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I.
Jelentés az l875/6 tanévről.
Julius 25. — augusztus 8. Városunk tisztelt elöljárósága az is
kolát kívülről és belülről kitisztogattatta, még egy kéménnyel, két
kényelmi hellyel és uj kapuval ellátta, a faszint megbővittette és
újra tetőztette s a kutat jó karba hozatta.
September 1. A múlt évi (19) elégtelen osztályzatuak közöl
javítottak : Reisz Lajos, I. oszt. realirányu, a természetrajzból kie
légítőre. — Walfisch Lajos, I. oszt. gyinnasialis irányú, a latin
ból alig kielégítőre. — Kliment Mátyás, II. oszt. reálirányu, a
németből kielégítőre, a mennyiségtanból alig kielégítőre. — Kraszkó György, II. oszt. reálirányu, a németből kielégítőre. — Figura
János, IV. oszt. gymnasialis irányú, a latinból és mennyiségtanból
kielégítőre. — Szekerka András a latinból kielégítőre. Nem jött
vizsgálatra 13. Ezek közül 4 ismétel, 9 kimaradt.
September 6. A tanítás kezdete.
September 18. A fegyelmi szabályok felolvasása és megma
gyarázása.
September 19. Petrovics Sámuel tanár és magyar hitszónok
Máté 7, 16—20. alapján évnyitó isteni tiszteletet tartott.
September 22. Tek. Fábry Károly ügyvéd ur a III. és IV.
osztályban rendes tantárgygyá vált gyorsírás tanítását átengedte
Soltész Nándor tanárnak.
Október 2. A Csabán rendezett gyümölcskiállitásnak megláto
gatása tek. Vilim János ügyvéd ur szives eszközlésére.
Október 20. A September 11. megkezdett őszi testgyakor
lás vége.
Január 29. — február 4. Első félévi szigorlatok ezen eredménnyel:
kitűnő

I. oszt.
1
—
II. oszt.
III. oszt.
1
IV. oszt.
—
Összesen 2

alig kielégitő

elégtelen

11

4

12

14

—

2

6

—

5
4

1

6

1

—

2

7

22

32

dicséretes

jó

kielégitő

3
2

11
3

1

4

23

í*

4

Ezen vizsgálatokon a helybeli t. casinót képviselték: tek.
Omaszta Szilárd és Félix Ákos urak.
Kemény Zoltán, III. oszt. betegség miatt vizsgálatlan maradt,
utólagosan kielégítő vizsgálatot tett.
Az első félévben elmulasztott tanórák száma 1251 igazolt és
5 nem igazolt, vagyis, alapul véve 230 dologtevő napot és a főbb
tantárgyakra eső 23 heti órát, 3 y 2 százalék. Fele ezen összes
mulasztásnak egy huzamosabb betegségre és a Mózes vallásu ta
nulók ünnepelésére esik, mulasztásnak, igazoltnak, vétetvén a nem
protestaus tanulók ünnepi mulasztása is.
Február 5. Gyásztisztelet Deák Ferenc* emlékezetére.
Február 7. Az első félévről szóló szülei értesítők kiszolgálta
tása és a második félév kezdete.
April 10 — 19. Húsvéti szünnapok.
April 19. — junius 23. Tavaszi testgyakorlás.
Május 1. Rappelszky látta ni mutatványainak megnézése.
Május 24. Az ifjúság tavaszi mulatsága.
Junius 5. A confirmatiora most előkészült s a már előbb confirmalt protestáns tanulók felvették az úrvacsorát.
Junius 1 6 --22. Második félévi szigorlatok ezen eredménnyel:
kitűnő

dicséretes

jó

kielégítő

alig kielégítő

elégtelen

1
4
I. oszt.
8
10
9
9
2
II. oszt.
3
12
6
1
3
2
7
III. oszt.
1
—
3
5
1
IV. oszt.
—
1
összesen 4
10
18
30
9
17
A rom. és gör. kath. tanulók vallástani osztályzatát tiszt. Kaczvinszky Sándor káplán ur, a inózes vallásuakét Hirschfeld József rabbi ur
volt szives az óv mind a két feléről megállapítani s annak idején
megküldeni.
Ezen vizsgálatokon a helybeli t. casinot képviselték: tek.
Omaszta Szilárd és Félix Ákos urak.
Vizsgálatlan maradt betegség m iatt: Szarka Andor, II o. a
vallástanból, latinból, németből és a mennyiségtanból; Kliment
Mátyás, III. o., minden tárgyból.
Junius 21. Gyorsirási verseny. Bíráló t. Fábry Károly ügyvéd
ur. A haladók közül (206 szó 5 perez alatt) Fein Dávid és Ma
darász Ernő, IV. o., jutalmaztattak egy-egy arannyal; a kezdők
közül (168 szó 5 '/2 perez alatt) Lantos József és Moczkovcsák
Dezső, 111. o., egy-egy tallérral.
—

