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I. 

Tamás Albert şi Embery Árpad. 
Gândul despărţirii provoacă totdeauna sentimentul durerii. 

Mai dureros este însă momentul, când inima plină de iubire îşi 
ia adio dela aceia, cari i au fost  tovarăşii nedespărţiţi atât în 
bucurii, căt şi în dureri. 

Erâ 31 Aug. 1928, când s'au retras, depe frontul  Liceului 
rom. cat. din Odorheiu, directorul Albert Tamás şi veteranul Ár-
pad Embery, director de onoare. 

Acela de 45, acesta de 42 ani au fost  luptătorii neobosiţi, 
devotaţi şi scrupuloşi în exercitarea datoriilor pentru prosperarea 
învăţământului maghiar — catolic din Odorheiu, a Almei Mater, 
care peste două decenii ajunge să-şi iubileze existenţa sa de 300 ani. 

Aproape viaţa întreagă şi-au petrecut-o în munca grea, în 
care tocmai, ca şi artistul, neînfrânţi  de oboseală, au ţiselat sufle-
tele pline de întuneric, au scuturat forţele  amorţite, au cercetat 
capacităţile, au îndrumat focul  sufletului  de copil fraged  şi cu 
iubire caldă încercau să ridice spre ideal tinerimea. 

Rodul activităţii lor binefăcătoare  l-au simţit nu numai şcoa-
la, dar şi viaţa publică, ştiinţa, literatura, cultura. Acum în mo-
mentul retragerii lor, nu numai cei mici, ci şi cei mari; nu nu-
mai şcoala, dar şi inima celor înafară  de şcoală caută să-şi 
exprime dorinţa ei sinceră ca răsplata muncei lor drepte şi 
cinstite şă fie : o viaţă dulce şi fără  griji, până'n ultimele clipe ale 
vieţii omeneşţi. 

Directorul Albert Tamás s'a născut la 23 Aug. 1858, în 
Beclean. Terminându şi studiile secundare în liceul nostru, la 



1877 după ce şi luă bacalaureatul, s'a înscris la Facultatea de 
Ştiinţe, pentru specialităţile Ştiinţele — nalurele — chimie, dela 
Universitatea din Cluj. La un concurs a făcut  o lucrare despre 
roci, care fu  premiată nu numai cu 100 florini,  dar i a fost  pri-
mită chiar ca lucrare de licenţa. 

După terminarea studiilor sale, i s'a oferit  postul de asistent, 
dar el doria şcoala. După ce-şi făcu  stagiul militar, la 1883 îşi 
începe cariera de profesor,  în institutul nostru. 

Inafară  de specialităţile sale îşi câştigă şi cvalificaţia  pentru 
gimnastică, pe care tot timpul a propus-o. In Anuarul din 1884 — 5 
publică «Discursul despre rocile porphyros«, iar împreună cu 
Gaşpar Soó, scrie geografia  judeţului Odorheiu. 

A fost  secretarul conferinţelor  pedagogice, custodele bibli-
otecii profesorilor,  secretarul liceului dela 1886—?, demnitate, care 
şi-a păstrat-o până la 1909 când a fost  numit directorul liceului. 

Desvoltă o activitate bogată pe terenul vieţii publice şi pe 
cel al şcoalei, atât ca membru judiciar şi consilier orăşenesc, 
cât şi ca consilier al Statusului. 

Pe lângă greaua sa însărcinare şcolară, propunea gimna-
stica în şcoala de fete  şi ca membru valuros al catolicismului, a 
ajuns să ocupe postul de casier al sfatului  bisericesc catolic şi 
cel de secretar al Comisiei şcolare. 

Totdeauna căuta să servească ajâ'. interesele generale, cât 
şi cele ale şcoalei, prin conferinţele  ţinute din domeniul specia-
lităţii sale. 

In semn de recunoştinţă, Statusul îl numeşle în 1909 direc-
tor la acest liceu. In calitatea aceasta a avut o parte însemnată 
în iniţiarea şi realizarea unui nou edificiu  de şcoală. 

Totdeauna fu  condus de ideea muncii continue, de iubire 
de oameni şi de ordine, de un calm elocvent. îşi păstra calmita-
tea chiar şi în timpurile cele mai grele, cum fură  cele aduse de 
răsboiul mondial. Era omul model al datoriei, care îşi cunoş-
tea menirea de profesor,  că trebue să şi consacre viaţa şi că nu 
poate să aştepte niciodată recunoştinţă. Prin aceste calităţi ajunge 
să fie  simpatizat de toţi şi să ridice mult renumele liceului, care 
era lipit cu totul de sufletul  său. 

Să-i dea Dumnezeu, ca acum când după o activitate de 26 



ani de profesor  şi de Í9 ani de director, cu totul 45 de ani de 
serviciu, se retrage cu multă durere din mijlocul şcoalei atât de 
mult iubite să fie  părtaş şi pe mai departe de sentimentul mulţu-
mirii sufleteşti.  La mulţi ani! 

Arpad Embery director de onoare s'a născut în 5 Ian. 1863 
în Cluj. A fost  educatorul mai multor generaţii, un fruntaş  al 
vieţii publice din Odorheiu şi un politician al timpurilor trecute. 

Studiile secundare le a făcut  la liceul piariut din Cluj. 
Dupăce termină Universitatea tot acolo, la 1 Sept. 1886 a fost 
numit profesor  la Odorheiu şi de atunci, timp de 42 ani, educă, 
fără  întrerupere, tinerimea secuiască, din institutul nostru. A fost 
bibliotecarul profesorilor  timp de 10 ani, iar mai târziu custodele 
Seminariului filologic.  El întemeie biblioteca de ajutorare a elevi-
lor şi Societatea excursioniştilor, în care avea un rol însemnat. 

Prin mai multe decenii a condus reprezentaţiile de teatru 
ale tinerimii. In 1896 a fost  redactorul responsabil a ziarului săp-
tămânal »Székelyudvarhely«, iar în 1918 al ziarului »Székely 
Közélet.« A scris numeroase piese teatrale pentru tinerime, pro-
loguri şi discursuri. É1 întemeie în 1892 Cercul Funcţionarilor, 
care, mai tárziú, în semn de recunoştinţă 1-a ales preşedinte pe viaţă. 
A fost,  în parte, conducătorul, în parte, fondatorul  mai multor 
înstituţ;uni sociale. Mai târziu comuna Vlăhiţa 1-a ales deputat. 

El a fost  organizatorul Comisiei pentru Bustul Milenar din 
Odorheiu. Timp de 35 de ani a fost  consilier parochial şi multă 
vreme consilier al Statusului. 

Cu ocazia zilei de 15 Martie a rostit 7 discursuri, în di-
ferite  centre ale Ardealului. Un discurs celebru a rostit la cente-
nariul lui Kossuth L. şi altul la centenariul lui Vörösmarty M. 

Era foarte  rezistent şi acestui fapt  i se datoreşte, că în 
timpul răsboiului mondial atăt în liceul nostru, cât şi în Colegiul 
reformat  a predat cu 41 ore săptămânal nu numai specialităţile 
sale de limba şi literatura latină şi greacă, dar şi altele. A servit 
42 de ani depăşind anii de servicii cu 7 ani. In ultimul timp 
a predat şi limba franceză.  După 38 ani de activitate rodnică, Sta-
tusul rom. cat. din Ardeal 1 a numit director de onoare al acestui 
liceu pentru a i răsplăti meritele. Avea o fire  glumeaţă şi drăgălaşă 
pentruce foştii  lui elevi din Ardeal şi din străinătate îl înconjoară 



şi astăzi cu o dulce iubire reamintindu-şi de povestirile lui hazlii şi de 
păţaniile lui de vânătoare. 

La serbarea de 40 ani a activităţii sale, vechii săi elevei, 
veteranii, i au făcut  o fondaţie  de 5000 lei. După un serviciu de 
42 ani s'a retras în pensie. Dorinţa noastră este, s'aibă parte şi 
de acum înainte în roadele activităţii sale obositoare, de aceiaşi 
dragoste, de care a fost  împărtăşit din partea elevilor şi colegi-
lor lui. La mulţi ani! 

Scris de Szász Josif, 
tradus de J. Misgan. 



Datele privitoare la istoria anului şcolar 
1927-1928. 

1. Caracterul institutului nostru. Institutul nostru poartă nu-
mele de «Liceul Statusului rom. cat. Transilvănean din Odorheiu«. 
Timpul întemeierii lui nu se poate stabili cu siguranţă. Sigur este 
numai că membrii Societăţii lui Isus l-au întemeiat. Ei au clădit 
mai întâiu edificiul  institutului, cam pe Ia 1650 în dealul dinspre 
nord dela clădirea parohiei; ei au condus şi au susţinut institutul 
până la 1774. După desfiinţarea  ordinului iezuit comisia catolică, 
formată  în sânul guvernului superior, şi-a luat îngrijirea institu-
tului, a numit pe profesori  şi a condus toate afacerile  institutului 
pe cheltuelile fondului  de învăţământ catolic ardelean până la 
1886, <?ând în locul autorităţii şcolare superioare de mai'nainte a 
venit Statusul catolic înzestrat pe atunci cu drepturi autonomice, 
care l susţine şi-1 conduce şi în zilele de azi. Şcoala noastră s'a 
organizat la început după modelul şcolilor vechi humane şi dela 
1809 până la 1831, s'a numit »Gymnasium regium« la anii cinci-
zeci ai secolului trecut a devenit gimnaziu superior rom. cat. 
Clădirea lui veche a stat în serviciul creşterii şi învăţământului, 
mai mult de două sute de ani. Statusul rom. cat. Transilvănean, 
ca autoritate şcolară superioară, a clădit la 1890 un edificiu  nou 
cu cheltuelile sale proprii, care după optsprezece ani a devenit 
internat. Şcoala noastră modernă de azi s'a făcut,  la 1909—10 
în locul internatului vechiu, pe cheltuelile Statusului. 

2. începutul anului şcolar. înscrierile le-am ţinut la 1—8 şi 
23—24 Septemvrie acomodându-ne dispoziţiunilor Regulamentului. ,  
Examenele de corigenţă şi cele de întregire au fost  intre 20—25 
Septemvrie. Anul şcolar l-am deschis la 25 Septemvrie cu Veni 
Şancte solemnă, după care directorul a citit şi & explicat regulele 



ginale referitoare la funcţionarea  liceului. Despre cele constatate 
s'a dresat proces verbal. 

La 18 Noemvrie 1927, a făcut  inspecţie oficială  Dl. A. 
Pteancu, inspector-general din Cluj; la 8 Martie Dl. Th. D. Spe-
ranţia, inspector-secundar din Bucureşti şi la 4 Aprilie iarăşi Dl. 
Oct. Giurgiu, inspector secundar. 

Din partea Statusului Rom. Cat. din Cluj, la 29—30 Aprilie 
au fost  trimişi pt. a inspecta liceul: Dl. Dr. Andrei Balázs, ca-
nonic şi referent  al Statusului Rom. Cat. şi Dl. Dr. É. Joksmann, 
director-consilier al Statusului din Cluj. Dl. referent  a asistat la 
lecţiuni, în fiecare  clasă. Ca delegat al Statusului, a făcut 
inspecţie în zilele de 13—16 Aprilie, în liceul nostru, Dl. Dr. Fr. 
Jénáki, profesor  din Miercurea Ciuc. Cu ocazia vizitei sale, Dsa 
a inspectat colecţiunile didactice, sălile de clase, sala de gimnas-
tică, gestiunea directorului şi la urmă internatul. 

în zilele de 18—19 Aprilie, a inspectat pentru a treia orară 
liceul nostru, Dl. inspector sec. Oct. Giurgiu, asistând la mai 
multe ore de curs. 

în ziua de 30 Maiu, 1-a inspectat Dl. N. Orghidan, inspec-
tor şef  din Braşov. 

La 16 Iunie, a asistat la examenele de fine  de an Dl. insp.-
sec. Oct. Giurgiu. 

La 20 Iunie, Dl. N. I. Rusu, director general al învăţ, pârtie, 
din Bucureşti, Dl. A, Pteancu, Dl. N. Orghidan şi Dl. I. Bratu, 
inspector şif  din Sibiu au inspectat şcoala şi au asistat la exa-
menele elevilor de cl. V. Despre inspecţiile de control totdeauna 
s'au dresat procese verbale, în care organele de control şi-au fă 
cut observaţiile referitoare  la bunul mers al învăţământului, dis-
ciplina şi starea liceului. 

9. Conferinţe  profesorale.  Corpul didactiţ a ţinut conferin-
ţele ordonate de regulament şi anume : conferinţele  de clasificare 
la finea  fiecărui  trimestru, iar cele, metodice la începutul lor. Con-
ferinţe  extraordinare s'au ţinut după necesitate. în conferinţele 
acestea s'au discutat deosebite chestii, cerute de împrejurări: 
împărţirea corăspunzătoare a materiei de tratat, chestii metodice, 
educaţia morală, disciplina şi toate afacerile  institutului. 

10. Inspecţiuni directorale. Directorul a ascultat în decursuli 
cursurilor prelegerea fiecărui  profesor,  s'a informat  de mersul ş 



purtarea elevilor, a revăzut lucrările în scris şi le-a contrasem-
nat, tot asemenea a revăzut în fiecare  lună şi jurnalele de clasă. 

