
4 ÖÉLIMIAG Y A B O R S É I G Szeged, 1916. juíins 19. 

A háború nem durvította eí 
az ifjúságot. 

— A városi főgimnázium értesitője. — 
(Saját tudósítónktól.) A kegyes tanító-

rendiek vezetése alatt álló szegedi városi 
főgimnázium értesítőjét Prelogg József, az 
intézet kitűnő igazgatója bocsátotta közzé. 
Az értesítő első részét dr. Balanyi György-
nek „Az állampolgári nevelés" című érte-
kezése foglalja el, amelyben a nagyképzett-
ségü szerző tudományos készültséggel is-
merteti é s fejtegeti a z állampolgári nevelés 
eszméjének történeti előzményeit, meggyőző 
érvekkel mutat rá az intenzivebb állampol-
gári nevelés jelentőségére és arra a konklú-
zióra jut, hogy a középiskola minden tár-
gyának kötelességévé kell tenni az állam-
polgári nevelést érintő vonatkozások hang-
súlyozott kiemelését és rendszeres formába 
kell önteni az elszórtan közölt ismereteket. 
A történettanításban, amely az állampolgári 
nevelésnek egyik leghathatósabb eszköze, 
reformokat tart szükségesnek és javasolja a 
heti óraszámok felemelését, a tananyag osz-
tályonkénti beosztásának módosítását és a 
felvett anyag korhatárának kitolását. A val-
lástannak, a magyar nyelvi oktatásnak, a' 
klasszikus nyelvi oktatásnak, a számtannak 
és a földrajzi oktatásnak is az állampolgári 
nevelés szolgálatába kell állaniok, de dr. 
Balanyi szerint a természetrajznak egyes 
részei az élettel való vonatkozások és a gya-
korlati alkalmazások f elemi itésé vei igen 
hasznos segédei lehetnek az állampolgári 
tanításnak. Az állami élet fokozódó jelentő-
sége megköveteli, hogy az állampolgári ne-
velés a középiskola programjába az eddigi-
nél nagyobb mértékben beillesztessék. 

A háborús körülmények miatt az elmúlt 
tanévben is óraösszevonások váltak szüksé-
gessé. Az egészségtannak, a tornának és a 
francia nyelvnek, mint rendkívüli tantárgy-
nak tanítása szünetelt. Az intézetnek három 
tanára teljesített katonai szolgálatot. Dr. 
Révai József és Tótli Lajos mint tábori 
lelkészek a háború folyamán a II. osztályú 
lelkészi érdemkeresztet kapták a vitézségi 
érem szalagján. Dr. Révai hivatása teljesí-
tése közben ti faszba esett, de szerencsésen 
fölépült. Jelenleg Tirolban teljesít szolgála-
tot. Tóth I a.ios 1915. október 20-án tanszé-
két újból elfoglalta é s a rend tatai főgimná-
ziumához osztatott be szolgálattételre. Buday 
Gyula tornatanár, 5. honvédgyalogezredbeü 
hadapród a gépfegyverosztjálynál teljesít 
szolgálatot az orosz harctéren. 

A tanári kar tagjai arra törekedtek, 
hogy a háború erkölcsi mozzanatait a taní-
tás és nevelés munkájában értékesítsék. Az 
iskolai dolgozatok témáinak és az önképző-
kör; pályatételek megválasztásában tekintet-
tel voltak a háborús vonatkozásokra és az 
intézet dísztermében tartott nyilvános elő-
adások is azt a célt szolgálták, hogy a ta-
nulóifjúságnak és a közönségnek hazafias 
lelkesedését, a nemzeti iigy iránt való sze-
retetét ébrentartsák és fokozzák. A magas 
nivóju előadásokon, amelyek nagy látoga-
tottságnak örvendtek, dr. Balanyi György, 
Biró Imre, dr. Sebes Ferenc, Vézner Károly, 
Kiss István, Fara Imre vettek részt. Március 
15-ikén Sza lay István és május elsején 
Czimmermann Pá l tartott beszédet. Dr. Ba-
lanyi György é s Vézner Károly közremű-

ködtek a Szegedi Szabadoktatási Egyesület 
előadásain, a tanári kar tagjai lelkészi teen-
dőket végeztek és a tanítóképző intézet fel-
ső osztályú növendékeinek László József és 
Sümegi Gyula előadásokat tartott. A tanári 
testület é s az ifjúság a hadikölcsönjegyzés-
ben a mult tanévben is méltó módon buzgól-
kodott. 

