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Adatok iskolánk 1925 6. évi történetéhez.

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban. 
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Ámen!

Ez az ima volt vezércsillagunk a lefolyt iskolai évben is. 
Az előítéletektől ment valláserkölcsi nevelés és hazaszeretet vezette 
a tanári testületet a jelenben is, amint azt intézetünk kezdete óta 
gyakorolta. Egyszerűséget, őszinteséget, becsületességet kívántunk 
a gondjainkra bízott leányainktól, jó erkölcsöt, szíves engedel
mességet magaviseletükben. Ez a mi iskolánk jellegzetes vonása.

Az 1925/6. iskolai évben tanulóink létszáma feltűnően apadt. 
Megtaláljuk ennek magyarázatát először a háborús években, amelyek
ben kevesebb gyermek született és a számok hulláma most érte 
■el a középfokú iskolákat; másodszor a súlyos gazdasági viszo
nyokban, mert iskolánk drága intézet, a tandíj magas, amelyet a 
középosztály gyakran nem képes megfizetni. Sohasem folyt be a 
tandíj oly nehezen, mint ezidén, soha annyi bajunk nem volt a 
hátralékok behajtásával, mint tavasszal, pedig elfogadtunk részlet- 
fizetéseket is. Tudjuk, hogy nem az akarat hiányán múlott ez, 
hanem a gazdasági élet viszontagságán.

Iskolánk nemesen érző fenntartó hatósága minden rangú és 
rendű tanulónak — ha azt megérdemelte — megadta az egész, 
vagy féltandíjmentességet, vagy kedvezményt, lett légyen az akár 
evangélikus, akár református, róm. katholikus vagy izraelita vallású. 
Nem utasította vissza azokat a szülőket, akik bizalommal hozták 
leányaikat iskolánkba, bármi felekezetűek voltak, de azt megköve
telte, hogy jó magaviseletűek legyenek és kötelességöknek meg
feleljenek. Illetlen, vagy hanyag leánykáknak nem adott kedvezményt.

Felügyelet.

Iskolafenntartó hatóságunkban nem történt személyi változás. 
Közfelügyelő urunk és a két iskolafelügyelő úr buzgósággal és 
szerető figyelemmel kísérik iskolánk működését és megértő szán-
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dékkal fogadták testületünk azt a felterjesztését, hogy négyosztályú: 
polgári leányiskolánkat fejlesszük.

Sajnálatunkra Mélt. Dr. Németh Ödön iskolafelügyelő urunk 
a tavasszal nem szentelhetett annyi időt iskolánknak, mint az 
előbbi években, mert vakbélirritatiója gátolta a lépcsők járásában. 
Május 15-én sikerült műtét után meg kímélnie kellett testét, de az 
évzáró ú. n. összefoglaló utolsó órákon jelen volt és örülhettünk 
felépülésén.

Iskolánk legbuzgóbb látogatója, Nt. Broschko G. A. úr, ez- 
idén is gyakrabban győződött meg a testület működéséről.

A magas kormány a f. évre Mihalik Sándor polg. isk. igaz
gatót és szakfelügyelőt küldte ki iskolalátogatóul, aki június 7-én 
és 14-én látogatott meg.

Az énektanítást Harmath Artur úr, a kézimunkát Kovácsy 
Jolán, a tornát br. Proff Kocsárdné úrnők ellenőrizték.

Az utolsó összefoglaló órákon, június 17-én és 18-án, a képviselő- 
testület által felkért ú. n. vizsgabiztos urak és nők voltak jelen.

Az évnyitó és évzáró, valamint hálaünnepen igen sok szülő 
és rokon vett részt.

A tanári testület tagjai

a múlt éviek maradtak. Az iskola igazgatója, miután szolgálatának: 
50-edik évét betöltötte, nyugdíjaztatását kérte, de a képviselő
testület kérelmére még helyén maradt és tovább működött. Az isk. 
végével azonban távozni készül.

A testület értékes tagja, Télessy Dalma, az év folyamán meg
betegedett, január hóban szabadságon volt. A pihenés azonban 
kevésnek bizonyult, április hó 19-étől ismét szabadságot kapott. 
Reméljük és kívánjuk, hogy a négyhavi pihenés visszahozza egész
ségét és azt az elpusztíthatatlannak hitt munkaerőt, amely öt műkö
désének első 25 évén jellemezte!

A vallástanárok állományában az a változás állott be, hogy 
a lelkésszé választott Korim Kálmán helyét két ifjú segédlelkész 
foglalta el, akik közül Rutkai-Miklián Gyula a II., Kimer Gusztáv 
az I. osztályban tanította a vallástant. A róm. kath. leánykákat 
Hevei István és Dr. Hauser Ignác belvárosi s.-lelkészek tanították. 
Dr. Kirchknopf Gusztáv és Stern Erzsébet áldásos működésüket 
ez évben is folytatták. Nt. Dr. Kirchknopf Gusztáv úr tartotta 
évnyitó és záró, valamint a minden hó első hétfőjén tartott ifjú
sági istenitiszteletet is.

