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Inárclus hó 19-én kelt 102368/B. XI. és 1921. évi április hó 25-én
kelt 38'72/V. számu rendelete volt iranyadó, amely a kiadandó
~rt.esitőnek ne-mcsak terjedelmét szabta meg_ hanem tartalom
tekintetében is csupán legfontosabb és pontosan elöirt adatok
·
rövid közlését tette köt~lezövé.
•

l Iskolánk multja.

-

A soproni m. kir. állami főreáliskola hazánk legrégibb c nemti
iskoláinak egyike. A reáliskola felálJításán.ak tervével Sopronban
először a soproni evang. hitközstg foglalkozott, amikor 1834. évi
aug. 31-én tartott gyv.lésén kimondta a reáliskola alapításának és
élet be' léptetésének szükségét. Az evang. reáliskola 3 semesterre
tervezett tanfolyama -1836. évi szept. l-en nyilt meg. Ez a reális
itányu tanfolyam nem volt egyéb, ~int az alsó gimnázium egyes
tárgyainak a reális tárgyakkal való kiegészít é~· e olyan tanuJók
részére, akik gyakor'ati, tehát ipari és kereskedelmi pályára késztiltek (nRe~l- eder o~werbe~chule") . Az evang. hitközség ezt a reáliskolát 1853· ban két osztályuvá . szervezte, 1857-ben 3, 1858-ban
pedig 4 osztályuvá egészítette ki. Mivel azonban a tanulők száma
csekély volt, 1860-ban az evang. konvent isrnét 2 9sztályuvá
szállította le a reáliskolát
- Az f849-ben l<iadott u. n. "Organisationsentwurf" utasításai
értelmében nyilt meg 1850. okt. l-én a 2 osztályu kath. alreáliskola, amely az 1868-69. tanév végéig változatlanul fennállott.
A tanulők számarányát tekintve ez az iskola jóval ·látogatottabb
volt az előbbinél (évi átlag 63 : 36).
Ettöl az időtől kezdve tehát 2 reáliskola volt Sopronban, de
mindkét iskola csonka lévén, magasabb reális irányu ki!(épzésre
egyik sem volt alkalma~. Már az 50 es években általános volt a
nézet, hogy a reáliskola jövője és az oktatás sikere csak úgy
biztosítható, ha a 2 felekezeti alreáJiskola egyesítéséből egy fokozatosan kiegészítendö községi főreáliskola alakul. A város képviselö teatülete 1861. május 14 én tartott közgyU ésében Kania
Ferdinand polgármester elnöklele alatt egyhangulag kimondotta,
hogy "városunkban e~y ugyis oly égető szükséggé vált főreál
tanoda állíttassék fel, hol minden valláskülönbség nélkül képeztetnek az ifjak, mely tanoda "Széchenyi({ nagy nevét v;selendi."
A 2 alreáliskola egyesítése azonban csak 1868-ban tör.ént. A
községi föreáliskola 1868. okt. I-én 'nyilt meg egyelőre 3 osztálylyal, · amety 1869-70-ben 4, 1870-71-ben 5, 1871-72-ben
6 osztályuvá egés2íttetett ki. Az 1869-70. évben a tanulők száma
már 207-re szaporodott (az I. osztályba kerek 100 tanuló ir~tkozott
be) ·úgy hogy az I. o.-t. párhuzamoEitani kellett. A J. K. M.
1875. · évi junius 8-án kelt 12 383 sz. rendelete a reáliskolát
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8 osztályuvá alakította; ennek megfelelöen a soproni községi fő
reáliskola 1875-76-ban 7, 1876-77-ben 8 osztályuvá bővült. Az
első érettségi vizsgálat 1877. junius 25 - éri volt Dr. Kádas Rudolf
györi tanl<e·r. kir. föigazgató és Szily Kálmán műegyetemi tanár
miniszteri biztos jelenlétében.
Rendkivül nagy tanügyi kiadásaira való tekinte•tel Sopron
városa már 1873. febr. 27. lartott közgJülésén elhatározta, hogy
a reáliskola államosítását kérelmezni es ,sürgetni fogja a V. K.
l\•\.-nél. Az iskolának államosítása Trefort Agoston vallás- és közoktatásügyi miniszter, Sopron varo~ának ez időben orsz. gyül.
képviselöjének közreműködése folytán meg is történt és p edig
1876. január J-től kezdódöle~. A iskola elhely~zését illetőleg az
evang. reáliskola 1836 tól ·1849-ig az ev. lyceumban, 1849-töt
1853-ig a szentg~örgy utcai Eggenberg-féle házban, 1853 tól
1868-ig a szomszédos Löffelhólz-féle házban volt elhelyelve. A
kath. alreáliskola 1850-től 1856·ig a Városmajorban működött,
1857-től kezdve a város az iskolát az u. n. városi elemi iskolai
épületben helyezte et, amelyből késöbb toldásokkal és átalakításokkal a mai főreáliskolai épület keletkezett. · Ugyanitt volt elhelyezve 1868-.tól kezd ve a községi fő reáliskola is. Az épü 'etnek
Kaszino felöli szárnya 1872 -ben épült ki. Amikor az iskola 1876-ban
államivá lett, csak a földszint és másodiK emelet helyíségeit foglalhatta el, az egész első emelet továbbra is a kath. elemi i.skoláé
maradt ·t 891. dec. 26 ig. 1892. január l-vel az egész épülel -az
áll. főreáliskolának adatott át, egyuttal az állam és város költség-én átalakíttatott jelen_alakjában _és_ nagyrészL.heasZ.tásáhan.-ls
1893. szept. l-én készült el.

