
II. Intézeti személyzet. 
1. Tanári testűlet: 
a) Nyugalomban: 

1. Pál Oábor világi, képesített rendes tanár a mennyiségtan-
ból és fizikából,  kir. tanácsos, a főgimn.  igazgatója 1901 —1911. 
Nyugalomba vonult 24 évi tanári és 11 évi igazgatói működés 
után 1911 szeptember hó 1-én. 

2. Kassai  Lajos egyházi, képesített rendes tanár a magyar és 
latin nyelvből, tb. kanonok, szentszéki tanácsos A főgimnázium 
igazgatója 1911-től, 1926-ig. Nyugalomba vonult 25 évi tanári és 
15 évi igazgatói működés után 1926 szeptember 1-én. Meghalt 
1935 augusztus hó 19-én. 

3. Venczel  József  világi, képesített rendes tanár a mennyiség-
tanból és fizikából.  Betegség miatt nyugalomba ment 14 évi műkö-
dés után 1925 szeptember hó 1-én. Meghalt 1934 december 20. 

b) Működő  tanárok 
1. Papp János  világi, 1928 december 1-től a főgimnázium 

igazgatója. Szaktárgyai a német és latin nyelv. Tanította  1929—30. 
a német nyelvet a VII. oszt.-ban 1930—31-ben a német nyelvet 
a VI. oszt-ban, az 1931-32, 1932-33, 1933-34 és 1934-35 
tanévekben a német nyelvet a VII. osztályban. Tanári éveinek 
száma 20. 

2. Albert  Vilmos  világi, okleveles rendes tanár, cimz. igazgató. 
Szaktárgyai a magyar és latin nyelv. Tanította  1929—30-ban a 
francia  nyelvet az I. és V. osztályban, a magyart az I. oszt.-ban, 
a latint az V.-oszt. ban, a nevelést és sportot az I. oszt.-ban, vala-
mint a filozófiát  a VII. oszt.-ban, heti 17 órában. 1930—31-ben 
tanította a latin nyelvet a VI. oszt.-ban, a magyart a III. és V.-ben, 
a filozófiát  a VI.-ban, nevelést a III. oszt-ban, heti 12 órában. 
1931—32-ben a magyart az I, IV. és V. oszt.-ban, filozofiát  a VI.-
ban és nevelést a IV.-ben, heti 12 órában. 1932-33-ban a magyart 
az I., II., V. oszt.-ban, a filozófiát  a VI.-ban és nevelést az V. 
oszt.-ban, heti 12 órában. 1933 - 34-ben a magyar nyelvet a III., 
IV., V.-ben, nevelést az V. oszt.-ban, heti 10 órában. 1934—35-ben 
a magyart az I., III., IV., V.-ben a latint a III.-ban és nevelést az 
I.-oszt.-ban, heti 16 órában. 1931 szeptember 1-től, 1934 augusz-
tusig a tanári értekezletek jegyzője volt. 1934 szeptember 1-től 
igazgató helyettes. Tanári éveinek száma 26. 

3. Angi Dénes világi, oki. rendes tanár. Szaktárgyai földrajz 
és történelem. Tanította 1931-32-ben a földrajzot  a III., I?., VII. 
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oszt. ban, a történelmet a III, IV. és a sportot a VII. oszt.-ban, 
heti 12 órában. 1932-33-ban tanított földrajzot  a III, IV.. Vll.-ben, 
történelmet a III és IV.-ben, sportot és nevelést a IV.-ben, heti 13 
órában. 1933—34-ben földrajzi  a III, IV. és Vll.-ben, történelmet 
a III és IV-ben és nevelést a IV-ben, heti 11 órában. 1934—35-
ben földrajzt  a II, IV. és V -ben, történelmet a III és IV.-ben, 
nevelést az V.-ben, jogi ismereteket és közgazdaságtant a IV. és 
Vll.-ben, heti 13 órában. A földrajzi  szertár őre és az internátus 
subrégense Működési éveinek száma 20. 

