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Adatok az 1923—24. iskolai évről.
1918-ban jelent meg utoljára nyomtatásban Értesítőnk.
Az utána következő szomorú emlékű 1918— 19-iki iskolai
évben uralgott proletár-diktatúra megtiltotta az Értesítő megjele
nését, a folytatólag következett évek nagy drágasága meg arra
kényszerített, hogy csak írásban tehessünk jelentést mind az
iskolafenntartó, mind a fölöttes hatóságoknak. Most azonban ismét
beszámolhatunk a nagy nyilvánosságnak arról, amit az elmúlt (és
igen röviden a megelőző években) végeztünk.

Hatóságunk.
Közfelügyelő urunk ismét Dr. Zsigmondy Jenő úr. Iskolánk
felügyelősége br. Radvdnszky Albert úr leköszönése folytán újból
Dr. Haberern Pál úr vállaira nehezedett, míg végre az 1921. évi
tisztújítás olyan férfiút állított a felügyelői helyre, aki mint psychiater
megértő, a dolgok mélyére ható orvos, nem a külszín után ítél,
hanem a lelkeket vizsgálja és azok megismerése után mond véle
ményt és ítéletet. Örömmel és mély tisztelettel üdvözöltük Dr. Németh
Ödön úr jöttét és — merném állítani — büszkeséggel tekintünk
feléje, aki örömünkben résztvesz és nehéz munkánkban őszinte
munkatársunk.
Még 1918-ban testületileg tisztelegtünk Mélt. Dr. Raffay Sándor
úrnál, mint újonnan megválasztott bányakerületi püspökünknél.
1924-ben Ni. Broschkó G. A. új esperes urunknál, aki iskolánk
volt hitoktatóját, később fasori lelkészt és esperes urat, mindig
őszinte pártfogónkat, néh. Kaczián Jánost követi a díszes állásban.
A legutóbbi képviselő-testületi ülés Németh Géza urat a közös
egyházak gazdasági intézőjévé választotta, aki már eddig is buzgón
fáradozott iskolaépületünk belső bajainak eloszlatásán és aki a
jövőben hivatott lesz az összes anyagi ügyeket rendezni.
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Iskolalátogatók.
Fenntartó hatóságunk mindig éber figyelemmel kísérte iskolánk
belső munkáját és örömmel jelenthetjük, hogy mindkét iskola
felügyelő úr, továbbá Brosdikó G. A. esperes úr is többször résztvett a tanítási órákon.
A m. kir. kormány előbb Scherer Gyula, majd Reöthy Vladimir,
jelenleg meg Végh Mihály polg. isk. szakfelügyelők által ellen
őriztette működésünket; mind a három pedagógus elismerőleg
nyilatkozott az elért eredményről.

A testület.
1918. óta nagy változáson ment át testületünk. 1919. január
7-én elhúnyt Votisky Zoltán tanárunk, aki a háborúban szerzett
tüdőbaját szülőföldén, a Tátrában, akarta gyógyítani; ott nyugszik
édes apja mellett a késmárki temetőben. 1919. január 18-án meg
Bruckner Frigyest veszítettük el, kedves, jó énektanárunkat. U. a. az
évben megvált iskolánktól a gyermekek által szeretett és megértett
Martony Elek vallástanár, helyét Dr. Csengödy Lajos, akkori segéd
lelkész foglalta el. Őt is rövid három év után Algőver Andor theol.
tanár és hitoktató váltotta fel. 1920. szeptember 27-én húnyt el
Kardeván Vilmos kartársunk Lőcsén, aki a polg. leányiskola ala
pítása óta 20 éven át volt egyik büszkeségünk.
Az 1919—20. isk. évben Szluika Ella Modorból menekült igaz
gató és ugyanonnan távozni kényszerült Jeszenszky Ilona tanár, a
Nagykikindából elűzött Jeszenszkyné T. Irén tanár és a Zombort
elhagyni kényszerült Lombos Albert el. isk. igazgató nyert iskolánk
hoz beosztást, akik derekasan kivették részüket a munkából. Neve
zettek 1921-ben B-listára kerülvén, ismét elváltak tőlünk. Jeszenszky
Ilonát iskolafenntartó hatóságunk 1922-ben rendesnek választott meg.
Fogadják a lakóhelyüket elhagyott hű munkatársak most is
köszönetünket önzetlen fáradozásaikért.