Tehetségünk szerint kivesszük részünket nemcsak az ev. 
felekezeti tanárok mozgalmában, hanem a székesfővárosi és államiak
ban i s ; nem kívánunk sziget lenni az élet tengerében, hanem 
tanulni, haladni a korral, a kortársakkal egyetemben.



5

Résztvettünk az ev. tanárok gyűlésein, az Orsz. Polg. Isk. 
Tanárok pedag. bizottságának ülésein és a közgyűlésen ; szept. 30-án 
az oly korán elhunyt Pósch Károly és Szüsz Lajos el. isk. kar
társak sírkőavatásán; okt. 7-én Zsilinszky Mihály volt államtitkár 
temetésén. Május 13-án utolsó útjára kísértük közgondnokunkat, 
néhai Blumenau Alfréd urat, iskolánk és testületünk megértő 
jóakaróját; május 15-én megadtuk a végtisztességet Nt. dékánunk, 
Majba Vilmos lelkész úr nejének. Megjelentünk gimnáziumunk 
volt tanárának, Weber Rudolf és Dr. Serédi Lajosnak sírkőavatásán.

Belső életünk.

Az az örökségképen átvett tiszta evangélikus szellem, amely 
iskolánkat és a tanári testületet jellemezte, volt uralkodó a lefolyt 
tanévben is. Testvéries megértés a tantestület tagjai, közt, szülői 
szeretet a leányokai szemben, volt vezércsillagunk. Őszinte tiszte
letünk a felsőbbség iránt kiváltotta azt a bizalmat, amellyel műkö
désünket kisérte.

Nagy örömet szerzett mindnyájunknak a nm. vallás- és köz- 
oktatásügyi m. k. minisztérium 27,426. sz. leirata, amelyben püspök 
urunkat arról értesíti, hogy testületünk minden tagja az „A“ osz
tályba került.

Nemcsak a felsőbbségekkel volt életünk bensőséges, hanem 
a szülőkkel is. Az október hó 19-én és március 6-án tartott népes 
szülői értekezletek erről tettek bizonyságot. Nem volt úgyszólván 
ú. n. fogadó-óra, amelyen néhány szülő ne érdeklődött volna 
leánykája haladásán és magaviseletén.

November 2-ától március 16-áig bevált szokás szerint a 
tanítást 8-30-kor kezdtük.

Télessy kartársunk betegsége miatt és helyettesének — a 
francia nyelv tanítására kért nőnek — távozása miatt a francia 
vizsgát május 11-én tartottuk.

A tanítás és nevelés.

Az 1925—26. évre szóló beiratásokat június 26-án és 27-én 
tartottuk, szeptember 1-én és 2-án folytattuk. A javító- és pót
vizsgákat szeptember 1-én tartottuk. Szeptember 4-én nyitottuk 
meg az iskolai évet és 5-étől kezdve rendesen folyt a tanítás.

A rendes szünidőkön kívül a kerületi és egyetemes gyűlés 
napjain (szeptember 21-én és november 16-án) szünetelt a tanítás. 
A kényszerszünetet azonban felhasználtuk és leányainkat a
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Nemzeti Múzeumba, Iparművészeti Múzeumba, a Margitszigetre,, 
a Várba vezettük csoportosan. December 9., 10. és 11-én a nagy 
hideg miatt befagyott vízvezeték miatt csak 8—10-ig tanítottunk.

Tanítványaink szorgalma és magaviseleté még nem a háború
előtti, még mindig meglátszik rajtok az idők szelleme, de azért 
nagyjában jobb eredményt érhettünk el, mint a megelőző években.

A leányegyesület buzgó elnöke, Lengváry Juci úrhölgy, meg
honosította a folyó iskolai évben a cserkészetet és ápr. 9-én avatta 
fel az első csapatot. Reméljük, hogy amint ez az intézmény a 
fiúknál a jellemképzésre nagy befolyással van, nálunk is megtermi 
jó gyümölcseit.

Nevelőleg hat az Önképzőkör is, amelynek ezidén 77 tagja 
volt; az összetartozandóság érzetét erősíti a Bajtárs-Alap; a 
Szembe meg a lányok szép magyarságát hívatott képezni és a 
nyelvérzéket fejleszteni. Az utóbbi kettőnek minden tanítványunk 
volt tagja.

A rendes tantárgyakon kívül 47 leányka tanult franciául,. 
14 külön tornaórákon és 12 külön rajzórákon vett részt

A bibliaórákra és vasárnapi iskolába is járt nehány tanít
ványunk.

A székesfőváros által rendezett ifjúsági színielődásokra és a 
magyar-holland kultúrtársaság által rendezett oktató-filmbemutatá- 
sokra gyakran vezettük iskolánk növendékeit.

A vallás-erkölcsös nevelést a minden hónap első hétfőjén 
tartott ifjúsági istenitisztelet segítette. Ellenőriztük, hogy a más- 
vallású leányok is megfeleljenek vallásuk követeléseinek.

A konfirmációban résztvettek IV. osztályú ev. leánykáink.
Érdekes képet nyújtanak tanítványaink súly- és magasság

mérés-eredményei.

1. osztály.