II. Az 1920-21. iskolai év története.
A világháboru kitörése óta az 1920-21. iskolai esztendőt
nevezhetjük először szabályos lefolyásunak. A tanítást rendes idő
ben kezdhettük meg, rendes időben fejezhettük be, a szOneteJések
tar1amát sikerült minimumra csökkenteni, a tanítás folytonosságát
pedig csekély megszakí·ással egész éven át biztosítani.
A V. K. M~ 1920. évi június hó l O-én kelt l 04.403/V. számu
rendeletének megfelelően az J. osztályba lépni szándékozó tanulők
jelvételi vizsgálatát 1920. augusztt.s hó 27. és 28. napjain tarto tuk. A vizsgálóbizottság tagjai Lau-ringer Er.,ö igazgató elrjökJete mellett Merényi Gábor és Dr. Stodolni Gyula tanárok voltak.
jelentkezett 83 tanuló. Sikerrel tette Ie a vizsgálatot 63 tanuló,
visszauta· Htatott 20 tanuló. A javító, pótló, különbözeti és magánvizsgálatok augusztus hó 30-~n és 31 én voltak.
A beíralások szeptember hó 1., 2. és 3. napjain történtek,
az évet megnyító Veni Sancte szrptember 4-én volt, a rendes
tanítás szeptember 6-án kezdödött m~g. Az előadások december 5 ig
megszakí1ás nélkül, zavartalanul folytak; az I-VI. osztályokban
ettől az időtől kezdve január 10-ig tüzelöany:1g hiánya miatt -be
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:kellett szUntetni a tanítást ; a VII. és VIII. osztályokban az elő
adások ezalatt sem szüneteltek. január 10-töl kezdve január hó 31-ig
-u. n. összevont ·tanítás volt; a taní1ási órák tartalmát 40 p ercr?,
az óraközi szündet 5 percre korlátoztuk; a tanítás céljából csak
'6 termet füllettünk; a felső hat osztályban a tanítás 8-tól 11-íg,
az alsó öt o ~ zt.a lyban 11-töl 2 ig folyt. Február l-től kezdve a
tanév végéig zavartalanul ·követhettük a rendes tanmenetet.
A tanári testület. Az 1920-21. iskolai év folyamán a ·
követ~t-ző személyi változá~ok történtek: Magyarország Kormányzójfl Ofőméltósága 192J. évi október hó 23-an kelt magas elhatározásával Lauringer Ernő soproni áJiami főretilisko l ai ideiglenes
igazgatót az intézet vaió ágos igazgatójává nevezte ki és egyú ttal
a VI. rangosz·ályba helyezte. A V. K. M. 1920. évi július hó 18 -án
kelt 108370/ V. szá'llu rendeíetével Fuclzs Rezső fran cia-német
szakos tanárjelölret helyettes tanárként all<almazta. Tóth Alajos
magyar-latin szJkos h. tan ár a 'il le!ményeinek beszüntetése melle t
saját kén-lmére 1920 szeptember 25-lől kezdve f. tanév ·végéig
szabadságoltatott Tó h Alajos szabadságoltatása fol_vtán a latin
nyelv tanítását ideiglenesen T<;>rmássy Artur róm. kath. hitoktató
és Horváth R e zső in ézeti tanárok vállalták. 1920. november 1-töl
1921. február 15-ig Kelényi Ottó, Sopron sz. kir. · város tb. lt:.vélt:lrosa, okleveles középiskolai ta!lár tanította a latin nyelvet az
V., VI. és VII osztályokban; a V. K. M. 1921. január 29-én kelt
1070/V. sz. rendelete alapján február hó második felétól kezdve
, Gábor Géza soproni állami leánykö~épiskolai h. tanár vette át a
lattrr·nye·tv t ~ nírását ~ az- "V.. VI. 'és VII.· osztályokban óraadó h nár
minőségben. Dr. Kosáry jános seirnecbányai ág. h. ev. taní óképzó
in1ézeti okleveles kOzepis l\oJai tanár, aki az 1919-20. tanév folyamán ideiglenesen intézettinknél volt alkalmazva, 1920. október
l-től kezd ve a budapesti VIII. ker. aliami elemi iskolai taní!ónö
képzőintézethez osztatott be szo'gálattételre. Horváth józsef zombori állami főgimnáziumi Imenek ült r. tanár ideiglenesen intézetünkhöz osztatván be, állását november 15-én foglalta el, de menekülés közben szerzett betegségtől megtámadtatva kénytelen volt
már december elején szabadságot ~érni. amelyet a V. K. M. a
tanév végéig meghosszaboít0tt. Dr. Simkó Gyula történet-fö'draiz
·szakos ta nán, aki 81/ 2 éven kereszttil ta' ítutt iskolánkban, a V.
K. M. 1920. december 3-án kelt 116359/V. sz. rendeletével saját
kérelmé.r~ a debreczeni Tud. Egyetemhez osztolta be szolgálattétf Ire. Oryendetes tényként emiL jUk. hogy Magyarország Kormányzója Oföméltósága 1921. április 12- én intézPtünk egvik érdemes tagjának, Dr. Stodolni Gyula tanárnak a középiskolai igazgató
címet adományozléJ. Végül meg kell emlékeznünk arrót, hogy a
tanari testület legrégibb tagja, Horváth Rezső, a tanári pályán eltöltött 36 esztendő buzgó és eredményes munkálkodás után a
folyó tanév végén nyugalomba vonul. Horváth Rezső tanár 27 éven
át tanított iskoJánkban, a reábizott munkakört nemc.;ak alapos
szaktudással töltötte be, hanem nagy buzgósággal és lelkesedéssel
··végezte. Iskolánk ' egyik legszebb szociális intézményének: a segély-

