
I, Rdatok intézetünk történetéhez. 
1. Az intézet jellege. Intézetünk , Az erdélyi római katho-

likus Státus csíkszeredai főgimnáziuma".  Alapításának idejét 
pontosan nem lehet megállapítani. Bizonyos, hogy a Szent-
Ferencrendi atyák alapították Csíksomlyón a XVII. század köze-
pén. Ők építették az első épületét, mely az 1661-iki tatárbetörés 
idejében elpusztult. Újraépítették 1669-ben és vezették 1774-ig. 
Ekkor ugyanis az erdélyi főkormányszék  kebelében a kath. alapok 
és alapítványok kezelésére alakult Catholica Commissió vette át 
az intézet felügyeletét  és gondozását; de a tanítást ezután is 
kizárólag a szerzetesek végezték 1852-ig; 1863-tól 1900-ig szer-
zetesek, egyházmegyei papok és világi tanárok ; 1901-től csak 
egyházmegyei papok és világi tanárok. A Catholica Commissió 
helyébe 1866-ban az önkormányzati joggal felruházott  Katholikus 
Státus lépett, mely jelenben is fentartja  és kormányozza. — A 
régi épület az uj idők követelményeinek nem felelvén  meg, az 
erdélyi róm. kath. státus, mint főtanhatóság  az intézetet a fő-
közlekedési vonalok központjába, a vármegye székhelyére, Csík-
szeredába helyezte át és részére 1909—1910-ben palotaszertt 
épületet emelt. 

2. Az iskolai év kezdete. Az iskolai évet a Rendtartásban 
előírt időben kezdettük. Szept. 1-től 12-ig volt a tanulók beírása 
és az I. osztályosok felvételi  vizsgája. Felvételi vizsgát azoknak 
kellett tenni, kik az elemi iskolából nem hoztak államilag érvé-
nyes abszolváló bizonyítványt. Szept. 14., 15.. 16. napjain tar-
tottuk a javitó vizsgák írásbelijét és a négy alsó osztály szóbeli-
jét. Szépt. 21. és 22. napjain folyt  le a IV. osztályosok felvételi 
vizsgája az V. osztályra Alexe Manciulescu, gyergyószentmiklósi 
állami liceum izgatójának, mint miniszteri biztosnak elnöklete 
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alatt. Intézetünk életének egyik szomorú mozzanata volt ez; 
mert 38 negyedik oszt. tanulóból csak 19 jelentkezett vizsgára 
és csak tizenkettőnek sikerült az V. osztályra fellépni.  Szept. 
23., 24 napjain volt a négy felső  osztály javító vizsgája. Szept. 
25-én Veni Sancte s a tanév megnyitása és 26-án a tanitás 
megkezdése. A tanítás rendes folyását  — a szennyviz-csatorna 
eldugulása miatt jánuár végén — három napos szünet szakította 
meg. A ta nítás a VIII. osztályban május 31-ig, az V., VI., VII. 
osztályban jun. 5-ig s a négy alsó osztályban junius 10 ig tartott. 

A négy felső  osztály a főtanhatóság  által jóváhagyott terv 
szerint évzáró-vizsgálatokkal fejezte  be az iskolai évet. — Ezek 
kezdetüket vették junius 5-én a VIII. osztály vallástani vizsgájá-
val. Ezen a vizsgán Majláth Gusztáv Károly püspök úr Őnagy-
méltósága elnökölt. A többi vizsgálatok ellenőrzésére Alexe 
Manciulescu miniszteri biztos küldetett ki. 

A IV. osztály felvételi  vizsgájának  írásbeli része junius 
18-án, a szóbeli 19-én volt. Az osztály 39 tanulójából 19 állott 
felvételire  s eredménnyel tette le 11. Ezen a vizsgálaton is Alexe 
Manciulescu volt a miniszteri biztos. 

A baccalaurcatusnak  nevezett érettségi vizsga ebben az év-
ben is a Marosvásárhelyre kiküldött állami bizottság előtt folyt 
le junius 25. és következő napjain. Erre a vizsgára 16 tanuló 
jelentkezett. Az írásbelin elmarasztaltatott 8, szóbelire állott 8, 
sikerrel vizsgázott 4. Tehát 25°/0. 

3. Személyi ügyek. A Csató János halálával megürese-
dett természetrajzi tanszékre rendes tanári jelleggel és illetmé-
nyek mellett dr.  Boga Lajos neveztett ki. Scheweighoffer  Tamás 
és Venczel  József  betegség miatt nyugalomba bocsáttattak. — 
Zsögön  Zoltán,  a tanítóképző intézet rendes tanára, a rajzokta-
tás ellátására, Qanea Károly  a román nyelvnek az I., II. és 
IV. osztályban való tanítására óraadó tanárként alkalmaztatott. 

4. Iskolalátogatások. Iskolánkat a lefolyt  évben két ízben 
is meglátogatta Majláth  Ousztáv Károly  gróf,  püspök úr Ő-
nagyméltósága, továbbá D. Th.  Sperantia,  a kisebbségi isko-
lák felügyelője. 

5. Tanulók. Felvétetett 248 nyilvános rendes tanuló. Meg-
halt 1, kimaradt 9, (elbíráltatott) 238. 

6. Egészségi állapot az egész év folyamán  kedvező volt, 
bár márciusban az influenza  az iskolától több tanulót néhány 
napra elvont. — Intézetünknek van egy halottja: Antal Károly 
III. osztályos 1925. dec. 26-án Csíkcsomortánban, a szülői ház-
nál meghalt. 
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7. Vallás erkölcsi állapot. Hitélet. Imával kezdettük és 
végeztük minden nap a tanítást. A tanári testület és az ifjúság 
vasár- és ünnepnap szent beszédet és szentmisét hallgatott. — 
Tavaszi és melegebb öszi hónapokban a misehallgatás hétköz-
nap is kötelező volt. Az év folyamán  az ifjúság  együttesen hét-
szer végzett szent gyónást és hétszer áldozott. Minden hó első 
péntekén sokan gyóntak és áldoztak. Voltak, akik gyakrabban, 
sőt naponkint járultak a szent asztalhoz. A húsvéti lelkigyakor-
latokat március 11., 12., 13. napjain tartottuk. Az öt felső  osz-
tály szónoka P. Olasz Péter, jézustársasági atya volt; a három 
alsó osztályé pedig Veress Ernő, a braSsói róm. kath. főgim-
názium hittanára. A tanárok is példaadólag részt vettek és mind-
nyájan a szentségekhez járultak. Junius 4-én Majláth  Gusztáv 
Károly  püspök úr Őnagyméltósága 42 ifjúnak  adta fel  a bér-
málás szentségét. 

A nem katholikus vallástrtanulók saját hitoktatójoknál hê  
tenkint kétszer jelentek meg vallásoktatásra, és kötelesek voltak 
vallásuk istenitiszteletén megjelenni és ünnepeit megtartani. 