11. Starea sanitară a tinerimei a fost  destul de mulţumi-
toare. Absenţe mai mari sau epidemii mai lungi n'au fost. 

12. Serbări şcolare. Serbările şcolare au important efect 
educativ. Ştiind aceasta corpul profesoral,  a ţinut împreună cu 
tinerimea mai multe serbări spre cultivarea simţământului pietăţii. 
Anul şcolar l-am deschis cu Veni Sancte solemnă şi l-am închis 
cu serviciu divin de mulţumire, la 26 Iunie. Am ţinut următoa-
rele serbări şcolare : la 26 Sept. serbarea de comemorare asupra 
defunctului  nostru mare rege, Ferdinánd I., cu care prilej Dl. di-
rector a rostit o cuvântare funebrală,  în 25 Oct. Onomastica M. 
S. Regele Mihaiu I. cu oficiu  divin şi suspendarea cursurilor, la 
26 Noemvrie 1927, din prilejul pierderii marelui bărbat de stat 
primministru I. Brătianu solemnitatea de doliu, în cadrul căreia 
s'a comemorat faptele  şi personalitatea lui, la 1 Decemvrie Unirii 
Ardealului cu Patria-Mamă, cu care prilej s'a oficiat  solemnul 
»Te Deum« şi s'a aranjat serbarea şcolară publică. Cuvântarea 
solemnă a rostit-o Dl. prof. Eugen Lóky. La 24 Ianuarie s'a ţi-
nut serbarea naţională a Unirii Principatelor Româneşti (Muntenia 
şi Moldova). Cuvântarea solemnă a rostit-o Dl. prof. Eugen Lóky. 
La 29 Aprilie, cu ocazia serbării de aniversare a 10 ani dela 
Unirea Basarabiei cu Patria-Mamă, s'a oficiat  un oficiu  divin şi 
s'a aranjat o serbare şcolară. Cuvântarea solemnă a rostit-o Dl. 
prof. Dr. Fr. Dobos. La serbarea naţională a zilei de 10 Main 
s'a oficiat  sf.  liturghie, după care s'a aranjat serbarea şcolară. 
Discursul festiv  1-a ţinut Dl. prof. Şt. KheU. La 24 Maiu, am ser-
bătorit Ziua Eroilor, când am luat parte la liturghie apoi ne-am 
dus în cimitirul rom. cat. la mormintele eroilor şi după aceea la 
paradă. Serbările naţionale şi şcolare le-am deschis cu Imnul Re-
gal, executat în mod solemn tot publicul asistent. 

13. Congregaţiune „Maria". Congregaţia »Maria« de sub 
protectoratul Sf.  Aloisiu a funcţionat  regulat şi în acest an şco-
lar sub conducerea profesorului  de religie. Numărul membrilor: 
42, cel al candidaţilor : 41. Congregaţia a avut de două ori şe-
dinţe pe lună. Prima s'a ţinut la 10 Octomvrie, cu care prilej s'a 
ales corpul funcţionarilor.  Şedinţele s'au ţinut Sâmbăta d. a. Cu 
ocazia şedinţelor membrilor ordinari, în cadrul unui program mic 



(muzică, declamaţie etc.) s'au ţinut prelegeri şi discursuri libere 
cu subiecte apologetice, dogmatice, morale şi sociale, încât prin 
acestea Congregaţia promovează conştiinţa catolică, convingerea 
din credinţă şi preţuirea vieţii creştineşti derivate din lege. în 
acest an, au funcţionat 2 secţii din Congregaţie şi cu un rezultat 
frumos.  Şi anume : cea eucharistică şi cea jurnalistică. Cea dinţâi 
a lucrat cu un mare zel, exercitându se în' mărturisire zilnică, 
comuniune şi vizitaţiune de toate zilele a Sacramentului; iar cea 
din urmă a făcut  mult şi a lucrat cu neobosită stăruinţă pentru 
propagarea presei celei bune. Congregaţia nu dispune de o biblio-
tecă proprie, dar membrii nu duc lipsă de bună lectură sprirituală. 
în fiecare  primă Duminecă, Congregaţia cu grupele sale de câte 
6, cu o împărţire de V2 de oră, a luat parte la adoraţiunile în 
biserica parohială. La 8 Dec. Dl. prelat Pál Ştefan  a ridicat 40 
de membri noi. Congregaţia a aranjat serbări religioase cu mare 
efect  moral şi material, incât din veniturile ei a daruit cca 2000 
Lei pentru premierea elevilor, la finea  anului şcolar, 

14. Starea disciplinară. Anul acesta nu s'a ivit nici un caz 
disciplinar mai grav sau nici-o obiecţiune mai importantă. Corpul 
didactic a făcut  toate, ce îi căzuse în competinţă, pentru asigu-
rarea nivoului disciplinei celei vechi şi ordinele sale le a executat 
în virtutea şi după îndrumările exacte ale Regulamentului. Pur-
tarea elevilor a fost  în genere corăspunzătoare regulelor. 

15. Lupte în contra alcoolismului şi nicotinismului. Mare 
parte a omenimei e supusă la două patimi vătămătoare : la al-
coolism şi nicotinism. Amândouă sunt otrăvuri primejdioase, cari 
surpă mai ales puterea tinerimei tji împiedică desvoltarea ei. Ti-
nerimea noastră n'a fost  robul alcoolismului, dar fumatul  a de-
venit patima mai multor elevi. Am luptat cu toate mijloacele 
pentru stavilirea acestui obiceiu vătămător. 

16. Societatea de lectură »Baróti Szabó Dávid«, în anul 
acesta şi-a suspendat şedinţele până se vor aproba statutele de 
Onor. Min. 

17. Examenele de corigenţi. Examenele de corig. s'au ţinut 
între 20—25 Sept. 1927, la care s'au prezentat 22 elevi dintre 
cei 26, îndrumaţi la corigentă. Au reuşit toţi. 

18. Examenele de fine  de an. Examenele clasei VlIIa s'au 
ţinut în zilele 2—20 Iunie 1928. Dintre 23 elevi ai clasei VIII cu 
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ocazia examenelor de promoţie, 5 elevi au fost  îndrumaţi la 
examenul de corigenţă. 

Examenele de cl. V—VIII. s'au ţinut în zilele 6—23 Iunie 
a. c. La examenele de finele  anului a fost  însărcinat ca delegat 
ministerial Dl. A. Nanu, prof. al Liceului de Stat din localitate, 
care a asistat în fiecare  zi la examenele de cl. V—VIII. Pentru 
clasele inferioare  nu s'au ţinut examene. 

19. Examenele de admitere în d. V a. Examenul de admi-
tere în V-a. din sesiunea de toamnă s'a ţinut în zilele 21—22 
Sept. 1927 sub preşedinţia Dlui^Traian Nestor Georgescu, direc-
tor al şcoalei normale de băieţi de stat din Cristur. S'au prezen-
tat 4 elevi, dintre cari au fost  admişi 3 şi unul respins. Exam. 
de adm. în V-a din sesiunea de vară s'a ţinut în zilele 4—7 
Iunie 1928, sub preşedinţia Dlui prof. A. Nanu. Dintre 30 elevi 
prezentaţi la acest examen au reuşit 26, iar 4 au fost  îndru-
maţi la exam. din sesiunea de toamnă 1928. 

20 Examenele de bacalaureat. Examenul de bacalaureat, 
din sesiunea de toamnă, s'a ţinut în 25 Sept.—10 Oct. 1927, în 
Braşov. Dintre 6 elevi prezentaţi la bacalaureat au reuşit 3, şi 
anume : Ladislau Ajvász, Frideric Ferch  şi Gheorghe Landt ; 3 
elevi au fost  respinşi. Rezultatul examenului de bacalaureat din 
sesiunea de vară a fost  foarte  trist. Dintre 18 elevi promovaţi 
cl. Vili., s'au prezentat 15 elevi la bacalaureat ce a avut loc 
la Braşov, în 25 Iunie—10 Iulie 1928. Pe baza probelor scrise au 
fost  respinşi 14. Cel care a trecut la examenul în scris, a fost 
respins la oral. Astfel  nici unul n'a reuşit la bacalaureat. 

21. Excursiuni. Şcoala a aranjat o excursiune geografică 
şi de ştiint. nat. în ziua de 15 Oct. 1927. 

22. Colecţiunile şi alte mijloace de învăţământ. Biblioteca  pro-
fesorală  s'a sporit a) prin donaţiune : dela  Academia  Română: 
6 opere în 6 volume; dela  Casa Şcoalelor: 12 opere în 12 vo-
lume ; dela  elevul Kubán A. cl.  VIII. ; 25 opere în 25 volume 
şi dela  autori: 6 opere în 6 volume, total 49 opere în 49 vo-
lume; b) prin cumpărare: 15 opere în 15 volume. Valoarea în 
total este Lei 17,330. — Sporirea bibliotecii  elevilor  zste: a) prin 
cumpărare : 70 opere în 75 volume şi în valoare de Lei 7814, 
b) prin donaţie : 6 opere în 6 volume şi în valoare de Lei 300. 
La muzee sporire n'a fost. 2 



23. Biblioteca de ajutor a tinerimei. In anul expirat 128 de 
elevi au căpătat 302 bucăţi de cărţi, sau gratuit sau pe lângă 
taxă moderată de întrebuinţare. Din taxele de întrebuinţare s'a 
încassat o sumă de Lei, sumă restantă din anul şcolar 1926—27: 
Lei 238 ; din dobânzile fondului »Ájutor de cărţi didactice* : 2000 
de Lei. Din taxele de imprumut: 1771 Lei. Total : 4009 Lei, La 
procurarea manualelor nouă s'a plătit 3412 Lei. In prezent avem 
disponibil o sumă de 597 de Lei spre a procura cărţi nouă. 

24. Corul vocal şi instrumental al tinerimei. Corul vocal 
al tinerimei a funcţionat  sub dirijarea Dlui Alexiu Kiss, profesor 
de muzică vocală. A avut 69 de membri, cari au fost  aleşi dintre 
elevii cu auz muzical. Corul instrumental a avut 26 membri. 
Corurile au colaborat în acest an la 4 serbări. La 18şi20Febr. 
1928 s'a aranjat opereta : «Studenţii din Iglo«, la 11 Martie în 
prezenţa Exelenţei Sale Dlui Episcop s'a aranjat o serbare bine 
reuşită de »Maria Congregaţia®. La 20 Maiu s'a sărbătorit »Ziua 
Maicilor* cu care ocazia orchestra şi corul tinerimei au executat 
Oratoriul: Creaţiunea. La 12 Maiu tinerimea a aranjat un mare 
concert în sala de teatru a Hotelului Bucurcşti. Corul instru-
mental a executat intre altele următoarele bucăţi: Haydn : Cre-
aţiunea : Mutul dela Porţiei, Bărbier din Sevila etc. Cu ocazia 
executării fiecărei  bucăţi, publicul a aplaudat furtunos  orhestra. 

25. Cercul de gimnastică. Cercul de gimnastică al tinerimei 
s'a format  şi în acest an din elevii claselor superioare spre a 
exercita mai cu energie gimnastica la aparate şi spre a forma 
pregimnastici. Numărul membrilor a fost 50. Cercul de gimnas-
tică a ţinut orele de exerciţii Sâmbăta după amiazi, sub condu-
cerea profesorului  Alexiu Kiss. Examenul de gimnastică nu s'a 
ţinut în acest an, fiindcă  cursurile s'au suspendat mai curând. 

26. încheierea anului şcolar. Anul. şcolar s'a încheiat cu 
solemnitate la 26 Iunie 1928 cu »Te Deum« şi cu o serbare 
şcolare de încheiere, la care a asistat intre alţii şi delegatul mi-
nisterial al examenelor, Dl prof. Aurel Nanu. Cu acest prilej 
directorul Eugen Lóky a apreciat meritele fostului  director A. 
Tamás, a salutat pe iubilantul Dl prof. P. Spanyár, apoi a făcut 
o dare de seamă asupra activităţii institutului şi a evenimentelor 
mai importante ale anului şcolar. S'a cetit numele elevilor pro-
movaţi, iar celor distinşi li s'au împărţit premii. 



Corpul didactic al institutului şi activi-
tatea lui, 

cA) Profesori  in pensie. 

1. Gáspár Vazul, mirean, profesor  diplomat în matematici 
şi fizică.  S'a retras in pensie după 28 ani de activitate profe-
sorală în 1910. 

2 Jánosy Petru, mirean, profesor  diplomat în limta latină 
şi elenă. S'a retras după 33 ani de activitate profesorală  în 1906. 

CB) Profesori  activi. 

1. Tamás Albert, mirean; director al liceului, profesor  dip-
lomat în istoria naturală, chimie şi gimnastică. A propus chimia 
în cl. VII., ş'iinţele în cl. VI. şi geologia în clasa VIII. şi geologia 
în cl. IV. Numărul orelor săptămânale - 7. Propune dela 1883. 

2. Embery Arpad, mirean ; profesor  titular în limba latină 
şi elenă, cu titlul de director. A propus limba franceză  în clasa 
I—V. Numărul orelor săptămânale 12. Propune dela 1886. 

3. Bíró Ludovic, mirean; profesor  titular în limba maghiară 
şi latină, dirigente al clasei VIII. Conduce Biblioteca de ajutor a 
tinerimei. A propus limba maghiară în cl. I., II. şi VIII., limba 
latină în clasa VIII. Numărul orelor săptămânale 16. Propune 
dela 1902. 

4 Dobos Francisc dr., mirean ; profesor  titular în istorie şi 
geografie.  A propus istoria în clasa I., III., VI. şi VII., maghiară 
în clasa V. şi VI, geografia  în clasa III. şi igiena în cl, IV. 
Numărul orelor săptămânale 17. Propune dela 1905. 

5. Fazakas Gaşpar, preot din diecesa ardeleană; profesor 
titular în limba maghiară şi latină. Dirigente al clasei IV., custo-



io 
de al muzeului de filologie.  A propus limba maghiară în clasa 
IV., limba latină în clasa IV., VI. şi VII. Numărul orelor săp-
tămânale 17. Propune dela 1900. 

6. Frölích Oto, mirean; profesor  titular în istorie şi geo-
grafie.  A propus istoria în clasa II., V., geografia  în clasa I., II. 
şi V., filozofia  în clasa VII., VIII., conştituţia în clasa IV. Numă-
rul orelor săptămânale 15. Propune dela 1904. 

7. Jakó Albert, mirean; profesor  titular în matematici şi 
fizică,  dirigente al clasei V. A propus matematica în clasa I., III, 
V., VIL, fizica  în clasa III., V., VII. Numărul orelor săptămânale 
18. Propune dela 1914. 

8. Jancsó Adalbert, mirean ; profesor  titular în matematici 
şi fizică,  dirigente al clasei VI, custodele muzeului de fizică.  A 
propus matematica în clasa II., IV., VI., VIII., fizica  în clasa VI., 
VIII. Numărul orelor săptămânale 16. Propune dela 1908. 