—

—
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Junius 23. Közvizsgálat. Utáua a szorgalomdijazó bizottság
ülése a negyedik lapon megnevezett casinoi képviselő urak részvétele
mellett. Ezen bizottság a 650 frt Kazinczy alapítvány 1875/6 évi 6°/„-os
kamatjából a következőket jutalmazta : Guttman Dávid, Belei)ka Má
tyás, Kosenthal Adolf az I-ből, Ságul János, Spitzer Mór a II-ból, Lan
tos József a Ill-ból, Fein Dávid, Madarász Ernő a IV-ből, tiszt. Csepregi György ur adományán egyenlő részben osztakoztak: Áchim Elek,
IY. o., és Korossy László, III. o.
Az ifjúsági 200 frt alapítványnak 1875/6. évi 6%-os kamat
jából egy magyar aranyat Povázsay Sámuelnek, IV. o., egy koronás
tallért Kemény Zoltánnak, III. o., Ítélt oda a tanári kar.
Junius 24. A második félévről szóló szülei értesítők és a
szorgalomdijak kiosztása. Utasítás azon elégtelen osztályzatuak szá
mára, a kik a javító vizsgálatra előkészülni akarnak.
A második félévben elmulasztott tanórák száma összesen
991,az-az 23/4°/o Ebből 489 óra hat, huzamosabb betegségre esik.
Komoly fegyelmi eset ez évben sem fordult elő.
A tanári értekezletek figyelemmel voltak arra, hogy a tan
tárgyak összevágólag taníttassanak, hogy az itt-ott mutatkozott
szorgalomcsökkenés vagy általában sikertelenség okával tisztában
legyenek s hogy a bebizonyult hanyagság megszüntetésére a szülei
közreműködés is igénybe vétessék. — A tanárok egész éven át
mulasztottak: Petrovich Sámuel 10 órát hivatalos egyházi ügy
miatt, Szomora Bertalan 4 órát betegség miatt, mindnyájan 2 órát
néhai Droppa Sámuel, egyházunk egyik volt tanítója, temetése miatt.
Az 1875. július 6-kától az 1876. junius 23-ikáig érkezett
azon hivatalos iratok és levelek, a melyek vagy a tanügyre vagy a
tanárokra vonatkoznak. Dr. Szeberónyi Gusztáv főtiszt, superintendens
ú rtól: Pályázat a fehértemplomi, losonczi, nagyszebeni, zombori államgymnasium tanszékére ; Léner Bélának, Kollmaun Gusztávnak, Fodor
Imrének, Kalas Endrének, Ferenczy Árpádnak elveszett bizonyít
ványa; Nédela Edének, Sarnella Vinczének, Zuber Gábornak, Bach
Mózesnek, Hendl Bernátnak, Neumann Lipótnak, Zikovszky János
nak, Fleischmann Ferencznek, Vurdits Pálnak kitiltása a középis
kolákból ; a középiskolák szünidejének megszabása, Deák Ferencz
emlékezetének megünneplése, az iskolai statistical adatok bekül
dése a kormány használatára, a bányakerületi gyűlés ideje, a du
nántúli, tiszai és bányakerületi ág. hitvallásunk egyetemes és az ág.
liitv. gyűlésének jegyzőkönyve. — A békési ág. hitvallásnak nagyt.
esperesétől, Sárkány János úrtól: Tanügyi javaslatok, a m.-herényi esp.
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gyűlés ideje, iskoláiak és az egészségtan, a mező-berényi esp. gyű
lés jegyzőkönyve, a kerületi gyámoldai befizetések ideje, az aradi
esp. gyűlés ideje. — Nagyt. Jeszenszky Károly esp. pónztárnok
úrtól : Az esp. özvegy-árva intézet alapszabályai. — Természet
vizsgálóktól : Az előpataki gyűlés ideje. — Tanáregylettől: Rajz
enquette. A helybeli mózes vallásu hitközségtől: Jegyzőkönyvi ki
vonat azon 500 írtról, melyet ezen t. hitközség realgymnasiumunk
részére felajánlott. — Az aradi kér. és ipar kamarától : Az isk.
stat. adatok megküldése. — A magyarországi ág. hitvallásnak
egyetemes tanügyi bizottságától: Az 1875/ 6. isk. adatok beküldése.
II.
A végzett .tantárgyak, a reájok hetenként fordított órák
száma, a tan- és segédkönyvek.
A) A v é g z e t t

tantárgyak.

Első osztály.

Vallástanból*) az ó-szövetségi válogatott szakaszok szabad elbe
szélése, ezek alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése,
tízparancsolat, egyházi énekek éneklése.
Latin nyelvből a nevek és igék rendes formáinak ismertetése,
megfelelő szó- és írásbeli gyakorlatok, szótanulás.
Magyar nyelvből értelmes olvasás, alaktan kizárólag az igékig,
megfelelő Írásbeli gyakorlatok, versek előadása.
Tót nyelvből**) párhuzamosan a magyar nyelvvel.
Német nyelvből értelmes olvasás és helyesírás, a főnevek ra
gozása és a melléknevek fokozása, szótanulás.
Földrajzból a földnek általános topográfiái ismertetése s a
földrajzi fogalmak fejtegetése, térkép-rajzolás.
Mennyiségtanból a számolási négy főmüvelet egész számokkal
és közönséges törtekkel. — Téralaktan nózletileg.
Természetrajzból az állattannak mind a három serege.
Rajzolás mértani és szabadkézi.
Szépírás ütem szerint is.
Éneklés egyházi és világi két hangon.
Testgyakorlás ősszel és tavasszal.
*) Ezen tárgyból a nem protestáns tanulók saját lelkészüktől nyertek oktatást
és osztályzatot.
**) Csak a reálirányuak tantárgya.
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Második osztály.

Vallástanból az újszövetségi válogatott szakaszok szabad elbe
szélése, ezek alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése, a
káté folytatása végig, szentirási mondatok, egyházi énekek éneklése.
Latin nyelvből a múlt évinek ismétlése mellett az akkor el
hagyott kivételek, az alaktan folytatása végig. Írásbeli gyakorlatok,
szótanulás.
Magyar nyelvből értelmes és hangsúlyozott olvasás, az olva
sottak tartalmának elmondása, az alaktan folytatása végig, mondat
tani alapismeretek, versek és folyóbeszédek előadása, történeti el
beszélések leírása.
Tót nyelvből párhuzamosan a magyarral.
Német nyelvből az olvasás gyakorlása, melléknév, számnév,
névmás, segéd-igék, német-magyar és magyar-német Írásbeli gya
korlatok.
v
Földrajzból a múlt évinek ismétlése, az öt földrész, Europa
különösen, politikai földrajz, térkép rajzolás.
Történelemből az ó-kornak főbb eseményei és kitünőbb férfiúi.
Mennyiségtanból a tizedes törtek, egyszerű arányok, hármas
szabály alkalmazva, a régi- és a méter-mértékek. — Mértani alak
tan, három- és sokszögek térszámitásokkal.
Természetrajzból a növények mind a két serege és az ásvány
tannak mind az öt osztálya.
Rajzolás
Szépírás
mint az elsőben.
Éneklés
Testgyakorlás
Harmadik osztály.

