
1 . A z isko la i év tö rténe te .

1 . Á ttek in tés .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az 1914. évi julius hó 28. napjától kezdve, amikor a háboru

kitört s az igazgató és összes kollegái táviratilag szóllittattak ál1o-

máshelyükre, szeptember L5-ig az volt a főgond, hogy az intézet

hányadán áll a háboru val : sze nélyzetéböl sorban kik vonatnak be

katonai szolgálatra, kik maradnak itthon polgári s. megszaporodott

kötelességeik teljesitésére, gondolhat e az intézet az új iskolai év

megnyitására, s ha megnyitik is az új iskolai év, esetleg nem kell-e

azt az intézet épületének had cgészségí célokra való lefogl-Jásáyal

megszakitani ; az igazgatóság ez utóbbi okokból közelben fekvő

helyiségek után is nézett, amelyek az intézeti épület esetleges

katonai lefoglalásanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeserén az intézeti épületet helyetesithetnék,

amikor megjelent a 110285/1914. Vl, b. számu rendelet az iskolai év

megnyitását illető teendők tárgyában, amelyből bizonyossá vált,

hogy az uj iskolai év szeprember 15 én megkezdődik.

Akkor ugyan még kétesnek látszott, hogy e helyen ezt .az

iskolai évet zavartalanul beíejezhetjük e, de. ma konstatálhatjuk,

hogy az 19.14-15 iskolai év megnyitásától 1915. május végi be-

zárásaig zavartalanul lolyt le, annyira, hogy az intézet a polg.

tanitóképző intézetnek és a polgári iskolájának is egész isk. évben

z av.irtaian otthont nyujtott.

A tanárkarnak, hogy az isk. év nyugodtan lefolyhasson.

nemcsak energiára, de képesitettségének, képességének különféle

újszerü érvényesítésére is szüksége volt. Behi vták katonai szolgá-

latra Dr. Radnai Oszkárt a magyflr nyelv tan árát, NAgy Ferencet

II földrajz, a torna tanárát, s igy ezeket az órákat az az okr a ké-

pesitett kartársaknak kellett ellátniok, hétbár ezeket ez ide ig nem

-
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tanitották is. Hozzá véve ehez a min. rendelet alapján végrehaj-
tott óraredukációkat, a tanárkarból az összes órák ellátása kitelt.
Az évvégi eredmény ennek dacára sem mutatott valami lényeges,
nagy hiányosságot. hacsak a gyakorlati kiképzés terén nem, mely-
nek óraszáma felére szállittatott le.

A polgári tanitóképzővel pedig ugy osztatott meg az épület

használata, hogy kedden, csütörtökön, szombaton délelőtt a polg.
tanítóképző intézet használta azt, s ekkor délután ez az intézet.

Hétfőn, szerdán, pénteken délelőtt használta ez az intézet, s délután
e napokon pedig a polgári tanitóképző-intézet, amint azt a később

közlendő órarendünk feltünteti.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . A rendk ivü li á llapo to k ha tása .

Az intézet tanárkara és az egész ifjuság egész éven hazafias
érzelemmel kisérte a háboru folyamatát; a siker animálta. az
ellenkező lehangolta őket, - de ezeket az érzelmeket állandón az
okulásnak, belátásnak értelmi mozzanatai is kisérték - ugy az
órákon a tanitásban, a háboru tapasztalatának a különféle isme-
retekben való alkalmazásában, mint az intézeti közéletben. De
nemcsak érzelem és gondolkodás volt ez, hanem tettre került a
dolog, mikor az intézet egész ifjusága - szülői beleegyezése-
ket mutatván fel - jelentkezett az igazgatóságnál, hogy önként
belép katonának, mert a haza védelmében részt kiván magának.

Mikor a haza veszélyben van, ilyen ajánlatot két kézzel kell
fogadni, de jelen esetben arról kellett meggyőzni őket, hogy a 17
éven aluliak at be sem veszi a katonaság, az idősebbek re pedig
katonai intézkedésból is rá kerül a sor. Ez a sor tényleg a 18 és
19 éves növendékekre május hóban be is következett, s a mai idó-

ben következik be - a 18 évesekre. Koller Gyula, lll. éves azonban
mégis beállott- katonának 1914. december végén.

Közben Hrabetz Nándor, tanárt 43 éves korában soroztak
be, s még van oly tanár, aki a 42-50 év között kerül sorozásra,
ugy, hogyha a háboru még soká tart, az 1915-16. isk.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév sokkal
nehezebb lesz, már ezért is, mint az 1911-15. isk. év.

A rendkivüli állapotokhoz illő tettek voltak a következők is.

A tanárkar minden tagja fizetésének Ie/c-át ajánlotta fel
1914. augusztus hó végén a hadba vonultak itthon maradt család-
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tagjai felsegitésére, s azt azóta pontosan fizeti is, ami eddignmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

330 korona.

Egyesek a városi akcióban folytatják jótékonyságaik-t, má-

sok az előljáróság felhivására adakoztak, az 1. éscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. hadikölcsönben

is kiki tehetsége szerint részt vett, s a külön, innen- onnan érkezett

felhi vások sem találtak süket fülekre. Ugyanezt lehet mondani az

ifjuságról is. De nagyon megzavarta ezeket a hajlandóságokat a

A. M. K. E. jótékony sorsjegyének szépszárnu vásárlása, amely

sorsjegyek a zavarosban sülyedtek el.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . Az in téze t ué r á ldoza ta .

Az intézetnek legnagyobb áldozata a hazáért az volt, hogy

Na gy F er enc , internátusi kinevezett nevelő a harctéren hősi halált

halt, azzal a hazafisággal, amely az egész intézetet jellemzi. A

rohalllban 4 muszkával került szembe a hős ifju. Hármat lesuj-

tott, a negyedik az ő ütőerét találta, ami megölte őt. Utolsó

szavai voltak: "Nézzétek fiuk, igy kell hősi halált halni!"

Az intézet kebelében éberen él hősi emléke 1
Na gy F er enc tanár és Na gy Sá ndo r , szolga a harctéren küz-

denek, Szláby József, az intézet kertésze Szibériában van fogság-

ban. Volt tanitványaink közül is estek el hős fiuk, vagy jutottak

fogságba, s mai tanitványaink közül is eshetnek még áldozatul.

Ennek szigo ru számbavevése és kommentálása csak a háboru

végével lehetséges.

4 . A ta n te r vi munka .

Bármi fájdalom tölti is el kebelünket e veszteségeken, s bár

mennyire is igyekeztünk a nemzeti nagy fellendülést előmozditani,

- főkötelességünknek' mégis csak azt kellett tartanunk, hogy a

tanitóképzés tanitási, hivatásos munkáját - a kÖI ülményekhez

képest a lehetőleg legjobban elvégezzük. E közben sokszor volt

alkalmu lk és kötelességünk, hogy az ifjuság lelkét autentikus fel-

világositasokkal megnyugtassuk, felvilágositsuk s a tantervi mun-

kára alkalmassá tegyük.

5 . Növendékek ha lá la .

Igyekezett az intézet az egészség megőrizésére, járványok

megelőzésére. Mégis két tanitványunk pusztult el ez isk. évben.
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EgyikkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE r dössyMLKJIHGFEDCBAJozse f, L éves, aki régi sz ivbiján.tk let áldoz..ta.

a másik Tuukel J á nos, IL éves, aki szülei karjai közt halt meg a

husvéti vakációban. mielőtt katonának éppen bevonult volna. Áldott
legyen emlékük.

6 Ta ná r uá ltozá s.

A tanárok egészségi állapota elég jó volt. Óramulasz tások

azért nem nagy számban fordultak elő. De azért mégisnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvesztettünk

egy buzgó tanárt Q nin t J ózse! személyében, aki májusról beren-

deltetett szolgálatra a rninisterumba. Ncl.i lehet ez nyereség, ami

nek örvendenénk, de az intézetnek ez veszteség, amit a : enyhít-

het, hogy a helyébe rendelt Lechn itzky G yu la , tanár méltó utódja
\

7. Tanugy « lá toga tá sok.

A tanári kar k onferenciáin mindent megtett, an j az intént

pedagogiai és didaktikai mük ödését előrnozdithatta Elősegiteuék

ezt F a r ka s Sá ndo r kir. tan., szakfelügyelő és Mosdosy bn r e , k ir.

t m., szfóv. k ir, tanfelügyelő urak, akik pirszor látogatásaikkal

tisztelték meg az intézetet.

Az ifj: egyesületek is buzgón müködrek, csak az volt a ne-

hézség, hogyapolg. tanitóképző-iniéz et itt működése folytán s

mivel egyszerre 12 helyiségei foglalt le, néha alig volt hely,

ahol ezek gyüléseit meg lehetett tariani. Nagy gyarapodást éjt ej

az ifj. segitő-egyesület, melynek alaptokéje Illa 10 ezer keronán

felül áll. Tanárelnöke Miklós G., c. ig. r. tanár volt. Az ifj. ön-

kepző-kör tanárelnöke H or va y E d e , r. tanár volt - a tőle meg-

szokott buzgalommal. Az alkoholellenes egyesület Q uin t J o e s c f',

tanár berendelésével tanárelnökét májusról kezdve elveszitvén,

azóta nem nagy tevékenységet fejtett ki.

A hitbeli élet azzal, hogyar. kath hitoktatói helyet dr:

Ma ka y -La jo s kir. várpalotai s. lelkész foglalta el, fellendült. Ok ta-

tás ugy, mint szertar tási teendők megemelkedtek. ,

A tantervi anyagot reduk ált órarend mellett is - a hadba-

vonultak számára is - általában elvégeztük.

Az isk. ünnepeket, a március l őikit éppen a közönség

nagy érdeklődése mellett - rnind megtartottuk. Gondunk volt

arra is, hogy li hadiállapot szülte akciókban kirándulások kal,
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szernlélésekkel a növendékeink is részt vegyenek. (Pl. Had-

egészségi kiállitás).kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leg fon to sa bb min iszte r i r ende le tek.

1. 110285/1914. sz. r. az 1914-15. isk. év megnyitását illető

teendőkről - tekintettel főként az isk. helyiségekre és

tanárok számára.

2. 98940/1914. A háboru alatt nagyobb iskolai kirándulások nem

lehetnek.

3. 116000/1914. Szintén az isk. év megnyitása tárgyában

4 116996/1914. Hadbavonult tanárok fizetésének felvételérő1.

5 4000/1914. eln. szám. A szegődményesek családjának ellátása

tárgyában.

6 122418/ 1914. Redukált tantárgy felosztás helyben hagyása.

7. 114856/1914. Na gy F er enc intern. nevelő helyébe P á lfi P é te r

rendeltetik Losoncról.

8. 115292/1914. A gyak. iskolában üresedésben levő tanitói állásra

Ligá r t M ihá ly helyeztetik Pápáról.

9 127680/1914. A ministei ium ba ideglenesen berendeJt H or n

'J ózsef nevelő helyére ideiglenesen Szá n tó P á l re ndel-

tetik,

10. 56044/1914 Észrevételek az 1912-13. évi tanitóképesitő

viz sgálatra.'

ll. 5074/191. ein. sz. Az önkéntességre jogositó intézetek utolsó

két évfolyambeli, 1894. és 1895. születésü növendékei

önkéntesek lehetnek.

12. 5868/1914. A hadikölcsön ügyében.

13. 156567/1914. A befejező-képesitő-vizsgálat határideje megálla-

pittatik.

14. 149078/1914. Adakozás a katonák karácsonyára.

15. 166535/1914. A háboru által okozott károsodások nyil ván-

tartása.

16. 8744/19!5' A felvételért folyamodókról szóló kimutatásban az

évvégi eredmények vezetendők be.

17. 716/1915. Za uner 'J ózse j a bevonult P á lfi P é te r nevelő

helyébe ideiglenesen alkalmaztatik.

18. 2775/1915. A mozgósitás óta bevonult tanárokról kimutatás

küldendő a had ügy minister hez.



II. A z in té ze t á llapo ta .

1 . A taná ri tes tü le t és m unkakö re .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Baló József, az intézet igazgatója. Képesiíve van
elemi, valamint II nyelv- és történettud .mányi szakcsep. tárgyaiból
polgári iskolákra; érettségi, továbbá kö: épisk. tanári alap éskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASi ak-
viz s zá latot tett. Bölcsészeuudor. Tanit 1881. óta. F f.: VI. 3.

Tanította a történetet az 1.-111. osztályokban cs az alkotruánytant
alV. osztályban. Heti óráinak száma la, il. "T. 1 T. OE" elnöke.

2. Hervay Ede r tanár. Képesitve van ek mi isk olákrn, to
vábbá a nyelv- és történeuudornányí sz akcsopor t tárgvalból pol-
gári iskolákra. Végezte a tanitók épző-inrézeti tanári rarIolyan.ot
Zenetanári vizsgálatott tett. Tanit 1891. óta. F. f.: V ll. 3. Ta ni
totta a német nyelvet és a hegedűt az I.-IV. osztályokban és a
protestáns egyházi éneket a IV. osztályban, s ruint helyettes tani
torta a magyart a Ill. és IV. osztál; ball. Heti óráinak száma a
hospitálással együtt 20. A JV. oszt. főnöke. Az ifj. önképzökör
tanárelnöke és ifj' könyvtár őre.

3' Hrabetz Nándor r. tanár. OkJ.
Tanitotta a rajzot és a kézügyességet
mint helyettes a tornat a II!. és IV.
száma 20. A II. oszt. főnöke.

4. Lechnitzky Gyula r. tanár - Q uin t 'J ózsef, május óta a
a Ministeriumba berendelt tanár utódja, aki Q uin t tanárnak összes
munkakörét vette át május hóban.

5. Ligárt Mihály gyakorló
van elemi iskolákra, F. f.: vm. 3.
gyakorló iskolának összes tagozatait,
vett a gyakorlati kiképzésben.

6. Miklós Gergelyc.ig-, r. tanár. Képesitvevan elemi isko-
lákra. továbbá a mennyiség· és természettudományi szakescport
tárgyaiból polgári iskolákra. Tanit 1880 óta. F. f.: VIr. 2. Tani
totta a biológiát az 1. és !LJ a fizikát és kérniát a Ill. és IV. osz-
tályban, s mint helyettes a földrajzot az 1. és II. osztályban. Heti

rajztanár. F. f.: VJlI. 2.
az összes osztályokban, s
osztályban. Heti óráinak

iskolai tanitó. Képesitve
Tanít 1886. óta. Vezette a
s az ifj. egyesületet; részt
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óráinak száma hospitálással 18. Az ifj. segitő- egyesület tanárelnö-
ke. A természettani és vegytani szertárak őre.