egyesületi könyvtárnak · mega~ apitása és vezetése Horvát Rezsótanár nevéhez fűződik. Érdemes munkásságáért találjon boldog
megelégedést a nyugalom hosszantartó gondtalan éveiben.
A tanítás és nevelés munkáját a V. K. M. 1920. évi december·
hó 10· én kelt 113.240 sz. rendelete a jelen viszonyoknak és a
kor követelményeinek megfelelően módosította és szabályozta. Az
uj Rendtartás l 921. január t-én lépett életbe.
A tanári értekezletek száma összesen 18 volt, és pedig
10 rendes es 8 rendkivüli. A Rendtartás értelmeben 1921. május.
28-áil tartottuk iskolánkban az első szülői értekezletet, amelyen
a tanári testület tagjain kívül a szülök es a nagyközöm:ég is igen
szép számmal vett részt. Az elnöklő igazgató bevezető és a szülöi
értekezletek célját fejtegető szavai után Horvát Rezsö tanár az.
iskolai késések és mula§ztások paedagogíai és didaktikai jelentő
ségét ma~yarázta, azok meggátlásának szükségességéröl és módozatairól értekezelt Több szülönek hozzászólása és véleménynyilvánítása után a megjelentek azzal a meg g}'öződéssel távoztak, hogy
az évenkint megismétlődő szülői értekezletek a tanítás és neveles
szeinponljából egyaránt hasznosak, eredményesek és gyümölcsözök lesznek.
Méltóságos Dsida Ottó tankerületi kir. főigazgató úr hivatalos ·
látogatását 1920. november 15-20. nopjain végezte.
A tanulók. Általában véve elmondhatjuk, hogy a jelen
tanévben az iskolai fegyelem . jelentősen m~gerősödött, a tanuJók
sz_prgalma, . mu~~a_ke~y_~_~edigJp.kpz~ó~~tt; a.; ,.~l.~ir~,~~t;i~~ .~JL.neJ.l)··
kellett azt az enyhe mértéket alkalmaznunk, mint a háboru ala1t
és a forradalmat követő időkben, amelyre ezekben az években
a nehéz körülmények folytán méltánylást igénylő okokból kényszerítve voltunk. Tagadhatatlan azonban, hogy a hosszú háborus
évekből származó hiányokat, főképen tanulmányi tekintetben, teljes·
séggel pótolni még mindig nem lehetett.
Vallási kötelességét minden feiekezettl tanuló teljesítette..
A róm. kath.• tanuJók minden vasár- és ünnepnapon szent misét
s azonkiviil vasárnap - ·a zord időt kivéve - szentbeszédet is
halJgattak. A iskolai év folyamán összesen négyszer járultak a
szent gyónáshoz és áldozáshoz. A nem róm. kath. vallásu tanuJók
is feJekezetük lelkészének és hitoktatójának utasítása szerint jártak
el vallási kötelességük teljesí 1énében. A tanítás a V. K. M. 1910.
évi ok!óbtr 27-én kelt 114.233/V. számu rend~lete értelmében
minden nap imával kezdödött és imával fejeződött be.
A tanitás előirt anyagát minden osztályban elvégeztük. Uj
tantárgyK~nr szerepeitek az idén a Vili. osztályban a közgazdaságtan és társadalomtan heti 2 órában, közgazdaságtani ismeretek
a lll. o. történelemmel, emberföldrajz (anthropogeographia) és térképismertetés a III. o. földrajzzal, jogi ismeretek a. IV. o. történe~
lemmd kctpcsolatban; továbbá gyorsirás a IV. osztályban heti
l órában, ének az 1.-11. osztályban heti 1-1 órában. Az egészségtant a VII. osztályban heti 2 . órában már évek óta tanították.
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intézetünkben. A kötelező óraszám tehát az 1.-II. osztályban
28·tól 29-re, a IlL-IV. osztályban 28-ról 30-ra, a VII.-VIII. osztályban 30-ról 32-re emelkedett.
·
A rendkivüli tárgyak közUl a latin nyelvet az V.-VIII. osztályban tanulták a tanu!ók. A karénekben részt vett 70 tanuló.
A róm. kath. vaJlásu tanulők heti egy órában az egyházi éneket
gyakorolták Tormássy Artur ró111. kath. hitoktató vezetése mellett.
A róm. kath. i~tenlisztelet alkalmával az ifjuság énekét egész éven
át Sclzolz Melanie uri leány kisérte orgonán és pedig müvészi
tudással, teljesen díjtalanul, amiért is az igazgatóság e helyen is
bálás köszönetet mond neki. Voltak még fizikai, vegytani és bio..
logiai gyakorlatok is.
Az ifjusági Berzsenyi-Onképzőkör tagjai a négy felső. osz:tá~y
1anulói voltak; gyüléseiket két hetenkint tartották. Tanári vezetője:
Fuchs Rezsó, elnöke: Becht Kálmán VIII. o. tanuló volt.
Testi nevelés. A testi erö és iigyesség egészséges ir~nyban v~ló fejlesztésével a kötdezö tornaórákon kivül az lfjusági
·rornakör foglalkozott, amely az l920/21. tanév folyamán ket hazi
.atletikai-, egy házi uszó- és egy 2·5 km-es mezei futóversenyr rendezett. Részlvett ezenkivül 13 versenyző ;el a győri tankertilel 1921.
május 26-án Pápán tariott atlétikai viadalán. Több társa3 kirándu·lásával mü velte a turistaságot; a vi vásban 12 tag nyert oktatást.
A túrakerékpározás az idén lanyhult, viszont birkózásnak több
művelöje . akadt. A labdarugócsapat két nyilvános mérközést játszott
pünkösd szombat és vasárnapján Győrött, a Hungária ifJ. csapattal,
Nezsiderben egy barátságos mérközést s néhány trénning mérközést
pedi~ a helybeli egyletek ifj. csapataivaL A soproni erdei iskola
javára 1921. junius 26-án rendezett tornaünnepélyen a kör 21 tagja
bot- és buzogányszabadgyakorlatokkal és gula bemutatásával mű
ködött közre. A. tor.naköri órákon állag 40-50 tag jelent meg és
gyakoroira magát a szertornázásban.
l 920. október 31-én a nyugatmagyarorsz. középiskolák ötös
csapatai részére a kör örökös vándordíjáért tartott 2·5 km. II. mezei
futóversenyben győztes lett a soproni áll. főreálisk. Ifj. Tornakor
A) csapata.
jager Gusztáv VI. o. t. egyéni győzelmével az "Ifj. Tornakör
mezei ~utóbajnoka 1920/21. évre" cimet az idén másedszor nyerte el.
Az 1921. junius 4-én tartott atletikai versenyen Micsey László
nyug. fhgy. úrnak e versenyre ajándékozott 3 értékes tiszteletdíját
Habermann Gyula IV. o. Eördögh Vilmos, Sebeszta Ottokár VI. o.
tanulők nyerték eJ.
. 1921. május 26-án a pápai keruteti atlétikai via~alon 9 €lsö,
·2 második, l harmadik és két tiszteletdíjat nyertek tantilóink és
pedig a 60 m síkfutásban (16 éven aluli verj:. részére) első
.Sebeszta Ottokár VI. o., második Brüsztl jenő V. o., negyedik ·
Vukovits István III. A. o. lett. Súlydobásban harmadik Eördögh
Vilmos VI. o. A 4X100 m stafétafutásban (16 'éven aluli3k részére)
első Kováts István III. B., Habermann Gyula IV., Brüsztl jenő