A rajz- és kézimunka tanszékkel is sok bajunk volt. Raidl
Ida tanárunk előbb hosszabb szabadságot vett, majd állásáról
leköszönt. Utódja Jankó Márta is rövid 1l/z év után a házi
tűzhelyet cserélte fel az iskolával; jelenleg Glock Klára tanár tölti
be a tanszéket. — Az énektanítás körül is baj volt. Bruckner
halála után helyettes működött az isk. év végéig, majd Oravecz
Ilona és Kaczián Ilona, utánok Fialka Sári főv. énektanárnő taniI
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tott 1— 1 éven át. Jelenleg Lahmann György el. isk. tanító tanítja
a világi és a polg. isk. igazgató az egyházi éneket. Reméljük,
hogy a jövő isk. évtől kezdve ebben az állásban sem lesz változás,
véget ér az örökös helyettesítés.
Testületünk jelenleg teljes, mind a hat tanszéket rendes
tanerők töltik be. Van az igazgatón kívül öt rendes, egy helyettes,
egy egészségtan tanárunk, három hitoktatónk és egy iskolaszolgánk.
A proletár-diktatúra elmúlása után fenntartó hatóságunk
mindnyájunkat igazolásra szólított fel. Megnyugvással jelenthetjük,
hogy a legkisebb kilengést sem tapasztalta.
Az 1919. augusztus 25-ike nevezetes napja iskolánknak. Akkor
mondta ki t. i. a képviselőtestület, hogy az eddig egy igazgatás
alatt működő elemi és polgári leányiskolát széjjelválasztja, különkülön igazgatás alatt..

Belső életünk.
Az 1920. április 29-ike emlékezetes napja lesz polgári isko
lánknak, akkor tartotta püspök urunk, Dr. Raffay Sándor, néhai
Kaczián János esperes és néhai D i. Liedemann Frigyes főjegyző kísé
retében a canonica visitatiot. A beszámoló alkalmából főpásztorunk
nak figyelmébe ajánlottuk iskolánk fejlesztését, számos szülő abbeli
óhaját, vajha leányaik a mi iskolánkban folytathatnák tanulmányaikat.
Püspök urunk belátta a jogos kérelmet, de miután iskolaépüle
tünkben erre hely nem kínálkozik, megalkotta a Veres Pálnéutcában a „lyceumot“, amely a kor követelményeinek és sok szülő
igényének megfelel.
A 6626—920. sz. miniszteri rendelet megadta a polg. leány
iskola testületének a háborús stb. pótlékot. Mennyi tehertől, anyagi
áldozattól mentesítette ez a rendelet az iskolafenntartót, azt ki sem
mondhatjuk; mert bármennyi tandíjat szednénk is, a terhet el nem
bírnók, a tanerők díjazását nem viselhetnők el. Köszönet, őszinte
köszönet ezért a megértő kormánynak és az eredményesen műkö
dött közvetítőknek!
A kis tagú tantestület — mint ezt máskép el sem képzel
h e tő k — békés együttműködésben munkálkodik azon a célon,
hogy a gondjainkra bízott leánykáinkban a tiszta erkölcs, igazi
vallásosság és mély hazafiságot neveljük.
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A tanítás.
Az 1919—20., 1920— 21. és 1921 —22-iki iskolai évek —
sajnos — még mindig csonka tanítási évek, háborús idők voltak.
Hol spanyol-, hol vörhenyjárvány, meg más gátló körülmények
fosztották meg a tanítási időt, csak az 1922—23-iki év volt az
első csonkítatlan év. Mit jelent az, 10 rendes hónap helyett 7—8—9
hónapon át tanítani, ezt mutatja tanítványaink nagy része, amely
otthoni segítség nélkül nem tudja azokat a hézagokat pótolni,
amelyeket a kényszerszabadság ütött tudásán. Azonkívül a háborús
évek hiányos táplálkozása, a nehéz megélhetési viszonyok, a szülők
túlfeszített munkája, mind, mind rányomja bélyegét az ifjúságra.
Ezt tapasztaljuk különösen az I. oszt. növendékeinknél, akik igen
hiányos előképzettséggel jönnek a főváros különféle magániskoláiból.
Itt megemlítjük, hogy ez a szomorú valóság bennünket arra kész
tetett, hogy foglalkozzunk azzal a gondolattal: nem volna-e jó az
ilyen jelentkezőktől felvételi vizsgát követelnünk?