7. Nagy Ferenc r. tanár. Katonai szolgálatott teljesit.
8. Quint József r. tanár Képesitve van a tanitóképzöintéze-,

tekre és a tornából a középiskolákra. Vezette a tanitási gyakorla-
tokat, tanította a pedagógiai tárgyakat az összes osztályokban és
az egészségtant a IV. osztályban, s mir.t helyettes tornát az 1. és
II. osztályban. Az ifj. alkoholellenes egyesület tanárelnöke. Az 1.
oszt. főnöke.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP . f : IX. 2. Heti óráinak száma 22. Tanit 1906 óta,
a ,,1'. 1. T. O. E" főtitkára. 1915. május hó óta szoJgálattétehe
berendelve a Ministériurnba.

9. Dr. Radnai Oszkár r. tanár. Katonai szelgálatot teljesit.
10. Sriasel Ferenc r. tanár. Képesitve van gazdasági intéze-

tekre. Tanította amennyiségtant és ga~das1Ígtant mind a négy
osztályban. Tanit 1887 óta. F. f.: VII. 3. A lll. oszt. főnöke.
Heti óráinak száma hospitáással 21.

1 1 Sztan kó Béla r. tanár. Képesitve van elemi iskolákra.
továbbá rivelv- és törtenettudományi szakcsoport tárgyaiból polg.
iskolákra. Végezte a tanitóképző intézet tanári tanfolyamot. Zene

tanári vizsaálatot tett Tanit 1889 óta. F. f.: VIL 3. A felső nép
és polg. isk tanítóvizsgáló bizottság tagja. A tanári könytár őre.
tanitotta az éneket, zenét, összhangzartant és a róm. kath. egyházi
éneket az L-IV. osztályokban, s rnint helyettes, a magyart H Z

L és II. osztályban, földrajzot a 111ban. Heti óráinak száma hospí-

tálással együtt 21
12. Dr. Wladár Márton intézeti orvos.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A hitta n ta ná r a i.

1. Bogaevich Gy. Genádie, gör. kel. rornán hitoktató; heti 1
órában tanitott.

2. Hüttl Ármin, ágo hitv. ev. segédlelkész és tanító, az ágo
hitv, evang tanulók hitoktatója; heti óráinak száma a tanítókép-
zőben 4, a gyakorló iskolában 1; összesen 5.

3. Józan Miklós unitárius hitoktató. Tanította az unitárius
tanulót: heti 1 órában.

4. Kiss Áron ref. hitoktató. A ref. tanulok hitoktatója: heti
2 órában - a gyak. iskolában.

5. Losonczy Lajos, hittanár, az ev. ref, tanulók hitoktatója.
Heti é ráinak száma a tanitóképzőben 4.

6 Dr. Makay Aladár róm. kath. hitoktató; a róm. kath-
tanitójelöltek és a gy a korló iskola róm. ka h. tanulóinakhitol<ta
tója. Heti óráinak száma a tanítóképzőben 8, a gyak. iskolában
3; összesen 11.

/••
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10cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tan itó kép zö -ín té ze tl tan á rkép zö A ppony i-ko llég ium tanár-
je lö ltje in ek d id ak tika i g yako rla ta i.

A 171950/1913. V!. b. sz m. rendelet átformálja és sokkal
intenzivebbé testi a tauitók épző-intézeti tanárjelöltek didaktik i
gyakorlatait; először azzal, hogy felemeli az óraszámot, melyben
az I évesnek hosptálnia, a II. évesnek folytatólagos tanítást kell
tartania; másodszor azzal, hogy mind a hospitálást, mind a foly ta-
tóragos tanirást a ré~i gyakorlat 4 hetérőI a külön szept. 4 héttel
és a külön januári 4 héttel összesen 8-8 hétre emeli fel, végül
mert a ITI. rendelet egész s .elle 'ne arra indit, hogyatanárjelölt
ugya tanitóképző intézetben, mint a gye k. iskolában a réginél
több otthonosságra vezettessék.

A sz.a'cvcz ető tanárok érezvén e rendelet fontosságát,
mmdent elkövettek, hogy az mennél jobban végrehajtassék.
Együtt állapodtak meg a sz ikvezető tanárok az egyöntetűség céljá-
ból, hogy 1. éves zktől'eg yfor.nán kiállitottkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ho sp iiá lá si jegyze tek" a II.
évesekb ')1e ryforrn ui kiál itott .La n itá si te r ueze lek" ki vá-itassanak. S h.i-

bár a reidkivüli állapotok k ő vetkeztében a rn rendelet végrehajtása,
mivel a tanárjelöltek sorban szóliu auak be a katonasághoz, -
nem a legtökélete .ebb volt, kirnondhaió, hogy ezek a didaktikai gya-
korlatok tökéletesedtek. s évre-évre jobban el togják érni a
céljukat.

1 . éves ta ná r je lö ltek vo lta k:

1. Geyer Béla, 2. Macsay Károly, 3. Prohászka Ferenc,
4. Mártonffy Károly, 5. Sipos András, 6 Izay Karoly.MLKJIHGFEDCBA

Il. éues ta ná r je lö ltek vo lta k:

1. Fliegler Miklós, 2. Znojeruszky Ferenc, 3. Kishonti Barna.
!za y Ká r o ly és Kishon ti Ba r na bizonyitványt is nyertek a

didaktikai gyakorlataikról.

2 . A növendékek .

1 . o sztá ly.

1. Ambrus Alajos, 1898 augusztus 14. Budapest ; róm.
kath., magyar; apja - András, gyári munkás. Végzett tanulmá-
nyai: poIg. isk. IV. oszt.

2. Baki Viince, 1899. március 4. Nagyszénás; ágo ev.,
magyar; apja - Vince, urasági kocsis. Végzett tanulmányui :
polg. isk. IV. oszt.

3. Bartos József, 1900. február 21. Budapest; róm. kath.,
magyar; apja - Ádám, fodrászmester. Végzett tanulmányai:
gymn. lY. oszt.



II

4. BnuerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJenő, 1900. junius 18. Budapest; ró.n. kath., ma-

gyar; apj, meghalt, anyja özv. Bauer Istvánne, magánzó. Végzett

tanulmányai: polg. isk.MLKJIHGFEDCBAIV . oszt
5. Benke Gyula, 1899 október 5. Uzon; unit. magyar;

apja - Já'lOS, földmüves. Végzett tanulmányai: poJg. isk. IV.
osztálya.

6. Bertok Lajo=, 1899. január 13. Titel ; ref., magyar;
apja - B_nja!l1in, nyomdai munkás Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV . oszt.

7 Bilai György, 1900. április
apja - -vlbert, földmüves. Végzett
IV . oszt.

8. Buchinger Józset, 1899. ju-iius 14. Budapest; róm. kath.,
magyar; apja - János, vendéglős. Végzett tanulmányai; polg.
isk. IV. oszt. .

9. Csíkesz Endre, 1900. augusztus 20. Szigetszentmiklós ;
ref., m agyar ; apja - Endre, tanító.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVégze tt tanulmányai: gynm.
IV . oszt'

10. De mecs Kálmán, 1898 június 2 Budapest; róm. kath.,
magyar; apj'! - IAjOS, főpatkoló mester. Végze tt tanulmányai :
polg. isk. IV . oszt.

ll. Gál Károly, 1899. május 19. Barót; rórn. kath, magyar;
apja - Lajos, földrnüves. Végze tt tanulmányai: potg. isk. IV.
osztály.

12. Gremsperger Sándor, 1898 szeprember 29. Budapest;
róm. kath, msgvar ; gyámja - Heintz József szobafestő. Végzett
tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.

13. Gütting Frigyes, 1899. augusztus 23. Budapest; róm.
kath', magyar; apja - József, mészáros. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.

14. Hangel József, 1898. szeptember 13 Budapest; róm.
kath., magyar; apja - József, főv: c. igazgató. Végzett tanulmá-
nyai: pola, isk. IV. oszt.

15 Harrer Rezső, 1899. junius 19. Budapest; róm. kath.,
magyar; apja - J izsef, lakatosseged. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.

, 16. Horváth Gyula, 1900. március 6. Kispest ; róm. kath.,
magyar; anyja Ö7.V. ~ Józsefné, nyomdai munkásnő. Végzett ta-
nulmányai; polg. isk. IV. oszt.

17. Horváth István, 1899. junius 12 Budapest; róm. kath.,
magyar apja - István, tanító. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.

·18. Kertész Gyula, 1900. [unius 7. Budapest ; róm. kath.,
magyar, . anyja özv. - Gyuláné, varrónő. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.

19. Kiss Imre, 1889. augusztus 1. Pacsér ; ref., magyar,

25. Papolcz :
tanulmányai :

ret, magyar;
polgári iskola

-



12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apja - József, malorn rnunkás.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVégze tt tanulmányai: polg. isk.MLKJIHGFEDCBA
IV . oszt.

20. Koller János, 1898 november 2. Budakaláz ; róm. kath,
német, apja - Márton. kö.nüves. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV . oszt.

21. Kendor Béla, 1897. március 16. Budapest; róm. kath.,
magyar, apja - Árpád, áll, detektív. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV .

22. Kovács Kálmán, 1899. r~bruár 22. Rimakokova; róm.
kath, magyar, anyja - Gyuláné, magánzó. Vegze tt tanulmányai;
gimn. IV . oszt.

23. Kovács Sándor, 1898 november 4. Gyulavári; ref., ma-
gyar, - apja Lajos, majoros. Végze tt tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.

24. Kováts Lajos, 1898. december ll. Budapest; róm kath .•
magyar, apja - János, asztalossegéd. Végzett tanulmányai: poJg
isk. IV. oszt.

25. Ladányi József, 1898. május 9. Budapest ; róm. kath,
magyar, apja -- János. i!anzgyári előmunkás. Végze tt tanulmá-
nyai: polg. isk. IV oszt.

26. Langhammer László, 1898. december 14. Budapest;
róm. kath., magyar, apja - József keresked-í. Végzett tanulrná-
nyai: gi rnn, IV. oszt.

27 Márkus József, 1898 junius 24. Budapest; róm. kath.,
magyar, apja - József, orsz. kaszinói alkalmazott. Végze tt tanul-
mányai: gimn. IV. oszt.

28. Mezey Dezső, 1900. január 6 Budapest; ref., magyar,
apja meghalt, anyja özv. - Péterne, dohány tőzsde. Végze tt tanul-
mányai: polg. isk. IV . oszt.

29. Mészáros Kálmán, 1900. szeptember 17. Arad; róm.
kath., magyar; apja -- László, mészáros. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.

30. Molnár Géza, 1800. augusztus 10. Budvpest ; róm. kath.,
magyar; apja - Géza, férfiszabó. Végze tt tanul.nányai : polg. isk.
IV. oszt.

31. Nagy István, 1899. május 10. Kunhegyes ; ref., magyar,
nev. apja - Ács János, ács. Végzett tanulmányai: gimnázium
IV. oszt.

32' Neliba Zoltán, 1893. február 22. Budapest; róm. kath.,
magyar, anyja özv. - Ferencné, elárusitónó. Végzett tanulmá-
nyai: polg. isk. IV. oszt.

33. Nyerges István, 18~7. június 2. Budapest; ref., magyar,
apja - István, f'öv. altiszt. Végzett tanulrnányai : polg. isI( IV.
osztály.

34. Parragi Antal, 1898. szeptember 14. Budapest; róm.
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kath., magyar, apja - Antal, lakatossegéd. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.

35. Pásztor László, 1899. március 12. Pusztagyarmat ; róm.
kath., magyar, apja - Ferenc, tanitó. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.

36. Rosu Ádám, 1898. julius 27. Ujozora; gör. kel., román,
apja - Pal, földész. Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.

37. Sándor Miklós, 1899. november 30 Dunaföldvár ; róm.
kath., magyar, apja - Péter, f.iv. igazgató. Végzett tanulmányai:
gimn. IV. oszt.

38.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsoue József, 1898 október 24. Etyek; ref., magyar,
apja - István. ör- Végzett tanulmányai: polg. isk. IV. oszt.

39. Szabó József, 1899. december 16. Makó; róm. kath.,
magyar, apja - Aladár, tanitó. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.

40. Szepesi János, 1898. április 7. Erzsébetfalva; róm. kath,
magyar, apja - János, esztergályossegéd. Vegzett tanulmányai:
polg isk. IV. oszt.

41. Tanner Gyula, 1898. december 6. Feldebrő ; róm. kath,
magyar; apja - János, esztergályosseged. Végzett tanulmányai:
polg. isk. IV. oszt.

42. Tápai László, 1899 december 20. Budapest; róm. kath.,
magyar; apja - Laszló, vendéglős. Végzett tanulmányai: polg.
isk. IV. oszt.

43. Weszely Károly, 1899 október 18. Budapest; róm. kath.,
magyar, anyja özv. - Gyuláné, kereskedő. Végzett tanulmányai:
gimn. IV. oszt.

44' Wurdits Imre, 1898. augusztus 10. Lakornpak ; róm.
kath, német, apja -- Pál, tanitó. Végzett tanulmányai: polg. isk.
IV. oszt.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. o sztá ly.

l , Bors András, 1899. május 26. Budapest; ágo ev., magyar,
apja Mihály, szolga.

2. Bőczy Antal, 1898. február 1. Tapolcza ; rórr. kath, ma-
gyar, apja - Antal, szijgyartó.

3. Breznay Ferenc, 1898. február 28. Abatalva; róm. kath.,
magyar, apja - Gyula, géptulajdonos.

4. Butyka Vilmos, 1897. november 17. Nagyborosnyó; ref.,
magyar, apja - Vilmos, igazgató.

5. Cseh Endre, 1897. november 15. Zágon; ref., magyar,
apja - Ignác, körjegyző.

6. Csutorás Ferenc, 1898. augu =ztus 15. Szent balázs ; róm.
kath., magyar, apja - Lajos, kántortanító.

7. Duffek Károly, 1897. december 28. Píla; róm. kath., ma-
gyar, apja - Mihály, tanitó.

,
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·8' Farkas István, 1898. október 10. Tura; róm. kath., ma-
gyar, apja - János, gépkezelő.

9 .• Hefty György, 1899. január 24. Budapest; ágokjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev., ma-
gyar, apja - Frigyes, egyet.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagántanár ..

10. Holup József, 1899. március 13. Balinka; róm. kath,
magyar, apja - János, tanitó. '

ll. Kiss József; 1897. február 27. Kiszitke; róm. kath., ma-
gyar, apja- Tamás, kádár.