V. o. és Sebeszta Ottokár VI. o. t. lett. A 110 m gátfutásban
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második ]ager Gusztáv VI. o. t. A 100-200-300--400 m stafétafutásban a v.eszprémi kntonai paranc3nokság tiszteletdíjaért elsöle
lettek Pál Sándor Vil , Staár László VIIL, Rich/y Nándor VJI. ésj ager Gusz táv VI. o. t. A pontverseny harmadtk, a M. A. Sz.
tiszteletdíját, 1O ponttal Sebeszia Ottokár VI. o. t. nyerte el.
A közgyűlés a kör versenyein gyözelmet elért, továbbá
trénningben és szertornázásban szorgalmas é.s kitünt köv e tkező
tanulókat iutalmazta meg a kör 'é• ernplakettjével: Staar László·
VIII. o., C~izmadh Árpád, Dahn~ r Nándor, Pál Sándor, R1chly
Nándor, Sánth3 G ~· ula V1I. o., Eördö?.h Vi!mlls, Helyes István,
Menyhárd Pál, Ritter Ödön. Sebeszta Onokár VL o .. Brl.isztl Jenó,
Bruckbauer Rezső V. o., Kosina Herm:fn, Winkler Oszkár IV. o.,
Piri Kálmán Ill.· A. o,, Krétai József Ill. B o., jager Ernő ll. A. o.,
Hauer La j ) S Il. B. o: és Sc-hwar1.z Aladár l. A. o. tanulókat.
Cse,rkészet. Az intézeti · c seJ készcsapat az 1920/21. tanév
folyamán 15 kisebb és 4 nagyobb kirándulást rendezett. 1920...
augusztus h:lVában a csapat 40 tae-ja 8 n.3pig a Balaton mellett
táborozott. Az 1921. évhen egyszer Fraknóra, két két i7ben Sopronkeresztuna rendezett. kir án du lást; e két utóbbi propaganda elö&dá~sal volt kapcso1atos. Május l-én nagyközönség előtt 13 számból álló matinét rendezett; ez nlkalommat kiállították a fiúk által
készí tett tárgyakat is. Kiállításra került 70 drb tárgy, 30 fenykép,
40 rajz. A C'iapatnak h ~ ro~ he ységbö! álló szépen berendezett
otthona is van az első .;meleten. A f.úk által adományozott kö n yv~ k
böl alakult meg a c;;;apatkönyvtár (jelenleg 280 kötet); van ezenkivül ásvány-, kagyló- _és rovargyOj teménye i_s. Gall ~s J~~ő gyógyszerész úr egy te ljesen felszerelt. cserkész m:!n í ősz e kré .1 yt adományozott a csapalnak. A csapat tag'étszáma jelenleg 68; vezetőj e:.
Dr. Winkler Elemér, t3nár.
Kirán dulá s ok. Az 1920-21. tanévoen a köve~ ke . ő kiránd'ulások voltak : 1920 julius 29-t öl augusztus 5-ig Oruber Gyula,
Luksz Jó zsef és Merényi Gábor tanárok vezetése mellert 38 önként
jelentkező tanu!ó a Ba!aton vid ·. két tekintette meg; útirány: Sopron,
Győr, Mezöörs, Tihany, Aszófő, Révfül0p, Balatonboglár, Bada- ,
csony, Szentgyörgy, Balatonfüred, Siófok, Veszprém, Győr, Sopron.
1921. máju -.; 25-én a VIII. gsztályt kivéve az egész intézet tanulmányi kiránduláson vett résL.t a következő sorrendbeR: l. A. és
l. B. o. Tóma1om, Strauch jenő és Nasch Fülöp tanárok vezetése
mellett; Il. A. és Il. B. D. Balf, vezetök: Gruber Gyula és Dr.
Müller József; III. A. o. Nagyczenk; vezetők: Dr. StodoJni Gyula
és Dr. Ágh Lajos. III. B. és IV. o. Nagymarton-Fraknóvára ;
vezetők: Dr. Winkler Elemér, Lukst József, Fuchs Rezső; V. o.
Kismarion; vezetök: Né me[ Vil·mos és Me rényi Gábor. VI. és
VII. o. Szárazv3m-Lajtaujfalu; vezetök: Gerő Árpád és KollerGusztáv. Voltak szaktárgyi kirándulások is és pedig az V. o. a
. városi vízműveknél és a jéggyárban Német Vi lmos tanárral, a
VI. o. a téglagyárban . és Zettl- fé e ~c~tgy ~r ban N?me t VIlmos
tanárral, a VII. o. a sörgyárban Gerő Arpád tanárral, a VIII. o ..
a Dispensair Rönlgen-laboratoriumában és a városi villamos köz-
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pontban Barta Miksa tanárral, ezenldvül a VIII. o. tanulóival Barta
Miksa tanár e!2y esti kirándulás alkalmával megismertette a nevezetesebb álló csillagokat, ilielőleg csillagképeket.
Iskolai ünnepélyek voltak október 6-án a nemzet vértanuinak emlékére; március 15-én az 1848. szabadságeszméinek
emlékére; junius 17-én a "Magyar jövő". céljára; jur-ius 29- én
a tanév bezárásakor. Ezenkivül részt ve1t intézetünk a Városháztére ·1 október 3-án reridezett cse ~l-' észavató Unnepélyen is.
_ Nagyobb keretü ünnepséget rendezett tanulóifjuságunk j unius
hó 4-én, amikor 17 évi szti n ete l ~s után fe 'ujitotta a reáliskola
hagyományos majálisát, ille:Öi eg juniálisát. A tanuJók tanáraik
veze'ése mellett regkel 7 órakor a harkai fensikra vonultak s
napot t este dző ifjúsági .játékokkai a legjobb hanguJatban töltötték.
Es!e 8 óraker a Kaszino nagy termében aZ ifjusági kar régi dalo ·
kat énekelt, Seholz János VIII. o. t. gordonkán játszott, majd
pedig a "Diáktanács" c. vigjáték került el őadásra ; utána tán c
kö vetkele t. A jelen volt nagyszámu és előkelő közönség nemcsak
elismeréssel jutalmazta a tanu!ók fáradozását, hanem anyagi tekin tetben , is minden várakozást felülmuló bökezüséggel áldczott intézete nk jótékonysági alapjaira. Épen juniu ~ 4-É.n vette kezdetét a
szóbeli éret1ségi dz ·:gálat is; az elnökJö Dsida Ottó tankerületi
kir. föigazgató a déh .;zünet al~tt látogatta meg a harkai fensíkon
táborozó ifja'<at, az esti ünnepélyen szintén részt vett. A pénzbeli
és természeti adomán . . okból befolyt.52.405·80 K összes jövedelembql H tiszta nyereség 34 299·30 K- ra rúg, amely összeget intézeti
jótékony celokra ·arányosan osztottunk fel. Helyszüke miatt lehetetlen a nemeslel~ii adományozók nevét és a felajánlott ajándé·
koi<at egyenkint fel sorolni. Fogadják mindazok, a kik a juniális
sikeréhez hozzájárultak, az intézet nevében leghálásabb köszönetünket.
A szertárak gyarapodása a beszerzés nehézségei és az
uralkodó drágaság miatt jelentéktelennek mondható, kivéve az
if]usági könyvtárat, amely 37 kötettel 2410·50 K, a tanári könyvtárt, amely 65 kötettel 2778·90 é:; a régiségtárt, aMely 112 darabbal 95 K értékben gyarapodott.
Gyűjtések. Pl szülők és tanulók áldozatkészségéból a .iuniál1st és Segélye~yesületi gyűjtést. nem számítva - folyó tanévben összesen 15.547·96 K gyült össze jótékony célra; és pedig
2885 K osztályg}űjtés, 1696·96 ifjuságí zászlóala p, 11.619 K tüzelöanyag pótlása eimén. Ebb öl 300 K-t a József kir: herceg tüdő ·
be1eg szanatorium, 300 K-t a Vakok Országos Egylete, 600 K- t