Vallástanból az egyházi történet, a nevezetesebb események és
férfiak ismertetése, a reformatió története különös tekintettel a ha
zaira, a symbolumok története, s megismertetése, egyházi énekek
éneklése.
Latin nyelvből az alaktan ismétlése után az esettan a hozzá
tartozó gyakorlatokkal együtt. Corneliusból: Dión, Pausanias, Themistocles, Miltiádes, Aristides, Alcibiades, Conon, lefordítva, ele
mezve, részben emlékelve.
Magyar nyelvből a mondattan kizárólag az összetett mondatig,
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elemző olvasás, versek és folyó beszédek elszavalása, történeti el
beszélések fogalmazása
Tót nyelvből párhuzamosan a magyar nyelvvel.
Német nyelvből az ige-hajlitás, a határozók és az elöljárók a
hozzájok tartozó gyakorlatokkal együtt.
Földrajzból ismétlés, térkép-rajzolás.
Történetből a közép- és újkori főbb események és kitünőbb
férfiak kizárólag a franczia forradalomig.
Mcmiyiségtanból a hatványok és gyökök. Méter-mértékek. —
A kör és ennek tórszámitása.
Természettani földrajzból a föld felszíne, vizei, légköre.
Vegytanból a nem-fémek és a fémek.
Gyorsírás Markovits rendszere szerint, együtt a negyedikkel.
Rajzolás
Szépírás
mint az elsőben.
Éneklés
Testgyakorlás
Negyedik osztály.

Vallástanból a keresztyén hit- és erkölcstan szentirási mon
datok alapján, az egyházi váltanok vázlata, egyházi énekek éneklése.
Latin nyelvből az esettan ismétlése után az időtan szó- és
Írásbeli gyakorlatokkal. Prosodia. Corneliusból: Phocion, Timoleon,
De Eegibus, Hamilcar, M. Portius Cato, T. Pomponius Atticus le
fordítva, nagyobbára elemezve, részben emlékeivé; a Tirocinium
poeticum III. részéből a 15— 28. olvasmányok hasonló módon.
Magyar nyelvből a mondattan folytatása végig, időtan gyako
rolva a tanárképezde olvasó-könyvének IY. részén, körmondatok,
ügyiratok, a versben és prózában irt miifogalmazványok ismerteté
se, elbeszélés után való fogalmazás, versek és folyóbeszédek elsza
valása.
Tót nyelvből párhuzamosan a magyar nyelvvel.
Német nyelvből, az igék ismétlése után a nyelvtan folytatása
végig az illető gyakorlatok elemző feldolgozásával együtt, a mon
dattan olvasmányokon — tanárképezde olvasó-könyvének II. r. —
való ismertetése.
Földrajzból az osztrák birodalom általánosan, Magyarország
részletesen, térkép rajzolás.
Történetből a magyaroké Y. Ferdinándig.
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Mennyiségtanból az összetett arányok bezárólag az első fokú
egyenletekig egy ismeretlennel. Méter-mértékek. — Tömör-mértan
végig.
Természettanbóla melegség; a szilárd, csepegős, terjengős testek
egyensúlya és mozgása; a delejesség, és villanyosság; a hang- és
fénytan, utóbbi csak a fénytörésig.
Gyorsírás Markovics rendszere szerint, együtt a harmadikkal.
Rajzolás
Éneklés
mint az elsőben
Testgyakorlás

5
6
6
6

Összesen

8 23 13 8 15 13 12 8 5 4 8 8 125

3
4
4
4

4
3
3
3

2
2
2
2

—

2
21
2
2

összesen

Testgyakorlat

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
1 2 2
— 2 2

31
31
32
31

I.
II.
III.
IY.

4
3
3
3

3
3
3
3

S3

'ői0
PH

>j0ua

'C S

Szépírás
Gyorsírás

Osztály

Latin
Magyar
Német
Földrajz és történt. ||
Mennyiségtan
Természettudomány |

B) A tantárgyakra hetenként fordított óraszám.

A reálirányuaknak latin helyett 3 óra a tótból, 3 a szám
tanból.
Fedett torna-helyiségünk nem lóvén, a testgyakorlat csak jó
időre szól.

C) A. h a s z n á lt t a n - é s s e g é d k ö n y v e k .
1. Osztály.
Vendel — Pálfy, magy. káté
Varga, magy. bibliai történet
Vendel — Abaffy, tót káté
Kalov, tót bibliai történet
'Schultz — Kis, latin nyelvtan
Schultz — Kis, latin gyakorló
Torkos, magyar nyelvtan
Dlhányi, magyar olvasó.
Mraz, tót nyelvtan
Citanka,
Toepler, német nyelvtan
Bellinger — Fényes, földrajz
Mocnik — Szász számitástan I.
Mocnik — Szabóky mértani nézlettan I
Hanák, természetrajz
Zsasskovszky, ének-káté, II.
Mihálfi, földgömb fokhálózata

kr*
~44
80
40
30
120
100
80
60
100
60
65
35
60
80
120
25
7

kr.
~24
120
100
120
100
80
60
100
60
65
80
50
80
100
25
7

IV. Osztály.

II. Osztály.
Vendel — Pálfy, magy. káté
Varga, magy. bibliai történet
Vendel — Abaffy, tót káté
Kalov, tót bibliai történet
Schultz — Kis, latin nyelvtan
Schultz — Kis latin gyakorló
Torkos, magyar nyelvtan
Dlhányi, magyar olvasó
Mraz, tót nyelvtan
Citanka,
Toepler, német nyelvtan
Bellinger — Fényes, földrajz
Zsilinszky, egyet, történet I.
Mocnik — Szász, számítást. I.
Mocnik — Szabóky, mértani nézlettan I.
Hanák, természetrajz
Zsasskovszky, ének-káté II.
Mihálfi, Európa fokhálózata

III. Osztály.
Ilaan keresztyén egyh. története
Schultz — Kis latin nyelvtan
Schultz — Kis latin gyakorló
Vass, Cornelii Nepotis liber
Siebelis— Szamosi, Tirociniumpoeticum
Torkos, magy. nyelvtan
Dlhányi, magy. olvasó
Mraz, tot nyelvtan
Citanka
Toepler, német nyelvtan
Zsilinszky, egyet, történet n .
Mocnik — Szász, számitástan II.
Mocnik — Szabóky, mértani nézlettenll.
Hirtenberger — Dékány, elemi vegytan
Zsasskovszky, ének — káté, II.
Mihálfi, Európa fokhálózata