9. Khell Ştefâtt,  mirean ; profesor  titular în limba maghiară 
şi germană, dirigente al clasei III. A propus limba germană în 
clasa II—VIII. şi limba maghiară în cl. III, Numărul orelor săp-
tămânale 17. Propune dela 1918. 

1*0. Kiss Alexiu, mirean ; prof. suplinitor de canto şi muzică. 
A predat muzica vocală şi gimnastică în cl. I., II., III., IV. şi 
contras în cl. V—VI. şi cl. VII—VIII.; a condus corul vocal şi 
instrumental al liceului~pe săpt. în 2—2 ore, apoi cântul bisericesc 
şi cercul de gimnastică pe săpt. în 1 — 1 oră. Prupune la acest 
liceu IX. 1926. 

11. László Ignaţie, preot din diecesa ardeleană; catihet 
titular, exhortator şi custode al bibi. tinerimii. A propus religia 
în clasa I—VIII. Numărul orelor săptămânale 16. Propune dela 
IV. 1925. 

12. Lóky Eugen, mirean; profesor  titular în limba latină 
şi istoria. Dela 1 Februarie 1928 a funcţionat  şi ca directorul 
liceului cu delegaţia. Dirigente al clasei I. A predat limba română 
în cl. 1, II., istoria în cl. IV. şi cl. VIII. şi geografia  în cl. IV. 
şi VIII. Numărul orelor săptămânale 18. Propune dela 1924. 

13. Salanţiu Iustin, preot greco catolic ; profesor  suplinitor 
în 1. română. A propus 1. română în cl. III—VIII., în 19 ore 
săptămănale. Propune dela IX. 1927. 



14. Spanyár Pa vel, mirean ; profesor  titular în desemnul 
liber şi geometrie, dirigente al clasei II., custode al colecţiunii 
modelelor de desemn. A propus desemn liber în clasa I—VII., 
ştiinţele naturale ş ; caligrafia  în clasa I—II. Numărul orelor sâp 
tămânale 17. Propune dela 1898. 

15. Szász Iosíf, mirean ; profesor  titular în limba maghiară 
şi latină, notar al conferinţelor  dirigenţilor de clasă şi al confe-
rinţelor corpului profesoral.  A propus limba română în clasa II., 
limba latină în clasa III, V. şi 1. maghiară în cl. VII., VIU. 
Numărul' orelor săptămânale 17. Propune dela 1907. 

16. Imreh Dominic dr., medicul liceului şi profesor  de igienă. 
A predat igiena în cl. VIII. pe săptămână în 2 ore. 

17. Séra Coloman, prof. tit. la şcoala normală de stat de 
pvăţători din Cristur. A predat ca profesor  auxiliar limba fran-
ceză în cl. VI., VII, VIII. în 3—3 ore pe săpt. Numărul orelor 
săptămânale 9. Propune la acest liceu dela IX. 1926. 

18. Dr. Iosíf Wenetsek, mirean, advocat din localitate. A 
predat ca profesor  auxiliar instrucţia civică în cl. VIII., în 2 ore 
pe săpt. Predă la aceăt liceu dela IX. 1926. 

Activitatea profesorilor. 

1. Biró Ludovic, custodele bibliotecii de ajutor pentru ti-
nerime, prof. auxiliar la colegiul »Seraphicum« al franciscanilor 
din localitate, deputat al adunării Statusului, membru al marelui 
comitet de afaceri  şcolare ale diecesei, delegat episcopal spre a 
vizita oficios  şcoala medie de fete  rom. cat. din loc, locţiitor al 
preşedintelui comitetului şcolar din circumscripţia protopopială 
din Odorheiu, membru al consistoriului, scaunului şcolar, consi-
liului judeţean, comitetului Reuniunii de Altar, comitetului Misiunei 
Sociale, controlorul Reuniunii Filantropice a Femeilot, membru 
al Armatei Sfântei  Cruci. Preşedinte al Unirii Poporului rom. cat. 
dela subsecţia din Odorheiu şi copreşedinte al Reuniunii de Lec-
tură Civilă. A ţinut cuvântarea solemnă la adunarea generală a 
catolicilor din ţară, în Miercurea-Ciuc, la adunarea subsecţiilor, 
în Târgu Săcuesc (despre apărarea tineretului) şi la serbările 
»Prohászka« şi »Petres« aranjate de subsecţia din loc. A ţinut 



3 prelegeri cu conţinut literar la serata Reuniunei de Lectu ă 
Civilă. A mai scris şi multe articole de literatură," de pedagogie 
şi de societate în ziarele : Erdélyi Tudósiló, A Hirnök, Székely 
Közélet. 

2. Fazakas Gaşpar, membru al consistoriului. 
3. Frölích Oto, superior al internatului, membru al consis-

toriului, scaunului şcolar, comitetului Reuniunii de Altar, comi-
siunii executive a Partidului Naţional Maghiar, secţiei judeţene 
din Odorheiu, deputat al adunării statusului, confrater  al provin-
ciatului franciscanilor  numit de Sf.  Ştefan,  subpreşedinte al con-
siliului judeţean, şi membru al curatoratului liceului r. c. 

4. Jakó Albert, cassier al Unirii Poporului secţiei din Odor-
heiu, conducător de grupă al Armatei Sf.  Cruce, membru al 
comitetului Misiunei Sociale. 

5. Jancsó Adalbert, membru al consistoriului şi al scau-
nului şcolar. 

6. Khell Ştefan,  membru al comitetului pt. organizarea de 
petreceri al Societăţii de Cânt şi de Muzică. A ţ;nut discursul 
solemn în ziua de 10 Maiu. 

7. László Ignaţie, consilier al Clubului Fetelor, preşedinte 
al Societăţii de calfe  şi conducătorul Societăţii »Szivgárda«. 

8. Lóky Eugen, membru al curatoratului liceului rom. cat., 
al Reuniunii Filantropice a Femeilor, al Armatei Sfântei  Cruci, 
al Unirii Poporului rom. cat din Ardeal. A rostit cuvântări oca-
zionale şi solemne la serbările şcolare. 

9. Spanyár Pavel, notar al consistoriului, cassier al şcoalei 
rom. cat. de fete.  A desemnat în revistele: A Hirnök, Kath. Világ 
şi Jó Barát. 

10. Szász Iosíf, secretar al Unirii poporului cat,, notarul lui 
Emke, conducătorul de grupă al Armatei Sfântei  Cruci, membru 
extraordinar al Sindicatului jurnalistic al minoritarilor din Ardeal 
şi Banat, membru al comitetului Reuniunii de Altar, Misiunei 
Sociale, Reuniunii Filantropice a Femeilor, Alianţei de Misă din 
Ingolstadt, membru activ al secţiei literare şi ştiinţifice  a Unirii 
poporului cat., membru sprijinitor al Societăţii Filarmonice, cola-
boratorul extern al ziarului «Brassói Lapok* şi corespondentul 
ziarului «Ellenzék*. 



A mai scris şi multe articole cu diferite  subiecte şi nuvele 
în revistele şi ziarele: A Hirnök, Katholikus Világ, Jó Barát, 
Brassói Lapok, Ellenzék, Székely Közélet, Magyar Kisebbség, 
Szent Kereszt, Erdélyi Tudósító, Vasárnap, Új Élet. A rostit 
cuvântarea ocazională la serbarea aranjată de Maria Congregaţio ; 
a ţinut prelegerea la matinéul aránjat de Unirea poporului rom. 
cat. despre pornografica  literatură; a aranjat reprezentaţia de 
teatru »Iglói diákok«. 

11. Tamás Albert, deputat al adunării statusului, membru 
al consistoriului, cassier al comunei bisericeşti, preşedinte al 
subsecţiei din Odorheiu a Unirii Poporului Cat. din Ardeal, sin-
dicatul apostolic al provinciatului franciscanilor  numit de Sf.  Ştefan 
din Odorheiu, primarul oraşului. 

Slujbaşi ai institutului: Könczey Ştefan  mecanic al încălzirii 
centrale şi apăductului, Bokor Bela şi Doamna Porsche. 



Fundaţiuni, fonduri  — Alapítványok, alapok. 
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Titlul fundaţ'unii,  fondului,  societăţii 

Az alapítvány, alap, egyesület címe 

Leu Leu Leu Leu Leu 

A) Fundaţiuni de premiu 
Jutaimi alapítványok. 

Ioan Simó şi soţia sa — Simó János 
és neje . . . . . . — 130 19 149 

Soţ'a lui Gheorghe Bottá Györgyné 700 172 25 897 
losif  Jánosy József  . . . . 100 100 14 214 
Anton Kovács Antal . . . . 200 70 10 280 
Soţia lui Gavrilă Dániel Gáborné Ra-

280 

ubér Mária 200 48 8 256 
F. elevilor cari au í&cut examenul de 

256 

maturitate în anul 1864. évben érett-
ségizettek alapítványa , 250 104 12 366 

Anton Laiber Antal — 304 43 347 
F. înfiinţaţi de elevii cari au dal exa- m 

347 

menul de maturitate în anul 1869, 
évbei érettségizettek alapítványa — 205 28 233 

Albert şi Gavrilă Gyeityánffy  Albert 
és Gábor 100 218 26 344 

F. a Cassei de imprumut ipetecar şi 
depuneri — Zálogkölcsön Intézet és 
Betéti pénztár — 902 214 1116 

Profesorui Ludovic Király Lajos tanár — 323 45 368 
Ştefan Erdélyi István . . , — 210 30 240 
Ludovic K. Farczády K. Lajos , 500 213 25 738 
Gavrilă Bálint Gábor . . . . — 200 28 228 
Dna Albert Török Albertné Zeyk Lenke 250 20 2 272 
Albert Tamás Albert . . . . 300 1010 141 1451 
F. înfiinţată  în memoria elevului An-
ton Szabó cl. IV.— Szabó Antal IV. 
o. t. emlékére tett a. — 96 13 109 

D-na Albert Tamás şi fiul  său Andrei 
Tamás Albeitné és fia  Andor . — 357 50 407 

Samuilă Szöllösi Samu 500 — _ 500 
Carol Barcsay şi soţia sa — Barcsay 
Károly és neje . , , ' . , 250 — . — — 250 
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Titlul tundaţiunii, fondului,  societăţii 

Az alapítvány, alap, egyesület címe 

Leu Leu Leu Leu Leu 

21 1917 F. înfiintată de profesorii  şi elevii lice-
ului în împrumut de răsboiu — A 
főgimn.  tanárok és tanulók hadiköl-
csön jutalomdíj a. . . : 500 - 500 

22 1918 josif  Szombatfalvi şi soţia sa — Szom -

batfalvi  József  és neje , 5000 _ 5000 
23 1922 loan Kovács János . . . . 1000 998 138 2136 
24 1922 Ioan Pap şi soţia sa — Pap János és 

neje , . . . . , . — 174 25 — 199 
25 1922 Gaşpar Soó Gáspár . . , . 100 667 93 860 
26 1922 Iosif  Zonda József  . . , . 486 49 535 
27 1922 Árpad Embery Árpád _ 5000 472 5472 
28 1923 F. înfiinţată p. memoria jubileului P. 

S S. Episcopului Mailátb — Mailáth 
iubileumi a , — 2142 300 300 2142 

29 1923 Vasilie Bándi Vazul • . . , _ 1791 252 200 1846 
30 1923 F. depusă de o mamă în memoria fiu 

252 

lui ei căznt pe câmpul de răsboiu — 
Egy öreg édes anyának a harctéren 
hősi halált halt egyetlen fia  emlékére 
tett a 1738 244 200 1782 

31 1924 Grigori i Ssabó György . . . Se — 3208 449 400 3257 
32 1926 Andrei Tamás şi familia  sa — Tamás 

András és családja . . . . — 3390 492 300 3582 
33 1926 Ludovic Tamás Lajos . 10211 1325 1300 10236 
34 1926 Ştefan Káinoki şi soţia sa — Káinok! 

István és neje — 20340 2742 2000 21082 
35 1926 F. înfiinţată de elevele şcoalei medie 

promovate în a. .1916. évben vég-
zett polgári leányisk. növendékeinek a.. — 1724 241 200 1765 

36 1928 Anton Daróczi şi soţia sa — Daróczi* 
Antal és neje — 50C0 760 600 5160 

II. Fonduri — Alapok. 
1 1879 F. de ajutor al tinerimei — Ifjúsági 

Segitő a 350 8975 989 _ 10314 
2 1883 F. de biblioteca de ajutor p. tinerime 

— Ifj.  Segélyző Könyvtár a. . 1000 69C 95 — 1785 
3 1893 F. de bani p. cerneală Tintapénz a. 350 150 20 — 520 
4 1894 F. de biblioteca de ajutor p. tinerime 

înfiinţată de Anton Lukác Antal ifj. 
1894 

segélyző könyvtár a. ' . • — 874 122 — 996 
fi 1894 F. de reparareo mobilelor — Bútor-

rongálás a. , . , 350 267 26 — 673 
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6 1017 F. de biblioteca de ajutor p. tinerime 1017 
înfiinţată de Şamoilâ Szöl'ösi Samu 

1000 1000 ifj.  segélyző könyvtár a. 1000 — — — 1000 
7 1918 Fondul de muzică-Zene a. 3000 1360 190 — 4550 
8 1918 F. d6 biblioteca de ajutor p. tinerime 

înfiinţată de fostul  paroh, din Cojocna 
Grigorie Bálint Gergely volt kolozsi 
pl.'bános-féle  ifj.  segélyző könyv- 388 tár a. . . • • — 341 47 — 388 

9 1918 F. p cumpărarea manualelor înfiinţat 
de Iosif Szombatfalvy şi soţia sa Bíró 
Ecaterina — Szombatfalvy József  és 
neje Biró Katalin-féle  tankönyvbeszer- 5000 zési a. . 5000 — — — 5000 

III. Secietăţi — Egyesületek. 

1 1874 Cercul de lectură — Önképzőkör 250 1850 258 — 2308 
2 1900 S. ajutătoare a elevilor — Ifj  Segítő 135 

8 
2609 
583 3 -

Egyesület . . . . . . 
Reuniunea Mariană — Mária Tarsulat 

1500 
200 

974 
75 

135 
8 -

2609 
583 



Stipendii, ajutoare,premiitfundaţiuni  nouă, 
scutiri Nde didactru şi ţaxa de întreţinere. 