Csak 1 leány fogyott, aki Hollandiában nagyon meghízott, 
itt az iskolai év alatt T2 kg-t fogyott. A legkisebb súlygyarapodás 
20 dekagramm, a legnagyobb 65  kg. Ugyanez a leány 6 2 cm-t 
nőtt is. A legkisebb magasságbeli növekedés 2‘5 cm. A legnagyobb- 
növekedés 7 2 cm. A legkisebb leány 24 8 kg és 127 cm magas. 
A legsúlyosabb leány 52'4 kg és 1517 cm. magas. A legmagasabb 
leány 157'2 cm és 48'1 kg súlyú. A legtöbben 4 cm-t nőttek.

II. osztály.

Egy leány fogyott 30 dekát, 2 pedig megmaradt éveleji 
súlyában, a többi szépen fejlődött testileg. A legkisebb súlygyara
podás 30 dkg, a legnagyobb 10 5 kg. A legkisebb növekedés 
2 cm, a legnagyobb 6 5 cm. Mind sokat nőtt. A legsúlyosabb 
leány 76* 1 kg és 153*2 cm magas. A legmagasabb 160 cm és.
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456 kg súlyú. A legalacsonyabb 2 leány 134 5 cm, az egyik e 
kettő közül 29 3 kg, a másik 32 5 kg. A legkönnyebb kislány 
27 kg (év elején is éppen ennyi volt) és ez 139 cm magas.

III. osztály.

Hét leány fogyott. A legkevesebb fogyás 0 2  kg, a legtöbb 
2’4 kg. Egy leány év eleje súlyában maradt. A legkisebb súly- 
gyarapodás 03  kg, a legnagyobb 7 5 kg. A legkevesebb magasság
beli növekedés 05  cm, a legtöbb 6 4 cm, ezenkívül még 2 lány 
nőtt 6 cm-t, a többi kevesebbet. A legalacsobb termetű leány 
143'5 cm, egyúttal a legkönnyebb is: 29 kg. A legmagasabb leány 
az egész iskolában a legmagasabb: 168 cm magas és 61 '2 kg. 
A legsúlyosabb 643 kg és 152 5 cm.

Csak hat leány van 30—40 kg között (egy pedig 29 kg). 
A legtöbb — 24 leány — 40—50 kg közt van, a többi nehezebb, 
mint 50 kg.

IV. osztály.

Tizenhárom leány súlya csökkent éveleje óta. A legkevesebb 
fogyás O’ I kg, a legtöbb 2 8 kg. A legkisebb súlygyarapodás 0 5 kg, 
a legnagyobb 6 kg. Legkevesebbet a IV. osztályosok nőttek. Egy 
leány semmit sem nőtt. A legkisebb növekvés 0'3 cm, a legnagyobb 
57 cm. A legkisebb termetű leány 140 5 cm, aki 42 6 kg. A leg
magasabb 167'5 cm és 50 6 kg. A legkisebb súlyú 36 3 kg és 
155 cm. A legsúlyosabb 67’4 kg és 164 cm magas. Csak két 
leány súlya kevesebb, mint 40 kg, 18 leány súlya 40—50 kg között 
van, éppen az osztály fele — 22 leány — súlya 50—60 kg között 
van és 2 leány nehezebb, mint 60 kg.

Érdekes mind a négy osztály statisztikáját összehasonlítani 
egymással. Az I. osztály tanulói gyarapodtak az iskolai év alatt a 
legtöbbet, a többi fokozatosan kevesebbet, a IV. osztályosok a 
legkevesebbet, hanem a súlycsökkenésre itt esik a legnagyobb 
százalék.

Ünnepélyek.

Az iskolaévet megnyitó 1925 szept. 4. és záró 1926 jún. 19. 
ünnepeken kívül, megemlékeztünk október 6-án az aradi vértanuk
ról; november 13-án Széchenyi Istvánról és a Tud. Akadémia 
alapításáról; nov. 31-én a reformáció áldásáról; március 15-én a 
szabadságról és 27-én II. Rákóczi Ferencről. Dec. 5. és 6-án az 
Önképzőkör rendezett ifj. előadásokat. Nov. 18-án Mrs. Violet 
Wood és Mrs. Sylvia Griedeson tartottak angol előadást az állat-
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védelemről (az előadásokat Télessy kartárs tolmácsolta); dec. 8. és 
febr. 16-án teadélutánt rendeztünk az elemiiskolás gyermekekkel 
együtt szavalatokkal, karénekkel, zongoraszámokkal jótékony célra. 
Május 30-án a Hősök emlékének szenteltünk egy órát; junius 4-én 
meg mély gyásszal emlékeztünk meg a Trianonban diktált békéről.

Az évzáró ünnepünk előtt tartottuk a „Hálanapot“, amelyen 
rövid előadásban előadtuk, kik voltak azok a férfiak és nők, akik 
az evangélikus iskolák alapítása és fenntartása körül hervadhatlan 
babérokat szereztek. Az ünnep célja, hogy ébrentartsuk a hálát 
a nagy alapítók iránt.

Jótékonyság.