12. Kósa Imre, 1899. junius 23. Ujbattyán; róm. kath., ma-
gyar, apja - István, honvédőrmester.

13. Kóta Ferenc, 1898. julius 27. Budapest; róm. kaíh.,
magyar, apja - Ferenc, főv. isk szoJga.

14. Kupits Ferenc, 1898 február 25. Bébicske ; róm. kath.,
magyar, apja - Gyula, magánhivatalnok.

15. Lenkei István, 1898. január 16. Kistétény; róm. kath ..
magyar, apja Lettovics József, kőfejtő.

16. Luspay Kálmán, 1898. szeptember 10. Budapest, róm.
kath., magyar, apja - Pál, gépész.

17. PflPP János, 1896. julius 30. Lovasberény ; róm. kath.
magyar, apja - János, igazgató tanitó.

18. Patka Kálmán, 1898. október 11. Budapest, róm. kath.,
magyar, anya - Gizella, magánzó.

19. Pridafka Pál, 1897. november 6. Kőhidgyarrnat ; ref.,
magyar, anyja özv. - Pálné, kereskedő.

20. Rácz Károly, 1896. szeptember 17. Kornmandó ; ref.,
magyar, apja - Márton. gyári munkás.

21. Rudolf Rezső, 1806. február 12. Budapest: róm. kath.
magyar, apja - Ferenc, rnintázó .

22. Sass Árpád, 1898. február 10. Orosháza; ágo ev., ma-
gyar, apja - Ferenc, tanitó.

23. Schmoll János, 1897. április 24. Torzsa; ref., nérnet,
apja - Jakab, földmíves.

24. SchnöJler Géza, 1898 február 14. Budapest; róm. kath.,
magyar, apja - Ottó, zongorahangoló.

25. Seide Jenő, 1898 május 25. Sátoralj-ruihely : róm. kath.,
magyar, anyja özv. -- Róbertné, magánzó

26. Sündhuber Rezső, 1899. január 19 Budap st, róm. kath.,
magyar, apja - Ferenc, napszámos.

·27. Szabó János, 1897. május 10. Kézdiszentlélek ; róm.
kath., magyar, apja - Sándor, igazgató tanitó

28 Szilágyi Jenő, 1898. juniusMLKJIHGFEDCBAZ8. Budapest; róm. kat h.,
magyar, apja - Antal hiditiszt.

29. Szlukovinyi Ottó. 1898. deaember 31. Budapest ; róm.
kath., magyar, apja - Imre, szerelő.

30. Szuchovszky Béla, 1897. dccen ber ll. Bó nk; ágo ev.,
magyar, apja - Zsigmond, tanitó.



31. Tunkel János, 1895. novernber 10. Batta; róm. kath.,
magyar, apja - János. k tanitó. Meghalt 1915. április.

32. Vass Béla, 1897. január 21. Gidófa1va; ref., magyar,
apja - Dénes, nyug. tanitó.

33. Virágh Aladár, 1896. december 20. Budapest; róm. kath,
magYflr, apja - Mihály, főv. altiszt.

34. Zomzelly Ferenc, 1896. április 16. Érd; róm. kath.,
magyar, apja - István, takács.MLKJIHGFEDCBA

Ill.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztá ly.

1. Ádám Lajos, 1898. május 13. Szigetszentmiklós ; ref.,
magyar, apja - Jenő, állami rendőr.

2. Bösze Elek, 1897. junius 3. Budapest; róm. kath., ma-
gyar, apja - Antal, raktáros.

0. Busch Mátyás, 1896. november 13. Szigetcsép; róm. kath.,
magyar, apja - Ferenc, földműves.

4. Debreczy József, 1895. november 11. Csomakőrös; ref.,
magyar, apja - József, földműves.

5. Flóry Győző, 1896. junius 25. Budapest; róm. kath.,
magyar, apja - József, müszaki vezető.

6. Görög István, 1898. junius 14. Budapest; róm. kath.,
magyar, apja - György,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfőv. sétányőr.

7. Hán Győző, 1896. novem. 22 Budapest; róm. kath,
magyar, apja - János, gyáriszolga.

8. Horváth János, 1898. szeprember 23. Répcze-Szemere;
róm. kath., magyar, apja - János, hiv. szolga.

9. Jósvay Gábor, 1898. április 13. Poroszló; róm. kath.,
magyar, apja - Gábor, k. tanitó.

10. Keresztessy Aladár, 1893. január 21. Budapest; róm.
kath., magyar; apja - Ferenc, tisztviselő. Kimaradt.

ll. Kajdi Gusztáv, 1897. május 12. Alsódörgicse ; róm. kath.,
magyar, apja - Gusztáv, tanitó.

12. Klell Kálmán. 1897. február 8. Budapest; róm. kath,
magyar, anyja özv. Lépy Mihályné, magánzó.

13. Láng József, 1897. február 6. Budapest; róm. kath ..
magyar, apja - József, áll. rendőr. .

14. Lázár Béla, 1897. április 23. Tiszaujlak ; róm .. kath.,
magyar, gyámja Dr. Mándy Sándor, törv. biró.

15. Madary Gyula, 1896. november 22. Ujpest; ref., magyar,
apja - Lajos, bognár.

16. Masznyik Imre, 1896. március 22. Hosszúfalu ; ágo ev.
magyar, apja ..- Gyula, lelkész.

17. Matusik István, 1894. december 27. Szarvas; ágo ev.,
magyar, mostoha apja Simay Ferenc, vonatfékező.

15
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18. Neliba Ferenc, 1896. december 16. Budapest; róm. kath.,
magyar, anya özv. - Ferencne, e1árusitó.

19, Schiebel Bela 1895. december 9. Budapest: róm. kath.
magyar, apja - Hubert, kezelőtiszt.

20. Schmelek Mátyás, 1896. junius 17. Budapest ; róm. kath.,
magyar, apja - János, napszámos.

21' Schnitta Alajos, 1897. szeptember 17. Budapest; ágo ev.
magyar, apja - Samu, pincér.

22. Strohbach Jenő, 1897. novernber 28. Márrnarossziget ;
róm. kath., magyar, apja - Vince, írnok.

23. Strohmayer Sándor, 1897. december 20. Budapest; 1óm.
kath., magyar, apja - Sár dor földműves.

24. Szabó Ernő, 1898. február 20. Makó; róm. kath, ma-
gyar, apja - Aladár, tanitó.

25. Sziklay Lászlo, 1897. május 31. Balogfalva; róm. kath.,
magyar, apja - Gyula, nyugalmazott hivatalnok

26. Szilágyi Gyula, 1895. szeptember 4. Budapest; ref.,
magyar, apja - Károly, rendőr.

27. Voloncs Agoston, 1895. augusztus 27. Kézdiszentlélek ;
róm. kath., magyar, apja - Mihály,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtöldmüves.

28. Weltzel Győző, 1897. julius 3. Budapest; róm. kath.,
magyar, - apja Barátesi Balog Benedek.

29. Vay Dezső, 1896. május 8. Gyöngyös; ágo ev, magyar,
anyja özv. - Dezsőné, magánzó. Kimaradt.

30. Koller Gyula, l ~97, április 8. Alap; róm. kath., magy,
apja - Gyula, tanitó. Kimaradt.

31. Freiszmuth Lajos, 1898. augusztus 11., Mór; róm kath.,
magyar, apja - József, tanító.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. o sztá ly.

Ádám Jenő, 1896. december 14. Szigetszentmiklós ; ref.,
magyar, apja - István, áll. rendőr.

2. Bálint Ferenc, 1896. május 6. Budapest; ref., mag) ar,
apja - Ferenc, belügyrrun. segedhiv. igazgató.

3 Bárdos Sándor, 1896. márc.us 17. Budakesz : róm. kath.,
magyar, apja - Sándor, raktárkezelő.

4. Baros Gyula, 1897. február 13. Budapest; ref., magyar,
apja - László, asztalossegéd

,5. Borján Lajos, 1896. ju.iius 20. Sárszentmihály, róm. kath.,
magyar, apja - Mihály, magánzó.

6. Eifert János, 1897. március 7. Soltvadkert ; ág. ev., ma-
gyar, apja - János, gazdálkodó.

7. Farkas János, 1897. március 7. Tura; róm kath, magyar,
apja - János, gőzgépkezelő. ..

8. Freiszmuth Imre, 1896. julius 2, Mór ; róm. kath, magyar,
apja - József, tanitó.
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9.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHörtelendy József, 1896. december 26. Budapest; ref..
magyar,. apja - József, .i1ltiszt

l O Jób János, 1896 október 19. Kisrnarton ; róm. kath.,
mflgyar, Apja - János, kávéháztulajdonos.

11. Juhász Béla, 1895. október 5. Budapest; róm. kath.,
magyar. apja - Ignác, pénzügyi tanácsos.

12. !<:')ller József, 18',)7. február 18 Lajtapordány ; róm. kath,
magyar, apja - József, tanitó.

13. Kicfer Vendel, 1896 augusztus 24. Apatin; róm. kath.,
nemet, apja - TaIl11S, raktárszolga.

14. Mész áros István, 1895. november .3. Adonv ; róm. kath.,
magyar, apj i Istv.i-i. vármegyei hajdu.

15. Mihálk a Ernő, 1896, március 6. Trencsén; róm. kath.,
magyar, apja - Máté,MLKJIHGFEDCBAh iv . szolgn.

16. N emeth I-tván, 1894. december 20. Budapest; róm.
kath., magyar, npja - Nándor, csizmadia mcster.

17. Piutzer Károly, 1895. december 20. Budapest; róm.
k ath., magyar, apja - Károly, tanitó.

18. Schmail József, 1895. októb. 5. Mosontétény , róm. kath.,
magyar, apja - Gyula, tanító.

19. Simonkovits Sándor, 1897. február 18 Hatvan; róm.
kath., magyar, apja - Istvan, Mav. tütó

20. Szabó Lászlo, 1896. ok.óber 23. Sárvár; róm. kath,
ruagyar , apja - Ferenc, szabó.

21. Szautner Lajos, 1896. május 6. Buda pest; Iórn. kath.,
ma~yar, apja - Kajetan, kantor.

. 22. Szilágyi Aladár, 1897. augusztus 23 Budapest; róm.
kath., magvar. apja - Mihálv, álla mi tisztviselő; meghalt.

23. Tob el Ferenc, 1896 junius 8. Budapest; róm. kath.,
magyar, apja - Vince, kovác s segé.í.

2"/'. Varga János, 1897. január 4. Budapest; róm. kath.,
magym', apja - János szolga.

25. Vecscy Géza, 1896, március 21. Budapest; ref., magyar,
apja - :-'1ÓZES, fer íiszabó.

S ta tis z tika i k im u ta tás a tanu ló k ró l.

A Össze-
sen

33

175
Hj 1

136

2
3

25 . 130

2
28

I • ,

-
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Kor a :

1900-ban született 9 9
1899-bennmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" 18 6 24
18J8·ban

" í6 14 5 35
1897 ben » 1 9 10 7 11-
1896 ban

" 3 8 14 25
1895-ben

" 1 3 3 8
1894 ben

" 1 1 2

Va llá sa :

Róm. kath. vallásu 32 23 20 18 93
Református

" 9 4 4 5 22Ág. h. ev.
" 1 6 4 2 13

Unitarius
" 1 1

Gör. keleti
" 1 1

Anya nyelve ,'

Magyar 41 33 28 25 127Német 2 2Román 1 1

E lőképze ttsége :

Polg. isk. IV-V. 0.- ból felvétetett 35 28 21 2! 105Gimnázium IV. osat.: ból 9 5 6 3 23Reáliskola IV. osztályból 1 1 2

Szü le inek po lgá r i á llá sa :

Tanítás terén működik 7 9 4 5 25
Más értelmiségi pályán működik 3 4 3 10
Kereskedö és iparos 20 9 4 8 41Ostermelő 5 2 4 2 13
Munkás, szolga 8 7 7 4 26Katona, rendőr 2 1 3 2 8
Magánzó, foglalkozás nélküli 2 2 2 1 7

Ille tő sége "

Bács- Bodrog vármegye 1 2Békés
" 1 1 2Fejér
"

1 5 2 9Görnör
" 1 1 2Háromszék
" 3 5 2 10Heves
" 2 2 4Komárom
" 1 1Brassó Szörény

1Moson
» 1
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2

85
3
1

1
2
2
2

1
1

Budapest

Sopron

Somogy
Szilágy
Torontál
Vas
Veszprém
Zala
Wien

"
36

1

16 20 13

2
"

.,
1

1"

3 . Épü le t, u dva r, ke rt, K e rtész , s zo lg ák .

Az intézet épülete a kivánalmaknak általában megfelel. Leg-
főbb hiánya volt, hogy a télen nem minden helyiséget lehetett a
megkívánta tó hőfokra emelni. Oka ennek első sorban az intézet
szabad, nem védett fekvése; északnak egészen ki van szolgáltatva.
De hozzá járul ehhez az a körülrnény, hogy az összes ajtók, ab
lakok hiányosas. A központi [ütés eléggé jól müködik, de arra nem
váítalkoznauk, hogy a gyenge ablakok és ajtók utján szabad

természetet betütse.
Az udvar (1600 m") teljesen megfelel a növendékek szabad

• mozgásaínak.
A kert is teljesíti feladatait, de ebben az évben sok és nehéz

akadályt képviselt, mert az intéz eti kertész előbb hadba vonult,
s azután orosz fogságba esett és munkás alig vagy nem volt kap-
ható, A szolgáic is folytonosan változtak az isk. évben, mert

az arra való katona volt,
Az intézet berendezése most már teljesnek mondható, ami

nem azt jelenti, hogy véglegesen megnyugtató, S ez a berende-
zés meg is szenvedett ez iskola évben, mert két iskola használta
minden nap reggel 8 órától esti 8 óráig s még vasárnap is dél-
előtt, s bizony a kisebb koru növeidékek kevesebb izléssel és

kimélettel tudtak bánni vele,

4 . S ze rtá rak és könyv tá rak gya rapodása .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A, F izio lóg ia i szer iá r : 2 drb. amerikai csavar szoritó K 660;
1 drb induktiós készülék K 13'50; 1 dr b stereoskop amerikai
K 5'-; 2 drb Calciumkarbid K 1'60; 1 drb Rörner féle hang
kulcs K 114-; 1 drb Schefer féle resonatios készülék K 150 - ;
1 dib Egyetemes állvány K 126'-; 1 drb Schmidt & Baensch
féle golyós episcop vetítő készülék K 300'-; 1 d ib Kőnig féle
forgó tükör K 70 -; 2 pár csalódasi suly K 17'-; 1 drb Kőnig
féle merobrán készülék K 13'-; 1 drb Wolpert féle carbacido-
méter K 15'-; Merey-féle készülékhez való mernbránok K 5'-;

