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i / t é d , 1914. julius 1. DÉLMAGYARORSZÁG 

'/ve 
iában 

/vételük végett a küldöttség előtt megje-
igazolják, hogy az összeírás időpont-

... meg vannak a választói jogosul! ság-
szükséges kellékeik. Föl 'kell venni azo-

kat is. akik az összeírás időpontjában a tör-
''fayes életkort (30, illetőleg 24 életévet) még 
'!C)h töltötték ugyan be, de azt az összeírás 
evében — a jelen (első) összeírás alkalma-
\al az 1915. év március hó 31-ig — betöltik; 
;°róbbá azokat, akikre nézve az összeírás 
'/Pontjában a törvény 13. és 14. paragrafu-
sban felsorolt kivételek vagy kizáró OK ok 
/amelyike fönforog, azonban közokirattal 
'Sazolva v a n > .]10gy ,ezen okok még az össze-
'rás évében — a jelen (első) összeírás alkal-
tó'ai 1915. évi március 31-ig — kétségtele-
llUl meg fognak szűnni. 
. Az összeíró küldöttség az oly egyének 
0 } és olvasni tudásáról is köteles meggyo-
mdest szerezni, akik az irni-olvasni tudást 
%izolo bizottság előtt sikertelenül vizsgáz-

KOZOKTATÁS 
oooo 

tah ri . 
aCd/] a S y a v izsgát .letenni bármily okból 
irni tó'/va voltak, amennyiben az illetők 
foszeir'°íVaSnÍ tll'dásuk igazolása céljából az 

^ j 0 küldöttség előtt megjelennek. 
kiUdöi;endeH a miniszter, bogy -az összeiró 
fozet) T * * I u u n kálat í!Íkat (uévjegyzékter-
i'é/£ • ff később 1914. julius 10-én megkezd-
iezzék 'gké&öbb MM- augusztus 10-ig befe-
beter!a

s uz°kat a központi választmányhoz 
Jjsszék. 

kgy J f Porti választmányt pedig utasítja, 
Ján a, / / k e z e t t névjegyzéktervezetek aiap-
19141 fomglenes névjegyzéket legkésőbb 
Vegy6

au8"u«ztus 10-től kezdve vizsgálat aki 
tezeáVtó ' /zórólag 1914. szeptember 10 ig 
fek / 6 3 a fölszól állások és ószrevéte-
tííl ] PJhetése végett 1914. szeptember 10-
tegye / / f o g 1914. október 10-ig közszemlére 
fodisr i a fofozól,alásokat és észrevételeket 
"Sle á r ó ] a g 1914. november 25-i,g ór-
ti t o y f lf?rö intézze el s erre vonatkozó ha-
19i4 y i t 1914. november 26-itól bezárólag 

10-ig közszemlére tegye ki, 
te p;f ^hesitse s végül, hogy a beérke-
tetéb n a á z c i k at — esetleges észrevételei ki-
teásl t " 1^14. december 31-ig -a közigaz-

üiróságboz terjessze föl. 
l% \ ^S e rnovics és Jaszaí öröke. Cserno-
§afoíiifeUOr és Jászai Géza halálával a fo-

ni fomplom épitőbizottságában két tag-
fev-ate'güresedett. ,A tanács keddi üléséből 
teuny|3a

f
 a ÍU a iusi közgyűlésnek, bogy a két 

teottsá helyére bárom törvényhatósági 
ÍVfet - tagot: Baek B'ernátot- Várhelyi 
'fo. ©s Ivánkovics Sándor dr.-t válassza 

Tallózás a szegedi iskolák 
értesítőiből 

— /. Városi főgimnázium. — 

.Kedves, rokonszenves tanügyi 1'érDu: 
Szinger Kornél arcképe köszönti azt, aki a 
szegedi városi főgimnázium értesítőjében la-
pozni kezd, majd Biró Imre, az intézet egyik 
tanára jellemzi röviden az intézet volt igaz-
gatójának a szegedi rendházban eltöltött bu-
szonhat éves áldásos működését. Ezt egy 
nekrológ követi, Bité Béla emlékének szen-
telve. Tanítványainak irtia és szánta Kövesi 
Lajos „A szerkesztés és fogalmazás módja" 
cimü 60 oldalas értekezését. Tanítványainak 
szánta, de a felnőtték is bízvást haszonnal 
forgathatják. A magyar szépirodalom mai 
gazdagsága 'és fejlettsége mellett azt hihet-
ne az ember, hogy ezzel az értekezéssel fö-
lösleges munkát végzett .a szerző, mert hi-
szen'a magyar fogalmazás irodalmunk jele-
seinek a -müveiben rit'ka tökélyre emelkedik. 
Ne-m szabad azonban elfelejtenünk, hogy a 
helyes, -szabatos, világos és magyaros nyelv-
kezelést minden müveit embertől lehet, sőt 
kell megköveteli] ünik. .Magánlevelezésünk-
ben, hivatalos iratokban a helyes fogalma-
zás nemcsak kívánatos, dö szükséges is. S 
bogy ezen a téren sok a kívánni való, -arról 
tanúskodik a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek ebben az iskolai évben kiadott 
rendelete, amelyet a magyar fogalmazás ta-
nításának az eredményessége érdekében adott 
•ki. A tanult emberek is sokszor küzdenek 
nehézségekkel, amikor gondolataikat papír-
ra kell vetülök s bár rég megállított igaz-
ság, hogy az irni tudásra születni kell, mé-
gis vannak a szerkesztésinek és fogalmazás-
nak olyan szabályai és fogásai, amelyek 
megtanulhatók, Kövesi erre vonatkozó érte-
kezésének különösen az ad (kiváló értéket, 
hogy gyakorlati mintákkal tanít a .szerkesz-
tés és fogalmazás módjára. 