Bár megnehezült az idő felettünk, súlyos gazdasági viszonyok 
közt élünk, nehéz a kereset és a megélhetés, mégis megnyílt tanít
ványaink szíve és a kedves szülők erszénye, valahányszor hozzájok 
fordultunk, kérő szónk meghallgatásra talált.

Egyházi áldozatokból juttattunk a Tatatóvárosi nőegyletnek 
imaházukra 100,000 K-t. A Széchenyi-ünnepen begyűlt összeget, 
300,000 K-t, a Tud. Akadémiának küldtük; a teadélutánok bevéte
léből 1.500,000 K jutott a MANSz diákakciójának, 1 millió a kelen
földi templomnak, 1 mill, az árvízkárosultaknak, 393,000 K tan- 
díjmentesek tandíjára, 465,000 K a Gyermeknapi gyűjtése. Az elemi 
iskolával együtt egyh. áldozatokból adakoztunk a Kőbányán épí
tendő templom javára. A Hősök emlékére tartott ünnep jövedelme, 
724,950 K, a hadirokkantaknak, özvegyeknek és árváknak jutott. 
(Ez összeghez az elemi iskola is járult.)

De iskolánk is részesült adományokban: a Pesti Hazai I. 
Tkpénztár 500,000 K-t adományozott a Segélyző-könyvtárnak, 
Dr. Németh Ödön isk. fel. úr pedig ösztöndíjakra 500,000 K-t.

Döbrentey Károly ezredes úr szíves ajánlatát, hogy iskolánk 
egy arra érdemes tanítványát ingyen tanítja a francia vagy angol 
nyelvre, a lefolyt évben nem vette igénybe senki, a jövő évre G. 
M. IV. o. tanuló jelentkezett, akit az ezredes úrnak ajánlottunk is.

Miután iskolánknál letett ösztöndíj-alapok az idő folytán 
devalválódtak, az igazgató megkérte a még életben levő alapítókat, 
valorizálják lehetőleg a kegyes alapokat, hogy a kamatokat céljaira 
fordíthassuk. Reményünk van, hogy ez sikerülni fog.

Szertárak és könyvtárak.

A Simonyi-alap kamatainak egy nagy részét szertáraink gyara
pítására fordíthattuk. Tornatermünkbe új szerek kerültek, a fizikai 
és természetrajzi szertár bővült, az összes felszerelésekért többet
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mint 30 milliót fizettünk. Ha meggondoljuk, hogy polg. iskolánk 
jövedelme távolról sem közelítette meg a költségelőirányzatban 
remélt eredményt, sőt igen számottevő hiánnyal zárult, köteles
ségünk hálás szívvel köszönni iskolafenntartó hatóságunk gondos
kodását, hogy jó és nélkülözhetetlen szerekkel gyarapíthattuk 
szertárainkat.

Könyvtárunk is bővül, lassan bár, de mégis.
Segélyző-könyvtárunk a lefolyt évben is hathatósan támo

gatta tanítványainkat, a csekély használati díjból, a Pesti Hazai 
Takarékpénztártól kapott adományból sok új könyvet vettünk. 
Kapott ezidén 105 r.t. 581 könyvet és 4 magántanuló 24-et.

Az ifjúsági könyvtárból 50 leány 1530 könyvet kapott és 
olvasott. Állománya jelenleg 560 drb. Az Önképzőkör könyvtárát 
is szorgalmasan használták.

Tanári könyvtárunk állománya a f. isk. év végén: 396 darab, 
az ifjúsági könyvtárnak van 560 drb, az Önképzőkör könyvtárá
nak 382 darabja.

Szemléltető kép: növénytani 40, állattani 140, más term.- 
tudományi 126, 2 teljes ásvány- és földtani gyűjtemény; fizikai 
kísérleti és szemlélteti eszköz 87 drb, kémiai kísérleti eszköz 105 
drb, földrajzi térkép 14, szemléltető kép 69, földgömb 3 drb. — 
140 drb, tornaeszköz; irodalomtörténeti falikép 120 drb, törté
nelmi 28; azonkívül egy külön asztalkában kagyló- és csigagyüj- 
temény; minden osztály falán képek (rézkarcok stb.).

Ifjúsági egyesületek.

1. Önképzőkör. A 17 év óta fennálló Önképzőkörnek ez isk. 
évben 77 tagja volt. 25 gyűlést tartott, melyeken 58 szavalat, 18 
felolvasás, 20 zongora- és 4 énekszám hangzott el. Négy dolgozat
versenyt, 10 szavaló- és 2 rajzversenyt rendezett szép eredmény
nyel, melyről az Emlékkönyv is tanúskodik.

Megemlékezett okt. 6-ról, márc. 15-ről. II. Rákóczi Ferenc 
emlékünnepet rendezett a zárógyűlésen.

Levélben üdvözölte Bársony Istvánt, akinek meleghangú 
válasza kedves emlékei közé került. — Méltatta Herczeg Ferenc 
írói munkásságát.

Nov. 7-én tombolajátékot rendezett, melynek 802,000 kor. 
jövedelmét a szegény gyermekek karácsonyára fordította.