Az utolsóelőtti esztendőben behoztuk az ú. n. osztályfőnöki
órákat, amelyekben az osztályfőnökök közvetlen beszélgetés közben
mélyebb betekintést nyerhetnek a leányok gondolkodás módjába,
fesztelenül társalogva, a családi körülményekbe stb.
Meghonosítottuk a szülői értekezleteket, amelyek azt a célt
szolgálják, hogy a szülői ház és iskola szorosabb kapcsolatba
lépvén, a leányok művelődését, tisztább gondolkodását és életét
elősegítsék. A szülők szívesen jöttek és néha igen érdekes meg
beszélés folyt. Talán fölösleges is említenem, hogy ezeken az érte
kezleteken iskolafelügyelő urunk is résztvett és más szempontból
megvilágítva, élénkítette az eszmecseréket.
Az elmúlt 1923—24-iki iskolai évre szóló beiratásokat június
25. és 26-án tartottuk, majd szeptember 1., 3. és 4-én folytattuk.
A tanítást csak szeptember 21-én kezdhettük, mert dísztermünk
festése megakadályozta, hogy hamarább kezdhessünk. 5 napi
kényszerszünidőt kellett adnunk január hó folyamán is, mert a
rendkívüli hidegben a vízvezeték főcsöve befagyott. Különben ren
desen folyt a tanítás, sem a testület tagjai, sem a tanítványok nem
voltak olyan betegek, ami a tanítást hátráltatta volna, bár néhanéha meglátszott egy-egy osztályon az influenzajárvány hatása.
A szeptemberi kényszerszünet napjait azonban jól felhasz
náltuk; naponként kirándultunk. Megnéztük 12-én a füvészkertet;
13-án a Gellérthegyen játszottunk; 15-én a Nemzeti Múzeumban
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voltunk, 16-án a holland-ünnepen, 17-én a Várban és 18-án a
Városligetben.
Amint a tanítást megkezdhettük, serényen folyt a munka.
A rendes tantárgyakon kívül szép számban (52) jelentkeztek
francia órákra; a külön tornaórákon is résztvett 14 leányka, sót a
bibliaórák is szép látogatottságnak örvendtek. Néhány leányka az
Ev. Szövetség gyermek-énekkarának volt tagja.
A tanítványok magaviseleté ellen nem volt különös panaszunk,
apróbb, gyerekes csintalanságot könnyen fékezhettünk. De a tanu
lásban, előhaladásban már akárhányszor nyílt alkalmunk a kifakadásra. A tanári testület a régi, békés állapotot szeretné látni és ideáliz
musában nem számol mindig a valódi, nehéz élettel, azért ítélkezik
talán szigorúbban, mint mások, akik reálisabban gondolkodnak.
Egy-egy előfordult esetet a szülőkkel kellemesen elvégeztünk, sőt
látogatások által az iskola és család között való kapcsolatot szoro
sabbra fűztük.
Hogy eredményesebbé tegyük a kézimunkatanítást, a népes
osztályokat csoportokba osztottuk és úgy gyakoroltuk a kézügyes
séget. Ennek eredménye meg is látszott.
A tanári testület, tehetsége és a körülményekhez képest, meg
tette kötelességét az egyesületi és társadalmi életben is, részint
felolvasások, részint jótékonysági cselekedetek által.
A már említett éveleji kirándulásokon kívül Gajári Leo úr
és úrnő meghívására megtekintettük az ízbég mellett levő szer
számgyárat és kellemes játékokkal töltöttük el a nap többi részét.
A későn érkezett tavasz nem engedte, hogy többször vigyük
ki leányainkat a szabadba.
4

Ünnepélyek.
1921. április 18-án megünnepeltük a Worms-ban tartott
birodalmi gyűlés 400 éves évfordulóját.
Minden évben megemlékezünk márc. 15-ről, okt. 6-ról és
31-én a reformáció nagy napjáról. 1923. nov. 17-én a székesfő
város 50 éves jubileumát ültük meg. 1924, márc. 21-én pedig
Kossuth Lajos halálozási napjára emlékeztünk. A leánykák előadá
sáról az Önképzőkör vezetője számol be.
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Jótékonyság.
Ebben az évben is, mint az előzőkben, adományokban volt
részünk és gyakoroltunk is jótékonyságot.
Iskolafenntartó hatóságunk kamatmentes előleget engedé
lyezett az erre rászorult testületi tagoknak.
