită. 
Din donaţiunea unui anonim elevul Bakk Petru cl. Vili. a primit 

un ajutor de 500 Lei. Din donaţiunea prof.  Nagy Elemér elevul U. 
Nagy Alexandra cl. 111. a primit un premiu de 100 Lei pentru recitarea 
corectă a celor 12 versuri din Toldi. Din donaţiunea unui anonim ele-
vul Gönczy Cornel cl. 111. a primit un premiu de 100 Lei pentru sti-
lizare şi buna lui conduită. D. Becsek Aladár, director de bancă a fă-
cut o donaţiune de 1000 Lei pentru premieri la gimnastică. Au mai 
oferit  în acelaş scop D-nii Szigethi Bela 40 Lei, Gönczy Gavril advo-
cat şi consilier al colegiului 300 Lei şi Societatea Sportivă Hargita 
100 Lei, în total 1440 Lei care sumă a fost  complectată la 1500 Lei 
şi distribuită următorilor elevi penţru progresele lor arătate la gimnas-
tică : Elevul Gáspár Ştefan  cl. Vil. a primit donaţiunea de 300 Lei a 
a D-lui adv. Gönczy Gavril — ca cel mai disciplinat elev la gimnais-
tică, priimind tot el şi donaţiunea de 100 Lei a Societătei Sportive 
Hargita, ca cel mai distins footbalist. 



In tepieiul rezultatelor obţinute la concursul de gimnastică din» 
Aiud elevul Gáspár Ştefan  cl. Vil. a câştigat cu 6 puncte 300 Leî 
elevul baron Bánffy  Andrei cl. Vil. 80 Lei, Keresztessy Ladislau cl. 
Vili. 70 Lei, Baczó Gavril cl. Vil. 60 Lei, Vajda Francisc cl, V. 60 Lei, 
Bölöni Andrei cl. Vili. Lei 50, Bölöni Bela cl. Vil. Lei 90, Dénes Da-
niel cl. Vili. Lei 20, Jodál Ludovic cl. Vil. Lei 50. Varga Ladislau cl. 
Vil. Lei 50, Demeter Zoltán cl. VI. Lei 90, Kolumbán Ellák cl. VI. 
Lei 50, Szőts Ladislau cl. VI. Lei 30, Baczó Moise cl. IV. Lei 30, 
Nagy Nicolae cl. IV. Lei 20 şi Káli Andrei cl. 111. 50 Lei. Din venitul 
de 5900 Lei intrat cu prilejul concursului şi matshului de football 
organizat pentru ajutonarea participianţilor la concursul de gimn. din 
Aiud au primit ajutoare elevii: Bölöni Andrei cl. VIII. Lei 300, Bakk 
Petru şi Dénes Daniel cl. VIII. câte 500 Lei, Gáspár Ştefan,  Bölöni Bela,. 
Baczó Gavril cl. Vil. câte 300 Lei, Maxin Mihail cl. Vil. 400 Lei, Ciceri 
Béni cl. Vil. Lei 200, Jodál Ludovic şi Varga Ladislau cl. Vil. câte 
400 Lei, Demeter Zoltán cl. VI. Lei 300, Kolumbán Ellák cl. VI. Lei 
300, Makkai Dionisie cl. VI. 400, Fülöp Zoltán, Rájk Bela, Vajda Fran-
cisc cl. V. câte 300 Lei, Váró Gheorghe cl V. Lei 200. Apoi din 
donaţiunea de 1600 Lei oferită  de D. Dr. Jodál Gavril, curatpr al lice-
ului pentru rezultatele obţinute la serbările de gimnastică din zilele de 
3 şi 9 Maiu a. c. au primit ajutoare elevii: Baczó Gavril, Gáspár Şte-
fan,  Bölöni Bela cl. VU. câte 300 Lei, Maxin Mihail cl. VIL Lei 200, 
Baczó Moise cl. IV. Lei 200, Kogler Carol cl. 111. Demény Ludovic cl. 
I. şi Turzai Ioan cl. 11. câte 100 Lei. Tot cu aceasţă ocazie elevul 
Seidel Ioan cl. 1. a primit un ajutor de 100 Lei din oferta  D-lui Szőts 
Tiberiu pentru progresul lui arătat la urcarea pe funie. 

Elevul Váró Gheorghe a primit un premiu de 100 Lei pentru 
silinţă şi buna lui conduită. Din donaţiunea de 2000 Lei a unui ano-
nim au primit câte 500 Lei ajutoare de şcoală elevii: Benedekffy  Sa-
muil şi Biró Carol cl. I. Varga Ladislau cl. Vil. şr Nagy Alexandru cl. 
Vili. D. Zimny Francisc, comerciant ne-a făcut  o donaţiune de 500 Lei 
pentru premiarea "elevilor cu care sumă s'a cumpărat 5 bucăţi de cărţi de 
premii. Cărţile au fost  câsţigate de elevii : Gönczy Cornel cl. 111. Jodál 
Gavril, Máthé Ştefan  şi Szabó Árpad cl. IV. şi Mester Ştefan  cl. IV. 

D. Soha Aladár, librar ne-a făcut  o donaţiune de 500 Lei tot 
pentru premiarea elevilor merituoşi. Au fost  premiaţi din această sumă 
elevii: Demény Ludovic cl. 1. cu 250 Lei, Kiss Alexandru cl. 1. cu 
150 Lei şi Baczó Ladislau cl. 1. cu 100 Lei. 

D. prof.  Finta Grigore ne-a dăriut 7 bucăţi cărţi în valoare de 
330 Lei, cari au fost  distribuite următorilor elevi: Mester Alexandru* 
Turzai Ioan cl. 11. Kecseti Ernest, Kogler Carol cl. 111. Veress Iuliu cL 
IV. Jodál Ludovic şi Bölöni Bela cl. Vil. 



Pentru premiarea elevilor fabricanţii  de spirt din localitate ne-au 
dăruit 500 Lei, care sumă a fost  obţinută de elevul Nagy Alexandru 
cl. VIII. pentrucă în tot cursul anului la serviciile divini tinute la scoală 
precum şi la serbările şcolare a cântat cu precizitate la orgă. 

Am primit o donaţiune de 200 Lei dela Firma Zimny şi Persian 
pentru premiarea elevilor; au fost  premiaţi din această suma elevii 
Bölöni Iosif  cl. 111. şi Seidel Ioan cl. L cu câte 100 Lei. Donaţiunea de 
100 Lei a D-lui protopop Vajda Francisc a fost  câştigat de elevul Kiss 
Francisc cl. II. Din donaţiunea unui anonim a fost  premiat cu 50 Lei 
elevul Biró Desideriu pentru buna lui conduită. 

Din donaţiunea unui anonim s'a întrebuinţat 1000 Lei pentru 
susţinerea şcoalei. Donaţiunea de 1000 Lei făcuţă  de D. Pék Josif  s'a 
întrebuinţat la premiarea lucrărilor de concurs, tot în acest scop s'a 
întrebuinţat şi donaţiunea de 1000 Lei făcută»  de D-na Fülöp Aron 
născ. Sargavy Elisabeta. Donaţiunea de 2000 Lei făcută  de Coopera-
tiva »Furnica« s'a întrebuinţat la cumpărarea cărţilor de premii şi la 
premiarea lucrărilor de concurs, iar restul de 450*40 Lei -s'a întrebu-
inţat pentru premiarea elevilor : Puskás Zoltán cl. 1. Lei 50*40 Monoky 
Árpad cl. 111. Lei 100 şi Tordai Alexandru cl. 1. Lei 100. D. Soha 
Aladár librar ne-a dăruit două cărţi de premii în valoare de 540 Lei, 
cari au fost  obţinute de elevii Sarkady Pavel şi Finta Zoltán cl. 1. 
pentru silinţa şi buna -lor conduită. Societatea Anonimă »Minerva« 
ne-a dăruit 10 buc. cărţi de premii în valoare de Lei 660. Acestea au 
fost  obţinute de elevii: Haáz Francisc, lmreh Dominic cl. IV. Vajda 
Francisc, Váró Gheorghe cl. V., Demeter Zoltán eh V!., Bakk Petru, 
Csiki Andrei, Mátyás Béla, Szigyártó Albert şi Nagy Alexandru cl. Vili 
D. episcop Dr. Karácsonyi Ioan ne-a trimis 8 buc. de cărţi în valoare 
de 160 Lei penţru premiarea elevilor cari au fost  distribuite următo-
rilor elevi: Demény Ludovic, Kandó Ioan, Lőrincz Andrei şi Tordai 
Alexandru cl. 1., Dancs Coloman, Gergely Ludovic cl. 11. şi Kassay 
Pavel cl. VIII. Din donaţiunea Cooperativei »Furnica« s'a cumpărat 
48 buc. cărţi în valoare de 900 Lei, fiind  distribuite elevilor: Bene-
dekffy  Samuil, Biró Carol, Dénes Albert, Kiss Alexandru, Kovács Ioan, 
Lőrinczy Ladislau, Máthé Ladislau, Puskás Zoltán, Simó Ladislau, Széli 
Alexandru, Vadász Béla, Vajna Albert cl. 1., Baczó Ladislau, Bedő 
Juliu, Biró Ştefan,  Demeter Ladislau, Fischer Andrei, Jakab Sigismund, 
Képiró Juliu, Kiss Francisc, Kovács Ladislau, Nagy Elemér, Nemes 
Zoltán, Rácz Gavril, Somogyi Sigismund cl. 11; Baczó Gavril, Bakk 
Alexandru, Bölöny losif,  Demeter Elemér, Dénes Daniil, Hegyi Ştefan, 
Kandó Ştefan,  Monoky Árpad, G. Nagy Alexandru cl. 111: Jodál Carol, 
Mester Ştefan  cl. IV: Asztalos Ödön, Tompa Ştefan,  Hegedűs loan, 



Rájk Bela cl., Kolumbán Ellák, Tompa Nicolea, Péter Alexiu cl. VI., 
Baczó Gavril, Bölöni Bela, Maxim Mihail cl. VII., Bakk Petru şi Dénes 
Daniil cl. Vili. 

Din restul de 950 Lei a sujnei adunate pentru coroană cu prile-
jul decesului răp prof.  în pensie Bod Carol au primit premii de câte 
200 Lei elevii: Bölöni Bela cl. Vil. Kolumbán Ellák cl. VI., Hegedűs 
Ioan cl. V. Kovács Ladislau cl. 11: Szigethi Bela cl. VI. Lei 100, So-
rosán Bela cl. 111. Lei 50. 

Suma totală distribuită ca premii se ridică la 66315-40 Lei. 
i 

C) Burse şi alte autoare* 

a) Fundaţiuni. 

Din fundaţiunea  Kiss  losif  au primit burse 50 elevi â câte-
50 40 Lei şi adecă: Csiki Andrei, Mátyás Bela. Nagy Alexandru, Szi-
gyártó Adalbert cl. VIII; Baczó Gavril, baronul Bánffy  Andrei, Bölöni 
Bela, Gáspár Ştefan,  Jodál Lodovic, Kassay Pavel, Kóréh Francisc cl. 
Vil; Demeter Zoltán, Kolumbán Ellák, Péter Alexiu, Szigethi Bela, 
Tompa Nicolae Jel. VI; Hegedűs Alexandru, Tompa Ştefan,  Vajda 
Francisc, Váró Gheorghe cl. V; lmreh Dominic, Jodál Gavril, Jodál 
Carol, Máthé Ştefan,  Mester Ştefan,  Nagy Nicolae, Szabó Árpád, Veress 
Iuliu cl. IV; Baczó Géza, Bak Alexandru, Bölöni losif,  Demeter Ele-
mér, Dénes Daniil, Gönczy Gornél, Kandó Ştefan,  Kecseţi Ernest, 
Hegyi Ştefan,  Monoki Árpad, G. Nagy Alexandru cl. 111; Baczó Ladis-
lau, Bedő Iuliu, Biró Stefan,  Demeter Ladislau, Gergely Ladislau, 
Jakab Sigismund, Kiss Francisc, Kovács Ladislau, Mester Alexandru, 
Nagy Elemér, Rácz Gavril cl. 11. 

2. Din Fundaţiunea  Gidófalvi  Gábor au beneficiat  de burse 
elevii: Bakk Petru şi Dénes Dániel cl. Vili câte 150 Lei; Baczó Gavril, 
Jodál Ludovic cl. Vil câte 90 Lei, Demeter Zoltán, Péter Alexiu cl. 
VI; câte 60 Lei. Aceste burse au fost  distribuite conform  dorinţei fon-
datorului în ziua de Sf.  Gavril în mod solemn. Nefiind  nici în anul 
acesta elev de rudenie îndreptăţit la bursa de 1000 Lei, bursa a rămas-
nedistribuită. 

3. Din Fundaţiunea  Gaál—Teleki  au primit burse de câte 50 Lei 
elevii Demeter Zoltán cl. VI. şi Vajda Francisc cl. V. 

4. Din Fundaţiunea  contele Samuil  Teleki  au primit burse câte 
26 Lei ca elevi eminenţi, Bakk Petru cl. VIII. şi Váró Georghe cl. V ;; 
câte 15 50 Lei elevii Bakk Alexandru cl. 111; Haáz Francisc cl. IV. şi 
Dénes Adalbert cl. 1. 



5. Din Fundaţiunea  contele Korda  au primit burse â câte 21 Lei 
elevii: Dénes Daniil cl. VIII, Kolumbán Ellák cl. VI, Asztalos Ödön 
cl. V. şi Rácz Gavril cl. 11. 

6. Din Fundaţiunea  contele Teleki  Miksa  au primit câte 80 Lei 
elevii: Baczó Gavril cl. VII., Tompa Nicolae cl. VI. şi Tompa Şte-
fan  cl. V. 

7. Din Fundaţiunea  Keszei  au primit câte 21 Lei élevii G. Nagy 
Alexandru cl. 111, Nagy Nicolae şi Mester Alexandru cl. IV. 

8. Din Fundaţiunea  Nagy  Sándor  a primit 10 Lei elevul Nagy 
Elemér clj 11. 

9. Din Fundaţia  Székely—Ugrón  a primit 50 Lei elevul Szabó 
Árpad cl. IV. 

10. Din Fundaţia  Bod—Benedek  a primit 30 Lei elevul Kovács 
Ladislau cl. 11. 

11. Din Fundaţia  Bágyi Baczó Moise  şi sofia  Bencze Juliánná 
a primit 72 Lei elevul Baczó Géza cl. II. 

12. Din Fundaţia  Institutul  de  împrumut  pe Zálog  şi Casa de 
Depuneri din  Odorheiu  a primit o bursă de 70 Lei elevul Széli Ale-
xandru cl. 1. 

13. Din Fundaţia  Dr. Szöllősi  Ödönné  nasc. Bartha Ilus  în lipsă 
de elev din rudenie a primit o bursă de 1000 Lei elevul Dénes Da-
niel cl. VIII. 

14. S'a primit ca bursier la convict pe anul şcolar 1927—28 
(bursă de 1800 Lei) elevul Asztalos Ödön cl. V. din Fundaţia  „Léc-
falvi  Gyárfás  Endre,"  fundată  de Dr. Lécfalvi  Gyárfás  Pál. Numitul 
elev a beneficiat  şi anul trecut de această bursă. 

15. S'a primit ca bursier în convict cu bursa de 1804 Lei elevul 
Kandó Ştefan  cl. 111. din Fnndaţia  „Ugrón  János,"  fundată  de D-na 
Ugrón Jánosné násc. Oroszfái  Mikó  Margareta  în amintirea soţu-
lui ei. 

16. Venitul de 200 Lei din Fundaţia  Dr. Nagy  Samuil  fundată 
de D na Dr. Nagy Samuil născ. Szolga Irén îl beneficiază  Veress 
Iuliu cl. IV. 

17. Din venitul Fundaţia,  „Reformáció"  elevul Nagy Nicolae cl. 
IV. a primit un ajutor de 250 Lei. • 

18. Din Fundaţia  Szentgyörgyi  Mózes  a primit elevul Keszeg Şte-
fan  cl. 11. un subsidiu de convict în suma de Lei 150. 