44
80
-10
30
120
100
80
60
1(10
60
65
35
60
60
80
120
25
7

Ziegenbein — Székács, kér. vallástan
katechismusa
Schultz — Kis, latin nyelvtan
Schultz — Kis, latin gyakorló
Vass, Cornelii Nepotis liber
Siebelis — Szamosi, tirocinium j oetisum
Imre, mondat-, irály- és verstan
Tanárképezde, magy. olvasó
Mraz, tót nyelvtan
Citanka
Tanárképezde, német olvasó
Batizfalvi, földrajz
Horváth, magy. történet
Mocnik — Szász Számitástan II.
Mocnik — Szabóky, mértani nézlettan II.
Greguss, természettan
Zsasskovszky, ének-káté H.
Mihálfi, magyarorsz. fokhálózata

70
100
100
120
100
80
90
100
60
70
70
90
50
80
120
25
7

Házi használatban volt, mint a tanulók tulajdona: Stieler, Schulatlas, — Sydow,
Schulatlas ; Ballagi, zsebszótár, — Farkas, latin szótár és Bartl, magyar-latin szótár.
Iskolai használatban, mint az iskola tulajdona: Magyar és tót biblia, — magyar
és tót énekes könyv; a kolozsvári latin-magyar szótár, — Ballagi, magyar-német és
német-magyar szótár; Greguss, természettani földrajz ; Roller Ubungshefte, — Hermes,
Zeichenschule, — Klinisch, Vorlagen; Lövcnyi, üteuyírási minták.
*) A tankönyvek bolti árához 2 kr. postadij járul.
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III

Név, minőség s
az itteni alkalma T a n t á r g y é s o s z t á ly
zás éve
Horváth János
rendes tanár,
1864.
Melczer Kálmán
rendes tanár,
1865.
Petrovich Sáin.
rendes tanár,
1871.
Soltész Nándor
rendes tanár,
1870.
Szoinora Bert.
rendes tanár,
1864.
Bartóky István*)
ideigl. kisegítő,
1870.
Németh Lajos
ideigl. kisegítő,
1868.

Hetenkénti
óraszám

to - n á ir o l r .
Jegyzet
Igazgató s a
negyedik
osztály
főn öko

Latin, magyar, német, történet,
mennyiségtan, természettan a 20
negyedikben
Latin, magyar, német, földrajz,
történet, mennyiségtan, termé 21
szetrajz a másodikban
Latin, magyar, német, földrajz,
mennyiségtan, természetrajz
21
az elsőben

A második
osztály főnö
ke és könyv
tárnok

Vallás és tót mind a négy osztályban;
földrajz a negyedikben; szépírás az
első-, második- és harmadikban; gyors
írás a harmadik és negyedikben

22

A helybeli
polg. leány
iskolában hit
oktató

21

A harm adik
osztály főnöke
s a tanári tan á csk o zm á n y
jeg y ző je

2

A helybeli
népbank
vezérigazga
tója

2

A h elyb eli m a
gyar elem i is 
k o la felső o sz
tályának ren
des tanítója

Latin, magyar, német, föld
rajz, történet, mennyiségtan,
vegytan a harmadikban
Testgyakorlás mind a négy
osztályban
Rajzolás és éneklés mind a
négy osztályban

Az első osz
tály főnöke s
magyar hit
szónok

•) Munkatársai voltak: Donner Lajos, a helybeli polgári leányiskolának
és Gally János, egyházunk egyik elemi iskolájának a tanítója.
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IV.
A tanulók névszerint és összevontan.
A) n s r é T r s z e r i n t .
Első osztály.
a) Gymnasiális irányúak.

1.
2.
3.
4.
ő.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Bartóky József, lielv. hitv., B.-Csaba.
Bella Vladimir, ágost. hitv., B.-Csaba.
Blau Sámuel, mézes val., Beodra.
Böhm Lajos, mózes val., B.-Csaba.
Fischer Sámuel, mózes val., B.-Csaba.
Fischóf Sámuel, móz. val., Orosháza.
Gutmann Dávid, mózes val., B.-Csaba.*)
Hungerleider József, mózes val.. B.-Csaba.
Jeney Ferencz, ágost. hitv., B.-Csaba.
Kocziszky János, ágost. hitv., B.-Csaba.
Kocziszky Mátyás, ágost. hitv., B.-Csaba. Ismétlő.
Kohn Gyula, mózes val., B.-Csaba.
Kohn József, mózes val., Bodzás.
Kubek Gábor, gór. kat.h., B.-Csaba.
Löfier ígnácz, mózes val., Uj-Kigyós.
Lövi Lajos, mózes val., B.-Csaba.
Moldován Gyula, gör. kel., Orosháza.
Multasch Henrik, mózes val., B.-Csaba.
Rákóczy János, rom. kath., B.-Csaba.
Reisz József, mózes val., B.-Csaba.
Rosenthal Adolf, mózes val., B.-Csaba.*
Schwarz Ábrahám, mózes val., B.-Csaba.
Schwarcz Mór, mózes val., B.-Csaba.
Singer Ferencz, mózes val., B.-Csaba.
Such Béla, ágost. hitv., B.-Csaba.
Such Dezső, ágost. hitv., Bodzás. Ismétlő.
Such Kálmán, ágost. hitv., Bodzás Ismétlő.
Sztraka Ödön, ágost. hitv., B.-Csaba.
Téván Jakab, mózes val., B.-Csaba.
Walfisch Ferencz, mózes val., B.-Csaba.
Weisz ígnácz, mózes val., B.-Csaba.
b) Realirámyuak.

32.
33.
34.
35.

Áchim János, ágost. hitv., B.-Csaba.
Belenka Mátyás, ágost. hitv., B. Csaba.*
Goldfuss Sándor, ágost. hitv., Béla-Bánya. Évközben kilépett.
Gulyás Mihály, ágost. hitv., B.-Csaba.
*) A csillaggal megjelöltek szorgalomdijasok a 4-ik és 5-ik lap szerint.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Kesiár Mátyás, ágost. liitv., B.-Csaba.
Korosy Béla, ágost. hitv., B.-Csaba.
Maczák András, ágost. hitv., B.-Csaba.
Máté Mihály, ágost. hitv., B. C>aba.
Iteisz Gyula, mézes val., B.-Csaba.
Spitzer Ignácz, mézes val., B.-Csaba.
Stampa Kálmán, ágost. hitv., B.-Csaba.