Dec. 5—6-án nyilvános előadásban mutatta be előadói kész
ségét, ügyességét. Tisztajövedelem 3.971,000 K volt.

Dec. 21-én 80 szegény gyermeket hívott meg a szépen fel
díszített karácsonyfa köré, bőségesen megvendégelte őket és meg
ajándékozta ruhafélékkel.

Febr. 16-án tartott teaest jövedelmét, 250,000 K-át, az árvíz- 
károsultaknak adta.
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Ezévi bevételéből kapott a Bajtárs-AIap 1.000,000 K-át, a 
szegény gyermekek karácsonyára 1.500,000 K-át juttatott. így 
alkalommal 10 szegénysorsú önképzőköri tagott vitt el ifjúsági 
színielőadásra.

Könyvtárát gyarapította 34 új könyvvel, 5 színdarabbal. 18 
drb könyvet kapott ajándékba. 62 drb. régi könyvet beköttetett. 
Négy ifjúsági folyóiratra fizetett elő.

Ruhatárát gazdagította 3 magyar csikós-jelmezzel, 8 tündér
ruhával és más apróbb értékkel.

Évi jelentései beszámoltak a szorgalmas jókedvvel végzett 
munkásságáról.

2. Bajtárs-AIap. Tagja valamennyi növendék. Osztályonként 
2—2 növendék, mint a Bajtárs-AIap gyűjtője, vett részt a havon
ként tartott gyűléseken. Az alap szépen gyarapodott a tagsági 
díjakkal, a rendetlenek büntetéspénzével és az ajándékpénzzel. 
A Deák-téri elemi és polgári iskola testületének a Segélyegylete 
vagyonát a Bajtárs-Alapnak ajándékozta. Mégpedig: készpénzben 
2416 K, záloglevélben 5 drb 100 frtos, 3 drb 500 frtos záloglevelet, 
hadikölcsön-kötvényben pedig 1550 K-t.

A Bajtárs-AIap a szegénysorsú továbbtanulni vágyó növen
dékeit és az ez évben járó tanulóit segíti. Ezért az iskolának egy 
volt növendékét segítette 500,000 K-val. Négy tanulónak a tan
díját fizette ki. Két IV. oszt. tanulónak kölcsönt is juttatott. Egy
II. oszt. tanulónak orvosságát fizeti.

3. Szembe, vagyis a Szép Magyarsággal Beszélők Egyesü
lete havonként egy-egy gyűlést tartott, melyen beszámoltak a 
Szembeőrök osztályuk haladásáról. Évvégéig folytonos javulást 
vettek észre, melyet a zárógyűlésen jelentettek be.

Iskolaorvosi jelentés.

Az iskola és tanulóinak egészségi állapota a lefolyt tanévben 
kedvező volt. Fertőző betegség miatt mindössze 5 tanuló volt 
kitiltva (ebből 3 skarlát, 1 kanyaró, 1 bárányhimlő miatt); testvére 
ragályos betegsége miatt 2. Trachoma vagy más ragadós szem- 
betegség sem fordult elő. A pajzsmirigymegnagyobbodás esetei a 
múlt év óta is lényegesen megcsökkentek. Himlőoltási kötelezett
ségének minden tanulónk eleget tett. Az iskolai himlőoltásokat az 
iskolaorvos március havában végezte. Módot kívánt nyújtani isko
lánk tanítványainknak arra is, hogy a Dick-féle skarlátellenes védő
oltásokban részesülhessenek. A jelentkező növendékeket — kivétel 
nélkül tandíjmenteseket — az iskolaorvos ápr.—május havában 
teljesen sikerrel beoltotta. A felmentések száma a megszokott: 
mértéket az idén sem haladta meg.
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Tanári testület és az előadott tárgyak.

1. Mikolik Kálmán igazgató (1875—1880.) tanította a haladó 
németet a II. és IV., kezdő németet a 111. o. heti 9 órában.

2. Fialka Margit (1919.) tanította a természetrajzot az' I. és II., 
számtant a II. és III., kezdő németet az I. és II., közgazdaságtant 
a IV. o. heti 20 órában. Az I. o. főnöke, a természetrajzi szertár 
őre, testületi jegyző.

3. Glock Klára (1923.) tanította a rajzot és kézimunkát I—IV. o. 
heti 18 órában. A rajzszertár őre; ifj. könyvtáros.

A.Jeszenszky Ilona (1912—1922.) tanította a magyart a II. és IV., 
földrajzi I—III., történelmet III—IV. o. heti 20 órában. A II. o. 
főnöke; az Önképzőkör, Bajtárs-Alap és Szembe vezetője ; a tanári 
könyvtár őre.

5. Kozma Gabriella (1915.) tanította a term.-tudományokat 
a III.—IV., számtant az I. és IV., tornát I.—IV. o. heti 20 órában. 
A IV. o. főnöke; a vegytani és természettani szertár őre.

6. Télessy Dalma (1900— 1908.) tanítottta ápr. 19-ig a 
magyart az I. és III. o., kezdő németet a IV., haladó németet az 
I. és III., háztartástant IV. o. heti 20 órában ; a III. o. főnöke.