19. Din Fundaţia  Fekete  Sámuelné  născ. Kendi  Kandida  va primi 
68 Lei ca subsidiu de convict pe anul 1927—28 elevul Somogyi Sigis-
mund cl. 11. 

20. Din venitul Fundaţiei  Fülöp  Áron fundată  de văd. Fülöp 



Áronné násc. Sargavy  Elisaveta  a primit o bursá de 2500 Lei elevul 
Bakk Petru cl. Vili. Tot din această fundaţie  s'a admis o bursâ de 
2000 Lei pentru elevul Simó Ladislau cl. 1. 

21. Venitul de câte 150 Lei din donaţiunea văd. Szaniszió  Sa-
muné născ. Horváth Gizella l-au primit ca ajutor de manuale elevii 
Hegyi Ştefan  cl. 111. şi Biró Ştefan  cl. 11. 

22. Venitul de dobândă de 200 Lei pe 3 luni din Fundaţia  Csefó 
Zolika  1-a primit ca bursă elevul Jodál Gavril cl. IV. ca cel care arată 
cele mai multe speranţe de a fi  un puternic sprijinitor al bisericei sale. 

2. Din Fundaţia  de  premii, înfiinţată  de elevele fostei  şcoale 
civile maghiare de stat pentru fete  din Odorheiu cu prilejul întâluirei 
lor la 10 ani, a primit o bursă de 180 Lei, dobânda pe 9 luni a fun-
daţiei elevul Mester Ştefan  cl. IV. 

Dobânda de 100 Lei din „Fundaţia  Szakács  Mózes"  adunată din 
mai multe fonduri  mărunte, au primit-o în proporţiuni egale elevii 
Kovács Ioan şi Bedő Iuliu cl. 11. 

Suma burselor şi a dobânzilor de fonduri  distribuite se ridică la 
11969 Lei. 

D) Scutiri Ia tae şcolare. 

Totalul scutirilor de didactru (9 elevi) se ridică la suma de 
4950 Lei, a taxelor de susţinere (la 74 elevi) la 66150 Lei; totalul 
acestor scutiri fac  16% din taxele complecte. La convict am avut o 
scutire de 156,000 Lei (la 70 elevi) = 21°/o; la internat (55 elevi) 
32000 Lei = 18%. 

Totalul scutirilor se ridică la suma de 259,000 Lei. 

E) Legate. 

Elevii trimişi în legate cu prilejul sărbătorilor de Crăciuni, Paşti 
şi Rusalii au primit dela crediciosi în total un ajutor de 2700 Lei. 

Totalul  beneficiilor  (scutiri,  premii, burse) primite de  elevi în 
anul şcolar 1926—27 reprezenta  o sumă de  343710 40 Lei. 

F)  Donaţiuni făcute  şcoalei. 

Pe lângă donaţiunile făcute  de public cu prilejul premiărilor ele-
vilor meritoşi, sunt de amintit incă următoarele donaţiuni: 

D. Dr. Jodál Gavril curator al liceului a dăruit bibliotecei cole-
giului 2 buc. cărţi de valoare. 



Comitetul organizator expoziţiei de toamnă a făcut  colegiului din 
-venitul expoziţiei o donaţiune de 5000 Lei, iar muzeului etnografic 
una de 3000 Lei. 

Dl. secretar al Eparhiei Péter Carol a sporit cu 2000 Lei funda-
ţiunea elevilor cu examenul de bacalaureat din 1866. 

D. Szentgyörgyi Moise a făcut  şcoalei o funda  ţiune de 5000 Lei. 
D, Dr. Gönczy Ludovic, prof.  de teologie a dăruit bibliotecei opera 

lui intitulată »Sub mâinile puternice ale lui Dumnezeu*. 
D. Muzsnai Ladislau, docent al teologiei a dăruit bibliotecei 5 

buc. din operile lui. Preacuviosul Boros Fortuna a dăruit bibliotecei 
opera lui intitulată «Istoria călugărilor din ordinul Franciscanilor din 
Ardeal*. 

Au mai dăruit cărţi bibliotecei colegiului D-nii Dr. Fuchs Vilhelm 
medic 19 cărţi, Dr. Lévai Ludovic, prof.  opera lui intitulată «Coloni-
zarea Petroşenilor*. 

D. Dr. Csengeri Ioan a dăruit bibliotecei Traducerile lui Horafiu 
în 2 volume. 

Un anonim a dăruit muzeului de ştiinţonaturela colţi unui mare 
mistreţ. 

Elevul Jodál Gavril cl. IV a dăruit tot muzeului de ştiinţe 5 buc. 
pietre de origine vulcanică şi o serie din speciile de lavă de stiólá. 

Susţinerea  edificiului.  Pentru susţinerea edificiului  anul trecut 
am cheltuit o sumă mai mare. Suma aceasta a fost  întrebuinţată pe 
de o parte pentru repararea zidurilor, a acoperişului; pe de altă parte 
pentru transformarea  faţadei  edificiului  nou în locuinţă pentru director 
şi pentru construirea unui rezervoar de apă de cinci metri cubici. 
Suma cheltuită pentru aceste lucruri se ridică la circa 150.000 Lei. 
Cheltuelile mai mici, pentru repararea mobilierului, spoeli, vopseli s'au 
acoperit din pauşalul pentru susţinerea edificiului. 

La sporirea mijloacelor de învăţământ n'am putut contribui nici 
în anul acesta din cauza situaţiei noastre materiale destul de grele, 
dar lipsă n'am avut în această privinţă, fiindcă  atât muzeele de ştiinţe 
naturale cât şi laboratoarele de fizică  sunt destul de bine înzestrate cu 
cele necesare. Ne-am procurat în total 2 hârţi şi 6 buc. tablouri isto-
rice în valoare de 2750 Lei. Abonamentele la revistele literare din 
ţară le-am făcut  din pauşalul bibliotecei pentru şcoală, cumpărând tot 
din acesta şi câteva cărţi româneşti şi ungureşti pentru bibliotecă In 
această privinţă avem încă mult de făcut.  Ar trebui ca şcoala să aibă 
la dispoziţie o sumă mai mare pentru cărţi şi mai cu seamă pentru 
reviste literare din străinătate, ca să nu avem neajunsuri la nivelul 
cultural. 



Taxele şcolare. 

Taxele şcolare au fost  compuse din: taxa de înscriere 170 Lei,, 
didactru şi taxa de susţinere 2500—3500 Lei, taxa de locuinţă 1500 Lei 
şi taxa la convict 6500 Lei. Din cauza dificultăţilor  economice am 
avut mult de îndurat în chestii materiale; părinţii au trebuit să fie-
somaţi în mai multe rânduri la plătirea ratelor în restantă. 



BOD KÁROLY 
1848 okt. 30-1926 nov. 11. 

A mikor feltűnt  Székelyudvarhely utcáin, markáns egyéniségének' 
láttára rég mult idők emlékei rajzolódtak lelki szemeink elé. A 
mikor beszélt, mindig a múltba szálltak goldolatai, onnan táplálkozott 
a jelennel megbarátkozni nem tudó lelke. Olyan volt közöttünk, mint 
egy élő memoir, a melynek lapjain a régi jó idők és a sivár jelen talál-
koznak. 

Lelkészi család sarja abból a nemes familiából  való, a melyik a 
hires és nagy tudományu Bod Pétert adta a magyar nemzetnek. 
1848 október 30-án Selyében Maros-Torda megyében született. Elemi 
iskoláinak szülőfalujában  történt elvégzése után a nagyhirü marosvá-
sárhelyi kollégiumba megy és ott 1867-ben érettségi vizsgálatot tesz. 
Az akkor még jogtudományi fakultással  is rendelkező főiskolában  egy 
évig jogot is hallgat és csak igy megy 1868-ban előbb a budapesti,, 
majd 1870 ben a sárospataki theologiára, a hol lelkészképesitő vizsgá-
latot tesz. Az 1871—72. éveket bölcsészeti és paedagógiai tanulmá-
nyokkal a zürichi és marburgi egyetemeken tölti és ismeretekkel 
gazdagon felszerelve  foglalja  el 1872-ben a székelyudvarhelyi ref.  kol-
légium egyik tanszékét segédtanári minőségben. 1873-ban rövid időre 
a veresegyházi eklézsiába távozik, de még ugyanazon évben vissza-
tér Székelyudvarhelyre rendes tanárnak. Kathedráján, mely a bölcsé-
szet, magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom tanitására 
rendszeresittetett, megszakítás nélkül 1903 április l-ig dolgozik,a mikor 
jól megérdemelt nyugalomba vonul 30 évre terjedő tanári működése 
alatt — közben rövid ideig igazgató is volt — lelkiismeretes,, 
buzgó munkása volt a kálvinista anyaszentegyháznak. Munkaszeretete 
a nyugalomba vonulás után sem engedte őt tétlenül élni, egy kis 
udvarhelymegyei egyházközségnek, Sükőnek vállalta lelki gondozását, 
a hová magas kora mellett a legzordabb időben, télviz idején is pon-
tosan járt ki istentiszteletet tartani, sőt sokkal többet, kis nyája min-
denféle  ügyes-bajos szellemi dolgait intézni. 

De buzgó, munkás1 tagja volt a társadalomnak is. Itt különösen a 
Jótékony Nőegyesületben tevékenykedett nagy elismerésre méltóan. Egyik 
alapitója az egyesületnek, hosszú időn keresztül tisztviselője, titkára,. 



pénztárosa, majd tb. titkára. Alelnöke az E. K. E. udvarhelyi fiókosz-
tályának s aligazgatója a volt székelyegyleti első takarékpénztárnak. 

Életé utolsó napjáig buzgón sáfárkodott,  de a magas kor miatt meg-
gyengült testnek végre is fel  kellett mondani a szolgálatot. Betegség nél-
kül csendesen hunyta le örök álomra elfáradt  szemeit 1926 nov. 11-én. 
Halála a legszélesebb körben részvétet váltott ki s a kollégium tanár-
karának és ifjúságának  részvételével sokak hálája és szeretete kisérte 
utolsó útjára, a református  temetőbe. Emléke legyen áldott min-
denki szivében. Csefó  Sándor. 

A kollégium kormányzata* 
A székelyudvarhelyi református  kollégium ez idő szerint csak 

főgimnáziumot  tart fenn,  mely kapcsolatos egy internátussal és egy 
konviktussal. Az erdélyi református  egyházkerület kormányzó testüle-
tének, a Kolozsváron székelő Igazgatótanácsnak áll legfőbb  felügyelete 
alatt. Az Igazgatótanács ellenőrzi a kollégiumi összes szellemi és anyagi 
ügyeit, közvetiti az érintkezést a közoktatásügyi minisztérium, illetve 
annak egyik szerve, a kerületi inspektorátus és a kollégium között. E 
legfőbb  ellenőrzés keretein belül, mint véleményező és mint a »Tan-
ügyi és fegyelmi  rendszabályok* IV. fejezetében  lefektetett  jogkör tu-
lajdonosa, a tanári szék áll. 

A kollégium  előljárósaga. 
Rendes  tagjai: Főgondnok:  Lécfalvi  Dr. Gyárfás  Pál, földbirtokos, 

lakik Székelykereszturon. 
Gondnok:  Dr. Jodál Gábor, ügyvéd. 
Világi  tagok  : Dr. Imreh Domokos, kórházi igazgató-főorvos,  Sza-

káts Zoltán, ny. polgármester és Dr. Vánky Kálmán, orvos. 
Egyházi  tagok  : Vajda Ferenc, székelyudvarhelyi esperes, Meny-

hárt András, nyugalmazott esperes, Biró Áron, felsőboldogfalvi  lelkész, 
tb. esperes, Hegyi Péter, peteki lelkész, egyházmegyei főjegyző,  Kádár 
Dénes, nagygalambfalvi  lelkész. 

Ügyvezető  elnök  és előadó  : Csefó  Sándor, igazgató. 
Gazdasági  előadó:  Szabó Árpád, gazdasági felügyelő-tanár. 
Tanárkari  képviselők  : Szabó András, tb. igazgató (1926 december 

7-ike óta), Biró Sándor, előljárósági jegyző, Nagy Elemér rendes tanár. 



Tanácskozó  tag:  Dr. Gönczy Gábor, jogtanácsos. 
Örökös  tiszteletbeli  gondnok:  Csanády Zalán, ny. kúriai biró, lakik 

Budapesten. 
Kollégiumi  tisztviselő  : özv. Kovács Dánielné, pénztáros. 
Kollégiumi  segédszemélyzet:  Pál Sándor, pedellus és Derzsi Do-

mokos, gépész. 

A tanári testület és munkaköre* 
a) Nyugalmazott tanárok. 

1. Félegyházy  Antal.  1907. november 1-óta nyugalomban. Lakik 
Budapesten. 

2. Gönczy Lajos, nyugalmazott igazgató. 1914. julius 1-óta nyu-
galomban. Mint óraadó tanította a természetrajzot a IV., VI., VIL, VIII. 
osztályokban heti 7 órán. 

b) Működő tanárok/ 
1. Csefó  Sándor  igazgató. Szakcsoportja : Mennyiségtan-termé-

szettan. Tanitott fizika-kémiát  a 111., IV., V., VI., VII., VIII. osztályok-
ban heti 13 ótán. Április hónapban Haáz Rezsőt helyettesitette a III. 
osztályban heti 3 számtan órán. A fizikai  szertár őre. Szolgálati évei-
nek száma ennél az intézetnél 13, másnál 1, összesen 14. 

2. Szabó András  tb. igazgató. Szakcsoportja : görög-latin; okle-
veles tornatanár. Tanitott latin nyelvet a VI—VIII. osztályokban heti 
15 órán, január-március hónapokban, mint Biró Sándor helyettesitője 
filozofiát  a VII—VIII. osztályokban heti 3 órán, önként vállalkozóknak 
(a III—VIII. osztályokból 17-nek) gyorsírást heti 2 órán. Heti óráinak 
száma 18 illetve 21 volt. A VI. osztály főnöke.  Szolgálati éveinek 
száma ennél az intézetnél és összesen is 33. 

3. Szabó Árpád  rendes tanár. Szakcsoportja: latin-történelem. 
Tanitott latinnyelvet a IV—V. osztályokban heti 8 órán, történelmet a 
II., III., V., VII. osztályokban heti 10 órán, január-március hónapokban, 
mint Biró Sándor helyettese, vallástant a VII. osztályban heti 2 órán 

* Megjegyzés: az osztályfőnököknek  heti éraszáma 1 nevelési óra miatt, min-
denütt eggyel több, mint a tanitási órák száma. 



összesen 19, iletve 21 órán. Az V. osztály fönöke.  Gazdasági felügyelő, 
a kép-, érem- és régiségtár, a történelem- és földrajzi  szertár őre. 
Szolgálati éveinek száma ennél az intézetnél 32, más intézetnél 1, ösz-
szesen 33. 

4. Nagy  Elemér  rendes tanár. Szakcsoportja : magyar-latin. Ta-
i/ ' nitott magyarnyelvet a III—VIII, osztályokban heti 18, január-március 

hónapokban mint Biró Sándor helyettese vallástant a III. osztályban 
heti 2 órán. Heti óráinak száma 19, illetve illetve 21. A III. osztály 
főnöke.  Dijkezelő tanár. Szolgálati éveinek száma ennél az intézetnél 
és összesen is 26. 

5. Biró Sándor  rendes vallástanár. Tanított vallástant az I—VIII. 
^ osztályokban heti 16 órán, filozofiát  a VII—Vili. osztályokban heti 3 

órán, összesen 20 órán. 1927. évi január-március hónapokban betegség 
miatt szabadságolva volt. A VII. osztály főnöke.  Iskolai prédikátor, a 
Bibliakör vezető tanára. Előljárósági jegyző, a tanárikar egyházkerületi 
képviselője. Szolgálati éveinek száma ennél az intézetnél 22, másnál 3, 
összesen 25. 