8. Iskolai ünnepélyek. Május 10 én Románia független-
sége kikiáltásának évfordulóján  d. u. 5 órakor isk. ünnepély 
volt magyar és román szavalatokkal, énekkel és zenével. A beszé-
det Mánya  Ferenc  tanár tartolta. 

Áldozó csütörlökön megünnepeltük a csatában elesett hősök 
emlékét. A temetőben dr. Boga Lajos mondotta az ünnepi 
beszédet. — 

A tanév bezárása után, julius 2-án, Sarlós Boldogasszony 
napján tartották intézetünk ,véndiák"-jai találkozójukat szép 
ünnepségek keretében. 



II. Intézeti személyzet, 
a.) A tanári testület. 
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1 Kassai Lajos 
igazg. tb. kanonok, 
szentszéki tanácsos 

Magyar és 
latin nyelv 

40 
Philos. prop. 
Magyar ny. 

VII. 2, VIII, 1, 
I. 4. 7 

2 Mayer János 
helyettes igazgató 

Magyar és 
német nyelv 

25 

Román nyelv 

Német ny. 

V. 3, V.l 3, 
VII. 3, 
VIII. 3. 

VI. 2, VII. 2, 
VIII. 2, 

18 

3 Dr. Kolonics Dénes 
iskola-orvos, rendes 
egészségtan tanár 

Egészségtan 
25 

Egészségtan IV. 1. VII . 1, 2 

4 Ferencz Gynla 
rendes tanár 

Magyar, latin 
és görög 
nyelv 22 

Magyar ny, 
Latin nyelv 

111. 3, IV 3. 
111. 4. IV. 3, 
VII. 4. 

17 Módsz. ért. 
jegyző. IV. 
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5 Antal Áron 
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Történelem 
és latin 
nyelv 20 

Történelem, 
Latin nyelv 

I. 2, III. 2, 
VI. 2, VII. 2. 

VI. 5, VIII. 4. 17 VI. o. főnöke 

6 Pnrman Dezső 
rendes tanár 

Mennyiség-
tan, fizika 

20 
Mennyiségt. 
Fizika 

II. 3, IV. 3. 
VI. 4, VII. 3, 
VIII. 2. 

VII. 2. 
17 VII.o. főnöke 

6 Albert Vilmos 
rendes tanár 

Magyar és 
latin nyelv 

17 
Francia ny. I. 3, II. 3. 

III.--VIH.2 -2. 18 
A tanári 
könyvtár 
őre, VIII. o. 
főnöke 

8 Borcsa Gergely 
rendes tanár 

Mennyiség-
tan, fizika 

15 

Mennyiségt. 
Fizika 

I. 3, III. 3, 
V. 3. 

III. 3, V. 2, 
VI. 2,VIII. 2 

18 
A fizikai  szer-
tárőre, III. 0. 
főnöke 

9 

10 

Buszek Gynla 
rendes tanár 

Földrajz, 
történelem 

15 

Földrajz, 
Történelem, 
Német ny. 

I. 3, II. 2, 
III. 2. IV. 2. 

II. 2, V. 2. 
II. 2, V. 2. 

17 
Tanári érte-
kezletek 
jegyzője, II. 
o. főnöke 

9 

10 Dr. Csipak Lajos 
rendes tanár 

Magyar és 
latin nyelv 

14 
Magyar ny., 
Szépírás 

I. 4, V. 3, 
VI. 3,VII. 3, 
VIII. 3. 

I. 2. 
18 

A flnev.  int. 
igazgatója, 

önk. vezetője 
ai I, o. fonBka, 
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11 Dr. Boga Lajos 
rendes tanár 

Természet-
rajz, földrajz 12 

Földrajz. 
Term.-rajz, 
Német ny. 

V. 3. 
I—II., VI., VII., 

VIII. 2—2, IV. 3. 

IV. 2. 18 
A term, rajzi 
szertár őre 

12 Májiya Ferenc 
okleveles rendes 

tanár 

Történelem, 
latin nyelv 11 

Román ny., 
Latin ny, 
Történelem, 
Alkotmányt. 

III. 3, 
V. 5, 
IV. 3, VIII. 3, 
IV. 1. VIII. 2 17 

Az ifjúsági 
könyvtár őre 
V. o. főnöke 

13 Sándor Imre 
rendes tanár 

Vallástan 6 Vallástan, I—VIII. 

16 

Gimn. hitszó-
nok, a finev. 
aligazgatója 
a Mária 
kongr. vez. 

14 Kozma Géza 
helyettes tanár 

Torna, ének 
zene 5 

Torna, 
Ének, 
Szépírás 

I.—VIII. l-l. 
I.— VIII. l-l. 
II. 2. 

18 
A torna- és 
zeneszertár 
őre 

15 Zsögön Zoltán 
óraadó — Rajz 

1., 11., 111. 2-2. 
IV., V. 2, VI., 
VU. 2, Vlll. 1. 

11 Rajzszertár 
őre 

16 Ganea Károly 
óraadó — Román ny. 1.4,11.4, IV.3. 11 

A nem katholikus tanulók hitoktatói az intézeten kivül része-
sítették növendékeiket vallásoktatásban. — A református  hitoktató: 
Takács  Károly  és az izraelita Wieder  Salamon. 

Rendkívüli tárgyak a zene és karének. A zenekarnak 15 és az 
énekkarnak 60 tagja volt. Heti 2 —2 órában tanította : Kozma  Oéza. 

b.) Segédszemélyzet. 
Deák Árpád, gépész-szerelő. 
Szennyes János, iskola-szolga. 
Tamás Józsefné,  helyettes szolga. 
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III. A TANÁROKNAK A NYILVÁNOSSÁGOT 
ÉRDEKLŐ TEVÉKENYSÉGE. 

Kassai Lajos igazgató, a csíksomlyói róm. kath. iskolák 
pénzalapját kezelő püspök/nagy bizottmánynak, az erdélyi róm. 
kath. Státusgyülésnek, a csíkszeredai kaszinó igazgató választ-
mányának tagja. 

Mayer János a gimn. tanártestületnek státusgyülési képvi-
selője. — 

Borcsa Gergely a csíksomlyói róm. kath. iskolák pénz-
alapjának és az amellett kezelt alapítványoknak pénztárnoka. 

Albert Vilmos írta a „Véndiák ' ünnepély műsoros estélyére 
a „Prolog*-ot. Az Oltáregyesület nagyböjti összejövetelein elő-
adásokat tartott. 

Antal Áron a történelmi novella-írás terén fejtett  ki tevé-
kenységet és felolvasást  tartott az Oltáregyesület egyik estélyén. 

Buszek Gyula, mint a „Katholikus Népszövetség" csík-
megyei titkára működött. 