Második osztály.
a) Gymnasialis irányúak.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
lő.
16.
17.
18.
19.

Baranovics Géza, rom. kath., B.-Csaba.
Bella Cziril, ágost. hitv., B.-Csaba.
Borsfoldi Dezső, ágost. hitv., B.-Csaba.
Botyánszki János, ágost. hitv., B.-Csaba.
Endrefi György, ágost. hitv., Gyula.
Gálik Mátyás, ágost. hitv., B.-Csaba.
Gruber Sándor, mézes val., B.-Csaba.
Hojtsi Jenő, ágost. hitv., Vatya.
Krátky Tamás, ágost. hitv., B.-Csaba.
Michnay Gyula, ágost. hitv., B.-Csaba.
Ónody János, ágost. hitv., B.-Csaba.
Patay András, ágost. hitv., B.-Csaba.
Iteisz Lajos, mézes val, B.-Csaba.
Ságul János, ágost. hitv., B.-Csaba. *
Spitzer Mór, mézes val., Karlova. *
Stern Géza, mézes val., B.-Csaba.
Szarka Andor, ágost. hitv., Nagy-Gyánté.
Walfisch Lajos, mézes val.. B.-Csaba.
Weisz Jakab, mézes v al, B.-Csaba.
b) Reálirányuak.

20.
21.
22.
23.
24.

Áchim János, ágost. hitv., B.-Csaba. Ismétlő.
Fiala Nándor, rém. kath., Gerendás.
Frnda Miklós, ágost. hitv., B.-Csaba.
Medovarszky János, ágost. hitv., B.-Csaba.
Reiszmann Zsigmond, mézes val., B.-Csaba.

Harmadik osztály.
a) Gymnasialis irányúak.

1.
2.
3.
4.
5.

Berndt Lajos, rém. kath., B.-Csaba.
Czinner Izidor, mézes val., B.-Csaba.
Kemény Zoltán, ágost. hitv., B.-Csaba. *
Körösi László, ágost. hitv., B.-Csaba. *
Krmeczki Imre, ágost. hitv., B.-Csaba.*
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lantos József, róm. kath., Kígyós.*
Moczkovcsák Dezső, ágost. hitv., B.-Csaba.*
Omaszta Elemér, ágost. hitv., B.-Csaba.
Sailer Dezső, ágost. hitv., B.-Csaba.
Sailer Dénes, ágost. hitv., B.-Csaba.
Valkó László, ágost. hitv, B.-Csaba.
b) Réálirányuak.

12.
13.
14.
15.

Kliment Mátyás, ágost. hitv., B.-Csaba.
Kraszkó György, ágost. bitv., B.-Csaba.
Patek Lajos, mózes val., Gyoma.
Subkegel Gyula, ágost. hitv., Orosháza.

Negyedik osztály,
a) Gymnasiális irányúak.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Áchim Elek, ágost. hitv., B.-Csaba.*
Fein Dávid, mózes val., B.-Csaba.*
Hirschfeld Béla, mózes val., Balaton-Füred.
Hrdlicska Dániel, ágost. hitv., B.-Csaba.
Lamberger Mór, mózes val., B. Csaba.
Madarász Ernő. ágost. hitv., Vése.*
Oppenheimer József, mózes val., B.-Csaba.
Simay Frigyes róm. k ath, B.-Csaba.
b) Réálirányuak.

9. Povázsay Sámuel, ágost. hitv., B.-Csaba.*
10. Szekerka András, ágost. hitv., B.-Csaba, önkéntes ismétlő.
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V.
A taneszközök

általában s ez évi szaporodásuk
adakozás utján.

szerzés és

A) A l t a 1 A b a n.
498 kötet könyv az ifjúsági könyvtárban, egy szekrényben ;
1621*) kötet a tanári könyvtárban, két szekrényben; 36 fali tér
kép, 4 atlas, 2 földgolyó, 1 tellurium ; 2 fali hangjegy tá b la ;
20 fali tábla a rajz tanításhoz, 262 rajzminta; 4 kötet természetrajzi kép és az emberi test főrészei külön táblán ; 1 emlős, 4
madár, 1 hüllő, 28 tojás, 118 rovar és puhány, 90 kagyló, 990
növény, 600 ásvány két szekrényben, 46 jegeczminta; 100 terrnészettani eszköz három szekrényben, 67 vegytani eszköz és szer há
rom szekrényben, 46 tömörmértani test; 673 régi pénz és 18
éréin egy szekrényben. Ezekből ez évi
B) Szerzemény.