, 6. Haáz  Ferenc  Rezső  rendes tanár. Szakcsoporja : szabadkézi-
és geometriai rajz. Tanított rajzot a I—VII. osztályokban heti 7 órán 
német nyelvet a II—V. osztályokban heti 8 órán, mennyiségtant a III. 
osztályban heti 3 órán, önként vállalkozóknak szabadkézi rajzot heti 1 
órán, szépírást az I—II. osztályokban heti 4 órán, ösiszesen heti 24 órán. 
Április hónapban, mint a berlini népművészeti kiállítás egyik rendezője 
szabadságon volt. A II. osztály főnöke.  A rajzszertár és a néprajzi 
muzeum őre, intemátusi elnök. A tanárikar egyházkerületi képviselője. 
Szolgálati éveinek száma ennél az intézetnél és összesen is 19. 

l / 6. Finta  Gergely  rendes tanár. Szakcsoportja : magyar-latin. Ta-
nított román nyelvet a III—VIII. osztályokban heti 19 órán, román 
társalgást a III—IV. osztályokban heti 2 órán, összesen heti 22 órán. 
A IV. osztály főnöke.  A tanári- és ifjúsági  könyvtárak őre. Szolgálati évei-
nek száma ennél» az intézetnél és összesen is 12. 

8. Jánó  Béla rendes tanár. Szakcsoportja görög-latin. Tanított 
magyar nyelvet I—II. osztályokban heti 8 orán, latin nyelvet a III. 
osztályban heti 4 órán, természetrajzot az I—II. osztályokban heti 4 
órán, számtant az I. osztályban heti 3 órán, összesen heti 20 órán. 
Az I. osztály főnöke,  tanárkari jegyző. Szolgálati éveinek száma ennél 
az intézetnél 3-1-2, másnál 24, összesen 29. 

. /  9. Z.  Sebess József  rendes tornatanár. Tanított tornát az I—VIII. 
osztályokban (összevonással az V—VI. és VII—VIII. osztályokban) 
heti 6 órán, éneket az I—VIIJ. osztályokban (összevonással az V—VI. 
és VII—VIII. osztályokban) heti 8 órán.. Játékdélutánokat vezetett az 



IX,7* 
JYXa  C-f^l  -ri<! J—III. és IV—VIII. osztályoknak heti 2—2 órán. Az énekkart vezette 

heti 2 órán. Önként vállalkozóknak műhelygyakorlatokat tartott heti 
"2 órán. Heti óráinak száma 22 volt. Konviktusi elnök, a tornaszertár 
őre. Szolgálati éveinek száma ennél az intézetnél és összesen is 16. 
^ 10. Dr. Lévay Lajos okleveles helyettes tanár, bölcsésztudor. 
Szakcsoportja : történelem-földrajz.  Tanitott történelmet az I—VIII. 
osztályokban heti 5 órán, alkotmánytant a VIII. osztályban heti 2 órán, 
földrajzot  az 1—III. V. és VIII. osztályokban heti 9 órán, számtant a 
II. osztályban heti 2 órán, összesen heti 19 órán. A VIII. osztály fő-
nöke. Internátusi felügyelő  és konviktusi gazda. Szolgálati éveinek száma 
ennél az intézetnél 1, másnál 6, összesen 7. 

11. Fekete  Margit  abszolvált „licenţa" vizsgával rendelkező he-
lyettes tanár. Szakcsoportja : francia-német.  Tanitott francia  nyelvet a 
II—VIII. osztályokban heti 15 órán, német nyelvet a VI—VIII. osztá-
lyokban heti 6 órán. április hónapban Haáz F. Rezső helyetteseképen 
német nyelvet a IV—V. osztályokban heti 4 órán, január-március hó-
napban, mint a VII. osztály helyettes főnöke  heti 1 nevelési órát tartott s igy 
heti óráinak száma 21, illetve 25 és 26 volt. A módszeres értekezletek 
jegyzője. Szolgálati éveinek száma ennél az intézetnél 1, másnál is 1, 
összesen 2. 

12. Buna Anna segéd tanár, miniszteri autorisáció alapján mű-
ködő okleveles elemi iskolai tanítónő. Tanitott román nyelvet az I—II. 
osztályokban heti 8 órán, történelmet, alkotmánytant és földrajzot  a 
IV. osztályban heli 7 órán, francia  nyelvet az I. osztályban heti 3 órán, 
román társalgást az I—II., V—VIII. osztályokban heti 4 órán (osztály-
összevoással az V—VI. és VII—VIII. osztályokban). Április hónapban 
Haáz F. Rezső helyettese képen némét nyelvet tanitott a II. és III. 
osztályokban heti 4 órán, összesen 22, illetve 26 órán. Szolgálati évei-
nek, száma tanári minőségben ennél az intézetnél 2, tanitói minőségben 
másnál 17, összesen 19. 

13: Dr. Imreh  Domokos,  iskolaorvos és az egészségtan tanára. 
Tanította az egészségtant a IV. és VIII. osztályokban heti 2 órán. 
Szolgálati éveinek száma 24. 
• 14. Jancsó  Béla helybeli római katholikus főgimnáziumi  rendes 
tanár. Óraadói minőségben tanította az V—VII. osztályokban a meny-
nyiségtant heti 4 órán. 

B!^15. Jakó  Albert  helybeli római katholikus főgimnáziumi  rendes 
tanár. Óraadói minőségben tanította a IV., VI. és VIII. osztályokban a 
mennyiségtant heti 7 órán. 

16. Vajda  Ferenc  református  esperes, január-március hónapok-
ban óraadói minőségben tanította a vallást a IV. és VIII. osztályokban 
heti 4 órán. 



17. Kiss  István  református  segéd lelkész január-március hóna-
pokban óraadói minőségben tanította a vallástant az I., II., V. és VI. 
osztályokban heti 8 órán. 
//f  Spanyár  Pál, római katholikus főgimnáziumi  rendes tanár április 

hónapban óraadói minőségben tanította a rajzot az I—VII. osztályok-
ban heti 5 órán. 

c)  Hitoktatók. 
Bölöny Vilmos,  helybeli unitárius lelkész. Tanította az unitárius 

vallású tanulóknak a hittant heti 2 órán. 
2. Mattes  János,  helybeli ág. h. ev. lelkész, tanított hittant az 

ág. h. ev. vallású tanulóknak heti 2 órán. 
3. A római katholikus vallású tanulók a római katholikus főgim-

názium vallás óráira jártak. 

Az iskolai év története. 
Tanulók létszáma. Az iskolai évet ünnepélyesen szeptember 27-én 

nyitottuk meg 162 beiratkozott tanulóval, mely szám a megelőző évi 152-es 
létszámhoz képest 10 gyarapodást mutatott. Év közben betegség és néhány 
szülőnek évközi meggondolkozása folytán  kimaradt 7 növendékünk és 
így az iskolai évet 155 tanúiddal fejeztük  be. Ezek közül 112 alsó 
osztályos, 43 felső  osztályos tanuló volt. A minimálisan megkövetelt 
10-es létszám minden osztályban megvolt. A tanulók Közül 130 refor-
mátus, 17 unitárius, 3 ágostai hitv. evangélikus és 5 római katholikus 
volt. A tanitás a szokásos egyházi és az előirt nemzeti ünnepek alkal-
mával adott szünetek kivételével zavartalanul folyt.  Február végén volt 
egy hosszabb ideig tartó járványos megbetegedés, a mikor két napos 
betegségi vákációt is kellett adni. A tanitás a VIII. osztályban május 
31-én, az V—VII. osztályokban junius 5-én, az I—IV. osztályokban' 
junius 10-én fejeződött  be. Az I—V. osztályosok vizsgálatok nélkül, 
az V—VIII. osztályosok minden tárgyból külön nap tartott vizsgálatok 
alapján osztályoztattak. 

Személyi változások* A tanári kart 9 rendes, 3 helyettes és 4 
óraadó tanár képezte. A rendes tanárok a régiek voltak. Helyettes ta-
nárokul alkalmaztuk : Dr. Lévay Lajos történelem-földrajz  szakos okle-



veles tanárt a történelem és földrajz  órák tanítására rendes tanári 
fizetéssel,  ugyanő mint az intárnátusban bennlakó tanár, megbízást 
kapott a tanulók intárnátusi felügyeletére  is; Fekete  Margit úrhölgyet 
abszolvált licenca vizsgával rendelkező tanárnő jelöltet a német és 
francia  nyelvek tanítására; Buna Anna okleveles elemi iskolai tanítónőt, 
ki a román, francia  és német nyelveket is beszéli, román tárgyaknak 
alsó osztályokban való tanítására. Természetrajzi tanszékünk üres lévén 
a felsőbb  osztályok természetrajz óráit , Gönczy Lajos nyugalmazott 
igazgató úr óraadói minőségben látta el, példás nevelői készséggel és 
szép eredménnyel. A mennyiségtan órák nagy része ellátatlan lévén, 
ezeknek óraadói minőségben való tanitására felkérettek  : Jancsó  Béla 
és Jaké  Albert római katholikus főgimnáziumi  rendes tanárok. Az in-
ternátusi létszám növekedése folytán  két nevelő alkalmazása vált szük-
ségessé, a kik közül az* egyiknek a teendőit Dr. Lévay Lajos h. tanár 
teljesítette, a másikra pedig Kiss  István helybeli református  segéd-
lelkész alkalmaztatott. Az igazgatói titkári állás, egyelőre ideiglenesen, 
megszerveztetvén, elöljáróságunk titkárnőnek Szabó  Judith érettségizett, 
kedves növendékünket alkalmazta. 

Halálozás. Kollégiumunkat közelről érintő személyi vonatkozású 
szomorú esemény volt, Bod  Károly nyugalmazott kollégiumi tanárnak, 
siikői lelkésznek, 1926 november 11-én történt gyászos elhunyta. A 
megboldogultat hosszú idő munkája kapcsolta kollégiumunkhoz, 1872-től 
1903 ig szolgált nálunk, mint tanár és igazgató, értékes nevelői munkát 
fejtvén  ki. Kollégiumunk tanári kara és elöljárósága testületileg kondo-
leált a gyászoló családnál, külön gyászjelentést adott ki, a koporsóra 
koszorút helyezett, temetésén az egész ifjúsággal  résztvett, a kollégiumi 
énekkar a gyászháznál és a temetőben énekelt, a sirnál Biró Sándor 
vallástanár tartott egyházi beszédet, mig az igazgató, a tanárikar és 
az elöljáróság nevében búcsúzott el a megboldogulttól. 

Egyházi ellenőrzés. Igen kedves emlékezetű marad mindnyájunk 
előtt az a néhány nap, a mikor szeretett főpásztorunkat,  Főtiszteletü 
dr. Makkai  Sándor püspök urat az 1926 november 2—6-ig tartott ge-
nerális vizitáció alkalmával körünkben üdvözölhettük. Kíséretében voltak 
Vásárhelyi  János püspökhelyettes, dr. Illés  Gyula tanügyi előadó, Mes-
ter Mihály gazdasági előadó és Nagy  Elemér püspöki titkár. A püspök 
úr és kísérete azzal a gondolattal jöttek, hogy iskolánk szellemi és 
anyagi állapota felől  részletes, beható tájékozódást szerezzenek. A 
mindenre kiterjedő alapos vizsgálat a legmegnyugtatóbb eredménnyel 
járt, mindenkit örömmel és bizalommal töltött el a jövő iránt. A püs-
pök úr Őméltósága és kisérete közvetlenül a mi vendégeink voltak, 
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ugyan, de a legnagyobb tisztelettel vette körül őt az egész város és 
vármegye, a minek a hatóságok a fogadtatás  és a tisztelgések során 
adtak méltó kifejezést.  Egy hétig tartó körünkbeni tartózkodás után 
azzal a boldog tudattal távoztak, hogy itt e kollégium falai  között 
életerős, komoly munka foly,  a mely képes lesz lassan és fokozato-
san az anyagi nehézségeket is leküzdeni. Még egy alkalommal örvend-
hettünk Őméltóságáék látogatásának 1927 junius hó 2 és 3 napjain, a 
mikor a Főtiszteletü püspök urat a felesége,  továbbá Vásárhelyi  János 
püspökhelyettes és dr. Illés  Gyula tanügyi előadó kisérték el. Fontos 
tanügyi kérdések megbeszélése végett látogattak hozzánk, átutazóban 
Fogarasról hazafelé  és ittlétük igen mély nyomokat hagyott mind-
nyájunk lelkében. 

Állami ellenőrzés. Az állami felügyelet  gyakorlása végett 1926 
október hó 26—27-én meglátogatta iskolánkat Silviu Ţepoşu  nagysze-
beni tankerületi inspector ur, aki az igazgatói administraciót vizsgálta 
felül.  Vizsgálatáról jegyzőkönyvet vett fel  és általában megelégedésé-
nek adott kifejezést.  Egészen rövid ideig tartó volt N.  Orghidan  nagy-
szebeni inspector urnák 1926 december 10-iki látogatása, a ki 3 osz-
tályban 1 — 1 órán hospitált, de hirtelen szükségessé vált elutazása 
miatt jegyzőkönyvet nem vett fel,  hanem szóval közölte észrevételeit, 
a melyek megnyugtatóak voltak. 1927 január 1-én felállittatván  a bras-
sói V. kerületi inspectorátus, iskolánk kikapcsolódott a nagyszebeni 
tankerületből és Brassóhoz csatoltatott. Az uj inspector úr Ioan Baciu, 
a kit hivatalba lépésekor Írásban üdvözöltünk, folyó  évi február  hó 
25-én személyesen látogatott városunkba, de ugyanekkor nálunk beteg-
ségi vakáció lévén, a nálunk való látogatása elmaradt. A tiszteletére 
rendezett banketten tanárkarunk 7 taggal vett részt, s ott Őt igazgató 
az iskola nevében üdvözölte. Mint miniszteri delegátus az évzáró vizs-
gálatokon A. Nanu,  helybeli állami liceumi tanár, tett több izben lá-
togatást. Az V. osztály felvételi  vizsgálatain pedig, ugyancsak minisz-
teri delegátusi minőségben C. K. Ionescu  brassói liceumi tanár elnökölt. 

Tanterv. A tanitás a mult években miniszterileg jóváhagyott tan-
terv szerint folyt  azzal a különbséggel, hogy nálunk az állami iskolákba 
ibevezetett 60 perces órák helyett 50 percesek engedélyeztettek, de ezek-
nek ellenében a miniszter úr kikötötte, hogy az úgynevezett román 
nemzeti tárgyak, mint a román nyelv, román történelem, alkotmánytan 
és Románia földrajza  minden osztályban az áll. tantervben megkövetelt 
óraszámnál egy órával többen tanittassék. Bár a tanterv nem irta elő, a 
miniszter úr azon később visszavont rendelkezésének némi pótlásaképpen, 
hogy hetenként 3 napon át a tanulóknak a tanítási időn kívüli társalgása 



Tornán nyelven történjék, minden osztály számára bevezettünk heti 1 — 1 
román társalgási órát — melyeket az I—II., V—VIII. osztályokban Buna 
Anna, a III—IV. osztályókban Finta  Gergely vezettek. Ugyanilyen célból a 
VII. és VIII. osztályú tanulók részére Fekete  Margit heti 1 francia  társalgási 
órát tartott az év második felében.  A tornatanitás fokozása  végett he-
tenként két délután játék-órák voltak az I—III. és a IV—Vili. osztá-
lyoknak külön-külön csoporban. A tanitás 1926 november 10-ikéig 
megosztott módon, délelőtt 8—12-ig és délután 2—4-ig tartott. Novem-
ber 10-ikétől a Főhatóságunk megengedte a csak délelőtt 8-tól l-ig 
tartó tanitást, ami némi könnyítés volt a túlságosan elfoglalt  tanulóink 
számára. 