Meister József úr 100,000 K-t adományozott szegény tanulók
tankönyveire (melyeket még ősszel be is szereztünk). — A Tébe
99,900 K értékű tankönyvet küldött. — Dr. Farkas Józsefné úrnő
karácsonyi ajándékkép 20,000 K-t adományozott, amelyet jó helyre
juttattunk. — A szegény éhező német gyermekeknek 12 kg. lisztet
küldtünk, a püspöki hivatal által pedig 530,000 K-t és 1 millió M. —
Az ev. sajtóalapnak 257,820 K-t gyűjtöttünk, amely összegen kívül
többen egyenesen a lelkészi hivatalnak adták át gyűjtéseiket. —
A Gyermekvédő Liga, valamint a Vörös Kereszt gyűjtő urnájába
a tanítványok személyesen adták le adományaikat. — Az anya- és
csecsemővédő-napon pedig (még ősszel) 44,000 K-t vettünk be és
küldtünk el az ill. egyesületnek. — December 22-én 60-nál több
gyermeknek adtunk karácsonyi ajándékot. A beszédet ezen alka
lommal is Nt. Jeszenszky Ignác v. esperes-lelkész úr mondotta —
mint néhány év óta. Beszédes ajka azóta elnémult, gyöngéd, szerető
szíve nem dobog többé embertársaiért éc iskolánkért; nagypén
teken kísértük őt nyugvóhelyére és áldást rebegtünk sírja felett,
aki oly szép áldást hintett a gyermekekre. Emléke, ha máskor
nem, karácsonykor mindig megjelen, hiányozni fog körünkből.
Áldott legyen emléke!
A József kir. herceg szanatórium javára rendezett sorsjáték
alkalmával leányaink 303,900 K-ért vásároltak sorsjegyet.
Menekült családoknak karácsonykor és húsvétkor mindig jut
tattunk szeretetadományokat.
Nem sok az, amit tettünk, de jó szívvel tettük. A kegyes
adakozók meg fogadják adományaikért hálánkat.

Szertárak, könyvtárak.
A nagy drágaság miatt szertárainkat nem gyarapíthattuk,
fejleszthettük oly módon, amint azt kellett volna, de iparkodtunk
a meglevőket megtartani és — ha a szükség kívánta — javít
tatni — Könyvtárunkat is a lehetőség határain belül bővítettük.
Talán ifjúsági könyvtárunk fejlődött még legjobban, bár á kézenforgó könyvek épentartása sok költséget emésztett.
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Az úgynevezett segélyző-könyvtárunk a háború óta szépen
bevált. Az év végén bekértük a leányoktól a tankönyveket, a nyáron
át a napon fertőtelenítettük, később kijavíttattuk, beköttettük és az
új iskolai év kezdetén csekély ellenérték fejében használatba adtuk,
így tanítottunk több már teljesen elfogyott tankönyvből éveken át
és csak most, amikor ezek a könyvek is teljesen használhatatlanok
lettek, tértünk át más könyvekre. Az újonnan bevezetett tankönyvek
jórészét már beszereztük és jó, kötött állapotban várják az új tanuló
nemzedéket. (Meister úr, Tébe-adomány, Athenaeum, FranklinTársulat stb.) A Pesti Hazai Takarékpénztár 100,000 K-ás adománya
is jórészt ezt a célt szolgálja.
Az iskola és a tanulók egészségi állapota a lefolyt iskolai
évben kedvező volt. Mindössze a hosszú tél s a szeszélyes tavaszi
időjárás folytán a fővárosban tömegesen fellépett náthaláz (amit
sokan az influenzával tévesztettek össze, bár az igazi influenza
esetek száma jelentéktelen volt), okozott bajt iskolánkban is.
A tömeges mulasztások e miatt napirenden voltak. Az esetek túl
nyomó részben gyors gyógyulással végződtek. Ragadós betegségek
szórványosan is alig léptek fel, ragadós szembetegség (trachoma)
sem fordult elő. Az utóbbi években megszaporodott pajzsmirigymegnagyobbodás esetek is úgylátszik, csökkenőben vannak. A himlő
oltás, illetve újraoltás kötelezettségének valamennyi növendékünk
megfelelt. Az iskolai oltások márciusban voltak. A felmentések
száma a szokott mértéket nem haladta meg.

Ifjúsági egyesületek.
1.