1 drb beteg megfigyelő szertár K 22'-,
B. G ya ko r ló isko la i s lő id szer iá r : 3 drb széles fürész 5'82,
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2 drb aprófogu fürész 360, 3 drbnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkiakasztó 3 18, 2 deo rókafark
fűrész 2'64, 10 dr b furó vasnyéllel 2'42, 10 drb furó fanyel
lel288, 1 drb vasfurdancs 2'86, 1 drb vasfurdanos kereppel550,
20 drb furó hozzá 461, 10 drb véső nyéllel 824, 5 drb far aspol ,
4'70, EJ drb fareszeló 4'70, 5 drb fürészreszeló 240, 2 orb fúresz-
foghajió 1 20, 5 drb fenőkő 220, 1 drb köszörükö vasállványban
36'-, 3 drb vaskörző ironbetéttel 9.-, 5 drb fa derékszög 1'90,
2 drb vasderékszög 4'40, 10 drb mérőlec 660, 10 drb összehaj
litható rnérőléc 3'-, 5 drb harapófogó 440, 5 drb telegraf fogó
7'70, 10 drb kalapács nyéllel 16'-, 1 drb enyvfőző 12,-, 4 drb
padszolga 14"40, 20 drb slőjd kés 960, 15 drb ollókés 33,-, 5
drb nagy álló gyalu 7'60, 10 drb kettős gyalu 26'40, 2 dr b ereszte)
gyalu 1020, 1 drb kaptár gyaló 4.-, 1 drb hornyoló gyalu 4'95,
5 drb szélgyalu 4'95, 4 drb különféle szélgyalu 5 64, 10 dib ásó
nyéllel 24'-, 10 drb kapa 18'-, 5 drb gereblye 6'-, 2 drb bal-
ta szekerce, 960, 3 drb öntöző kanna 12 -, 1 drb üvegvágó 4.-,
3 drb fabunkó 4'50, 1 drb nagyfejsze 750, 5 drb csipöfogó 11'--,
5 drb nagyobb olló 11'50, 5 drb kisebb olló 950, I drb k isebb
olló 275, 1 drb pléhvágó olló 660, 5 drb kerti olló 11'-, 10 drb
sirnitó csont 4"40, 5 drb szegmélyitővas 250, 5 dib vonókés 18-,
2 drb vonószék 42 -, 1 drb gyalupad 3850, 1 drb kertészfűrész
1'40, 3 drb vonalzó 6 -, 1 drb gyorsforraló 5'-, 1 drb lapát '
nyéllel 180, 7 drb központ furó 2'61 korona.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ö ld r a jzi szer lá r : Magyarország hegy és vizrajzi térképe
17'10, Magyarország politikai térkére 17 10 korona.

C, Könyvtá r : Egészség könyvtára Xv ill. 2'50, az 1913, évi
törvények 11,-, Neumann : Vorlesungen lll. 18'36, Népoktatás-
ügyi encyklopaedia lll. 16'-. az 1914, éli törvények 13-,
Staatsburger : Belehrung 272, Bergs on: Filozófiája 120, Carlyle:
Helelenverehrung -'72, Ernerson t Repr ásentanten -'48, 8ergson ,
Bevezetés a metafiz ikába -,40. Éltes: Gyermeki intelligencia 4'50,
Fináczy : Ókori nevelés 8 -, La)": leeforrn. d, PS\ ch, - Unter-
richts 1'44, Méline : Vissza a f.iluba 5'-, Mutschenbacher : Locke
6'-, Orel: Mühelyi nevelés 240, Bolgár; Községi kulturpolitil<a
2'40, Károlyi: Iskolán k ivüli nevelés 3,-, Ges.undheiisbüchlein
163, Pádagogis che Blatter 191!. évi IL, 12, sz, 260, Eucken :
Az élet értelme 2'-, Liebermann-Bugárszky: Kérnis 25 -, Fo-
lyóiratok : "Magyar Paedagogia" 1914, julius - 1915, dc ce mber
ig 15-, "Gyermek" 12-, "Csnlád és Iskola" 9'-, "Uj Elet"
10'-, "Mag\', Filóz. Társ Közl " 12 -, .Pádacoais che Blaiter"

24'48, "Zeitschrift f', experirn. Psych, u. l~ad," 2040, "Kiizéri~k,
Math. Lapok" 9'-, "Egyetemes Philol. Közlönv " 2:250, ..Buda-
pesti Szemle " 36 -, "Magyar Nyelvőr" 18'-, "Magyar Nyelv"
15-, "Földrajzi közlemények" 15'-, "Gyümő!cskertéE'z" 15-,
.Tanszerm. Hivatalos Értesitő" 4'50, "Irodalomtört Köz lemé nv ek"
15,-, "Tornaügy" 3'-, "Monatschrift f. Schu'gesar-g " 8'10,
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"t-iivatalos Közlöny " 9'-, Az ifjuság részére: "Vasárnapi Ujság "

1014, julius - 1915, junius 14'-, "Uj Idők" 1914. julius -
1915, [unius 14'-, Az intézet részére: Madarak és ták napjárólnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1'-, Pataki Béla: Iskolafürdő 1'-, Dr, Orel : Mühelyi nevelés
Pari- iskolaiban 4'20, dr. Jan] ovich, miniszter arcképe 8.-, MIk-
száth K müvei ll!. sorozat 48'-, XXVI' - XXXIII. kötet, Her-
marin Ottó: Magyar halászok nyelvkönyve 30'55 korona.

5 . A z in te rn á tu s .

Az intézettel kapcsolatos internátusba ez évben 68 növendék
vétetett fel. Miután Erdőssy József 1. éves és Turikel János II.
éves növen.léke'c meghaltak, Keresztessv Aladár Ill. éves és Tobel
Ferenc IV. éves növendékek pedig kirnaradtak, bennlakó növen-
dékeink száma az év végén 63 volt.

A növendékek névso ra .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . o sztá ly.

Ingyenes ellátásban részesültek:
Baki Vince, Benke Gyula, Bertok Lajos, Bitai György, Gáj

Károly, Kovács Sándor, Rosu Ádám és Süttő József. Összesen: 8.
Féldijat fizettek:
Erdőssy József, Kovács Kálmán, Meliba Zoltán, Szabó József

és Wu-dits Imre. Összesen: 5.
Telje~ fizetők :
Bartosch József, Csíkesz Endre, Horváth István, Parragi

Antal és Pásztor Lászió. Összesen 5.

ll. osztá ly.

Ingyenes ellátásban részesültek:
Bőczy Antal, Breznay Ferenc, Cseh Endre, Kiss József,

Lenkel István, Rácz Károly, Sass Árpád, Schmoll János és Vass
Béla, Összesen: 9.

Féldíjat fizettek:
Farkas István, Kósa Imre, Szabó János és Szuchovszky Béla.

Összesen: 4.
Teljes fizetők :

Butvka Vilmos Csutorás Ferenc, Ouffek Károlv, Holup Jó-
zsef, Papp János, Pridaf'ka Pál, Turikel János és Zomzelly Ferenc.
Összesen 8.MLKJIHGFEDCBA

Ill. osztá ly.

Ingyenes ellátásban részesültek:
Bősze Elek, Neliba Ferenc, Szabó Ernő, Sziklay László és

Voloncs Agoston, Összesen: 5.
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Féldíjat fizettek :
Bus ch Mátyás, Debreczi József, Freiszrnuth Lajos, Jósvay

Gábor, Kajdi Gusztáv, Marusik Islván, Strobach Jenő és Stroh-
mayer Sándor. Összesen: 8.

Teljes fizetők:
Keresztessy Aladár és Koller Gyula.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. o sztá ly.

Ingyenes ellátásban részesültek:
Eifert János, Farkas János, Job János, Kiefer Vendel és

Simonkovits Sandor. Összesen: 5.
Féldijat fizettek: Schmall József, Szilágyi Aladár és Tobel

Ferenc. Összesen: 3
Teljes fizetők: Borján Lajc s, Freiszrnuth Imre, Koller József,

Mészáros István, Plutzer Károly és Szabó László. Öss zesen : 6.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Közta rtá is .

A háborus évben talán a legnehezebb kérdés volt a közta r fá s
melyet Na gy F er enc . köztartásvezető hadbavonulása miatt az i~'az-
gató vezete! t.

Ha emlékezetünkbe idézzük azt, hogy Budapesten hová fejlő-
dött a tavaszon a lisztin ség , snmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhová emelkedett a húsnak, minden
konyhai cikknek az ára, elképzelhető, mily nehéz fel.idat volt a
köztai tásnak fenntartása, különösen azért, mert a rendes sz állitók
egymásután tagadták meg a szállitást.

Mindennek dacára az igazgató energiájának sikerült a köz-
tartás nivóját a rendes szinvonalon egész isk. évben fenntartani,
amelyből főként május hótól kezdve csak most engedett keveset
-- nevelési szempontból is, hogya>: itthonmaradt növendékek is
érezzék. hogy mi az a háboru, s igényeikrőJ való némi lemondással
annak sikeréhez' járuljanak hozzá.

Sikerült pedig a köztartás fentartása abból a pénzből, amelyet
normális időben a Miniszterium erre a céh a egyenként utalványo-

zott, ami a sok utánjárásnak érdeme.
Az isk. év elején 65 növendék étkezett a közt-irtáson, amely

szám 63 ra szállott le,
A végén a köztartás sikerei körül levő érdemeit külön is el

kell ismerni özv. Kostia iik Istvá nné , gazdaasszonynak, ki éppen
a háboru elején jött gazdaasszonynak az internátushoz , aki nélkül
igazgató e sikereit nem érhette volna el.:



IIcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . A z in té ze t m üködése .

1 . N eve lés fegye lem .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az intézet mindenha azt tartotta legfőbb feladatának, hogy
a tantervi kiképzés keretében erkölcsi jeJlemeket adjon a népokta-
tásnak. mert "egy maroknyi ,erkölcs többet ér, mint egy véka tu-
dornány." E célhoz képest egészen terrnészetszerü, hogya val-
l ásos, hazafias erkölcsöket, mint a karakter Jényegeit igen felka-
rolta. Gondja volt, hogy a tar-itás keretében a vallási és hazafias
érzelmek gyarapodjanak. Ezeket a vallásos gyakorlatok pontos
megtartásával s a hazafias isk. ünnepek tartásával, kellő kornrnen-
tálásával is öregbiteni igyekezett. EmelJett nem hanyagolta el az
ifjuság testi ápolását, amelyhez az ifjaknak a kültelki szabad terü-
let sok jó alkalmat nyujtott. Ehez járult a tantermek higienikus
berendezése is és az órarend alkalmassága.

Isk. ünnepek voltak: az Erzsébet-ünnep, melyen dr.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMa ka y

La jo s r. kath. hittanár; a március 15 iki ünnep, amelyen Sirnon
kovits Sándor, IV. éves; az ápr. lliki ünnepe, amelyen dr. Ba lá

J ozsef, igazgató tartotta az ünnepi beszédet ; az ifjak pedig mind
a 3 ünnepen zene- és énekszámokkal. szavalatokkal müködtek
közre.

Egyik megható, nagyon intim ünnepe volt az iskolának, ami-
kor a hadbavonuló 18 ifjut bucsuztatta el igazgató az intézettől.

Fegyelmi eset, jelentékenyebb az egész isk. évben nem volt,
dacára, hogy a háborus év különösen az internátus rendjét érin-
tette Ugyanis hadbavonuló, vagy hadból visszatérő katonák egyre-
másra keresték fel itt esetleg hozzátartozóikat, vagy pedig a szülők
látogatták uj hireikkel a gyermekeiket. De érdekes - a nemzeti
közérzés és közhangulat, amelyben mind egyek vagyunk, önként
szabályozta a tanulókat.

2 . T an itA s .

Midőn azt irom, hogyatanárikar tanterv- és utasitásszerü
feladatait elvégezte, azzal a hivatalos kötelességteljesitésről is be-
számoltam.
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A tanárikar az onb in egy-egy hivatalos jegyzök önyv felvéte-
lével nem tartotta elvégezettnek ebbeli feladatait.

Azok a tárgyalni valók, amelyek a tanárkar egységes mükő
desének k iváualmaiban rejlenek, s amelyeket a It gnagj obb richér-
ség megv.dósitani, - ebben a tanárkarban évről évre k omolya bban
kezdenek meg v.rlósulni Nyilatkozik ez a havi kor fer enciákon, a
10 pereckben való beszelgetésekben, a gyalu\rlati kiképzés alk al-
main, amelyek éppen provoxáljá'cnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAit sz iktanár, a pedigógus és
g\'ak. isk. tanító egységes alapját é s felfogását. Hozzá járul ezek-
hez a havi k onferenciákon folvratou szernle - a növeudékckrót,
amikor minden tanár elmondja az· illetők ről az impresszióit, s

amikor azonnal kész az ill .t ővel szemben való egységes eljárás.
Avagy egy helyi kir.iridulá iról van s zó, amely e setben azonnal

kész II megállapodás, hogy a kirándulást vezető tanár itthon ma-
radt óráit kik lássák el és Ő azokat hogyan pótolja. Amikor kiki
előterjeszti, hogya k özej: hónapban tanmenete miként halad,
akkor kiki arról reflektál erre, hogy ő ennek meg ennek a toga-
lorm ak tanításához il maga tárgvával miként járul hozzá.

A tanárkarnak mind eme tárgyalásairól a jegyzőkönj vek
részletesen nem szólnak, annál inkább, mert igcn sok esetben
végső megállapodásra nagy elvi kérdésekben nehéz eljutni.MLKJIHGFEDCBA

P l. nagy kérdés az, hogy a módszertan tar-itása ruiként oszol-
jék meg a pedagógus és a szaktanár köz öu, amiről a tanárkar
már párszor tartott tárgyalast, de annyira, hogy ennek eredményét
részletesen közzé tegye, még nem jutott.

A kölcsönös hospitálások, a háboruskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév dacára is rendben
folytak. Ezzel kapcsolatbarban s az igazgatói hospitálások alapján
majdnem állandóan napirenden voltak ezek a kérdések: a notisz
kikerülése, a jegyzetek megszüntetése, a tanítványoknak a tanirás
munkájába való bevonása, a kikérdezés és órai kérdések viszonya
s az osztályozás, irásbeliek torlódásának megakadályozása, a tul
terheltség meggátlása stb.