Az iskola szellemi állapota* Tanulóink szellemi előrehaladása 
általában kielégítő volt. Ez különösen az évvégi eredményen látszik 
jól, mely szerint három osztályban egy bukás sem történt, a többi öt 
osztályban is osztályonként csak egy-egy a bukások száma. Éz a mai 
roppant nehéz tanterv mellett nagyon szép eredménynek mondható. A 
tanulók szellemi állápotának ellenőrzése és irányítása végett évharma-
dok elején és végén módszeres értekezleteket tartottunk, a melyeken 
minden tanügyi kérdést a legaprólékosabban megtárgyaltunk, a mivel 
a Főhatóság elismerését is kiérdemeltük. Kifejezést  adtunk többször a 
tankönyvek hiánya és némelyek rosszasága miatti elégedetlenségünk-
nek, a miknek reparalására most évvégén a leghatározottabb ígérete-
ket kaptuk.' Különösen feltűnő  volt az ebbeli hiány a latin auktorok-
nál, az V—Vili. osztályok fizika-kémia  és mennyiségtan könyveinél. 
Az egyes tárgyakban tett előrehaladás az értesítő statisztikai adataiból 
olvasható. Év közben legtöbb hiány a román tárgyak és a latin nyelv 
tanulásában mutatkozott, a mi természetes is tanulóink kezdő román 
tudása, a latin nyelv tanulásának késői kezdete és a tankönyvek hi-
ánya miatt. 

A IV. osztály felvételi  vizsgálata. Szép eredmény látszik az V. 
osztály felvételi  vizsgálatainál, a hol 17 vizsgálatra álló tanuló közül 
14-nek sikerült a vizsgálata. A sikerrel vizsgázottak közül több 9-nél 
is nagyobb médiát ért el. Az ősszel, szeptember 10—15. napjain meg-
tartott felvételi  vizsgálatra jelentkezett 7 tanuló, s ezek közül sikerrel 
vizsgázott 6, míg egy tanuló egy egész évre visszavettetett. Nevezett 
tanuló ezen év alatt annyira összeszedte magát, hogy a juniusi vizs-
gálaton egyike volt a legjobbaknak. Élénk bizonyság amellett, hogy 
egy-egy évnek megismétlése sokszor igen jó eredménnyel jár. 

Érettségi vizsgálat. Épen ellenkezőjét mondhatjuk az őszi és ta-
vaszi bakkalaureatuszi vizsgálatokról. Ezek ebben az esztendőben tel-



jesen sikertelenek voltak. Az őszi vizsgaszakon előállott a mult év 
juniusáról visszavetett' két növendékünk, de vizsgálatuk most sem 
sikerült. Még elszomorítóbb az eredmény a f.  év juniusában megtartott 
vizsgálatokon. Vizsgára jelentkezett 8 növendékünk. írásbelin elbukott 
7, szóbelin 1, tehát égyiknek sem sikerült a vizsgálata.-

Javító vizsgálatok. Az 1926 szeptemberében megtartott javító-
vizsgálatokon sikerrel vizsgázott 11 tanuló és pedig egy tárgyból 4 : 
úgymint Agyagási Sándor, Máthé László, Zayzon György és Komán 
Gyula I. osztályú tanulók. Két tárgyból 7 ; Bedő Lajos I. osztályú 
tanuló, Biró Dénes, Kertész Lajos és Lőrincz Géza III. osztályú tanulók, 
Barra Árpád, Ifjú  Mihály és Schvartz Mihály VIII. osztályú tanulók; 
osztályismétlésre Utasíttatott 1, Szilágyi András I. osztályú tanuló. 

Rendkívüli tárgyak tanulása. Tanulóink a sok irányban való 
elfoglaltságuk  között is igyekeztek az iskola ,által nyújtott előnyöket 
kihasználni. A gyakorlati pályákon az annyira nélkülözhetetlen gyorsí-
rást a kezdők, haladók és vitairók csoportjában összesen 17 tanuló 
tanulta Szabó  András tiszteletbeli igazgatótól. Szabadkézirajzra hat 
tanuló járt Haáz  Rezső kollégiumi tanárhoz, mig kézimunkából az 
asztalos és lakatos mesterségek körébe vágó munkálatokat húszan, 
tanulták Z. Sebess  József  tornatanártól. Ugyanő csekély díjfizetésért 
vivást is tanitott önként jelentkezőknek. Az ifjúsági  énekkar 38 taggal 
működött; zenekar az idén nem volt. 

Ifjúsági  egyesületek. Az ifjúsági  egyesületek közül Főhatóságunk 
rendelkezése szerint az idén csak a bibliakörök működhettek. Három 
ilyen kör volt működésben az T—III. osztályosok, a IV—V. osztályosok 
és VI—VIII. osztályosok köre. A két elsőt Kiss  István internátusi felü-
gyelő, a harmadikat Biró Sándor vallástanár vezették. Az I. osztályos 
tanulók részére vasárnapi iskolát tartott Kiss  István segédlelkész, inter-
nátusi felügyelő.  Hetenként egyszer tartottak összejöveteleket, a melyek 
részben biblia olvasásból és magyarázásból, részint előadásokból és 
megbeszélésekből állottak. Három alkalommal a nagy közönség részére 
vallásos estélyi rendeztek, a melyeken a kör tagjain kívül az igazgató,, 
a vallástanár, Kiss  István ref.  s. lelkész és internátusi felügyelő,  s egy 
alkalommal Derzsi Endre kisgalambfalvi  lelkész tartottak beszédeket és 
előadásokat. A körök persely pénzéből 1200 L.-vel segítettük a hús-
véti szünidőben Nagyváradon rendezett ifjúsági  konferencia  két részt-
vevőjét : Baczó Gábor VII-ik és Vajda Ferenc V-ik osztályú tanulókat.. 
Résztvettek még ezen a konferencián  Kiss  István segédlelkész, Gocs-
mann József  VII-ik és Kolumbán Ellák VI ik osztályú tanulók is. A kör 
400 Lei összegben pályadijakat tűzött ki, mikről részletes jelentés a. 



jutalmak csoportjában olvasható. A körök munkáját a helyi vezetőkön 
kivül ellenőrizték és irányították azok az előkelő vendégek, a kik év-
közben a köröket meglátogatták ; első sorban Főtiszteletü Püspök Ur 
és kísérete, más alkalmakkor dr. Imre  Lajos, dr. Gönczy Lajos theo-
logiai professzorok,  M.  Nagy  Ottó belmissziói titkár és Borbáth Dániel 
református  theologus. Mivel a más években kollégiumunkban működő 
önképzőkörök, gyorsírókor, testgyakorlókör felsőbb  rendelkezés folytán 
ez évben nem működhettek, tanulóink privátim és adott alkalmakkor 
képezték ilyen irányokban magukat. 

Valláserkölcsi nevelés. A bibliakörök valláserkölcsi nevelő hatásán 
kivül igen nagy súlyt fektettünk  arra, hogy ifjúságunkban  a vallásos 
érzést más utakon is ápoljuk. Ezt a célt szolgálták a vasárnapi isteni-
tiszteletek, a melyeken ifjuságunk  minden egyes tagjának énekes könyv-
vel kellett megjelennie és ahová egy-két tanuló kivételével ifjaink  szor-
galmasan el is jártak. Erre szolgáltak a jiétfőn  reggeli és szombat esti 
közös^ áhitatosságok, az úgynevezett précesek, naponként a tanítást 
kezdő és végző éneklések és imádságok, erre szolgált az adventi és 
böjti úrvacsora osztásokon testületileg történt megjelenésünk, ifjúságunk-
nak a vallásos estélyeken való részvétele és ottani szereplései. Konfir-
máció alkalmával 17 IV-ik osztályú tanuló vétetett fel  a gyülekezet 
önálló tagjai közé. 

Fegyelmi állapot. A fegyelmi  állapot általában jó volt. Apróbb 
vétségeken kivül, a melyeknek elintézése az osztályfőnökök  és az igaz-
gató hatáskörében történtek, a tanárikarnak mindössze három esetben 
kellett ítélkeznie, összesen nyolc tanuló súlyosabb vétsége fölött.  Min-
den egyes esetben a szülőkkel történt összefogás  utján a vétségeket 
kellő módon reperálni lehetett. Bár erélyes felügyelettel  a gyakoribb 
és súlyosabb vétségeket eléggé eliminálhattuk, mégis meg kell állapi-
tanunk, hogy tanulóinkban ma nincs meg a kellően komoly, céltudátós 
cselekvési készség, bizonyos álmos, letargikus kór jelei látszanak ifja-
inkon, a melynek befolyása  alól csak állandóan serkentő, buzditó intel-
mekkel lehet őket valamennyire kiemelni. Ez látszik a munkájukon, ez a 
pihenésükön, ez a szórakozásaikon és ennek tudható be az olykori 
léha, meggondolatlan cselekedetekre való könnyű rálépésük is. 

Egészségi állapot. Tanulóink egészségi állapota gyengébb volt, mint 
a mult évben. Február hónap folyamán  a világszerte dühöngő náthaláz 
ifjúságunkat  is megtámadta, ugy annyira, hogy egy két hétig több, mint 
az ifjúság  fele  fekvő  beteg volt, két napra pedig a tanitás beszünte-
tése vált szükségessé. Ugyanilyen járványszerüen lépett föl  a mumsz 
is. Három tanulónk nagyon súlyos, hosszan tartó betegségbe esett, 
<de — hála Istennek — mindhárman diadalmaskodtak a betegségeken. 



Tanárok helyettesítése. A betegség tanárkarunkat sem kímélte 
meg. Hosszabb-rövidebb ideig csaknem minden tantestületi tag beteg 
volt, többször pedig családi- vagy hivatalos ok miatt hiányzott. Biró 
Sándor vallástanár súlyosabban megbetegedvén, három hónapi szabad-
ságot kapott, mely idő alatt óráit szakszerű tanitás szerint Vajda  Fe-
renc esperes, Kiss  István segéd lelkész, Szabó  András tb. igazgató,. 
Szabó  Árpád, Nagy  Elemér és Fekete  Margit tanárok látták el. A ki-
sebb mulasztások alkalmával (Csefó  Sándor 16, Szabó  András 13,. 
Szabó  Árpád 7, Nagy  Elemér 10, Biró Sándor 20, Haáz  Rezső 10, 
Finta  Gergely 5, Jánö  Béla 4, Z.  Sebess  József  13, Dr. Lévay Lajos 
10, Fekete  Margit 12, Buna Anna 1, Gönczy Lajos 3, Jancsó  Béla 
Jakó  Albert 1, Spanyár  Pál 3, V#jda  Ferenc 6, Kiss  István 8 napon 
át hiányoztak) a hiányzó tanárok óráit a többi kollégák látták el, le-
hetőleg arányos beosztás szerint. Nem betegség, hanem külföldi  időzés 
miatt helyettesitettük április hónapban Haáz Rezső rajztanár óráit, aki 
Erdély három nemzetének Berlinben rendezett népművészeti kiállításá-
nak volt magyar részről egyik rendezője és aki eme áldozatkész mun-
kájával fajunknak  a külföld  előtt becsületet szerezvén, a legnagyobb 
hálára méltó munkát teljesített. A kiállítás anyaga között szép szám-
mal szerepeltek az ugyancsak Haáz Rezső által létesített néprajzi mu-
zeumunknak tárgyai, amelyek különösképpen tetszettek a közönségnek. 
Távolléte alatt óráinak szakszerű helyettesítését Spanyár Pál iómai 
katholikus főgimnáziumi  tanár, az igazgató, Fekete Margit, Buna Anna 
és Z. Sebess József  tanárok végezték. , 

Ünnepélyek és előadások. Nagy súlyt fektettünk  arra, hogy a 
nagyközönség előtt tudományos előadások és ünnepélyek alkalmával 
minél többet szerepeljünk, s ezzel egyrészt az iskola és a társadalom 
közötti érintkezést mélyítsük és fokozzuk,  másrészt az ismeretek ter-
jesztésével a kulturát ápoljuk és fejlesszük.  Legelső ünnepélyünket ok-
tóber 22-ikén Fülöp  Áron székely költőnek, kollégiumunk egyik nagy 
alapitványtevőjének emlékezetére rendeztük a költő sírjánál, Felsőbol-
dogfalván.  Tanulóink szavalatokkal s karének számokkal szerepeltek, 
Biró Sándor vallástanár pedig a betegség miatt távollévő igazgató he-
lyett mondott alkalmi beszédet. Október 31-ikét, a kálvinista egyháznak 
eme legnagyobb emléknapját, két részletben ünnepeltük meg: délelőtt 
az ifjúsággal  résztvettünk az egyházi templomi ünneplésen, délután 
5 órakor pedig házi ünnepélyt rendeztünk, amely egyúttal boldog em-
lékű Nagy Károly, nagynevű püspök emlékünnepélye is volt. A püs-
pök markáns alakját az igazgató rajzolta meg emlékbeszédében, Biró 
Sándor vallástanár imát, dr. Jodál  Gábor kollégiumi gondnok záróbe-



szédet mondottak, az ifjúság  pedig szavalatokkal és énekszámokkal sze-
repelt. November 4-én Püspök Ur Őméltósága hivatalos látogatása al-
kalmából nagyon népes gyülekezet előtt vallásos éstét rendeztünk, a 
melyen Őméltósága Mária és Mártha cimen tartott a közönség lelkét 
mélyen megkapó, igen tanulságos, szabadelőadást, Halmágyi  Samuné 
urnő Tompa  Lászlóné urnő finom  zongorajátéka mellett igen hatásosan 
énekelt, Finta  Gergely kollégiumi tanár verseiből olvasott fel  és az 
igazgató üdvözlő beszédet mondott. 

November, december, január és február  hónapokban sorozatos is-
meretterjesztő előadásokat rendeztünk, a melyek kezdetben kisebb, de 
később mind szélesebb körű érdeklődésben részesültek. Összesen kilenc 
előadás volt tervbe véve, de három a közbejött akadályok miatt el-
maradt. A megtartott hat előadás a következő kérdésekről szólott : 
Gönczy Lajos az emberi test szépségeiről, dr. Lévay Lajos Székelyud-
varhelyről, Nagy  Elemér Herczeg Ferencről, Csefó  Sándor a relativitás 
elméletéről, Finta  Gergely Ady Endréről és újból dr. Lévay Lajos a 
zsilvölgyi szénmedencéről adtak elő. Fogadják az előadók e helyről is 
hálás köszönetünket. Az elmaradt előadásokat részben pótlandó május 
14-én egy külön előadó estét tartottunk hármas céllal: anyagi szem-
pontból a nagyenyedi kerületi tornaverseny résztvevői költségeinek 
részbeni fedezésére,  erkölcsi szempontból azért, hogy alkalma 
nyiljék Haáz  Rezső kollégánknak a berlini kiállításon szerzett 
tapasztalatairól beszámolni és hogy a természettudományok két hallha-
tatlan zsenijéről, Voltáról és Laplaceról, haláluk százéves fordulója  al-
kalmából méltó módon megemlékezhessünk. Nagyon előkelő közönség-
gel telt ház előtt folyt  le ez előadás, melynek első részében Haáz F. 
Rezső tartotta meg beszámoló felolvasását,  a második részben pedig 
az igazgató elektromos kísérletekkel fűszerezett  szabadelőadást tartott. 

Ugyancsak az emlékezés- fáklyáját  gyujtottuk meg április 10-én 
is egy vallásos estély keretében, amelyet részben a nagyváradi ifjúsági 
konferencia  résztvevőinek anyagi felsegélyezése  céljából rendeztünk. E 
nap alkalom volt arra is, hogy a száz évvel ezelőtti kor két nagy zse-
nijéről, Beethovenről és Pestalozziról is megemlékezzünk. Ezt a ked-
ves munkát az igazgató végezte, mig Bíró S'ándor vallástanár bibliát 
magyarázott, Zárug  Sárika pedig egy szép Beethoven szonátát mu-
tatott be finom  zongora előadásban s az estély többi számát ifjuságunk 
töltötte ki. 