Önképzőkör. A 15 év óta fennálló Önképzőkörnek ez iskolai
évben 68 tagja volt. 27 gyűlést tartottunk, melyen a magyar irodalmi
nyelv fejlesztése és a nemzeti szellem ébrentartása céljából szavalóés dolgozatversenyt rendeztünk három-három alkalommal. Azonkívül
minden gyűlésen szavaltak, felolvastak főleg hazafias, irredenta
tárgyú költeményeket, sőt ének- és zeneszámokkal is változatossá
tették a műsorainkat. Örömmel tapasztaltuk a fokozatos haladást,
az előadási készség fejlődését, amiket a sok jegyzőkönyvi dicséret
és az emlékkönyvbe való megörökítés is bizonyítanak.
Megünnepeltük október 6-ikát és március 15-ikét és meg
emlékeztünk az elhúnyt költőnőnkről, Papp-Váry Elemérnéről.
Nov. 29-én tombolajátékot rendeztünk, melynek jövedelmén,
64,300K-án, egyenlően osztozott az Önképzőkör a Bajtárs Egyesülettel.
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December 8—9-én nyilvános előadást rendeztünk. Kintzlerné
Scholcz Inez: „Éjféli álom“ című darabját és egy tréfás daljátékot
adtunk elő.
Április 5—6-án Hajtay Etelka: „Dalaim“ című allegorikus
jelenetében szavalataikkal és kisebb ének- és zeneszámokkal bizo
nyították be a kör tagjai az előadási képességüket. Mindkettőt
erkölcsi és anyagi siker kísérte. Az első tiszta jövedelme 818,856 K,
a másiké 1.318,400 K volt, mely összegeket az Önképzőkör könyv
tárának a gyarapítására és részben a szegény tanulók füzeteire és
a Bajtárs Egyesület céljaira fordítottuk.
December 21-én a Bajtárs Egyesülettel együtt 64 szegény
gyermeknek szereztünk karácsonyi örömet, megvendégeltük és
megajándékoztuk ruhafélével és játékkal. Az ajándéktárgyakat a két
egyesület buzgó tagjai gyűjtötték össze.
Az egyesület három ifjúsági lapra fizetett elő. A könyvtárát
gyarapította, hogy tagjai minden héten új könyvet kaphassanak s
ki ne fogyjanak az olvasnivalóból.
E helyen is köszönetét mondunk az Önképzőkör lelkes támo
gatóinak, külön Lingel János úrnak, aki ez évben is értékes szín
padi tárgyakkal gyarapította a berendezésünket.
Az Önképzőkör szorgalmas, mindig jókedvvel dolgozó tagjairól
pedig azt mondhatjuk, hogy megértették, hogy szegény megcson
kított hazánknak szüksége van sok, szép magyarsággal beszélő,
művelt, hazáját szerető ifjúságra.
2. Szembe Egyesület, azaz a szép magyarsággal beszélők
egyesülete az Önképzőkörnek a keretébe tartozik. Tagja a négy
polgári osztály valamennyi növendéke. Osztályonként két-két Szembe
őr figyelte a társait s a hibás beszédükről és a haladásukról havon
ként jelentést tettek az Önképzőkör gyűlésén. Évvégi jelentésükből
megállapítottuk, hogy használt az intésünk.
3. Bajtárs Egyesület. A nemescélú egyesületnek tagja vala
mennyi növendékünk volt. Havonként gyűlést tartottunk, melyen
elszámoltak a gyűjtők az összegükről, mely a tagsági dijakból,
adományokból és rendetlenek büntetéspénzéből gyarapodott jelen
tékeny összeggé, mellyel a tovább tanulni akaró, szegénysorsú
növendékeinket támogatjuk s alkalomadtán gyors segítséget adunk
a most tanuló társainknak.
Az adakozásban pedig mindig gyorsak és buzgók voltak az
egyesület tagjai.
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Ösztöndíjak.
Ösztöndíj-alapjaink kamatai oly csekélyek, hogy ezeket fel
sem vesszük, hanem a tőkék gyarapítására fordítjuk, de azért
minden évben voltak jószívű adakozóink, akik örömet szereztek
szépen haladó leányainknak, vagy segélyezték nehéz megélhetésükben.
A műit évben pl. 12 leánynak juttattuk Petőfi összes költeményeit
— hisz Petőfi-évünk volt és soknak jutott 5— 10,000 K jutalom.
A jutalom- és ösztöndíj-adományok sorát iskolafelügyelőnk,
Dr. Németh Ödön úr nyitotta m eg; adakozott ezenkívül Meister
József úr 200,000 K, Littvay Alajos úr stb. Döbrentey Károly ny.
ezredes úr meg a jövő tanévben egy leánykát ingyen tanít francia
vagy angol nyelvre.
