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Az 162021. története.

Személyi változások.

A tantestület aug. ‘28-án tartotta meg első értekezletét, 
melyen Lövik Kálmán rendes tanár még mindig nem 
vehetett részt, mivel távol keleten, a japán tengerparton 
élte a kietlen hadifogság napjait. Kunszt Henrik, kit az 
aug. 17-én tartott isk. nagybizottság rendes tanárul válasz
tott meg, elfoglalta rendes tanári székét. Gömbös Miklós, 
kit a fenntartóság helyettes tanárul választott, szeptember 
8-án foglalta"el állását; Budacker Károly helyettes tanár, 
kit Lövik Kálmán helyettesítésére választottunk meg, nem 
foglalta el .állását, mivel másutt is megválasztották. — így 
a testület az igazgatón kívül 11 rendes tanárból, egy helyet
tes tanárból és egy tornatanárból állott. — Lövik Kálmán 
nov. 25-én végre visszatért a fogságból, családjának, szám
talan barátjának, a testületnek és az ifjúságnak nagy 
örömére s csakhamar megkezdte tanári működését. így 
december hónaptól fogva teljes volt a létszám. Őszinte rész
véttel és a súlyos veszteség érzetével kell itt megemlítenem, 
hogy a tanév vége leié junius 2-án hosszú szenvedés után 
megtért az örök pihenés helyére Rosenthal Tóbiás izra
elita főrabbi, ki 30 évig tanította mint bejáró hitoktató az 
izraelita tanulókat s ki mindig azonosítani tudta magát az 
intézetnek kulturális és hazafias érdekeivel és őszinte barát
sággal mindig bele tudott illeszkedni a tanári testület össze
tartó kollegiális életébe. A kegyelet adóját részvétünkkel 
leróttuk temetése alkalmával s emlékét tisztelettel kívánjuk 
megörökíteni. Meg kell említenem még, hogy intézetünk ez 
évben mindkét szolgáját elvesztette, Fröhlich Keresztély 
3 évig állt az intézet szolgálatában és elhunyt 1920. nov. 
26-án, Ehret Mihály 1921. április 26-án halt el a hábo
rúban szerzett betegségben 12 évi szolgálat után. Mindkét 
szolgának hátramaradt családjának támogatására gyűjtést 
rendeztünk és Fröhlichné részére 2192 koronát. Ehret Mihály 
részére még szenvedésteljes életében gyűjtöttünk 2285,50 
koronát, halála után pedig családjának támogatására 3788 
koronát. Mindkét szolgának özvegyét méltányosságból az 
intézet szolgálatában megtartottuk az év végéig.
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Magánvizsgálatok. Aug. 30-án egy tanuló tett 
magánvizsgálatot és megfelelt, egy tanuló a görög nyelvből 
tett pótló magánvizsgálatot és elégtelen osztályzatot kapott.

javító vizsgálatok. Aug. 3i>- 31-én egy tárgyból 19 
tanuló, két tárgyból az egyházi főhatóság engedélye folytán 
22 tanuló tett javító vizsgálatot s mindnyájan megfeleltek.

Külömbözeti vizsgát az év elején egy, évközben 2 
polgári isko'ai tanuló tett és az év folyamán görögpótló 
irodalomból egy tanuló, mind megfeleltek s az utóbbi át
lépett a görög nyelvre.

Felvételi vizsgát részint aug. 30—31-én, részint a 
beiratások alkalmával 39 tanuló tett és lépett az I. osztályba, 
még pedig 28 rendes tanuló, kik közül jól megfelelt 10, 
elégségesen 18, jeles nein volt; a magántanulók közül 5 
fiú elégséges jegyet kapott, a leánymagántanulók közül 1 
jelesen és 5 jól felelt meg; visszautasítani senkit’sem kellett. 
4 magántanuló a magánvizsga előtt tett eredménnyel felvé-. 
teli vizsgát, 3 évközben jött, 1 tanuló önként ismételt.

Beiratások. A beiratások szept. 1 —3 napokon folyt 
le, felvettünk az 1. osztályba az év elején és az év folya
mán 33 rendes és 14 magántanulót, a 11. osztályba 2ö rendes 
és 4 magántanulót, a 111. osztályba 24 rendes és 6 magán
tanulót, a IV. osztályba 36 rendes és 7 magántanulót, az
V. osztályba 20 rendes és 6 magántanulót, a VI. osztályba 
22 rendes és 4 magántanulót, a VII. osztályba 17 rendes 
és 1 magántanulót, a Vili. osztályba 22 rendes és 1 magán
tanulót. Összesen beiratkozott az év elején és az év folya
mán 199 rendes és 43 magántanuló, együtt 242 tanuló.