A látványosabb előadások közé sorozhatjuk a december 16—17-iki 
mozi-előadást, amikor a hatalmas és gyönyörű szép képekből álló Trója-
filmet  mutattuk be két estén keresztül városunk közönségének igen 
szép sikerrel. Bevezető előadást az első rész előtt Szabó  András tb. 
igazgató tartott. 



Február 16 án dr. Tóth  Lalos segesvári református  lelkész ur volt 
vendégünk, aki saját vetítőkészülékével, egy úgynevezett epidiaskoppal, 
mutatott be magyarázat mellett néhány mesét, útleírásokat és olasz 
művészi emlékeket képekben. Munkájában segítségére volt Haáz 
Rezső kollégiumi tanár, Velencéről tartott érdekes előadásával. 

Április 3-ik és 10-ik napjain tornadélutánt rendeztünk a nagye-
nyedi verseny költségeinek fedezése  céljából. Ifjaink  néhány volt nö-
vendékünk szíves kisegítése mellett szép mutatványokkal szerepeltek. A 
közönség nagyon meg voJt velük elégedve. 

Legnagyobb szabású ünnepélyünk a junius 12-iki véndiáktalál 
kozó volt. Ez végig a legmelegebb és a legbensőségesebb keretek között 
folyt  le. Ismerkedési estéllyel kezdődött, majd másnap délelőtt ünnepélyes 
istentisztelet volt, a melyen Biró Sándor vallástanár, véndiák, imádko-
zott, Péter  Károly egyházkerületi titkár, másik véndiák egyházi beszédet 
mondott. Nagy mértékben emelte a találkozó nívóját Benedek  Eleknek, 
a nagy székely mesemondónak, egyik legöregebb véndiáknak, szemé-
lyes jelenléte, aki most érte el irói pályafutásának  és a kollégiumból érett-
ségi bizonyítvánnyal való távozásának 50 éves fordulóját.  E rendkivül 
ritka alkalomból igen melegen ünnepeltük fajunknak  e nagy büszkeségét. 
Dr. Jodál  Gábor kollégiumi gondnoknak és Gönczy Lajos nyugalmazott 
igazgatónak a véndiákok összességét üdvözlő beszédei után, az igaz-
gató üdvözölte az önkéntelenül is jubiláló mesemondót, majd egy kis 
székelydiák köszöntötte őt harisnyaposztó viseletben. Megható részét 
képezte a találkozónak az elhalt professzorok  sírjához való kivonulás 
és azok megkoszorúzása. Utána népes bankett volt a kollégium étter-
mében, melyen lelkes pohárköszöntők hangzottak el, s itt nyert elfo-
gadást és teljesítést az igazgatónak ama indítványa is, hogy kollégiumunk 
benépesítése céljából indittassék egy olyan tőke gyűjtés, amelynek ka-
matai kizárólag I. osztályú tanulók ingyenes és féldijas  ellátását legye-
nek hivatva teljesíteni. Ebéd után a véndiákok a mostani diákokkal 
együtt a kollégiumkertbe vonultak le, ahol házilag árusított étel és 
ital fogyasztása  mellett kedélyes kerti ünnepély folyt  le, melynek ge-
rincét a kollégiumi ifjúság  tornavizsgája képezte. Az ünnepélyt tánc 
fejezte  be, amely a késő hajnali órákig tartott. Bár a találkozón a ne-
héz gazdasági helyzet és az utazási nehézségek miatt vidékről kevesen 
vettek részt, azok akik részt vettek, nagyon örültek a közös együtt-
létnek, s annak áldásait mélyen érezték. Sok fáradsággal  járt a talál-
kozó megszervezése, amely munkában városunk derék hölgyei és is-
kolánk sok véndiákja mellett a tanárikar tagjai tevékenykedtek a leg-
többet. Meg is érte a találkozó a ráfordított  fáradságot,  mert ugy az 
erkölcsi mint anyagi siker nagy volt. 



Hivatalos ünnepek. A hivatalos ünnepeket pontosan megtartottuk. 
December l én, január 24-ikén, május 10-én és junius 2-án hivatalos 
ünnep volt, melyek közül május 10-én műsoros ünnepélyt is rendez-
tünk. Ez alkalommal dr. Lévay Lajos kollégiumi tanár mondott ünnepi 
beszédet. 

Kirándulások. Év közben több ifjúsági  kirándulást rendeztünk. 
'Október 2-án nagyon szép időben egy napos kirándulás volt a közeli 
Rez-tetőre, a melyen az igazgató és még öt kollégiumi tanár vezeté-
sével az egész kollégiumi ifjúság  résztvett. December elején néhány 
tanuló Szabó  Árpád és dr. Lévay Lajos vezetésével Rugonfalvára  rán-
dultak le, ahol a vezető tanárok beszédekkel, az ifjak  énekszámokkal, 
szavalatokkal szerepeltek. A cél a nép lelkéhez való közelférkőzés  és 
annak a kultura iránti felébresztése  volt. Hasonló célból rándultak le 
f.  évi január hó 2-án igazgató és Z.  Sebess  József  nyolc tanulóval 
Székelykereszturra, ahol igen népes közönség előtt tarto/tak vallásos 
előadásokat, mely alkalommal igazgató felolvasást  tartott, a tanulók 
•ének és zeneszámokat adtak elő. 

Folyó évi május hó 22-ikén igazgató és Nagy  Elemér kollégiumi 
tanár tiz tanulóval Kecset és Kisfalud  községekbe szálltak ki, s mind 
két helyen istenitiszteletet és utána műsoros előadást rendeztek, a 
melyeken Nagy  Elemér, s az igazgató beszédekkel, az ifjak  énekszá-
mokkal és szavalatokkal szerepeltek. 

A legnagyobb kirándulás a május 28-tól junius l-ig tartó nagy-
enyedi tornaversenj're és a vele kapcsolatos környékbeli kirándulásokra 
történt kiszállás volt. Ezen igazgató és Z. Sebess  József  tornatanár ve-' 
vetésével 32 tanuló vett részt, 21, mint a tornászcsapat tagjai, a töb-
biek mint tartalék és mint kiránduló csapat. A verseny dicsőséget ho-
zott kollégiumunknak, mert hat résztvevő csapat közül a harmadik 
lettünk 26 ponttal; hoztunk 4 nagy ezüst és 1 kis ezüst érmet és két 
elismerő oklevelet. Csapatunk kitűnt és nagy elismerésben részesült, 
főleg  fegyelmezett  magatartásával. Verseny után két napos kirándu-
lásra mentünk gyalog Torockóra, majd a tordai hasadékhoz és Tordára. 
A sok szép vidék a színes népviseletek még a verseny miatt fáradt 
ifjúságunkra  is üditőleg hatottak. Igen kellemes benyomásokkal tér-
tünk haza. 

Internátus* Az internátus a régi épület első és második emeletén 
van elhelyezve. Nem modern, de egészséges és kényelmes szobákban. 
Vezetése Haáz  Rezső internátusi elnök kezében volt, akinek közvetlen 
segítőtársa dr. Lévay Lajos és Kiss  István ^voltak. Év elején 118, év 
végén 113 volt a bennlakók létszáma. A szigorú internátusi rend mel-



lett, nagy szükség lévén a tanulók időnkénti lelki felüditésére  is, egy 
nagy játékterem állott a tanuló ifjúság  rendelkezésére, a mely lexiko-
nokkal, lapokkal folyóiratokkal,  különféle  játékokkal (ping pong, sakk, 
malom) stb. volt felszerelve.  Az internátus nagy udvarát nyáron lab-
dajátékokra, télen pedig korcsolyapályának használták fel  a tanulóink. 
Betegség esetén külön betegszoba állott a betegek rendelkezésére, me-
lyet jövőre még kis házi gyógyszertárral is fel  fogunk  szerelni. Hi-
ányzik egy házi fürdő  is, a melynek beállítása szintén tervbe van véve. 
Az internátusi dij egész díj fizetőknek  1500 lei volt, a melyért lakást, 
fűtést  világítást kaptak tanulóink. Az ágynemű hozatala, a mosatás a 
tanulók külön terhét képezte. Az internátusi dijból összesen 32.000 L. 
elengedés volt. 

A konvíktus. Az internátussal szoros kapcsolatba állott a kon-
viktus. Az idén ideiglenes vezetője Z.  Sebess  József  tornatanár volt. 
Mint gazda segített a napi elszámolásoknál dr. Lévay Lajos; a felü-
gyeletet dr. Lévay Lajos és Kiss  István internátusi felügyelők  végez-
ték. Az évi teljes dij 6500 L. volt, de ebből az összegből 156.000 L. 
elengedés történt. A konviktusban naponként háromszori étkezés folyt, 
amelyek egyszerűek, de Ízletesek és kielégitőek voltak. A tanulók ré-
szére adott nagy összegű kedvezményék valamelyes ellensúlyozására 
ősszel néhány községben buzagyüjtést rendeztünk, mely a következő 
eredménnyel járt : H.-szentlászlón 10 véka 6 liter buza, Miklósfalván  8 
véka buza, két véka kukorica és 20 L., Rugonfalván  13 5 véka buza, 
1'5 véka kukorica és 50 L., Székelyzsomboron 18 véka buza és 210-
L., Kecsetkisfaludban  20 véka 3 kupa buza, 8 kupa kukorica, 3 véka 
4 kupa paszuly és 29 L, Bágyban 152 kg, buza, 0'75 véka kukorica, 
Farcádban 8 véka buza és 63 L., Dályában 13 véka buza és 50 L., 
Hodgyában 180 kg. buza, 76 kg. csőskukorica és 20 L., Hotnoród-
szentmártonban 700, L., 155 kg, buza, 4 kupa kukorica, vagyis ösz-
szesen : 16 és fél  q buza, 1 q kukorica, 0*5 q paszuly-}-932 L. Az 
összes pénzértéke 15032 L. A sok kiszállással együttjáró fáradság  és 
időbeli lekötöttség útját vágták annak, hogy az erkölcsileg is, de kü-
lönösen anyagilag előnyös mozgalmat nagyobb mértékben folytassuk. 
Az eredmény fényes  bizonyság volt amellett, hogy népünk ma is ál-
dozatkész, csak kellő formában  meg kell keresni őt, hogy áldozatkész-
ségének kifejezést  is adhasson. 



Iskolai javadalmak* 
A) Pályásatok, versenyek. 

1. A gróf  Teleki  Sámuel alapból esedékes pályadijra (35'60 L.) 
kiegészítve azt 500 L.-re, szóbeli versenypályázat volt kitűzve »A XIX. 
század román irodalmának körébőU. Pályázott Maxin Mihály VII. osz-
tályú tanuló, aki a versenydijat elnyerte. 

2. Dr. Váró  Géza ügyvéd ur megajánlásából 300 L. versenydij 
volt kitűzve az »Arany János levelezése, életviszonyainak, jellemének 
ismertetése müveiből vett idézetekkel® cimü szóbeli pályázatra. Pályá-
zott Bakk Péter VIII. osztályú tanuló, aki nagyon szép készültségről 
tett bizonyságot és igv a pályadijat, amelyet dr. Váró Géza ügyvéd 
ur a mült iskolai évről benmaradt 300 L-vel 600 L.-re egészített ki, 
elnyerte. 

3. A magyar irodalomból 300 L. pályadíj volt kitűzve Írásbeli 
pályázatra az »Árgirus monda és feldolgozásai  a magyar irodalomban* 
cimen. Beérkezett egy pályamű »Imádkozzál és dolgozzák jelige alatt. 
A biráló bizottság jutalomra érdemesnek találta. Szerzője : Baczó Gá-
bor VII. osztályú tanuló. 

4. A Kiss  József-alapból  esedékes 50 40 L. pályadijra, kiegészitvén 
azt 200 L.-re, szóbeli versenypályázatot tűztünk ki a német nyelvből. 
A vesenyre Maxin Mihály VII. osztályú tanuló jelentkezett, a kit a pá-
lyadijra érdemesnek talált a bizottság. 

5. 300 L. pályadij tüzetett ki szóbeli versenypályázatra a francia 
nyelvből is. Pályázott Maxin Mihály VII. osztályú tanuló, ki a pálya-
dijat elnyerte 

6. Egy névtelen adományából 200 L. pályadij tüzetett ki szóbeli 
versenypályázatra a trigonometriából. Pályáztak Dénes Dániel VIII. 
osztályú tanuló, Bölöny Béla, Gáspár István VII. osztályú tanulók. A 
pályadijat Dénes Dániel VIII, osztályú tanuló nyerte el, szorgalomdijat 
kaptak 150—150 L. összegben Bölöny Béla, Gáspár István VII. osz-
tályú tanulók. 

7. A Kiss  József  alapból esedékes 50 40 L. kamatjövedelemre,, 
kiegészitvén azt 150 L.-re, egy 100 és egy 50 L^ összegű pályadij tü-
zetett ki a szépírásból. Beérkezet 9 pályamunka, a melyek közül az 
első dijat a 5. számú nyerte el. Szerzője : Simó László I. osztályú ta-
nuló. A második dijat elnyerte az 1. számú pályamunka, melynek 
szerzője : Jodál Gábor IV. osztályú tanuló. 



8. Rajzból 100 L. pályadij volt kitűzve verseny pályázatra. Be-
érkezett 3 pályamű. A dijat elnyerte a III. számú munka ; szerzője : 
Haáz Sándor V. osztályú tanuló. 

9. Gyorsírásból ki volt tűzve 100 L. pályadij. Csak egy pályázó 
jelentkezvén az összeg verseny nélkül, mint szorgalomdij, Ítéltetett oda 
Bölöny Béla VII. osztályú tanulónak. 

10. A Hangya  szövetkezet által felajánlott  2900 L. adományból 
200 L. pályadijat tűztünk ki Írásbeli pályázatra: „A szövetkezés szük-
ségessége és előnyei" cimen. Beérkezett 3 pályamunka, a melyek kö-
zül a bíráló bizottság „Egy Istenem van, amaz Atya-stb" bibliai jeligéjű 
müvet tartotta a pályadíjra érdemesnek. Szerzője : Vajda Ferenc V. 
osztályú tanuló. 

11. Énekből versenypályázatra kitüzetett 3 pályadij 120, 70 és 46 
L. összegekben. A záróünnepélyen meghallgatott versenyek alapján az 
első dijat elnyerte Szigethy Béla VI. osztályú tanuló, a második dijat 
Gáspár István VII. osztályú tanuló és a harmadik dijat Kolumbán El-
lák VI. osztályú tanuló. 

12. A bibliakörben Biró Áron előljárósági tag ur 40 L és Biró 
Sándor vallástanár ur 100 Lei adományából énekversenyt tartottunk 
az egyházi énekekben legjártasabb tanuló jutalmazása céljából. A pá-
lyadijat egyenlő megosztás szerint 70—70 Lei összegben Baczó Gábor 

'VII, osztályú és Kolumbán Ellák VI. osztályú tanulók kapták. 
13. A legsikerültebb ima jutalmazására Biró Sándor vallástanár 

ur 100 L. pályadijat tűzött ki; elnyerte Bakk Péter VIII. osztályú 
tanuló. 

14. A bibliakörben legtevékenyebb tag jutalmazására ki volt tűzve 
100 L., elnyerte Baczó Gábor VII. osztályú tanuló. 

25. A bibliában legjártasabb tanuló jutalmazására ki volt tűzve 
100 L., elnyerte Baczó Gábor VII. osztályú tanuló. 

A pályadijak cimén kiosztott összeg : 3,626 L. 