7. Dr. Bexheft Ármin orvos (1897.) tanította az egészségtant 
a IV. o. heti 2 órában. Iskolai orvos.

8. Dr. Kirchknopf Gusztáv bányai kerületi lelkész,
9. Rutkai-Miklián Gyula s.-lelkész és

10. Kimer Gusztáv s.-lelkész taníttották az ev. vallástant a
III.—IV., illetve a II. és I. o. heti 8 órában.

11. Lahmann György el. isk. igazgató tanította az éneket 
mind a négy osztályban heti 6 órában.

12. Lántzky Olga helyettesítette a betegszabadságon levő 
Télessy Dalmát január hóban és ápr. 19-től kezdve.

A róm. kath. tanulókat Hévéi István és Dr. Hauser Ignác 
belvárosi s.-lelkészek; az izr. tanulókat Stern Erzsébet hitoktató 
tanította heti 8 órában.

A francia nyelvet négy csoportban Télessy Dalma, a külön- 
tornát Jeszenszky Ilona, a különrajzot Glock Klára tanították.

A bibliaórákat és vasárnapi iskolát, valamint a cserkész- 
csapatot a leányegyesület vezette.

Tanulóink statisztikája az 1925/6. évben.

Beírtunk összesen 178 rendes tanulót, mégpedig az I. o. 
43, a II. o. 43, a III. o. 48, a IV. o. 44 leányt. Ezek közül ev. 
vallású volt 93 (26, 25, 26, 16), ref. 19 (3, 6, 4, 6), róm. kath. 
32 (8, 6, 7, 11), gör. kel. 1, izr. 33 (5, 6, 11, 11). Fizető volt 
126, féltdm. 12, tdm. 18, kedvezményes 22.
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Magyar anyanyelvű 170, német 7, tót 1. Pap, tanár leánya 4, 
más értelmiségi 46, kereskedő 56, iparos 59, szolga 13. Kimaradt 
10 tanuló.

Születésökre vonatkozólag: 1915-ben szül. 23, 1914-ben 43, 
1913-ban 42, 1912-ben 57, 1911-ben 10, 1910-ben 10 tanuló.

Budapesten született 164, Csonka-Magyarországon 23, cseh
szlovák területen 2, román területen 4, jugoszláv területen 2, 
Ausztriában 2, más külföldön 1.

9 leányka jött naponként a környékről iskolánkba.

Jelesek:
1. o. Ludwig Mária, Orphanides Anna.

II. o. Lovas Adrienne.
III. o. Heintz Erzsébet, Ittner Adél, Kálmán Mária.
IV. o. Bartos Irén, Domokos Andrea.
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A tanulók névsora.

I. osztály.
Benkó Hona, 1914. Kcmenesmagasi, ev. 
Benyó Irma, 1915. Bp., ev.
Beretvás Erzsébet, 1915. Bp., ev. 
Bozsidarácz Teréz, 1915. Bp., ev.

5 Breitfeld Valéria, 1915. Bp., izr.
Csörsz Hona, 1914. Szentendre, ev., kim. 
Dolly Gizella, 1912. Bp., r. k., kim. 
Elek Angyalka, 1915. Bp., ref.
Fabinyi Erna, 1913. Bp., ev.

10 Fleps Márta, 1915. Bp., ev., kim. 
Frank Ilona, 1915. Bp., izr,
Fritsch Klára, 1915. Bp., ev., kim. 
Gregersen Margit, 1915. Bp., ev.
Grosz Klotild, 1915. Kolozsvár, ev.

15 Haibach Juliska, 1914. Bp., ev.
Havas Zsuzsa, 1915. Bp., izr.
Hölle Gizella, 1914. Bp., r. k.
K'atonka Sarolta, 1914. Nyíregyháza, ev. 
Kolosváry Stefánia, 1915. Bp., ev.

20 Kokány Gizella, 1914. Bp., r. k.
Králik Juliska, 1913. Berektompaháza, ev. 
Kovács Mária, 1915. Bp., ev.
Landgraf Ilona, 1914. Bp., r. k.
László Margit, 1915. Bp., ref.

25 Ludwig Mária, 1912. Bp., ev.
Orphanides Anna, 1913. Bp., gör. kel. 
Peterka Valéria, 1914. Bp., r. k.
Péter Ilona, 1913. Bp., ev.
Pipó Etelka, 1914. Bp., ref.

30 Révi Anna, 1915. Wien, ev.
Róth Anna, 1913. Bp., ev.
Rubes Lívia, 1915. Bp., ev.
Sárkány Ilona, 1913. Miskolc, r. k. 
Schwob Ottilia, 1915. Bp., ev.

35 Sebestyén Jolán, 1914. Bp., r. k.
Sebő Ilona, 1914. Kispest, ev.
Sehne Margit, 1915. Bp., ev.
Stahl Ilona, 1915. Bp., r. k.
Szegő Klára, 1915. Székesfehérvár, izr. 

40 Tóth Erzsébet, 1914. Bp., ev.
Viczena Ilona, 1914. Bp., ev.
Weisz Kornélia, 1915. Bp., izr., kim. 
Werner Sarolta, 1915. Bp., ev.