4. Antal Áron világi, oki. rendes tanár. Szaktárgyai latin nyelv 
és történelem 1929-30-ban tanitotta a latint a VI. és VII-ben, a 
történelmet a II. és V.-ben, a magyart és nevelést a II.-ban, heii 
14 órában. 1930—31-ben tanitotta a latin nyelvet a III.-ban és 
VII -ben, a történelmet az V , VI. ban, nevelést és sportot a Vll.-
ben, heti 12 órában. 1931—32-ben tanitotta a latint a IV , V., Vll.-
ben, a történelmet az V., Vl.-ban, heti 13 órában. 1932—33-ban 
tanitotta a történelmet az V., VI. oszt.-ban, a latint az V, VI. és 
VII.-ben, heti 13 órában. 1933-34-ben a latint az V., VI., Vll.-ben, 
a történelmet a Vl.-ban, heti 12 órában. 1934—35-ben a latin nyel-
vet a IV., V., VI., VII -ben, történelmet és nevelést a Vl.-ban, heti 
16 órában. A filologiai  muzeum őre. Működési éveinek száma 29. 

5 l)r. Boga Lajos világi, oki. rendes tanár. Szaktárgyai ter-
mészetrajz és földrajz.  Tanitotta 1929-30-ban a természetrajzot az 
I.—III. és V.—VII osztályokban, a földrajzot  és nevelést a IV.-ben 
heti 15 órában. 1930—31-ben a természetrajzot az I —III. és V.—VII. 
osztályokban, az egészségtant a II. ban, a földrajzot  és nevelést 
az V. oszt.-ban, heti 15 órában. 1931—32-ben a természetrajzot az 
I — III, V.—VII. oszt.-ban, az egészségtant a III. ban, a nevelést a 
Vl.-ban, heti 13 órában. 1932—33-ban a természetrajzot az I.—Vll.-
ben, nevelést a VII.-ben, heti 15 órában. 1933-34-ben a természet-
rajzot az I.—Vll.-ben, heti 12 órában. 1934—35-ben természetrajzot 
az I., II és IV.—VII. osztályokban, egészségtant a IV. oszt.-ban, 
heti 12 órában. A természetrajzi szertár őre. Tanári éveinek száma 21. 

6. Borcsa Gergely  világi, oki. rendes tanár. Szaktárgyai a 
mennyiségtan és fizika.  A fizikai  szertár őre. 1929 —30-ban tani-
totta a fizika-kémiát  a II.—VI. oszt.-ban, a mennyiségtant és neve-
lést a VII. oszt.-ban, heti 15 órában. — 1930—31-ben tanitotta a 
fizika-kémiát  a II.—VI. oszt.-ban és a mennyiségtant a VII.-ben, 
heti 14 órában. 1931—32-ben tanitotta a fizika-kémiát  a II.—VI. 
oszt.-ban és a mennyiségtant heti 14 órában. 1932—33 ban tani-
totta a fizika-kémiát  a III.—VI. és a VII. oszt.-ban a mennyiség-
tant, heti 13 órában. 1933-34-ben tanitotta a fizika-kémiát  a 
III —VI oszt.-ban, a számtant és nevelést az I. oszt.-ban, heti 15 
órában. 1934—35-ben előadta a fizika-kémiát  a III.—VII. oszt.-ban 
és a számtant a II. oszt.-ban, heti 19 órában. — Tanári éveinek 
száma 24. 