a Soproni Siketnéma intézet, 620 K-t a Te rületvédő liga, 500 K t
a Magyar Jövő .javára juttattunk, 10.962 K-t tüzelőany ag beszerzésére fordí tottunk, 1000 K· ért nemzeti szinű ifjú ;ági zászlé, t
vásároltunk. A fennmaradt 1921·96 K-t az alapokhoz csatoltuk és
takarékpénztárban helyeztük el. A számadásokat az osztál}főnökök
külön-külön, továbbá Faragó József és Strauch Jenő tat:Iárok vizsgálták felül, azokat teljes rendben találták.
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Jutalmak, ösztöndíjak. Forster Gusztáv ·helybeli nagyker~skedő összesen 660 K-t tartalmazó ll drb takarékpénztári
betétkönyvet adott dicséretes magaviseletü és jó előmenetelü tanulók
jutalmazására; e jutalomban részesültek: Tóth .józsef I. A. és
Braun László l. B. o. t. (30-30 K); Berecz Zoltán II. A.. és .
Schöberl Frigyes Il. B. o. t. (40-40 K); Bannemann jános III. A.
és Deutsch Mór III. B. o. t. (50-50 K); Walter józsef IV. o.
(60 K), Friedrich Károly V. o. (70 K), Worschitz Frigyes VI. o.
(80 K), Bognár Tibor VII. o. (90 K), végül Závár Tibor VIII. o. t.
(120 K). A "Rosenfeld Jakab és Katalm" 250-:250 K küma~aiban
Lantos Tivador VI. o., Sebesta Ferenc IV. o., Berezeller Arpád
VII. o. és Spuller Ferenc II. B. o. t. részes~Jtek. A "Deák fi'erenc
ö. d. alap" ez évi 100 K kamatját Ritter Ödön VI. o. t. kapta
jutalmul. A "Hadikölcsön-alap" ez évi 39 K kamatját Vísnya Sándor VI. o., a "-Révé~z János ö. d alap" ez évi 150 K kamatját
a tanári testület Helyes István VI. o. tanulóknak ítélte oda.
Segélyezés. A szegénysorsu tanulők anyagi helyzetének
javításáról, valamint az évről-évre sulyosabban éreszhetö tankönyvhiány pótlásáról az intézet keretében fennálló Segélyegyesület
gondoskodott. Tisztikara a következő : Elnök: Lauringer Ernő
igazgató, alelnök: Schwarz Károly, jegyző: Dr. Ágh Lajos, pénztáros: Barta M.iksa, könyvtáros: Horvát Rezső, választmápyi tagok:
Beer Ede, Groszner Pál, Karner Lajos, Kraul Lajos, Merényi
Gábor, Dr. Müller józsef. Schaffer Antal, Seeml!nn Kálmán, Dr.
Straner Gyula és Varga Ferenc.
.
Az ügyek elintézése céljából al egyesület két váiasztmányi
és két közgyUlést tartott, amikor a pénztárvizsgálók megtették am~
jelentésüket, hogy mindent a legnagyobb rendben találtak. Ugyan·
ekkor Bartit Miksa pénztáros bemutatta számadásait és az l 920 21-ik évi költségvetését, amely ~zerint a Segélyegyesület vagyana
77.657·41 K. a Betegszoba-alapé 12.488 99 K. A Segélyegyesület
bevétele 1920/21-ben összesen 38.801 K 51 f, kiadás 13.135 K
35 f. A törzsvagyonhoz csatoltatott 24.966 K 16 f.
Az 1920/21. tanév folyamán a következő ajándékok folytak
be: Hackstock ·Károly 200 K, Pesti m. ker. Bank 900 K, Félszerfalvi cukorgyár 500 K, Első m. cipő ruganygyár 500 K, Soproni
bortermelők szövetkezete 900 K, A nagycenki cukorgyár 500 K,
Angolmagyar Bank 200 K, Spiesz Antal hagyatéka 1000 K,
Gyümölcsértékesítő szövetkezet 200 . K, Soproni sörgyár 400 K,
Soproni Hitelbank 150 K, Weszely Frigyes 30 K, Blum N. 50 K,
Babinecz László 28 K. Fogadják e nagylelkü adakozók a Segély-·
egyesületnek h.ilás köszönetét.
A tanulók husvéti gyűjtésének eredménye: 30.466 K. A
szegénysorsú tanuJók segélyére fordíttatott 8950 K, tankönyvvételre
2756 K. Anyagi segélyért 29 tanuló folyamodott, akik közöl kettő
100-100 K-t, husz 300-300 K-t, egy 350 K-t és hat 400-400 K
segélyt kapott. A Segélyegyesületi könyvtárból összesen 209 tanulót
láthattunk el iskolai könyvekkel, még pedig 1144 kötetben. Ez
uton is kérjük a szülöket és tanulókat, adományozzák használt
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könyveiket Segélyegyesületünknek, hogy azokat a tanév elején a
vagyontalan és szegénysorsu tanulők közt kioszthassuk.
Egészségügyi állapot. A tanulők egészségügyi állapota
.az egész iskolai évben általaban kielégítö volt. Szegénysorsu beteg
tanulóinkat Dr. Szilvási Gyula iskolai orvos díjtalanul kezelte. Dr.
Pokorny Róbert városi tiszti orvos is megvizsgálta a tanulókat,
ragályos szembajbdn szenvedőt nem talált; 73 tanulónkat Dr.
Kund Vilmos vi.rosi tiszti orvos ujraoltotta.
Az iskolai év bezárása. A rendes előadá~ok a VIII. osztályban május 9-én, az I-VII. osztályban junius 21-én fejezödtek
be. Az osztályvizsgálatok a Vlll. osztályban május 10-14., a tan évvégi összefoglalások I-VII. osztályhan j unius 22. és 27 -i ke közt
folytak. A magánvizsgálatokat junius 22-24. napJainak délutánjain
tartotfuk.
Az évzáró Te Deum június 29-én volt.
,
Erettségi vizsgálatok. Az érettségi irásbeli vizsgálatokat
1921. május hó 18., l 9. és 20-án, a szóbeli vizsgálatokat pedig
Dsida Oltó tanker. kir. főigazgat ó elnöklete mellelt junius 4., 6.
és 7-én tartottuk meg. Jelentkezett 29 tanuló, 24 rendes, 5 magántanuló, Szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 28 tanuló. jelesen érett
lett l, jól érett 1O, érett 10, szeptember havi javító vizsgálatra
utasíttatott 2, isméte!ten még nem felelvén érettségi vizsgálatra
többé nem bocsátható l tanuló. j elesen érett: Baumann József.
.Jól érettek: Ágh Tibor, Becht Kal mán, Blum Alfréd, FUrst Imre,
GreHinger Ernő, Karn~r Lajos, Nasch j olán, Rimler Károly, Steiner
Anta,, Scholz jános. Erettek : Ámon jenő, Drach István, Dreisziger
Nándor, ~ Friedrich - Ernő, Groszner Pál, Hacker jenő, Herzfeld
En_dre, Polgár Imre, Vass Gyula, Závár Tibor.
A Soproni M. Kir. Reáliskolai Nevelőintézetben tar~andó
érettségi viz~gálat vizsgáló bizottságába a V. K: M. 1921. junius
2-án kelt 5802/V. sz. rendeletével méltóságos Dsida Ottó tanker.
kir. főigazgató elnöklete mellett Lauringer Ernő igazgatót, Faragó
józsef, KoiJer Gusztáv és Luksz József tanárokat, továbbá Klacskó
·Olivér százados és Leitgeb Pál ·főhadnagy tanárokat jelölte ki.
Az érettségi vizsgálat irásbeH része f. é. junius hó 9., 10. és 11-én,
szóbeli része julius hó 12., 13., 14., 15. és 16. napjain volt. Jelentkezett 52 növendék. Jeiesen érett lett 16, jól érett 12, érett l 9,
·s zeptember havi javító vizsgálatra utasíttatott 5 növendék.