Magántanulók :
Fekete Margit 
Kätscher Judit

II. osztály.
Biró Gladys, 1914. London, ref., kim. 
Boncsó Anna, 1914. Bp., ev.
Bosse Irma, 1912. Bp., ev.
Breuer Anna, 1914. Csorvás, ev.

5 Chován Klarisz, 1913. Alsógöd, ev.

Csipszer Etelka, 1912. Kucora, ev. 
Csepely Ágnes, 1913. Kudsir, ref. 
Csere Anna, 1914. Bp., ev.
Debreczeni Flóra, 1914. Szekszárd, ev. 

10 Fischer Jolán, 1914. Bp., ev.
Géczy Margit, 1913. Bp., ev. 
Goldschein Erzsébet, 1911. Bp., izr., kim. 
Grüskovnyák Ilona, 1912. Bp., ev. 
Kiltz Erzsébet, 1914. Bp., ev.

15 Kiss Edit, 1914. Bp., ev.
Krekó Piroska, 1914. Bp., ref.
Kriegler Erzsébet, 1914. Bp., ref. 
Kriska Irén, 1913. Bp., ev.
Lampl Éva, 1914. Bp., izr.

20 Lovas Adrien, 1914. Bp., r. k.
Lőwy Ibolya, 1914. Bp., izr.
Mátyásy Valéria, 1914. Bp., ev. 
Melcher Anna, 1914. Poroszló, r. k. 
Mészáros Róza, 1913. Bp., ev 

25 Morgenstern Edit, 1913. Bp., ev.
Mráz Emilia, 1912. Bp., ev.
Opauszky Mária, 1914. Bp., ev.
Péchy Etelka, 1915. Újpest, ref. 
Pflaumer Vilma, 19141 Bp., ev.

30 Scherer Erzsébet, 1914. Bp., r. k. 
Schmidek Magda, 1914. Bp., izr. 
Sikuta Margit, 1914. Bp., ev.
Strausz Alice, 1913. Bp., izr.
Sulics Ilona, 1913. Bp., ev.

35 Szabó Erzsébet, 1914. Bp., ev., kim. 
Szabó Margit, 1914. Bp.r ref. 
Szentpály Ilona, 1913. Bp., r. k.
Szer Ilona, 1914. Bp., ref.
Sztehlik Edit, 1914. Bp., ev.

40 gróf Teleki Katalin, 1914. Bp., r. k. 
Tretyák Katalin, 1914. Bp., ev.
Vajda Klára, 1914. Bp., izr. 
Wahrmann Anna, 1914. Bp., r. k.

Magántanuló :
Friedmann Sarolta

III. osztály.
Adler Edit, 1913. Bp., ev.
Bajza Gizella, 1913. Bp., ev.
Balogh Irén, 1912. Bp., ev., tdm. 
Benkó Mária, 1913. Bp., ev.

5 Chován Adrienne, 1912. Alsógöd, ev., tdm. 
Csepely Zsófia, 1912. Bp., ref., tdm. 
Dulya Margit, 1913. Bp., r. k.
Erdős Gizella, 1913. Bp., ev.
Fialla Dóri Zsuzsa, 1914. Bp., ev.

10 Fodor Erzsi, 1913. Bp., izr.
Geeser Margit, 1912. Bp., ev.
Gera Rózsi, 1912. Bp., ev.
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Hanaszéder Vilma, 1913. Bp., ev., tdm. 
Hecht Hilda, 1912. Bp., izr.

15 Heintz Erzsi, 1912. Bp., r. k.
Herramhof Amália, 1912. Bp., r. k. 
Hochschild Katalin, 1912. Bp., ev. 
Ittner Adél, 1913. Bp., izr.
Kálmán Erzsi, 1913. Bp., izr.

20 Kálmán Mária, 1912. Bp., izr.
Kemény Mária, 1913. Bp., ev., tdm.
Klein Ibolya, 1913. Lugos, izr., ftdm. 
Kovácsy Éva, 1913. Bp., ev.
Kováts Katica, 1913. Bp., ev., tdm.

25 Kontra Mária, 1912. Solt, ref.
Krausz Gizella, 1913. Bp., izr.
Krempe Éva, 1912. Bp., ev.
Kurz Ella, 1913. Bp., izr.
Lingel Flóra, 1913. Bp., ev.

30 Mangold Nóra, 1913. Bp., izr.
Maracskó Paula, 1913. Bp., r. k., kim. 
Margitai Jolán, 1912. Bp., ev., tdm. 
Németh Erzsi, 1913. Bp., ev.
Neupauer Etel, 1913. Bp., ev.

35 Pap Irén, 1913. Bp., r. k.
Petrák Ilona, 1912. Bp., ev.
Policzer Katalin, 1913. Bp., ref. 
Rapaics Katalin, 1913. Bp., ev. 
Reiszky Lívia, 1912. Bp., ev.

40 Schelken Pálma, 1914. Erzsébetfalva, ev. 
Szirmai Klára, 1913. Szombatin, ev., tdm. 
Szulner Zsuzsa, 1913. Bp., izr.
Thoma Irén, 1912. Bp.. r. k.
Torda Etel, 1912. Bp., ref.