A) La serbarea de încheierea anului şcolar cărţile donate 
de editura Minerva  (24), de Dl. senator Dr. Gyárfás  (10), de 
elevul Kubán A. cl. VIII. (5), de Dl. A. Soha (3) le-au primit 
elevi sârguincicşi şi cu bună ptirtare. 

B) Dobânda de Lei 300 a fundaţiunii Majláth  a primit o 
Zsombory D. cl. III. ; dobânda de Lei 200 a fyndaţiunii  A. Bod-
roghy Szőcs L cl. III. ; dobânda de Lei 200 a fund.  V. Bandi 
Márton G. cl. UI.; dobânda de Lei 400 a fund.  Gr. Szabó Már-
ton L. cl. IV.; dobânda de Lei 2000 a-fund.  F. Káinoki  Bede I. 
cl. I. (dar familia  suma a răsplătit o fondului  de ajutor al şcoa-
lei); dobânda de Lei 200 a fund.  elevilor  din  fosta  şcoală me-
die  de  fete  Bölöny Iosif cl. IV.; dobânda de Lei 1300 a fund. 
Tamás  L. Péter Al. cl. VII.; dobânda de Lei 400 a fund.  Embery 
A. Debitzky cl. VI.; dobânda de Lei 300 a fund. Tamás  A. 
László D. cl. III,; dobânda de Lei 800 a fund.  Dna Daróczi 
Mihálykó D. cl. II. Din cele mai multe dobânzi s'au plătit di-
dactrul elevilor. Din sumele de Lei 2000+ 1000 + 60, pe care 
ni le-au trimis 3 prieteni  fără  nume al învăţământului, au pri-
mit: Szigethy B. .VII. (500 L.), Tókos I. VII. (300 L.), Kovács 
L. VII. (200 L.), Maxin M. VIU. (500 L.), Bölöny VIII. (300 L), 
Biró 1. „VIII. (200 L.), Máthé L. VIII. (1000 L.), Szőcs I. III. (60 L.). 

Din donaţiunea de Lei 1000 a Dlui Soha Aladar  au primit 
câte 500—500 Lei, elevii: Szőke I. I. şi Mester S. III. Donaţiu-
nea de Lei 500 a Fabricii  de  Rafinerie  şi de Spirt a obţinut-o 
Debitzky cl. VI.; din donaţiunea de Lei 500 + 200 a Firmei 
„Persian  şi Zimny"  s'au împărtăşit elevii: Mester Al. III. (500), 
Incze L. I. (100) şi Biró I. III. (100). Din donaţiunea de Lei 



1200 a Congregaţiunei  au primit: Hadnagy I. VIII. (400), Máthé 
L. VIII. (400), Kubán A. VIII. (400). 

Dobânzile utilizabile ale celorlalte fonduri  şi fundaţii  (din 
fondul  de ajutor Lei 800, din fondul  Cercului de lectură Lei 200) 
le-am predat bibliotecii de ajutor a tinerimii pt procurarea ma-
nualelor. Premiile în bani au fost,  Lei : 12,560, în cărţi, Lei: 
5805, în total, Lei: 18,365. 

C) Didactru  şi taxa de  întreţinere.  Având în vedere ridica-
rea continuă a trebuinţelor personale şi materiale ale liceelor, 
autoritatea şcolară superioară a ordonat şi în acest an încassa-
rea taxei de întreţinere afară  de didactrul stabilit regulat. Această 
tax? a fost  Lei 2710, cuprinzând în sine şi didactrul adici Lei 
710. Elevilor însă li se dă scutire de intreaga taxa de întreţinere, 
precum de întregul didactru ori de o parte a lor, după starea 
materială a părinţilor şi după înaintarea ş' purtarea morală a ele-
vilor. Au primit scutiri de didactru total sau în parte 87, iar scu-
tiri de taxă de întreţinere 129 elevi. Totalul scutirilor la didactru 
este Lei 39,760, iar la taxa de întreţinere Lei 128,500. 

• 



VI. 

Internatul Rom. cat. 
In anul soolar 1927—28 acest internat a functionat  normal, 

fiind  sub conducerea D-lui director Frőlich Otto şi a părintelui 
László Ignaţiu subdirector. 

Numărul elevilor s'a sporit simţitor faţă  de cel din anul 
trecut. S'au înscris la începutul anului 109 elevi, dintre cari au 
fost 15 elevi ajutoraţi din diferite  fonduri, 87 elevi, solvenţi şi 7 
elevi gratuiţi. 

Elevii  ajutaţi  din  dijerite  fonduri  au fost : Francisc Holló 
VIII. (f.  Patavina), Vasile Brenner VII. (f. Lipót), Emil Siegmet 
VII. (f.  Gr. Nemes), Ioan Tokos VII. (f.  comun), Ştefan Egyed 
VI. (f.  com), Ludovic Molnár VI. (f. Maria Terezia), Árpad Szabó 
VI. (f.  com), Vasile Gyenge V. (f.  com), George Paxy V. (f. Li-
pót), Edmund Lengyel V. (f.  com), Dionisiu Orbán V. (f.  famil. 
F. Baina), Ludovic Márton IV. (f. Lipót), Francisc Nagy IV. (f. 
famil.  J. Lakatos), Carol Szállassy IV. (f. Maria Terezia), Colo-
man Paál III. (f.  famil  A. Pál), Josif Szőcs III. (f.  famil  J. Szőcs), 
Ştefan Mezei II. (f. Maria Terezia), Dionisiu Szabó II. (f.  famil. 
J. Agotha), Géza Imre II. (f.  gr. Nemes), Ludovic Kállay II. (f. 
com.), Vasile Pap II. (f.  famil.  J. Pap), Ludovic Széki (f.  famil. 
F. Pap). 

Carol Szállassy din cl. IV.-a după o boală îndehungată s'a 
stins din din viaţă la casa părintească, după o pregătire crăş-
tinească. Serviciul funabru  s'a celebrat în capela internatului 
în prezenţa tuturor elevilor. 

Elevii  scutiţi  de  lot  au fost : Ernest Molnár V., Josif Szőcs 
VI., Blasiu Bertalan, Alexandru Kálmán, Josif  Kozocsay, Ştefan 
Márton elevii cl. II. şi Aron P, György I. 



P. Sa Episcopul nostru cu ordinul No 5319—928 a of-
donat la distribuirea elevilor ajutoraţi din fonduri  suma de 9860 
Lei care s'a împărţit între elevii merituoşi: Francisc Holló VIII., 
Vasile Brenner VII., Soan Tókos VIL, Ştefan Egyed VI., Ludovic 
Molnár VI., Vasile Gyenge V., Edmund Lengyel V., Gheorghe 
Paxy V., Ludovic Márton IV., Josif Szőcs III., Ştefan Mezei II., 
Géza Imre II., Dionisiu Szabó II., Vasile Pap I. 

Donaţiunea de 10,000 Lei a «Băncii de credite şi de depu-
neri* din Odorheiu a fost  împărţită între: Joan Tókos VIL, Lu-
dovic Molnár VI. 

Un necunoscut veteran a donat elevilor diligenţi 3725 Lei 
împărţiţi între elevii: Aron P. György (2000 Lei) şi Ludovic 
Ince (1725 Lei). 

In afară  de ajutoarele acestea elevii s'au mai bucurat şi 
de ajutorul de 65,243 Lei din fondurile  internatului pentru între-
ţinerea lor. 



VII. 

Tamás Albert és Embery Árpád. 
Fájó érzést vált ki mindig az emberből a válás goudolata. 

De legfájóbb  mégis a búcsúzás pillanatában, amikor Isten hozzád ot 
mond a szerető szív annak, akivel lelke hosszú időn át összenőtt, 
összeforrt. 

1928. aug. 31-ikét irtuk, amikor a székelyudvarhelyi róm. 
kath. főgimnázium  személyi frontjáról  levált a vezérünk, Tamás 
Albert igazgató és veteránunk, Embery Árpád c. igazgató. Az 
45, ez 42 évig volt fáradhatatlan  és a kötelességteljesítésben 
példás, odaadó, küzdő harcosa az udvarhelymegyei kath. magyar 
tanügynek, két évtized hijján 300 éves Alma Mater ünknek. Kö-
zel egy emberöltőt töltöttek el mindketten a nehéz munkában, 
amelyben, mint a művész, kitartó fáradsággal  csiszolták a nyers 
anyagot, életre hivták a szunnyadó erőket, felkútatták  a tehet-
ségeket, irányították a gyermeki ifjúi  lélek tüzét és szeretettel 
segítették előmozdítani a székely ifjúság  boldogulását. Jótékony 
munkásságuk gyümölcsét azonban nemcsak az iskola, hanem a 
közélet, tudomány, irodalom, kultura is élvezte s ezért most, 
nyugalomba vonulásuk pillanatában, nemcsak kicsinyek és na-
gyok, nemcsak az iskola, hanem az iskolán kivüli élet szívverése 
is hálás összedobbanásban fejezi  ki irántuk hő óhajtását, vajha 
a becsülettel végzett kötelesség után édes, gondnélküli élet legyen 
jutaimi bérük az emberi kor legvégső határáig. 

.Tamás Albert igazgató Székelybethlenfalván  1858. aug. 23 án 
született. Középiskolai tanulmányait intézetünkben elvégezvén 
1877-ben, az érettségi vizsga letétele után, a kolozsvári tudomány-
egyetem bölcsészeti karán a természetrajz-vegytan szakcsoportra 



iratkozott be. Itt nemes becsvággyal tanult, a kőzetekről pálya-
munkát készített, amelyet nemcsak 100 forinttal  jutalmaztak, 
hanem szakdolgozatnak is elfogadtak.  Tanulmányai befejezése 
után egyetemi tanársegédi állással kínálják meg, de ő a közép-
iskolához vágyakozott, önkéntességi évét leszolgálva, 1883 ban 
megkezdi intézetünkben tanári működését és szaktárgyai mellett 
a tornából is, melyet szintén tanított, képesítést szerez. Az 1884—85. 
évi Értesítőben megjelenik A porphyros kőzetekről szóló érteke-
zése s azután megírja a boldog emlékű Soó Gáspárral együtt 
Udvarhelyvármegye földrajzát.  Volt módszertani jegyző, tanári 
könyvtárőr s 1886—87-től testületi jegyző, amely utóbbi tisztsé-
gét 1909-ig, igazgatóvá történt kinevezéséig viselte. Közben ren-
dezte az intézet elhanyagolt ásványgyűjteményét, amelyet modern 
gyűjteménnyé egészített ki. Mint törvényhatósági tag és városi 
képviselő, majd mint státusi képviselő buzgó tevékenységet fejtett 
ki a közélet és a tanügy terén. Iskolai nagy elfogultsága  mellett 
a leányiskolában is tanított tornát s mint egyházának nélkülöz-
hetetlen tagja, hosszú idő óta az egyházközség pénztárosi és az 
iskolaszéknek jegyzői tisztét tölti be. Szakszerű előadásaival pe-
dig mindig és mindenütt rendelkezésére állott a köz- és oktatás-
ügynek. Mindezen érdemeinek elismeréseűl a főhatóság  1909 ben 
az intézet igazgatójává nevezte ki. E minőségben is tevékeny 
részt vett abban, hogy intézetünk új épületet kapott. Igazgatói 
állásában is a folytonos  munka, rend- és emberszeret, jó szív, 
tapintat és bölcs mérséklet jellemzi. Ezen jó tulajdonságainak 
köszönhető, hogy intézetünk a világháború összeomlása utáni 
nehéz, átmeneti időszakot szinte megrázkódtatás nélkül úszta meg. 
Nagy lelke akkot sem esett kétségbe, amikor csapások érték; 
megnyugodott az Isten rendelésében s a munkában keresett és 
talált vigasztalást. Mert a munka volt az ő éltető eleme. Mun-
kájáért sohasem várt semminemű elismerést, mert az volt az elve, 
hogy a tanár hiyatásának éljen és ne várjon fáradozásaiért  elis-
merést, amelyeket állásával járó kötelességéből kifolyólag  meg 
kell tennie. Pontos, szorgalmas, sohasem lankadó, folytonosan  és 
önzetlenül munkálkodó tanár, derék kolléga, kiváló közéleti fér-
fiú,  az intézet sorsát, jó hírnevét, jövőjét szívén viselő igazgató 
volt. Mind oly lelki vonások ezek, melyek töltétlen tiszteletet és 



nagyrabecsülést parancsolnak. Adja az Ég, hogy amikor most, 
26 évi tanári és 19 évi igazgatói, összesen 45 évi szolgálat után, 
a 35 éves szolgálati korhatárnak 10 évvel történt megtetőzésével, 
mint tú'szolgálatos, állami rendelkezés folytán  nyugalomba vonult, 
a betöltött hivatás jóleső érzete aranyozza be további életét. Ad 
multos annos I 