B) Jutalmak. 
Az Ugrón János Alapból 400 L. jutalmat nyert Bakk Péter VIII, 

osztályú tanuló, mint a ki a VIII. osztálynak legeminensebb tanulója volt. 
A Véndiákok Lapját az Udvarhelymegyei Takarékpénztár R.-T. 

ajándékából egész évben kapták: Bakk Péter VIII. osztályú és Bölöny Béla 
VII. osztályú tanulók 800 L. értékben ; ugyanezt a helybeli Bőrgyár R.-T. 
ajándékából Maxin Mihály VII. osztályú tanuló kapta 400 L. értékbeq. 
Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár R.-T. adományából 5000—5000 
-L. iskolai segélyt élveztek Csia Kálmán és Fülöp Zoltán V. osztályú 



tanulók. Dr. Jodál  Gábor kollégiumi gondnok ur adományából 10 ta-
nuló összesen 32,875 L. összegű iskolai, konviktusi' és internátusi se-
gélyben részesült. 

A bibliakör adományából 600—600 L. segélyben részesültek-
Baczó Gábor VII. osztályú és Vajda Ferenc V. osztályú tanulók, mint-
akik a húsvéti szünidőben a Nagyváradon rendezett' ifjúsági  konferen-
cián résztvettek. 

Dr. Jodál  Gábor kollégiumi gondnok ur adományából 3000 L. 
jutalomdíj osztatott ki a következő tanulók között : 

Jodál Károly 4. o. t.-nak 200 L. szorgalom dij cimén ; Jodál Lajos 7. 
o. t.-nak 200 L., mint jó énekesnek; Imreh Domokos 4. o. t.-nak 150 L. jó 
számtan dolgozatáért. Haáz Ferenc 4. o. t.-nak 150 L. jó rajzaiért. Mester 
Sándor II. o. t.-nak 300 L. szorgalmas verstanulásáért; Veress Gyula 4 o. 
t.-nak 300 L. a román tárgyak szorgalmas tanulásáért. Fogarasi Pál 4. o. 
t.-nak 300 L. jó magaviseletéért és szorgalmáért; Rájk Béla 5. o. t.-nak 
300 L. a tornában való kiválóságáért; Somogyi Zsigmond 2. o. t.-nak 
300 L. jó magaviseletéért és szorgalmas tanulásáért; Kolumbán Ellák 
6. o. t.-nak 300 L. lelkes bibliaköri munkásságáért; Máthé István 4. o. 
t.-nak 150 L., mint az V. osztály felvételi  vizsgálat egyik legeminensebb 
szereplőjének; Mátyás Béla 8. o. t.-nak 150 L. példás magaviseleteért; 
Péter Elek 6. o. t.-nak 200 L. szorgalmáért és komoly magatartásáéért. 

Egy névtelen adományából Bakk Péter VIII. osztályú tanuló 500 
Lei tandijsegélyben részesült. Nagy  Elemér kollégiumi tanár urnák, 
mint szaktanárnak, adományából J . Nagy Sándor III. osztályú tanuló • 
100 L. jutalmat kapott a- Toldi 12 énekének szorgalmas megtanulás 
sáért. Egy névtelen adományából 100 L. jutalomban részesült Gönczy 
Kornél III. osztályú tanuló kifogástalan  magaviseletéért és jó stilizá-. 
lásáért. 

Becsek  Aladár bankigazgató'ur 1000 L. összeget adott év végi torna-
jutalmakra; Szigethi  Dénes ur adománya ugyanerre a célra 40 L., dr. 
Gönczy Gábor koll. jogtanácsos ur adománya 300 L., a Hargita Test-
edző Egylet adománya 100 L. volt. Az igy befolyt  1440 L. összeget, 
kiegészitvén 1500 L.-re, a következő győztes és legjobb tornászok ju-
talmazására fordítottuk  : 

Dr. Gönczy Gábor ur ajándékát, 300 L.-t, mint a legfegyelmezet-
tebb tornász Gáspár István VII. osztályú tanuló kapta, a Hargita  Test-
edző  Egylet  ajándékát 100 L.-t, mint a legjobb footballista  ugyancsak 
Gáspár István VII. osztályú tanuló kapta. Ezeken kivül Gáspár István 
VII. osztályú tanuló 6 elsőséggel 300 L.-t, Br. Bá.iffy  Endre VII. 
osztályú tanuló 80 L.-t, Keresztessy László VIII. osztályú tanuló 
70 L.-t, Baczó Gábor VII. osztályú tanuló 60 L.-t, Vajda Ferenc 



V. osztályú tanuló 60 L.-t, Bölöny Andor VIII. osztályú tanuló 
50 L.-t, Bölöny Béla VII. osztályú tanuló 90 L.-t, Dénes Dániel VIII. 
osztályú tanuló 20 L.-t, Jodál Lajos VII. osztályú tanuló 50 L.-t, Varga 
László VII. osztályú tanuló 50 L.-t, Demeter Zoltán VII. osztályú ta-
nuló 90 L.-t, Kolumbán Ellák VI. osztályú tanuló 50 L.-t, Szöts László 
VI. osztályú tanuló 30 L.-t, Baczó Mózes IV. osztályú tanuló 30 L.-t, 
Nagy Miklós IV. osztályú tanuló 20 L.-t, Káli András III. osztályú 
tanuló 50 Leit kaptak. 

A nagyenyedi tornaverseny költségeinek fedezésére  rendezett ver-
senyek és football  metsek jövedelméből 5900 L.-t forditottunk  segélye-
vésre, mely összegből: Bölöny Andor VIII. osztályú tanuló 300 L.-t, 
Bakk Péter és Dénes Dániel VIII. osztályú tanulók 500—500 L.-t, 
Gáspár István, Bölöny Béla, Baczó Gábor VII. osztályú tanulók 300—300 
L.-t, Maxin Mihály VII. osztályú tanuló 400 L.-t, Ciceri Béni VII. osz-
tályú tanuló 200 Leit, Jodál Lajos és Varga László VII. osztályú ta-
nulók 400—400 L.-t, Demeter Zoltán és Kolumbán Ellák VI. osztályú 
tanulók 300—300 L.-t, Makkai Dénes VI. osztályú tanuló 400 L.-t, 
Fülöp Zoltán, Rájk Béla, Vajda Ferenc V. osztályú tanulók 300—300 
L.-t, Váró György V. osztályú tanuló 200 L.-t kaptak. 

A május 3. és 9-ikén megtartott tornaünnepélyeken elért eredmé-
nyek alapján dr. Jodál  Gábor kollégiumi gondnok úr 1600 L. összegű 
adományából: Baczó Gábor, Gáspár István, Bölöny Béla VII. osztályú 
tanulók 300—300 L.-t, Maxin Mihály VII. osztályú tanuló 200 L.-t, 
Baczó Mózes IV. osztályú tanuló 200 L.-t, Kogler Károly III. osztályú, 
Turzai János II. osztályú, Demény Lajos I. osztályú tanulók 100—100 
Leit kaptak. Ugyanezen alkalomból Seidel János I. osztályú tanuló, 
mint a legügyesebb mászó, Szőts Tibor úr ajándékából 100 L.-t 
kapott. 

Egy névtelen adományából, mint eminens és példás magaviseletű 
tanuló 100 L. jutalmat kapott Váró György V. osztályú tanuló. Egy 
névtelen 2000 L. adományából 500—500 L. tandíj segélyt kaptak : 
Benedekfy  Sámuel és Biró Károly I. osztályú, Varga László VII. és 
Nagy Sándor VIII. osztályú tanulók. Zimny  Ferenc kereskedő úr az 
eladott egyensapkák jövedelméből 500 L.-t adományozott tanulók ju-
talmazására. Ezt az összeget 5 drb. Márki Sándor-féle  emlékkönyv 
beszerzésére fordítottuk.  A jutalomkönyveket elnyerték : Gönczy Kornél 
III. osztályú, Jodál Gábor, Máthé István, Mester István ós Szabó Árpád 
IV. osztályú tanulók. 

Soha  Aladár kereskedő úr-tanulók jutalmazására 500 L.-t adomá-
nyozott, mely összegből Demény Lajos I. osztályú tanulót 250 L.-vel, 
Kiss Sándor I. osztályú tanulót 150 L.-vel és Baczó László II. osztályú 
tanulót 100 L.-vel jutalmaztuk. 



Finta  Gergely tanár úr 7 drb. könyvet adományozott 330 Lei 
értékben jutalmazásokra. A könyveket a következő tanulók kapták : 
Mester Sándor, Turzai János II., Kecseti Érnő, Kogler Károly III., 
Veress Gyula IV., Jodál Lajos és Bölöny Béla VII. osztályú tanulók. 

A helyi Szeszgyárosok  tanulók jutalmazására 500 L.-t adomá-
nyoztak : Nagy Sándor VIII. osztályú tanuló kapta jutalmul a házi 
istentiszteleteken és ünnepélyek alkalmával teljesitett lelkiismeretes or-
gonajátékáért. 

A Zimny  és Persián-cég tanulók jutalmazására 200 L.-t adomá-
nyozott : Bölöny lózsef  III. osztályú és Seidel János I. osztályú tanulók 
kapták 100—100 L. összegben. Vajda Ferenc esperes úr adományát, 100 
L. elnyerte Kiss Ferenc II. osztályú tanuló. 

Egy névtelen adományából Biró Dezső III. osztályú tanuló 50 
L. jutalmat kapott példás magaviseletéért. 

Egy névtelen adományából 1000 L.-t az iskola fenntartására  for-
dítottunk. Pék József  úr adományát, 1000 L.-t pályadijak kitűzésére 
fordítottuk.  Özv. Fülöp Áronné, sz. Sargavy Erzsébet urnő adomá-
nyát, 1000 L.-t, pályadijak kitűzésére fordítottuk. 

A Hangya  Szövetkezet  által felajánlott  2000 L.-ből a 200 L. pá-
lyadíjon felüli  összeget részben jutalomkönyvek beszerzésére (800 L.) 
részben pályadijakra (1449*60 L.) fordítottuk.  A még így is fennmaradó 
450 40 L.-ből jutalmat kaptak : Puskás Zoltán I. osztályú tanuló 50'40 
L.-t, Monoky Árpád III. osztályú tanuló 100 L.-t, Mester Sándor III. 
osztályú tanuló 100 L.-t, Gergely Lajos II. osztályú tanuló 100 L.-t, 
Tordai Sándor I. osztályú tanuló 100 L.-t. 

Soha  Aladár úr két darab jutalomkönyvet adományozott 540 L. 
értékben. Sarkady Pál és Finta Zoltán I. osztályú tanulók kapták. 

A Minerva  Irodalmi  és Nyomdai  Müintézet  R.-T. 10 drb. jutalom-
könyvet küldött 600 L. értékben. Elnyerték: Haáz Ferenc és Imreh 
Domokos IV., Vajda Ferenc és Váró György V., Demeter Zoltán VI., 
Bakk Péter, Csiky Andor, Mátyás Béla, Nagy Sándor és Szigyártó 
Albert VIII. osztályú tanulók. 

Dr. Karácsonyi  János püspök úr 8 drb. könyvet küldött tanulók 
jutalmazására 160 L. értékben. Elnyerték : Demény Lajos, Kandó János, 
LŐrincz András és Tordai Sándor I. o., Dancs Kálmán, Gergely Lajos 
II. o. és Kassay Pál VII. osztályú tanulók. A Hangya  Szövetkezet 
adományából 48 drb. könyvet vásároltunk 800 L. értékben. A követ-
kező tanulók kapták: Benedekfy  Samu, Biró Károly, Dénes Albert, 
Kiss Sándor, Kovács János, Lőrinczy László, Máthé László, Puskás 
Zoltán, Simó László, Széli Sándor, Vadász Béla és Vajna Albert I., 
Baczó László, Bedő Gyula, Biró István, Demeter László, Fischer Andor, 



Jakab Zsigmond, Képiró Gyula, Kiss Ferenc, Kovács László, Nagy 
Elemér, Nemes Zoltán, Rácz Gábor, Somogyi Zsigmond II., Baczó-
Géza, Bakk Sándor, Bölöny József,  Demeter Elemér, Dénes Dániel, 
Hegyi István, Kandó István, Monoky Árpád, G. Nagy Sándor III. Jodál 
Károly, Mester István IV. Asztalos Ödön, Tompa István, Hegedűs 
János, Rájk Béla V. Kolumbán Ellák, Tompa Miklós, Péter Elek VI. 
Baczó Gábor, Bölöny Béla, Maxin Mihály VII. Bakk Péter és Dénes 
Dániel VIII. osztályú tanulók. 

Néhai Bod Károly koszorumegváltásából fennmaradt  950 L. ösz-
szegből jutalmat kaptak: Bölöny Béla VII. Kolumbán Ellák VI. Hege-
dűs János V. Kovács László II. osztályú tanulók 200—200 L. Szigethy 
Béla VI. osztályú tanuló 100 L. Sorosán Béla III. osztályú tanuló* 
50 L. összegben. 

A jutalmak cimén nyújtott segítség összege: 66,315*40 L. 

C)  Ösztöndíjak, segélyek és egyéb javadalmak. 
A) Alapítványok* 

1 .A Kiss  József-íé\e  alapból 50 tanuló nyert egyenként 50*40 L. 
ösztöndíjat. Ezek a következők : Csiky Andor 8. o. t., Mátyás Béla 8; 
o. t., Nagy Sándor 8. o. t., Szigyártó Albert 8. o. t., Baczó Gábor 
7. o. t., Br. Bánffy  Endre 7. o. t., Bölöny Béla 7. o. t., Gáspár István 
7. o. t., Jodál Lajos 7. o. t., Kassay Pál 7. o. t., Kóréh Ferenc 7. o. 
t., Demeter Zoltán 6. o. t., Kolumbán Ellák 6. o. t., Péter Elek 6. o. t., 
Szigethy Béla 6. o. t., Tompa Miklós 6. o. t., Hegedűs Sándor 5. o. t.,. 
Tompa István 5. o. t., Vajda Ferenc 5. o. t., Váró György 5. o. t., 
Imreh Domokos 4. o. t., Jodál Gábor 4. o. t., Jodál Károly 5. o. t., 
.Máthé István 4. o. t., Mester István 4. o. t„ Nagy Miklós 4. o. t., 
Szabó Árpád 4. o. t., Veress Gyula 4. o. t., Baczó Géza 3. o. t., Bak 
Sándor 3. o. t., Bölöny József  3. o. t., Demeter Elemér 3. o. t., Dé-
nes Dániel 3. o. t., Gönczy Kornél 3. o. t., Kandó István 3. o. t., 
Kecseti Ernő. 3. o. t., Hegyi István 3. o. t., Monoky Árpád 3. o. t., 
G. Nagy Sándor 3. o. t., Baczó László 2. o. t., Bedő Gyula 2. o. t., 
Biró István 2. o. t., Demeter László 2. o. t., Gergely Lajos 2. o. t.,. 
Jakab Zsigmond 2. o. t., Kiss Ferenc 2. o. t., Kovács László 2. o. t , 
Mester Sándor 2. o. t.. Nagy Elemér 2. o. t., Rácz Gábor 2. o. t 

Kiosztásuk az 1927—28. iskolai év megnyitó ünnepélyén történt. 
2. A Gidófalvi  Gá&or-alapból: Bakk Péter és Dénes Daniel 8. 

o. t. 150—150 L.-t., Baczó Gábor és Jodál Lajos 7. o. t. 90—90 L.-t.,. 
Demeter Zoltán és Péter Elek 6. o. t. 60—60 L.-t. kaptak. Ezeket az 
összegeket az alapító végrendelkezése szerint Gábor napján ünnepély 



keretében osztottuk ki. Ugyanezen alapítványból 1000 L. össztöndíjra 
rokon tanuló nem akadván, az ösztöndíj kiadatlan maradt. 

3. A Gaál—Teleki-alapból  50—50 L.-t. nyertek : Demeter Zoltán 
6. és Vajda Ferenc 5. o. tanulók. 

4. A gróf  Teleki  Sámuel-alapból,  mint eminens tanulók 26—26 L. 
jutalmat nyertek : Bakk Péter 8. és Váró György 5. o. tanulók; 15*50— 
15'50 L.-t Bak Sándor 3 , Haáz Ferenc 4., Dénes Albert 1. o. tanulók. 