Arany bánya, Dolinaytól; Kis lantos, IY. f. Zsasskovszkytól;
Hasznos mulattató, Dolinaytól ; A kandalló előtt, Szász Bélától;
A cserkésző, Hoffmanutól; Hősök és hódítók, Áldortól; Samuka,
Hoffmantól; Hála és megtorlás, Hoffmanntól; A biin rabja, Hoffmanntól; A hazugság, Galvácsytól; A rágalom iskolája Sheridan —
Tóthtól; A zászlótartó, Schröder—Molnártól; A rózsa, Szigligeti
től ; A falusi lakodalom, Jakabtól; Az életuntak, Nagytól; Nagy
Napóleon, Császártól; Nagy Péter, Áldortól; Medicsi Lőrincz,
Áldortól; XII. Károly, Áldortól; Huuyadi Mátyás, Jósikától; Kart
hágó, Áldortól; Nero, Vértesitől; Mohamed, Áldortól: Nagy Fri
gyes, Áldortól; Yashington, Lázártól; Á magyar tanulók zseb
könyve; Átszáinitó a métermórtékekre, Xantustól; Magyar köny
vesház 1—3 folyam; Koszorú, Győrytől; Protest, egyh. és isk.
lap, Ballagitól; Magyar tanügy, Henrichtől; Magyar nyelvőr, Szar
vastól ; Természet, Berecztől; Tanáregylet közlönye, Névytől; Gőthe
lyrai költeményei, Szásztól; Anglia története, Macauley— Csengéd
től: Magyar mondattan, Im rétől; Latin alaktan, Bartaltól; Német olva
sókönyv, Felsmanntól; Németgrammatica, Felsmanntól; 1874— 1876
:) A múlt évi „Értesítő“-ben e helyen tévedésből volt 2010.
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évi magyar törvények; Irodalmi értesítő, Márkitól; Allgemeines
Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften nebst ihrer
Litteratur und Geschichte, Krugtól; Magyar— Ugor összehasonlító
szótár, Budenztól; Felolvasások a nyelvtudományról, Müllertől; A
helyes magyarság elvei, Thewrewktől; A növényország tankönyve,
Thomé—Borbástól; Dunántúli nyelvjárás, Yasstól; A füvészet alap
vonalai, Soltésztól; Die Oesterreichisch-Ungarische Monarchie,
Umlauttól; Neueste Kártevőm deutschen Reich und Oesterreich—
Ungarischen Monarchie, Bauer és Sperthtől; Értelmi, erkölcsi és
testi nevelés, Spencer—Öregtől; Magyar nyelvtan, Gyulaitól; A
franczia forradalom, Carlyle— Baráthtól; A görögök története, Curtius— Frőlichtől; A renaissance és a reformátio, Nisarttól; Ma
gyar könyv-szemle 1876; A csillagászat elemei, Petzvaltól; Fali
táblák a rajzoláshoz, Székelytől; Talmudzsidó, Rohlingtól; Latin
synonymica, Schultz—Lévaytól; Az ember egy gép, Mettrie—Krieglertől. — Egy gyógyszertári nagyobb mérleg, egy gyógyszertári
kisebb mérleg, egy katulya sulymértók egy fonttól egy szemerig,
12 darab lombik, 2 db lombik csucscsal és dugóval, 2 db göreb,
4 db tükörüveg, egy köszörükő, egy serpenyő, egy vasláb, egy hűtőedény, 2 db. pároló-csésze, egy olvasztó-kemencze, egy dugasz
reszelő, egy henger-reszelő, egy görebtartó, 12 lat tiszta higany,
egy olló, 17 db. kaucsuk-dugasz, 100 db. parafadugasz, 5 itcze
borszesz, 30 gr. szikenyfém, 2 gr. kékenyhalvag, 200 gr. festenysavas hamanyéleg, 60 gr. festeny timsó, 200 gr. savas festenysavas hamanyéleg, 20 gr. cyankali, 200 gr. szikenyéleg-vizvegy,
3 db porczellán-csésze a jegeczezés és párolgatáshoz, 2 db pótlék
cső üvegből, 18 dugaszos üveg poroknak, 6 dugaszos üveg folya
dékoknak, 3 db vonalzó a mértanhoz, — Egy szekrény a vegytaui
szereknek, 3 db függöny az I. osztályba.
C) .Adomány s az iskola részére kamatozó tőkék.

Iskolai értesítőt küldtek: A bonyhádi ág. hitv. algymnasium,
a beszterczebányai ág. hitv. gymnasium, az aszódi ev. algymnasium,
a nyíregyházi ág. hitv. gymnasium, a késmárki ev. lyceum, a pesti
ág. hitv. főgymnasium, a pozsouyi ág. hitv. ev. főiskola, a selmeczi ág. hitv. lyceum, a szarvasi ág. hitv. főiskola, a csik-somlyói
r. k. főgymnasium, a gyula-fehérvári r. k. nagy-gymnasium, felső
lövői ev. tanintézet, az iglói ág. hitv. főgymnasium, Dúshegyi Márton
budapesti tan-nevelő intézete, a munkácsi állami real-gymuasium,
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a kassai prómontrei kanonokrend főgymnasiuma, a losonczi m. k.
állami tanitóképezde, a kegyes tanitórendiek budapesti főgymnasiuma,
a cisterci rend pécsi főgymnasiuma, a pécsi m. k. állami főreálta
noda, a szentesi polgári iskola, a kecskeméti ref. főtanoda, a kegyes-tanitórendiek nagy-kanizsai főgymnasiuma, az újvidéki k. k.
magyar főgymnásium, a kassai állami főreáltanoda, a zombori ál
lami fogy inna sitiin, a nagy-szebeni kir. főgymnásium, Csöndes J.
Ferencz tan- és nevelőintézete Sopronban, a prémontrei kanonok
rend nagyváradi főgymnasiuma, a csurgói ref. középtanoda, a nagykállói m. k. állami reáltanoda, a bártfai r. kát. kis-gymnasium, a
budapesti VII. kerületi községi főreáltanoda, a budapesti k. k. ál
lami főgymnásium, a székely-udvarhelyi k. állami főreáltanoda, az
aradi magán alreáltanoda, a kecskeméti m. kir. állami reáltanoda,
az uj-verbászi alreálgyinnasium, a szakolczai k. k. algymnasium, a
magyar-óvári m. k. gazdasági akadémia, a modori m. k. állami ta
nitóképezde, az eperjesi ev. collégium, a keszthelyi r. k. algymna
sium, a nagy-kőrösi helv. hi tv. főgymnásium, a kassai városi pol
gári fiú- és nőtanoda, a szatmári k. k. főgymnásium, a debreczeni
városi főreáltanoda, a reformátusok debreczeni főiskolája, a békési
h. h. főgymnásium, a marmaros-szigeti h. h. lyceum.
Dr. Szeb erényi Gusztáv főt. superintended ur: A debreczeni
h. h. egyház nyolcz osztályú leánynevelőintézetének értesítője 1874/5,
a bács-szerémi ág. hi tv. esperesség jegyzőkönyve 1875. Pesti
Napló 1875/6, Protestáns Lap 1875, Protestáns Figyelmező 1874.
XII. f., a békési ág. hitv. esperesség jegyzőkönyve 1875, a tiszai
ág. hitv. egyházkerület jegyzőkönyve 1875, a dunántúli ref. egy
házkerület jegyzőkönyve 1875, a dunántúli ág. hitv. egyházkerü
let jegyzőkönyve 1875, a Zsedényinek szóló chronodistichon, Szeberényi Lajos emlékünnepének programmja, a vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a közoktatás 1873. évi állapotáról szóló
jelentése, a bányakerületi ág. hitv. e. k. jegyzőkönyve 1875, a népis
kolai közoktatáshoz való I —III. táblázat, der Kranken-Freund,
Die letzte Fehde, Bundes Hand, BliUter des Gustav-Adolf-Vereins,
Nachrichten über die Ausbreitung des Evangeliums in Italien,
Stuttgartner Ev. Sonnstagsblatt, Egyházi szemle.
T. Vcgh István u r : Josephi Márton Lexicon Latino—Hungarico—Germanieum 2 k., Márton József német-magyar és magyarnémet szótára 2 k., Erdélyi Muzeum VII. f., Deák-Magyar Etymologiai Lexikon, Theorie der schönen Künste, Felső-Magyarországi