Dr. Cslpak Lajos egyházi és társadalmi ünnepélyeken tar-
tott beszédeket, cikkeket írt a .Pásztor tűz"-ben, „Erdélyi Tudó-
sítódban és a „Csiki Lapok"-ban. 

Mánya Ferenc a május 10-iki nemzeti ünnepen szónokolt. 
Sándor Imre az „Erdélyi Tudósító" és> „Hirnök" számára 

írt közérdekű cikkeket és a Szociális Misszió-Társulat tusnád-
fürdői  tanfolyamán  és a csíkszeredai Oltáregyesület számára 
tartott beszédet és előadásokat. 

Dr. Boga Lajos a hősök napján mondott beszédet és a 
helybeli Oltáregyesület számára tartott népszerű előadásokat. 

IV. Gyűjtemények és szertárak gyarapodása. 
a.) Tanári könyvtárnak járt 3 folyóirat:  Revista Generala 

al învăţământului, az Erdélyi Szemle és a Hirnök. — Ezenkívül 
gyarapodás: Dr. Gyárfás  Elemér „Az erd. katholizmus múltja 
és jelene. — ..Cherestesiu : Román-Magyar Szótár. — Az évi 
gyarapodás együttes értéke 1600 Leu. 

b.) Ifjúsági  könyvtárnak járt a Pásztortűz és a Hirnök. 
Ezeken kivül gyarapodás: Roska, rRégibb kőkorszak" cimü 
műve. Továbbá román nyelvű 60 drb, szépirodalmi mű. — Az 
összes gyarapodás értéke 1846 Leu. 

c.) Történelmi és földrajzi  szertár gyarapodása : Afrika 
és Ausztrália térképe. — Román történelmi kép 4 drb. A gya-
rapodás értéke: 700 Leu. 
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V. KIMUTATÁS 
az alapítványok, alapok és egyesületek vagyonáról. 
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C I M E 

Lei |b. Lel b. Lel b Lei |b. Lei b. 

A.) Az igazgató kezelésében.*) 
1. Jutalomdí j — alapítványok. 

1,1914 Kőszeghy László alapítványa . . 500 — 8 44 - - 508 44 
2,1915 Fáraó Boér alapítványa . . . . 225 — 1 19 — 226 18 
31915 Agner Béla alapítványa . . . . £00 — — — — — 500 
4 1917 Kiss Gusztáv alapítványa . . . 550 — 20 04 — — 570.04 
5 1916 Koncz István 250 — — 250 
6 1919 .Jakab Ödön koszorúja" c. alapitv. — — 1000 155 _ 155 1000 
7 1921 Dr. Fodor Antal alapítványa . . — — 2 00 — 2000 — 

81922 Cslktaploczai Botár Bálint alapitv, — — 1000 — — 1000 — 

A csíkszeredai róm kath. főgimn. 
91922 első Vlll-ik o. t. (Sándor 1. és társai) — — 1200 — 1200 — 

10 1926 Tankó Károly jutaimi alapítványa — — 1000 — 91 — 91 — 1000 
II. Szentmise-alapitvány. 

1 1923 özv. Botár Bálintné alapítványa . — — 1000 — 155 — 155 — 1000 — 

l III. Alapok. 
1 1878 Kölcsönkönyvtári-alap 4475 — 1247 — . 6121 — 

2 1885! Zene-alap 725 — — 725 — 

311906 C:éllövészeti-alap 75 — 25 — 100 — 

4 1922 Majláth jubileumi-alap . . . . — — 3693 — 792 — — — 4484 — 

IV. Ifjnsági  egyesületek. 
1 1895 Önképzőkör 225 — 5454 1159 7871 
2 1912 Alkoholellenes egyesület . . . 25 — 10 85 — 35 85 
3 1923 Petőfi-alap — 2728 — 279 • — — 3007 — 

B.) flz  intézethez kötött, dé nem az 
igazgatótól kezelt alapítványok. 

1 1881 Adorján Imre alapítványa . . . 100 — 20 32 51 65 10 161 92 
2 1890 Imets Fülöp Jákó alapítványa . . 140 i 26 77 5088 10 207 65 
3 1890 Béldi és Ţârsai alapítványa . . . 145 — 29 17 5640 10 218 57 
4 1903 Imets kanonok alapítványa . . . 575 _ 167 35 130 1 872135 
5 1908 .Nagy Dénes fillérei"  c. alapítvány 180 — 43 65 80 14 10 293 79 
6 1909 Jakab Antal alapítványa . . . . 475 -J 54 42 131 72 20 641 14 
7 1911 Történelmi jutaimi alapítvány . . 870 J 14 99 191 90 60 1016 89 
8 1923 Keresztes Antal alapítványa . . . — — 1 1129 35 2/3 — 120 1282|35 
9 1923 Fizikai jutaimi alapítvány . . . . 3500 i 255 45 795 90 440 3110,45 

1011896 Kirándulók egyesülete «130 — 4507 94l 2212 — — — 14,849 94 

*) Az állami kötvények és postatakarék-betétek, valamint a .Csíkszeredai 
bank"-nál elhelyezett betétek nem jövedetmeztek. 
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VI. Ifjúsági ̂ egyesületek. 
1. Önképzőkör. Dr. Csipak  Lajos tanár vezetése alatt 

működött. Működése azonban a II. félévben  egészen ellanyhult. 
Az alakulón kivül csak 4 rendes gyűlést tartott. Munkássága 
szavalatokból, szabad előadásokból, írásbeli dolgozatokból és 
ezek bírálatából állott. Előfizetett  a Pásztortűzre és a Hirnökre. 

2. A „Mária Kongregáció". Sándor  Intre  vezetése alatt 
2 csoportban működött. Kisebbek vasárnap délelőtt, nagyobbak 
szombaton délután hetenkint gyűléseztek. Minden hó első va-
sárnapján közös áldozás volt. Van kongregációs könyvtár. — 
Minden felsőbb  osztályú kongregánistának volt lelki olvasmánya. 
A kongregációs lap 40 példányban járt. 

Kongregációnk életében legnevezetesebb mozzanat, hogy 
julius 2-án a találkozóra egybegyűlt „véndiákok" a csíksomlyói 
kegytemplomban fogadalmukat  ünnepélyesen megújították. 

VII. Jutalmak, segélyek és tandíjmentesség 
1. Jutalmak, a.) Könyvjutalmak:  „Minerva* irodalmi és 

nyomdai műintézet dr. Gyárfás  Elemérnek „Bethlen Miklós 
kancellár* és „Egyenes uton" c. müveit 10—10 példányban kül-
dötte meg felsőbb  osztályos tanulók jutalmazására, az „Erzsé-
bet nyomda" pedig a következő müveket: Erdély követei, Jókai 
élete, Jókai napjai Erdélyben, A bihariak, Az erdélyi magyar 
irodalom múltja és jelene, Természettudományi problémák, 
„Pásztortüz-Almanach". 