7. Buszék  Gyula világi, oki. rendes tanár. Szaktárgyai a tör-
ténelem és földrajz.  1929—30-ban tanitotta a földrajzot  az 1., 11, 
V. oszt.-ban, a tornát a III., V., VI. és VII. oszt.-ban és a neve-
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lést a III. oszt.-ban, heti 15 órában. 1930—31-ben tanította a 
földrajzot  az 1., II, IV.-ben, a történelmet az I., a nevelést a IV. 
és a tornát az V., VI. és VII. oszt.-ban, heti 15 ólában. 1931-32-
ben tanitotta a földrajzot  az I, II., V. oszt.-ban, a történelmet az 
I.-ben és a nevelés és sportot az V. oszt.-ban, heti 11 órában 
1932—33-ban tanitotta a földrajzot  az I., II, V.-ben, a történelmet 
a II.-ban, valamint a sportot az I. és V. oszt-ban, heti 12 órában. 
1933—34-ben tanitotta a földrajzot  az I., II, V., VI. és a törté-
nelmet a II és V. oszt.-ban, heti 12 órában. 1934-35-ben tani-
totta a földrajzot  az I., II., VI. és VII, a történelmet az I, II., V. 
és VII. oszt.-ban és a nevelést a II. oszt.-ban, heti 15 órában. — 
Cserkészparancsnok. Tanári éveinek száma 24. 

8. Dr. Csipak  Lajos egyházi, szentszéki tanácsos, c. kanonok, 
oki. rendes tanár. Szaktárgyai a magyar és latin nyelv. 1929—30-
ban tanitotta a magyart az V, VI., VII -ben, a latint a IV.-ben, a 
filozófiát  a VII. és a nevelést az V. oszt.-ban, heti 15 órában.— 
1930—31-ben tanitotta a magyar nyelvet a VI és VH.-ben, a latint 
az V.-ben, a filozofiát  az V.-ben és a nevelést a VI oszt.-ban, 
heti 12 órában. 1931—32-ben tanitotta a magyar és görög nyel-
vet a VI. és VII.-ben, a filozofiát  pedig és a nevelést a VII.-ben, 
heti 11 órában. 1932—33-ban tanitotta a magyar és görög nyel-
vet a Vl.-ban és VII.-ben, a filozófiát  a MI -ben és nevelést a VI.-
ban, heti 11 órában. 1933—34 ben tanitotta a magyar nyelvet a 
Vl.-ban és VII.-ben, a görögöt, filozófiát  és nevelést a VII. oszt.-
ban, heti 10 órában. 1934—35-ben tanitotta a magyar nyelvet a 
II., VI., VII.-ben, filozófiát  a Vl.-ban és VII.-ben, görögöt és neve-
lést a VII. oszt.-ban, heti 15 órában. — A finevelő  intézet igaz-
gatója. Tanári éveinek száma 23. 

9. Ferencz  Gyula világi, oki. rendes tanár. Szaktárgyai a 
magyar, latin és görög. 1929—30-ban tanitotta a magyart a III. 
és IV.-ben, a görögöt a VI. és VII.-ben és sportot a III., V. és VII. 
oszt.-ban, heti 14 órában. 1930—31-ben tanitotta a magyart, latint 
és sportot a IV.-ben és a görögöt a VII. oszt.-ban, heti 12 órában. 
Nyugalomba vonult 1931 november hó 1-én, 27 évi tanitás után. 

10. László Ignác  egyházi, oki. rendes tanár. Szaktárgya 
Vallástan. — 193Ó szeptember 1-én helyeztetett át Udvarhelyről 
intézetünkhöz. 1930—31-ben tanitotta a hittant az I.—VII. oszt.-
ban, sportot és nevelést az I. oszt.-ban, heti 16 órában. 1931 — 
32-ben hittant az I.—VII. oszt.-ban, nevelést az I. oszt.-ban, heti 
15 órában 1932—33-ban hittant az I.—VII. oszt.-ban, nevelést a 
II. oszt.-ban, heti 15 órában. 1933- 34-ben hittant az I.—VII.-ben 
és nevelést a III.-ban, heti 15 órában. 1934—35-ben hittant az 
I.—VII.-ben és nevelést a IV. oszt.-ban, heti 15 órában. A Mária 
kongregáció vezetője. — Tanári éveinek száma 10. 