Csak az volt ez isk. évben e kérdésekben a fő akadály, hogy
nehány tárgyat helyettesként látták el, s ig'y e tárgyak tapasztalt
tanárai hadbavonulasuk miatt a gyűléseken nem lehettek jelen, s
a tárgyalásokban nem vehettek részt.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Taná rgyü lés i fon to sabb ha tá ro za to k :

1914. szept. 23 án az uj Rend ta r tá s és Képesitővizsgá la ti sza bá ly-
na k beható tárgyalását előkésziti és a Rend ta r tá si sea bd lyok
előadására 3 előadót, a Képesitővizsg . sza bá lyza t előadására
1 előadót küld ki, hogya köv. gy ülésen előadást tartsanak
azokról. -

1914. okt. 29. A tanárikar kirnondja, hogya növendékeket éppen
a félnapos tanitási rend mellett minél több helyi kirándulásra
kell vezetni,
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1914. okt. 2., 7., 9. és l-l-én a Rendtartás és Képesitővizsg. sza-
bályzat 4nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkenferencián tárgyaltatikkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMosdossy Imre, kir. tan.
s cfőv, tanfelügyelő elnöklere alatt.

i914 00V. 30·árJ: Kirnondja a tanári Imr, hogy didaktikai gya~
korlatok itt [áró t.mitóképző intézeti ianárjelöltekk el azonos
rendszerű és <artahuu hosp'tálási jegyzeteket és tanitási terveze-
teket késziuet. Határoz a tanárkar az ifj. egyesületek hadi-
kölcsöne tárgyában.

1914. dec. 2 L Behato eszmecsere arról, hogy a módszertan ta-
nára é s a köz.srn eretü tárgyak tanárai közt rniként oszolj on
ruez a módszertan tanitása.

1915. február 22 Az 1915 -16. i~I{,évi tanárgyfelosztás készittelik
el, s határozat arról, hogy a hadbavonulók számára miként
végeztessék el az anyag - legalább általánoságban.

PES
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LHétfÖnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
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N ll. Földrajz, Miklós
I lll. Ének, Sztankó-

IV. Német, Horvay
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I Ga zgaságt., Sna sei 1. Biológia, Miklós

"<f' 11. Biologia, Miklós Il. Zene, Horvay, Sztankó
I Ill. Rajz, Hrabetz Ill. Rajz, Hrabetzc<)

IV. Hittan, Makay IV. Alkotm., Dr. Baló

1. Gazd., Snasei 1. Biológia, Miklós
io II. Hittan, Makay ll. Rajz, Hrabetz
I lll. Kémia, Miklós III Zene, Horvay, Sztankó"<f'

IV. Slöjd, Hrabetz IV. Egészségt., Quint

1. Biológia, Miklós 1. Zene, Hervay, Sztankó
<o II. Rajz, Hrabetz II Biológia, Miklós
I Ill. Kémia, Miklós Ill. Torna, Hrabetz

~. IV. Slöjd, Hrabetz IV. Előkészités, Quint

1. Hittan, Makay 1. Slö;d, Hrabetz
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IV. Torna, Hrabetz IV. Zene, Horvay, Sztankó
i-

A z 1 . ke r. m . k ir . á ll. e lem i nép -
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is ko la i tan itó kép ző -in té ze t ó ra rend je . 1914 .-15 .
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IlL Tört., Dr. Baló Ill. Magyar, Horvay

IV. Mennyiségt., Snasei .- - IV. Mennyiségt., Snasei

1. Mennyiségt., Snasel 1. Magyar, Sztankó

II. Tört., Dr. Baló IL Mennyiségt., Sna sei

III Pedagogia, Quin! Ill. Német, Horvay

IV. Magyar, Horvay IV. Fizika, Miklós

1. Ének, Sztankó 1. Pedagogia, Quint
II. Mennyiségt., Snasei II. Magyar, Sztankó
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II. Német, Horvay
Ill. Kémia, Miklós

IV. Hittan, Makay
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IL Tört., Dr. Baló
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------------------1
1. Rajz, Hrabetz
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1. Torna, Quint
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IV. Gazd., Sna sei
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A z 1914 -15 . tan évben haszná lt tan könyvek jegyzéke .MLKJIHGFEDCBA

1. osztá ly .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQuint József. A testi élet ismert. 2.60 Bánóczy-Weszely.
Stilisztika és olvasókönyv, 3. kiad. 3.-. Farkas. Egyetemes történet, 1. kötet,
3. kiad. 3.-. Farkas-Kcvács. Csillagászattan és íiz.ikci földrajz, 3. kiad 260,
Schuszter-Novy, Német tankönyv. 1. r. 2. kiad. 2.60. Kelemen. Magyar. nérnet
és német-magyar zsebszótár, kötve, 13. kiad. 5.-. Király. Rendszeres magyar
nyelvtan, 2. kiad. 2.-. Miklós-Csada. Mennyiségtan, 1. rész számtan, 3. kiad.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 .20 . Miklós·Csada Mennyíségtan, II. rész geometria, 1-11. oszt. 2.50. Miklós-
Mocár. Természetrajz 4.-. Oheroly. Tornazsebkönyv, 5. kiad, 3.20. Pokorny.
Ker. kath. hittan 1.40. Sztankó. Énekiskoa, 1. rész, 3. kiad. 3.-. Zoltai. Zon-
gora-iskola, 1. rész 6.-. Zoltai. Hegedű-Iskola, 1. füzet 3.-'. Zoltai. Magyar
népdalok, 1. rész 3.-.

S egédkanyvek. Cserey Ad. dr. Kis növénytratározó 1.40. Horvay. Német
nyelvt:an és olvasóköny, 1. rész, 2. kiad 2.40.

If. osztá ly . Baló, Lélektan 1.80. Bánóczy-Weszely. Poétika és rhetorika
2. kiadás 3.60. Bartalus I.-Gyertyánffy 1. Négyesdalok zsebkönyve, 2. kiadás
3.-. Miklós-Csada. Mennyiségtan, II. rész geometria, 1-11. oszt., 2. kiadás
2.50. Farkas. Egyetemes tört, II. r., Újkor2. kiadás 2.80. Farkas. Egyetemes
földrajz, 2. kiad. 3.-. Schuszter-Novy. Nemet tankönyv, ll. r. 2 kiadás 2.60.
Kelemen. Magyar-német és német-magyar zsebszótár, kötve, 13. kiad. 5.-.
Kiss Á ., Komáromy L, Péterffy S. Olvasókönyv, 1. kötet. 2. kiad. 240. Kogu-
towicz. Kézépisk. földr. atlasz, kötve 3.-. Kovács D. Orgonaiskola 4.-.
Matuszka. Róm. kath erkölcstan, 4. kiad. 1.20. Miklós-Mocár. Természetrajz,
IL 4.-. Miklós-Csada. Mennyiségtan, 1., számtan és algebra, 1-11. oszt.,
3. kiad. 3.20. Oheroly. Tornazsebkönyv, 5. kiad. 3.20. Sztankó B. Énekiskola.
ll. r. rész, 2. kiadás 3.20. Zoltat. Hegedü- isk., 1. r. 3.-. Zoltai. Zongoraisko-
la, 1. r. 6. -. Zoltai. Magyar népdalok., 1. füzet 3.-.

Segédkűnvvek; Horvay. Nérnet nyelvtan és olvasókönyv, II. rész 2.40.
Kernis. Lélektan 2.60.

lll. osztá ly Auherrnann. Egyháztörténet, képezd. róm. kath. növ. szá-
mára 2.-. Baló. Népiskolai nevelés- és oktatástan 2.50. Bánóczy-Weszely.
Poétika rherotika és olvasókönyv, II. rész, 2 kiadás 3.60. Chován. Zongoris-
kola, II. rész. 4.50 Miklós-Csada. Mennyiségtan, III rész, számtan és algeb-
ra, Ill-IV. oszt. 3.50. Fareas, A magvar nemzet történelme, 2. kiad. 2.40.
farkas. E;;yet'!mes földrajz képezd. számára, IL r., 2 kiad. 2.-. Gyertyánffy-
Bartalus, Négyesdalok zsebkönyve, 2. kiadás 3.-. Helmár. Történeti atlasz,
kötve 360. Schuszter-Novy, Nemet tankönyv, Ill. r. 2. kiadás 2.60. Kapí. Össz-
hangzattani gyakorlókönyv, 1-11. füzet 1.40 Kelemen. Magyar-német és né-
met-magyar zsebszótár, kötve, 13. kiad. 5.-. Koch-Kovács. Ásványtan és
chémia, 2. kiadás 3.80. Kogntowicz. Középisk. földr. atlasz 3.-. Kovács.

fizika tanitóképezdék számára, 8. kiadás 4.20. Kovács D. Orgonaiskola 4-.
Maurer. Vezérkönyv, a tornatanitássoz 2.60. Miklós-Csada. Mennyiségtan,
IV. r. geométria, lll-IV. oszt. 2.80. Népiskolai tanterv és utasítás 3.-.
Oheroly. Tornazsebkönyv, 4. kiad. 3.20. Szta .kó. Énekiskola, Ill. 3.40.

Segédkönyvek. Dr. Baló. Verzérkönyv a beszéd- és ért.- gyak-hoz 1.-.
Dr. Baló-Quint. Term.-rajz (népiskolai) 1.-. Dr. Baló-Quint, Kalauz -.40.

-
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Emeríczy- Kárpáti. Vezérköny a számtan tanitásához, 4. kiad., 1. II. 4.40.
Gönczy. Vezérkönyv az ABC-hez -.36. Gyertyánffy. Elögyakorlat, 5. kiadás
1.20. Heller-Kozocsa. Utasitás a népiskoJa hármas gyüjteményéhez -.-.
Kiss-Kun. játéktanító vezér könyv -.-. MoJnár. Fatenyésztés 1.-. Nagy. Vezér-
könyv a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz -.48. Nagy-Komáromy. Vezérkönyv
a nyelvtanhoz. I-IV. osztály 1.20. Tormay. Magyar gazda kincsesháza 1.-
Wesz ely, Népiskolai neveléstan, tanitástan és módszertan,2. kiad. 3.80. Hor-
vay. Rendszeres német nyelvtan 2.60.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. o sztá ly. BaJó. Nevelés- és oktatástörténet 2.-. Baló. A magyar
népoktatásügy szervezete, 4. kiadá; 2.-. Bánóczy-Weszely. Magy. irodalom-
történet ismertetése 450. Chován. Zongoraiskola, II. rész 450. Csiky. Alkot-
mánytan, 10. kiadás 2.50. Miklós-Csada. Mennyiségtan, lll. r., számtan és
algebra, Ill-IV. oszt, 3.50. Gyertyánííy-Bartalus. Négyesdalok zsebkönyve, 2.
kiadás. 3.-. Schuszter. Német tankönyv. IV. rész. 2.40. Kapi. Összhangzattan,
1., II. 1.40. Kelemen. Magyar-német és német-magyar zsebszótár, körve, 13.
kiad. 5.:-. Kovács. Fízika, tanítöképz. számára, 8. kiadás 4.20. Kovács D.
Orgonaiskola 4.-. Magdics. Hitoktatástan, róm. kath növ. számára 1.60.
Miklós-Csada. Mennyiségtan, IV. rész geométria, l11-IV. oszt. 280 . Népis-
kolai tanterv és utasitások 3.-. Oheroly. Tornazsebkönyv, 4. kiad. 3.20.
Sztankó. Énekiskola, IV. rész 5.-. Zöld. Iskolai dalok hannoniurnkisérettel
6.-.

Segédkönyvek. Kiss. Magyar népiskolai tanítás története, 1-11. 4.80.
Láng. A magyar beszédnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítása nem magyar ajku iskolában 2.50. Molnár.
Fatenyésztés 1.-. Tormay. Magyar gazda kincsesháza 1 -. Horvay. Rend-
szere met nyelvtan 2.50. Hervay. Német olvasókönyv a lll-IV. osztály
számára 2.40.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G yako rló e lem i isko la .

1 . o sztá ly. Róm. kath. elemi katekizmus a biblia elemeivel (szines ké-
pekkel) -.52. Egri. ABC -.56.

1/. osztá ly. Róm. kath. elemi katekizmus a biblia elemivel (szines ké-
pekkel) -.52. Havas. Olvasókönyv, Il osztály, 2. kiad. -.80. Kozma-Somogyi.
Magyar nyelvtan, II. osztály -.36. Sziklás-Walter. Számtan, Il. osztály -.40.MLKJIHGFEDCBA

Ill. osztá ly. Róm. kath. isk katekizmus -.56. Havas. Olvaskönyv., lll.,
o., 2. kiadás -.90. Kozrna-Somogyi. Magyar nyelvtan, lll. o. -.52. Sziklás-
Walter. Számtan, Ill. osztály -.44. Kozma. Kis atlasz, Ill. oszt. -.80. Szlan-
kó. Daloskönyv, I. -.70.

IV. o sztá ly. Róm. kath. kis katekizmus -.56. Havas. Olvasókönyv, IV.
0.,2. kiad. 1.-. Kozma-Somogyi. Magyar nyelvtan, IV. osztály -.54. Sziklás-
Walter. Számtan, IV. osztály -.54. Faskas-Kún, Földrajz, IV. osztály -.60.
Kozma. Atlasz, IV-VI. o., Bövitett k. 1.60. Sztankó. Daloskönyv, 1. o., -.70.

V. és VI. o sztá ly. Róm. kath. kis katekizmus -.56. Demkovits. Egyház-
történet - 20. Havas. Olvasókönyv, V-VI. oszt. 1.50 Kozma-Somogyi. Ma-
gyar nyelvtan, V-VI. oszt. -.96. Sziklás-Walter, Számtan, V-VI. oszt. 1.-.
Farkas-Kún. Földrajz, V-VI. oszt. -.80. Farkas S. A magyar nemzet törté-
nete -.54. Farkas Polg. jogok és kötelességek -.40. Baló-Quint, Természet-
rajz 1.-. Miklós. Vegytan és természettan 1.-. Sriasel. Gazdaságtan, V. o.
-.50. Sztankó. Daloskönyv, 1. -.70. Kozrna-Kőrösi. IV-VI., B. kiad. 1.--.



31
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Az a körülmény, hogy az iskolai évet két tanártársunk
hadbaszállása következtében csonka ianártestüleuel kezdtük meg,
szükségszerüleg maga után vonta eg) es tárgy óraszámának esők-
kenteset. Ez az óraszámcsökkenés az ifjuság tanulmányi előhala-
dásaban az egész vonalonnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkerlátokat jelent, de ezek a korlátok
talán sehol oly szükek nem voltak, mint éppen a IV. osztály gya·
korlati tanításánál, ahol a heti 6 óra helyett csak heti 2 óra jutott
a növendékeknek gyakorlati képzésére.