K ö n y v j u t a l m a t kaptak a következők: Balogh Antal 
Ferencz József,  Imre A. Zoltán, Madarász János, Mayer László, 
Schmidt József,  Vogel József  VIII. o. t. Hadnagy Árpád, Csedő 
György, Kovács Jenő, Schmidt László, Száva Antal, Vécsey 
VII. o. t. Antal István, Deák Ferenc, Löffler  Aurél, Pálosi Géza, 
Szennyes Károly VI. o. t. Bors Balázs, Ferencz Béni, György 
^Vntal, Máthé László, Pongrácz Vilmos V. o. t. László Imre, 
Pálosi László, Smilovits László, Ferencz László, Rafain  Imre, 
Szántó Árpád, Tamás Gábor, Venczel József,  Veress János III. 
o. t. Antal Gábor, Buszek László, Szántó Endre, Venczel László 
Vizi József  II. o. t. — Végül P u r m a n Dezső tanár úr Cheres-
tesiu : Román—Magyar szótárával jutalmazta meg Antal István 
VI. osztályost, a mennyiségtanból kifejtett  szorgalmáért. 

b.) Pénzjutalmak: 1. Jakab  Ödön  koszorúja11  c. alapít-
ványból 155 Leu jutalmat kapott Sprencz György VI. o. t., a 
zenében kifejtett  munkásságáért. 
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2. Adorján  Imre,  Imets  F.  jákó, Béldi  e's  társai és Nagy 
Dénes fillérei  c. alapítványok összesített kamatait (60 L.) kapta 
Pálosi László IV. o. t. 

3. Jakab  Antal  alapítványának, továbbá a „Történelmi ju-
taimi alapítványinak összesített kamataival (110 L.) Balogh 
Antal VIII. o. 1. jutalmaztatott. 

4. Keresztes  Antal,  csíkszeredai állatorvos úr alapítványá-
ból László Imre ipari pályára készülő IV. o. t. tanuló 150 L. 
jutalmat kapott. 

5. Csiktaplocai  Botár Bálint  jut. alapítványából 100 L. 
jutalmat kapott csíktaploczai Vizi József,  II. o. t. 

6. Tankó  Károly  jutaimi alapítványából 100 Leu jutalmat 
kapott Máthé László V. o. t. 

Sajnálattal kell megjegyeznünk, hogy Kőszeghy László, 
Fáraó—Bóér, Agner Béla, Kiss Gusztáv és Koncz István ala-
pítványból jutalmat az idén sem adhattunk, mert a kötvények 
és postatakarékbetétek nem jövedelmeztek. 

A „Csíkszeredai bank" fizetésképtelensége  miatt az idén 
nem adhattunk jutalmat dr. Fodor Antalnak és „A csíkszeredai 
főgimnázium  első VIII. osztályának" alapítványából. 

A jutalmazáshoz egyes jótevők is hozzájárultak. Dr. Élthes 
Endre,  karcfalvi  orvos 200 L.-vel jutalmazta Antal Gábor II. 
osztályost; dr.  Élthes  Béla, csíkszeredai orvos 200 L. jutalmát 
Löffler  Aurél VI. oszt. nyerte el; csíkszentgyörgyi Benedek 
Lászlóné 200 L. jutalmát Szennyes Károly VI. oszt. kapta. Dr. 
Csipak  Lajos régens, Ferencz József  VHI., Kovács Jenő VII., 
Antal István VI., Bors Balázs V., Bardocz László, Boga László 
Léstyán Ferenc és Vogel István I. oszt. tanulókat 100—100 Leu-
val jutalmazta. Mánya  Ferenc  tanár 500 L. jutalmán Szántó 
Árpád és Venczel József  III. osztályosok osztoztak. 

II. Segélyek. Egyes jótevők adományából tiz tanuló ré-
szesült 12,500 Leu összegben. — A segítő-alapból 5 tanuló ka-
pott segélyt 2820 Leu összegben. A „Transylvánia" bank 5300 
L. adománya 4 tanuló között osztatott el, a „Tarok-társaság" 
1500 L. adományával pedig 2 tanuló segélyeztetett. 

III. Tandíjmentesség. Tan- és fenntartói  díj-mentességben 
0L» Jla« 8.i részben vagy egészben) 65 tanuló részesült 105,225 
Leu összegben. 

* * 
* 

Mindazoknak, akik az iskolai év folyamán  intézetünket er-
kölcsi vagy anyagi támogatásban részesítették, e helyen mon-
dok hálás köszönetet. 
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VIII, Finevelő-intézet, 
A finevelő-intézet  dr. Csípak Lajos régens, Sándor Imre és 

Purman Dezső subrégensek vezetése alatt működött. Az inté-
zethez kötött alapítványok közül betöltetett 31 hely. Ezek kö-
zül 2 növendék idegen intézetben tanult, 3 más természetű is-
kolában járt, 1 egyetemi hallgató. 19 volt bennlakó növendék, 
a többiek szülői házból jártak iskolába. — A tanulók létszáma 
az év végén 94 és pedig 19 alapítványos. 71 fizető,  2 ingyenes 
és 2 félingyenes  növendék. Az ellátási díj a fizető  növendé-
keknek havi 560 L., alapítványosoknak 500 L. Ingyenes növen-
dékek voltak : Zsigmond József  VI. és Kovács Ignác IV. o. t. 
Félingyenesek: Madarász János VIII. és Pongrácz Vilmos V. 
o. tanulók. Az erd. róm. kath. Státus 8100 Leüt osztott ki rend-
kívüli segélyképen a következő alapítványos növendékek kö-
zött. Egyenkint 600 L. segélyt kaptak : Pongrácz Vilmos, László 
Imre, Tamás Gábor, Veress János, Léstyán Ferenc, Szántó Ár-
pád, Rácz Lajos ; 500 L.:t kaptak : Bardocz Gyula, Bors Balázs, 
Gergely Árpád, Imre Zoltán, Részegh Tamás, Endreffy  Iván ; 
450 L.-t Vitos Gábor, Endes Gábor. 

A tanulók a dijakért teljes ellátást kaptak mosáson kívül. 
A 94 növendékek közül 5 dicsérettel, 22 javítóvizsgálatot tehet, 
1 ismétel. 