Megnyitás és a tanév kezdete. A tanévet isten 
nevének segítségül hívásával nt. Schöll Lajos alesperes 
ur, mint a fenntartóság képviselőjének jelenlétében ünnepélye
sen szept. 4-én nyitottuk meg, a tanítás szept. 6-án kezdődött.

Tanterv. A tanügyi kormány és az egyházi főhatóság 
intézkedése folytán e tanévben a következő uj tantárgyakat 
tanítottuk: Ének 1. és II. o. heti 1—1 órában, antropogeog- 
rafia 111. oszt. a földrajzzal kapcsolatban heti 1 órában, 
ugyanitt a történelemmel kapcsolatban közgazdasági isme
retek heti 1 órában, IV oszt gyorsírás heti 1 órában, jogi is
meretek a történelemmel kapcsolatban, földrajz heti 1 órában. 
A VIII. osztályban Gazdaságtan és Társadalomtudományi is
meretek heti 2 órában, a VII. osztályban az egészségtant



0

a helyi viszonyoknál fogva nem taníttathattuk Mindenben 
az állami tantervét követtük.

Tanfolyamok. A III.— Vili. oszt tanulók részére a 
gyorsírásból külön tan folyamot tartott Hajas Béla tanár, 
az angol nyelvből a második félévben Lövik Kálmán ren
dezett tanfplyaiíiot, a rajztaníolyam a felszerelési és anyag 
drágasága folytán nem vólt megnyitható; a jövő tanévben 
azoqbtin mindezen tanfolyamok megnyílnak, sőt valószínűleg 
a francia nyelvből is lesz Lövik Kálmán, vagy esetleg 
más .tanár vezetése mellett.

Tanácskozásokat a szükséghez képest az előírtakon 
felül is tartottunk.

Az ifjúság felvétele és elhelyezése az igazgatónak 
és tanári testületnek gondos ellenőrzése alatt történt, az 
ifjúság házi viszonyait a tanárok. • lókép az osztálytanárok 
ellenőrizték; az internátus az idén nem működött és az 
egész év foly; mán katonaság tartotta lefoglalva, a tápinté
zetben 50 tanuló nyert aránylag olcsó és kielégítő élel
mezést.

Az egészségi állapot a folyó tanévben jobb volt 
mint a múlt esztendőben, súlyos betegségi eset kevés volt, 
a mulasztások száma is csekély, haláleset nem fordult elő.

Erkölcsi viselet. Az év végén 195 tanuló nyert 
magaviseletből osztályzatot, ezek közül dicséretés 1B(>, 
megfelelő 27, tűrhető 2 Az iskolalátogatás rendes, igazolat
lanul 4 tanuló mulasztott 12 órát.

Szorgalom és előmenetel. Az elmúlt évben a már 
teljes testület egész erővel rajta volt, hogy tanulmányi 
tekintetben a múlt időkből származó hiányokat pótolja, ami 
jórészt sikerült is, dacára annak, bogy a karácsonyi szünetet 
a szénhiány miatt két héttel meg kellett hosszabbítani, sőt 
február és március hónapokban félórás órarendet kellett 
bevezetnünk, általában a tanulmányi eredmény kielégítő s 
különösen egyes osztályok kötelességtudást, lelkiismeretes
séget és buzgóságot tanúsítottak.

A Vili. osztályban az év végi vizsgálatokat az állami 
rendtartás szerint május 1 1 — 13 napjain, a I.—VII. osztályok 
összefoglalásait junius 15 —17 napjain, az osztályozó con- 
ferentiát junius 18-án, a tornavizsgát 20-án és a záró-, 
ünnepet 21-én tartottuk meg.
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Valláserkölcsi nevelés és a nemzeti szellem  
ápolása. Dacára annak, hogy újabb időben mindinkább 
előtérbe lép az az elv, hogy az iskola az élet számára 
neveljen és gyakorlati ismereteket közöljön az ifjúsággal, 
testületünk csak bizonyos óvatossággal követte a tetszetős 
jelszót, mert úgy érezte mindig és érzi most is, hogy az 
iskola megszentelt tűzhelye az örökkévaló eszméknek és 
ideális eszményeknek, ami bizonyos mértékben magasabb 
szigetként emeli ki az élet hullámzó, viharos, sokszor iszapos 
áramlásaiban. Ami az életben a legfontosabb; vallás erkölcsi, 
nemzeti eszményeket igyekeztünk serdülő ifjaink lelkében 
meggyökereztetni, az ember nemesebb hivatásának felemelő 
tudatát felébreszteni és erősíteni bennük, a világ- és élet- 
felfogás magasabb szempontjait lelkűkben megrögziteni. — 
A hitbeli embernek, a Krisztusban élő embernek erősítésére 
ünnepeltünk okt. 31 én, amikor a tanulóifjúság a tanártes
tülettel és inteligens közönséggel együtt járult az Ur asz
talához. A Szentháromság utáni vasárnapon is éltünk az Ur 
vacsorájával. 1921. április 18-án a bonyhádi evang. hívek 
és az ifjúsági körök bevonásával ünnepet szenteltünk a 
wormsi birodalmi gyűlés nagy emlékének. Március lóén a 
nemzeti eszmények oltárán gyújtottuk meg a kegyeleten 
megemlékezés tüzét. Mindkét ünnepen egv egy tanulón kívül 
Rózsa Sándor a történet tanára méltatta a múlt emléke
inek nagyságát. Az ünnepeken kivül az istentisztelet ellen
őrzött látogatása is arra szolgált, hogy ifjúságunkban a 
vallásos érzést ápoljuk. A testület figyelemmel kisérte a 
más vallásu tanulók valláserkölcsi viseletét s megkövetelte 
tőlük is, hogy egyházuk iiánti kötelességüket híven teljesítsék.