11. Mánya  Ferenc  világi, oki. rendes tanár. Szaktárgyai tör-
ténelem és latin nyelv. 1929—30-ban tanitotta a történelmet az 
I.. III, IV., VI., VII. oszt.-ban, közgazdaságtant a III. és Vl.-ban, 
latint a III.-ban és alkotmánytant a VII.-ben, heti 15 órában. — 
1930—31-ben a történelmet a II., III.. IV., VII. oszt.-ban, közgazda-
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ságtant a 111.-ban, alkotmánytant a VI -ban, közgazdaságtant a 
VII. oszt-ban és sportot az V.-ben, heti 15 óráDan. 1931—32-ben 
tanitotta a történelmet a II. és VII -ben, a latin nyelvet és jogi 
ismereteket a III.-ban és Vl.-ban, közgazdaságtant a Vll.-ben, heti 
12 órában. 1932—33-ban tanitotta a történelmet az 1. és VII.-ben, 
a latint 111. és IV.-ben, jogi ismereteket a III. és Vl.-ban, közgaz-
daságtant a VII.-ben, heti 12 órában. 1933—34 ben történelmet az 
I. és VII-ben, latint és jogi ismereteket a IV és VII-ben, heti 12 
órában. 1934 szeptember 1-től, 1935 január l-ig tanított történel-
met az I., Vll.-ben, latin nyelvet a III., IV.-ben, jogi ismereteket a 
IV.-ben, közgazdaságtant a VII -ben és sportot az I.-ben, heti 14 
órában. 1935 január 1-én áthelyeztetett az Odorheiu (udvarhelyi) 
róm. kat. főgimnáziumhoz  Az ifjúsági  könyvtár őre. Tanit 20 év óta. 

12. Muyer  .János,  oki. rendes tanár, igazgató helyettes és 
cimz. igazgató. Szaktárgyai magyar és latin nyelv. 1929—30-ban 
tanitotta a román nyelvet és sportot a II. oszt.-ban és a német 
nyelvet a IV., V. és VI. osztályban, heti 13 órában. 1930-31-ben 
tanitotta a magyart az I., II. és IV.-ben, a német nyelvet a Vll.-
ben, heti 11 órában. 1931-32-ben a magyart a II.-ban, a német 
nyelvet a IV., V. és VI. ban, sportot a IV-ben, heti 12 órában. 
1932—33-ban magyart és sportot a III -ban. németet az V. és VI. 
ban és sportot a VII.-ben, heti 12 órában. 1933-34-ben szabad-
ságon volt és 1934 szeptember 1-én nyugalomba vonult. Tanári 
éveinek száma 33. 

13. Purman Dezső.  oki. rendes tanár. Szaktárgyai mennyiség-
tan és fizika.  1929—30-ban tanitotta a mennyiségtant az 1 —VI. 
oszt.-ban és nevelést a Vl.-ban, heti 18 órában. 1930—31-ben és 
1931—32-ben lanitoita a mennyiségtant az I.—VI. oszt.-ban, heti 
17 órában. 1932—33-ban tanitotta a mennyiségtant az I.—VI. oszt.-
ban, heti 18 órában. 1933-34-ben tanitotta a mennyiségtant II.— 
VII. oszt.-ban, heti 17 órában. 1934—35-ben tanitotta a mennyi-
ségtant az I. és III.—VII. oszt.-ban, heti 20 órában. Tanit 29 év óta. 

14. Sándor  Imre,  egyházi, oki. rendes vallástanár. 1929-30-
ban tanitotta a hittant az összes osztályokban, heti 13 órában. A 
Mária kongregáció vezetője. 1930 junius havában a róm. kat. 
Népszövetség igazgatójának választatott meg Clujon (Kolozsváron). 
Tanári éveinek száma 10. 