Az 1926—27. tanévre betölthető üres alapítványi hely van : 
5 közalapítvány, 35 családi alapítvány és pedig: 3 Molnár 
József,  Sz. Darvas I., Bors Barabás, Tankó Mátyás, Keresztes 
János, Bíró Antal, Orosz Mihály, Sántha M. Ferenc. Kovács 
Péter, Dienes Imre. 3 Darvas János. 1 Bálint—Bors. 2 Szőcs 
Ignácné, Fülöp Alajos, Balogh Ignác, Salamon Andrasné, Ked-
ves Zsuzsa, Haller Mária. 2 Péterffy  József.  3 Ferenczy Péter. 
3 Molnár Balázs, Búzás Mihály, Nagy István, dr. Balázs Endre, 
Balló János. 
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K I M Ü W A S 
a „Szent Mihályról" nevezett csíkszeredai r. k. finevelő  intézethez 

kötött alapítványi helyekről és azok élvezőiről. 
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Az intézethez 
cötött alapítvány 
címe és jellege 

Az alapítvány 
élvezője 

Az
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i Az alapítványhoz 
ogosultak sorrendje Megjegyzés 

A.) f\z  igazgatótanács kezelése alatt álló alapítványok: 

1 14 köz-
alapítvány 

Imre Zoltán, Ré-
szegh Tamás Vili., 
Györgypál János, 
Hadnagy Árpád 
Vll., Ambrus Sza-
niszló, Bardocz 
Gyula VI., Bors 
Balázs, Endes Gá-

. bor, Pongrácz Vil-
mos V,. Vitos Gá-
bor IV. Venczel 
József  111. Endreffy 
Iván. Léstyán Fe-
renc 1. 

i 
1 

91 50 

Györpál János, 
Hadnagy Árpád 
Vll. Venczel Jó-
zsef  111. kézi 
ösztöndíjként 
élvezték. 
Endreffy  Iván 

és Léstyán Fe-
renc évközben 
kapták. 

1 hely betöl-
tetlen. 

2 4 Molnár József 
családi 

Kristó László V. 
László Imre IV. 100 1. Vérrokonok. 

2. Mások. 

Kristó László 
helyét nem fog-
lalta el. 
2 hely betöl-

tetlen. 

3 2 Lukács Mi-
hály, családi 

Csűrös Miklós VI. 
Botár Zoltán IV. 7850 

1. Vérrokonok 
2. Kászonlak. 
3. Csfkszentmárton 
4. Csíkkozmásiak. 
5. Csíkszentmiklósi 
6. Csikiak. 

Csűrös Miklós 
VI. a gyulafe-
hérvári finevelő-
ben élvezte. 

4 Sz. Darvas János 
családi. Schmidt Rezső V. 78- Rokonok. Helyét nem fog-

lalta el. 

5 Bors Barabás | — I 9 0 - Jó reménységü 
tanuló. Betöltetlen 

6 Tankó Mátyás 
Albert, családii 

Gergely Árpád 
r Vll. 66" 

1 
Rokonok. — 

7 Keresztes János — | j 8 0 
Gyergyószentmik-
lósi örmény ifjú Betöltetlen 

8 Biró Antal — ! 72' 
1. Gyergyói tőzs-
gyökeres székely 
gyermek. 

2. Polyáni és bögözi 
3. Más háromszéki. 

Betöltetlen 
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9 Orosz Mihály 
családi. • — 37 50 1. Rokonok. 

2 Gyergyóiak Betöltetlen. 

10 Séntha M. 
Ferenc, családi 

_ íoo-
1. Rokonok. 
2. Kozmásiak, 
3. Tusnádiak. 

Betöltetlen. 

11 Kovács Péter 
családi. 

/ 60-
1. Rokonok. 

Kozmási, kézdi-
szentléleki szé-
kelyek. 

Betöltetlen. 

12 Csomortány 
Antal, családi Csisíér József  IV. 4050 1. Vérrokonok. 

2. Szegény árvák. 
Kézi ösztöndíj 

13 Dienes Imre. 
családi. — 75- Rokonok. Betöltetlen. 

14 T. Darvas János, 
családi. 

Veress Miksa ^1. 
Kovács Ignác IV. 
Rácz Lajos IV. 
András Gábor 111. 

íoo- — 

András Gábor 
helyét nem fog-
lalta el. 
Veress Miksa 

,évközben kapta. 

15 Bálint—Bors, 
családi. 

Fodor Nándor V. 
Tamás Gábor 111. 92 50 

; 1. Bálint, Bors és 
Tompos családból 
valók. 

2. Csíkszentgyör-
gyiek. 

3 Csíkiak. 

Fodor Nándor 
Brassóban ta-
nult, kézlösz-
töndíjként él-
vezte. 

Tamás Gábor 
évközben kapta. 
1 hely betölteti. 

16 2 Szőcs Ignácné 
családi. — 99-

1. id. Dávid Ignác 
és József  gyer-
mekei. 

2. Más rokonok. 
3. Csíkiak. 

Betöltetlen. 

17 2 Fogarassy 
Mihály, családi 

Szántó Árpád 1H., 
Abos János mű-
egyetemi hallgató 

125 
1. Vérrokonok. 
2. Gyergyóiak. 
3. Más erdélyiek. 

— 

18 Fülöp Alajos, 
családi. — 100 

1. Csomortáni Szű-
csök, csikpálfalvi 
Fülöpök, csobot-
falvi  Váták. 

2. Csíkiak. 

Betöltetlen. 

19 Balogh Ignác, 
családi. — 85' 1. Rokonok. 

2. Csíkiak. 
Betöltetlen. 

20 Salamon 
Andrásné. 

— íoo- Lelkészi pályára 
készülő ifju. Betöltetlen. 

21 Kedves Zsuzsa 
családi. — 100- Rokonok. Betöltetlen. 
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B.) Rz igazgatótanács kezelésén kivül álló alapítványok : 

22 4 Péterffy  Jó-
zsef,  családi. Veress János 111. 100- 1. Rokonok. 

2. CsikkozJţiâsiak. 
\ 

2 betöltetlen. 
1 üresen ha-
gyandó. (2556-
1921. ig tan.) 

23 Tiallcr Mária. — 130 Szegény sors ti, ne-
mes iíju. Betöltetlen 

24 4 Ferenczy Pé-
ter, családi. Pálosi Géza VI. ICO 

1. Rokonok. 
2. Gyergyói, teke-
rőpataki, kilyén-
falvi,  szcntmiklósi 
ifjak. 

3. Egy hely csík-
somlyói ifjú  szám. 

3 hely betöltetlen 

25 3 Molnár Balázs 
családi. — 

II I. Rokonok. 
100- 2. Gyergyóujfalviak 

3. Csíkiak. 
Mindhárom be-
töltetlen. 

26 Búzás Mihály, 
családi — ím 1! Rokonok. 1 U U I 2. Csíkiak. Betöltetlen. 

27 Nagy István, 
| családi. Balogh Antal VIII. 

II 1. Rokonok. 
100-II2. Csíkszentlélekiek 

| 3. Csíkiak. 
Kézi ösztöndíj. 

28 
1 

| Dr. Balázs 1 _ 
| Endre, családi.! 
1 ' 

i í w 1 - R o k o n o k . 1 U U 2 . K o z m á s i a k . Betöltetlen. 