5. A gróf  Korda-alapból  egyenként 21 L.-t kaptak: Dénes Dániel 
8., Kolumbán Ellák 6., Asztalos Ödön 5. és Rácz Gábor 2. o. tanulók. 

6. A gróf  Teleky  Miksa-alapból  egyenként 80 L.-t kaptak: Baczó 
Gábor 7. Tompa Miklós 6. és Tompa István 5. o. tanulók. 

7. A i&s2£í-alapból egyen ént 21 L.-t kaptak: G. Nagy Sándor 
3., Nagy Miklós és Mester Sándor 4. o. tanulók. 

8. A Nagy  Sándor-alapból 10 L.-t nyert: Nagy Elemér 1 o. tanuló. 
• 9. A Székety—Ugrott-alapból  50 L.-t Szabó Árpád 4. o. tanuló 

kapott. 
10. A Bod—Benedek-alapból  30 L -t Kovács László 2. o. tanulónak 

ítélt a tanári kar. 
11. A Bágyi Baczó Mózes  és neje Bence Juliánná  aranylakadalmi 

alapítványából 72 L.-t Baczó Géza 3. o. tanuló kapott. 
12. A Székely  udvarhelyi  Zálogkölcsön  Intézet  és Betéti  Pénztár  -

alapból 70 L. vei Széli Sándor 1. o. tanulót jutalmaztuk. 
13. A dr.  Szöllösi  Ödönné  Bartha Ilus  alapítványból rokon tanuló 

nem lévén, Dénes Dániel 8. o. tanuló 1000 L.-t kapott. 
14. A dr lécfalvi  Gyárfás  Pál által alapított Lécfalvi  Gyárfás 

Endre  alapítvánnyal létesített konviktusi helyre (az idén 1800 L. volt) 
az 1927—28. évre 1800 L. összegben újból felvétetett  Asztalos Ödön 
5. osztályú tanuló. 

15. Özv. Ugrón  Jánosné  Oroszfái  Mikó  Margit  urnő által Ugrón 
János  emlékére létesített konviktusi alapítványi helyre, melynek ösz-
szege 1804 L. felvétetett  Kandó István 3. o. tanuló. 

16. Özv. Nagy  Samuné Szolga  Irén  úrnőtől adományozott dr. 
Nagy  Sámuel  alapítvány jövedelmét 200 L. Veress Gyula 4. o. tanuló 
kapta. 

17. A reformációi  alapítvány  jövédelméből 250 L. konviktusi se-
gélyt élvezett Nagy Miklós 4. o. tanuló. 

18. A Szentgyörgyi  Mózes-alapítványból  150 L. konv. segélyt ka-
pott Keszeg István 4. o. tanuló. 

19. A Fekete  Sámuelnél  Kendi  Kandida-alapítványból  68 L. kon-
viktusi segélyt kapott Somogyi Zsigmond 2. o. tanuló. 

20. Özv. Fülöp  Áronné született Sargavy  Erzsébet  urnő által 
* 



létesített Fülöp  ^fOM-alapitvány  jövedelméből 2500 L.-t Bakk Péter 8. 
0. tanuló kapott. Ugyanezezen alapítványból 2000 L. ösztöndíjra felvé-
tetett Simő László 1. o. tanuló. 

21. Özv. Szaniszló  Samuné Horváth  Gizella  adományának jöve-
delmét 150—150 L.-t tankönyv segély címén Hegyi István 3. és Bíró 
István 2. o. tanulók kapták. 

22. A Csefó  Zolika-a\ap  évi kamatjövedelmét, 200 L.-t, Jodál 
Gábor 4. osztályú tanuló kapta, mint a ki a legtöbb Ígéretet nyújtotta 
arra, hogy egyházának törhetetlen oszlopa, lelkes anyagi és erkölcsi 
támogatója lesz. 

23. A székelyudvarhelyi  volt  magyar királyi  állami polgári  leány-
iskolát  az 1926 évben végzett növendékeknek találkozójuk emlékére 
tett jutaimi alapítványának 3/4 évi kamatát, 180 L.-t, Mester István 4. 
osztályú tanuló kapta. 

24. Az apró alapokból  összegyűlt  és a Szakács  Mózes  nevét viselő-alap 
100 L. kamatjövedelmét egyenlő arány szerint megosztva Kovács János 
1. és Bedő Gyula 2. osztályú tanulók kapták. 

Az ösztöndijak és alapitványok kamatai cimén kiadott összeg: 
14489 50 L. 

B) Díjkedvezmények. 

A tandíj kedvezmények összege (9 tanulónál) 4950 L. 
A fenntartói  díjkedvezményeké (74 tanulónál) 66150 L. 
E két kedvezmény összege a teljes díjfizetésnek  16%-át. teszi. 
A konviktusi díjkedvezmény (70 tanulónál) 156000 L. (21%) 
A lakásdíjkedvezmények össz. (55 tanulónál) 32000 L. (18%) 
Díjkedvezmények együttes öszege 259,100 L. 

C) Legáció. 

A karácsonyi, huzvéti és pünkösti ünnepekre kibocsátott legátusok 
összesen 2700 L. segélyt élveztek a hívek adományából. 

A tanulók által az 1926—27. isk. évben élvezett juíalmak, ösz-
töndijak, segélyek együttes összege : 346230 90 L. volt. 

Az iskolai gyűjtemények és alapok részére tett adományok. A 
közönség részéről megnyilvánult és a jutalmak során feltüntetett  nagy 
áldozatkészség mellett említésre méltó adományok voltak még a követ-
kezők : 

Dr. Jodál Gábor kollégiumi gondnok úr 2 darab értékes könyvet 
adományozott a kollégium könyvtárának. 

Az őszi kiállítást rendező bizottság a kiállítás jövedelméből 5000 
L-t a kollégiumnak, 3000 L-t a néprajzi muzeumnak adományozott. 



Péter Károly egyházkerületi titkár úr az 1886-ik évben érettségi-
zettek alapját 2000 L-val gyarapította. 

Szentgyörgyi Mózes iskolai célra 5000 L-t adományozott. 
Dr. Gönczy Lajos theol. professzor  úr „Isten hatalmas keze alatt" 

cUnü munkáját adományozta a könyvtárnak. 
Muzsnai László theologiai magántanár úr 5 darab értékes mun-

káját adományozta a koll. könyvtárának. 
P. Boros Fortunát dr. „Az erdélyi Ferencrendiek története" cimü 

munkáját adományozta a könyvtárnak. 
Dr. Fuchs Vilmos orvos úr 19 könyvet, dr. Lévay Lajos kollé-

giumi tanár úr „Petrozsény települése" cimü munkáját adományozta 
a könyvtárnak. 

Dr. Csengeri János Horátius fordítások  c. munkájának 2 kötetét 
adományozta a könyvtárnak. 

N. N. egy nagy vaddisznó agyarat adományozott a természet-
rajzi szertárnak. 

Jodál Gábor IV. osztályú tanuló 5 darab vulkánikus eredetű kő-
zetet és 1 üvegben láva minta sorozatot adományozott a természet-
rajzi szertárnak. 

Az épület fenntartása.  Az épület fenntartására  az elmúlt iskolai 
évben nagyobb összeget kellett fordítani,  részben a mindenfelé  meg-
rongálódott külső és belső falak,  járdák, tetőzet renoválása, részben az 
új épület fronti  részének igazgatói lakássá való átalakítása és részben 
egy 5 m3 es víztartálynak beszerzése és elhelyezése céljából. 

Tanszerek gyarapítására nem gondolhattunk, mivel nehéz anyagi 
helyzetünk nem birta és mert örömmel állapitható meg, a szer-
táraink a körülményekhez képest szépen vannak felszerelve.  Mindössze 
2 térképet és 6 drb. román történelmi képet szereztünk 2750 L. érték-
ben. A fontosabb  belföldi  folyóiratokat  az iskola könyvtár-átalányából 
járattuk, valamint a könyvtár részére vegyesen román és magyar szö-
vegű könyveket is ebből szereztünk be, E téren — sajnos — nem 
tudtunk a kor követelményeivel lépési tartani. Nagyon kívánatos volna, 
hogy könyvekre, de különösen külföldi  folyóiratokra!  a jövőben nagyobb 
összegeket áldozhassunk. 

Szertárak. 

A kollégium tulajdonában vannak: filologiai,  történelmi, földrajzi, 
természetrajzi, fizikai,  kémiai, régiségtani, néprajzi szertárak, a melyek 
mind állandó leltárral rendelkeznek. Kezelésük egy-egy tanár vezetésére 
van bizva. Az elmúlt évben' a szertárak állománya nagyon keveset 
változott. 



Situaţia* elevilor referitor  la purtarea morală şi progres la 
fínéle  anului şcolar. 

A tanulók minősítése magaviselet és előmenetel szempont-
jából az iskolai év végén. 

Observări:  La elevi reformaţi  nu s'a notat religiunea şi la purtarea nota »foarte 
bună.« 

Megjegyzések:  A református  tanulók neve után a vallás és magaviseletnél a 
«nagyon jó« 10 fokozat  nincsenek jelölve. 

Prescurtări:  r. cat. = romano cat., = ev. luteran; unit. = unitar; izr. — izra-
elit ; purt. — purtarea. 

Rövidítések:  r. kath. — római katholikus; ev. lut. = ág. evangelikus; unit. = 
unitárius; izr. = izraelita; mv. = magaviselet. 

Clasa  I.  osztály. 
Dirigente de clasa. — Osztályfőnök:  Jánó Béla, 
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Situaţia — Minősítés 

1 Benedekfy  Sámuel 733 15 Promovat — előlép 
2 Biró Károly 7-10 17 » » 
3 Bodrogi István purt. b. - mv. jó 602 28 » » 
4 Demény Lajos purt. b. - mv. já 708 13 » » 
5 Derzsy Albert 6*95 21 » » 
6 Dénes Albert 8-07 9 Prom cu laudă - dicsérettel előlép 
7 Finta Zoltán 9-12 4 » » J> » » 
8 Für Tibor róm. kat. 685 23 Promovat — előlép 
9 Gábor Pál 589 30 » » 

10 Kandó János 7-53 12 » J> 
11 Kertész Zoltán 6.25 26 » » 
12 Kiss János 830 8 Prom, cu laudă - dicsérettel előlép 
13 Kovács János purt. b. - mv. jó 8-07 10 •» » » » » 
14 Kökösi János purt.b.-mv. jó 7-02 20 Promovet — előlép 
15 Lőrincz András ev. lut. 7-07 18 » » 
16 Lőrinczy László unit. 851 7 Prom, cu laudă - décsérettel előlép 
17 M á t h é LáSZlÓ unit. purt. b. - mv •jó 897 5 » » » » T> 
18 Nagy Nándor purt. b - mv, jó 591 29 Promovat — előlép 
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Situaţia — Minősítés 
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19 Orbán Endre r,cat.Purt.b. - m y . jó 5-77 Corigent -- javit (2) 
20 Puskás Zoltán 9-19 3 Prom. cu laudă - décsérettel előlép 
21 Sarkady Pál 9-64 1 » » » » » 
22 Seidel János 695 22 Promovat — előlép 
23 Simó László 930 2 Prom. cu laudă - dicsérettel előlép 
24 Szentgyörgyi Béla 659 24 Promovat — előlép 
25 Szél Sándor 882 6 Prom. cu laudă - dicsérettel előlép 
26 Szilágyi András purt, b.- mv. jó 6-38 25 Promovat — előlép 
27 Tompa Kálmán 7-06 19 » » 
28 Tordai Sándor purt. b. -mv. jó 766 11 » » 
29 Tóth József 6*10 27 » » 
30 Vadász Béla purt. b. - vm. jó 7-38 16 » » 

Vajna Albert 7-43 14 » » 

S'au înscris — beiratkozott; 31. Promovaţi — előlép : 30. Cori-
gent — javit: 1. 

Clasa  IL  osztály• 
Dirigente de clasa. Osztályfőnök  : Haáz  Rudolf. 

1 Agyagási Sándor purt. b/- mv.jó 6*92 23 Promovat — előlép 
2 Baczó László 792 5 » » 
3 Balázs János unit. purt.b. - mv. jó 607 36 » 
4 Bedő Gyula 799 4 » » 
5 Bedő Lajos — — Repetent — ismétlő 
6 Biró István 7-85 8 Promovat — előlép 
7 Biró Samu 6-11 35 » » 
8 Bodrogi Károly 6-14 34 » » 
9 Boros Gábor 7 02 20 T> » 

10 Dancs Kálmán 7 45 13 7> » 
11 Demeter László 7-73 9 » T> 
12 Derzsi Mihály unit. 6 92 22 » » 
13 Fischer Andor 7-48 12 » 
14 Für Antal róm. kat. 7-11 7 » » 
15 Gergely Lajos 7-26 15 » S> 
16 Horváth József 6 68 29 » » 
17 Jakab Zsigmond 7 90 7 
18 Keszeg István 7*64 10 » » 
19 Képiró Gyula 7-04 9 » 
20 Kinda József  purt. b. - mv. jó 664 30 » T> 
21 Kiss Ferencz 8'66 1 Prom. cu laudă • dicsérettel előlép 
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22 Kovács Árpád 6'51 31 Promovat — előlép 
23 Kovács László 866 2 Prom. cu laudă - dicsérettel előlép 
24 Márton Géza unit. 6 71 25 Promovat — előlép » : 25 Máthé László 668 28 » 

— előlép » 
26 Mester Sándor unit. 719 16 » » 
27 Nagy Elemér 7-61 11 » 
28 Nemes Zoltán 7-02 21 » » 
29 Péter Zoltán 7 07 8 » » 
30 Rácz Gábor »7'95 6 » » 
31 Rákosi Tibor 6 90 24 » » 
32 Schröder Sándor 678 26 » » 
33 Somogyi Zsigmond 8-09 3 Prom, cu laudă- dicsérettel előlép 
34 Szabó László 6-71 27 Promovat — előlép 
35 Szántó Mihálj purt. b.-mv.jó 6-30 32 » 

— előlép 

36 Turzai János 7 39 14 » » 
37 Zayzon György 638 33 » » 

S'a retras — kilépett; Rákosi Dionisie. 
S'au incsris — beiratkozot; 38. S'a relras — kilépett: 1. Promo-

vaţi — előlép: 36. Repetent— ismétel: 1. 

Clasa  III,  osztály. 
Dirigintele clasaa — Osztályfőnök*.  Nagy  Elemér. 

1 Albert Dénes 6-78 16 Promovat — előlép 
2 Baczó Géza 8-76 3 Prom. cu laudă - dicsérettel előlép 
3 Bakk Sándor 7-40 10 Promovat — előlép 
A Biró Dezső 6-79 15 » » 
5 Bodrogi Endre 5-97 19 » » 
6 Bölöny József  unit. 9'04 2 Prom. cu laudă - dicsérettel előlép 
7 Demeter Elemér 7-78 8 Promovat — előlép 
8 Derzsy Béla 6*21 14 » 
9 Dénes Dániel 7'68 9 » » 

10 Gönczy Kornél 914 1 Prom. cn laudă - dicsérettel előlép 
11 Hegyi István 7-87 3 Promovat — előlép 
12 Kandó István 7 92 6 » » 
13 Káli András — 21 Corigent -- javit (1) 
14 Kecseti Ernő 7-14 12 Promovat — előlép 
15 Kogler Károly ev. lut. 7-87 4 » 
16 Komán Gyula 5*77 20. » 
17 Monoky Árpád 680 7 » 7> 
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Situaţia — Minősítés 

18 G. Nagy Sándor 7-40 11 Promovat — előlép » 19 U. Nagy Sándor 699 14 » 
— előlép » 

20 Rácz Zoltán 6'14 18 » » 
21 Sorosán Béla 7 05 13 » » 

S'a retras — kilépett: Nagy Alexandru. 
S'au inscris 22. S'a retras — kilépett: 1. Promovaţi — előlép 20. 

Corigent — javit: 1. 

Clasa  IVosztály. 
Dirigente de clasa. — Osztályfőnök:  Finta  György. 