15. Vámszer  Géza. oki. rendes tanár. Szaktárgyai rajz és szép-
írás. Tanitotta 1929—30-ban a rajzot az I —VII, a szépírást az I. 
II., a tornát a IV. és a kézimunkát az I, V. és VII. oszt.-ban, heti 
18 órában. 1930-31-ben a rajzot az I.—VII., a kézimunkát az I —VI., 
a szépírást az I.—II., valamint a tornát a III. és IV oszt -ban, 
heti 21 órában. 1931 —32-ben a rajzot az I.—VII., a kézimunkát 
az I.—VII. és a szépirást az I. és II. osztályban, heti 18 órában. 
1932—33-ban a rajzot az I.—VII, a kézimunkát az I.—VII. és a 
szépirást az I. és II. oszt.-ban, heti 18 órában. 1933-34-ben a 
rajzot az I.—VII., a kézimunkát az I. — IV. és a szépirást az I és 
11. oszt-ban, heti 15 órában. 1934-35-ben a rajzot az I.—VII., a 
kézimunkát az I.—IV. és a szépirást az I.—II. osztályban, heti 



118 

18 órában. A rajz- és kézimunkaszertár őre. — Tanári éveinek 
száma 13. 

16 Banni'farten  László, helyettes tanár, főszakmája  a francia 
nyelv, mellékszakmája a magyar és román nyelv. Kineveztetett 
intézetünkhöz helyettes tanárként 1930 év szeptember hó 1-én. 
Tanitotta az 1930—31 tanévben a francia  nyelvet mind a hét oszt.-
ban, heti 17 órában. 1931—32-ben az I. és a III.—VII osztályok-
ban, heti 14 órában. 1932—33-ban a franciát  az I, II. és a IV —VII. 
oszt.-ban, heti 15 órában. 1933—34 tanévben 1933 december 31. 
lemondott állásáról s utána Du a Vladimír  helyettes tanár tanitotta 
a francia  nyelvet az I. és a III. —VII. osztályban. 

17. Betzássi/  Zoltán,  helyettes tanár, szakmája a testnevelés. 
Kineveztetett intézetünkhöz 1931 év szeptember 1-én. Tanitotta 
az 1931 -32 tanévben a tornát az I—VII. és a sportot az I. —III. 
és a VI. oszt.-ban, heti 22 órában. 1932-33-ban tornát az I —VII. 
és sportot a II. és VI. oszt.-ban. 1933-34-ben a tornát az összes 
osztályokban, heti 14 órábart. 1934-35 ben a tornát és sportot 
tanitotta mind a hét osztályban, heti 22 órában. 

18. 0/»ra Benedek,  helyettes tanár, főszakmája  a francia  nyelv, 
mellékszakmája a magyar és román nyelv Tanitotta az 1934—35. 
tanévben mind a hét osztályban a francia  nyelvet, heti 20 órában. 
Tanit 5 év óta. 

19. Palchárd  János.  helyette* tanár. Főszakmája a német 
nyelv, mellékszakmája a román és magyar. Tanitotta 1929—30-ban 
a román nyelvet az I, III és VI. osztályban, heti 17 órában. — 
1930—31-ben a román nyelvet az I.—III., a német nyelvet az V., 
a nevelést a II -ban és a sportot a III. osztályban, heti 17 órában. 
1931—32-ben tanitotta a román nyelvet, 1932-33-ban tanitotta a 
románt az I., II és IV.-ben és ugyancsak a IV.-ben a magyar 
nyelvet, valamint a nevelést az I. osztályban, heti 15 órában. — 
1933—34-ben a román nyelvet tanitotta az I, II, III -ban. a magyart 
és a nevelést a II.-ban, heti 15 órában. 1934 —35 ben tanitotta a 
románt a II. és III. oszt.-ban, a német nyelvet az V és VI. oszt.-
ban és a nevelést a III. osztályban, heti 16 órában — A tanári 
könyvtár őre, a cserkészcenturia parancsnoka. — Tanári éveinek 
száma 8. 