A gyakorló iskola vezetője és a tanártesfület minden lehetőt
elkövetett, hogya Iv-ed évesekn.I az óraszám ily mérvü reduká-
lása mellett is, a gyakorlati tanítások eredményét biztositsa. Kü-
lönös gondot fordnottunk arra, hogya növendékekben a ~yalwrló
iskola munkája iránt való érdeklődést fel keltsük s állandóan fen-
tartsuk. Megértettük velük, hogya megprobáltatások e nehéz nap-
jaiban, amikor testvéreink a dr; ga Haza védelme ben a haremezón
fejtenek ki minden képzeietet felülmuló, hősies önfeláldozást,
akkor az itthonlévőkre is kötelcsséget ró a szent hazaszeretet, s
ezeknek a kötelességeknek egyik legszentebbje az, hogy kettőzött
kötelességérzettel, erejük teljes megfes zitésével törekedjenek arra,
hogyaháborus állapotok által teremtett nehézsége' et leküzdve,
mint a nemzet legdrágább kincseinek : a gyermekeknek leendő

-,nevelői, tanitói, mindama szükséges gyakorlati ismereteket elsajá-
titsák, amelyek őket a magyar nevelő- tanitói név viselésére rnéltó-
vá teszik.

Ez az igyekezetünk szép eredménnyel járt, mert növendéke-
inknek a gyakorlóiskola igazi otthonukká lett. Üres óráikban
szivesen jöttek a kicsinyeik közé, s alig mult el nap, amelyen
vendég-hospitáló növendékünk ne lett volna.

A kivételes helyzet inditott bennünket arra is, hogy a gyakor
lati tanitásban gyengébb növendégeinknél lehetővé tettük, hogy
soron kivül is többször tanithassanak. Ugyancsak az eredmény
biztositása késztetett bennur-ket arra is, hogyegyidőben a tanitá-
sok a gyakorló-iskola megosztódásával két csoportban folytak.

Végeredményében az elért siker, a legszigorubb elbirnlas
mellett is teljesen kielégitőnek mondható.

A gyakorlati kiképzés szolgálatában állott:
a.) az osztatlan vegyes hat osztály II gyal;orló iskola,
b.) a gazdasági irányu ísrré!lő tiu iskola és
c.) az ifjusági egyesület.

A gyakorlati irányu képzés az intézet mind a négy évfolya-
mára kiterjedt.

Az J,-IV. növer.dékei okt. 151ÓI, amikor a gj ak orló iskola
vezetője állását elfoglalta napont ént bctür endc s sorban l ospitnltak
és az előzetesen megadott nézőpontok figyelen.bevérelével tapasz-
talataikat esetről esetre napjóha vezették, amely naplókat az év
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lefolyása alatt a módszertan tariára és a gyakorló-isk ola vezetője
többször átnéztek.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Ill. o sz tá ly m unká ja .

A lll- ik osztály növendékei november 15-ig a pyakorló isko-
lában heti egy órán együttesen agyakorló iskola vezetőjének
minta-tanitásait hallgatták, a tanirások at Iejegyez ték. A minta-tani-
tást annak megbeszélése követte, amikor fl gyakorló-iskola veze
tője saját tanitásit boncoita fül és annak minden egyes rnozzana-
tát megvilágitotta és indokolta.

November köz cpétől az iskolai év veuerg az irás, olvasás,
olvasmány tárgyalás, beszéd- és értelemgyakorlat és számtanból a
tanirásokat a növendékek önállóan végezték.

A gvakorlati tanítások tételeit anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgy akorló- iskola vezetője a
tanitáso'r, illetve elökés citést megelőzőleg nundig olyan időben je-
lölte ld, hogy II növendékekeknek legyen idejük arra, hogy a tétel
fölött elmélkedve, már az előkeszités n.unkájában tevőlegesen
vehessenek részt. Az előkészité sek alkalmával a tétel teldolgozását
illetőleg, egy növendék ismertet te az általa hel) esnek tartott isme-
retközlési módot, melynek során, minden egyes mozzanatnál a
pedagógia tanára és a gval.orló iskola vezetője azt a szükséghez
mérten kiegészitették. Az előkészités munkájában, amely az első
hónapokban a tanitás minden részletére kiterjedt, az egész osztály'
tevékeny részt vett.

A tanárok és növendékek együttes munkáján felépült váz-
latot rumden egyes tanuló nap.ójába vezette, amelynek alapján a
kitüzött idő alatt kezdetben miriden növendék részletes munk ater-
vet készitett. Később azonban csak a tanításra kijelölt növendéke-
ket köteleztük a részletes kidolgozására, i1Z osztály tói pedig csak
vázlatos kidolgozást kivántunk. A kidolgoz ott tételt II jelöltek a
tanitást megelőz őleg 4-5 i.appal i1 ~yi1I«(,rló· i~I«II[l vez etőjének,
majd a pedegógia tanárának adták flt, akik azokat átvizsgálták,
észrevételeiket a dolgozatra jeuvezték.

A tan-tast megelőzőleg legalább egy nappal visszakapott dol-
gozatot minden tanuló köteles volt a rávezelett megjegyzések
figyelembe vételévei javitani.

A tanitást ugyanf\zon a napon a hiralat követte.
A birálatokról minden növendék nap'ót veze telt.
A hiralatok alkalmával első SOl ban magn a tanitó maJo.a

birálatra felszólitott növendék és az önként jelentkezők mondották
el észrevételeiket. amelyek után ismét a -tanitó növendék szo!t s
mondot a el társai megjezvzésére ellenés7revételeit. A növendékek
biráláta után a gyak orló iskola vezetője, majd a pedagógia tanára
adták elő megjegyzéseiket.

A birálati órákon a növendékek kőz ül egy jegyzőkönyvet
vezetett, amelybe a birálatokat rövid tételekbe foglalva jegyezte be.
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A 1lI-ad évesek jelenlétében a gyakorló-iskola vezetője egész
éven át 15 mintatanitást tartott, amelyek tárgyak szerint a követ-
kező kép pen oszlottak meg:

Irva olvasás 4, olvasmány tárgyalás 3, beszéd- és értelemgya-
korlat 4, számtan 4.

A lll-ad éves növendékek közül egész éven át 2 tanitott
3-szor, 7 tan it ott 2-szer és 19 tanitott egy-egy esetben.

A tanítások az egyes tárgyak szerint igy oszlottak meg:

Irva-olvasás 12, olvasmány tárgyalás 10, beszéd- és értelem-
gyakorlat 9, számtan 8.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A IV . o sz tá ly m unká ja .

A IV-ik osztály tanulói az elemi isk összes tárgyaiból t..nitottak.
A tanirások október 21· WI novem ber 26- ig a földrajzból,

november 26 tói decernber 22 ig a nl elvtanból, jan. 3 tóI február
3 ig a szárntanból, tebruár 3~tól március 4-ig a történelemből és
alkotmány tan ból, március 4 től április 8~ig a terrnészettanból, ké-
miából es természetrajzból, április 8tól május 12-ig a rajzból,
kézügyességből, énekból és tornából folytak.

Hogy a tanitások egy-egy hónapon át többször egyetlen
tárgyból folytak, az a kénvszerüség következménye, mert ha cso-
portositva haladunk, a hadi órarend miatt a szaktanárok a tanítá-
sokon nem lehettek volna jelen.

A folytatólagos tanitásokat a növendékek március 2 án kezd-
ték. Ettől az időtől az iskolai év végéig a rendes tanítási órákon
kivül egyegy növendék 1-2 tárgy ból a gyakorló-iskola vezetőjé-
nek utasitása szerint és ellenőrzése mellett vázlat alapján 2 hétig
tanitott. A folytatólagos tanítások a gyakorlati tanirásokra forditott
heti 2 órán kivül eső időben történtek, mivel azoknak a keresztül
vitele a heti 2 óra keretén belül lehetetlen volt.

A IV ed osztályos tanulók a gyakorló-iskola vezetőjének
előkészítése alapján és ellenőrzése mellett decembertől kezdve az
iskolai év végéig heti 2 félórán a gazdasági ismétlő iskolában is
tanítottak. Az itt tartott tanításokat nyomon követte a birálat.

A IV-ed évesek gyakorlati munkájában a módszertan taná-
rán és a gyakorló-iskola vezetőjén kivül a szaktanárok is részt-
vettek, akik esetről esetre ugy az előkészitésen, mint a tanításon
és birálatoleon jelen voltak. -

A IV-ed évesek előkészítési és birálati óráinak munkarendje
s általárt q képzés mikéntje a III-ik osztályétól csupán annyiban
tért el, hogy itt a szaktanárok is közrernüködtek és egyes ese-
tekben a gyakorló-iskolában mintatanitást is tartottak.
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A IV.•ik osztály növendékei az
számítva a folytatólagos tanitásokat is,

a.) a mindennapi iskolában
b.) a gazdasági ismétlő iskolában .

Összesen 291 félórán, az
átlagos tanitások száma ebben az osztályban 11.

A megtartott 264 tanitás tárgyanként igy oszlott meg:
Beszéd- és értelerngyakorlat 8
Irva-olvasás . 6
Olvasmány tárgyalás 12
Nyelvtan és fogalmazás 36
Szám- és méréstan 58
Filld~z M
Történelem és alkotmány tan 24
Kémia és természettan 20
Természtrajz 8
Gazdaságtan 4
R~z 8
hb 6
Enek 4
Tmna 6
Kézimunka 10

egész iskolai év alatt,
tanitottak összesen:

264
27

idecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z ifu s llg i eg yesU Ie t.

Az ifjuság! egyesület müködését 14 taggal, amely azonban
évközben 20·ra emelkedett, október hóban kezdte meg.

Az egyesület gyüléseken a IV. osztály 8as csoportba vett
részt.

Résztvettek a IV-ed évesek az ifjusági egyesület helyi mun-
katervének elkészitésében, ők vezették az egyesület ének karát, a
gyüIéseken énekszárnrnal, szavalatokkal és szabad-előadásokkal
szerepeltek. A szabad előadások tárgyát a munkaterv adta, a ke-
retet azonban esetről .•esetre az egyesület igazgatója szabta meg.

Az egyesület vezetője Ligárt Mihály volt. A gy üléseken a
vezető igazgató és a növendékek a következő tárgyakról tartottak
előadásokat:

1. Emberszeretet, az emberek társas együttléte.
2. Anyagi javak gyüjtése, megbecsülése és okos felhasználása.
3. Öseink származása, életmódja, vallása és családi élete.
4. A Kurucvilág. 11. Rákóczi Ferenc.
5. Országos állapotok 1848 előtt.
6. Magyarország északi részének természeti szépségei.
7. Budapest.
8. Fiume.
9. Emlékezés 1ö48/49.
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10. Emlékezés az aradi vértanukra
11. Az 1914-15-ik évi világháboru.
12. A magyar nép jellemvonásai.
13. Az állatállomány szerepe a gazdálkodásban.
14. Magyarország gyáripara.
15. A honvédelem katonak ötelesség.
16. Az iszákosság, erkölcsi és anyagi káros következményei.
17. A munkást foglalkozása közben érhető balesetek.
18. A vlllamosság.
19. A szénsav és széngáz hatása a szervezetre.
20. A viz szerepe a természet háztartásában.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ligá 1 ,t Mihá ly.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T itká ri je len tés az in té ze t o r. E ö tvös Jó zse f önkép zökö rének

1914115 .év i m üködésé rö l.

A kör ügyeit ez évben Horvay Ede tanárelnök ur vezette a
legnagyobb ügyszeretettel, melyért mindnyájunk részéről e helyen
is köszönetet érdemel.

A tisztikar az ifjuság köréből a következőképen alakult: Tobel
Ferenc, ennek visszalépése után Simonkovits Sándor IV éves, ifju-
sági elnök; Ádám Jenő IV. éves, titkár; Bősze Elek, Voloncs
Ágoston Ill. évesek, jegyzők; Klell Kálmán JII. éves, pénztáros ..

Ez évben összesen 7 rendes gyülés volt. Ezeken kivül igen
sikerült, karácsonyi mesedélutánt is tartottunk, melyen maguk a
gyermekek is részt vettek ügyes szavalataikkal és kedves énekeik-
kel. Választmányi ülést is több izben tartottunk.

A március 15-iki nEJgy napok emlékére ez idén is nyilvános
ülést rendeztünk, amely a szép erkölcsi sikeren kivül a hadbavo-
nult tanítók hozzátartozóirak is juttatott önkéntes adományok
utján egy kis összeget. Ugyanezen alkalommal S'rnonkovits Sán-
dort allárc. l ő-iki ünnepi beszédjéért, Mészáros Istvánt ugyan-
akkor megtartott szavalatáért, Ádám Jenőt az önképzókörben év-
közben kifejtett munkásságáért, kivált pedig zenei tárgyu szabad
előadás-sorozatáért 10-10 korona jutalomban részesitette a kör.

A müsor a következő volt:

1. Erkel: Hymnus, énekli az ifjusági énnekkar.
2. Elnöki megnyitó: Simonkovits S. IV. éves.
3. Kéler: CsokonaiOuverture : zongorán Ádám J. IV. é. és

Jósvai G.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnr· éves.
4. Ünnepi beszéd: Simonkovits S.
5. Mozart: Menuet: I. hegedün Görög I. III. éves, II. h.

Flori Gy. Ill. éves, zongorán Horváth J. Ill. éves.
o. Kozma: Karthagói harangok, szavalja Mészáros István

IV. éves.
7. Weber: Dal a kardról, énekli az ifj. énekkar.
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8. Mozart: Fantasia (D moll.) zongorán játsza Ádám Jenő
IV. éves.

9 Walzinsky : Változatok, orgonán előadja: Szautner L. IV.
10. Dancla: Aria és változatok, hegedün Schmelek M. Ill. é.

és zongorán Ádám Jenő IV. éves.
11. Moyzes: Kuruc dalegyveleg. előadja az ifj. ének- és

zenekar.
Az ifjusági ének- és zenekart Ádám Jenő IV. éves vezette.
A fentebb emlitetteken kivül Farkas János IV. éves, Eifert

János IV. éves, Bősze Elek Ill. éves növendékek tüntek ki értékes
pedagógiai tárgyu felolvasásaikkal.

Megemlitendő, hogy körünk az első hadikölcsönből egyezer-
kettőszáz (1200) korona névértékü kötvényt jegyzett.

Az Önképzőkör örvendetes anyagi gyarapodását jelenti az
a 76 koronás alapitvány, amelyet az 1914. évi tanitói továbbképző-
tanfolyam hallgatói tettek a kör javára Quint József tanár ur indit-
ványára. Fogadják hálás köszönetünket nemes tettükért.

Végül megállapitván, hogy ez idei munkásságunk a háborus
mozgalmak dacára is méltán sorakozik az előző évek szép ered-
ményei mellé körünket s magasztos célját az önképzést továbbra
is a legmelegebben ajánlom az intézeti ifjuság figyelmébe.

Budapest, 1915. junius hó 8 án.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ádám J enő , titkárcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Je len tés az " Ifju ság i S eg itő E gyesü le t" 1914 /15 . év i

m üködésé rő l.