1 Baczó Mózes purt. b. - mv. jó 616 17 Promovat — előlép 
2 Balázs Ferenc » » » » 6-82 12 T> » 
3 Bokor Károly » » » » 5-99 18 » » 
4 Csiszár László 5-60 22 » T> 
5 Farkas Árpád purt. b. - mv. jó 6-70 13 » » 
6 Fogarasi Pál 6-88 11 J> » 
7 Haáz Ferenc 807 5 » » 
8 Imreh Domokos 776 8 » » 
9 Jodál Gábor 9'21 1 Prom. cu laudă - dicsérettel előlép 

10 Jodál Károly 7-13 9 Promnvat — előlép 
» 11 Józsa Géza 639 14 » 

— előlép 
» 

12 Keresztes László purt. b, -mv. íó — 23 Repetent — ismétel 
13 Kónya Gyula 592 19 Promovat — előléd 
14 Lukácsfi  Ödön 572 21 » 7> 
15 Magyari Albert purt b. - mv. jó 6-19 16 » » 
16 Máthé István unit. 8-90 2 Prom. cu laudă - dicsérettel előlép 
17 Mester István 7-82 7 Promovat — előlép 
18 K. Nagy Istvánun«t. Purt.b.mv.;ó 20 » » 
19 E. Nagy István unit. 5'78 15 » 
20 Nagy Miklós 8-20 4 » » 
21 Szabó Árpad 8-49 3 Prom. cu laudă - dicsérettel előlép 
22 Szalay Imre «•, cat. purt. b. - mv. jó 7-08 10 Promovat — előlép 
23 Veress Gyula 8 03 6 » » 

S'au retras — kilépett : Biró Dionisie, Fodor Bela, Monoky Bela. 
S'au înscris — beiratkozott : 26. S'au retras — kilépett: 3. Pro-

movaţi — előlép: 22. Repetent — ismétel: 1. 



Clasa  V.  osztály• 
Dirigente de clasa. — Osztályfőnök:  Szabó Árpád. 
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Situaţia — Minősítés 

1 Asztalos Ödön 769 3 Promovat — előlép 
2 Bőjthe Béla 6-43 11 » » 
3 Csia Kálmán 686 8 » » 
4 Fülöp Zoltán 669 10 » » 
5 Haáz Sándor 692 7 « » 
6 Hegedűs János 701 6 » » 
7 Nagy Sándor 674 9 » » 
8 Rájk Béla 7-45 4 » » 
9 Tompa István 7*02 5 » » 

10 Vajda Ferenc 921 2 Prom. cu laudă - dicsérettel előlép 
11 Váró György 9 55 1 « » » » » 

S'a retras — kilépett: Nemes Bela. 
S'au înscris — beiratkozott: 12. Promovaţi — előlép: 11. S'a 

retras — kilépett: 1. 

Clasa  VI*  osztály• 
Dirigente de clasa. — Osztályfőnök:  Szabó András. 

1 Csiki József  unit. 6 76 6 Promovat — előlép 
2 Csiki Sándor purt. b, -mv. jó — 11 Corigent — javit 
3 Demeter Zoltán 8'59 1 Prom. cu laudă - dicsérettel előlép 
4 Hegyi János 668 7 Promovat — előlép 
5 Kolumbán Ellák 8-39 2 Prom. cu laudă • dicsérettel előlép 
6 Makkai Dénes purt. b. - mv. jó 665 8 Promovat — előlép 
7 Péter Elek •26 3 Pi om. cu laudă - dicsérettel előlép 
8 Szigethi Béla 8-18 4 Promovat — előlép 
9 Szilágyi Lajos pun. pot» - mv. m. 5*93 10 » » 

10 Szőts László purt b. -mv. jó 6-05 •9 » » 
11 Tompa Miklós » » » » 7-48 5 » » 

S'an înscris — beiratkozott: 11. Promova^ — előlép: 10. Cori-
gent — javit: 1. 
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Clasa  VIL  osztály• 
Dirigente de clasa. — Osztályfőnök  : Biró  Sándor. 
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Situaţia — Minősítés 
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1 Baczó Gábor purt. b. - mv. jó 8-93 3 Promovat — előlép 
2 Br. Bánffy  Endre 773 4 » » 
3 Bölöni Béla unit. 9-11 2 Prom, cu laudă -dicsérettel előlép 
4 Ciceri Béni 7-51 6 Promovat — előlép » 5 Gáspár István 7-33 7 » 

— előlép » 
6 Gocsman József 6'89 10 » 
7 Jodál Lajos 7-60 5 » » 
8 Kassay Pál 7-29 8 » » 
9 Kóréh Ferenc purt. b. - mv. jó 7-19 9 « » 

10 Mixin Mihály ev. lut. 9-32 1 Prom. cu laudă -dicsérettel előlép 
11 Varga László 6'52 11 Promovat — előlép 

S'au încris — beiratkozott: 11. Promovaţi — előlép: 11. 

Clasa  VIII,  osztály* 
Dirigente de clasa .— Osztályfőnök:  Dr,  Lévai  Lajos. 

1 Bakk Péter 9*03 1 Prom. cu laudă dicsérettel előlép 
2 Biró János 6-25 8 Promovat — előlép 
3 Bölöni Andor unit. purt. t>. mv. ;<s 6-25 9 » < 

4 Csiki Andor 833 4 » 
5 Dénes Dániel 841 3 » » 
6 Gáli Sándor purt. b. - mv. jó 7*01 6 » » 
7 Keresztessy László r. cat. 624 10 » » 
8 Mátyás Béla ev. lut. 8-76 2 Prom. cu laudă - dicsérettel előlép 

— előlép 
» 

9 Nagy Sándor unit. 8*23 5 Promovat 
dicsérettel előlép 
— előlép 

» 10 Szigyártó Albert 8-25 6 » 

dicsérettel előlép 
— előlép 

» 

S'au înscris — beiratkozott: 11. Promovaţi — előlép: 11. 



Datele statistice — Statisztikai kimutatások* 
Baza împărţirii — A felosztás  alapja Baza împărţirii — A felosztás  alapja 

I Numărul elevilor : c) După naţionalitate: 
A tanulók létszáma: Nemzetiség  szerint: 

înscrişi la începutul anului — 162 Români — Román . . . . 
Az év elején beíratott , . . 
înscrişi în cursul anului — 

162 
Maghiari — Magyar . . . . 
Germani — Német . . . . 

155 

Az évfolyamán  beíratott . . Izraeliţi — Zsidó — 

înscrişi în total — Össz. beíratott 162 
Izraeliţi — Zsidó 

A murit — Meghalt — d) După limba maternă: 
S'au retras — Kilépett . . . 7 Anyanyelv szerint: 
îndepărtaţi — Eltávolíttatott . — 

Anyanyelv szerint: 

Efectiv  la sfârşitul  anului — Română — Román . . . . — 

Az évvégi állapot . . . . 155 Maghiară — Magyar . . . 155 Az évvégi állapot . . . . 
Germană — Német . . . . — 

II. Elevii clasificaţi: Izraelită — Zsidó — 

Az osztályzatot nyert tanulók : e) După cetăţenie: 
a) După clase: Allamporgárság  szerint: 

Osztályok  szerint: Români — Román . . . . 155 
Clasa I. osztály . . . . 31 Străini — Idegen — 

» II. » . . . . 37 
» -III. » . . . . 21 f)  După etate: — Kor  szerint: 
» IV. » . . . . 
» V. » . . . . 

23 
11 La 1 Julié 1927) julius 1-én 

» VI. » . . . . 
» VII. » 
» VIII. » . . . . 

11 
11 
10 

Peste 10—12 ani trecuti —évet tölt 
» 12—14 » » » » 
» 14—16 » » » » 

26 
55 
33 

b) După religie: » 16 —18» » » » 
» 18—20 » » » » 

25 
15 

Vallás  szerint; » 20—22 » » » » 1 
Ortodoxi — Gör. kel. . . . 

g) Dupá domiciliul  părinţilor  î Reformaţi  — Református  . . 130 g) Dupá domiciliul  părinţilor  î 
Gr. catolici — Gör. kath. . . — A szülők  lakhelye  szerint: 
Rom. catolici — Róm. kath. . 5 

A szülők  lakhelye  szerint: 
42 Evang. lut. — Ág. hitv. ev. . 3 Din Odorheiu — Udvarhelyi .• 42 

Unitári — Unitárius . . . . 17 Din jud. Odorheiu — Udvarhm. 72 
Izraeliţi — Izraelita . . . . — Din alte jud. — Más vármegyei 41 
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Bâză. împărţirii — A felosztás  alapja 

h) După ocupaţiunea părinţilor: 
A szülök  foglalkozása  szerint : 

Propr. de moşii — Birtokos . 42 
Arendaşi — Bérlő . . . . — 

Muncitori — Munkások. . . 2 
Industriaşi mici — Kisiparos . 22 
Fabricanţi — Gyáros . . . — 

Comercianţi mici— Kiskereskedő 6 
Comercianţi mari — Nagykeresk. — 

Preoţi — Pap 1-7 
Învăţători — Tanitó . . . . 15 
Profesori  — Tanár . . . . o o 
Funcţionari publici —Tisztviselő 13 
Penzionari, rentieri — Nyugdí-
jas, tőkés — 

Intelectuali cu ocup. libere — 
Szadadfoglalkozásu  értelmiség -10 

Particulari — Magánzó . . . 2 
De alte ocupaţiuni — Más fog-
lalkozású . . . . . . . 9 

i) După situaţia materială  a 
părinţilor: 

A szülők  anyagi helyz. szerint: 
Cu situaţie bună — Jó módú . 19 
» » mijlocie — Közepes 105 

Lipsiţi de mijloace — Szegény . 21 

j) După situaţie familiară: 
Családi  állapota  szerint: 

Orfană  de răsb. — Hadiárva . — 

Orfani  de tată — Apátlan árva 12 
Orfani  de tată şi mamă — 
Apátlan, anyátlan árva . . 2 

Baza împărţirii — A felosztás  alapja 

k) Orfanii  sunt îngrijiţi  de:  ' 
Az árvákat  gondozza  : 

Internate — Internátusok . . 
Rude — Rokonok . . . . 14 

1) După starea sanitară : 
Egészségi  állapot  szerint: 

Boli uşoare s'au ivit în cazuri — 
Könnyű betegségi esetek száma 

Boli grave în cazuri — Nehéz 
betegségi esetek száma . . 

Boli comtagioase — Fertőző 
betegségek száma . . . . 

395 

3 

124 

m) Dupâ meditaţia  studiilor 
facultative: 

A rend.  tárgyak  tanulása szer.: 

Au învăţat muzica vocală .— 
Műéneket tanult 

Au învăţat muzică instr. — 
Zenét tanult 

Au învăţat steonografia  — 
Gyorsírást tanult . . . . 

Lucru manual — Kézi munkát 
tanult 

Limba elină — Görögöt tanult 
Desemnul artistic — Szabad-
kézi rajzot tanult . . . . 

Au participat la exerc. si expe-
rienţele de fizică  — Fizikai 
gyakorlaton résztvett . . . 

56 

17 

20 

16 
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IV. 
111. 
11. 
I. 

Clasa 
Osztály 

Ül cn .o - -
1—» co 00 co 00 co Numărul elevilor, cari au terminat anul şcolar 

A tanévet végzett tanulók száma 
to co co - - 05 1 co Repetenţi — Ismétlő volt 

00 co 05 - ül to 00 00 co foarte  bine — nagyon jó Elevilor 
cari au term

inat anul şcolar 
A tanévet végzett tanulók 

közül 

Purtarea 
M

agaviselet 

co 
o co co 1 oo 1 ^ o bună — jó 

Elevilor 
cari au term

inat anul şcolar 
A tanévet végzett tanulók 

közül 
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M
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- 1 1 - 1 1 1 1 1 potrivită — megfelelő 

Elevilor 
cari au term

inat anul şcolar 
A tanévet végzett tanulók 

közül 

Purtarea 
M
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1 1 1 1 1 l 1 1 1 rea — rossz 

Elevilor 
cari au term

inat anul şcolar 
A tanévet végzett tanulók 

közül 
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M

agaviselet 

1 1 1 1 - 1 1 1 nu au avut absenţe 
egy órát sem mulasztott 

Elevilor 
cari au term
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A tanévet végzett tanulók 

közül 

A
bsenţa 

—
 

M
ulasztás 

co 00 co o 05 CD 
co co 00 co co o au avut absenţe motivate 

csak igazoltan mulasztott 

Elevilor 
cari au term
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A tanévet végzett tanulók 
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A
bsenţa 

—
 

M
ulasztás 

5 Ui to 1 Ül -
au avut şi absenţe nemotivate 
igazolatlanul is mulasztott 

Elevilor 
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A
bsenţa 

—
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9503 

oo 
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-vj 
co 

Ül 00 co 
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oo 

to 00 Ül Ül co co 
numărul orelor motivate 
igazoltan mulasztott órák S2áma 

Elevilor 
cari au term

inat anul şcolar 
A tanévet végzett tanulók 

közül 

A
bsenţa 

—
 

M
ulasztás Ül 

O - co o Ül 1 -
numărul orelor nemotivate 
igazolatlanul mulasztott órák száma 

Elevilor 
cari au term

inat anul şcolar 
A tanévet végzett tanulók 

közül 

A
bsenţa 
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Tabloul notelor şcolarilor clasificaţi  după obiecte» — Az osztályozott tanulók tanulmányi eredménye tárgyak szerint. 

Cl. I. o. Cl. II. 0. Cl. III. o. Cl. IV. 0. Cl. V. Cl. VI. o. Cl. VII. ,o, Cl. VIA. o. 
(el. 31 tan.) (el 37 tan ) (el 21 tan.) (el 23 tan.) (el. 11 tan ) (el. 11 tan.) (el. 11 tan.) (el. 10 tan.) 

Obiectele — Tantárgyak 
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Religia — Vallástan 9 16 6 10 24 3 6 10 5 7 10 6 2 7 2 5 2 4 4 7 6 4 
Limba română — Román nyelv . 4 10 16 1 — 13 23 1 1 7 13 — 3 5 14 1 1 3 7 — — 6 5 1 5 5 1 4 5 

» maghiară — Magyar nyelv . 8 9 13 1 — 16 20 1 1 12 8 2 8 13 — 2 3 6 — — 6 5 2 3 6 1 5 4 
» latină — Latin nyelv . . — — — — — — 4 3 13 1 3 6 13 1 1 2 8 — — 4 7 2 2 7 — 4 6 
» franceză  — Francia nyelv . 4 10 17 3 13 20 1 3 10 8 3 5 14 1 2 4 5 — 1 3 7 3 4 4 2 4 4 — 

» germană — Német nyelv 6 30 1 1 7 13 2 7 14 — 3 — 8 — 1 3 6 1 3 4 4 — 6 4 
Constituţie — Alkotmánytan . . 1 10 12 4 3 3 
Istoria — Történelem 6 14 11 1 5 21 4 12 5 — 3 8 11 1 2 3 6 — — — — 3 8 — — 3 3 4 
Geografia  — Földrajz 7 17 7 3 29 b 3 13 5 1 8 13 1 2 9 — — 3 6 2 — — — — 2 5 3 
Ştiinţele naturale — Természetrajz 6 13 12 — 18 19 — — — 3 9 11 — — — — — 2 4 5 — 2 4 5 — 6 4 

» fizica-chim  — Fizika-vegyt — — — — — — 1 12 8 2 9 12 — 2 3 6 — — 5 6 3 4 4 — 6 4 
Matematica — Számtan . . 6 6 19 2 27 8 2 10 9 1 7 15 — 1 3 7 — — 3 8 4 2 5 1 2 7 
Filozofia  — Bölcselet 2 8 1 2 5 3 
Igiena — Egészségtan . . . . 3 11 9 3 4 3 — 

Desemnul — Rajz 4 12 15 — 13 24 — 9 12 2 5 16 — 1 5 5 — 1 1 9 — 1 3 6 — — — — 