Ifjúsági körök. A Petőfi önképzőkör, zene- és énekkör, 
az ág. hitv. ev. belmissiói egyesület fennakadás nélkül folytatta 
működését; a Petőfi önképzőkör Demiány Ervin tanár beta
nítása és rendezése mellett junius 5-én igen szép anyagi és 
erkölcsi siker mellett színre hozta Tóth Ede Falu rosszát. 
A tiszta jövedelmet 3888 koronát jótékony célra fordítottuk.

Látogatások. Ez évben az egyházi főhatóság nagy 
sajnálatunkra iskolánkat nem látogathatta meg, a fenntar- 
tóság elnöke nt. Horváth Sándor főesperes ur is csak a 
torn-aünnepélyen vehetett részt és az érettségi vizsgálatokon, 
mint egyházi elnök. Az állam főfelügyeleti jogának gyakor
lására méltóságos dr. Vass Bertalan kir. főigazgató ur



május 5, 6, 7 és részben 8-án tette meg hivatalos látoga
tását, az ez alkalommal felvett jegyzőkönyvben dicsérőleg szól 
az intézet épületéről és a rendkívül kedvező, tágas, az 
ifjúság testi és szellemi felüditésére igen alkalmas befásitott 
kertről és játéktérről, a tanulmányi eredményt is kielégítőnek 
jelzi és a tanárok munkássága iránt teljes elismerését 
fejezi ki.

Ösztöndijalapiíványok. A bonyhádi Takarékpénztár
Részvénytársaság igazgatósága volt ^tagjának, intézetünk 
régi jóakarójának, boldogult Eibach Ödön urnák emlékére 
egy 200 K. névértékű részvényből álló ösztöndíjalapot lé
tesített. Nt Schmidt János ág. hi tv. ev. lelkész 10 évvel 
ezelőtt érettségit tett társaival az érettségit tett növendé
kek ösztöndíjalapját 500 koronával gyarapította. Istenben 
boldogult Kollmann Gyuláné intézetünkre 20000 koronás 
ösztöndijalapitván) t hagyományozott, mely azonban csak 
férjének halála után lesz esedékes. A nagylelkű hagyomá- 
nyozóknak fenntartóságunk isk nagybizottsági gyűlése 
jegyzőkönyvileg hálás köszönetét fejezte ki.

Segélyezés. Az iskolai kisbizottság tandíjkedvezmény 
dinén összesen 7400 koronát engedélyezett, tápintézeti 
kedvezményt 1440 koronát adott, az ifjúsági önsegélyző 
egylet 11 tanulónak 1100 koronát, továbbá 15.4 tanulónak 
851 drb. könyvet adott használatra összesen 17020 korona 
értékben.

Az ifj. segélyegylet céljaira adakoztak: nagys. 
Mechwart Ernő egy hm felügyelő 1000 K, a helybeli Turul 
sportegylet 100 K., N. N. 20 K, a Petőfi önképzőkör 700 
k , Hvozdovits Pál járásbiró ur 20 K., Diamant Salamonná 
úrnő 75 K, Leopold Mihályné úrnő 75 K., dr. Eibach 
Kornél ur 902 K, dr. Beide Mózes orvos ur 130 K., dr. 
Blum János orvos ur 50 K. és dr. Oblath Adolf orvos ur 
4 0 koronát. Több tanuló tankönyveket adott. E helyen is a 
tanulóifjúság és intézet nevében elismerő köszönetemet fe
jezem ki a nagylelkű adományokért.