Embery Árpád c. igazgató, több generáció munkás neve-
lője, az udvarhelymegyei közéletnek számottevő tagja s a régi 
Magyarország egyik politikai tényezője, Kolozsváron 1863. jan. 
5-én született. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári piarista 
főgimnáziumban  és az egyetemet ugyanott elvégezvén, 1886. 
szept. 1 én elfoglalta  tanári székét Székelyudvarhelyen s azóta 
42 éven át szakadatlanul tanította és nevelte a székely ifjúságot 
intézetünkben. Tiz évig volt tanári könyvtáros, majd a filológiai 
szertár őre lett. Ő szervezte meg az ifj.  kölcsönkönyvtárt s a Ki-
rándulási egyesületet, amelyben tevékeny részt vett. Évtizedeken 
át vezette az ifjúság  rendes színi előadásait. 1896 ban a «Szé-
kelyudvarhely* s 1918-ban a «Székely Közélet* c. hetilapnak 
volt a felelős  szerkesztője. Számos alkalmi és ifjúsági  színdarabot, 
valamint prológot és szakértekezést írt. ő alapította 1892-ben a 
Tisztviselői Kör t, amely érdemének elismeréseül később örökös 
elnökké választották meg őt a kör tagjai. Ezenkívül a város több 
társadalmi intézményének részben vezető, részben alapító tagja 
volt, majd pedig Szentegyházasfalu (Vlăhiţa), országgyűlési kép-
viselőjévé választotta meg. A székelyudvarhelyi Milleniumi Emlék-
oszlop Bizottság megszervezője volt. valamint buzgón tevékeny-
kedett a Vas-Székely felállítása  körüli munkálatokban. Verseivel 
és banketteken, valamint összejöveteleken «rögtönzött* verses 
pohárköszöntőivel Erdély második Kerekes Sámueljeként vált 
nevezetessé. Harmincöt évig volt egyháztanácsos és sokáig stá-
tusi képviselő. Hétszer mondott márc. 15-iki beszédet; ebből 
egyet a fehéregyházi  emlékoszlopnál s kettőt Segesváron. Kiváló 
emlékbeszédet mondott Kossuth Lajos centennariuma alkalmából 
a vármegyeházán és Vörösmarty 100 éves születési évfordulója-
kor. Munkabírására és munkaszeretetére jellemző, hogy a világ-
háború alatt intézetünkben és a ref.  kollégiumban összesen 41 
órában is tanított. Az imperiumváltozáskor teljesen visszavonult 
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a politikai élettől s csak az iskolának élt. Erejét, tudását sohaséni 
becsülte tul. de ahová állították, amire vállalkozott, mindenütt 
emberül megállta a helyét. Harmincnyolc évi szolgálat után az 
erdélyi róm. kath. Státus, érdemeinek jutalmazásaként, címzetes 
igazgatónak nevezte ki. Hét évvel szolgált túl a köteles 35 évi szol-
gálati korhatáron s ezen utóbbi hét év alatt franciát  is taní'ott. 
Szakcsoportja volt a görög-latin nyelv és irodalom, de emellett a 
lefolyt  42 év alatt más tárgyat is előadott. Sok tanítványa él 
Erdélyben és a külföldön  s ez a sok volt tanítvány, ismerős és 
jóbarát mind hálával és szeretettel övezi őt körül, mint olyant, 
aki szerette és mókáival, valamint vadásztörténeteivel sokszor 
megnevettette az ifjúságot.  Ha ő maga nem is hangsúlyozta volna 
ki oly gyakran, azok, akik őt ismerik, tapasztalati meggyőződés-
sel vallják, hogy szíve tele van aranyos játszi kedéllyel és sze-
retettel. Tanári működésének 40 éves jubileuma alkalmából volt 
tanítványai, a véndiákok, 5000 leus alapítványt tettek a nevére. 
42 évi szolgálat után vonult, szintén állami rendelkezésre mint 
túlszolgált, nyugdíjba. Ebből az alkalomból mit kívánhatnánk 
neki is egyebet, mint azt, hogy hosszú életen át élvezze fárad-
ságos munkájának gyümölcsét s hogy még sokáig fürödjék  abban 
a szeretetben, melyben tanártársait és tanítványait részeltette. 
Sokáig éljen 1 Szász József. 
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Adatok intézetünk tz  évi történetéhez» 
1. Intézetünk jellege. Intézetünk »Az erdélyi róm. kath. Státus 

székelyudvarhelyi főgimnáziuma»  nevet viseli. Alapításának idejet 
biztosan meghatározni nem lehet. Csak az bizonyos, hogy a Jézus-
társaság tagjai alapították. Ők építették az első épületett 1650 
körül a plébánia épülettől északra fekvő  domboldalon, ők vezet-
ték és tartották fenn  az intézetet 1774 ig. A jezsuitarend eltörlése 
után a főkormányszék  kebelében alakult Catholica Comissio vette 
át az intézet gondozását, nevezte ki a tanárokat s vezette annak 
mindennemű ügyeit az erdélyrészi kath. tanulmányi alap költsé-
gén egészen 1866 ig, midőn az előbbi főtanhatóság  helyébe ez 
akkor autonomikus jogkörrel felruházott  Katholikus Státus lépett, 
mely jelenben is fenntartja  és kormányozza. Régi épülete 200 
esztendőnél tovább állott a nevelés és tanítás szolgálatában. Az 
erd. róm. kath. Státus, mint főtanhatóság  1890 ben saját költsé-
gén új épületet emeltetett, mely 18 év múlva fine velő intézet 
lett. Mai modern iskolánk 1909— 10-ben épült a finevelő  helyén a 
Státus költségén. 

2. Az iskolai év kezdete. A főtanhatóság  rendelete folytán 
az 1927—28 iskolai évben a beírások szeptember 1—8, továbbá 
23—24 napjain, a javító vizsgálatok 20—25, folytak,  szept 25 én 
ünnepélyes Veni Sanctevel a tanévet megnyitottuk, mely alka-
lommal az igazgató felolvasta  és megmagyarázta az iskolai sza-
bályokat. Másnap, szept. 26 án, I. Ferdinánd király halála évforduló-
ján gyászünnepélyt tartottunk, melyen az emlékbeszédet az igaz-
gató tartotta. A gyászmisén az egész ifjúság  és tanári kar részt 
vett. A rendes tanítást szept. 27-én kezdettük meg, amely a ren-
des iskolai szünetek mellett megszakítás nélkül folyt  a tanév vé-
véig, május 31 éig (amikor a IV. és VIII. osztályok előadásai 

• 



áé 
zárultak be), illetve jun. 5 éig, amikor a ker. felügy.  5210—1928 
VI. 4. sz. rendelete alapján az összes osztályokban bevégződtek 
az előadások. Az évvégi vizsgálatok jun. 20. (VIII. oszt. tan. 
részére), illetve jun. 23 áig (a felső  tagozat tanulói részére; tar-
tottak. 

3. Tanári személyzet. A tanári testületben az 1927—28 is-
kolai évben az a változás történt, hogy a főtanhatóság  helyettes 
tanári minőségben alkalmazta a román nyelv tanítására a III—VIII. 
osztályokban, heti 19 órával, Salanţiu Justin erzsébetvárosi áll. 
főgimn.  helyettes tanárt. A francia  nyelvet a VI—VIII. osztály-
ban, heti 6 órában, az idén is Séra Kálmán keresztrui áll. taní-
tóképezdei tanár tanította. Az alkotmánytan tanítására a VIII. 
osztályban (heti 3 óra) Dr. Wenetsek József  helybeli ügyvéd urat 
kértük föl,  aki azt teljesen díjtalanul vállalta. Az egészségtant a 
VIII. osztályban dr. Imreh Domokos kórházi főorvos  úr adta elő. 
1928 febr.  5 én, a közokt. miniszter 4794—1928 számú rende-
lete alapján, minthogy a szolgálati korhatárt elérte, Tamás Albert 
az intézet hosszú évtizedeken át volt igazgatója, megvált ezen 
állásától és helyébe helyettes igazgatónak kinevezte az egyházi 
főtanhatóság  Lóky Jenő rendes tanárt, aki az intézet adminiszt-
ratív ügyeit 1928 szeptemberéig vezette. 

4. Püspöki biztosunk 50 éves jubileuma. Pál István pápai 
prelátus, apát-kanonok, főesperes,  helybeli plébános, intézetünk-
nek 17 év óta püspöki biztosa, 1928. július 25 én mondotta el 
aranymiséjét a ker. papságnak és a híveknek nagy érdeklődése 
mellett. A ritka évforduló  alkalmából az egyházközség jubiláris 
ünnepséget rendezett, amelyen Tamás Albert megnyitót mondott. 
Biró Lajos megrajzolta az ünnepeltnek félszázados  papi és kö-
zéleti pályáját, majd pedig az iskolák, hitbuzgalmi és szociális 
egyesületek üdvözletei következtek. Intézetünk részéről Lóky 
Jenő igazgató, a finevelő  intézet részéről pedig Frőlich Ottó igazgató 
mondottak üdvözlő beszédet. A feledhetetlen  ünnepségen elhang-
zott jó kívánságokat itt is megújítjuk: szeretett főpapunk,  inté-
zeteink püspöki biztosa sokáig éljen 1 

5. Tanári jubileum. Spanyár Pál tanár a lefolyt  iskolai 
évvel tanári működésének 30. évét töltötte be. A jubiláns tanárt 
az évzáró ünnepélyen, jun. 26-án, az igazgató üdvözölte és kö-



szöntötte tárgyilagos szavakkal méltatván áldásos és példát mu-
tató tanári és közéleti működését, melyre a jubiláns meghatottan 
válaszolt. A főtanhatóság  részéről a Püspök Ür Őnmga intézett 
az ünnepelthez egy meleghangú elismerő leiratot, melyet az ün-
nepség alkalmával az igazgató olvasott föl  és adott át a jubiláns-
nak. Hő óhajtásunk, hogy szeretett kartársunk még hosszú időn 
át teljes erőben és egészségben munkálkodhasson tanügyünk, 
egyházunk és a társadalom javára. Ad multos annos! 

6. Valláserkölcsi állapot. A tanuló ifjúság  az őszi és tavaszi 
hónapokban naponként hallgatott fél  8 órakor szentmisét a hely-
beli plébánia-templomban. A téli hónapokban a vasárnapi szent-
misére szorítkoztunk, melyet az egész év folyamán  a plébánia-
templomban tartottunk d. e. 9 órakor s melyet exhortáció előzött 
meg az intézetben. Ünnepeken a plebánia-templomban 10 órakor 
vett részt az ifjúság  az ünnepi istentiszteleten. Közös gyónást az 
ifjúság  négyszer végzett. November 2—5 ig lelkigyakorlatot P. 
Olasz Péter szatmári jezsuita atya tartott. Az ifjúság  résztvett az 
előirt egyházi körmeneteken. 

7. Főpásztor! látogatás. Majláth G. Károly erdélyi püspök úr 
őnmlga a folyó  tanévben háromszor látogatott el intézetünkbe : 
szept. 26 án, március 9—12 napjain, amikor kiosztotta a bérmá-
lás szentségét és az egyes osztályokba is ellátogatott és végül 
június hó 16—17 napjain. Minden esetben az ifjúság  nagy részét 
ellátta a kegyelem eszközeivel. 

8. Hivatalos látogatások az év folyamán  elég gyakoriak 
voltak. Az állami hatóság részéről látogatást tettek: Oct. Giur-
giu brassói kerületi inspektor úr nov. 10 és 11 én, április 4 én, 
május 18—19-én és június 16 án, amikor jelen volt az évvégi 
vizsgálatokon. Nov. 18 án A. Pteancu kolozsvári vezérinspektor úr, 
márc. 8 án Th. D. Sperantia bucureşţi inspektor úr, május 30-án N. 
Orghidan brassói főinspektor  úr tett ellenőrző látogatást. Június 
20 án N. J. Rusu bucureşti magánoktatási vezérigazgató, A. Pte-
ancu vezérinspektor, N. Orghidan brassói főinspektor  és I. Bratu 
szebeni főinspektor  urak látogattak el hozzánk és részt vettek az 
V. osztály tanulóinak vizsgálatain. A IV. osztályú tanulók felvé-
teli vizsgálatain az államhatalom képviseletében a helybeli liceumi 
tanára, A. Nanu, elnökölt. Ugyancsak ő volt kiküldve az évvégi 



vizsgálatokra is miniszteri kiküldötti minőségben. Az egyházi fő-
hatóság részéről április 29 és 30-án dr. Balázs András státusi 
referens  úr őméltósága és dr. Joksmann Ödön igazgató-taná 
csos úr látogattak el intézetünkbe és megbeszéléseket folytattak 
főgimnáziumunk  fönnmaradása  ügyében. A referens  úr az osz 
tályokba is ellátogatott. Május 13—16 napjain dr. Jenáki Ferenc, 
a csíkszeredai főgimnázium  igazgatója, végzett hivatalos látogatást 
meghallgatván az összes tanárok előadásait és megvizsgálván az 
intézet felszerelését  és az ügykezelést. Tapasztalatait a tanári kar-
ral gyűlésen közölte. 

9. Tanári tanácskozások. A tanártestület rendes tanácsko-
zásait a tanítás folyama  alatt a főtanhatóság  által elrendelt évhar-
madok végén, módszeres tanácskozásait az évharmadok kezde 
tén. rendkívüli tanácskozásait pedig szükség szerint tertotta meg: 
amazokon a tanításra, nevelésre és fegyelmezésre  s az intézet 
egyéb ügyeire vonatkozó dolgokat intézett el, a rendkívülieken 
pedig felmerült  konkrét eseteket tárgyalt és javaslatokat tett. 

10. Igazgatói látogatások. Igazgató a tanítás folyama  alatt 
minden tanár előadását meghallgatta, a tanulók előmeneteléről 
és viseletéről puhatolózott s ahol intézkedés szüksége fordult  elő, 
azt megtette, az írásbeli dolgozatokat átnézte és ellenjegyezte, 
úgyszintén minden hónapban átnézte a tanulmányi naplókat is. 

11. Egészségi állapot. Az ifjúság  egészségi állapota elég 
kedvező volt. Nagyobb szabású mulasztás vagy számbavehető 
járványos betegség nem fordult  elő a tanulóknál. 