45 Valentik Olga, 1912. Penc, ev., tdm. 
Varga Etel 1913. Bp., izr.
Végh Margit, 1913. Bp., r. k.
Viczena Julia, 1910. Bp., ev., tdm.

Magántanulók:
Alexandrovics Amália 
Mailath Hanna 
Barnabás Erzsébet

IV. osztály.

Árvái Anna, 1912. Bp., izr. 
Balogh Mária, 1912. Bp. ref. 
Bartos Irén, 1911. Bp., ev.
Bergl Éva, 1912. Soltvadkert, izr.

Bíró Magda, 1912. Arad, izr.
Domokos Andrea, 1912. Bp., ref. 
Falvay Klára, 1912. Ungvár, r. k.
I. Farkas Livia, 1912. Bp., izr.
II. Farkas Lívia, 1911. Bp., ev.
Gatska Klára, 1912. Bp., r. k.
Gegner Anna, 1912. Bp., r. k.
Gömöry Margit, 1910. Bp., ev.
Hajnal Klára, 1912. Bp., r. k.
Hajnal Magda, 1912. Bp., r. k. 
Havelka Irma, 1910. Wien, ev. 
Honimért Ilona, 1911. Mezőberény, ev. 
Kätscher Alice, 1912. Bp., izr.
Kiltz Ilona, 1912. Bp., ev.
Knopp Márta, 1911. Bp., ev.
Knopper Margit, 1912. Bp.. ev.
Kustár Juliska, 1911. Bp., ref. 
Levitzky Piroska, 1911. Bp., r. k. 
Lovas Alice, 1912. Bp., r. k.
Maiéter Emma, 1912. Bp., ev.
Mühl Margit, 1912. Bp., ev. 
Neszwadba Margit, 1912. Kőröstarcsa, ref. 
Neu Alice, 1912. Bp., izr.
Neumann Ibolya, 1912. Bp. izr.
Pallós Klára, 1912. Bp. izr.
Ropposch Erzsébet, 1911. Bp., ev. 
Sátor Hedvig, 1912. Bp., ref.
Schmidek Ilona, 1912. Bp., izr.
Schütz Matild, 1912. Bp. ev.
Somló Edit, 1912. Bp., izr.
Szabó Jusztina, 1912. Alsószeli, ev. 
Szigeti Ilona, 1912. Bp. ev.
Szili Anna, 1912. Bp. r. k. 
gr.Teleki Alexandra, 1911. Szob,r.k., kim. 
gróf Teleki Mária, 1912. Bp., r. k. 
Tcrsánszky Karolin, 1912. Bp., ev. 
Tóth Gabriella, 1912. Bp., ref.
Varga Etelka, 1912. Bp., ev.
Wirth Margit, 1911. Bp., r. k. 
Zweigenthal Alice, 1912. Bp., izr.

Magántanulók :
Horváth Margit 
Jaromisz Ernőné--,
Kirschner Erzsébet 
Kiss Gézáné 
Kliment Ilona 
Rákóczi Julia 
Rákóczi Róza 
Grenda Auguszta
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A jövö 1926 27. iskolai évre vonatkozó értesítés.

A beiratásokat június hó 22-én és 23-án, d. e. 8—12-ig 
tartjuk. Akkor írjuk be a múlt iskolai évben hozzánk és a mi elemi 
iskolánkba járt, azonkívül minden új jelentkező ev. leányt.

Amennyiben a hely megengedi, szept. hó 1. és 2. napján 
még felveszünk tanulókat.

Az iskolai évet szeptember 4-én nyitjuk meg.
Javító-, pót-, felvételi és különbözeti vizsgákat augusztus hó 

31-én, d. e. 9 órakor tartunk.
Minden tanuló 50,000 K beiratási és 200,000 K üzemi 

pótlékot fizet.
Ev. vallású tanulók 400,000 K, ref. 800,000 K, rórn. kath. 

1.200,000 K, izraeliták 2.400,000 K tandíjat fizetnek.
Szegénysorsú, jó magaviseletü és legalább jó előmenetelő 

tanuló szegénységi és családi viszonyait feltüntető bizonyítvány 
alapján kérhet fél- vagy egész tandíjmentességet vagy tandíj- 
kedvezményt, ha ezt a beiratás alkalmával a képviselőtestülethez 
intézett folyamodványban kéri.

Az I. osztályba lépő tanuló az első félévben nem kaphat 
tandíjmentességet, csak azok a leánykák, akik a mi ev. elemi 
iskolánkba jártak és a feltételeknek megfelelnek. Minden kedvez
ményben részesült tanuló azonban elveszti tandíjmentességét, ha 
magaviseletből tűrhető (3) osztályzatot kapott, vagy a tantárgyakból 
több elégségese van, mint a jeles és jó osztályzata.

Magántanulók a beiratási díjon kívül rendes tandíjat fizetnek, 
de kedvezményben is részesülhetnek.

Magánvizsgát szept. hó elején, karácsonykor és az iskolai 
■év végén tartunk.