Ösztöndíjat kapott: Balogh Ida IV., Rohde M. III., Ropposch
Erzsi II. és Kontra M. I. o. t.
Jutalomkönyvet az Önképzőkörtől: Nőtel, Németh, Köstler,
Urbán, Sehne, Szinyei és Herramhof IV., a német nyelvben tanú
sított előmenetelért: Barényi E., Köstler H. és Nőtel E. IV. o. t. stb.
•

Tanári testület és az előadott tantárgyak.
1. Algőver Andor theol. ak. tanár, hitoktató, tanította az ev.
vallástant mind a négy osztályban heti 8 órában.
2. Fialka Margit, tanította a természetrajzot I— II., számtant
III— IV., kezdő németet I— II., közgazdaságtant IV. osztályban heti
19 órában. A III. o. főnöke, a term, szertár őre, ifj. könyvtáros.
3. Glock Klára, tanította a rajzot és kézimunkát I—IV. oszt.
heti 19 órában. A rajzszertár őre.
4. Jeszenszky Ilona, tanította a magyart II., IV., földrajzi I— III.,
történelmet III— IV. o. heti 20 órában. A IV. o. főnöke. Az Önképző
kör, Bajtársalap, Szembe vezetője.
5. Kozma Gabriella, tanította a term, tudományokat III— IV.,
számtant I—II., tornát mind a négy osztályban heti 21 órában.
A II. o. főnöke; testületi jegyző, a természettani szertár őre.
6. Mikolik Kálmán igazgató, tanította a hal. németet I., IV.,
kezdő németet III., szépírást I— II. osztályban, egyházi éneket két
csoportban heti 13 órában.
7. Télessy Dalma, tanította a magyart I., III., hal. németet
II— III., kezdő németet IV., háztartástant IV. osztályban heti 20
órában. Az I. o. főnöke.
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8. Dr. Bexheft Ármin orvos, tanította az egészségtant a IV.
osztályban. Iskolai orvos.
9. Lahmann György, tanította a világi éneket mind a négy
osztályban heti 4 órában.
A róm. kath. vallású tanulókat tiszt. Farda Adolf, majd
Jaszenák Győző belv. káplán heti 2, az izr. vall. tanulókat Schwarcz
Jakab hitoktató tanította heti 8 órában.
A francia nyelvet négy csoportban Télessy Dalma tanította,
külön tornagyakorlatokat Kozma Gabriella vezetett. Bibliaórákat is
Kozma Gabriella tartott.
4

Tanulóink statisztikája az 1923—24. évben.
Beírtunk összesen 227 rendes tanulót, még pedig az I. o. 60,
a II. o. 52, a III. o. 61, a IV. o. 54 leányt. Ezek közül evang.
vallású volt 106(29, 15, 34, 28), ref. 23 (5, 9, 5, 4), róm. kath.
33 (7, 11, 4, 11), izr. 63 (18, 17, 17, 11). Fizető volt 177, féltdm. 3,
tdm. 37. Magyar anyanyelvű 222, német 12, egyéb 3. Pap, tanár
leánya 5, más értelmiségi 54, kereskedő 80, iparos 78, szolga 10,
Kimaradt 6 tanuló.
Születési évükre vonatkozólag: 1914-ben szül. 2, 1913-ban 35,
1912-ben 63, 1911-ben 47, 1910-ben 56, 1909-ben 21, 1908-ban 3.
Budapesten született 188, Csonka-Magyarországon 21, cseh
szlovák területen 4, román területen 6, jugoszláv területen 2,
Ausztriában 2, más külföldön 4.
Nyolc leányka jön naponként a környékből iskolánkba.
Jeles: az I. o. 3, a
II. o. 7, a III. o. 5, a IV. o. 10,
jó: az I. o. 29, a II. o. 25, a III. o. 25, a IV. o. 25, elégséges:
az I. o. 15, a II. o. 14, a III. o. 22, a IV. o. 19, egy elégtelenje
van: az I. o. 4, a II. o. 5, a III. o. 5, a IV. o. — , két elég
telenje van: az I. o. 1, a II. o. 2, a III. o. — , a IV. o. —,
három vagy több elégtelenje van: az I. o. 1, a II. o. —, a III.
o. — , a IV. o. — .