Ill. A tanári testület tagjai az 1920/21. iskolai évben.
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IV. A soproni magyar kir. áll. főreáliskola tanulói
az 1920--21. tanévben.
l. A.. osztály.

Osztályfőnök:

Luksz )ó zs ef.

Beiratkozott: 30 rendes, 3 magántanuló. Kimaradt: l tanuló.
Osztálvo'ltatott: 29 rendes, 3 magántanuló; összesen 32 tanuló ..
j eles rendii: - . jó rendü : B t~ l og h Sándor, Egressy Lajos
mgt., Kárpáti Zoltán. Márku~ Hugó, Schi ller Imre, Schwarz Aladár
Tóth józsef. E légséges rendü : Artner Fe1ene, Bakónyi Károly is•n.,
Babir:ecz László. mgt., ~Ium István, Deutsch Mildós mgt., Egresits Sándor, Fischer Odön, f ö'des IstvJn (1ürhetö), Halmos
László, HH;mann János, K:~ hr Géza. Ko varzik Ferenc. Lehner
Ferenc. S ·l SS Lajos._ Schwar z Zoltan, Szekeres Miklós. Egy tárgyból elégtelen: Benkő Géza (földrajz), Bonctár Kálmán ([ürhetö),
(rajz, geom.), Füc ~ ök Ist;; án ·(német), Németh István {német).
Két tárgyból elégtelen : Haas Sándor (magyar, némel), Hollósy
józsef (magyar, német). Ismételni tartozik: Kutrovátz István, Szász
Frigyes (türhetö), Török ·Mihály. Kimaradt: Kovács Mihály.
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( . B. o s ztály. O sztály{ő : Strauch

Jenő.

Beiratkoz01t: 32 rendes, 2 m r~ gán ta nuló. Kimaradt: 2 rendes,_
l m3gántanu ó. O.:;ztalyoztatott: 30 rendes és l magántanuló ;..
ÖS 5ze<::en 31 Htnuló. ·
j eles rendü: Brau n László, Gross Miklós, Mátray László,
Neuwirth János, Wagner László. j ó rendü : Kucharszkv Tihor1 •
Schreiner Kálmán, Rm gbauer Béla mgt. Elégséges rendü : Freiberger Józsd. Fuchs József, Hallemann Rudolf, Hobler Pál, Holz
László, Hübner Miklós, Ke menes 1-; tván, Klein Endre, Kollá r
Endre, Kov.1rzik László, Pöttschacher Rudolf, Püspök KárolyrSchmidt Sándor i ~ m . , Steiner Vtlmos, Tittl Hubert, Wetzler Benő ,
]ager Gyula. Egy tárgyból elégtelen: Gabnay Ferenc (rajz. geo m.),
Grieszler Antal (mennyJsegtan). Rr,schl Gu, ztAv (m en nyiség tan ),
Sáric Mirkó (m enrtyiségtan) . l{ ét tárgybó.l elég telen : Windholz
Ernő . (német, rajz. geom.) Ismételni tartoz ik: Hübner Silvio.
l<imaradt: Post: nák Eemér, Tóth János mgt.
Il. A.

os~tá.ly. O s ztá ly fő n ök

: Dr. Müller Jó zs ef.

Beiratkozott: 36 rendes, l magántarJuló. Kimaradt: 2 tanul ó..
Osztálvoztatott : 35 tanuló.
j eles rendü : Berecz Zoltán, Kövessi Fert: ne. j ó rendü :
Autheried Kami :ló, ]ager Ernő , Rad ó Imre, Kelemen T1bor. Elégséges rendü: Conrád Pál, Fodor Dániel, Friedrich Re !s ő, Gruber
Endre, Illmann Ern ő. Kirnár János (ttirhetö), Kirnbauer István,
Klein László, .Kiug, r György, Leitner Károly, Luria Dezs ő, Nitsch
R ez ső {tilrhelö), Prucser József, Sárosy T1bor, Schle :~ p József,
Sosztarits Rezs ő Tauber Arnold, Török End re. Egy tárgyból elég -·
telen : Lud a Bernát ·(rajz. geom.), Weísz István (rajz. geom .)
/(ét tárgyból elégtelen : Kraxner Alajos (földrajz- mennyiségtan).
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.Ismételni tartozik: Gruber Ottó ma~ántanuló, Grünwald Dezső
(• ürhető), Kirchknopf János. Pál Zoltán, Vajdits Béla, Wiener
Ödön. Az osztályt nem ismételheti: Kath ó István, bmétlé>.
.Kimaradt: Pütler Rezső, Schmiedl Engelbert. ·
Osztályfőnök:

II. B. osztály.

Faragó József.

Beiratkozott: 42 rendes magántanu!ó...Kimaradt: 3 tanuló.
·O,;ztályoztatott: "39 rendes, l magán tanuló. Osszesen 40 tanuló.
jeles rendü: Gallus László, Schwahbauer Herbert. jó rendü:
Lern er Oszkár, S:hwarz Ferenc, Trogmayer Alfred. Elégség es rendű :
Bognár Mikló ;, Conrád Béla, Gtünbaum László, Ha uer Lajos,
Hengl József, jakobovits Ráfáel, Kiss józsef, Kov~cs Endre Gy9rgy,
Lackner István, M1chlits Antal, Pfneisl jános (tUrnetö), Preiss Ottó,
Purth Kálmán, Rátz Ágost, Reichl Frigyes, Ribarits józsef, Salzer
·Frigyes, Schlesinger Béla, Schöber1 Frigyes, Spuller Fere lC, Tauber Samu. Egy tárgyból elégtelen: Benedek Lajos (földrajz}, Nagy
Aladár magántan. (német ny.) Két tárgyból elégtelen: Lakatos
György (magyar nJ., földrajz), Linzbauer Antal (földrajz, mennyiségt.), Onodi Rezső (magya.r ny., földraiz), ·Postrnák Zoltán
·( mennyiségt.. rajzoló geom.) Ismételni tartoz ik: GUnsberger Dávid,
H ·tyei Elemér, Holub Béla (torhető), KékPssy Gyula, Kékessy Mi·hály, Szlávik Sándor. N em ismétellzet többé: Fellner László ism.,
Kovács Ferenc ism. Kimaradt: Papp Elek, Prikaszky jenő, Pusitz
.Aladár.
III. A.--osztály.

-

E>sztályfő

: -Dr. · Stodo·I ni Oyula;

Bdratkozott 30 rendes tanuló. Kimaradt: 2 tanuló. Ü3ztá· Jyoztatott: 28 tanuló.
jeles rendü: Lantos Béla. jó rendü: Barta Ferenc, Gallus
Sándor, Klausz Jenő. Elégséges rendü: Banernann jános, Bauer
Márkus, Gombos Ferenc, Gonda Átmos, Götz Rezső, Grünsfeld
·( ).:;zkár, Hasenöhrl György, Hobler Rezső, Kheim Nándor, Klein
Sándor, Kohn Sándor, Peck Ferenc, Piri Kálmán, Rosenberg Andor,
S arié Miklós, Schwarz István. Stiaszny józsef. Stodolni józsef,
'Tritremmel Ferenc, Vukovics István. Egy tárgyból elégtelen: Karn~...r józsef (német), Schiller Ernő· (földrajz) . Két tárgyból elégtelen:
Neufeld józsef (német, földrajz). Ismételni tartozik: Spiti er Pál.
Kimaradt: Kovács janos ism., Tóth Fere1c.
III. B. osztály. Osztály : Schügerl Miklós.