Az intézet anyagi helyzete igen súlyos; a tan
ügyi kormánynál ké elmeztük a fenntartási segélynek 19000 
koronáról 31000 koronára való emelését, de kérelmünk 
visszautasittatott, úgyhogy az intézetet a legválságosabb 
helyzetből ragadta ki az amerikai evangélikus egyesületnek 
Morchead theol. tanár ur utján kieszközölt segélye, mely
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intézetünket és tápintézetünket összesen 62500 koronával 
s ezenkívül. élelmiszerekkel támogatta. A megsegítő liitro- 
koni szeretet e nagy adományáért hálát adunk Istennek, a 
bőkezű evang. egyesületnek és főtisztelendő Kapi Eéla 
püspök urnák, aki a jótéteményt kezeinkhez juttatta.

A tanári testület az 1920̂ 2 L tanévben.
1. Fáik Henrik igazgató, M; így. Vili. Néra. Vili. 

6 óra. Tanít 24 év óta. Petőfi önképzőkör vezetője.
2. Hajas Béla rt. (Magy. Lat) Magy. VI. Lat. VI. 

Gp. irod. VII. Vili. Tört. 111. 16 óra. Osztályfő a VI ik 
osztályban. A tanári könyvtár őre. Tanít 21 éve.

3. Kiszely Géza rt. (Lat, Gör.) Gör. V. VI. VII 
Lat. Vili. Gyorsírás IV. h. ó. 20. Osztályfő a VII 1-ban. A 
segélyegyleti könyvtár kezelője. Tanít 20 éve.

4. Demiány Ervin rt. (Magy. Ném) Magy. III. V. 
Ném. III. V. VI1. h. ó. 17. Osztályfő az V-ik osztályban. 
Tandijkezelő. Tanít 15 éve,

5. März Konrád rt. (Rajz). Rajz. geom. I.—IV. Gör. 
pótló rajz V.—VIII. Szépírás I. II h. ó. 20. A rajzszertár 
őre, internátusi felügyelő tanár. Tanit 17 év óta.

6. Kovács Jenő rt. (Menny. Term.) Menny. I. 11. IV.
VI. Vili. Földr. III. h. ó. 20. Osztályfő a I V-ik osztály ban. 
Tanit 14 éve. Az ifj. könyvtár őre.

7. Zvarinyi János rt. (Lat. Gör) Lat. III. V. Gör. 
VIII. h. ó. 16. Osztályfő 111-ban. Tanit 13 éve.. A class, 
fii. szertár őre.

8. Genersich Tivadar r. vall. tanár. Vall. 1 . - VIII. 
Bölcs. Vili. h. ó. 19. Intézeti exhortator, a belmissioi egye
sület vezetője, a zenekor vezetője. Tanit 12 éve.

9. Posevitz Vilmos rt. (Földr. Term) Földr. I. II. 
Természetrajz I. II. IV. V. VI h. ó. 19. A termr. szertár 
őre. tápintézeti efórus. Tanít 12 éve.

10. Lövik Kálmán ft: - (Lat Gör.) Magy. I. Lat. I. 
Tört. IV. V. Földr. IV. h. ó. 17. Az I. osztály főnöke. Az 
i'nternátus vezetője. Tanít 12 éVe.

11. Polgár Dezső rt (Menny. Term.) Menny. III. V.
VII. Fiz. VII. VIII. h. ó. 17. A fizikai szertár őre. Tanár
kari jegyző. Tanit 12 éve.

12. Rózsa Sándor rt. (Lat. Tört.) Lat. VII. Tört. VI. 
VII. Vili. Sog VIII. h. ó. 16. Osztályfő a VlI-ben. Egyhm.
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levéltáros. Tanít 1 1 éve.
13. Kunszt Henrik rt. (Magy. Néni) Magy. IV. VII. 

Néni. IV. VI. Gör. pótló írod V. VI h. ó. J 9  Tanít 4 éve.
14. Gömbös Miklós h. t. (Magy. Lat.) Magy. II. 