20. Rozsnyai Béla. helyettes mester, szakmája ének és zene. 
Az 1929—30 tanévben tanitotta az éneket, karéneket és zenét mind 
a hét osztályban, heti 17 órában. 1930—31-ben, mint az előző 
tanévben tanitotta mind a hét osztályt, heti 17 órában. Az iskolai 
év végével állásáról lemondott. 

21. Sarkadi  Elek,  helyettes mester, ének- és zene szakmával. 
Tanitotta az 1931—32, 1932—33, 1933-34 és 1934—35 tanévek-
ben, mind a hét osztályban az éneket, karéneket és zenét, heti 
13 órában. Enek- és zenetanári éveinek száma 4. 

22. Dr. Veégh  Sándor,  helyettes tanár. Főszakmája a román 
nyelv, mellékszakmája a francia  és magyar. Az 1929—30 tanév-
ben a francia  nyelvet tanitotta a II —IV. és a VI. és VII oszt.-ban, 
a VII. oszt.-ban a román nyelvet és a sportot a Vl.-ban, heti 17 
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órában. 1930-31-ben a román nyelvet a IV.—VII. oszt.-ban tani-
totta, heti 12 órában. 1931—32-ben a románt tanitotta a IV.—VII. 
oszt.-ban, valamint a franciát  és nevelést a II-ban, heli 16 órában. 
1932-33-ban tanitotta a románt a Ill.-ban és az V., VI. és VII. 
oszt.-ban, továbbá a franciát  és nevelést a III. oszt -ban, heti 17 
órában. Az 1933—34 tanévben a román nyelvet tanitotta a négy 
felső  osztályban, a franciát  a II -ban és a nevelést a VI. osztály-
ban, heti 16 órában. 1934—35-ben tanitotta az I oszt-ban, vala-
mint a IV.—VII. oszt.-ban, heti 17 órában a román nyelvet. — A 
tanári értekezletek jegyzője. Tanári éveinek száma 7. 

23. Dr. Burás Márton,  iskolaorvos, szakmája az egészségtan, 
amelyet a VII osztályban heti 1 órában tanított. Tanit 7 év óta. 

Hitoktatók: 
A református  és az izraelita vallású tanulók az intézeten 

kivül saját hitoktatóiktól részesültek vallási oktatásban 
T i t k á r . 

Fodor  Tibor  1931 szeptember hó 1-től, 1935 április 30 ig 
volt főgimnáziumi  titkár, 1935 május hó 1 -tői a mai napig pedig 

Palt2mann Róbert az intézeti titkár. 
Segéd- és szolgaszemélyzet. 

Erdélyi  György.  gépész 1933 szeptember haváig, azóta Bartha 
János.  — Szennyes János  I. iskolaszolga, Tamás  Rozália II. iskola-
szolga. 

Tanárok társadalmi és irodalmi működése. 
Papi> János  igazgató A róm. kat Népszövetség fel-  és alcsiki 

espereskerületeinek világi elnöke. Az egyházmegyei tanács tagja. 
A csíkszeredai róm. kat egyházközségi tanács tagja. 

Albert  Vilmos.  1934 év óta címzetes igazgató. Városi és egy-
háztanácsos. Több közérdekű cikket irt a »Csiki Lapok*, »Magyar 
Kisebbség*, »Erdélyi Lapok*, »Erdélyi Tudósitó«-ban. Számos 
előadást tartott ünnepélyeken és különféle  egyletek gyűlésein. 
Angol nyelvből lefordította  és 1934-ben kiadta Dr. M 1. Exner, 
amerikai orvos »The raţional sex life  for  men* cimü, az ifjúság 
számára irt kiváló sexualpedagógiai müvét, »Férfias  élet« címen. 

Antal Áron Csikvármegye tanácsának, valamint a megyei 
egészségügyi és népjóléti tanács 3 tagu bizottságának tagja. Elbe-
széléseket, közérdekű cikkeket irt különböző lapokba és folyóira-
tokba és egy ifjúsági  regényt a »Jó Barát* ba, Török Diák cím-
mel. Évenként több ismeretterjesztő előadást tartott leginkább a 
Kat. Népszövetség keretében. 