12. Iskolai ünnepek. -Az iskolai ünnepeknek fontos  nevelő 
hatása van. Ennek tudatában a tanári testület az ifjúsággal  együtt 
az iskolai év folyamán  több ünnepet ült a kegyelet érzésének 
ápolása végett. Az iskolai évet ünnepélj es Veni Sancte-val nyitot-
tuk meg és hálaadó istentisztelettel fejeztük  be június 26-án. 
Az előirt hivatalos ünnepeket kivétel nélkül a megfelelő  ke-
retekben ültük meg. Ezeken az ünnepi beszédet rendszerint egyik 
tanár tartotta. Az ifjúság  ének, szavalat és zeneszámmal szere-
pelt. Ünnepélyt tartottunk, illetve szünettel vagy istentisztelettel 
megünnepeltük : okt. 25 én, I. Mihály király születésnapját; nov. 
26-án J. Brătianu elhunyt miniszterelnök gyászünnepét, dec. 1-én 
Erdély egyesülési ünnepét, jan. 24 én a fejedelemségek  egyesü-



lését, ápr. 29-én Basarabia egyesülését, május 10 én a hármas 
nagy nemzeti ünnepet és végül május 24 én a Hősők napját. 
Február 18 és 20 án az ifjúság  jótékonycélra előadta az Iglói 
diákok c. daljátékot, március 11-én a Kegyelmes Püspök úr 
jelenlétében az ifj.  Mária Kongregáció tartott nívós ünnepélyt, 
május 20 án a Leánykongregáció által rendezett Anyák ünnepén 
ifjuságunk  ének- és zenekara szerepelt nagy sikerrel és azon az 
egész ifjuságunk  részt vett, igy hodolva az anyák tiszteletének. 
Május 12 én ifjuságunk  önálló hangversenyt rendezett a Bucu-
reşti szálló színháztermében, mely hatalmas erkölcsi sikert ered-
ményezett. Az egész város megcsodálta intézetünk pompásan 
fegyelmezett  ének- és zenekarát, Kiss Elek tanár odaadó mun-
kásságának gyümölcsét. A hirtelen évzárás miatt tornaünnepélyt 
az idén nem tarthattunk. 

13. Mária Kongregáció. Az idei lefolyt  tanévben az ifjúsági 
egyesületek közül csupán a Mária Kongregáció működött László 
Ignác hittanár vezetésével. Eredményes és nagyvonalú működé-
sével nagyot lendített az ifjúság  erkölcsi és tudományos neve-
lésén. Első ülését október 10 én tartotta, mely alkalommal a tisz-
tikar választása és egyben a munkaprogram kitűzése történt meg. 
A tagok száma: 42, jelölteké 41 volt. Gyűléseit kéthetenként, 
szombat délután tartotta külön a tagok és külön a jelöltek ré-
szére a vallástanár vezetése alatt. A tagok gyűlésén egy kis mű-
sor : zene, szavalatok stb. keretében apologétikus, dogmatikus, 
morális és szociális témákról tartottak szabadelőadást, felolvasást 
a felavatott  tagok, hogy ez által is a kath. öntudatot, hitbeli 
meggyőződést és a hitből fakadó  keresztény élet értékelését elő-
mozdítsa a kongregáció. Jelöltek gyűlésének tárgyát a kongr. cél-
jának és szabályainak ismertetése képezték. A gyűléseket egy kis 
buzdító szent beszéd és az előirt ima zárta be, minden alka-
lommal. Ebben az évben is a kongregációnak 2 szakosztálya mű-
ködött igen szép eredménnyel. És pedig: az eucharistikus és a 
sajtószakosztály. Előbbi a gyakori gyónás, áldozás, naponkénti 
szentséglátogatás, utóbbi pedig a jó sajtó terjesztésével dolgozott 
fáradhatatlan  kitartással. A kongregációnak saját könyvtára nincs, 
de lelkiolvasmányokban a tagok nem szenvednek hiányt, Különö-
sen Tóth Tihamér könyvei forogtak  kézről kézre a tagok között. 



A tagok minden hónap első vasárnapján közös szent áldó 
zást végeztek és 6 os csoportban félórás  beosztással résztvettek 
a szentségimádáson, a plébánia templomban. Dec. 8 án 40 új 
tagot avatott föl  Pál István prelátus és két alkalommal ünnepélyt 
rendezett a kongregáció, mely úgy anyagi, mint erkölcsi szem-
pontból szépen sikerült. A befolyt  összeg a tagok munkásságá-
nak jutalmazására fordíttatott. 

14. Fegyelmi állapot. A kellő fegyelem  biztosítása érdekében 
a tanári testület megtett mindent, ami csak hatáskörében állott 
s intézkedéseit a Rendtartás szellemében és utasításai nyomán 
foganatosította.  A tanuló ifjúság  magaviselete általában a szabá-
lyoknak megfelelő  volt. 

15. Küzdelem az alkoholizmus és nikotinizmus ellen. Az 
emberiség nagy része két káros szenvedélynek hódol: az alko-
holnak és a nikotinnak. Mindkettő veszedelmes méreg, mely kü-
lönösen az ifjúság  erejét ássa alá és fejlődését  akadályozza meg. 
Ifjuságunk,  hála Istennek, az alkoholnak nem volt rabja, a do-
hányzás azonban több ifjúnak  szenvedélyévé vált. E káros szo 
kás megszüntetéséért minden eszközzel küzdöttünk. 

16. A „Barótí Szabó Dávid Önképzőkör" ebben az évben 
üléseit felfüggesztette  mindaddig, mig a közokt. miniszter úr alap-
szabályait jóváhagyja. 

17. Javító vizsgálatok. A javító vizsgák szept. hó 20-25 
napjain voltak, amelyekre a 26 bukott tanuló közül 22 en jelent-
keztek. Valamennyien sikerrel vizsgáztak. 

18. Évvégi vizsgálatok. A VIII. oszályvizsgálatai junius 2—20 
napjain voltak. 23 tanuló közül előlépett 18, a többi 5 javító vizsgára 
utasíttatott. Az V—VII. osztályok vizsgálatai jun. 6—23. napjain 
voltak. Miniszteri kiküldött A. Nanu, helybeli áll. főgimn.  tanár 
volt. Az alsó tagozat tanulói osztályvizsgát nem tettek. 

19. Felvételi vizsgálatok. Az V. osztály őszi felvételi  vizs-
gálatai szept. 21—22 napjain folytak  Traian Nestor Georgescu, 
keresztúri áll. tanítóképző intézeti igazgató elnöklete alatt. Jelent-
kezett 4 tanuló, kik közül sikerrel vizsgázott 3. A nyáii felvételi 
vizsgák jun. 4—7. napjain voltak A. Nanu tanár-delegátus elnök-
lete alatt. A 30 jelentkező közül sikerrel vizsgázott 26 tanuló. 



20. Érettségi vizsgálatok. Az őszi érettségi vizsgálaton (szept. 
25 — okt, 10) a 6 jelölt közül átment 3 tanuló: Ajvász László, 
Ferch Frigyes és Landt György. 

A nyári érettségi szomorú eredménytelenséggel zárult, A 
18 VIII. osztályt végzett tanuló közül érettségire jelentkezett 15 
tanuló, kik közül csak egy ment át az Írásbelin, a szóbelin azon-
ban ez is elbukott. 

21. Kirándulás. Az év folyamán  az iskola csupán egy egyna-
pos (okt. 15) kirándulást rendezett a környékre a gazdasági krí-
zis miatt. 

22. Az intézet felszerelése.  A tanári könyvtár gyarapodása : a) 
ajándék  útján;  a Román Tudományos  Akadémiától:  6 mű 6 
kötetben; a Tanítók  Házától:  12 mu 12 kötetben; Kubán  A. 
Vili. o. t.-tól: 25 mű 25 kötetben; a szerzőktől:  6 mű 6 kötet-
ben, összesen 49 mű 49 kötetben; b) vétel útján: 15 mű 15 
kötetben. A gyarapodás értéke 17330 Leu. Az ifjúsági  könyvtár 
gyarapodása : a) vétel útján: 70 mű 75 kötetben és 7814 Leu 
értékben; b) ajándék utján : 6 mű 6 kötetben és 300 Leu érték-
ben. A többi gyűjtemények nem gyarapodtak. 

23. Az Ifjúsági  Segitőkönyvtár a letelt iskolai évben 128 tanu-
lónak 302 dar. könyvet kölcsönzött ki; a szegény tanulóknak 
teljesen díjtalanul, a többieknek pedig csekély használati díjért. 
A könyvtár bevétele: pénzmaradvány az 1926—27. iskolai évről 
238 L., a tankönyvsegély alapból 2Ó00 L., használati díjakból 
1771 L. Összesen: 4009 L. Uj könyvek beszerzésére kiadtunk: 
3412 L. Maradvány az iskolai év végén : 597 Leu. 

24. Ének- és zenekar. Az énekkarnak 69 tagja volt, mely 
a legjobb hangú énekesekből volt kiválogatva. Zenekarnak 26 
tagja volt. Nyilvánosan szerepelt ez évben 4 izben, mely alka 
lomkor az énekkar előadta a következő darabokat: Haydn : Te-
remtés (oratorium); A porticsi néma c. daljáték nyitánya. A sevillai 
borbély c. daljáték. Minden előadás alkalmával a nagyszámú 
közönség osztatlan elismeréssel buzdította az ifjúságot  a további 
munkára. 

25. Az ifjúsági  tornakör ez évben is megalakult 50 taggal. 
A kör gyakorló óráit szombaton d. u. 4—6 ig tartotta Kiss Elek 
tornatanár felügyelete  mellett. 



26. A tanév befejezése.  Az iskolai évet jun. 26 án hálaadó 
istentisztelettel és iskolai ünnepéllyel zártuk be, melyen Nanu 
Aurel, áll. lic. tanár, miniszteri kiküldött is részt vett. Az ünne-
pélyen Lóky Jenő igazgató méltatta a njugalomba vonulandó 
érdemes igazgató, Tamás Albert érdemeit, aki hosszú évtizede-
ken át tanára, majd igazgatója volt az intézetnek a legnehezebb 
időben. Azután a jubiláns Spanyár Pált üdvözölvén beszámolt 
az év fontosabb  eseményeiről, végül kiosztotta a jó viseletű és 
előmenetelű tanulóknak a jutalmakat. 



Az intézet tanárkara és munkássága. 
a) Nyugalomban élő tanárok: 

1. Gáspár Balázs, világi, a mennyiségtan- és természettanból 
oki. r. tanár. Nyugalomba vonult 28 évi tanári működés után 
1910. március 1 én. 

2. Jánosy Péter, világi, a latin és görög nyelvből oki. r. 
tanár. Nyugalomba vonult 33 évi szolgálat után 1906. évben. 

b) Működő tanárok: 

1. Tamás Albert, világi; a főgimnázium  igazgatója, oki. r. 
tanár a természetrajz-, vegytan- és tornából. Tanította a növény-
tant a VI., az állattant a VII. és a geologiát a VIII. és IV. osztály-
ban. Heti óráinak száma : 7. Tanít 1883 óta. 

2. Embery Árpád, világi, c. igazgató; oki. r. tanár a latin 
és görögnyelvből. Tanította a francia  nyelvet az I—V. osztályban. 
Heti óráinak száma: 12. Tanít 1886 óta. 

3. Bíró Lajos, világi; oki. r. tanár a magyar és latin nyelv-
ből, a VIII. osztály főnöke,  a segí.őkönyvtár kezelője. Tanította 
a magyar nj'elvet az 1., II, és VIII. osztályban, a latinnyelvet a 
VIII. osztályban. Heti óráinak száma : 16. Tanít 1902 óta. 

4. Dobos Ferenc dr., világi; oki. r. tanár a történelemből 
és földrajzból.  Tanította a történelmet, az I., III., VI. és VII. osz-
tályban, a magyart az V. és VI., a földrajzot  a III., az egézség-
tant a IV. osztályban. Heti óráinak száma : 17. Tanít 1905 óta. 

5. Fazakas Gáspár, erd. egyházmegyei áldozó pap; oki. r. 
tanár a msgyar és latin nyelvből, a IV. osztály főnöke,  a fii.  szer-
tár őre. Tanította a magyarnyelvet IV. osztályban, a latinnyel-
vet az IV., VI. és VII. osztályban. Heti óráinak száma: 17. Ta-
nít 1900 óta. 



6. Frőlích Ottó, világi; oki. r. tanár a földrajzból  és a tör-
ténelemből. Tanította a történelmet I., III., földrajzot  az I., II. 
és V. osztályban, a filozófiát  a VII. és VIII., alkotmánytant IV. 
osztályban. Heti óráinak száma: 15. Tanít 1904 óta. 

7. Jakó Albert, világi, oki. r. tanár a mennyiségtan- és 
természettanból. A VII. osztály főnöke.  Tanította a mennyiség-
tant a II.., IV., VI. és VIII. osztályokban, a fizikát  a III., VII-
és VIII. osztályban. Heti óráinak száma 16. Tanít 1914 óta. 

8. Jancsó Béla, világi; oki. r. tanár a mennyiségtan- és 
természettanból, a VI. osztály főnöke,  a fizikai  szertár őre. Taní-
totta a mennyiségtant az II., IV. és VIII. osztályban, a fizikát  a 
VI. és VIII. osztályban. Kémiát és ásványtant a IV. osztályban. 
Heti óráinak száma : 16. Tanít 1908 óta. 

9. Khell István, világi; oki. r. tanár a magyar és német 
nyelvből, a III. osztály főnöke.  Tanította a német nyelvel a 
II—VIII., a magyar nyelvet a III. osztályban. Heti óráinak száma 
17. Tanít 1918 óta. 

10. Kiss Elek, világi; az ének- zene és torna, helyettes 
tanára, tanította az énekeméletet és a tornát az I., II., III., IV., 
összevonva az V—VI., VII—VIII. oszt. Vezette az ifjúsági  ének-
és zenekart 2—2 órában, az egyházi éneket és a tornakört heti 
1 — 1 órában. Tanít ennél az intézetnél 1926 szeptembertől. 

11. László Ignác, erd. egyházmegyei áldozópap, a vallástan 
r. tanára, exhortator. Tanította a vallástant az I—VIII. oszt. Heti 
óráinak száma : 16. Tanít 1925 IV-tői. 

12. Lóky Jenő, világi; oki. r. tanár a latin nyelvből és tör-
ténelemből, 1928 febr.  1-től kezdve az intézet igazgatásával meg-
bízva, az I. osztály főnöke,  a tanári könyvtár őre. Tanította a 
román nyelvet az I—II., Románia történelmét és földrajzát  a IV. 
és VIII. osztályban. Heti óráinak száma : 18. Tanit 1924 óta. 

13. Salanţiu Justin, gör. kath. lelkész, a román nyelv és 
irodalom helyettes tanára. Tanította a román nyelvet a III—VIII. 
osztályokban, heti 19 órában. Tanít 1927. IX. óta. 