—
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Minerva 1825. jul.—sept, folyam, Epistolae M. T. Cicerouis, Zeituugs Lexicon.
T. Dobay János ur : „Békés“ 1874/5.
T. Elek Lajos ur : „Békési Lapok■* 1876. első félévi folyama.
T . Endrefi Károly ur : „Békési Lapok“ 1876. másod. félé. folyama.
T. Báttaszéki Lajos ur: „Békósmegyei közlöny“ 1875/ 6.
Az akadémia könyvkiadó bizottsága: Jegyzéke az akadémia
által kiadott könyveknek.
M. k. minisztérium. „Néptanítók Lapja“ 1875/6•
Franklin-társulat: Vegytan és ásványtan, Hajdútól; Számtan,
I I —III., Császártól; Franczia nyelvtan II. —III., Schwiedlandtól ;
Számtan L uttertől; Olvasó-könyv, Békésitől; Német nyelvtan;
Gráftól; Magyarok története I —II. Horváthtól; Iskolai tan- és
segédkönyvek jegyzéke 1875.
T. Haan Béla ur: Charte von Teutschland 1817; Europa
in sua regna divisa, Homanntól; Aesthetica, Gregusstól; NaturMosaik, Baumgartnertől; Kassandra, Báróczytól; Természeti képek,
Gregusstól; Pandora, Aranytól; Regény és regényitészet, Eszther
szerzőjétől; Ausstopfen und Conserviren der Vögel und Säugethiere,
Schmelingtől; Az állattan elemei, Mihálkától; Bocarmé-per, Birányitól; Éjszaki Magyarhon viránya. Hazlinszkytól; Szent László,
2 k. Garaytói; Az ausztriai magyar birodalom, Kürthytől; A ter
mészet könyve, Schwedertől ; M a g y a r a k a d é m i a i ér
tesítő 1859, 1861, 1863.
T. Aigner Lajos u r : A méteri mértékek és sulyok atlasa;
Deutsches Stilbuch, Schwickertől.
T. Melczer Kálmán u r : Költészettan, Torkostól; Szépirodalmi
album, Szelesteitől.
Nt. Neumann Károly u r : Uebungen zum Nachdenken, Mangelsdorftól; Naturlehre 3 k., Ebberttől; Unterleibs-Beschwerden,
Stumhausertól; Waaren-Lexicon, 4 k. Schedeltől.
T. Zsilinszky Mihály u r : Törvényjavaslat a gymnasiumi és
reáltanodái oktatásról, Miniszteri jelentés az 1873. évi közoktatás
ról, Jelentés a községi faiskolák állapotáról, A budapesti k. m. tudo
mány-egyetem XCV. évfordulójának ünnepe. Die Nationale Haus
industrie, Catalog Prähist. Gegenstände aus Ungarn; Hamar Pál
véleménye a vallás alapról, a tanulmányi alapról és az egyetemi alapról.
Nt. Haan Lajos u r : Entwurf der Organisation der Gymna
sien und Realschulen in Oesterreich, Természettudományi Köz
löny 6 6 - 8 1 f.
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T. Kemény Mihály ur : Deák Ferencz gyászlapja.
Sztraka Ödön: 4 db rajzminta.
Frnda M iklós: 2 db rajzminta.
líeisz József: Egy bornyuképződmény üvegestül.
Simay Frigyes: Egy vizibornyu üvegestől.
T. Gally Giza kisasszony: 53 lepke.
T. Haan Béla u r : 28 madártojás, 24 féle.
T. Grosz Gusztáv ur: 2 db őslény fog-darab a nagyváradi
barlangból.
Endre fi György: Egy tengeri kagyló.
Böhm Lajos: Egy tengeri csiga.
Rosenthal Adolf: két összenőtt csiga.
Krátky Takás : két tengeri kagyló.
Bella Cziril: Egy d. szürke csiszolt márvány.
Fischer Sámuel: Egy db sójegecz.
T. Bodies Elek ur: ‘/ 4 ltr. anylin tenta s a vegytani kész
letekhez szükségelt mindazon vegykészitmények, melyek az iskolá
nak még nem voltak.
T. Stark Adolf ur: 8 db. régi sulyinértók, egy régi mórőpálcza rézből.
T. Bartóky István: Puskaeső a vegytanhoz, egy db ezüstpénz, lengyel, 1569.
T. Vidovszky Károly ur: Egy db ezüstpónz, brand., 1548.
Reizmann Zsigmond: két db váltópénz, osztr 1849.
Lövy Lajos: 17 db osztr. rézpónz 1698 —1851 között.
Kohn Gyula: két db osztr. váltópénz 1849, 1851; egy badeni 1845.
Kocziszky János: Egy db. rézpénz, magyar 1849. és egy db
ezüst, osztr. 1815.
Téván Jakab: Egy db. ezüst, brand. 1530. és egy osztrák
ezüst 1695.
Bella Wladimir: 5 db rézpénz osztr., 1763— 1854 között.
Bartóky József: Egy db rézpónz, osztr. 1816.
Gutmann Dávid: Egy db. rézpénz osztrák 1816.
Reisz József: Egy darab rézpónz, olasz, 1866.
Weisz Ignácz: Egy db rézpónz, olasz, 1866; egy szász 1867.
egy osztrák 1816. 2 db. rézpónz, oláh, 1867.
T. Albrechtovich Péter úr: Egy db ezüstpónz, osztr. 1671.
Goldfuss Sándor: Egy db rézpénz osztr. 1780.
T, Fábry Károly ügyvéd ur : Egy db rézpénz osztr. 1762.
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T. Launer Károly u r : Egy db. ezüst emlékpéuz, Arad 1874.
október 6.
T. Csarejs György u r : Egy db. bronz einlékpónz, Arad,
1874. október 6.
T. Bogár Dániel u r : Egy db. ezüst einlékpónz, Arad, 1874.
október 6.
T. Romoda József ur : 4 db. porosz vilitóp. 1824— 1848 közt.
Fiala Ferdinánd: Egy db. ezüstpónz, frauczia, 1652.
Fischer Sámuel: Poltura 1763,2 db. brandenburgi, 1830 -1 8 4 4 .
T. Stark Adolf u r : Egy db. ezüst Commodus ; 3 db. ezüst,
osztr. 1700—1859 ; 4 db. rózpónz, osztr. 1807— 1862 ; 2 db.
rózpénz, magyar, 1848 ; egy db. rózpénz, olasz, 1852 ; egy ezüst,
Luther-emlék, 1817 ; egy ezüst einlékpónz : „Wir sind Gebrüder.“
Stern Géza: Egy db. rézpónz, szerb, 1868.
Kocziszky János: Egy db. ezüstpónz, lengyel, Zsigmond
Bella Cziril: Egy db. lengyel váltópénz, 1840.
T. Micskó Gusztáv ur: Egy db. rózpónz, osztr. 1800.
T. Bloch Henrik u r : 2 db. ezüst pénz, német, 1875.
T. Gärtner Adolf u r : 6 y 2 frt bankjegyért ugyanannyi ezüst
pénz ráfizetés nélkül.
T. Badics Elek u r : 5 frt bankjegyért egy magyar aranyat.
N. N. ur : Vitéz Géza, III. oszt. tanuló, szorgalomdijáuak sza
porítására 1 frt.
T, Omaszta Szilárd u r : 5 frt és 10 frt könyvtárra.
Tiszt. Csepregi György u r : 2 db. magyar arany szorgalomdijul a két legjobb fogalmazónak.**)
T. Fábry Károly ügyvéd u r : 24 frt 60 krt., a csabai nyil
vános felolvasások jövedelméből, 1 frt 40 krt. sajátjából azon ki
kötéssel, hogy ezen 26 frt egy része a legügyesebb gyorsíró ju
talmazására, a többi az ifjúsági alapítvány szaporítására fordittassék.*)
T. Schuch János ur : 20 frt könyvtárra és taneszközökre.
T. Fiala János ur : Egy frt könyvtárra.
T. Kemény Mihály u r : 15 frt a III. oszt. vegytani szükség
leteire.
T. Omaszta Teréz asszony : 5 frtot a III-ik oszt. vegytani
szükségleteire.
*) L. az 5. lapot.
*) L. a 4. lapot.
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A helybeli izraelita t. hitközség: 25 frtot, mint a reálgymnasium részére felajánlott 500 írtnak első i/20-ad részét.
Nagys. Péky Antal u r : 5 frt az ifjúság májusi mulatsá
gára.
A IV . osztály'. 2 frt 48 krt. saját könyvtárára.
A tanulók együtt'. Egy frt 68 krt. saját könyvtárukra.
A helybeli népbank tek.igazgazgatösága : 46 frt tanszerekre.
*