Beiratkozott. 30 tanuló. Kimaradt 6 tanuló. Osztályoztatott:
24 tanuló.
jeles rendü: Winkler Miklós. jó rendü: Deutsch Mór, Hulesch
Károly, Kheim Sándor, Krétai József. Elégséges rendü: Drukker
János ism., EngJer Kocsis Károly, Feigl Ernő ism., Madarász
Ferenc, Menczelesz Gyula, MUhlgassner Pál, Nussbaum Dezső,
~iklósi Andor, StJger józsef ism., Szukits Ede, Unger Otto, Wecska

j3nos. Egy tárgyból elégtelen: Födelm es józsef (francia), Schew~
lik Fer~nc ism. (rdJZ., ~com.) Ismételni tartozik: Fekete László,
Gruber józsef (türhető), Schranz jenő, Sommer Mihály, Steiner
Lajos. Kimaradt: Cserny Miklós, Holzman;~ jános ism., Kund·
Vilmos, Rdscnke Vilmos, Rátskay Pál ism., Tasebner Frigyes.
IV. osztály.

Oszlályfő

: Fuchs

Rezső.

Beiratkozott: 58 rendes, l magán tanuló. Kimaradt: 2 tanuló.
O.;ztályoztatott: 56 rendes, l magántanuló ; összesen 57 tanuló.
jeles rendü: Winkler Oszkár. jó rendü: Gyulay István, Hoffmann
Frigyts, Kövesi Pál, Obstmayer józsef, Schwabbauer Oszkár, Schwarcz
Béla, Sebeszta.Ferenc, Tóth Erik, Walter józsef. Elégséges rendü: Ágh
Dezső, Bader Ernő, Fekete Sándor, Grünfeld Ern ö, Ha bermann Gyula,
Hasse Hug.ó, Heitler Tivadar, Herzfeld Zoltán, Horváth józsef,
Kappel Gyula, Kosina Hermann, Kovalovszky László, Machon.
Ferenc, Markus Aurél, Max Oszkár, Neuber~er Ernő, Rauchbauer
József, Rosen~tingl Frigyes, Schwabbauer A·fred, Schwarz Rezső,
Schwarz Sándor, Seedoch Róbert, SHaszny Rezső, Stodolni Antal,
Széki János, Worschilz Oszkár. Egy tárgyból elégtelen : Eisenstadter József (math.). Fenesz József (rnath.), Gabriel Gottfried
(történelem), Leitner Hugó (math.}, Leitner Samu (malh.), Pintér
Jenő (francia), . SilJinger Ernő (rémet), St ern Dezs·ö (rajz. geom.),
Szabó Oszkár (francia). Két tárgyból bukott: Böhm Károly (magyar,
rajz. geom.), Kremser Gyula (földrajz, math ) Ismételni tartoz ik: ·
Boko.r Imre, Herr Győzö, Kohn Géza, Koppel Zsigmond, Kroyherr
Ferenc, Makrai István, Morvay Sánuor, Pál Józ-sef, Simon István.
Kimaradt: Bakonyi Andor, Pütler Gyula.
V. osztály.

Osztályfőnök:

Merényi Gábor.

Beiratko~ott: 39 rendes, l magántanuló:. Kimaradt: 6 tanuló.
Osztályoztatott: 33 rendes, l magán tanuló. Osszesen: 34 tanuló.
j eles rendü: -. jó rendü: Domokos Sándor, Friedrich
Károly, Kisfaludy Pérer Elemér (mgt.). Német Gábor, Palham
józsef, SchJesinger Pál. Elégséges rendü: Bozó Aladár, Bruckbauer Rudolf. Brüsztl Jenő, o, ukker józsef (ism.), Erdei Ferenc,
Friedmann Ernő, Ge~ ellmann István, Greilinger Re.~ső, Harwich·
Ernő, Hauser Béla, Karner Kálmán ism., Karner Odön, Klausz
Róbert, Kremser Rudolf, Roisz Vilmo~, Sántha Ferenc, Sárossy
Zoltán, Sl<ublics Sándor ism., Spitzer Lipót. Stadler György,
W altner Imre, Wolf Péter, WölfJ Alajos. Egy tárgyból elégtelen:·
Junggreisz Lajos (szabdk. rajz.), Nitsch Ernő (szabaak. rajz), OberJohr Károly (m:1th.), Tichler jenő (math.), Wagner Hermann (math.)
Kimaradt: Bognár Bátor György, jobb Dezső, Mascher józset,
Pozsgai László, Rosenstingl Antal, Uccusit Károly.

VI. osztály.

Osztályfő

: Horvát

Rezső.

Beiratkozott: 35 rendes, l magántanu~9· Kimaradt: 2 tanuló~.
Osztályoztatott 33 rendes, l magámanuló. Ossz.esen 34 tanuló.
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j eles rendü: Lantos Tivadar. jó rendü: Helyes István, HoffGvula. Kan ::~ i Sándor, Kheim Te Jfil, Kugler Matyás, Ritter
··Odön, Worschitz Frigyes. Elégséges rendü: B.:>~nár Károly, ·Cristea
L~ szló, Eördögh y ,lmos, Gre1lmgt!r Gyö.tő, Grosz Ernő, Hasse
I ~ tvan, Hegectus Odön , ja_s er Gusztáv, Kiss Imre, Kovács Gusztáv, Kummtn Alfréd mgt., Lederer Henrik, Mandl Zoltán, Menyhárt Pál (türhe: ő) . Pctz Ousz.táv, Rajkai Pál, Schönfeld Endre,
Schwarz Mán on, Schwarz Miklós, Sebesta Ü ltokár, Steine'r Károly,
S·odolni Gyula, Töp!er Ervin Trogmayer Ernő, Ziermann jóL.sef.
Egy tá1gyban elégtelen: Sch au b Károly (ma th.) Kimaradt: Brenner
.Mmaly; Se b ők janos.
r.~1 ann

Vlll . osztály- OsztályfŐnök : Barta Miksa.