Az intézet történetéből a következő ada-
tok kiemelendők: iá tanári testület az igaz-
gatón kivül 19 rendes', 3 rendkívüli és 2 ren-
des tornatanárból állott. Ezeken kivül a nem 
római katholikus hittanárok száma: 5. A 
legjelentősebb személyi változás Szinger 
Kornél igazgatónak a rend javadalmainak 
kormányzóvá való -kinevezése. Helyét a rend 
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kormánya a tanév végéig Bontó József ta-
nárral töltötte be. Az egész iskolai óv folya-
mán 802 tanuló iratkozott be, akiket 14 osz-
tályban tanítottak és pedig a statisztikai ki-
mutatások tanúsága szerint igen szép ered-
ménnyel, amennyiben jéles 65, jó 165, elég-
séges 389 tanuló. Elégtelen 129, auii 17.37 
százaléknak felel meg. Érdekesebb statiszti-
kai adatok még: anyanyelvre nézve volt ma-
gyar 668, másajiku 80, még pedig német 63, 
oláh, 5, horvát 2, szerb 9 és bolgár 1. Ide-
gen.ajku tanuló tehát valamivel több mint 
10 és fél százalék volt, ami a többi szegedi 
iskolához képest elég aláásomy arányszám. 
Illetőség szerint volt szegedi: 495, torontáli 
73, bácskai 38, csongrádmegyei 26, temesi 
22, pest- és krassószörénymegyei 14—-14, tizen 
aluli létszámmal azután a legkülönbözőbb 
vármegyék voltak képviselve. Horvát- és 
SziavoinoTSzágból 16 tanulló járt a városi fő-
gimnáziumba. — Érettségi vizsgálatra je-
lentkezett 45 tanuló, akik mindannyian szó-
belire is kerültek. Jelesen érett 9, jól 11, 
egyszerűen 20, javító érettségire 4, ismétlő 
vizsgálatra 1 utasíttatott — Az intézeti épü-
let ellen panaszo-s hangokat olvasunk. A 
tornaterem kicsiny, .a diszterem szük, görög-
pótló tanterem, filológiai muzeum, természet-
rajzi előadóterem és ifjuiság,i künyvtárhelyi-
iség nincs. Tekintve, -hogy a szegedi városi 
főgimnázium az ország népességére és jó hí-
rére nézve egyik legeslegelső vidéki közép-
iskolája, ideje volinia, hogy ez -a nem most 
először hangzott paniasz orvosolltássék. A ta-
nulók egészségi állapota a lefolyt tanévben 
az igazgatói jelentés szerint megnyugtató 
volt. A vonattal bejáró vidéki tanulókról az 
igazgatói jelentés a következőket ír ja: 

,,Az egyfolytában valló tanítás behozata-
lával, valamiint a közlekedési eszközök fejlő-
désével mind nagyobb számmal találkoznak 
tanulóink között, :akik a szomszédos közsé-
gekből, vagy a tanyáról járnak be napon-
kint az iskolába. Ez óv folyamán 21-en hasz-
nálták a vonatokat s motoros kocsikat. Elő-
menetelükre károsan hat az a körülmény, 
hogy a vonat indulásáig a várótermekben 
sok időt töltenek s némely részüknek az ál-
lomástól a. lakóhelyükig kocsin Vagy .gya-
log hosszabb utat kéli megtenniük. Hátrá-
nyukra szolgál az is, hogy társaik nem min-
den munkájában vesznek részt, a délutánok-
ra eső rendkívüli tárgyakat például uem ta-
nulják, istentiszteletre, szent-beszédre az in-
tézetben nem járhatnak. iA különböző egyé-
nekkel és sokszor vásott gyermekekkel való 
érintkezés utazásuk alkalmával károsan hat 
nevelésükre. A legnagyobb szükség előtt haj-
lunk csak meg, midőn az ilyen iskolába járást 
tanulóinknak megengedjük. Ezen engedélyt 
is csak addig adhatjuk meg, ani'ig a vona-
tok indulása összeegyeztethető a 'tanítás kez-
detével ós végével. Ha a .vonat-késések gyako-
riakká lesznek, az engedélyt meg kell von-
nunk, .mert a tanulók nem lévén itt az elő-
adási órák kezdetét, elmaradnak társaiktól, 
sőt későn j ö vés ükkel az előadást, is zavar-
ják. 

Az ifjúság, utazás alatti magaviseletének 
ellenőrzésére kérjük a vasúti személyzet leg-
szigorúbb felügyeletét és minden 'kihágásnak 
pontos 'bejelentését." 

Beszámol még az értesítő az elvégzett tan -
anyagról, a tanárok irodalmi és társadalmi 
működéséről, az intézet, kebelétón működő 
ifjúsági egyesületek- ós körökről, a. hivatalos 
látogatásokról, iskolai ünnepélyekről, a ta-
nulmányi kirándulásokról. Nagyobb kirán-
dulás volt két tanár vezetése mellett 25 ta-
nuló részvételével Dalmáciába, Boszniáim és 
Hercegovinába. — Részletesen tünteti l'el az 
értesítő a könyv- ós szertárak, valamint a 
gyűjtemények gyarapodásáról. Dicséretes 
dolognak tartjuk, hogy a rendkívüli tárgyak 
közül különösen a gyorsírást tanulták szép 
számmal: száaliuszonlieten. 

örömmel konstatáljuk befejezőül, hogy 
a lefolyt iskolai évben is méltónak mutatko-
zott ez a jeles iskolánk rég megalapozott ,jó 
li iréhez. 