29 J Balló János, 
családi. — 500- 1. Vérrokonok. 

2. Csíkszentimreiek 
Betöltetlen. 

30 Erőss Elek, j 
családi. 

1. Rokonok. 
2. Csikszeredaiak. 
3. Csíkiak. 
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31 | Bálintné Bors 
j Juliánná. — — Csíkiak. 
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32 | Pál Gábor — 

1. Pál Gábor le-
szármozottjai. 

2. Csíklak. 

Ka
ma

tok
 e

lég
te

len
sé

ge
 m

iat
t Ü

re
sen

 h
ag

ya
nd

ók
 

(2
55

6—
19

21
. 

lg
. t

an
.) 

33 | Bochkor Elek, 
| családi. 

1. Rokonok. 
2. Mások. 
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34 Kedves Bara, 
családi — 

1. Csíkszentdomo-
kosl Kedves és 
Bara családok le-
szármozottjai. 

2. Más cslkszent-
domokosiak. 
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35 Dr. Albert Gá-
| bor, családi — 

1. Rokonok. 
2. Csíkiak. 
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36 Bara János, 
családi. 

i 

— — 

1. Csíkszenttamási 
Ferencz János 
gyermekei. 

2. Másoknak, 
3 . C s í k s z e n t t a m á s i . 

4 . C s í k i a k . 
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37 Koncz István, 
családi. — 

-

1. Rokonok. 
2. Nagykászoni 
árva ifjak. 

Kamatok elég-
telensége miatt 
üresen hagyan-
dó (2556-1921 
ig. tan.) 

K I M U T A T Á S 
a finevelóintézet,  internátns alapitványainak és alapjainak vagyonáról. 

AZ A L A P Í T V Á N Y 
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XI. 

fi gimnázium öreg diákjainak találkozója. 
SKOLÁNK TÖRTÉNETÉBEN emlékezetes nap 1926. 
július 2-ika. — E napon zajlott le ugyanis a csik-
somlyói gimnázium öregdiákjainak találkozója.—Már 
1925. év tavaszán gimnáziumunknak néhány lelkes 

volt növendéke felvetette  a találkozó kérdését és munkálkodni 
kezdett annak megvalósításán. Rendező bizottságot alakítottak, 
programmot készitettek, az öreg diákokról adatokat kezdettek 
gyűjteni. 

Az jeszme azonban csak egy év múlva öltött testet, mikor 
az ügyet a tanári kar vette kezébe. Kimondotta 1926. április 
21 én tartott értekezletén, hogy az iskola volt növendékeinek 
találkozóját feltétlenül  meg kell rendezni. A találkozót jul. 2-ára, 
Sarlós-Boldogasszony napjára tűzte kh Antal*Áron tanár, egy-
úttal öreg diák vezetésével rendező bizottságot küldött ki, mely-
nek tagjai: Albert Vilmos, dr. Boga Lajos, Borcsa Gergely, 
Mánya Ferenc és Sándor Imre tanárok lettek. — A bizottság 
azonnal munkához látott. Legelőször is összeállította az öreg 
diákoknak lehető teljes névjegyzékét. E célból felhívást  küldött 
az öreg diákokhoz az ország minden részére a megfelelő  köz-
pontokba azzal a kéréssel, hogy körletükből az iskola vén-
diákjainak névjegyzékét küldjék be és a siker érdekében fejt-
senek ki megfelelő  buzgólkodást. Egyúttal a sajtóban is fel-
hívások, cikkek tétettek közzé. — Különösen a „Csiki  Lapok" 
buzgólkodott áldozatos módon az ügy érdekében. 

A csiki kö^égek felkért  öreg diákjai mindannyian lelkes 
munkát végeztek. Legelsőnek Bartha Ferenc  plébános küldötte 
be a kászonujfalvi  öreg diákok névsorát, ámbár ő a csiki gim-
náziumnak nem volt növendéke." Emlékezet okáért álljon itt a 
lelkes székely pap neve. — Eredményesek voltak Háromszék-
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megyének felső  részeibe küldött felhívások.  Erdély távolabbi 
vidékeiről csak a kolozsvári és marosvásárhelyi névjegyzék jött 
be. Körülbelül 1200 öreg diák nevét, lakását és foglalkozását 
közölték ily módon a rendezőséggel. 

A meghívók junius elején mentek szét. 
Junius 20-án a Csiki Lapokban megjelent az ünnepségek 

sorrendje. Junius utolsó hete élénk tevékenység közt mult el. 
A rendező bizottságot most már a részlet munkában támogatta 
az egész tanári testület, élén az igazgatóval, sőt többen hely-
beli öreg diákok is. Az ünnepségek a megállapított programm 
szerint folytak  le. 

Sarlós-Boldogasszony reggelén tömegesen érkeztek az öreg 
diákok kocsin, szekéren, autón és gyalog a csíksomlyói régi 
gimnázium (most árvaház) udvarára. Közel 1200 véndiák jött 
össze, hogy lerójja kegyeletét az ősi Alma Mater iránt. A meg-
jelentek között képviselve volt Csíknak minden községe, és 
képviselve volt Erdély minden vidéke, sőt voltak többen 
Magyarországból is. Örvendezve állapíthatta meg az Alma Ma-
ter, hogy őt a csiki székelység, hogy őt egykori tanítványai 
magukénak tudják, érzik és vallják. A régi szellemi és érzelmi 
közösség összefogó  kapcsai megerősödtek, kifényesedtek  az ősi 
intézet fiai  között. A több mint 2500 csiki öreg diákból mint-
egy ezerkétszázán jöttek össze; de sokan, akik körülményeik 
miatt nem jelenhettek meg, elküldötték adományaikat, üdvözlő 
szavaikat és bizonyára lélekben midnyájan itt voltak. Ezt bizo-
nyítja az is, hogy a Magyarországra kiszakadt csiki öreg diá-
kok ugyanakkor ugyanolyan találkozót rendeztek. 

Délelőtt féltíz  órakor indult el a régi gimnázium udvaráról 
ünnepélyes körmenetben az öreg diákság a Ferenc-rendiek 
templomába, hogy felidézze  a régi „ascendálás* vagyis a Mária 
társulatába való jelvétel emlékét. A menet élén a mai tanuló-
ifjúság  haladl a gimnáziumi kongregáció három rudas lobogója 
alatt, melyet Tatár János, Antal Ferenc és Balázs Antal öreg 
diákok vittek. Kajtsa József  volt a „labarifer"  vagyis ő vitte a 
társulati jelvényt, mig a „facigerek"  (fáklyavivők)  Balogh Fe-
renc (ny. honvéd ezredes), Szász Lajos (megyei főjegyző),  Péter 
Árpád (számtanácsos), Böjthy Gábor (árvaszéki ülpök), Balázs 
András (a betegsegélyző tisztviselője) és dr. György Gábor 
(pénzügyigazgatósági titkár). 