A tanulók előmenetele, szorgalma, val-
láserkölcsi állapota és magaviselete az igaz-
gatói jelentés szerint megnyugtató volt. 
Erre vonatkozólag az igazgató ezeket mond-
ja: „A mult iskolai évben Értesítőnkben 
panaszt tettünk, hogy egyes növendékeink, 
a szokottnál nagyobb számban, a világhábo-
rú lélektani hatása alatt megnövekedett ro-
mantikus hajlamaik, a rendesnél hiányosabb 
ellenőrzés és a kalandvágyakat ébresztő 
mozidrámáknak engedelem nélkül vaíó sürü 
látogatása miatt súlyosabb kihágásokat kö-
vettek el é s ezért eltanácsoltattak. igazgató 
és osztályfőnöki megrovásban részesültek, a 
jelen iskolai évben e tekintetben javulást 
állapitihatunk meg. Szórványosan akadtak 
csak olyan növendékek, kiket erösebb dor-
gálásban kellett részesítenünk. Nem panasz-
kodhatunk arról, hogy a háború eldurviy 
tolta volna az ifjúságot, s ő t n ö v e n d é k e i n K 
jórészének adakozási készsége határozottan 
az alt misztikus érzés fokozódásáról tanús-
kodik." A tanulók és főleg a leány-magán-
tanulók létszáma gyarapodott. Egyre szapo-
rodik azoknak a száma, akik más iskola-
fajban végzett tanulmányaikat gimnáziumi 
végzettséggé igyekeznek kiegészíteni, hogy 
felsőbb tanulmányokat folytatihassanak. 

A tanári testületben az 1915—16-ik isko-
lai évben több személyi változás történt. 
A kegyes tanitórend kisgyiilése Keller János 
igazgatót kormánytanácsossá választotta. A 
távozásával megüresedett igazgatói állást a 
rend kormánya Prelogg Józsefifel töltötte be, 
aki tizenhét évig volt tanára az intézetnek. 
Dr. Sebes Ferenc Kolozsvárra helyeztetett 
át az ottani tanárképző intézethez. Az el-
távozottak helyébe Witz Mátyás és Ohmacht 
Sándor tanárok helyeztettek a szegedi inté-
zethez. A kegyesrendi városi gimnáziumba 
877 tanuló iratkozott be, ami 84 főnyi sza-
porulatot jelent. Az 1915—16-ik tanév végén 
érettségi vizsgálatra jelentkezett 14 tanuló. 

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6. 
Telefon 854. 

S z é c h e n g i - t é r 1 7 . 
Telefon 855, 

Tizenöt tanuló a miniszteri rendelet értelmé-
ben május 13-án kapott érettségi bizonyít-
ványt. Jelesen érettek: Dobóczkv Antal, 
Fellegi György, Hajós Béla, Máivus Ágos-
ton, Nagy Géza, Nagy Lajos, Solti Béla é s 
Vasvári Miklós. 

A jövő évre vonatkozó tudnivalók: Min-
den osztályba csak 60 tanuló vehető fel. A 
helybeliek előnyben részesülnek. Szeptember 
1-én és 2-án csak helybeliek iratkozhatnak 
be, 4-én és 5-én a vidékiek. A magántanulók-
nak is már a tanév elején kell jelentkezniük; 
A javitó- és pótlóvizsgálatok augusztus 30. 
és 31-ik, a magánvizsgálatok 30-án kezdődő-
ieg tartatnak meg. A tanítást szeptember 
6-án kezdik meg. 

Az amerikai kikötők előtt 
megerősítették 

az antant-flottát. 
Hága, julius 48. Londoni távirat szerint 

az amerikai kikötők előtt megerősítettél; • z 
angol—francia, paórull-flottát. Az angol ad-
miralitás sajnálatát fejezte ki, hogy hadi-
hajói kénytelenek közelebb nyomulni a kikö-
tők bejáratához. A brit hadihajók a jövőben 
ugy értesítik a három mérföldes semleges zó-
nát, hogy a pmüvidék beszögeleseihez is hoz-
záigazodnak, hogy a tengeralattjárók észre-
vétlenül el ne érhessék a partot és el ne tá-
volodhassanak onnan. Fon tar t ják maguknak 
azt a jogot, hogy a semleges zónán kívül eső 
területről tüzelhessenek a belül felbukkanó 
ellenséges bitvárhajóra, amint ez a Dresden 
német cirkáló elpusztításánál történt a csilléi 
vizeken. 

Török hivatalos jelentés. 
i A M. T. I. jelenti Konstantinápolyból: 

A főhadiszállás közli julius 17-én: 
Irak és Perzsa-front: Nem törtónt emii-

tépre méltó esemény. 
Kaukázus-front: A jobb- és balszárnyon 

a helyzet változatlan. A Csóróktól délre, a 
centrum egyik szakaszán az orosz támadások 
az utóbbi napokban veszítettek hevességük-
ből, miután csapataink a legsúlyosabb veszte-
ségeket okozva nekik, visszaverték őket. 

Ju l ius 16-án két ellenséges repülőgép a 
gallipolii kórház és az egészségügyi barakok 
környékén tiz bomtbát hajitott le, de néhány 
ablak betörésén kiivül nem okozott semmi 
kárt. Egy másik repülőgépet délután tüzelé-
sünkkel a tengerszoroson át elűztünk. 

A semlegesek békeközvetitésének 
elökészitése. 

Bern, julius 18. Hcffmann szövetségi ta-
nácsos szombaton tölbb semleges állam diplo-
máciai képviselőivel tanácskozást folytatott. 
Az eszmecserét, ihir szerint, ezen a héten foly-
tatni fogják. Azt hiszik, hogy ezek a tanács-
kozások a semlegesek békeközvetitésére vo-
natkoznak. 
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