Beiratkozott: 28 rendes, 1 magánlanuló. Kimaradt: 2 rendes,
l magán tanuló. Osztályoztatott: 26 nyil vá nos tanuló.
,
j eles rendü: - jó rendü: Berc1eller Árpád, Csizmadia Árpád,
Schwabt~auer kikárd. Elégséges rendü: Bognár Tibor, Csorba Zoltán, Dah ner Nándor, Dóczy Endre, Erdei Lá ~ zló, Hacker Ferenc,
Jurek Aurél, Kohn Leó, Pál Sándor, Richly Nándor. Sauer PáJ,
$cheiber Kálmán, Szabó Gá b ·r, Visnya Sándor, . Wallne-r Lajos,
W enezel László. Egy · tárgyból elégtelen: Gruner Gyula (német),
Hegedlis Gyula (ma th ). Két tárgyból elégtelen: Boros László
(fizika, ábr. geom.), Fendt Viktor (fizika, aor. geom.}, Sántha
Gyula (math .. ábr~ geom.), Schlesingr'r Er.dre (fizika, ábr. geom.).
Ismételni tartozik: ~ o u er J.en9. Kimarafj( =· G~lambos Pál m_gt.,
Gutfreund Pal, Undy Ká.roly.
·
'

VIII. osztály. Osztályfőnök: Dr. Ágh Lajos.

Beiratkozott: 28 rendes, 3 mngántanuló. Kimaradt: l tanuló.
Osztályoztatott: 27 nyilvános, l magántanul ó.
jeles rendü: B numann József. jó rendü: Ágh Tibor, Becht
Kálmán. B1um Alfred, Fürst Imre, Gre1íinger t:rnö, Karner Lajos,
Na sch jolán. Elégséges rendü: Ámon jenő 1 Breiner József, Dra ch
.István. Dreisdger Na r,dor, Friedrich Ernő ('ilrhetö), Groszner
Pál, Hacker jenő, Hernfeld Endre. Kohn Frigyes, Pfuhl Ernő, _
Polgár Imre, Rimler Károly mgt., Scholz jános, Staár L1szló (türhetö), Sugár László mgt., Szabó Alajos, Vass Gyula, Wohner
Viktor (türhető), Závár Tibor. Két tárgyból elégtelen: Brüstl Ferenc
(francia, történelem). Ismételni tartoz ik: Bermann Tihamér (tUr het ö),
-Staár Ferenc (türhetö). Júmaradt: Deutsch Oszkár.
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·v. A tanuló~ statisztikája az 1920/21. iskolai évben.
1. A tanulók számanak
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2. Az osztályozott tanulók megoszlása fegyelmi és tanulmányi
tekintetben
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3. Az osztályozott tanulök
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4. Egyéb statisztika
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VI. Tudnivalók a

jövő

iskolai évre.

l. Az l 921-22. tanévre az l. osztályba való előzetr..!S bC'iréls
julius 1-7. és auguszrus 25 ·, 26. és 27. napj~in délelőtt 10 és
12 óra között történik az igazgatói irodában. Az előzetesen felvett
tanu!ók végiegedtése és az I. osztálvba lépni akaró többi tanu'ónak
telv(: t:::. e szeptember 1- én délelőtt 9 és 12 óra közt lesz. A magasabb osztályokba (II-VIII. o.) való felvételre a tanuJók szeptember 2-án és 3-án d. e. 9 és I 2 óra köz t jelentkezhetnek. Minden
tanuló a felvételkor ~ megelőző osz!ályról szóló bizonyítványát,
illetőleg tanulmányi Erte ~ ítőj~t, születési és ujraolrási bizonyítvány;H
kör· e~es bemutatni. A.z I. osz.tályba csak olyan tanufók vehetök fel,
akiK 9. életévüket már belölrötték, a népiskola IV osztályáról
bizonyítványt mutatnak fel és a tanker. ~ir. főiga?gatós·ígtól kinevezett bizottság előtt auguszt~s hó végén a felvételi vizggálatot
sikerrel teszik le. A felvétt-li vizsgálat tárgya ; : egy magyar nyelvü
olvasmány szövegének leírása tollbamondás után, egy magyar
nyelvü olvasmány tartalmának előadása, a legegyszerübb nyelvrani
jelenségek felismerése, a négy számtani alaprnüvelet egész szá·
mokkal 1000-ig, az egyszeregv biztos tudása és a fej~zámolásban
való jártaság. A felvételi vizsgálat dija 12 K. A telvételi víz~ga
irásbeti ré~ze augusztus 29 én d. e. 9 órakor, szóbe li rés1e aug.
30-án ct. e. 9 órakor lesz. A felv r teli vizsgálaira je l entkező tanulók
kö~elesek egy i v fen ér p a piro~t és irószert r.1agukkaJ hí)Zni.
2. A javító, pótló és ktilönbözeti vizsgálatok aug. hó 31-én
d. e. 9 órakor lesznek. A m -gá í~ vizsgálat okat szPptem r.er hó 5-7.
napjain tartjuk. A mag~ntanulóK vizsgálati dija tárgyanként 75 K,
ja-v ító vizsgálati díja 25 K; utó bbi összeg valf1mely !Skc·lai jótékony
célra fordítandó . A rend =s ta nuló!~ ja\ Í' Ó vizsgálata díj a :an.
A kül ön bözeti vi zsgálat dí1a tárgyankint 30 K. Ha valamely rend es
tanuló az évvégi összeft glalásol<ról fontos oknál fogva egél'zben
Vögy részben elmaradt, akkor, ha elmaradáG-át hiteles bizonyítv~ n -yal· igazolni . tudj a, főigazgfllói engedély alapján augusztu:;
30-án pótlóvizsgálatra jelentkczhetlk. Egyébként a pótlóvizsgálat·
Oétk magánvizsgálati jellege van.
3. A felvéteii dij 50 K; az egész és félrandijmentesek e díjnak csak felét fizetik. IfJus'lgi d ij eimén minden br.irt tanuló után
35 K fizetendő. Az I. o. ha lépő vaJ qmint a polgari- v; gy gimnáziumból átlepő tanu lők Ta nulmányi Értesí t ő fejéhen 35 K-t kötelesek fizetni. A tand 'j összege rendes ianuló kn:-il 400 K, magántanulóké 520 K. Tandijmentr sst gért a folyamodványokat az iskolai
év megkez.dése után szeptember 15-ig kell az {ga z~ atóságnál
benyujrani. A fandíjfizetés határideje október l, január l, március l
és május 1. A foiyömcdványhoz a szülők vagyoni állapotát é~ a
kiskoru testvérek számát feltüntető kö1.ségi ( -.zegénységi, vagyontalans?.gi) bizonyítv~ nyr l<ell csatolni. Az ére'tségi viz~~gálat díja
rend s tanulókn d 150 K, mr~gá nt::tnulókn .~l 300 K. A jfl ví ó érettsegí
vizsgálati dij rendes tanulóknál 75 K, magántanu!óknál 150 K.
4 Azok a tanulók, akrk könyvsegélyben óh r: j:an ak részesülni!
irj ák fel a kivánt könyvek ei mét egv fél ívre és nyujtsák be az
ig:vgatósághoz címz ett bél yegtelen folyamodványukat az igazgatói
irodátlan legkésöbb szep!eniber hó 3·án.
5. A fegyelmi szabályok minden tanulóra nézl'e a sz iinidőben

is

kötelezők.