Az alakuló gyülés október 20· án volt, amikor az ifjuság
megalakította a Egyesület tisztikarát, megválasztván ifj. elnöknek
Sirnonkovits Sándor IV. é, pénztárnokul Farkas János IV. éves,
jegyzőkül Jósvay Gábor és Neliba FerencnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll, é. növendékeket. Vá
lasztmányi tagokul az ifjuság

az L osztalyból Baki V., Bertók L., Gál K.
a Il. " Breznay F., Kósa J. Lupay K.
a Ill. " Ádám L., Debreci 1., Kajdi G.
a IV. " Eifert J., Jób J., Varga J.

növendékeket küldte ki.
A tanárelnöki tisztet ez évben is Miklós Gergely c. igazgató

ur töltötte be, ki ez évben különösen fényes tanubizonyságát adta
nemes ügyszeretetének s fáradhatatlan munkásságának, midőn e
nehéz körülmények között Egyesületünk felvirágoztatásán buzgol-
kodott.

Négy választmányi gyülést tartottunk s ezeken összesen
320.- Kt osztottunk ki. Tetemesen nagyobb ez az összeg, mint
az elmult évi (1913-14-ben 259 K,) de indokolttá teszi a háboru
által előidézett nehéz anyagi helyzet. Mindezek dacára növe1tük az
alap-vagyont is, mely - örömmel állapithatjuk meg - ezidén el-
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érte a 10.000 koronát. Ez örvendetes ténnyel Miklós igazgató
urnak régi, szép óhaja teljesült immár.

AnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszokásos karácsonyi gyüjtés ezidén is meghozta eredmé-
nyét 18251 Kvt, mely összeg viszonyitva az előző évi hez (191314-
ben 137-59 K) a háborus anyagi viszonyok dacára elmelkedést
rnutat.

A Gyertyánffy-Iéle kisebb alapitvány 18 Kvás kamatait
Szautner Lajos IV. éves növendék kapta.

A Keller- féle alapitvány 8 K- ás kamatát Simonkovits SándorMLKJIHGFEDCBA
:V , éves növendék nyerte el, mint a versenytanitás győztese.

Ez röviden Egyesületunk ez évi müködése. Adja Isten, hogy
müködését kedvezőbb körülmények között és hatások alatt foly-
tat hassa s kitüzőtt céljának minden évben szebb és nagyob ered-
ménnyel felelhessenek meg IkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Simonkovits Sá ndo r , ifj. elnök.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pén z tá r v izsgá ló b izo ttság je len tése .

Alulirottak, mint a budapesti 1. ker, állami el. tanítóképző-

intézet "Ifjusági Segitő Egyesület" választmányának kiküldöttei, az

egyesület pénztárát megvizsgáltuk és ott a következő eredményeket

találtuk:

Va gyon min t bevé te l :

1. Alaptőke 4% os koronajáradék névérték 7178-84
2_

"
r. M. K. bank záloglevélben 600'-

3_ "Gyertyánffy" kisebb alapitvány 471'16
4, "Keller" alapitványa 200'-
5, "Snasei F." alapitvány 250'-
6, "Kun A.' ( alapitvány SOO'-
7. "Miklós G," alapitvány 200'-
8, "Schank L." alapitvány 200'-

9, Pánztári maradványI913/14·ről 453.03

10, 1914/15, évi tagsági dijak 262-
ll. Időközi kamatok 382'-
12. Karácsonyi gyüjtés 18251
13, Vegyesek 3.20

II 14, Alapvagyon gyarapodás 600 K. Hadikölcsön

árfolyama szerinti értékben 585'- kor.

Összeg 11267-74 kor.

-
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Kia dá sok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Segély fejében
2. Jutalmakra
3. Vegyesekre
4. 600 K névértéku Hadikölesönre

320'-
26-
7'80

585'- kor.

Összeg 938'80 kor.

Az összes bevételekből
levonva a kiadások összegét

1126774
93880 kor.

10328'94 kor.Tiszta vagyon

A tiszta va gyon elhelyezés szer in t:

40/0-os koronajáradékban
4% os PestinmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM. Keresle bank záloglevele
6%-os Hadikölcsön
Pénztári készlet

8800'-
600'-
585'-
34394 kor.

Simonkou iis Sá ndo r

ifj. elnök.

Miklós G er ge ly

tanárelnök.

F a r ka s J á nos

pénztáros.

E ifer t J á nos, Ka jd i G usztá v, Br ecna y F er enc , Ba ki Vince .

pénztárvizsgáló bizottsági tagok.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O rvos i je len tés .

A 1914-15iki tanévben a tanulók egészségi állapota kielégitő
volt. Fertöző betegség nem fordult elő. Az intézet járó-beteg ren·
delésén 59 tanuló fordult meg .. -\z internátus beteg szobájában 32
fekvő betegünk volt a következő betegségekkel: torokgyuladás.

gyomorhurut. kelevény, bélhurut, izomcsuz, izzag, influenza, hörg-
vérzés, hörghurut, szivbélésgyuladás, neurasthn zia. Meghalt : Erdős
József 1. o. tanuló szivbélés·gyuladásban.

Bpest, 1915. május 24.
D r . Wla dá r Má r ton

intézeti orvos.

A z 1914 /15 :isk . éve t b ezá ró v izsgá la to k so rrend je az 1. ke r.

m . k ir . á llam i e lem i nép isk . tan itó -kép zö in té ze tb en . (1 . ke r.,

M o zdony -u tca 40 .)

1915. május 14. (péntek) d. u. 3-7-ig IV. oszt. képesitő irásbelije
a németből.

15. (szombat) d. e. 8-12-ig ugyanaz a mennyiségtanból.
17. (hétfő) d. u. 3· tól kezdve az összes hittanvizsgála-

tok, a tanítóképzőben és gyakorló-iskolában.

" "

" "
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"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" 19. (szerda) d. u. 3-7-ig a IV. oszt. osztályvizsgálata.
" 20. (csütörtök) d. e. 7-1-ig } a IV. osztály
•• 21. (péntek) d. e. 7-I-ig képesitő
" 22 (szombat) d e. 7-10 ig vizsgálat.
"" " d. u. 3 tóI az 1. oszt· vizsgálata.
" 25. (kedd) d. e. 7-től 1 a ll. osztály- és osztály
" 26. (szerda d. e. 7· től f képesitő vizsgálata.
" 27. (csütörtök) d. e. 7· től 1 a Ill. osztály és osztály
" 28 (péntek) d. e. 7-től f képesitő vizsgálata.

junius 2. (szerda) d. u. 3-7· ig befejező képesitővizsgálat
irásbelije.

7. (hétfő) d. e. 7 tój ) befejező képesitő
9. (szerda) d. e. 7 től vizsgálat szóbeli

" 10. (csütörtök) d. e. 7· tói és gyak. része.
II. (péntek) d. u 3-tóI a gazdasági ism. isk. és a

mindennapi isk. 1-11. oszt. vizsgálata.
" 12. (szombat) d. e. 8-tóI a gyak. isk. IlJ-VI. osztá-

lyának vizsgálata.
Budapest, 1915. 'május ll-én.

"
"
"
"
"
"
"
",.

"
,.

" "
"
"

.,

"kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az iga zga tó sá g .



2cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV . T an itó képes ités .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az 1914-15. isk. évben a IV. évfolyama beiratkozott 25 nö-
vendék, Ezek közül 10 katonai szelgálatra vonulvan be, képesitő-
vizsgálatot tettek ínmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAően.

A képesitövizsgalatot sikeresen kiállotta s igy tanitói okle-
velet nyert: 13 növendék, kettő pedig. névszerint Juhász Béla és
Vecsey Gaza a befejezőképesitő vizsgálaton 2-2 tárgyából meg nem
felelvén, javitó-képesitővizsgálatra utasittatott.

A vizsgáló bizottság elnöke dr. Négyesy Lászlo egyetemi ny.
r. tanár volt.

A IV. oszt. osztá1yképesitővizsgálat irásbeli tételei voltak.

A ) M enny iség tanbó l.

1. Hány mi1Jiméter az átmérője és magassága annak a literes
edénynek, mely kétszer olyan magas, mint széles.

2. Hány m2 a valóságos területe annak a téglaalapalaku
dornboldalnak, melynek hossza 80 m., szélessége 35 m. és felső
szélének relativ magassága 20 m ?

3. Egy J8.94 m. hosszu körvonalon 10 fát ültetünk egymás-
tól egyenlő távolságban, mi lesz a fák valódi távolsága?

4. A 7.5 kg. súlyu vasgolyónak, melyet a súlydobásnal
használnak, mekkot a az átmérője, ha a vas tajsúlva 72?

B ) N ém e t nye lvbő l.

"Der kluge Sultan" c. szöveg leforditása.
Az osztályképesitő-vizsgálatot mind a 15 növendé k sikeresen

kiállitotta.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A beje jező -képesilővizsgá la t ír á sbe li té te le vo lt:MLKJIHGFEDCBA

P . tanító, a tantárgy és a gyermek jelentősége a didák-
tikában.

A nérnetnyelvü iskolákra magát képesittetni kivánó jelölt
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irásbeli tétele: "Der Garten in Monat Mai" C. beszéd- és értelem .•
gyak. I. és Il. osztályban) tanitási tétel kidolgozása.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A befe jező ké jesitő -vizsgá la t gya ko r la ti ta n itá si té te le i:

. 1. Beszéd- és értelemgyakorlat.MLKJIHGFEDCBA
a) Beszélgetés a lóról. I. c szt,

ll. Olvasás:
a) .,A szegény asszony" c. vers tartalmi tárgyalás a lll. oszt.
b) "A ködrnönös vendég" cirnü olvasmány tartalmi tárgyalása

ll-IV. oszt.

lll. Nyelvtan:
A jelző ismertetése IV. oszt.

IV. Szám- és méréstan:
a) Sz árnkörbővités 9-10, A tizes fogalma. 1. oszt.
b) Kulöunernü mennyiségek szorzása egynemüvel. IV. oszt.
c) A területmértékele ismertetése. n,2, drn'', crn''. A téglalap alaku

tárgyak felszinéneknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszarnitása. IV . 052.t.

V. Földrajz:
a) A fővilágtájak ismertetése. lll. oszt.
b) A Duna videke Dévéuytől Budapesiig. IV. oszt.

VI. Történet:
A magyarok őshazája, vándorlásuk Etelközig. V-VI, oszt.

VJl. Természetrajz:
A hüvelyesek ismertetése. V-VI. oszt.

VJJl. Természettan:
A levegő es annak alkotó elemei. V-VI, oszt.

IX. Gazdaságtan:
A talaj. Különféle talajok. V-VI. oszt.

X. Ének:

"Dal a huszárokról" c. dal tanitása hangjegy után. Ill+-Vl. oszt.

XI. Testgyakorlás:
Kettős rendek képzése menetközben. V-VI. oszt.

M agya r nye lvU nép isko la i tan itó ság ra képes ite ttek .

AJ a 913/1915. sz. szükség r ende le t a la p já n min t ka tona i szo lgá -

la tr a bevonu lt 1 V. éves növendékek.

1. Bálint Ferenc (Budapest). 2. Borján Lajos (Sárszentmihály)-
3, Hörtelendy József (Budapest). 4. Job János (Kismárton) 5. Mé-
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száros István (Dunaadony). 6. Mihálka Ernő (Trencsén). 7. Plutzer
Károly (Kouárorn). 8 Schmalt József (Mosontéteny). 9. Szabó
László (Sárvár). 10 Tóbel Ferenc (Budapest).kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B) Siker esen kiá llíto tt képesitö vizsgá la tuk a la p já n :

1. Adám J enő (Szigetsze ntrniklós). 2. Bárdos Sándor (Buda-
kesz). 3. Baros Gvula (Budapest) 4. Eifert János (Soltvadkert).
5. Farkas János (Tura). 6. Freisz muth Imre (Mór). 7. Koller Jó
zsef (Lajiapordány). 8. Németh István (Budapest). 9. Simonk ovics
Sandor (Hatvan). 10. Szautner Lajos (Budapest). Il. Szilágyi Aladár
(Budapest). 12. Va r ga János (Budapest).

Magyar és nérnet nyelvu népiskolákra képesittetett : Kiefer
Vendel.

Róm. kath. egyházi ének és zenére képesittettek : 1. Bárdos
Sándor. 2 Farkas János 3. Freiszrnuth Imre. 4. Kiefer Vendel.
5. Koller József. 6 Németh István. 7. Sirnonkovits Sándor.
8. Szautner Lajos. 9. Szilágyi Al dár. la. Va r ga János'

Reform. egyházi ének- és zenére képesittettek : 1. Adám Jenő.
2. Bar os Gyula.

Ag. ev. egyh. ének és zenére képesittetett: Eifert János.

ll. évesek és lll. évesek osztályképesitővizsgálatát osztályvizs-
gátataikkal kapcsolatban tartotta meg a tanárkar.

AnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. o sztályból osztályképesitővizsgálatot tettek: 33 an. Si-
keresen : 29. 4-en javitóvizsgálatra utasittattak.

A lll. évfolyamból osztályképesitő vizsgálatot tett 27 növen-
dék. Sikeresen 25, javitóvizsgálatra utasittatott 2.

V.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyako rló -isko la .

A tanitás a gyakorlóiskolában október hóban kezdődött,
aminek oka részben a háborus állapot, részben pedig a gyakorlo-
iskola vezetésénél történt személyi változás volt.

A tanulók beirása, amit a gyakorló-iskola vezetőjének utasitása
szerint a Iv-ed éves növendékek teljesitettek, október 13·án folyt
le. A tanitás október l ő-én kezdődött és megszakitás nélkül folyt
június 10· ig, amikor az iskolai évet nyilvános vizsgálattal zártuk be.

Az iskolai év folyamán a !Ved éves növendékek bevonásával
a gyakorló iskola több ünnepséget rendezett. i

Az aradi vértanuk emlékünnepét ebben az évben az iskola
év későn történt megnyitása miatt nem tartottuk meg, amit azonban
a március Iőén tartott ünnepség keretében pótoltunk, mert ott a
nemzet vértanuiról részletesen emlékeztünk meg.

Iskolai ünnepséget tartottunk november 19·én, március 15én,
április ll-én és junius 8-án.



43zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

December 21·én szavalatokkal és énekkel kapcsolatban gyer-
mekdélutánt rendeztünk, amely alkalommal a karácsonyi ünnepek
jelentőségét Simonkovics Sándor Iv-ed éves növendék méltatta.

Az alkohol káros hatásáról december 19 emlékeztünk meg.
A madarak és fák hasznát május 15-én méltattuk, s ugyanakkor
emlékeztünk meg a világbéke áldásairól is.

Ezeknek az ünnepségeknek a tárgysorozatát a IV ed évesek
bevonásával a gyakorló- iskola vezetője állitotta össze, az emlék-
beszédek egy részét a növendékek tartották, s ugyancsak ők készi-
tették elő a gy"korló-iskola vezetőjének jelenlétében a tárgysorozat
ének- és szavalati számait is.