Nem osztályozható: az 1 .0 .5 , a ll. o. 1, a III. o. 1, a IV. o. 1.
Az iskolai évet június 17-én és 18-án, ú. n. összefoglaló utolsó
tanítási órák által fejezzük be, a képviselőtestület által felkért ú. n.
vizsgabiztosok és -nők jelenlétében. A vallástani vizsgák 16-án
lesznek. Az évzáró ünnepet 21-én (az elemivel közösen) a
templomban, majd a nagyteremben tartjuk, utána kiosztjuk a
bizonyítványokat.
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A tanulók névsora.
I. osztály.
Adler Edit, Bajza Gizella, Balogh Irén, Bastir Mária, Benedikt
Magda, Benkó Mária, Bozzai Anna, Chován Adrienne, Chován
Clarisse, Csepely Zsófia, Dulya Margit, Fialla Dóri Zsuzsána,
Fischer Margit, Fodor Erzsi, Freitag Emilia, Gecser Margit, Gera
Rózsi, Hanaszéder Vilma, Hecht Hilda, Heintz Erzsi, Herramhof
Amália, Hochschild Katica, Hofer Lili, Ittner Adél, Kálmán Erzsi,
Kálmán Mária, Keller Magda, Kemény Mária, Keszi Erzsi, Kirchknopf Sári, Klein Ibolya, Kovács Katica, Kontra Mária, Krausz
Gizella, Krempe Éva, Kurz Ella, Lingel Flóra, Mangold Nóra,
Maracsko Paula, Margitai Jolán, Najovics Boriska, Németh Erzsi,
Neupauer Etelka, Pap Irén, Péter Erzsi, Petrák Ilona, Policzer
Katalin, Rapaics Katica, Schelken Pálma, Schwarz Éva, Szandtner
Margit, Szirmai Klára, Szulner Zsuzsi, Thoma Irén, Torda Etelka,
Valentik Olga, Varga Vera, Végh Margit, Weiszenstein Margit,
Wohlstein Mária. — Összesen: 60.
Magántanulók: Csöpptis Gizella,
Ottilia, Székely Nóra, Mailath Hanna.

Kapitány Mária, Molnár

II. osztály.
Adler Mária, Árvái Anna, Balogh Mária, Bartos Irén, Bergl
Éva, Domokos Andrea, Falvay Klára, Farkas Lívia, Gaál Aranka,
Gatska Klára, Gegner Anna, Gombossy Ildikó, Gombossy Tekla,
Grüskovnyák Mária, Hajnal Klára, Hajnal Magda, Havelka Irma,
Hommert Ilona, Kätscher Alice, Kiltz Ilona, Knopp Márta, Kustár
Julia, Lovas Alice, Maiéter Emma, Mosshammer Vilma, Mtihl
Margit, Neszwadba Margit, Neu Alice, Neumann Ibolya, Neuwald
Magda, Pallós Klára, Ropposch Erzsi, Sátor Hedvig, Schmidek
Ilona, Schütz Matild, Somló Edit, Somló Vera, Spieler Vera, Stern
Márta, Szabó Jusztina, Szarka Margit, Szigeti Ilona, Szili Anna,
Tersánszky Karolin, Theodorovits Julia, Tóth Gabriella, Török
Éva, Varga Etelka, Viczena Juliska, Weisz Anna, Wirth Margit,
Zweigenthal Alice. — Összesen: 52.
Magántanulók: Csikesz Teréz, Csöppüs Gizella, Kapitány
Mária, Molnár Ottilia, Rosenzweig Piroska, Varga Mária, Viczena
Julia, Weisz Márta.
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III. osztály.
Barna Katalin, Battay Erzsébet, Bálint Rózsi, Csillag Márta,
Deutsch Lili, Dianovszky Emma, Dianovszky Olga, Ellinger Erzsébet,
Faludi Klára, Fander Ilona, Farkas Klára, Farkas Livia, Farkas
Matild, Farnadi Edit, Fischer Klára, Floderer Gertrud, Gajári Anna,
Gömöry Margit, Haiti Ilona, Harcz Irén, Herzberger Margit, Hesz
Hilda, Hinkelmann Erzsébet, Hlavács Olga, Horváth Ilona, Horvát
Ilona, Kämpfner Katalin, Keresztes Hona, Kis Margit, Kiss Olga,
Kluka Erzsébet, Kolosváry Ibolya, Koppány Éva, Kosch Hilda,
Kovács Klára, Kovácsovics Márta, Körös Erzsébet, Kutliár Juliska,
Kürti Ilona, Küsztner Stefánia, Mixich Vilma, Molnár Margit,
Münstermann Katalin, Neubauer Irén, Neuhauss Ilona, Putzer
Erzsébet, Rohde Mária, Rosenzweig Piroska, Schanzer Klára,
Schütz Ottilia, Somogyi Erzsébet, Szabó Ilona, Szűcs Klára, Vass
Margit, Vincze Vilma, Vogel Zsuzsanna, Walach Anna, Walkó
Katalin, Werner Mária, Winkler Magda, Wollák Lili. — Ö sszesen: 61.