Lat. II. IV. Soc IV. h. ó. 18.
15. Molnár Lajos rt (Torna) Torna I. - Vili. Játék 

I.—Vili. )i ó. 19. A tornaszertár őre.
Ifi Biczó Zsigmond ref. lelkész, óraadó vallástanár 

ref. vall. I.—Vili 4 óra. Tanít 26 éve.
17. Fájth Jenő róm. kath. vallástanár I.—Vili. oszt. 

heti 1 (i óra. Tanít 12 éve.
18. Rosenthal Tóbiás izr. főrabbi óraadó vallástanár, 

tan. hittant 1 Vili heti 6 órában. Tanít 30 éve.
Ösztöndíjak és jutalmak. A június 2 1 én tartott 

évzáró ünnepen az igazgató nagy közönség jelenlétében 
buzdító szavak kíséretében a következő ösztöndíjakat és 
jutalmakat osztotta ki:

Imrő Sándor I. o. t. Balog Imre ö. d (10 k.), Fehér 
Gyula I. o. t. Ilj. segélyegylet segélye (100 k). Lövik 
Kálmán I. o. t Bonyhád nagyközség Jubileumi ö d. (40 k ), 
Nádor Tamás I. o. t dr. Beide Mózes jut. d. (20 k.).
Sámson Imre I. o. t. dr. Berde Mózes jut. d. (20 k ), Bändel 
Henrik II. o. t. A tanári kar Petőfi ö. d. (10 k.), Fittler 
Géza II. o. t. Egy hálás volt tanítvány jut d. (50 k.),
Godova Lajos II. o t. Egy evang. lelkész jut. d. (50 k.),
Gyalog Béla II. o. t. A tanári kar Erzsébet ö. d. (10 k ),
Halmai Aladár II. o. t. Müller József ö. d. (10 k.), März 
Károly II. o. t. Ifj. segélyegylet segélye (100 k.), Pollák 
Miklós II. o. t. Herger Nándor ö. d. (10 k.), Tóth Zsiga 
György II. o. t. Müller Lajos tanár jut. d (50 k ), Barabás 
István III. o. t. Raubitschek Izór jut. d. (50 k ), Hegyi 
József III. o. t. Demiány Ervin ö. d. (10 k.), Jager István
III. o. t. Bonyhádi casino Jókai ö. d. (10 k.), Földes László 
111. o. t. Ilj. segéiyegylet segélye (100 k.), Kapeller Béla 
111. o. t Busbach Ádám ö. d. (30 k.), Schöll Lajos III. o. 
t dr. Both Radó ö. d (20 k), Sieber Jakab III. o. t. 
Hirschfeld Béla jut. d. (100 k.), Tornallyai Sándor III. o. t. 
Ifj segélyegylet segélye (100 k.), Benedict Géza IV. o t. 
Fekete Géza ö. d. (10 k ). Galle Miklós IV. o. t. N. N. 
jut. d. a tornából (25 k.), Haffner Zoltán IV. o. t. Marhauser- 
Prinner ö, d. (100 k.), Hütter László IV, o. t  Hammel



10 — .

Alajos ö. d. (10 k.), Klenner János IV. o. t. Gazdaszövetségi 
Bank jut. d. (50 k ), Curilovic Ottó V. o. t. Régi tanítvá
nyok Forberger ö d. (20 k.), Faragó Imre V. o t. Till 
Henrik ö. d. (10 k ), Gungel György V. o. t. N. N. jut. d. 
a tornából (25 k.), Kreschka Frigyes V. o. t. dr. Schwetz 
Antal ö. d. (20 k.), Nusser Antal V. o. t. Loosz Károly 
jut. d (100 k.), Erdős Pál VI. o. t. Bonyhádi segélyegylet 
Erzsébet ö. d. -(20 k.), Frank Sándor VI. o. t. Eisner Jakab 
ö. d. (50 k ), Gcnersich Aladár VI. o. t. Thassy Gyula ö. 
d. (500 k.), Laki Tibor VI. o. t. Régi tanítványok ö. d. 
(30 k.), dr. Pesthy István ö. d. (50 k ), Egy’ ismeretlen jut. 
d. (10 k. ezüstben), ifj. segélyegylet segélye (100 k) 
Szepessy Kálmán jut. d a tornából (25 k), Nagel Henrik
VI. o. t. Egy hálás volt tanítvány jut. d. (50 k ), Steiner 
Ferenc VI. o. t. Stern Adolf ö. d (20 k.), Wildanger 
Adám VI. o. t. Rosenstein ö. d. (40 k.), Gaál Antal VI. o. 
t Régi tanítványok Gyalog István ö. d. (20 k), Csömör 
Antal jut. d. (i00 k ), Szabó László VI. o. t. Itj. segély
egylet segélye (100 k), Wagner Rezső VII. o. t. Sass 
István ö. d (50 k ), Roth-Teleky ö d. (70 k), Jakus László
VII. o. t. Fördös Lajos ö. cl. (50 k.), Ifj. segélyegylet (100 k.), 
Szepessy Kálmán jut. d. a tornából (25 k.), Szepessy Zoltán 
Vll o. t. Haífner István jut. d. a tornából (25 k ), Halmai 
János Vili. o. t. Pesthy Pál ö. d. (50 k ), Róth-Teleky ö. 
d. (70 k.), Vogel Jenő Vili. o. t Weber János ö. d. (50 k), 
Bélák János Vili. o. t. Sass László ö d. (40 k) Roth-Teleky 
ö. d. (70 k ), Udvaros József Vili. o. t. Gyalog Pintér ö. 
d. (40 k.), Roth-Teleky ö. d. (70 k.), Ifj. segélyegylet 
segélye (100 k.), Kovács Béla Vili. o. t. Bonyhádi Casino 
Vörösmarty ö. d. (40 k.), Egy hálás volt tanítvány jut. d. 
(50 k.), Ifj. segélyegylet (100 k.), Kroitz Ferenc Vili. o. t. 
Érettségit tett növendékek ö. d. (30 k ), Paliké Béla Vili. 
o. t. Rosenstein ö. d. (40 k.), Ifj. segélyegylet (100 k), 
Összesen 3655 Korona.