Angi Dénes Több izben történelmi és filozófiai  előadásokat 
tartott Mercurea-Ciuc (Csíkszereda» város közönségének. 

Beczásy Zoltán.  A m.-ciuci (csíkszeredai) Colping-Legényegy-
let testnevelését vezette, több alkatommal testnevelési előadásokat 
tartott a város és a környék közönségének és a turista-egyesületnek. 



120 

Dr. Boya Lajos, az Erdélyi róm. kat. Népszövetség m.-ciucr 
(csíkszeredai) tagozatának alelnöke 1926—1930-ig, a csíkszeredai 
Dal- és Zeneegylet alelnöke, 1928—35, az Erdélyi Muzeum Egye-
sület rendes tagja, a Székely Nemzeti Muzeum igazgató választ-
mányának tagja, a Berichte über die wissenschaftliche  Biologie, 
Berlin, természettudományi folyóirat  irodalmi szakreferense.  — Az 
1931 év nyarán biológiai kutatásokat végzett a Tihanyi Magyar 
Biologiai Kutató Intézetben, — 1935 nyarán biologiai  kutatásokat 
végzett a Fekete tengeren az Agigeaban lévő állami tengeri biolo-
giai intézetben, az állami Oceanográfiái  intézetben, valamint Cali-
acra Ghiaur Suiuciuc mellett. Tudományos  dolgozatai:  Adatok a 
Balaton és környéke Trichopteron-faunájának  ismeretéhez. Adatok 
a Bakony Trichopteron faunájának  ismeretéhez, Beitrage zur Kennt-
nis des feineren  Baues der Muskelgewebe von trichopterenlarven 
(Megjelenés alatt). — Előadásai:  Népszerű ismeretterjesztő előadá-
sok a természettudományok köréből a Mercurea-Ciuc (csíkszeredai) 
ipaitestületben, Csikvármegye földrajza  és természeti kincseiről a 
Leányklubban. Az E. K. E. csiki tagozatában előadássorozat be-
mutatásokkal A turista és a természet cimen. — Vetített képes 
előadás Beethoven életéről  a csíkszeredai Dal- és Zeneegyletben 
Beethoven halálának 100 éves évfordulója  alkalmából. — Előadás 
az Erdélyi Muzeum Egyesület 1933 évi vándorgyűlése alkalmából 
Sf-Gheorghen  (Sepsiszentgyörgyön) »Biologiai Intézetekről, — 
vetített képekkel. Ugyanakkor és ugyanott tudományos szakelő-
adás az E. M. E. természettudományi szakosztályában, a Balaton 
és környékének Trichopteron álcáiról, bemutatással, továbbá Apáthy 
utolsó mikrotechnikai módszereiről. — Előadás a Sf-Gheorghei 
(sepsiszentgyörgyi) Szekely Nemzeti Muzeum ismeretterjesztő 
sorozatában: A Székelyföld  állatvilágáról. Laboratóriumi  munkái 
főképpen  mikrotechnikai természelüek a) Metszetsorozatok az 
iparilag feldolgozott  különféle  bőrökből, b) Készítmények a Székely-
föld  forrásvizeinek  limnologiai tanulmányához. Tankönyvei:  a) 
Növénytan a középiskola II oszt. számára, b) Az ember bonctana 
(anatómiája) ésélettana (physiologiája) a középiskola VII. o. számára. 

Buszek Gyula. A »Şumuleu« Somlyó cserkész-kohors I. cen-
turiájának parancsnoka A kat. Népszövetség mercurea-ciuci (csík-
szeredai) tagozatának titkára. 

Dr. Csipak  Lajos Az alba-Iuliai (gyulafehérvári)  székeskápta-
lan tb. kanonokja, az alba-Iuliai (gyulafehérvári)  egyházmegyei 
tanács igazgatótanácsának tagja. 1929—1933-ig tagja volt Csik-
vármegye választolt tanácsának. Társadalmi cikkeket irt a helyi 
lapokban és több alkalommal ünnepi beszédet mondott ugy hely-
ben, mint más városokban. 