A körmenetet a nagyszámban megjelent öregdiák papság 
zárta be Rápolthy Ferenc, nyujtódi plébános, preses vezetése 
alatt. Volt itt káptalani prelátus, pápai káplán, kanonok, espe-
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res, sok szentferencrendi  szerzetes, plébános és segédlelkész. A 
felvonulás  alatt az öreg diákok a régi Mária-társulat körmeneti 
énekét énekelték: „Üdvözlégy  Mária,  tengernek  csillaga". 

A templomban a csodatévő szent Szűz szobra alatt, a fő-
oltár előtt, Mária társulati fogadalmukat  újitották meg ősi mód 
szerint az öreg diákok. Péter Árpád énekes faciger  előéneklése. 
mellett térden állva énekelték a szent Szűz dicséretét: „Egészen 
szép vagy, Mária"  . . . A fogadalmat  Kassai  Lajos kanonok, 
gimn. igazgató, mint püspöki biztos kezébe tették le. Ambrus 
Dénes volt a bevezető diák; Incze  Domokos,  alcsiki főesperes, 
véndiák olvasta a fogadalmat.  A fogadalom  megújítása után a 
püspöki biztos ajkán felhangzott  a „Magnificat"  s az egész kö-
zönség meghatottan énekelte utána : „Magasztalja, magasztalja 
az én lelkem az urat". E fenséges  dal elhangzása után, a meg-
koszorúzott alkalmi szószékre lépett dr.  Győrgypál  Domokps 
Csikvármegye egykori főispánja  és a „Dicsértessék a Jézíis 
Krisztus" köszöntés után a következő beszédet mondotta: 

„Egészen szép vagy én barátném és szeplő nincs 
Tebenned" ! így énekel három évezred messze távolában 
a választott nép koronás költője, a bölcs Salamon király. 
Testvéreim ! Mikor e kegytemplom szentélyébe léptünk, a 
mi ajkunkon is ez a dal csendült meg: „Egészen szép 
vagy Mária. Eredeti bűnnek szennye nincs tebened." 

Van-e közöttünk olyan, kinek e himnusz hallatára 
szive meg nem rezdült? Van-e olyan, kinek lelke az em-
lékezet szárnyain vissza nem szállt azokba a boldog időkbe, 
mikor a Mária társulatba felvétettünk?  A boldogság és 
büszkeség szokatlan érzelmei alatt állottunk e szent helyen : 
fejünkön  virág koszorú, egyik kezünkben a rózsafüzérrel  át-
fogott  imakönyv, a másikban égő gyertya. 

A koszorú rég elhervadt s az élet gondjai s a meg-
próbáltatások között olykor tövis koronává változott; a 
rózsafüzért  talán csak az emléktárgyak közölt őrizzük ; — 
de hitünk az égő gyertyával jelképezett élő hit, — hála 
Istennek megmaradt; de nem csak megmaradt, hanem tu-
datosabb lett, megtisztult és erőben gyarapodott. 

Ennek a hitnek, ennek a bizalomnak, ennek a gyer-
meki ragaszkodásnak mindennél szebb és ékesebb bizony-
sága az, hogy a mai kedves ünnepen ily szép számban 
jelenhettünk meg ezen a szent helyen, melyhez gyermek 
és ifjukorunk  legszebb emlékei fűződnek. 
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Testvéreim ! Jámbor őseink buzgósága és mély val-
lásossága évszázadok során a családias szeretet bizalmá-
val vonzódott Máriához; őt pátronájának, szószólóján3k 
tartotta s mint egek ékességét, földnek  dicsőségét s nagy 
boldogasszonyunkat legszebb dalaiban magasztalta. 

De mi egy kis nemzet lelkendezése a nagy Mária 
kultuszhoz képest ? Közel 2000 év óta az egész keresztény 
világ — sőt a nem keresztény is — megkülönböztetett 
tisztelettel ünnepli a szentséges szűz Máriát és alázattal 
hódol neki. 

Egyptomban Heliopolis közelében van egy kis arab 
falu  Matorije. Ez a falu  arról nevezetes, hogy i:t egy fal-
lal körülvett kertben áll az a sykomorfa,  mely alatt a le-
genda szerint, Mária, mikor a kis Jézussal Egyptomba 
menekült, megpihent. A fa  teljesen ki van száradva, de 
gyökeréből évszázadokon keresztül mindig kihajt egy-egy 
ág, melyeken levelek zöldelnek ; ezen fához  zarándokolnak 
a mohamedán vallást követő, »— tehát nem keresztény 
arab asszonyok is, hódolnak szűz Máriának és kérik az ő 
segítségét, mert azt tartják, hogy Mária legnehezebb órá-
jukban különösen megsegíti őket, ha ingüknek, vagy ru-
hájuknak egy-egy kis darabját a fára  tűzik. Ez a fa  tele 
van aggatva szent képekkel és ruhadarab foszlányokkal. 

Tudósok és költők, nagy szónokok és művészek 
szive és ért||me fáradozott  azon, hogy a Szeplőtelen Szűz 
dicsérete minél szebb formában  nyerjen kifejezést. 

Mert Mária nemcsak az erkölcsi tisztaság utolérhetet-
len ideálja, hanem kiválasztottságával minden elképzelhető 
emberi méltóságon felül  emelkedik és érdemeivel a min-
den szentek érdemeinek összeségét felülmúlja. 

Máriát kiváltságos szeplőtelensége az Isten anyai mél-
tóságra érdemesítette ; isten anyai méltóságával pedig meg-
váltásunknak nemcsak első tényezője lett, hanem lehetővé 
tette, hpgy az Isten fia  a mi testvérünk legyen s mi az 
Isten fiának  méltóságára emelkedjünk. 

Ezek elgondolásánál csodálkozhatu'nk-e tehát, ha az 
alázatos szűz meghatottsága, öröme és hálája egy felsé-
gesen szép énekben tör ki: »Magasztalja  az én lelkem  az 
Urat,  és örvendezett  az én lelkem  az én üdvözítő  Istenem-
ben. Mert  megtekintette  az ő szolgálójának  alázatosságát 
és nagy dolgokat  cselekedett  velem, aki hatalmas.  És ime 
mostantól  fogva  boldognak  mondanak  engem minden 
nemzetségek 
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Testvéreim, ha Mária annyi jónak, örömnek" és áldás-
nak a forrása,  s ha az ő nagyságának és szeplőtelen tisz-
taságának hpdol az egész világ, nem kétszeres kölelessé-
günk-e nekünk, kik Mária katonájának felesküdtünk  s kik 
a csíksomlyói s később a csíkszeredai Alma Materünkben 
Mária tiszteletének különb kultuszában nevelődtünk, mon-
dom, nem kétszeres kötelességünk-e, hogy minden alkal-
mat megragadjunk, a hol Mária iránti tiszteletünket, fiúi 
szereletünket és ragaszkodásunkat kimutathatjuk. Ez hozott 
bennünket össze a mai napon is erre a szent helyre. 