Magántanulók: Grosz Aranka, Meister Julia, Zakár Matild.

IV. osztály.
Balog Éva, Balogh Ida, Barényi Edmée, Bergsmann Klára,
Blum Valéria, Czipó Erna, Domokos Erzsébet, Édeskuty Lygia,
Farkas Stefánia, Fekete Katalin, Fischer Ilona, Germuska Erzsébet,
Grüskovnyák Aranka, Harámy Ilona, Herramhof Gizella, Hiller
Magda, Hirsch Olga, Horváth Erzsébet, Hölle Melitta, Hudák Mária,
Iszer Magda, Komjáty Zsófia, Kotré Piroska, Kováts Katalin, Köstler
Hedvig, Krisán Vilma, Kun Margit, Lehrer Edit, Littvay Erzsébet,
Löb Erzsébet, Maier Edit, Mészáros Anna, Mikó Márta, Mirth Teréz,
Molnár Ilona, Németh Margit, Nötel Elza, Nyáry Lenke, Preisz
Anna, Putzer Magda, Sárkány Piroska, Schmidt Ilona, Sehne Edit,
Szabó Lili, Szinyei Mariska, Stark Margit, Stark Marietta, Stern
Livia, Túry Mária, Urbán Ida, Valenta Anna, Vallaszky Magda,
Weiszenstein Jolán, Vigh Mária. — Összesen: 54.
Magántanulók: Fritz Julia, Grosz Aranka, Grosz Sarolta,
Klima Aranka, Thomé Margit, Vajda Matild, Zakár Matild, Zych Olga.

Jelesek:
I. o. Ittner Adél, Kálmán Erzsi, Kálmán Mária.
II. o. Balogh Mária, Barlos Irén, Domokos Andrea, Ropposch
Erzsi, Schütz Matild, Somló Edit, Török Éva.
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III. o. Farnadi Edit, Hesz Hilda, Rohde Mária, Schütz Ottilia,
Wollák Lili.
IV. o. Balogh Ida, Barényi Edmée, Bergsmann Klára, Domokos
Erzsi, Köstler Hedvig, Lehrer Edit, Németh Margit, Nötel Elza,
Sehne Edit, Urbán Ida.

A jövő 1924—25. iskolai évre vonatkozó értesítés.
A beiratásokat június hó 23. és 24-én, d. e. 8— 12-ig tartjuk.
Akkor írjuk be a múlt isk. évben hozzánk és a mi elemi isko
lánkba járt, azonkívül minden új jelentkező ev. leányt.
Amennyiben a hely megengedi, szeptember hó 1., 2. és 3.
napján még felveszünk tanulókat.
Az iskolai évet szeptember 4-én nyitjuk meg. Javító-, pót-,
felvételi és különbözeti vizsgákat szeptember 1-én, d. u. 3 órakor
tartunk.
Beiratási díjul minden tanuló 10,000 koronát fizet.
A tandíj ev. vallásúak részére V» q, ref. 1 q, róm. kath. 2 q,
izraelita tanulók 4 q búza ára.
Üzemi pótlék címén minden tanuló V2 q búza árát fizeti.
Szegénysorsú, jó magaviseletű és legalább jó előmenetelű
tanuló szegénységi bizonyítvány alapján kérhet fél-, vagy egész
tandíjmentességet. Ezt a beiratás alkalmával a képviselőtestülethez
intézett folyamodványban kell kérnie.
Magántanulók a beiratási díjon kívül V4, V2,3A, ill. 1 q búzát
fizetnek tandíjul, azonkívül 2 q (összevontnál 3 q), rendkívüli idő
ben 4 q (összevontnál 6 q) búzát.
Magánvizsgát szept. hó elején, karácsonykor és az iskolai év
végén tartunk.