A gyakorló iskola növendékei a harcosok és elesett hősök
özvegyeinek és árváinak karécsonyi öröméhez 48 korona 50 fillért
gyüjtöttek: amely összeget annakidején intézetünk igazgatója ren-
deltetése helyére juttatta.

Örömmel jegyezzük meg, hogy a gyakorló· iskola és az azzal
kapcsolatos gazdasági ismétlő- iskola szertárát közel 600 korona
értékü slöjdfelszerelésekkel gyarapithattuk.

A vásárolt slöjd felszerelési eszközök a következők: 10 drb
különféle fürész, 40 drb furó, 2 drb furdancs, 10 drb véső, 15 drb
különféle részelő. 2 drb fürészfoghajtó, 5 drb fenőkő, l drb köszö-
rűkő vasállványon, 3 drb vaskörző, 5 drb faderékszög, 2 drb vas-
derékszög, 20 drb mérőléc, 5 drb harapófogó, 5 drb telegráf- fogó,
10 drb kalapács, I drb enyvfőző, 4 drb padszolga, 20 drb slöjdkés,
II drb olló, 28 dr b különféle gyalu, 10 drb ásó, 10 drb kapa, 5 drb
gereblye. 2 drb balta, 3 drb öntöző kanna, 1 drb üvegvágó, 3 drb
íabunkó, I drb nagy fejsze, 5 drb csipőfogó, l drb pléhvágó olló.
5 drb kerti olló, 16 drb simitócsant, 1) drb szegmélyitő vas 5 drb
vonókés, 2 drb vonószék. I drb gyaJupad, I drb kerti fürés, 3 drb
vasvonalzó. 1 drb gyorsforraJó, I drb lapát, 7 drb központi fúró.

A gyakorló iskolát, a vele kapcsolatos gazdasági irányú
ismétlő iskolát és ifjusági egyesületet az iskolai év folyamán Farkas
Sándor, kir. tanácsos, k ir. szakfelügyelő, Mosdóssy Imre, kir. taná-
csos, tanfelügyelő párszor és dr. Baló József, intézeti igazgató sok iz-
ben látogatták meg.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lingá r t Mihá ly
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A gyako rlO -isko la i tanu lO k névso ra , v ise le te , s zo rg a lm a és

e löm eno te le .

Sorsz. A tanuló neve

1. Biró István

2. Csopey DénesnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3. Győry János

4. Kalocsa Miklós
5. Lányi Béla
6. Major Lóránd
7. Nagy llona
8. Skoupil Marianna
9. Szláby Margit

10. Torma Sándor
ll. Wolff Károly
12 Wukovich Miklós

1. Arszénovics Zoltán
2. Domanovszky Endre
3' Biró Gudenus József
4. Imre József
5. Major Sarolta
6. Naberschnig Silvió
7. Patay Árpád
8. Péchy Tamás
9. Snasei Irén

10. Ungváry Evelin
11. Wayand Miklós

1. Biró Tamás
2. Böhrn Karasovic Imre
3. Dudás Pál
4. Ferenczi Aladár
5. Gergely István
6. Gudenus Hugó báró
7. Hada Róbert
8. Major Gábor
9. Szigeti Béla

1. OSZTÁLY.

Erkölcsi viselete

dicséretes
Szorgalma Elömenetele

dicséretes kitünő

" " "
" ""

"
" " "
" " "
" ""

"
" ""
"
" " "évközben k irnaradt

IL OSZTÁLY.

dicséretes kitünődicséretes

" "
" " "

"kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
»

" " "jeles
jó

kitünő

" "változó
dicséretes

" "
" "
" "

m. OSZTÁLY.

dicséretes dicséretes kitünő

" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
"
" "

" "



IV. OSZT AL Y.

Sorsz. Név

1. Bihar Adorján
2. Cseh Béla
3. Gergely
4 Győry Miklós
5. Kovács JenőnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6. Nagy László
7. Radvány Imre
8. Trendl Jenö

Vallás

dicséretes

"
"

"
"
"
"

V. OSZTÁLY.

1. Ritter János
2. Sztriha Antal
3. Wohlmuth Béla

jó
dicséretes
dicséretes

VI. OSZTÁLY.

1. Hrozenka Rezső dicséretescbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M agán tanu ló k .
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Osztály Előmenetel

dicséretes kitünő

" "
" "
" "
" "
"

jeles

"
kitünő

változó jó

változó
dicséretes
dicséretes

elégs.
kitünő

jeles

dicséretes kitünő

1. Gerbert Andor róm, kath. 1. jeles

2. Gerbert Ottó "
1. jeles

3. Tóth Judit " "
1- 'citünő

4. Fischoff Tibor " "
Ill. jeles

5. Hoyos Wenckheim Ilona gr.
" "

Ill. kit ünő

6. Szecsey Dénes " "
Ill. jeles

7. Sze cs ey György "
lll. jó

8. Udránszky László " "
IlL kitünő

9. Fischoff Dezső " "
IV. jeles

10. Tóth Eszter " "
IV. kitünő

A gazdaság i ism é tlö -Isko la tanu ló in ak névso ra , v ise le te

szo rga lm a és e löm ene te le .

\. OSZTÁLY.

Erkölcsi viselete Szorgalma Előmenetele

Évközben kimaradt
Sorsz. A tanuló neve

1. Babnig Lajos
2. Bajer Ferenc
3. Bayer Béla
4. Cséry Lajos
5. Csulik Mihály
6. Dulr;v' cs Fere~c
7. Dulovics Jenő

dicséretes változó
" dicséretes
Évkvzben kimaradt

dicséretes dicséretes

jeles
kitünő

"

k itünő

"
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Gunda Ferenc
Jakobsen Vilmos
Ledvina János
Majoros István
Majoros Valentin
Maner Károly
Patay Vendel
Porga Ferenc
Porga Károly
Szirt Pál
Szokoli Mihály
Wilhelm AntalnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"dicséretes

Évközben kimaradt

"változó
dicséretes

jó
kitünő
jeles
jeles

'jeles
jeles

" "jeles
JO dicséretes kitünö
Évközben kirnaradt

Ill. OSZTÁLY.

"
"
"

"
"változó

" "

1. Almády Sándor

II. OSZTÁLY.

dicséretes változó jeles

Évközben kimaradt
dicséretes dicséretes jeles

Évközben kirnaradtcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gyako rló -isko la i tanu ló k ra vona tko zó s ta tis z tika i ad a to k .

1. Kondora Imre
2. Patay András
3. Rupnik KárolykjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ia wu lok lé tszá ma vo lt:

Az iskolaev elején
Évközben beiratkozott
Évközben kimaradt
Év végén vizsgálatot tett

É le tko r szer in i :

1908- ban született
1907-ben
1906·ban
t 905-ben
1904-ben
1903·ban
1902-ben

"
"

"
"
"

összesen

Va llá s szer in i :

Róm. kath.
Református
Ág. evangelikus
Izraelita

Osz tál Y Össze-
tr, Ill. IV. V. VI. sen1.

II
1
1

1 1

11
t

10
1

11

11

9

9 8

3 42
2
1

433

11
12
8
9
1

3
12 44

8 9
4 1

1

II

7
2

1

7

3

3 30
10

2
2

9 8

összesen 12 11 44

6
2

3
3
1

9 8 3
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Anya nyelv szer in t:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Magyar 12 11nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 8 3 48

Német 1 1

összesen II 11 9 8 3 44

llle fő ség szer in t:

Budapesti 9 8 9 6 2 35

Más községbeli 3 3 1 1 8

Idegen 1 1

összesen 12 II 9 8 3 44MLKJIHGFEDCBA

A szü lők po lgá r i á llá sa szer in t:

Tanitó, tanár 4 1 5

Állami, községi tisztviselő 8 4 5 1 18

Katona 1 1 2

Más értelmiség 3 1 4 4 12

Iparos, kereskedő 1 1 2

Szolga vagy napszámos 1 3 5

összese.n 12 11 9 8 3 44

Az évvég i ma ga vise le t:

Dicséretes 11 11 9 8 2 42

Jó 1 1

összesen II II 9 8 3 43

Szo r ga lom:

Dicséretes 11 10 9 7 2 40

Változó 1 1 1 3

Hanyag

összesen 11 II 9 8 3 43

E lőmenete l:

Kitünő II 9 9 6 37

Jeles 1 1 3

Jó 1 1 2

Elégséges 1

Elégtelen

összesen II 1 l 9 8 3 43



,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V I. E rtes ités .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző intézet első évfolyamába oly ép testű tanulok
vétetnek fel, akik 14 ik évöket már betöltötték, ele 18 évesnél nem
idősebbek és annyi előképzettséget ig azo.nak, amennyit a felső
népiskolának, a polgári iskola, gimnázium, és reálisk ola ah ó négy
osztályának sikeres elvégzése nyujt.

E követelmények igazolása szabályszerű iskolai bizonyítvány-

nyal, vagy kiváltké pen a vallás és k özok iatásügyi miniszter enge-
délye mellett leteendő telvéte li vizsgálattal történik.

AMLKJIHGFEDCBAfö lvé te l a következő iskolai évre mindenkor a megelőző
iskolai év végeztével történik.

A felvételre vonatkozólag a vallás- és közoktatásígyi minisz
térium által kiadott ,Hivatalos Közlöny' be n és a "Néptaniték
Lapjli"· ban május l-ig pályázati hirdetés tétetik közzé, melynek
lejárati határideje: május 31. napja.

A pályázati kérvényekhez a következ ő okmányok csatolan-
dók : 1. születési bizonyitvány; 2. a megkiván ta tó előké pzeuségról
szóló iskolai bizonyítvány a mcgelöző iskolai évről, es eileg I'Z utolsó
évi tanulmányokra szóló igazolvsny, illetve félévi ér: esitő ; 3. tiszti
orvosi bizonyitvány a folyamodónak a tanitói pályára alk a'ma s
voltáról, tehát testi lelki épségérőt a családfő polgár j állá sának fel-
tüntetésével; 4 hiteles családi k imutatás, a mellé klete k valarue lyi-
kéből ki kelll tünnie a flléigyar honesságnak.

A felvétel a pályázati kérvények ala! ján történik. A kérvény ek
az intézet igazgatóságánál nyujrandok be. (Budapest 1. ker. 1\10z-
dony-u. 40. szám alatt.)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ma ga sa bb éu fo lya mba rendszerint csak azok vétetnek fel,
kik a megelőző évfolyamot ugyanezen intézetben mint rendes tanu-
lók sikeresen elvégezték.

A lll. évfolyatuba telveh-tők, akik a polgári vagy középiskola

hat osztályát végezték. A z ilyen tanulók az 1. és II. évfolyam kü-
lönbözeti tárgyaiboI vizsgálatot tesznek. E vizsgálat dijaian.

Evközben csak kivérelesen történhetik átlépés más tanítókép-
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zőből. Ily esetben az elbocsátó intézet igazgatójának hivatalos bizo-
nyitványa is megkivántatik.

Az állami tanitóképző intézetnek csupán rendes tanulói vannak.
Az intézet négy évfolyamú; a négyéves tanfolyam sikeres

elvégzése után a tanulók a tanitói oklevél elnyerése végett tanitó-
képesitővizsgálatra bocsáttatnak.

A tanulők tandíjat nem fizetnek; azonban köteleztetnek a
betegápolási dij K 2'-, K 1.- kirándulási dij és 1-3 K szlöjd-
dijnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfizetésére.

A tanitóképző mellett a szülői házat pótló nevelői céllal inter-
nátus (bentlakás és köztartás) van szervezve, melyben a növendé-
kek lakást, élelmezést, mosást és szükség esetén gyógykezelést
nyernek.

Az internatusba való felvétel ösztöndij jellegéveI bir; ez ösz-
töndijat a vallás- és közoktatásügyi miniszter adományozza.

Az ez iránt való kérelmek a felvételi kérvénybe foglalandók
s igy szintén az igazgatóság utján terjesztetnek fel.

Az ösztöndíjak háromfélék:

1. az egész köztartás, mely az intézet internátusában való
egészen ingyenes, teljes ellátás ból áll;

2. fél-köztartás, melynek élvezői az internátusban színtén tel-
jes ellátást kapnak ugyan, de a költségvetésileg egy növendékre
megállapitott élelmezési költségnek felét (ez idő szerint 190 koro-
nát) felévi előleges részletekben tartoznak az intézet pénztárába
befizetni;

3. Egész fizetéses ellátás az internátusban való bennlakással,
amellyel havi 38 koronát, tehát évi 380 koronát fizet a növen-
dék az intézeti pénztárba.

4. évenkint 180 korona készpénz, vagy ehelyett ingyen ebéd.

5. Fizetéses ebéd, amellyel havi 19 ker-ért ebédet kap a
növendék. Az évenkint üresedésbe jövő fentebb emlitett ösztöndíjak
minőségéről és mennyiségéről a már fentebb emlitett pályázati hir-
detés nyujt időről-időre részletes felvilágositást.

Köteles minden bennlakó növendék magával hozni legalább
6 pár fehérnemüt, 3 éjjeli inget, 4 törülköző kendőt, 6 pár haris-
nyát, 10 zsebkendőt, 3 lepedőt, Ivánkost, 2 vánkoshéjat, I téli ta-
karót, vagy pedig egy dunyhát 2 huzattal, l fogkefét, I íésüt, 1 ru-
hakefét és 3 csizrnakefét, u. m. 1 fényesitő-, 1 sár és I mázoló-
kefét.

Az első 8 nap alatt köteles magát mindenki a szükséges
tankönyvekkel ellátni. A könyvek az első osztályban körülbelül
45-50 koronába kerülnek.

A tanítóképző intézetek részére acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31 , 152/1914. sz. alatt minis-
teri rendelettel kiadott rendtartási szabályzat 4 §.-a alapján meg
van engedve, hogy magánuton készülő tanul6k, főképpen, a taní-
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tói képesités megszerzésének céljából, a vallás és közoktatásügyi
minister engedelmévelosztályvizsgálatokat tehessenek.

Az ezen vizsgálatokra való jelentkezes föltétele it illetőleg mi-
heztartás végett tájékozást nyujt a nagyméltóságu vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter urnak 1914. évi 31152/1914 számu
magas rendeletével kiadott elemi népiskolai tanitóképesitő vizsgá-
lati szabályzat (kapható Budapest, 1. ker., Vár., Magy. kir. Tudo-
mány- Egyetemi Nyomda.)

Ezen vizsgálatoknál irányadóul szolgál a magyar királyi ál-
lami tanítóképző-intézetek tanterve (kapható ugyanott.)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az iga zga tó sá g .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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