Adományok a szertárak részére:
Molnár Lajos: Távolságmérő. Studer Frigyes: i drb. 

Folyadékellenállás, 1 drb. magasságmérő, özv. Zukker 
Sándorné: Kapcsoló táblához márványtábla. Müller Henrik: 
Kapcsoló tábla márványtáblájához a keretet és munkát adta, 
Loosz Károly: Céllövészethez felszerelési cikkek.
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Érettségi vizsgálatok. Az Írásbeli érettségi vizs
gálaton 24 tanuló vett részt, kik közül Wickert Károly 
tavai végezte a Vili. osztályt és május 1 8 - 2 0  napjain 
folyt le. írásbeli tételek voltak: Magyar irodalomból: Tompa 
hazafias lírájának hatása korunkban Latin nyelvből: Vergilius 

.Aenei. Vili. 585—014 sorai. Mennyiségtanból: I. Egy ház 
megvételére hárman tesznek ajánlatot. Az első 800000 
koronát igér készpénzben, a második 4 év múlva fizetendő 
870000 koronát, a harmadik 7 év múlva fizetendő 4 80000 
koronát 6 9 o-os kamatláb mellett, melyik a legelőnyösebb 
ajánlat? 2 Vrflaniely hegy két külömbözö oldalán fekvő A 
és B pontokat egyenes alagúttal kell összekötni. A hegy 
tetején fekvő C pontnak A tói való távola 1 0 km. B tői 
való távola 1 28 km. A C B a  = 98° 40’ 10”. Milyen 
irányban kell A pontból kiindulva a fúrást folytatni, hogy 
B ponthoz jusannak. Eredmény a magyarból: .3 jeles, t) jó 
és 12 elégséges; a latinból: 7 jeles, 7 jó és 10 elégséges; 
a mennyiségtanból: 1 4 jeles, 5 jó és 5 elégséges. A szó
beli vizsgálatok junius 23—25 napjain Horváth Sándor 
főesperes elnöklete mellett a következő eredménnyel folytak 
le: a követelményeknek jelesen megfeleltek: Bélák János, 
Kovács Béla, Kroisz Ferenc és Udvaros József, összesen 4. 
Iól megfeleltek: Halmai János, Palikó Béla, Szabó Andor és 
Vogel Jenő, összesen 4. Tizennégy tanuló megfelelt és 2 
tanuló egy tárgyból elégtelen osztályzatot kapott s igy 
szeptemberben teendő javító vizsgára utasittatott. Sajnálattal 
kell megemlítenem, hogy dr. Mikola Sándor kormány- 
képviselő másnemű országos fontosságú küldetése miatt az 
érettségi vizsgálaton nem jelenhetett meg.

Tanulók névsora.
I. osztály.

Bánovits János, Birkenstock Péter, Bodoki József, 
Bouquet Frigyes, Fejér Gyula, Gcisz Ferencz, Hirsch fel d 
József, Imrő Sándor, Kaiser Henrik, Kirchner Gyula, Kopor- 
noki Attilla, Kőnigsbaum Kálmán, Kun László, Lövik Kál
mán, Lőczy Ferencz. Lúd fin András, Musch Henrik, Nádor 
Tamás. Nyári Béla, Péter István, Péter János, Raab Tibor, 
Ritzl József, Rosos Tivadar, Sámson Imre, Spiesz Ádám, 
istn., Stádler János, isin , Stark Jakab, Stein Dániel, S/okolics 
György, Vasváry Titusz. Összesen 31,
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Magántanulók: Ádám János, Becht Katalin, Bischoff 
Lenke, Demiányi Edit, Hild Henrik, Guttmann Károly. Kaiser 
Gyula, Linde Komád, Rumi Erzsébet. Összesen ti.