László lynácz. Lelkigyakorlatokat és számos előadást tar-
tott pedagógiai és szociális kérdésekről a vármegye csaknem ösz-
szes népesebb községeiben. 

Mayer  János.  Két izben tagja volt a vármegyei tanács állandó 
bizottságának és két izben Mercurea-Ciuc (Csíkszereda) város 
tanácsosa. 
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Opra Benedek.  Több alkalommal tartott magyar irodalmi és 
francia  társadalmi előadást a kat. Népszövetség kulturszakosztályán, 
valamint a helybeli leánykongregáció ülésein. 

Pulchárd  János.  Cserkészparancsnok. Egyháztanácsos. A vár-
megye számos községében népmüvelődési előadást tartott. Nép-
dalgyüjtö Pedagógiai cikket irt az «Erdélyi Iskolá«-ban. 

Vámszer  Géza. Elnöke az Erdélyi Kárpát Egyesület csikszéki 
osztályának. Néprajzzal foglalkozik. 

I)r  Veégli  Sándor.  Bölcsészetdoktori értekezést irt »Petöfi  a 
románoknál» cimen. 

Sarkadi  Elek,  a »mercurea-ciuci (csíkszeredai) Dal- és Zene-
egylet* karmestere. 

Könyvtárak, szertárak, gyűjtemények gyarapodása. 
1. .1 tanári könyvtár  számára a következő folyóiratok  jártak: 

Revista Generală a învăţământului, Revista Fundaţiilor Regale, 
Farul Nou, Pásztortűz, Helikon, Uj Élet, Hirnök, Magyar Kisebb-
ség, Erdélyi fiatalok,  Erdélyi Lapok, Rádióélet, Erdélyi Muzeum, 
Székelység. -- Gyarapodás  130 kötet 27,721'— lej értékben. 

2. Az ifjúsági  könyvtár  gyarapodása 174 román nyelvű kötet 
és 1091 magyar nyelvű kötet; összesen 1265 kötet 22,384 — lej 
értékben. 

3. Történelmi  és földrajzi  yyüjtemények-ben  gyarapodás nem volt. 
4. Fizika-kémiai  szertár  gyarapodása  1 drb mosópalack, 1 fül 

papirmaséból, 1 Ohm-szekrény és az összes kémiai reagensek 
7900— lej értékben. 

5. A tei-mészetrajzi  szertár  gyarapodott  263 kőzettel, ásvány-
nyal és kövülettel, 20 drb szárított növénnyel, fatörzzsel  stb., 18 
drb brazíliai famintával.  16 alkoholban és formaiinban  eltett állat-
tal, a Dr. Tiltscher Pál-féle,  3409 drb trópusi és mérsékelt égövi-
ből álló lepkegyüjteménnyel (Tiltscherianum, könyvekkel, folyó-
iratokkal és különnyomatokkal, 30 kitömött madárral, 3 madár-
bőrrel, 7 kitömött emlős álattaí, 4 aganccsal, 1 embercsontvázzal, 
12 drb madárfészekkel.  További szaporulat: 36 diapozitiv, 81 
szemléltető kép, 7 gyűjtőeszköz, 37 boncolóeszköz, 1 mikroscop 
(Hiemler-Berlin), 1 fényképező  gép (Voigtlánder) 9X12, hozzá-
való álvánnyal és 5 drb kellékkel, 22 drb természettudományi 
szakkönyv, 6 kötet természettudományi folyóirat,  132 drb régi pénz, 
80 drb-ból álló technologiai-etnografiai  gyűjtemény. 

Az intézet igazgatósága mindenkinek, aki a gyűjtemények 
gyarapításához hozzájárult, ezúton is hálás köszönetet mond. 