14. Séra Kálmán, a székelykereszturi áll. tanítóképző inté-
zet rendes tanára, tanította a francianyelvet  a VI—VIII. osztályban 
heti 3—3, összesen 9 órában. 

15. Spanyár Pál, világi; oki. r. tanár a szabadkézi- és mér 



tani rajzból, a ti. osztály főnöke,  a rajzszertár őre. Tanította a 
szabadkézi rajzot az I—VII. osztályban, a természetrajzot, szép-
írást az I—II. osztályban. Heti óráinak száma : 17. Tanít 1898 óta. 

16. Szász József,  világi; oki. r. tanár a magyar és latin 
nyelvből, a tanári és osztályfőnöki  értekezletek jegyzője. Tanította 
a rományelvet a II., a latinnyelvet a 111. és V., a magyar nyelvet 
a VII. osztályban. Heti óráinak száma 17. Tanít 1907 óta. 

17. Dr. Wenetsek József,  ügyvéd tanította szívességből a 
VIII. osztályban az alkotmánytant heti 2 órában. 

18. Imreh Domokos dr., iskolaorvos és az egészségtan 
tanára. Tanította az egészségtant VIII. osztályban heti 2 órán. 

1. Bíró Lajos, a Szentferencrend  Kollégium Szerifikumában 
óraadó tanár, státusgyülési képviselő, az egyházmegyei iskola-
ügyi nagybizottság tagja, az udvarhely-espereskerületi iskolatanács 
jegyzője, a róm. kath. polgári leányiskola hivatalos látogatására 
kiküldött püspöki megbízott, egyháztanácsos és iskolaszéki tag, 
Udvarhelymegye tanácsának, az Oltáregylet, Missziótársulat vá-
lasztmányának és a Szent Kereszt hadseregének tagja, a Jótékony 
Nőegylet ellenőre, a Kath. Népszövetség elnöke és a Polgári Kör 
társelnöke. Beszédet mondott a csíkszeredai országos kath. nagy-
gyűlésén, a kézdivásárhelyi kerületi gyűlésen az ifjúság  védelmé-
ről s a helyi népsz. tagozat Prohászka és Petres ünnepélyén. 
Előadást tartott a Polgári önképző Egylet szabadliceumi előadá-
sán háromszor az irodalom köréből. Irodalmi, társadalmi és peda-
gógiai cikkei jelentek meg az Erdélyi Tudósítóban, A Hírnökben 
és a Székely Közéletben. 

2. Frőlích Ottó, flnevelő-intézeti  igazgató, az Oltáregylet vá-
lasztmányának tagja, a Szent Istvánról nevezett szentferencrendi 
rendtartomány konfrátere,  egyháztanácsos, iskolaszéki tag, stá-
tusgyülési képviselő, a Magyar Nemzeti Párt udvarhelymegyei 
tagozatának végrehajtóbizottsági tagja, a vármegyei tanács alel-
nöke, a főgimn.  gondnokságának tagja. 

3. Jakó Albert, a Katholikus Népszövetség helyi tagozatá-
nak pénztárosa, a Szentkereszt Hadsereg csoportvezetője, a Szo-
ciális Misszió választmányi tagja. 



4. Jancsó Béla, egyháztanácsos, iskolaszéki tag. 
5. Khell István, az Odorheiui (Székelyudvarhelyi) Dal- éá 

Zeneegylet működő, választmányi és vigalmi bizottsági tagja. 
Ünnepi beszédet mondott máj. 10 én. 

6. László Ignác, a Leányklubb egyházi tanácsadója, a Le-
gényegylet elnöke, a Szívgárda vezetője. 

7. Lóky Jenő, a főgimnázium  gondnokságának, a Nőegylet, 
a Szent Kereszt Hadsereg, a Népszövetség tagja. Alkalmi és 
ünnepi beszédeket tartott. 

8. Spanyár Pál, az egyháztanács jegyzője, a róm. kath. 
elemi leányiskola pénztárosa. Rajzolt A Jóbarát és Kath. Világ 
c. lapokban. 

9. Szász József,  a Katholikus Népszövetség helyi tagozatá-
nak titkára, az Emke jegyzője, Szentkereszt Hadsereg csoport-
vezetője, az Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Ujságirószervezet 
rendkívüli tagja, az Oltáregylet választmányi, a Szociális Misszió, 
Jótékony és Ingolstadti Miseszövetség rendes, a Katholikus Nép-
szövetség Irodalmi és Tudományos Szakosztályának működő, a 
Filharmonikus Társaság pártoló tagja, a Brassói Lapok munka-
társa, az Ellenzék tudósítója. Különféle  tárgyú cikkei, dolgozatai 
és elbeszélései jelentek meg a Magyar Kisebbség, Szent Kereszt, 
Erdélyi Tudósító, Vasárnap, Üj Élet, A Hirnök, Katholikus Világ. 
Jó Barát, Brassói Lapok, Ellenzék és Székely Közélet cimű fo-
lyóiratokban, illetőleg politikai lapokban. Beszédet mondott az 
ifj.  Kongregáció ünnepélyén ; felolvasást  tartott a Népszöv. ma-
tinée-ján a szennyiratokról ; rendezte az »Iglói diákok« előadását. 

10. Tamás Albert, státusgyülési képviselő, egyháztanácsos 
és az egyházközség pénztárosa, a Filharmonikus Társaság vá-
lasztmányi tagja és a Katholikus Népszövetség helyi tagozatának 
tb. elnöke, a Szent Istvánról nevezett szentferencrendi  rendtar-
tomány helyi házának Apostoli Syndikusa, városi tanácsos. 

Intézeti alkalmazottak : Könczey  István fülőházi  és vízveze-
téki szerelő; Bokor Béla és Porsche  Ferencné. 



« • 

Ösztöndíjak, segélyek, tandíjkedvezmé-
nyek • 

Az évzáró ünnepélyen a következő alapítványi kamatok és 
egyes tanügybarátok által felajánlott  jutalmai? osztattak ki: 

A) Könyveket jutalmazásra ajándékoztak: a Minerva (24 
drb), dr. Gyárfás  E. szenátor (10), Kubán E. VIII. o. t. (5), Soha 
Aladár kereskedő (3). 

B) A Majláth-alapítv. 300 L. kamatát kapta: Zsombory D. 
III.; a Bodroghy E.-alapítv. 200 Lei kamatát: Szőcs J. III.; a 
Bándy V.-alapítv. 200 L. kamatát: Márton G. III.; a Szabó G.-
alapítv. 400 L. kamatát: Márton L. IV.; a Káinoki F. alapítv. 
200 L. kamatát Bede Gy. I. (a család a jutalmat nagylelkűen a 
fenntartói  alap javára visszafizette);  a polgári leányiskolások ala-
pítv. nak 200 L. kímatát Bölöni J. IV.; a Tamás Lajos alapítv. 
1300 L. kamatát Péter S. VII.; az Embery A.-alapítv. 400 L. 
kamatát Debitzky VI. ; a Tamás A.-alapítv. 300 L. kamatát László 
D. III. ; a Darócziné alapítv. 800 L. kamatát Mihálykó D. II. ta-
nulók nyerték jutalmul. A legtöbb alapítvány kamatát az illető 
jutalmazott tanuló tandíjára fordítottuk. 

C) Három tanügybarát beküldött jutalomdíjait (2000 + 1000 + 
60 Lei) kapták : Szigethy B. VII. (500 L.), Tókos János VII. 
(300), Kovács L. VII. (200). Maxin M. VIII. (500), Bölöni VIII, 
(300), Biró I. VIII. (200), Máthé L. VIII. (1000) és Szőcs J. III. 
(60 L.) tanulók. Soha Aladár úr 1000 Lei jutalmát kapták : Szőke J. 
I. és Mester S. III. o. tan. (500—500 Lei); a Szeszfinomitó-gyár  500 L. 
ajándékát Debitzky VI. o.; a Persián és Zimny-cég 700 L. ado-
mányát Mester S. III. (500), Incze I. L. (100) és Biró J. III. (100) 



o. t.; a Kongregáció 1200 Lei adományát Hadnagy J. VIII. (400), 
Máthé L. VIII. (400) és Kubán E. VIII. (400) o. tan. kapták. A 
többi alapok és alapítványok kivehető kamatösszegeit (segélyalap 
ból 800 L , önképzőkör alapból 200 L) a segélyző egyesületnek 
adtuk át tankönyvbeszerzésre. Jutalmazások összege volt, pénzben 
12560 Lei, könyvben 5805 Lei, összesen 18365 Lei. 

D) Tan- és ískolafenntatóí  díj. A főtanhatóság  a gimnázi-
umok dologi és személyi szükségleteinek emelkedése "miatt a 
megállapított rendes tandíjon felül  iskolafenntartói  díj szedését 
rendelte el a lefolyt  iskolai évben is. Ezen díj 2710 Lei, mely-
ben benne van a tandíj is 710 Lei. Az iskolafenntartói-  és tan 
díjak a szülők vagyoni viszonyai és fiaik  előmenetele és jó 
magaviselete szerint egészben vagy részben elengedhetők. 

Egészben vagy részben tandíjmentes volt 87, fenntartóidíj 
mentes pedig 129 tanuló. Az elengedett tandíj 39760 Leu, az 
elengedett fenntartóidíj  pedig 128,500 Leu. 



Róm. kath. fínevelőíntézet. 
A finevelőintézet  a lefolyt  1927—928 tanévben normális 

körülmények közt teljesítette hivatását Frőlich Ottó igazgató és 
László Ignác aligazgató vezetése alatt. Növendékeinek száma a 
megelőző tanévi létszámhoz viszonyítva tekintélyesen gyarapodott. 
A tanév elején 109 tanuló iratkozott be, kik közül 15 alapítvá-
nyos, 87 fizető  és 7 ingyenes volt. 

Alapítványos  növendékek  voltak:  Holló Ferenc VIU. (Pata-
vina), Brenner László VII. (Lipót), Siegmet Emil VII. (Gr. Nemes), 
Tókos János VII. (Köz), Egyed István VI. (Köz), Molnár Lajos 
VI. (Mária Terézia), Szabó Árpád VI. (Köz), Gyenge László V. 
(Köz), Paxy György V. (Lipót), Lengyel Ödön V. (Köz), Orbán 
Dénes V. (Bajna F. családi), Márton Lajos IV. (Lipót), Nagy 
Ferenc IV. (Lakatos J. családi), Szállasy Károly IV. (Mária Te-
rézia). Paál Kálmán III. (Pál A. családi), Szőcs József  IIí. (Szőcs 
I. családi), Mezey István II. (Mária Terézia), Szabó Dénes II. 
(Ágotha J. családi), Imre Géza II. (Gr. Nemes Á.), Kállay Lajos 
II. (Köz.), Pap László I. (Pap J. családi), Széki Lajos II. (Pap T. 
családi). 

Szállasy Károly az intézet IV. o. alapítványos növendéke 
a tanév folyamán,  hosszas betegség után, a szülői háznál, a ha-
lálra való, példás keresztényi előkészület után, csendesen elhunyt. 
Az intézet róla, az intézeti kápolnában az összes növendékek 
jelenlétével tartott gyászmisével emlékezett meg. 

Ingyenes  növendékek  voltak:  Molnár Ernő IV., Szőcs József 
III., Bertalan Balázs, Kálmán -Sándor, Kozocsay József,  Márton 
István II. o., György P. Áron I. o. növ. 

Püspök Urunk őnagyméltósága 5319—928 sz. rendeletével 
az alapítványos növendékek segélyezésére 9860 Ieut utalt ki. 
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fcbből  a méltányosság szerint a következő növendékek részesül-
tek : Holló Ferenc VIII., Brenner László, Tókos János VII., Egyed 
István, Molnár Lajos VI., Gyenge László, Lengyel Ödön, Paxy 
György V., Márton Lajos IV., Szőcs József  III., Mezey István, 
Imre Géza, Szabó Dénes II., Pap László I. o. növ. 

Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár 10.000 leus segélyét 
Tókos János VII., Molnár Lajos VI. o. növ. élvezték. — Magát 
megnevezni nem akaró véndiák 2725 leüt adományozott jó igye-
kezetü székely fiuk  segélyezésére. Ezt György P. Áron (2000 1.) 
és Incze Lajos (725 1.) kapták. 

Ezen segélyeken felül  az ösztöndíjalap és a finevelőintézet 
alapítványos- és ingyenes növendékeit 65.243 leu ellátási segély-
ben részesítette. 



Clasificarea  elevilor. — A tanulók 
osztályozása. 
Clasa I. osztály. 

Promovaţi  cu laudă — Dicséretes  előmenetelnek:  Incze L. 
(9-17), Nagy L. (874), Káveczky Fr. (8-25). Promovaţi — Fel-
lépnek:  Albert L., Bede I., Biró Şt., Boda Fr., Both Sós C., Csiki 
Şt., Dézsi Z., Glázsi N„ György A., György Şt., Kóródi Al. ref., 
Lázár I., Liptay A., Márk Fr. ref., Márton A., Máthé Al., Merly 
Şt., Monoki I. ref., Olajos P., Paál Şt., Pap L., Paxy C., Roska 
C., Roska C., Szabadai R., Széki L., Szőke 1., Verestói A. ref. 
Corigenţi  — Javíthatnak:  Péterffy D. (1. rom.), Schmelhaus Al. 
(ist.) Ştadler Şt. (ist.), Stibor N. rep. (şt. nat.). Repetent  — Ismé-
tel:  Mandics i. (1. franc.,  ist., mat., şt. nat.). S'au  retras — Ki-
maradtak  : Ambrus I., Kulcsár I. Total — Összesen: 37. 

Clasa II. osztály. 
Promovaţi  cu laudă — Dicséretes  előmenetelnek:  Heim Al. 