*

*

A real-gymnasiumra fordított kamatjáradékok :
41,300 frt alaptőkének — eredetileg 43,000 frt államkötvé
nyekben — 6°/0 kamatja 2478 frt.
A helybeli tisztelt casinó 650 frtos Kazinczy-alapitványának
6°/0 kamatja 39 frt.
A helybeli tisztelt casinó 225 frt 17 kros Kossuth-alapitványának 12°/0 kamatja 27 frt 2 kr.
Az ifjúság 200 frtos bankrészvényekben levő alapítványa jö
vedelmezett 10 frtot.
A 400 frtos 6W<wz-alapitványnak 6°/0 kamatja 24 frt.
T. Mudrony Sámuel ur 600 frt adományának 6°/0 kamatja
36 frt.
A Boczkó Julianna 210 frtos alapítványnak 6°/0 kamatja
12 frt 60 kr.

A jun. 6. után érkezendő szerzemények és adományok közzé
tétele a jövő évre marad.
A mélyen tisztelt adakozók fogadják az iskola hálás köszöne
tét szives adományukért.

VI.
A jövő évre szóló figyelmeztetés.
Javító és pótvizsgálatok auguszt. 31-ik napján, 8 órától, az
illető tanteremben. Javitóvizsgálattal tartozik, akinek egynél több
„aligkielégitő“-je vagy „elégtelen“-je van, tartozik azon tárgyból,
a melyből az „aligkielégitő“ -t illetőleg az „elégtelenét kapta Pót
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vizsgálattal tartozik, a ki a szigorlatot egészen vagy részben, bár
mely okból, elmulasztotta ; tartozik azon tárgyból, melyből szigor
latot nem tett.
Az 1876/ tanévi beiratás seinptember első, második, harma
dik, és negyedik napján, az iskola hivatalos szobájában. Erre nézve
tájékozásai:
a) A beiratásnál a szülék vagy helyettesük jelenléte szük
séges.
b) Az első osztályba bevótetik, a ki vagy szabályszerű iskolai
bizonyitványnyal, vagy ha ez nincs, vizsgáit utján kimutatja, hogy
az elemi negyedik osztály tantárgyait kielégítő sikerrel tanulta. A
felső osztályokba csak legalább is kielégítő, középiskolai bizonyit
ványnyal léphetni be.
c) A jövevény protestáns beiratási dija 1 frt, a jövevény nemprotestánsé 2 írt.
d) A protestáns gymnasialis irányú tanuló egész évi fizetni
valója 15 frt, a protestáns reálirányué 10 f r t ; a nem protestáns
gymnasialis irányúé 30 frt, a nem protestáns reálirányué 15 írt.
Ezen illetékek mindegyikében benne van, a tandíjon kívül, fára 1
frt 50 kr., iró és rajzszerekre 1 frt 90 kr., testgyakorlási készle
tekre 1 frt.
e) Az egész tanévi illetékből a szorosan vett tandíj egyik fele
február első hetében, a többi beiratáskor fizetendő.
f) A tanbizottmány dija, bélyeggel együtt, protestánsnak 1 frt
15 kr., nem protestánsnak 2 frt 15 kr.
g) Tankönyvekről Yégh István helybeli könyvkötő ur gondos
kodik.
h) Szept. 14-ike után csak úgy lehetséges a felvétel, ha a t.
iskolai bizottság a megkésés okát elfogadhatónak találja.