Vizsgát nem tettek: HafFner Margit, Halmai Tivadar, 
Ruppert Janos, Scherer Sára. Összesen 4.

Kimaradtak: Hvozdovich Zsuzsanna, Kenesei Endre, 
Tihanyi István. Összesen 47/

II. osztály.
Bändel Henrik, Bouquet Kálmán, Domá'n G\ ula, Dórit 

János, Ehret József, Eiitler Géza, Godova ’Lajos, öjalbg 
Béla, HafFner István, Halmai Aladár, Hcrger János, Hopp 
Ferencz, Horváth János, Kovács József, Kratz 1 János, Lex 
Sándor, ism., März Károly, Nyári Géza, Pali Sándor, Pollák 
Miklós. Schobert Lajos, Soós Gyula, Steib Ottó, Süveg 
Sándor, Tóth Zsiga Jenő.

Magántanulók: Balogh Sándor, Bischof Irma, Diamant 
Tibor. Összesen 28.

III. osztály.
Barabás István, Dachert József, Faragó Andor, Földes 

László, Haasz Jakab, Hegyi József, Jáger István, Kapeller 
Béla, Koch Jenő, Laki Ferencz, Lehmann Gyula, März Konrád, 
Papp Ferencz, Purt Béla, Reisner István, SchäfFer Miklós, 
Schöll Lajos, Szakács Mátyás, Szieber Jakab, Tornallyai 
Sándor, Vonbirn Károly, Weber István, Weiszenburger József.

Kimaradt: H erger István.
Magántanulók: Führer Andor, Mattem Miklós ism, 

Schöll Márta, Szepesi István, Taszler Károly.
Vizsgálatlan maradt: Hajas Lenke. Összesen 30.

IV. osztály.
Bakó Géza, Benedickt Géza, Béndek József, * Bréhm 

János, Fisner János, Fáik Ádám, Gallé Miklós, Gundrum 
József, HafFner Zoltán, Hegyi Ferencz, Hirnikl Ferencz, 
Hütter László, Kovács Lajos, Klenner János. Krejcsa Alfréd, 
Koch József, Litnbacher Sándor, Lőwy Ernő, ism , Reinholdt 
Rezső, Metz János, Móka János, Müller Pál, Péter József, 
Pfeiffer János, Reisberger Dezső, Rohr István, Roth Ferencz, 
Sámson László, Schobert József, Schultheisz József, Schwarc, 
Sándor, Stockinger Rezső, Szabó Pál Zoltán, Sztupa Ferencz, 
Topp József, Weizel Henrik.
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Magántanulók: Becht Dénes, Gócz Béla, Guttmann 
Benő, Hirschmann Lidia, Szepesi János, Végh József.

Vizsgát nem tett: Herold Aranka. Összesen 43.
V. osztály.

Curilovic Ottokár, Csömör Antal, Diczendy Gyula, 
Erményi János, Faragó Imre, Gungl György, Gyalog István, 
Hildebrandt Elek, Kreschka Frigyes, Lehmann Sándor, März 
János, Muha János, Nusszer Antal, Papp Antal, Herényi 
Béla, Sembery Miklós, Szabó Miklós, Vastag Gyula, Weber 
Kálmán.

Magántanulók: Altmann Ilona, Barabás Anna. Bóna 
László, Müller János, Pfeifer András.

Kimaradtak Steib Ida, Benedek József. Összesen 26.
VI. osztály.

Bauer Antal, Dächert Béla, Erdős Pál, Fáik Dezső, 
Frank Sándor. Gaál Antal, Genersich Aladár, Hegyi István. 
Herger Sándor, János Ferencz, Laki Tibor, Lemle Zoltán, 
Nágel Henrik Obendorf Zoltán isin., Rákos István, Schöll 
Vilmos, Stadler Béla, Steiner Ferencz, Szabó László, Than 
József, Wildánger Ádám, Zsolnay István.

Magántanulók: Dőry Klára, Leopold Margit, Döb- 
rentey Ernő isin,

Kilépett: Erdős István. Összesen 26.

VII. osztály.
Bischof János Eicher István, Faragó István, Friedrich 

György, Horváth Endre, Hübner Béla, lkusz Henrik, Jakus 
László, Küszter Jakab, Majtényi Géza, Neun Henrik, Oravetz 
Lajos, Paar Ferencz, Schaffer Jenő, Szepessy Zoltán, 
Wagner Rezső, Weither Dániel.

Mágántanulók: Felder Sebestyén. Összesen 18.
VIII. osztály.