Eljöttünk, hogy a régi szép időkről emlékezzünk, 
szűz Anyánk lábainál magunkat kisírjuk és társulati foga-
dalmunkat megujitsuk. Összegyültünk, hogy szűz Anyán-
kat ifjú  korunk hibáiért töredelmes szivvel megkövessük, 
eddigi pártfogását  megköszönjük és azt továbbra is aláza-
tos lélekkel kérjük. 

Ide zarándokoltunk, hogy mint Mária katonáihoz illik, 
hitbeli meggyőződésünkről nyilvános és ünnepélyes vallo-
mást tegyünk. 

Éppen azért a férfi  jellem határozottságával kijelent-
jük, hogy az erkölcsök tisztaságát veszélyeztető minden 
áramlatot elitélünk és visszautasítunk; szentegyházunkhoz 
jó és balsorsában tántorithatlan hűséggel ragaszkodunk és 
római katholikiis hitünket minden földi  kincsnél többre 
becsüljük. 

Hozzád kiáltottak őseink, oh mindenkor áldott Asszo-
nyunk, Istennek dicsőséges Anyja, szentséges szűz Mária ! 

Mi is hozzád könyörgünk, hogy jó feltételeink  meg-
valósításában hathatós pártfogásoddal  légy mellettünk s 
mostani nehéz és kinos kisebbségi helyzetünkben légy vi-
gasztalónk, mert: 

„Szemedből egy sugár, 
Ha fájdalmunkra  száll! 
Megszűnnek bús szivünk keservei 
Anyánk, siess értünk könyörgeni.' 

Most és mindenkor úgy legyen. Ámen I 

Az infulás  misét dr. Balázs András, prelátus-kanonok, stá-
tusi referens  úr mondotta fényes  segédlettel. 

Mise után az öreg diákok lobogó alatt vonultak be Csík-
somlyóról a csíkszeredai gimnáziumba. Az intézet kapujában 
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Kassai  Lajos igazgató fogadta  őket lelkes szavakkal. Ezután 
diszgyülést tartottak az iskola keleti udvarán. Tivai  Nagy  Imre 
az intézetnek legöregebb helybeli diákja nyitotta azt meg 
órakor. Bartalis  Ágoston,  ny. főszolgabíró,  alapos tudással s 
meleg érzéssel ismertette a csíksómlyói gimnázium küzdelmes 
és dicsőséges múltját, többszörién kiemelve halhatatlan érde-
meit a csiksomlyói szentferencrendi  szerzetes atyáknak, akik-
nek apostoli buzgalma hozta létre, önzetlen munkássága tar-
totta fenn  és hamisítatlan nemzeti kulturérzéke fejlesztette  in-
tézetünket több mint két évszázadon át. Igen helyén való volt 
e nagy ünnepen dicsérettel emlegetni iskolánk nagy jótevőit: 
Kájoni János és Domokos Kázmér szerzeteseket, mint építőket 
és restaurálókat; Lukács Mihály kozmási plébánost, ki nagy 
áldozatával a finevelő  intézetet megalapította ; Hajnald Lajos és 
Fogarassy Mihály erdélyi püspököket, kik iskolánkat a teljes 
kialakuláshoz segítették. Dr. Balázs András,  referens  az erdélyi 
róm. kath. főtanhatóság  nevében üdvözölte a gyülekezetet. — 
Antal Gábor, II. oszt. tanuló a mostani diáknemzedék nevében 
üdvözölte a véndiákokat. Dr. Daradics  Félix  az öreg diákok 
háláját fejezte  ki az Alma Mater iránt, lelkesen fejtegetve,  hogy 
a hála érzelmének reálizálása a mostani nehéz viszonyok kö-
zött iskolát fenntartó  erőforrás  lehet, és annak kell lennie. — 
Beszéde végével 15000 Leu adományt tett le az iskola céljaira. 
Puskás  István  a „Gyergyói Bank és Takarékpénztár" 50000 le-
jes alapítványát jelentette be. Erre megkezdődtek az aláírások. 
A szép eredmény ékesen szóló bizonysága az öreg diákok ál-
dozatkészségének. 

A diszgyülést T. Nagy Imre 2 óra 10 perckor zárta be. 
Erre következett a közebéd a tornateremben és a melléje épí-
tett sátorban. Az ebéd, mely családias, lelkes hangulatban d. u. 
fél  5 óráig tartott, s a melyen 380 öreg diák vett részt, dr. 
László Dezső,  kamarai képviselő a királyra és a pápára, Endes 
Antal,  ny. csendőr-ezredes gróf.  Majláth Gusztáv Károly erdélyi 
püspökre, Incze  Domokos  főesperes  az iskolára és a tanárokra, 
Embery Árpád  udvarhelyi és kntal  Áron csíkszeredai tanárok 
az öreg diákokra. 

Este félkileno  órakor kezdődött a műsoros estély a követ-
kező programmal: 

Gaudeamus  igitur.  Énekelte a csíkszeredai dalegylet ve-
gyeskara, Orbán Mihály véndiák vezetése alatt. 

Prologus.  Irta és előadta : Albert Vilmos főgimn.  tanár. 
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Bethoven-trio.  Előadták : Nagy István, Sprencz Helénke és 
dr. Boga Lajos, főgimn.  tanár. 

A régi diákélet  kedves emlékeit ujitotta fel  dr. Balázs 
András, státusi referens. 

Zongora  koncert.  Imetsné Portik Teréz. 
Gál I.  „Nyisd  ki Anyám" . . . Dalegyveleg. Előadta a csík-

szeredai dalegylet. 
Apróságok  a régi diák-életből.  Előadta Gábor János. 
Rigoletto.  Szemelvények a „Hugenották'4-ból. Énekelte 

Tauber Mária. 
Zsögön  Zoltán:  Egy véndiák dala. Szavalta Sz. Cseh I. 
Mozart—Szerenád.  Előadta egy 12 tagu véndiák zenekar. 
Ballag  már a véndiák.  Unisonó. 
A műsor után a tornateremben kezdetét vette a bál; mig 

a földszinti  termekben a csíkszeredai hölgyek hideg büffével 
állottak a közönség rendelkezésére. — Az ételeket, s részben 
az italokat is a város közönsége ajándékozta. 

A tanári kar az iskola nevében e helyen hálásan emléke-
zik meg a csíkszeredai dalegyletről, továbbá azokról az öreg 
diákokról és azokról a hölgyekről, akik az ünnepségeken sze-
repet válaltak vagy más irányú munkásságukkal az ünnepély 
erkölcsi és anyagi sikereinek biztosításában segítségünkre voltak. 