(9-47), Kozocsay J. (8 85), Lőrinczy L. unit. (8 66), Simó. L. ref. 
(8.66). Promovaţi — Fellépnek:  Bedő L. ref., Bertalan B., Bohu-
niczky L., Bokor A., Bokor D., Czikmántory O., Dénes A. ref., 
Dézsi Edm,, Dulicsek L., Elekes P., Gábor P. ref.. Gergely Şt., 
Imre Gh., Jancsó J.; Kabdebó J., Kállay L., Kálmán Al., Kandó 
J. ref., Kiss Al. ref., Márton Şt., Máthé L. ref., Mezei Şt., Mihálykó 
D., Nagy C., Orbán D., Szabadai A., Szabó D.; Szabó J., Széli 
Al. ref..  Tordai Al. C. ref., Vass I. Corogenţi  — Javíthatnak: 
Bogyó I. (şt. nat.), Debitzky I. (1. rom)., Gegő Al. (mat.), Hor-
váth Gh. (geogr.), Hozó Eug. (1. franc  ), Nagy F. ref.  (geogr)., 



Orbán A. (1. rom., mat.), Orbán V. (1. rom.), Sebők A. (geogr.), 
Stemmer C. (1. rom., mat.). S'a retras — Kimaradt:  Veress  C. 

Total — összesen:'46 

Clasa III. osztály. 

Promovaţi  cu laudă — Dicséretes  előmenetelnek:  Huber J. 
(928), Tóth L. (9-07), Tribel I. (859). Promovaţi — Fellépnek: 
Agyagasi Al. ref.,  Antal A., Biró Şt., ref.,  Bodrogi C. ref.,  Boros G. 
ref.,  Derzsi M. unit., Fischer A. ref.,  Horváth J. ref.,  Jakab S. ref., 
Jánosi L. ref,  Khell Z., Kovács Şt., László D., Márton Gh. unit., 
Mester Al. unit., Mikola L., Nagy E. ref.,  Paál C., Petkes I. rep., 
Péter Şt., Rácz G. ref.,  Sófalvi  C, Schrőder A. ref.,  Szőcs J., 
Zsombori D. Corigenţi  — Javíthatnak:  Dániel G. (i. rom.), Fá-
bián M. (1. rom.), Ferencz J. (1. lat., mat.), Germáni Z. (1. franc.), 
Hadnagy J. (1. rom., lat.), Hermann L. (I. rom.), Karácsonyi J. 
(1. lat.), Képiró J. ref.  (1. rom), Molnár J., (1. lat.), Nagy P. (1. 
lat., mat.), Péter L. <1. rom., mat.), Tamás N. (1. rom.), Török 
Gh. (geogr.), Zayzon Gh. (1. lat.). Repetent — Ismétel:  Láday 
C. (1. rom., magh., lat., franc.,  geom., ist., geogr., mat.) S'au 
retras — Kimaradtak:  Barabás D., Gergely L. ref.  Kulcsár I. 

Total — Összesen : 46. 

Clasa IV. osztály. 
Promovaţi  cu laudă — Dicséretes  előmenetelnek:  Márton 

L. (8 93), Glósz L. (860). Promovaţi — Fellépnek:  Ajvász I., 
Ajvász Z., Almásy C. rep, Albert D. ref.,  .Baczó Gh. ref.,  Be-
regi B., Binder A., Bölöny J. unit., Derzsy A. ref.,  Dénes D. ref., 
Dragomán P., Fazakas J., Fejér P., Gönczy C. ref.,  Hiller I., 
Ilyés Fr. rep., Isztl Eug., Kandó Şt. ref.,  Kárpáthy Eug., Komán 
I. ref.,  Köpeczy L., Molnár E., Monoky A. ref.,  Nagy Al. ref., 
Nagy Gh., Nádudvary Eug., Olajos D., Paál Al., Simon I., Stibor 
G., Tamás G., Varga Em. ref.  Corigenţi  — Javíthatnak:  Bene 
dek C. (1. germ.), Bodroghi A. (1. rom., ist.), Dobay P. (1. germ., 
ist.), Horváth A. (1. rom.), Miklós C. (1. germ.), Miklós L. (1. lat., 
ist.), Orbán A. (ist.), Stemmer V. (1. rom. germ.), Suhajda L. 



(ist.), Szabó C. (igienă). Repetenţi  — Ismétlők  : Egyed P. (1. rom., 
germ., ist., geogr.), Kovács A. (1. rom., lat., ist., geogr.). 

Total — összesen : 46. 

Clasa V. osztály. 

Promovat  cu laudă — Dicséretes  előmenetelü:  Jodál G. ref. 
(8 96). Promovaţi — Fellépnek:  Andrásy N, Balázs Fr. ref., 
Birton Şt., Csiby Şt., Dudás L., Erdélyi Şt., Farkas A. ref.  rep., 
Fábián I., Fogarasy P. ref., Gergely L, Gyenge L., Haáz Fr. 
ref.,  Imreh D. ref., Jodál C. ref., Lengyel Edm., Máthé Şt. unit, 
t'axy Gh., Szabó A. ref.,  Szalay Em. Corigenţi  — Javíthatnak: 
Debitzky Şt. (1. rom., germ.), Ferencz A. (1. germ.) Lukácsffy 
Eug. ref. (1. rom., lat.), Orbán D. (I. rom., şt. fiz.).  Repetent — 
Ismétel;  Kovács D. (1. rom., lat., germ.). S'a  retras — Kima-
radt  : Kálmán N. Total — Összesen: 26. 

Clasa VI. osztály. 

Promovaţi — Fellépnek:  Albert L., Borbáth B., Debitzky 
A., Dobos Fr., Egyed Şt., Flórián L., Fodor A., Frőlich A., Haáz 
Al., ref.,  Hadrava A.,. Mihály J., Paulovits L., Simó A.. Varró A. 
Corigenţi — Javíthatnak  : Aradi I. (1. rom. germ.), Csia C. ref. (1. 
rom.), Csiszér G. (1. lat.), Csonta D. (1. rom.), Fülöp Z. (I. rom., 
lat.), Győré R. (1. lat.), Liebhauser C. (1. rom.), Molnár L. (1. 
rom.), Nagy Al. ref. (1. rom.), Páll Al. unit. (1. germ.), Szabó V. 
(1. rom., germ.), S'a  retras — Kimaradt:  Marx J. 

Total: — Összesen : 26. 

Clasa VII. osztály. 

Promovaţi — Fellépnek:  Brenner L., Csiki I. unit., Kádár 
A. rep., Kovács L. ref., Moravek L., Péter A. ref.,  Szigethy A. 
ref., Tókos I., Vákár L. Corigenţi  — Javithvtnak : Emmerling 
A. (1. rom., mat.), Makkai D. ref. (1. rom., franc.).  Repetent — 
Ismétel:  Vots A. (1. rom., lat., germ., mat.). 

Total — Összesen: 12. 
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Clasa VIII. osztály. 
Promovat  cu laudă  —•Dicséretes  elömenetelü:  Makszin M. 

lut. (9 64). Promovaţi — Fellépnek:  Antoni J., Biró J., Bölöny 
B. unit., Cziczeri B. (ref.), Dudás Şt., Frőlich O., Gocsmann I. 
ref., Hadnagy J., Holló Fr., Jodál L. ref.,  Kassay F. P. ref., 
Máthé L., Pluhár G., Stavarsz L., Szálló A., Szász Şt. Varga l ! 
Corigenţi  — Javíthatnak:  Bartalus I. (1. germ., ist.), Cserny E. 
(1. rom.), Debitzky B. (1. rom.), Gáspár Şt. ref. (1. rom.), Kubán 
A - ('• rom.). Total — Összesen: 23. 

Clasa I - VIII. osztály. 
Promovaţi  la examenul  de  corigenţă  din  Septemvrie — A 

szeptembeti  javíitóvizsga  alapján  fellépnek:  Cl. I. o.: Péterffy 
D., Schmelhaus Al„ Stadler Şt., Stibor N. cl. II. o.: Bogyó 1., 
Debitzky I., Gegő Al., Horváth Gh., Hozó Eug., Nagy F., Orbán 
V., Stemmer C. cl. III. o., Fábián M., Ferencz I., Germáni Z., 
Karácsonyi I., Molnár I., Nagy P., Török Gh., Zayzon Gh. cl. IV. o.: 
Benedek C., Dobay P., Miklós C., Miklós L., Orbán A., Suhajda 
L., Szabó C. cl. V. o., Ferencz A., Orbán D. cl. VI. o., Aradi 
I , Csia C., Csiszér G., Csonta D., Fülöp Z, Győré R., Molnár 
L., Nagy Al., Páll Al., Szabó V. cl. VII. o., Emmerling A. cl. 
VIII. o., Bartalus I., Cserny E., Debitzky B., Kubán A. 



Statistica şcolarilor. — Statisztikai kimutatás. 

C 1 a s a < >—i > > > 
i 

> VI
II 

To
ta

l 
Ös

sz
. 

Înscrişi 
Felvétetett ordinari — rendes j 37 46 46 46 26 26 13 23 -§63 

Retraşi în cursul anului—Kimaradt | 2 1 3 — 1 1 1 — | 9 
Clasificaţi  la finea  anului— Maradt | 35 45 43 46 25 25 12 23 254 

Repetenţi Ismétlő 1 — 1 2 1 — 1 —J 6 

După 
confesiune 

rom. cat. — róm. kath, 
ref. — református 

30 
5 

33 
11 

28 
13 

33 
12 

15 
9 

20 
4 

7 
4 

14 
8 

180 
66 

Vallás szerint unitár. — unitárius — 1 2 1 1 1 1 1 8 
După 

naţionalitate 
Nemzetiség 

szerint 
unguri — magyar J 35 45 43 46 25 25 12 23 254 

După cetăţenie 
Állampolg. szer. 

romăni — román 35 45 43 46 25 25 12 23 254 

După etate 
Kor szerint 

10—12 
12-14 
14—16 
16-18 
18-20 
20—22 

30 
5 40 

5 

1 Ş" 
1 1 

1 

40 
6 

20 
3 
2 

4 
12 
8 
1 

6 
6 16 

7 

30 
85 
72 
27 
32 1 8 

După 
domiciliul 
părinţilor 
Lakóhely 

szerint 

In loc. — helybeli 
In judeţ. —megyei 
In prov.— tartom. 
In alte pr.- más tart. 

14 
11 
10 

19 
25 

1 

19 
15 
9 

17 
13 
16 

10 
10 
5 

8 
9 
7 
1 

2 
3 
7 

6 
5 

12 

95 
91 
67 

1 
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H O 

Du
pă

 o
cu

pa
ţia

 r
ăr

in
ţil

or
 - 

Fo
g. 

sz
er

in
l 

agricultori mici — kisbirtokos 
arendaşi mici — bérlő 
industriaşi — kisiparos 
negustori mici — kereskedő 
funcţionari — tisztviselő 
preoţi — pap 
învăţători — tanitó 
profesori — tanár 
pensionişti, rentieri — nyugd, 
int cu ocup. liberă — szab. fog. 
privatieri — magánzó 
om de serviciu — szolga 

14 
1 
6 
3 
6 

2 

1 
2 

16 
1 

12 
1 

5 

5 

1 
2 
2 

9 

16 
5 
8 
1 

1 

1 
2 

12 

7 
4 

10 
2 
4 

6 
1 

2 

3 
1 

10 
2 
4 

1 
4 

5 

3 
4 
2 
1 
5 
3 
1 

1 

4 

3 
1 
3 

1 

4 

3 

12 
2 
1 
1 

66 
2 

53 
19 
56 

6 
20 

7 
4 

14 
5 
2 

E 

A 

)upă situaţia 
materială 

nyagi helyzet 
szerint 

bună — jó 
mijlocie— közepes 
l'psiţi — vagyont. 

10 
18 
7 

40 
5 

40 
3 

30 
16 

25 20 
5 

6 
6 

4 
14 
5 

14 
193 
47 

După situaţia 
familară 

Családi álla-
pot szerint 

orfani  de răz -hadiárva 
orf.  detală apá'lanárva 
orf  total • telj árva 

2 
5 
2 

1 
2 
4 
1 

1 1 r 
1 

2 
4 

15 
4 

Urtanu sunt 
prevăzuţi de 

1 z srvakat ellátja 
rudedi - rokonság 2 1 2 — — — 1 2 8 

Şcolari clasa 
I—VII după 
spor în studi' 
Tanúim. elő-

menetel 

foarte  bine — jeles 
bine — jó 
suficient — elégséges 
1 nesuficient — elégs 
2 nesuficisnt  — elégt 
mal muţ i necuf. - tSbb « U i t . 

1 3 

10 
17 
4 

1 

4 
11 
19 
9 
2 

3 
12 
13 
5 
9 
1 

10 
24 

6 
4 
2 

3 
17 
1 
3 
1 

14 
8 
3 

z 
1 
6 

2 
1 

1 
8 
9 
4 
1 

13 
55 

119 
37 
24 
4 

Purtarea 
Magaviselet 

foarte  bună —dicséret 
bună — jó 
potrivită — megfelelő 

33 
2 

35 
10 

25 
17 

1 

22 
24 

20 
3 
2 

17 
8 

8 
4 

21 
2 

181 
70 
3 

Starea sanit 
Egészs. állap 

Cazur i de m o r b u ţua re 
könnyű jellegről 

cazur i de morb . grele 
igazola t lanal 

48 
2 

90 
1 

96 
1 

100 
12 

55 
2 

6 35 56 486 
1 19 

Ore absentate 
Mulasztott órák 

scuzate — igazolt 
nescuz. - nem igaz. 

1720 
1 4 

1692 2156 
9 

1940 
9 

1150 
27 

669 
6 

354 101( ) 10697 
49 

Câţi elevi 
Hány tanuló 

n'au absentat- nem mut 
a u bsan ta te nsmot iva te 

igazola t lanul l i 
— 

4 
2 

2 
9 

3 
5 3 

2 13 
j 15 



C l a s a 

Statistică după 
limba maternă 
Anyanyelv szer 

maghiari—magyar 35 4 5 4 3 4 6 

x« XI 6 i — V 
«I 
3t | 
a > 

'5-1 O £ e Z 
3 

O 

vorbesc numai ung. r— csak 
magyarul !j 2 9 4 0 

român şi uug — románul is 4 3 
ung şi nemt. - magy ésném. 2 2 

41 
2 

2 5 

3 9 
3 
4 

2 5 

22 
3 

19 
4 
2 

12 

6 
6 

2 3 

18 
4 
1 

o t- O 

2 5 4 

2 1 4 
2 9 
11 
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