Bélák János, Bősz Endre, Brandeisz Zoltán, Csiina 
Imre, Fáncsy János, Genersich Tivadar, Halmai János, Hét a 
Gábor, Holländer Andor, Kovách Ferencz, Kovács Béla, 
Krausz Ernő, Kroisz Ferencz, Lang János, Langhotfer János, 
Mocsáry László, Palikó Béla, Pfeffer Sándor, Pirkner Miklós, 
Szabó Andor, Udvaros József, Vogel Jenő.

Magántanuló: Blum Klementin. Összesen 23.



Statisztikai adatok:

A tanulók száma: Felvétetett az év folyamán 199 
rendes és 25 fiú és 18 leány magántanuló; osztályvizsgá- 
latot tett 195 rendes; 22 iiu és 12 leánymagántanuló. t

A tanulók vallása: Ág. hitv. ev. 86, ref. 13, róm. 
kath. 98, izraelita 31.

A tanulók anyanyelve: magyar'202, német 26,
horvát 1.

A tanulók nyelvismerete: csak magyarul tudott 
110, más nyelven is 92. Az utóbbiak közül németül beszélt 
90. tótul 1, egyéb nyelven 1.

A tanulók illetőségének helye: Tolnamegyei 161, 
más megyebeli 68.

A tanulók szüleinek foglalkozása: középbirtokos 7, 
kisbirtokos 25, napszámos 9, gazdasági tisztviselő 8, föld
művelési munkás 1, nagyiparos 3, kisiparos 32, ipari v. bányá
szati tisztviselő 2, ipari v. bányászati segédszemély 5, nagy- 
kereskedő 7, kiskereskedő 2<>, kereskedelmi v közlekedési 
tisztviselő 12, kereskedelmi v. közlekedési segédszemély 5, 
köztisztviselő 2-8, pap tanár-tanitó 32, más értelmiség 10, 
katonaaltiszt 3, nyugdíjas tisztviselő 10, nyugdíjas altiszt 1, 
magánzó 9.

A tanulók magaviseleté: dicséretes 166, megfelelő 
27, tűrhető 2.

A tanulók előmenetele: jeles 15, jó 48, elégséges 
131, egy tárgyból elégtelen 16, kettőből 12, többől 7.

A tanulók mulasztása: egy órát sem mulasztott 51, 
csak igazoltan 140, igazolatlanul 4; igazolt óramulasztás 
3785, igazolatlan 12.

Tájékoztatás az 1921 [22, tanévre nézve.

Az 1921122 tanévre a beiratások szept. 1—3-án lesz
nek. Az I. osztályba lépő tanulók felvételi vizsgát tesznek 
a magyar nyelvből (irás, olvasás, tartalom elmondás, némi 
elemzés) és a számtanból (a négy alapművelet.) Be kell 
továbbá nyujtaniok a IV. elemi osztályról szóló bizonyít
ványukat, születési és ujraoltási bizonyítványt. A felvételi 
vizsga aug. 3 0 —-31-én lesznek, jelentkezni (Írásban is lehet) 
aug. 25-én kell. A javító vizsgák aug. 3 0 -31-én lesznek,
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a két tárgyból bukottak csak a dunántúli ág. hitv. ev. püs
pök ur Öméltósága engedélyével tehetnek javító vizsgálatot. 
A tandíj 400 korona, beiratási dij 50 korona, ez alól a 
fenntartóság gyermekei fel vannak mentve. Más vallásuak 
fenntartás dij czimén 120 koronát fizetnek. Nyugdijilleték, 
értesítő stb. dij címén minden tanuló kivétel nélkül fizet 
30 koronát.

Az internátus. az 1921/22. tanévben meg fog nyíl
ni, Jelentkezni vagy az igazgatónál, vagy Lövik Kálmán 
vezető tanárnál lehet julius 31-ig. A tanulók teljes 
ellátásban (reggeli ebéd és vacsora) részesülnek, fűtést, 
világítást, mosást kapnak, két tanár felügyelete alatt állnak 
és évenként összesen 4600 koronát fizetnek és egy q búzát 
és 2 kg. zsírt kötelesek hozni, melyet a forgalmi áron 
meg lehet váltani.

A tápinfézet korlátlanul vesz tel növendékeket, kik 
ebédért és vacsoraért évi 2000 koronát, reggeliért évi 
800 koronát fizetnek és 1 q búzát és 2 kg. zsírt kötelesek 
beszolgáltatni, amit forgalmi áron meg lehet váltani. A 
fenntartóság fentartj* magának. a jogot, hogy az árak 
változásával az ellátási dijat vagy emelje, vagy csökkentse.




